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BEKÖSZÖnTŐ.
Régi óhaját teljesítjük a református és evangélikus tanárságnak 

folyóiratunk megindításával. Régóta szükségét érezte mindkét tábor 
olyan sajtószervnek, amelyben sajátos helyzetéből, hivatásából fakadó 
gondolatait, a tanári lélek vágyait, törekvéseit kifejezésre juttathassa, 
magas ideáljait hathatósan szolgálhassa, mások előtt is megszólal
tathassa. A két tábor vezérei úgy találták, hogy mivel táboraik 
eszményei és törekvései között legfeljebb árnyalati különbségek talál
hatók, ellenben közös vonásaik számlálhatatlanok : sokkal helyesebb, 
ha régi óhajuk tárgyát, a tanügyi folyóiratot, közös erővel, vállt vállhoz 
vetve, nem pedig külön-külön valósítják meg. így született meg a 
.Protestáns Tanügyi Szemle.“

Programmunk egyszerű: A z uj Magyarország megépítésének akarunk 
törhetetlen kitartással elömunkásai lenni, a két magyar protestáns egyház 
renaissanceának előkészítése által. Mohácsi sírjából a reformáció által 
hozott evangéliumi erők támasztották fel a magyart; az új Magyar- 
ország megépítésében is nélkülözhetetlen erőtényező a két evangéliumi 
protestáns egyház. Erejük a magyarság ereje; minél erősebbek, annál 
gyorsabban, annál sikeresebben halad előre a magyar építés munkája.

Aki a magyar protestáns egyházakat erősíti, az a magyarság 
erőit fokozza. A magyar protestáns tanárságnál lelkesebb, önzetlenebb, 
elszántabb gárdája nem volt soha a magyar ügynek, ma sincs.

Mi úgy érezzük, hogy a közös magyar ideált: Nagymagyarország 
feltámasztását, Újmagyarország megépítését úgy szolgálhatja leghatá
sosabban, a siker legtöbb reményével, a magyar protestáns tanárság, 
ha a magyarság négy évszázados erős bástyáit, vészben-viharban ki
próbált, kimeríthetetlen erőforrásait: a magyar protestáns egyházakat 
erősíti minden erejével, ha tetterejének legmagasabbra fokozásával 
dolgozik, harcol a magyar prolestántizmus újjászületéséért, abban a 
sziklaszilárd meggyőződésben, hogy ez az újjászületés jönni fog, mert 
jönnie kell, éppen a magyar újjászületés érdekében. A protestáns 
újjászületés legerősebb biztosítéka a magyar újjászületésnek.

A protestáns újjászületést pedig a protestáns iskolák, elsősorban 
a középiskolák hozhatják, biztosíthatják. Csak a középiskolák adhatnak 
a protestáns egyházaknak olyan intelligenciát, amellyel nagy feladatait 
elvégezheti.

Az iskolát pedig a tanár, a tanító teszi. Ez áll minden iskolára, 
de különösképpen a protestáns középiskolákra. A protestáns közép
iskola szabad, önálló egyéniségek termelője kell hogy legyen. Ezt a 
feladatot csak nagyon kiváló, a szabad, önálló egyéniségek mintaképeiül 
állítható, tanári egyéniségek végezhetik.

Ilyenekre van tehát szükségük a magyar protestáns egyházaknak. 
Ilyen tanárok, ilyen iskolák nélkül elvesztik a jövendőt.
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Elsőrangú egyházi érdek s egyúttal elsőrangú magyar érdek 
tehát a protestáns eszményeknek megfelelő protestáns középiskola, 
illetve protestáns tanárság.

Ennek a nagy érdeknek hűséges szolgái, szószólói akarunk mi 
lenni s már beköszöntőül ennek a nagy érdeknek elutasíthatatlan, 
sürgős követeléseként hirdetjük:

1. Meg kell szervezni a református és evangélikus tanárságot 
külön-külön a maguk különleges feladataiknak végzésére; meg kell 
alkotni a két testület egységes frontját, a közös nagy ideálok egyesült 
erővel szolgálására.

2. Össze kell forrasztani a protestáns templom és a protestáns 
iskola munkáját s munkásait olyan elválhatatlan testvéri harmóniába, 
aminőben voltak a reformáció diadalmas időszakaiban.

3. Az újabb protestáns tanárnemzedék képzésére, nevelésére, 
különös nagy, az eddiginél sokkalta nagyobb gondot keil fordítani.

Hogy ez a három követelés jogosult is, sürgősen teljesítendő is, 
azt hisszük affelől nincs véleményeltérés illetékes körökben.

A mikéntre vonatkozólag később mondjuk el véleményünket s 
nagyon szívesen várjuk, kérjük mások véleményét is.

Hogy közös folyóiratunk szelleme, éppen közösségénél fogva, 
határozatlan, színtelen lesz : ne aggasszon senkit. A szerkesztők egyike 
sem fogja megtagadni a közösség kedvéért saját egyéniségét, hatá
rozott református, illetve evangélikus felfogását. Mindegyik ir és irányít a 
saját szellemében; folyóiratunk szelleme tehát nem valami közös egyveleg, 
hanem határozott kálvinista és határozott lutheránus szellem lesz 
együtt, egyszerre. Hogy ebből nem lesz-e baj, nem lesz-e összeütközés? 
Kizártnak tartjuk. A kétféle szellem között, ha akad is némi különb
ség, de ellentét, összeütközésre kósztő ellentét, egyáltalában nincs. 
Szeretjük és megbecsüljük egymást; egyek vagyunk abban a 90% ban, 
ami összeköt, tisztelettel hajiunk meg az előtt a 10% előtt, ami 
elválaszt bennünket. Hisszük és hirdetjük, hogy a pedagógia, egyházi 
irodalom s a társadalmi élet még számos más területén sokkal helyesebb, 
üdvösebb, a két protestáns felekezet együttműködése, mint elkülön- 
zése. Mostani összefogásunkkal is példát szeretnénk adni az együtt
működés üdvös voltára.

Bizalommal kérjük tehát református és ág. h. ev. testvéreink 
szives támogatását.

Attól se tartson senki, hogy folyóiratunk felekezeti jellege fele
kezeti elfogultságot, egyoldalúságot, felekezetieskedést, a pedagógia 
terén tudományos igazságoknak felekezeti szempontok alá rendelését, 
elhomályosítását vonja maga után. Nem! Szó sem lehet róla. Hitünk 
szerint a mi felekezeteink olyan felekezetek, amelyek nem feleke- 
zetieskednek; azaz nem felekezeti szempontokból, nem felekezeti célra 
készült szemüvegen keresztül, de tiszta, bátor, minden elfogultságtól, 
önáltatástól mentes szemekkel nézik a világot, a világ minden jelen
ségét, múltját, jelenét és jövendőjét. Mi szerkesztők, saját felekezetűnk 
hűséges fiaiként sohasem felekezeti igazságot keresünk, hanem csak 
az igazságot s egész nyugodtak vagyunk affelől, hogy igazságkeresé-
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síinkben sohasem juthatunk összeütközésbe saját egyházunkkal, mert 
hiszen az is csak az igazságot keresi. Hát nincs nektek olyan, már 
megtalált, feltétlenül elfogadott igazságotok, amelyik újabb igazságok 
keresésében befolyással lehet rátok ? Van, de csak egy: a Krisztus 
evangéliuma. Ez az egy absolutum előttünk. De ez nem korlát 
számunkra, hanem magaslat, amelyről tisztábban látjuk a nagy minden- 
séget; erőforrás arra, hogy bátran szembenézzünk a világ minden 
jelenségével; világitó fáklya gyarló emberi szemeink számára; az az 
egy szilárd pont, amelyen állva rendületlenül tudjuk nézni az örök 
változandóságot.

Hitünk szerint a mi világfelfogásunk a leghelyesebb, legtökéle
tesebb : de azért a más hitűeket sem eretnekeknek, sem ellenségeink
nek nem tekintjük, mert csalhatatlanoknak sem magunkat, sem senki 
más emberfiát nem hisszük, csak az egy igaz Istent. Valljuk és 
hirdetjük a magunk meggyőződését, akár a máglyáig, de tiszteletben 
tartjuk a másokét is ; a lelkiismereti szabadságot magunk és mások 
számára egyaránt követeljük; nyugodtan állunk a szabadkutatás, 
szabadvizsgálódás elvi alapján, mert egészen biztosak vagyunk abban, 
hogy világnézetünk fundamentuma olyan absolut igazság, amelyet 
semmiféle tudományos kutatás, az emberi elme bármily magas feljő- 
dési fokán, soha-soha meg nem ingathat, lényegében meg nem cáfolhat.

A tiszta igazság szeretői tehát nyugodtan jöhetnek velünk s 
jöjjenek is, az igazság együttes erővel keresésére, szolgálatára.

Abban a reményben, hogy nagy jóakarattal kezdett munkánkra 
áldását adja a minden áldások osztogatója, Isten nevében útjára 
bocsájtjuk a Protestáns Tanügyi Szemlét.

Borsos Károly. Szelényi Ödön.

Érdeklődés.
Ha egyetlen szóval akarnám megjelölni az evangélikus közép

iskola életelemét, egyéb felekezeteknek, vagy az államnak közép
iskoláitól megkülönböztető legfőbb jellemvonását, azt mondanám: 
érdeklődés. Az evangélikus társadalomnak áldozatokban megnyilatkozó 
érdeklődése alapította meg és tartotta fenn iskoláinkat, melyeknek 
sem állami támogatásra, sem hatalmas szerzetesi vagyonra nem lehetett 
támaszkodniok.

Ez az érdeklődés teremtette meg erkölcsileg is azt a meleg 
légkört, melyben az iskola belső evangéliumi életereje kifejlődhetett. 
Évvégi vizsgálatok, „Magyar Társaság“-i diszgyülések, a társadalom 
tüntető ünnepei voltak. Az egyházi főhatóságra, például Szuperin
tendens Kis Jánosra tanár és tanuló úgy tekinthetett, mint az iskola 
megtestesült géniuszára.

Ez az érdeklődés — mondjuk meg teljes őszinteséggel — melegéből 
sokat vesztett. Az államnak a középiskolák részére adott állandó segélye
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Dánaok ajándéka volt. A falovat bevitték a középiskola várába, de az 
érdeklődés védő falán nyílás tátong. Az evangélikus társadalom is 
megszokta, hogy mindent az államtól várjon. Ahol pedig nincs áldozat
hozás, hanyatlik ott az érdeklődés is. Az egyházi hatóságok se bizo
nyították mindig azt raz érdeklődést, amit a régi, ebben az esetben 
igazán jobb időkben. Én, aki közel félszáz esztendő óta élek, mint 
tanuló és tanár, az evangélikus középiskolán belül — és pedig egy
másután mind a négy egyházkerületben — könnyen megszámlálhatom 
az ujjaimon, hogy a vizsgálatokat nem számítva, hányszor láttam 
egyházi főhatóságomat az iskolai tanterem falain belül.

Ez pedig veszedelmes dolog. Nézzünk csak bele egyik másik 
evangélikus tanár leikébe. Elvégezte elemi és középiskoláit esetleg 
állami intézetben, ahol egyházát a hitoktató, illetőleg vallástanár heti 
egy, legfeljebb két félórában képviselte előtte. Oklevelet szerzett 
állami hatóságnál. Kinevezte felekezeti tanárnak az állami hatóság; 
ettől kapja fizetése jórészét. Ettől kell remegnie, hogy szolgálati évei 
betöltésével nyugdíjba küldi, hacsak megmaradását egyházi hatósága 
ki nem könyörgi. Évenként, néha többször is meglátogatja őt iskolá
jában az állami hatóság elsőrangú szakembere, bírálja, dicséri, jó 
tanácsaival ellátja. Egyháza részéről szakszerű érdeklődést nem tapasztal. 
Csudá é azután, ha elbámul, magamfajta tanártól azt hallván, hogy ő 
»egyházi hivatalnok!“

Igazságérzetem parancsolja megmondanom, hogy ezen a téren 
javulás jelei mutatkoznak.

Az evangélikus tanárság hálás örömmel látja, hogy egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelője, dicsőült őse nyomdokain járva, sorban 
meglátogatja a középfokú iskolákat és pedig a lehető legilletékesebb 
szakembernek, az általánosan szeretett és tisztelt egyetemes tanügyi 
bizottsági elnöknek kíséretében: ezzel jelezve, hogy látogatásának 
nem a reprezentálás, hanem a legkomolyabb ellenőrzés a célja. Hiszen 
ez neki, mint egyetemes iskolai felügyelőnek joga is, kötelessége is.

Fiatalos erejű és lelkesedésü püspökeink is gondosan ellenőrzik 
és látogatják is az iskolákat. Magas filozófiai műveltségűkkel, lutheri 
lelkűkkel ily látogatásaik alkalmával áldásosán hatnak tanárra és 
tanulóra egyiránt. De teljes őszinteséggel meg kell állapítanunk, hogy 
ez még sem pótolja a szakszerű ellenőrzést. Évtizedeken át benne kell 
élnie a középiskola világában annak, aki eredményesen akarja meg
bírálni tanár és tanuló munkáját s dicsérni és korholni éppen ott 
és éppen úgy, ahol annak helye van.

A legújabb egyetemes határozatot az evangélikus tanárság 
örömmel fogadta, hogy a püspökök látogatása mellett az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelőnek is évenként ki kell küldenie a püspökök tudtával 
az egyetemes tanügyi bizottság elnökének megkérdezésével a maga szakembereit 
a középiskoláknak az állami megbízottak módjára való megvizsgálására. 
Ezeknek jelentéseiből az egyházi főhatóság, vagyis a püspök és a 
főfelügyelő hatóság, vagyis az egyetemes felügyelő, valamint ha szük
séges az egyetemes gyűlés tiszta képet alkothat az illető iskolák 
működéséről. Ez iskolalátogatók személyében az állandóság bizonyos
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mérvének meg kellene lennie, hogy az iskola munkájában a kellő 
fejlődést megállapíthassák. így folyhatnék az egyház középiskoláiban 
egyöntetüleg az egyház szellemének, ősi hagyományainak piegfelelő 
áldásos munka.

A szakszerű ellenőrzés szolgálatában kellene állnia az érettségi 
elnökök kiküldésének is. Hogy közben közben a püspökök maguk 
elnökölnek az érettségi vizsgálatokon, az nagyon jól van. De jól van e 
az, hogy maguk helyett — tudtommal mindig — lelkészeket, vagy 
világiakat küldenek, akiknek sokszor csak annyi „tudományos* illeté
kességük van a középiskolai munka és az érettségi vizsgálat szín
vonalának megbirálására, hogy talán több évtizeddel ezelőtt ők maguk 
is megállták imigy, vagy amúgy az érettségi vizsgálatot.

Fordulnak is azután elő — sok évtizedes tapasztalás alapján 
szólok — tanárok és tanulók munkájának olyan képtelen megbirálásai, 
hogy a középiskolai tanítás géniusza keserves könnyekre fakadhat 
dühös haragjában.

Nem kellene-e püspöki helyettesekül érettségi elnököknek szak
embereket kiküldeni, mikor a „tudományos emberfők* nek, a mi 
„tanitóegyházunk'-ban, ezen a téren is olyan nagy bősége van?

És helyén van-e — ha egy pillantást az elemi iskolák testvéri 
ügyére is vetünk — hogy az egyházmegyék körében mindig az esperes 
és alesperes, tehát pap vizsgálja az iskolákat? Tényleges és nyugal
mazott tanítók, tanfelügyelők, tanítóképző intézeti tanárok szaktudását 
nem kellene-e itt is felhasználni az egyház jól felfogott érdekében?

És megtörténik e minden, hogy a tanárokban felébresszék, 
fokozzák az érdeklődést az egyházi élet iránt? Majdnem mindig csak 
„nem tanárok*-at kell a középiskolák élére állítani felügyelők gyanánt? 
Az egyházi önkormányzat valamennyi fokozatán oly feltűnően mellőzni kell a 
tanárokat ?

A legtöbb gyülekezetben, melynek körében középiskola van, 
nagy dolog, ha a tanár több évtizedes buzgó működés után bejuthat 
az illető kormányzó testületbe. Miért nem lett jogász? Akkor igen 
fiatalon beleszólhatna a legfontosabb egyházi ügyek mellett a közép
iskola, dolgaiba is.

És hogyan áll a dolog a legmagasabb önkormányzati testületben,
az egyetemes gyűlésen ?

Az 1925 iki egyetemes gyűlésen a jegyzőkönyv hivatalos meg
állapítása szerint, mint egyházkerületi'kiküldött részt vett :

d) Megbízó levéllel, mint a gyűlés teljes jogú tagja 20 világi, 
28 lelkész, 5 igazgató, 1 tanár és 1 tanító.

b) Jegyzőkönyvi kivonattal, tehát csupán tanácskozó joggal 41 
világi, 35 lelkész, 3 igazgató és egyetlen „közlegény* tanár (e sorok Írója).

Vagyis összesen 61 világi, 63 lelkész, 8 igazgató, 1 tanár és 
1 tanító.

Megjegyzem, hogy a jelenlévőkről és nem a valósággal kiküldöt
tekről szólhatok, de az arány természetesen ezeknél is csak az lehet.

Jól van-e ez igy, mikor a tanítók és tanárok száma legalább 
mégegyszer annyi, mint a lelkészeké^ az egyház szent ügye iránt való



lelkes szeretetlen bizony a tanárok, tanítók nem állanak lelkész
testvéreik mögött ? Nem kell-e ezen intézményesen segítenie a zsinatnak ? 
S nem kell-e addig is az illetékes tényezőknek a méltányosságtól és 
az egyház jól felfogott érdekétől vezetve, elsősorban a megbízólevéllel, 
de másodsorban a jegyzőkönyvi kivonattal kiküldött egyetemes gyűlési 
tagok sorába a tanárokat és a tanítókat az őket megillető arányt leg
alább némileg megközelítő mértékben kiküldeni? És nem kellene-e 
bizottsági tagságokban, egyházi tisztségekre való megválasztásokban a tanárokra 
az eddiginél sokkal nagyobb figyelemmel lenni? Holott mindenki tudja, hogy 
„honores mutant mores?“ Nem érne-e ez többet, mint lelkészegyesületi 
felolvasásban a tanárokat bizonyítás nélkül az egyház iránt való 
közönyösséggel megvádolni!

És utoljára hadd hozzak szóba még egy kérdést. Én bátran 
megtehetem, aki mint nyugdíjas öreg tanár e kérdésen már kívül 
állok, aki, hogy úgy mondjam, a karzatról szemlélgetem szuverén 
humorral ezt a mi cimkórságos, egymást agyon „méltóságos uramozó“ 
társadalmunkat.

De ha már egyszer vannak címek, mért kell azokból éppen a 
tanárnak és pedig leginkább a felekezeti tanárnak kimaradnia?

Nyugdíjas, érdemes, öreg felekezeti tanártól hallottam, hogy 
alig győzi kijavitgatni ismerőseit, akik őt váltig igazgató úrnak szólit- 
gatják és el se akarják neki hinni, hogy még csak ezzel se tisztelték 
meg őt az illetékes tényezők.

Ezen a téren is van némi haladás. A dunántúli egyházkerület 
egyetemesen jóváhagyott szabályrendeletben intézkedik e kérdésben a 
tanítókra nézve. De bizony ilyet az egész egyetemes egyházra nézve 
egyformán kellene szabályozni és minden fokozatú iskolákra vonat
kozólag. Előfordult az is, hogy a helyi hatóság érdemes tanárt tisztelet
beli igazgatói címmel ruházott fel. Helyesen történt, de hogy e meg
tiszteltetésnek kellő társadalmi súlya legyen, magasabbról kellene 
kiindulnia. Szerintem e kitüntetést a helyi hatóságnak, az egyházi 
főhatóságnak és az egyetemes tanügyi bizottságnak felterjesztése 
alapján az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek kellene adnia 
és az egyetemes gyűlésnek tudomásul vennie.

Senki se gondolja, hogy e sorok íróját és általában az evangé
likus tanárságot forradalmi hajlamok hatják át és hogy talán Botondként 
betörni készül az egyházi élet érckapuját, igy akarván bejuthatását 
kierőszakolni.

Egészen más a veszedelem. Az, hogy közönyösen elhalad a 
bezárt kapu előtt és valósággá lesz, amivel eddig méltatlanul vádolják, 
hogy közönyös az egyház iránt.

Több érdeklődést kérünk és pedig elsősorban szakszerű érdeklődést az 
evangélikus középiskola és annak tanárai iránt az egyházi hatóságok és az 
egyházi társadalom részéről. Ez ébreszti fel, illetőleg fokozza a tanárság 
egyházias érzését, már pedig ettől függ az iskola egyházias szelleme, 
tehát bizonyos tekintetben az egyház jövője.

Szigethx; Lajos.
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fl kálvinista tanárok és az egyház.
Sokat beszélnek mostanság a kálvinista szellem és a kálvinista 

gondolkozásmód fellendítéséről 8 ebben a tekintetben néha igen meg
nyugtató és bizakodó, sokszor azonban, valljuk meg, igen elégedetlen 
nyilatkozatokat is hallhatunk.

A háború utáni idők rendesen együtt járnak a vallásos élet 
ébredésével s ha a mai időkben ez nem öltött olyan mérvet, mint 
amilyet sokan vártak és reméltek, akkor az okot semmiesetre sem a 
háború csekély hatásában, hanem valami másban kell keresni. Ha 
ugyanis volt valamikor ok a lelkek megrenditésére az egész világon, 
ha volt valamikor ok a magunkba szállásra, az Istenheztérés gondo
latának kifejlesztésére Magyarországon, akkor a most átélt borzalmak 
és szenvedések, országunk semmivététele után látszanék az legvaló
színűbbnek és legbizonyosabbnak.

Az okot tehát nem ezekben, hogy úgy mondjuk, külső ténye
zőkben, hanem mélyebben, az emberi lelkekben kell keresni és pedig 
a miatt, hogy azok nem voltak és nincsenek eléggé praeparálva 
ezeknek az érzéseknek a befogadására.

Tévednénk, ha azt hinnénk, hogy ez a paeparálás csak a temp
lomi szószék útján történhetik, sőt mindenki tudja, hogy ezt elsősorban 
és a legnagyobb mértékben az iskolák végezhetik.

Nem hiába mondják az iskolákat az egyház veteményes kertjeinek, 
csakugyan azok is azok; nemcsak embereket nevelnek, hanem egyház
tagokat is s éppen azért, ha az egyház élni akar, még pedig nemcsak 
mint megszervezett egység, hanem mint lelki készség és közösség is, 
nem szabad sem az elemi, sem a középoktatást elhanyagolnia s lelki 
tekintetben kibocsátani a kezei közül.

Kénytelen vagyok azonban kimondani, hogy ezeket a veteményes 
kerteket, ha már derülni kezd is a helyzet, a legutóbbi időkben nem 
gondozták olyan szeretettel és igyekezettel mint hajdan, mikor egyház 
és iskola egy volt, mikor a tanítótól az akadémiai tanárig minden 
nevelő nemcsak hivatalánál fogva, de belső lelki sugallatából és tuda
tából is munkása volt nemcsak a tudománynak, hanem az egyházi 
életnek is. Pap, tanár és tanító között nem volt különbség. Egyikből 
lett a másik. Készült papnak s lett belőle tanító, majd tanár s ha 
úgy hozta a sor, ismét pap és igy életének és pályájának egész 
folyamán mindig szeme előtt lebegett nemcsak a tudomány, hanem 
az egyház is. Munkálta mindkettőt s a régi, már már kihaló nemzedék, 
melynek szellemét visszaakarnánk hozni, melynek gondolkodásmódját 
annyira kívánatosnak tartjuk, ezeknek a tanítványa volt, ezektől 
szívta magába a tudománnyal együtt a kálvinista szellemet is.

Ezeknek a munkálkodása alapján fejlődött ki és virágzott az a 
protestáns liberálizmus, mely rányomta bélyegét a megújhodó Magyar- 
országra s mely megteremtette Magyarország történetének egyik leg
szebb korszakát.
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De az 1868-ibi és 1883-iki közoktatásügyi törvények nagy 
változást okoztak.

Az állam mind jobban és jobban kezébe igyekezett venni az 
oktatás ügyét s az egyház nem állt résen. Tanítóit és tanárait úgy
szólván kieresztette kezei közül s ha felekezeti tanítóképzők voltak is, 
nem voltak felekezeti tanárképzők. Boldogok voltak, hogy nem kell 
pénzbeli áldozatokat hozni, az állam neveli a tanárokat, mi nézzük 
összetett kézzel a nevelést, kapjuk őket készen, lehet válogatni 
közülök, azt választjuk meg akit akarunk, — már t. i. akinek nagyobb 
atyafisága van a városban — a gyerekeink tanulják a latint meg a 
számtant az iskolában épp úgy mint azelőtt, a gimnáziumon ott 
büszkélkedik az ódon felírás .református,“ kell-e még több s e mellett 
büszkén verték a mellüket, emlegették nem a maguk, hanem apáik 
áldozatkészségét. Nem volt azonban hely és mód, ahol egyházunk 
legfontosabb szervei, a tanítómesterek, továbbra is abban a szellemben 
és irányban nevelkedjenek, mint ahogy azt egyházunk érdeke meg
kívánta volna.

A tanári pályára menő református ifjak képzése semmiben se 
különbözött a más vallású tanárjelöltekétől, még ha akarták volna, 
akkor se tudtak volna egy kis menedéket találni, ahol ilyen lelki 
szükségleteiket kielégíthessék. Nem volt aki és ami ébren tartsa 
bennük a kálvinista szellemet s az egyházhoz való tartozást semmi 
egyéb nem bizonyította, mint az anyakönyv 8 lett a református tanár
jelöltből is egyszerűen tanár és az egyház jó részben elveszítette azt 
a nagy szellemi és erkölcsi energiát, ami a református tanárokban 
rendelkezésére állhatna.

Ez az eltávolodás azután mind nagyobb és nagyobb lett. Jöttek 
az államsegélyek, voltak államilag kinevezett és a fenntartó által 
választott tanárok, különféle jogokkal és előnyökkel, minden tanár és 
tanító nem az egyház, hanem az állam felé kacsintgatott, a fenntartó 
testületek minden működése egyedül az anyagi dolgok intézésében 
merült ki, tanulmányi rend, tananyag és általában az egész berendezés 
tekintetében elvesztették iskoláink a kálvinista szint és ennek az 
időszaknak a nevelése a mai generáció.

Nem akar ez vád lenni a mai tanárok ellen, mert ha lett volna 
alkalmuk, bizonyosan kihasználták volna, hogy kiképeztetésüket ilyen 
irányban is biztosítsák, de meg kell állapítani, hogy e téren mulasztás 
történt.

Hozzájárult még ehhez az is, hogy azelőtt a kálvinista ember, 
ha csak helyi kényszerűség nem kívánta, dehogy küldte volna gyer
mekét máshova, mint református iskolába, ma pedig és a mai közép
iskolát végzett tanulók nagy része jár és járt állami, sőt kifejezetten 
katholikus iskolákba, nem kevesen vannak katholikus internátusokban 
elhelyezve, hogy a leányokról ne is szóljak, — ezekben pedig csak
ugyan nem cél a kálvinista szellemű nevelés.

A lelkek közömbössé váltak a kálvinista szellem iránt s az 
elvetett mag, hacsak a benne rejlő őserő ki nem lobban, igen sokszor 
sziklára esik. Erre a sziklára panaszkodnak ma sokan, de a sziklás 
és terméketlen talajt semmi más nem okozta, mint a nemtörődömség.
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Az egyház tehát nem állt régen, kieresztette kezéből a tanárait, 
nem igyekezett azon, hogy azok necsak a tudományokban képeztes- 
senek, hanem kálvinista szellemben is neveltessenek. Nem gondos
kodott református tanárképzőkről, elcsapta őket s engedett nevelni 
saját intézetei részére egy olyan tanárnemzedéket, amely nem is 
tudja, mert nem tudhatja, hogy hogyan kell szolgálnia a közművelő
déssel karöltve egyházának ügyét. Ha lehet igy kifejezni, egyházi 
tekintetben kozmopolitává lett s az állami tanár lett az ideál.

Ez az állapot már 40—50 éve tart. Elég hosszú idő arra, hogy a 
kálvinista tanárság eredeti mivoltából kivetkezzék s elég hosszú idő 
arra, hogy «Megállj és ne továbbiját kiáltsunk az intéző körök füleibe.

Még van tán 5—6% tanáraink között, akik ha nem is a tanári 
pályán, de legalább a középiskolában, a régi kálvinista nevelésnek 
voltak részesei, de ez is hova-tovább kihull s mind sűrűbb és sűrűbb 
fátyol fogja eltakarni intézeteink kálvinista színezetét.

Uj tanári generációt kell nevelni, melynek necsak középiskolai, 
de egyetemi nevelése is kálvinista legyen, ennek megvalósítása érde
kében nem szabad visszariadni a legnagyobb anyagi áldozatoktól sem 
s erre az első lépés, hogy minden egyetem mellé református tanár
képző intézet állittassék. Egy már félig meddig meg van valósítva, de 
még kellene 3 s ezt nem szabad egyes kerületek feladatává tenni, ez 
egyetemes egyházi érdek — lám a szerzetes rendek ezt már régen 
megvalósították, de nekik könnyű, mert oda küldik jelöltjeiket, ahová 
akarják, — s evvel legalább egyik felét megoldjuk annak, hogy 
tanárainkat ismét közelebb hozzuk egyházunkhoz.

De a közelebbhozásnak van még más kívánalma is.
Vájjon megadja-e az egyház hivatalosan a lehetőséget, hogy 

tanárai igazán belekapcsolódjanak annak életébe, megbecsüli-e őket 
annyira, amennyire a bennök levő szellemi erő megkívánná. Nem 
anyagi megbecsülésről van itt szó, hanem erkölcsi elismerésről. Vájjon 
nem tnplebs nek tribunusa-e a tanár, aki csak az ajtón kívül hallgatja a 
senatus tanácskozásait, de vetojog nélkül.

Nincs olyan egyházi gyűlés, elkezdve a presbyteriumoktól a 
konventig, ahol iskolai kérdésekkel ne foglalkoznának s az igazgató- 
tanácson kívül hol a megfelelő tanári képviselet?

A presbyteriumokban, ahol közvetlenül intézik az iskola és 
egyház ügyeit, olyan furcsa pl. a helyzet, hogy ahol egy tanító van, 
az hivatalból tagja az egyháztanácsnak, de a főgimnázium igazgatója 
csak választás utján kerülhet bele, ha pedig 2—3 lelkész van, akkor 
ugyanannyi tanító presbytert kell választani, de a főgimnázium esetleg 
ugyanannyi tagból álló tanárikarát még mindig csak egy presbyteri 
hely illeti meg, pedig „az egyháztagoknak az táplálja főképp és tartja 
ébren egyháziasságát, hogy az egyházi ügyekben bizonyos jogokat 
gyakorolnak és azokra befolynak“ (Kérészy B. Zsinati Napló III. 169.)

Ez a képviselet is választás utján történik s ebből olyan furcsa 
helyzet is állhat elő, mint legközelebb egyik népes egyházközségünk
ben történt, hogy az intézetnek 32 év óta buzgón működő érdemes 
igazgatóját, mivel nem ahhoz a párthoz tartozott, amely éppen túl
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súlyba került, egyszerűen nem választották meg a gimnázium részére 
presbyternek, beküldvén helyette egy másik, amahhoz a párthoz tartozó 
tanárt (csodálom, hogy elfogadta) s most a gimnázium igazgatója 
csak levélben érintkezhetik az egyháztanáccsal.

így szakítjuk el az egyháztól az értékes erőket s ha nincs meg 
az illetőben az egyház iránti lelkesedés és erő, az egyház talán 
legértékesebb erőit pazarolja el, mikor nem ad nekik alkalmat, hogy 
erejüket kifejthessék.1

Ez az eset azután a mai választási rendszer mellett minden 
intézet egyházmegyei, kerületi képviseletével megtörténhetik, mikor a 
szabolcsi egyház presbyteriuma a kisújszállási vagy mezőtúri gimnázium 
képviselőjét választja s esetleg nem is az alkalmasabbat választja meg.
• Ma rendesen az igazgatókat küldik be, mert a szavazás alkal
mával közük az igazgató nevét, de ez az eljárási mód miben külön
bözik attól, hogy az illető hivatalból tagja-e a gyűlésnek vagy nem.

Ez természetes is, mert elsősorban közvetlen az igazgatóságnak 
kell tudomást szerezni a gyűlésen történtekről s egy gimnázium 16 
tagú tanártestülete nem olyan országos hirü tekintélyekből áll, hogy 
azok közül a távolabbi vidékek tárgyilagosan választhassanak. Még 
az egyházmegyei képviseltetésnél sem lehet ezt kívánni, különösen a 
nagy területű egyházmegyéknél s reméljük, hogy ezen az anomálián 
a legközelebbi zsinat változtatni is fog.

Ez igazán tulhajtása a presbyteri rendszernek. A törvény meg
hozatala alkalmával azzal érveltek, hogy a mai presbyteri rendszer 
kizárja az érdekképviseleteket, pedig ez nem érdekképviselet, hanem 
helyes megoldási módja volna annak, hogy valamely intézmény, 
melynek képviseletét a törvény is elismeri, megfelelően képviseltessék.

De tegyük fel, hogy érdekképviselet. Hát az nem érdekképviselet, 
hogy az egyházmegyei közgyűlésnek minden lelkész tagja választás 
nélkül, az nem érdekképviselet, hogy a kerületi közgyűlésnek minden 
esperes és egyházmegyei gondnok tagja választás nélkül ? Az egyenlő 
elbánás elve azt kívánja, hogy előjogok ne legyenek.

A maiore discit arare minor. Mindenütt a demokratizmus felé 
törekszünk, a kálvinizmus pedig mindig azt vallotta, hogy hive a 
demokratának, lám az újonnan szervezett felsőház is bevette az 
érdekképviseleteket s mindenki helyesnek találta azt. Hogy eddig nem 
volt nálunk, az nem baj, a kálvinista egyház nem ragaszkodik görcsösen 
az elavult intézményekhez, hozzá tartozik a szelleméhez, hogy a korral 
haladjon, mert ha ezt nem teszi, akkor megtagadta önmagát.

A változott viszonyokhoz képest át kell alakítani a presbyte- 
riumokat. Ha az igazgatókon kívül, kiknek hivatalból kellene presby-

1 „Hogy Kálvin, ha ma élne, mai tanügyünket és annak munkásait az idők 
változása okozta elvilágiasodások ellenére is ne igyekeznék egyháza javára, erősí
tésére felhasználni, azzal minél harmonikusabb és gyümölcsözőbb összhangzásba, 
minél szorosabb és szervesebb kapcsolatba hozni: ezt feltennünk Kálvinról, arról a 
Kálvinról, aki egyik fő-fő erősségéül hagyta örökbe minden időkre a fejlődés és 
tökéletesedés iránti kötelezettség érzését: valóban kegyeletsértés számba megy." 
(Szerémley B. Erőpazarlás 23. 1.)
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tereknek lenni, (talán annyi jogot ők is érdemelnek, mint a segéd
lelkészek és hitoktatók) legalább ‘2—3 arra való tanár tagja is volna 
a presbyteriumoknak, kiket azonban az arra valók közül tanártársaik 
küldenének be, nem válnék ez előnyére ennek a testületnek? Azt 
mondják erre, hogy hiszen megválaszthatják. Igen, de nem választják 
meg, mert akik ezeket a törvényeket hozták, nem ismerték a presby- 
teri választás titkait. Egyes pártok, egyletek, frakciók mindig a saját 
tagjaikat választják he s különösen vidéken, irtóznak a nadrágos 
emberektől. Látjuk, hogy a lelkészválasztás jelenlegi módja is csődöt 
mondott s keresik a módot annak megoldására.

Hogy a tanároknak, kik fegyelmi tekintetben az egyházmegyékhez 
vannak utalva első fokon, nem kézen fekvő dolog e, hogy a tanács- 
birák között helyet kellene foglalniok s az egyházmegyei gyűlés 
nívóját se süllyesztené le, ha az igazgatón kívül, ki szintén lehetne 
hivatalból tag,1 éppúgy mint a lelkész, még az intézetnek 2—3 tanári 
képviselője is tagja lenne. Ugyanezt mondhatjuk a kerületi közgyűlé
sekről és a konventi képviseltetésről is.

Ne tessék félni, nem lenne majoritás, mert egy egyházmegyei 
közgyűlésen 3—9 tag lenne jelen, de hogy mennyi értéket nyerne 
velők az egyház, azt megállapítani nem is tudom, nem is akarom.

Ilyenek lévén az állapotok, kérdem, mivel van ma szorosabban 
kapcsolva a református tanár egyházához, mint a legközömbösebb 
egyháztag? Miért lehetne tőle több érdeklődést, intenzivebb munkát 
várni az egyházi élet terén, hacsak a kálvinista lélek nem ösztökéli, 
mint más egyháztagtól ? Nem arra kellene e törekedni, hogy az eddig 
követett eljárás és bánásmód helyett, tudatában annak a nagy fontos
ságú munkának, amit a tanárok az egyház érdekében végeznek, 
hiszen ők nevelik az egyház tagjait, azt a generációt, mely az egyházat 
fenntartja és alkotja, bevonják az egyházi közélet minden munkájába, 
hogy úgy munkálkodhassanak, hogy üres templomot ne hagyjanak 
utódaiknak.

Dr. Balthazár Dezső püspök urnák a zsinaton mondott szavaival 
végzem: „Ideje volna már a mostoha elbánásnak korszakát lezárni 
és a méltányosságét nyitni meg!“ (Zsinati Napló: III. a. 945.)

Soós Dózsef
reálgimn. igazgató.1

Rémet tapasztalatok —
magyar gondolatok.

Hosszú háborús, forradalmi évek után e nyáron újra német 
földön jártam s „sok mindent találtam“, amin elmélkedni magyar

1 Nem hazabeszólek, mert egy óv múlva már a nyugdíjazás Nirwánája borul-rám.
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tanügyünk érdekében sem árt. Nem a külföld utánzását szolgálnák 
soraim, hanem azt, hogy a kint szerzett kedvező és kedvezőtlen 
tapasztalatok leszűrésével igyekezzünk haladni. Nem rendszeres lesz 
e beszámoló, hanem egyes kérdések körül csoportosuló, rapszódikus.

1. Gyakorlati leánynevelés.
A német leánynevelés is az átalakulás stádiumában van, a 

háborús évek tanulságait most vonják le az illetékesek. A háború 
alatt mindenütt sok nő töltötte be férfiak hivatalát, ennek következ
tében csak erősödött a jelszó: oklevelet a nő kezébe, hogy kenyér- 
kereseti pályákon helyezkedhessék el. Minden szülő képesítést akart 
gyermekének adni. 8 mi lett a helyzet? Túltermelés, az oklevelesek 
tömegei nem tudtak elhelyezkedni a régi állapot mellett sem s mikor 
jött a B lista, a létszámcsökkentés minden téren, nem hogy a nők el 
tudtak volna helyezkedni, hanem férfiak: családapák és férjek vesz
tették el állásukat, úgy hogy újra a nő munkája, keresete kellett 
segítségül. Circulus vitiosus ez, mely csonka hazánkban még foko
zottabban jelentkezik, mi még kevésbbé bírjuk el az oklevelesek nagy 
tömegét, mely a szellemi proletáriátus termelője.

Németországban a leánynevelés gyakorlati igyekezett lenni: a Frauen- 
schule, továbbképző intézet 2 éves tanfolyamai elnéptelenedtek, mert 
semmire sem képesítettek. Mióta azonban államérvényes vizsgát lehet 
elvégzésük után tenni, alig képesek a jelentkezők tömegeit befogadni. 
Kérdezné valaki: hát ezekből nem lesznek szellemi proletárok? Óh 
nem, mivel oklevelükkel nem egyetemre, főiskolára, tudományos tanul
mányok folytatására mennek, hanem az életbe, hol nőnek való hivatást 
töltenek be. így gyermek-kertésznök (milyen gyönyörű is a Frőbel elneve
zése, mely a gyermeket mint valami gyenge virágot, palántát „kertész
nő“ gondjaira bízza!), nevelőnök lesznek, kik lelki gazdagsággal foglal
koznak a rájuk bízott gyermekekkel s nemcsak idegen nyelv gagyo- 
gásába vezetik be, mint a nálunk ismert gouvernanteok; más iránt 
érdeklődők, irodavezetők, nagy üzemek (kórházak, intézetek stb.) háztartá
sának szakavatott vezetői lehetnek. — Ha ezt a magyar viszonyokra 
alkalmazni akarjuk, nézzük meg előbb a mai helyzetet. Egyeduralkodó 
leánygimnáziumaink (mert ipariskolával s kereskedelmi iskolákkal 
mi, evangélikusok nem is bírunk) felső osztályai elnéptelenednek s 
főleg ev. szempontból elszomorító s tanulságot rejtő e statisztika. 
Általában az I. év 40—50 növendékéből (főleg vidéken) 5—7 érett
ségizik s ez legnagyobbrészt izraelita, még r. kath. is kevés akad. 
Ellensúlyozásul alakult Veres Pálné intézetünkben a szülő minden 
szépet (elméletet, gyakorlatot) megtalál, csak egyet nem adhat elvégez
tetésével gyermekének: oklevelet, képesítést. Pedig hovatovább mind 
több szülő veti fel, már csak megszokásból is a kérdést: mire képesít? 
Ezzel nekünk, ev. iskolaügyünk gondozóinak bizony számolnunk kell, 
mert nem elég a szép elv, a gyakorlati követelmények a fontosak; 
az a lényeges, hogy mit kívánnak evang. családjaink, azaz az ev. 
közvélemény, ennek kívánságához kell alkalmazkodnunk. Most itt a 
kedvező alkalom, a vallás- és közoktatásügyi miniszter törvény
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javaslatát a leánynevelés reformjáról a nemzetgyűlés most ősszel 
fogadta el. E javaslat a gimnázium mellett lyceum és kollé
gium néven két uj típust állít fel. Azaz, hogy uj ez az állam szemé
ben, mi ráismerünk Veres Pálné lyceumunkban 1920. óta követett 
elveinkre s bevált gyakorlatunkra. A lyceum modern nyelvekkel biró 
gimnázium lesz, a kollégium internátussal egybekötött nevelőintézet. 
Mindegyikben az irodalmi s művészeti nevelés, mint a női lélekhez 
legközelebb álló, van a középpontban. Említve ugyan nincs, de 
lyceumunk elvei látszanak itten ; tőlünk, Raffay Sándor püspök iskolá
jától tanult az uj javaslat megteremtője. Már most e három typus 
mindegyike érettségivel s bizonyos pályákra való képesítéssel jár. 
Főiskolákra mehetnek elvégzésük után a tanulnivágyók, de aki nem 
is tanul tovább, egységes, általános műveltséget visz magával az 
életbe. Veres Pálné intézetünk egyéni sajátságainak megőrzésével 
minden megrázkódtatás nélkül alkalmazkodhatik e typusok egyikéhez 
(legyen lyceum, avagy kollégium), hiszen — mint kiemeltük — sokban 
megelőzte a javaslatot s akkor ev. egyházunknak olyan leányiskolája 
lesz, mely általános műveltséget ad, még pedig elméletit s gyakorlatit 
egyaránt, emellett azonban képesít is esetleg pályára.

2. magániskolák.
Németországban könnyebb a leánynevelés körül a helyzet, de 

általában választékot nyujtóbb is, mert nemcsak az állam s más vele 
egyenrangú intézmények (község, egyház) tartanak fenn iskolákat, 
hanem magánosok is. Más ott a magániskola, mint a mi üzleti szellemű 
intézeteink, melyeket ha névleg meg nem is nevezünk, tapasztalatból 
mindenki tud néhány keserves példát. 2000 magániskola működik 
Nagynémetországban körülbelül kétszázezer növendékkel. Szükséges 
is ez, mert a vallásos, hazafias irányú intézetek sokkal jobban telje
síthetik a szülők kívánságát, mint az államiak. Most a szociálista 
államvezetés mellett fokozottabban hiánypótlók, hiszen nem egy helyt 
még a vallástanitást is ki akarják tenni az állami iskolákból, igy a 
szülő állami iskola helyett megfelelő magániskolát kereshet. Igaz, 
hogy az állam más tekintetben is beleszól a szülők jogaiba, bár 
kötelességeket ró reájuk. Taníttatni mindenki köteles gyermekét, de 
azt szeretné főleg a szász állam, hogy az iskolákban válogatni ne 
legyen joga, az iskola állami monopólium legyen: s a gyermek óvodába 
lépésétől kitanulása végéig kikerüljön a szülői kézből. Ez az egyéni 
szabadság halála lenne. Azonkívül az a nemes verseny, mely az állami 
s magánintézetek között fennáll, a tanítás javára válik. Ahol a 
nyilvános iskola nem válik be, ott a szülő gyermekét a legmegfelelőbb 
magániskolába adhatja. Ha ez a joga nem lesz meg, akkor egyéni
sége sem nyilvánulhat. De meg anyagilag is milyen terhet venne 
magára a túlterhelt állam 2000 intézet megváltásával s fenntartásával. 
Szerencsére erős az ellenzék ez elnyomó tervekkel szemben — s 
csak mint jellemző kórtünetet említem meg beszámolómban, hogy 
emlékezzünk régiekről, mikor nálunk is hasonló gondolatok jártak.

Igaz, hogy sok ilyen magánintézet értékben nem egyenrangú az
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államéival — de hiszen a dús választék miatt, szabad választási 
lehetőség mellett az ilyenek elpusztulnak, mert a szülő a versenyben 
elsőket pártolhatja. Az állam nem ismeri el őket egyenrangúaknak, 
mivel sok kevésbbé képesített tanerőt alkalmaznak olcsón s egy-egy 
neves előadót cégérnek. Ha a mi magyar gyermekeink kimennek pl. 
Drezdába, a leánynevelés e gócpontjába, mely jót és rosszat foglal 
magában: — eltekintve attól, hogy a nyelv megtanulása kétségtelen 
érték — legtöbbször igen kicsit gazdagodnak lelkileg. Különösen áll 
ez az idő előtti kimenetekről. Nem előnyös a német kulturkincs meg
ismerése, azzal való telítés addig, mig a magunkét meg nem ismertük, 
mert ez a magyarság lenézésére vezet. Ha érettebb ésszel megyünk 
ki, amikor összehasonlítani, mérlegelni tudunk, mindmegannyi Bessenyei 
György lehet belőlünk, ki a külföldön Okulva jön haza, hogy a magyar 
viszonyokon javítson, a magyar kulturszinvonalat emelje. Az is biztos, 
hogy a kényelmi szempontokkal szemben sem olyan szigorú a kül
földre menő magyar, mint otthon. Leszállított igényekkel megy ki s 
valami pozitív eredménnyel (nyelvtanulás) jön vissza a legtöbb 
gyermek, de szülei dicshimnuszokat zengenek. Gondolja meg minden 
magyar családapa s anya, hogy nekünk a magyar kulturkincs a fontos, 
amelybe csak magyar iskola vezethet bele —  s ha gyermekeink ezt elsajá
tították, akkor jól teszi, — akinek anyagi ereje megengedi — ha 
külföldre küldi gyermekét európai műveltség elsajátítására.

3. Idegen n\jelv nélkül.
A külföld sokkal sovénabb, mint mi. Nem is szólva az elvakult 

angolról, franciáról, a kis balkániakról, Németország is büszke volt 
mindig német mivoltára. Ez a nagy nemzeti félbuzdxilás szült egy csoda
bogarat: az idegen nyelv nélküli iskolát; abból az elvből indult ki ez 
irányzat, hogy a nagy németség nincs idegenekre rászorulva, mért 
tanítsa ellenségei, tönkretevői nyelvét ? Ez volt az elmélet; a gyakor
lat bebizonyította, hogy ilyen luxust nem lehet megengedni: senkinek 
sem kellett az ilyen iskola, még alapítóinak sem. Újra tanítottak 
idegen nyelvet s minél több nyelvet tanítanak valamely intézetben, 
annál kedveltebb. Egy változás azonban állott be a régi szokáshoz 
képest, éppen a nyáron jelent meg a törvény, mely szerint az első 
idegen nyelv az angol lesz az eddigi francia helyett. A németek látják, 
hogy a germán összetartásban a jövő ereje a latin fajjal szemben 
— az ellenségek közül a rokont választották s ennek a világnyelvét 
vezették be minden iskolájukba.

h .  Koedukáció.
A háború alatti helyszűke is hozzájárult a koedukáció kifejléséhez. 

Igaz, vannak, kik elvből vannak a fiuk és leányok együtttanitása 
mellett, inkább elméleti emberek, kik Jean Paulra is szeretnek hivat
kozni, ki szerint későbbi években a fiuk is, leányok is egymás között 
szemérmetlenek, csak egymással szemben szemérmesek s aki azt 
állítja, hogy 2 fiú 12 leányt (v. megfordítva) megóv a felébredő 
szeméremérzet által minden rossz szokás- és beszédtől. („Levante.“)
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E teoretikusokkal szemben állnak a gyakorlat emberei s élénk a 
küzdelem, mely Németországban még az ellenzőket kecsegteti győze
lemmel. Mert igaz, hogy Amerika, a skandináv államok, Anglia, 
Hollandia s részben Svájc mutatnak fel ilyen koedukált iskolákat s 
hívei szerint komolyabbá, erkölcsösbbé, tisztábbá lesz a két nem, 
nemes versenyre is kél. De nemcsak sexualis szempontból kell az 
ügyet nézni, hanem tanítás szempontjából is meg kell vizsgálni. A két 
nem fejlődésének s igy tanulásának menete határozottan különbözik : 
a fiuk fejlődése évről évre egyenletesebb, az iskolába lépéskor legkisebb 
az eltérés, 13 év körül a leányok fejlődése meglassul, a fiuké nagyot 
halad, a pubertással együtt viszont a leányokon tapasztalható nagy 
szellemi fejlődés s itt túlszárnyalják az egykorú fiukat. 16—18 éves 
leányoknál bizonyos tulajdonságokban határozott elmaradás tapasz
talható, másokban ellenben élénk fejlődés.1 Ez az ingadozás egymaga 
is kizárja a koedukáció előnyös alkalmazását, mely a legalsó fokot 
kivéve valamelyik nemet hátráltatja fejlődésében. 8 ha a leányok 
fejlettségét nézzük, hol a pontos, szorgalmas tanulásban ők vezetnek, 
azt sem szabad elfelejtenünk (bármennyire hangsúlyozzák is a család
anyai hivatás emlegetésének egyoldalúságát) — mondom, erre az 
oldalra is nézni kell, hogy t. i. a leány 18—20 éves korára tanul
mányait legtöbbször befejezi; mert mig a férfiak 3'3°/o a végez fő
iskolát, illetve tanul 18 éves korán túl, addig a nőknek csupán 
0'2%-a. Tehát ideje meg van mérve, jobban, természetének megfele
lőbben kell tehát tanulmányait beosztani, hogy minél értékesebb 
tudással gazdagon készülhessen legszentebb — bár elismerjük, nem 
egyedüli — hivatására: a családanyaira. Mert ne a kivételt, a 30—40 
éves leányokat nézzük, kik ráérnek tanulni, hanem az általánost: a 
családanyát. Aki fiatal korban nem juthatott elég ismerethez, később 
gyermekeinek nevelése mellett maga már nem halad, ideje nincs rá, 
még ha szellemi fogékonysága meg volna is.

5. fl munka iskolája.
Tehát a munka kell, hogy vezessen az iskolában, — ebből a 

szempontból említem meg, hogy mig nálunk a 9 órás kezdést hatá
rozta el a nemzetgyűlés tanítással nem foglalkozó tömege, a tanárok 
tiltakozása ellenére (vagy talán éppen azért?2) addig Németországban 
7 órakor is kezdik a tanítást, mert eredményesen akarnak dolgozni. 
Nem mondom, hogy kövessük ezt, de a jól bevált 8 órát nem szabad 
elhagynunk — (mint ahogy protestáns intézeteink autonóm jogukkal 
élve, nem is hagyták el), — mert reggel friss aggyal a tanítás ered
ménye összehasonlíthatatlanul jobb, mint a későbbi órákban. — A 
munkaidő német beosztása is gondolkodóba ejthet.3 Húsvéti szünet (év 
kezdete) márc. 27. — ápr. 10. =  14 nap, pünköst máj. 22—29. =  7 
nap, nyári szünet jul. 10. — aug. 16. =  37 nap, őszi szept. 24. —

> Imre S .: A nőnevelés szervezóso Budapost 1925. 10—11. 1.
2 Mit szólna a gazda, ha reggol 6 óra előtt nem volna szabad munkába fognia ?
3 Az adatok a Dresden—Altstadti városi Höhere Madohnschule (1916—26.) 

órtesitóje 34. lapjáról valók.
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okt. 2. =  8 nap, karácsony dec. 23. — jan. 6. =  14 nap, összesen 
80 nap. Igaz, hogy igy a husvéttól husvétig terjedő év nem válasz
tódik el annyira az újtól; de a nevelés hathatósabb lehet, az iskola 
igazán kezében tarthatja a rábízott gyermekeket (a tandíj is 12 hónapra 
van elosztva). Nem rendezünk minden év végén (— mint jó öreg 
professzorunk, Török István igazgató mondta a kolozsvári ref. kollé
giumban —) .nagy temetést: eltemetjük mindazt, amit tanultunk“ — 
s a másik év elején igazán óriási fáradtság, mig beleszoktatja a 
tanár különösen a kis nebulókat az iskolai munkába S ha össze
számoljuk a szünnapokat: a német 80 napnál a mi hivatalos szün
napjaink sem jelentenek többet. Az élénkebb tanulásra a többszöri 
üdítő szünidő, bár rövidebb ideig tart, előnyösebb, mint a nagy, szinte 
véglegesnek tetsző kikapcsolás. Orvosi szempontból is az idején 
alkalmazott pihenés értéke a nagyobb; akkor felüdülni, mikor még 
nem merült ki teljesen a szervezet, előnyösebb, mert könnyebb, mint 
a hosszú muuka utáni kidőléskor. — Gondolkodni a szünidők helyes 
beosztásán talán nekünk sem árt.

6. fl Schullandheim.
Ugyancsak az üdülést, a lepusztult háborús gyermekek feltáp

lálását és erősítését szolgálja a német iskolák „Schullandheim“-mozgalma. 
Egészséges helyen (hegyvidéken, tó partján) megfelelő falusi házat 
otthonná alakítottak a nagyvárosi iskolák, melynek létesítéséhez a 
pénzt a szülők szövetsége adta. Hamburg iskolái 29, a szászok 20 
ilyen Heimot tartanak fenn s számuk állandóan növekszik. Céljuk az, 
hogy a szünidőkben, de év közben is néhány hétre osztályonként ki
jöjjenek ide nevelőikkel a gyermekek, testileg felüdüljenek, emellett 
az itt folytatható tanulmányokat se hanyagolják el: igy csillagászat, 
földrajz, történet esetleg nyelvek stb. Az iskolába visszatérve az 
elmaradottak pótolhatók. A kinntlétel főelőnye a testi erősödés mellett 
az együttérzés ápolása: a tanár és tanítvány kölcsönösen közelebb 
jutnak egymáshoz, egyik a másikban az embert ismeri meg, a növen
dékekben pedig a bajtársi szellem fejlődik ki. Hátrányai az anya
intézetben mutatkoznak, hol nehéz a távollevő tanár pótlása, no meg 
a közben és visszatéréskor szükséges tanrendi eltolódások. E nehéz
ségek eltörpültek nagy előnyei mellett a háború utáni nyomor éveiben. 
Most gondolkodóba ejtik az illetékes köröket, hiszen a gazdasági 
viszonyok javulása eredeti céljuk miatt nem kívánja meg ez ottho
nokat; a bennük rejlő nagy pedagógiai előnyt azonban nem szabad 
kiaknázatlanul hagyni. S itt talán a cserkészmozgalom jöhet segít
ségre, azzal lehet összekötni ez otthonok ápolását; leányok részére 
ideálisabb cserkészet nem is képzelhető el, mint egy ily otthonban s 
körül való házi tevékenység, melyhez e bázisról kisebb kirándulások 
is csatlakoznak s hol a test ápolása játék, testgyakorlás, levegőzés 
utján igazán állandó. Fiuknak e házak hosszabb túrák alkalmával 
pihenőt, éjjeli szállást nyújthatnak olcsó díjért s ami fő, megfelelő 
környezetben.

Bőhm Dezső.
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Szemelvények fogalmazástanomból.
Lélektani alapvetés.

Gondolataink szóbeli közlését különösen két lelkierő szabályozza. 
Az egyik a kifejezések alaki elrendezésében nyilatkozik meg és utóbb 
szinte öntudatlanul működik. Eredménye a nyelv szervezetének a ki
építése : a nyelvtan. A nyelvszervezeti erőnek ez a rendező megnyilat
kozása öröklött (kollektiv természetű), nemzetenként száll elődről utódra 
és fejlesztéséhez az egyén körülbelül oly mértékben járul hozzá, 
miként az egyes korallcsiga a milliárd között a korallszirt felépítéséhez. 
Évezredes müvek ezek.

Amig tehát a nyelvszervezeti erőnek eme megnyilatkozása inkább 
a nyelvtani szabályokat, formákat eredményezte, addig egy másik a 
gondolatok elnevezésében, a kifejezésekben, a szavak megválasztásában 
mint egyéni alkotó erő jut az érzékelés körébe. Ez a folyamat az 
egyén készségétől, Ízlésétől függ és igy annyi változatot mutathat fel, 
mint amennyi az ember. Ez a jelenség minden szóbeli közlésnél 
megfigyelhető.

Az ember a nyelvtani formákat öntudatlan rendező nyelvszerve
zeti erőként örökli, ezek fejlesztésébe alig-alig folyhat be észrevehetőleg, 
de ezeket a formákat az alkotó nyelvszervezeti erő kifejezésekkel 
öntudatosan tölti meg egyéni Ízlés és készség szerint.

Ebből következik, hogy a rendező nyelvszervezeti erő egy adott 
fokig — a nyelvtan beidegzéséig — fejleszthető az egyénben. Azontúl 
ez az erő mint csudálatos érzékenységű nyelvőr működik a tudat 
küszöbe alatt s minden nyelvtani vétség ellen hevesen tiltakozik.

Az alkotó nyelvszervezeti erő fejlődése beláthatóbb, amint ezt a 
világirodalom nagyjai mutatják. Amikor tehát a fogalmazási készség 
fejlesztéséről van szó, az egyéni, az alkotó nyelvszervezeti erőre 
gondolunk első sorban, mert ez egyén szerint fejleszthető. A rendező 
nyelvszervezeti erő tere a nyelvtan. Az alkotó nyelverő utján termé
szetesen fejlődik észrevétlenül a nyelv szervezése is, amint az egyes 
korallcsiga saját házikójának építésével törzsének egyetemességét is 
szolgálja. Végső eredményben tehát a közirály fejlesztésének a mód
szere azonos az alkotó nyelvszervezeti erőével: használja az élőszót 
és az írást egyrészt a kiváló irodalmi termékek fokozódó behatósággal 
történő taglalásakor, másrészt az ezzel párhuzamosan folyó fogal
mazás és szövegezés alkalmával.

flz élőszó, fl kön^vnélkül való tanítás.
Az élőnyelvet kiskorunkban átvesszük a felnőttektől. Minél több 

fogalmat szerzünk, annál több szóra van szükségünk. Jó irályhoz nagy 
szóbőség kell, ezt meg szorgalmas és bőséges könyvnélkül-tanulással 
lehet biztosan összegyűjteni; tanácsos a legkülönbözőbb tárgyú, jelleg
zetes szavú szövegeket könvvnélkül tanulni és fennhangon elmondani, 
így a hallást is belevonjuk a munkába azáltal, hogy megszokja a jó 
hangzást. A könyvnélküli betanulás minden fokon behatóan gyakorlandó.
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fiz irds.
Bonyodalmasabb művelet az élőszónál, itt a nyelvet a kéz 

helyettesíti. Gügyögve-hatolva indul a kezdő; érdeklődését minden
képpen fel kell kelteni akár játékokból vett mozzanatok, tréfás gondo
latok, akár más kialakult szemléletei leírásával, amik figyelmét 
tárgyilag is lekötik és becsvágyát felkeltik, fokozzák. Gondoljunk 
szüntelenül arra a távolságra, mely kezdő betűvetését pl. Arany 
szövegezési tökélyétől elválasztja s türelmesek leszünk a kezdő fogyat
kozásával szemben. Lassan saját magunkat rávezetjük a mind jobb 
és jobb és helyesebb szövegezésre, ha szövegünket többször, hangosan 
elmondjuk magunknak és gondosan javítjuk, csiszoljuk a megérzett 
hibákat.

Beszámolási vázlatok.
Már elemi iskolában fognak hozzá és folytatjuk a középiskolán 

át az egyetemig; a kiváló irodalmi termékek beható megismerése uj 
meg uj távlatokat tár fel előttünk a fogalmazási szövegezés tekinte
tében is. Az eljárás a következő:

A) Elemi iskolák.
I—Hl. osztály. Olvasmányok, mesék, mondák, különösen ajánlatosak 

e fokon a Aesopusi mesék művészi szerkezetűknél fogva, az elemista 
is áttekinti az egész gondolatot. A beszámolási vázlat ezen a fokon 
mélyreszántott hármas tagozódás. Ez az alapvetés számtalanszor 
ismétlendő a legegyszerűbb szavakkal, 1

1. az olvasmány eleje (bevezetés),
2. „ „ közepe (tartalom főbb részeiben),
3. „ * vége (befejezés).

Pl. A megpukkadt béka és az ökör. Bevezetésül többször felolvassuk, 
felolvastatjuk, elmeséljük, elmeséltetjük. Mikor teljesen ismerik a gyer
mekek a mesét, kérdezzük: 1. Mi a mese eleje ? Sok találgatás után 
felolvastatjuk az első sort: „Ha gyenge utánozni akarja a hatalmasat, 
elpusztul.“ 2. Mit tesz a mesélő (Aesopus), hogy ezt megértsük? El
mondja a béka és az ökör esetét. Mit mond el róla? Először a béka 
meglátott a réten egy ökröt. Másodszor: a nagyravágyó oly nagy 
akarna lenni, mint az ökör. Harmadszor: felfújja magát. Negyedszer: 
mikor hallja, hogy még mindig nagyobb nála az ökör, tovább pöffesz- 
kedik. Ötödször: Az együgyü béka megpukkad. 3. Mi a mese vége: 
a pöffeszkedő pórul jár. Értitek most már a mese elejét? Az állat
mesék után sorra kerülnek a népmesék, a mondák, kezdetben prózában, 
később költött beszédben.

IU—UI. osztály. Olvasmányok, elbeszélések, elbeszélő költemények 
a tankönyvből.

B e s z á m o l á s i  v á z l a t :
1. Az olvasmány(ok) bevezetése.
2. „ „ tárgyalása:
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a) tartalom
b) jó emberek
c) rossz emberek
d) mi tetszik nekem belőle.

8. Az olvasmány befejezése : mit tanulok belőle
a) az életnek
b) irás tekintetében.

Pl. Petőfi: ,A három fiu‘ cimü költeménye.
1. Bevezetés: A negyedik parancsolat pár szóban.
2. Tárgyalás:

a) Plgy apa és három fia. Az egyik hírnévre vágyik, el
hagyja apját — elesik; a második kincsre vágyva rossz 
útra tér — felakasztják, a harmadik híven gondozza agg 
apját — boldogan él-hal.

b) Az apa és a legkisebb fia jó emberek, nyugodtan, 
boldogan élnek.

c) Nem élnek a negyedik parancsolat szerint, bűnhődnek 
érte az első és a második fiú.

d) A jó megkapja jutalmát, a rossz (büntetését) bűnhődik.
3. Befejezés:

a) Isten parancsolatait követni kell.
b) Az egyszerű ember életét is érdemes megfigyelni és leírni.

B) Középiskolák.
I—I I I .  osztálvj, Olvasmányok. Ismétlendők az elemi minták; majd 

történelmi olvasmányok következnek a görög—római világból, az olvas
mányok fokozatosan nőnek bonyodalomban, beszámolási vázlat.

1. Bevezetés: A tárggyal összefüggő gondolatok.
2. Tárgyalás:

a) tartalom
b) gondolatok
c) személyek (szükséghez képest elejthető)
d) főbb részek
e) az iró
f) saját vélemény, miért?

3. Befejezés: Összehasonlítás más hasonló művel.
Pl. Garay: „Kont“ cimü költeménye.
1. Bevezetés: A szabadság áldozatokat kiván, pl. az Aradi vér

tanuk, vagy Kont és sok más.
2. Tárgyalás:

a) Kontot és társait elárulta Vajdafi. Budára tartanak. 
A király kegyelmet igér nekik meghódolásuk esetén. 
Ők nem hajolnak meg. Haláluk a vérpad. A nép felkel 
és fogságba veti a királyt.

b) Az igazságot nem lehet eltemetni, megerősödve tör ki a 
sírból. A zsarnok elbukik ott.

c) Az utón; a király előtt; a vérpad és a bakó; az Ítélet 
végrehajtása ; a nép lázadása — mind szorosan összefügg 
és egymásból folyik.
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d) Qaray János a szabadságharc idején élt, hazafias költő, 
igen sok költeményt irt, ismerjük még az „ObsitosM.

e) Kont mintaképe a kemény férfinak és honfinak. Zsigmond 
megérdemelte a fogságot.

3. Befejezés: Petőfi „Hunyadi László*-ja szintén vértanuságot 
szenved a hitszegő V. László királytól, a nép nem áll bosszút, Petőfi 
ezért felszólal.

117—17111. osztdljj. (V. 6.) A kötelező olvasmányok beszámolási 
vázlata (óvatosan már szépművészeti alkotások is bevonhatók).

1. Bevezetés: Műfaj, kor, tárgyszerű gondolat.
2. Tárgyalás:

a) tárgyi megismertetés (eszmemenet)
b) alapgondolat
c) személyek, lirában az iró egyénisége
d) szerkezet

* főbb részek 
** sorrendjük 
*** fontosságuk.

e) előadás
* műfaj, külső alak (poétika)
** nyelvezet, érthetőség, ékesség (stilisztika)
*** hanghordozása (retorika)

f) az iró hatása
* korára
** az utókorra

g) saját nézetem
* tárgy tekintetében
** alapgondolat tekintetében 
*** személyek (az iró érzelmei) tekintetében 
**** szerkezet tekintetében 
***** eredetiség tekintetében.

3. Befejezés:
a) összehasonlitás más Íróval, művel
b) elhelyezés.

Az illető osztályban nem érintett fogalmi kör mellőzhető.
Pl. Arany: „Tetemrehivás“ ciraü költeménye.
1. Bevezetés : müfajszerü: a ballada kedveli a véres eseményeket, 

korszerű: az istenítélet jellemző a középkor felfogására, tárgyszerű: 
az ősiség, a hitbizomány.

2. Tárgyalás:
a) Bárczy Benőt tőrrel szivével találják meg. Bárczy apjában 

a bosszúvágy ég; a gyilkos kiderítésére teljes bizoda- 
lommal tetemrehivást rendez. Ellenség, jóbarát, a falu 
népe jön-megy és húga elhaladtára sem vérzik a seb. 
Jön titkos arája . . .  és a vér megindul: semmi kétség, 
Kund Abigél a gyilkos. Önvádja és megőrülése a leánynak 
fejezi be a sötét távlatot.

b) Nem tanácsos életbevágó kérdésekkel könnyelműen játszani.
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c) Az öreg Bárczynak az ősi véren ejtett sérelem fáj inkább, 
mint a saját fia elvesztése. Benő anyja és húga igaz 
női szertelenséggel siratják őt; a tiszti poroszló száraz, 
kérges szivü ember; egykedvűen ledarálja sokszor ismételt 
mondókáját; Kund Abigél már a hulla kiterítése óta 
egyre erősebben lendül ki az egyensúlyából, szerelme 
táplálja önvádjait, már csak csekéiy billenés szükséges, 
hogy megbomoljon. Az események logikája nem ismer 
irgalmat a gyengével szemben, hatalmas drámai robba
nással tébolyitja meg a nyilvánosság előtt azt, kinek 
már a magány is „népes“ volt.

d) * A hulla az erdőben; a tetemrehivás lefolytatása; a 
gyilkos kiderítése; az előmese (az előzmények elmondása); 
a költői igazságszolgáltatás (Arany őrüléssel büntet, 
királyoknak sem irgalmaz).

** Szükségszerűen folynak egymásból a mozzanatok, az 
előmesét művészi megfontolással a végre helyezi a 
költő, legyen a tetemrehivás hosszadalmas szertartása 
alatt bőséges idejök a szegény Kund Abigélt marcan
golni, hogy ehhez szervesen, lélektani kényszerűséggel 
láncolódjék a költői igazságszolgáltatás: az őrülés.

*** Mérlegelve a mozzanatokat az elképzelhetők között, 
ezeket kell a legfontosabbaknak tartanunk; Arany balladai 
ökonómiája mesteri.

e) * A tárgy neme megkívánja a balladai rövidséget; dakti- 
likus dübörgése fokozza a belső feszültséget.

** Nagy éles körvonalakban villantja fel a cselekvőket a 
komor háttér előtt, lapidáris szavakkal távlatokat nyit 
(„Hát ki?“ Riad föl Rárczy sötéten . . .); ékes kifejezések 
(„Hol fészkel az agy . . .*)

*** A magyar nyelv ünnepélyes páthoszának diadala, szónoki 
a legnemesebb értelemben ; nyelvünk hangtani energiáinak 
teljes és tudatos kihasználásása a költői realismus 
jegyében. (V. ö. Vörösmarthy romantikus páthoszával.)

f) * A népies irányt és vele a költői realizmust érvényre 
juttatta; benne tetőzik a népies epikánk, szomorú idők
ben mély bölcseletü költeményeivel oktatta a nemzetet, 
p l.: Velszi bárdok.

** Toldija ma tankönyvvé vált — kezeljük óvatosan, hogy 
himporát le ne töröljük.

g) saját nézetem: * tárgya mély igazságot tartalmaz.
** alapgondolata zord, de megszívlelendő.
*** a személyek életet lehelnek, valószernek.
**** szerkezete szerves egész.
***** eredeti felfogásban és előadásban.

3. Befejezés:
a) Skót és székely balladákból tanulta a művészi szer- 

kezotökonomiát.
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b) Az előmese művészi elhelyezésében, a költői igazság 
szolgáltatás lélektani mélységében túlszárnyalja nemcsak 
ezeket, de az összes kül- és belföldi ballada-irókat, 
legyen az bár Schiller vagy Goethe . . .

C) Egyetem. (V. 7.)
Olvasmányok: a világirodalom tudományos és költői remekei. 

(A szépművészeti alkotások is bevonandók.)
B e s z á m o l á s i  v á z l a t :

1. Bevezetés: A felfogás egységét szolgáló gondolat (a bevezetés 
lélektani jelentősége; életproblémák és műfajok összefüggése.)

2. Tárgyalás:
a) tárgyi megismertetés
b) az (főbb) alapgondolat értékmegállapitása
c) a személyekben (lírában: az Íróban) feltárt életproblémák
d) a belső forma (felolvasandó Csokonai: „Dorottyá*-ja 

előszava).
* kifejtése
** szervessége.

e) a kivetés lélektanilag
* anyaga
** faja
*** formája.

f) a mű mint a kor és környezet kisugárzása
g) hatása korára, az utókorra
h) az egyéni nézet jogosultsága a képzetszerzés vagy 

tanítás alapján.
3. Befejezés:

a) a művészi eljárás összehasonlítása
* belföldiekkel
** külföldiekkel.

b) értékmegállapitás.
Pl.: Madách „Az ember tragédiája.“
1. Bevezetés: Az ember életproblémái legérthetőbben, leghatá

sosabban a színpadon tárulnak fel elénk egységes célgondolat jegyében 
összeláncolt jelenetsorban. Ki oly problématömböt apróz fel, mely 
az egész emberiség létkérdésével foglalkozik, rendszerint túllépi a 
színpadi előadás időhatárát, szétveti a zárt formát, uj keretet alkot 
magának a drámairás megtakarításával.

2. Tárgyalás:
a) A teremtés hajnalán az, ki száműzi a lázongó tagadót 

az égből, a földön két fát ad neki, Lucifernek ez elég a 
harc folytatására. A testiségben gügyögő Ádámhoz és 
Évához köti tervét. Megszéditi őket, az örök törvény 
ellen cselekszenek tudattalanul; számkivetés és Lucifer 
kajánul kacag. Döntő tervet kohol, kiábrándítja a létében 
kéjelgő emberpárt minden lelki és testi örömlehetőségből, 
igy okvetlenül bekövetkezik a létnegáció. A hatalom, az
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önzetlenség, a testiség, a hit, a tudomány, a szabadság, 
a munka, az eszményi állam, az állati színvonal, a föld- 
hözkötöttség torlódó és hallatlanul erélyes zárótételei 
késztetik Ádámot a léthatár átlépésére. — Deus ex 
machina újabb rejtéllyel életben tartja az emberiség 
ősapját — és a rejtély máig sincs megolva. Már korábban 
Goethe birkózott hasztalanul vele, azért Goethe marad, 
Madách Madách azért a kérdés megoldása nélkül is. 
Shakespeare és Dante, nem kevésbbé Klopstok és Milton 
meg más óriások éppen igy.

b) Estikumunk két pólusa megszemélyesítve küzd ősi elkép
zelés szerint egymással — örök időkig: értékmegállapitás- 
ként; Madách ezt a gondolatot nem vitte tovább, a nagy 
Dante? ő meg kéjeleg az elbukottak gyötrelmein szinte 
szadista módon, nem segít rajtok, még kilátást sem 
nyújt az enyhületre, „Lasciate ogni speranza“, még 
beljebb nyomja őket a forró szurokba. Goethe ötven 
éves küzködés után önzetlenségben lát valami megoldást 
a létkérdésre, a létrejtélyre, Madách rejtélyes marad záró
tételében, mely voltakép engedmény, a praemissából más 
conclusió folyik. Absolut pesszismus.

c) Életproblémák tömege: a hatalom nem boldogság is 
egyúttal: a fáraó; önzetlenségét a tömeg nem tudja 
felfogni: Miltiades; a kéjjel csöfnör j á r : Róma; a hit 
öldököl: Byzánc; a tudomány, a szabadság, a munka, 
eszményi állam, földhözkötöttség, a létfeltételek csökke
nése ; élet-halál kérdése, Ádám utolsó jelenetében.

d) Kettős exposicióval indul a bonyolítás. Az első a fő- 
exposició az Úr és Lucifer között az éjben; a másik a 
paradicsomon kívül Lucifer és az első emberpár között, 
hasonló eljárás Goethénél. Történelmi színek. A jelen.
A jövő. Zárószin. Az eszmék kapcsolódnak: ellentétek és' 
folyományok szerint.

e) Ily tömegű probléma megoldása a költészetbe utalja, e 
tárgyat, bár Michel Angelo Bucunnarotti „Ultimógudició-ja 
is birkózik ezzel a tétellel és Peer Gynt zenében is 
keresett megoldást Gluck által. Mégis legteljesebb ki
fejtése közelithetően a költészetbe utalja ezt a probléma 4 
tömeget. Kialakult műfajra is talált már Madách a 
drámai költeményben. Nem korlátozzák sem térbeli, sem 
időbeli határok, bár jelenetekkel operál. Emberi alakokkal. 
Antropomorfista a középkori félelmetes képzelet. Dante 
és a szimbolizáló Goethe sokszor a fejcsóválásig elvontan 
szimbolizálása mellett Klopstock, Milton szertelenek, 
Peer Gynt fantasztikus, misztikus, Madách a költői 
realizmus jegyében. Aranyék világos meglátása felé 
közeledik. Magyarán : éles rajzoló. Határozott körvona
lakkal dolgozik, sőt ellenőrizteti magát a historikusokkal.



24

Megtalálja az eseményekben a dynamist, a változásra Jfl 
sarkaiét, — de nem boldogítót. De a változás lehetősége I 
is valami, sőt nagyon is fontos a műfajára: drámai \  
színeire.

f) Madách: 1. egyéni, 2. családi, 3. nemzeti élményei,
4. általános emberi és 5. kosmikus szubjektivitásán át
szűrve jelennek meg a müvében; hatottak rá Goethe, 
Milton, Klopstock, de ő mindezeknél reálisabb.

g) Egyedülálló; évszázadokban terem egy-egy ily mű. Arany 
fedezte fel, magasztalta a lángész fentartás nélküli 
lelkesedésével, mint egykoron őt Petőfi. Hatása állandó.

h) A nagy müvek próbája a képzetvonzás, a mély és szerves 
behorgonyozódás a képzettömbbe; a képzettanitás az 
ellenkezőjét bizonyítaná, appercepeió megtagadása.

3. Befejezés:
a) A költői realizmus kiváló képviselője; dacára a képzeleti 

szárnyalásának, itt Petőfi és Arany művészeti színvonala, 
filozófémáját tekintve a végtelenségi távlatot nyitja meg, 
mint Goethe, Dante, oly avatottsággal, a íejletteb kosmo- 
logiával. Elérte ezek nagyságát.

Szabad lapok. A beszámolás kezdetben élőszóval történik, csak 
alapos begyakorlás után térünk át a leírására. A már élőszóval be
gyakorolt szöveget könnyen fogják papírra vetni a tanulók. Külön, 
össze nem fűzött lapokra, hogy szaporodásukkal betűrendbe legyenek 
szedhetők könnyebb áttekintés céljából. Sok előnye van ennek az 
eljárásnak. Könnyen kezelhető, a haladás ellenőrizhető minden mozza
natában, hatalmas kötetek gyűjthetők ily módon, nagy hasznát látják 
ennek az érettségiző ifjak, de azontúl is az életben. Az ügyesebbek 
díszes kezdőbetűkkel (iniciálékkal), rajzokkal díszítik lapjaikat. Néme
lyik még arra is nyer indítékot, hogy egyes alakokat megmintáz, sőt 
hangulatokat zenében fejez ki. Közös szemléletből különböző kive- 
titési mód.

Az önálló írás. A kialakult képzeletből folyó közlési vágy erélyes 
képzettársulási folyamatot idéz elő, ennek tudatos rendezése valamely 
vezéreszme szempontjából, a fogalmazás, a szövegezés ennek kivetítése 
az érzékelés körébe. Eredménye a szöveg.

Főszabály, hogy csak azt fogalmaztassuk és szövegeztessük, ami 
a közlési vágyból fontos. Felkeltendő az érdeklődés, ennek nyomán 
beáll a közlési vágy is az egyéni meglátás után. Ahol egyéni meg
látás nincs, ott fogyatékos az előkészület, az eredmény ki nem elégítő.

Az egyéni meglátás a tetszés szerint megválasztott szabad-tétekben 
indul meg legkönnyebben, de az élet a kényszerűségek sorozata, 
felvet oly tételeket is, amiket meg kell oldanunk, azért a nem szabadon- 
választott, kötött tételekkel is kell foglalkoznunk. Az önálló fogalmazás 
és szövegezés a beszámolásokkal párhuzamosan gyakorlandó.

fl tétel.
Amellett, hogy kötött és szabad tételről szólottunk, a fogalmazást 

megelőző lelki folyamat szerint megkülönböztetünk élménytételt, meg
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figyeléses és elmélkedéses tételt. Mind a háromnál lehetőleg szabad 
tételből haladjunk a kötött tételre.

Az élménytétel. Minden jó írásnak alapja az erős lelki átélés. Ha 
homályos az élmény, a gondolattársulás is felületes és a kivetítés is 
határozatlan lesz. Az ilyen mélyebb szántásu megélésnek a kifürké- 
szése olyképpen történik, hogy elsorolnak különböző tárgykörökből 
sok oly mozzanatot, amelyek rendszerint mindenki figyelmét meg
ragadják, gondolkozásra indítják, megfélemlítik, megörvendeztetik stb. 
Nagy tüzet láttam ! Temetésen voltam. Haláleset a családban. Hogy 
tanultam korcsolyázni. Legmulatságosabb húsvéti öntözésem. A tavalyi 
karácsony. Kiemelendő, hogy képzeletből is lehet pótolni az élmé
nyeket, de úgy, hogy az eredeti élményt csak feldíszítsük, a váz 
megmaradjon a maga természetes megélése szerint (költői reálizmus).

Az élménytétel gyakorlandó az elemitől a középiskolán át az 
egyetemig, természetesen mind hosszabb és hosszabb sugáru távlatban. 
A költészet is lényegében ezen alapszik.

A megfigyeléses tétel. A figyelem irányítja a tudatos megélést, 
mélyebben az fog hatni, amit a figyelem a látómező gyújtópontjába 
helyez — természetes más képzetek támadtak igy, mint puszta élmény 
után ugyanarról a tárgyról, eseményről. A megfigyeléses tétel gyakor
lása a fontos, jellegzetes vonások kiválasztásának. P l.: Rajzanak a 
méhek. Kérem a selyemhernyóimat. Lázam van. Megvágtam az ujjamat. 
Az első dér után az erdőben. Tiz perc az osztály életéből. Egyik 
válfaja a helyszíni vázlat, pl: A halászbástyán ülök. Az igazgatónk 
az osztályban. Egy osztálytársam szaval. — A megfigyeléses tétel az 
elemitől az egyetemig gyakorlandó.

Az elmélkedéses tétel. Az élmények és megfigyelések utján szerzett 
képzetek tudatos összehasonlítása, viszonyítása. Ez már elvont művelet, 
óvatosan a legalsóbb osztályokban is alkalmazható, fokozva gyakor
landó az egyetemig. A tudomány voltaképp ezen alapszik. Az elmél
kedéses tétel gyakorlása megindul a külső tulajdonságok, jelenségek 
összehasonlításával, fokozatosan elmélyül a lényeg és értékmegálla- 
pitásig, p l.: Miért kedvelem inkább a tavaszt az ősznél ? A nyár vagy 
a tél örömei kedvesebbek ? Testi vagy szellemi erő a fontosabb ? 
A vegytan haszna. Az írás lelki előzményei. — Ide sorolható a 
közmondások hálás anyaga is.

A vázlat. A szobrász az alakok mintázásánál vassodronyra, vas- 
rudakra helyezi az anyagot, igy alakítja a törzset, a végtagokat. Az 
agyag elborítja a vázat, de mégis rajta nyugszik az alak, az egész 
mintázás. Az Írásműveknél is kell oly vázlatról gondoskodnunk. 
Olvasmányaink alapján már ismerjük a lényegét, ha behatóan gyako
roltuk, az átmenet az önálló alkalmazásához nem lesz nehéz. A vázlat 
legegyszerűbb formájában, a hármas tagolással kezdendő: bevezetés, 
tárgyalás és befejezés. A legelsőbb fokon könnyebb megértés kedvéért: 
eleje, közepe és vége lesz a megfelelőbb kifejezés.

A bevezetés a tételhez valami közeleső gondolat.
A tárgyalás maga a tétel taglalása.
A befejezés a tárgyalásból folyó gondolat.
A vázolás három fajtáját gyakoroljuk: az időrendit (chronologikus)
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az okoskodót (logikus) és a szövevényest (kombinált). A vázolási 
készség fáradságos munkának az eredménye, nem kell csüggedni 
vagy türelmetlenkedni, ha az első kísérletek nem sikerülnek. A tan
menet betartása biztos siker.

Az időrendi vázlat. A vázlat legegyszerűbb fajtája abban áll, hogy 
az esemény, a történet egyes mozzanatait a következésük sorrendjében 
tüzzük a kidolgozás tárgyául, p l.: Aratnak.

Bevezetés: Jó bizonyítvány. Vidéken nyaralunk.
Tárgyalás:
1. Kikocsizunk (befogás, tüzes ló).
2. Búza között (nyúl, fogoly, róka).
3. Aratókkal találkozunk (rövid beszélgetés velők).
4. Fenik, kalapálják a kaszát.
5. Kaszálnak.
6. Marokszedők munkában.
7. A vacsora (étkezési szokások).
8. Egy tréfa.
9. Dalolás (egy nóta szövege).

10. Készülődés az alváshoz.
11. Mi is a szabadban alszunk.
Befejezés; Buzakeresztek, cséplés, malom, kenyér.
Az okoskodási vázlat. A logikai műveleteken alapszik: a felosz

táson, részelésen, megkülönböztetésen, az osztályozáson, a következ
tetéseken, az okságon, p l.: Vörösmarty életfelfogása.

V á z l a t :
Bevezetés: Nemes életfelfogást tükröző müvek szerzője 

is nemes lelkületű -s- Főtétel
Tárgyalás: Vörösmarty müvei nemes életfelfogásuak Altétel

Epika - I -  Lira -8- Dráma -5- Felosztás

Zalán | Szép Szózat I Keserű Csongor
Ilonka -S- | pohár -s- és Tünde -8*

Búvár kund stb A merengőhöz stb stb
Részelés: Főré

szek
Megkülönböztetés: 
pl. Zalán futása 
A két szomszéd
vártól
Osztályozás: Ki
válóság szerint 
Okság: Zalán fu
tása, Szózat stb. 
keletkezésének 
okai:

Befejezés: Tehát Vörösmarty életfelfogása nemes Zárótétel
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Bonyolító vázlat. Az első kettőnek együttes alkalmazásából ered. 
A logika vázolásból különösen az oksági bonyolódik időrenddel, — 
térrel és eredményesek a szerkezetek határtalan számú változatai. A 
beszámolási vázlatok meggyőznek erről; nyomatékosan utalandó azok 
szerkezeti (belső forma) pontjára.

A bonyolított vázlatok általában két félék lehetnek:
a) előretekintők (prospectiv)
b) visszatekintők (retrospectiv).

Előretekintő vázlatok. Egy adott helyzetből folyó következmények 
láncolatát tartják föl. Pl. a „Toldi'-ban Toldi Lőrincné és két fia 
helyzetéből indít ki az iró és vonja le a cselekvény folyamán a 
szükségszerű következményeket előre tekintve. A vázolásnak ez a 
fajtája leginkább a cselekvények irodalmi termékében jut szerephez.

Visszatekintő vázlatok. Egy adott helyzetnek az okát, oksorozatát 
kutatja. Pl.: A „Tetemrehivás'-ban a gyilkost deríti ki az iró. Amint 
ebben a balladában is látható, az iró nem áll meg a gyilkos kiderí
tésénél, folytatja előretekintő szerkesztéssel a költői igazságszolgál
tatásig. A szerkesztésnek ez a két iránya inkább csak az elméletben 
különül határozottan el egymástól, a gyakorlatban sokféleképpen 
összevegyül. Az időrend és okság bonyolítása előre és hátratekintő 
szerkesztéssel adja a bonyolított vázlat lényegét. Erre legjobb Útmuta
tásul a szépirodalmi remekek szerkezeti elemzése, vázolása szolgál a 
bonyolított (combinált) vázlatokhoz. Eme vázlatok gondos kidolgozása 
és gyűjtése (szabad levelek) a fogalmazás eredményes tanításának, 
a szerkezet mélyebb megismerésének elengedhetetlen feltétele. Itt kell 
tudatossá válnia annak a széptani ténynek, hogy szép részletet mű
kedvelő is nyújthat, de szervesen összefüggő egészet csak művész. 
Ebben rejlik az alkotás legmélyebb értelme, igy tanuljuk ezt a 
világegyetem szerkezetéből, mely mindig újabb és újabb okszerű 
kapcsolatot tár fel az ámuló kutató előtt.

A fogalmazástanitás határát jelzi a bonyolított vázlatok meg
ismertetése, azontúl már az irodalom kezdődik az egyéniség teljes 
érvényesülésével és felelősségével. A tanító helyébe a bíráló lép.

(V. 2.) A tételek és vázlatok iskolák és osztályok szerint.
A) Elemi iskolák.

Tétel tekintetéhen általános elv: haladjunk a szabadtételen át a kötött 
tételre! Azonban a szabadtétel szerepeljen azontúl is a tanítás minden fokán.

A beszámolási vázlatokkal párhuzamosan gyakoroljuk élemények 
leírását. A vázlat a legegyszerűbb formájában használandó ezen a 
fokon, tehát: eleje, közepe és vége az esetnek. Minden rész uj be
kezdéssel jelölendő. Felsőbb osztályokban időrendi vázlattal foglal
koztassuk a gyermekeket; természetesen sokáig-sokáig a vezetővel 
együtt fog csak sikerülni a helyes vázolás. Amint a meglátási képesség 
élesedik, oly mértékben fejlődik az időrendi vázolási ügyesség. Tanácsos 
együttes éleményeket vázolni; itt a vezetőnek alkalma nyílik gondosan 
ellenőrizni és összehasonlitani a növendékek egyéniségét a meglátásban 
és ha kiemeli is a legfontosabb mozzanatokat irányításul, a gyermekek
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egyéni meglátását nem nyomja el, sőt fejleszti, örvend néki, mert 
fáradságos munkájának talán ez az egyedüli jutalma. Minden fokon 
megkisérlendő és gyakorlandó természetesen megfelelő módon a meg
figyeléses tétel és utána az elmélkedéses tétel. Sokszor csak a legjobb 
tanulókat fogjuk ezen a fokon ebbe az irányba terelheti, de a sok a 
gyengébbekre is jótékony befolyással van. Pl. éleménytételek a gyűj
teményből.

A hármas tagolási tétel. Tanulságos az élemény — megfigyeléses 
és elmélkedéses tételt egy tárgykörből kitűzni. P l.:

Elménytétel. Hogy tanultam úszni?
Megfigyeléses tétel. Hogy úsznak az állatok?
Elmélkedéses tétel. Mit tudok a gőzhajóról?

Élménytétel. Hogy tanultam úszni?
Eleje: Nagy meleg volt, a patakba köveket dobáltunk.
Közepe: Hárman voltunk. „Menjünk a vízbe!" mondta Pista 

és bement. Hát aki nem tudott úszni, vizet ivott; én nem tudtam 
még úszni, ittam vizet. Gyurinál marhahólyag volt. Alám kötöttük és 
rá. Úsztam. Ha kifordult alólam, be a viz alá, akkor volt vizivás. 
Sokszor ittam még igy vizet, mig megtanultam.

Vége: Most már nem is tudom, hogy volt az, mikor még nem 
tudtam úszni.

Megfigyeléses tétel. Hogy úsznak az állatok?
Eleje: Bodrit vittük füröszteni, még sohasem volt a folyóban.
Közepe: A parton megfogtuk és akárhogy rugdalódzott, bedobtuk. 

A levegőben még megfordult egyszer, kétszer, azután beesett a 
vizbe. Kíváncsian vártuk, hogy fog úszni? Hát fölkerült prüszkölve, 
ránk néz és esodák-csodája, felénk úszik oly biztosan, mint egy úszó
mester. A parton jól lerázta a vizet magáról és futott haza, hiába 
szólítottuk becéző nevekkel, hiába fütyültünk, vissza sem nézett! 
A folyóban halak úszkáltak. Hogy úszik a hal? Nézzük. Mikor oldalt 
fordul, az oldaluszonyait mozgatja, de amikor egyenesen előre iramlik, 
akkor csak a fark uszonyát hajtogatja. Kacsák, libák vadásznak 
reájuk. A tollazatuk fenntartja őket és a széles, úszóhártyás lábukkal 
eveznek. Néha csak a farkuk látszik ki a vízből, néha meg egészen 
alábuknak és jó messzire úsznak a viz alatt. Lovakat hoznak most az 
itatóba. A kocsis reájuk ül és be a mély vizbe. Szépen, biztosan 
úsznak, a kocsist egészen jól elbírják.

Vége: Nem különös, hogy némelyik állat meg éppen irtózik a 
víztől. A macska, a tyuk ? Nem is tanulnak meg ezek úszni!

Elmélkedéses tétel. Mit tudok a gőzhajóról?
Eleje: A Halászbástyáról nézem a Dunát; hajók úszkálnak rajta. 

Mily csodálatos is az, hogy az a nehéz, vasas tömeg oly könnyedén 
siklik a vizen. Csupa vas és vas és mégis úszik.

Közepe: Már az ókorban is törték ezen a tudósok a fejőket; 
mindenféle kísérleteket és számításokat végeztek, amig rájöttek, hogy 
a vas is úszik a vízben, ha szélesre van kalapálva és a széle föl van 
hajtva, mert amennyi vizet kinyom a helyéből, annyival könnyebb 
lesz maga a vas is. Széles felület sok vizet szőrit ki, többet, mint
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amilyen súlyú a vaslemez, azért úszik a vizen. Most még a hajtó erőt 
kellett tökéletesíteni. Évezredeken át emberek hajtották a hajókat, 
alig több, mint száz éve, hogy egy amerikai gépész megpróbálkozott 
a gőzgéppel. Kezdetben körben forgott a hajó, de amikor a kormányt 
rátették, szépen engedelmeskedett a kapitány parancsának.

Befejezés: Azóta tökéletesítették a hajókat. Valóságos paloták 
úsznak a tengeren. Sőt bozalmas várak is iszonyú ágyukkal. A búvár- 
hajókról máskor irok.

ITIohr Gjjőző.

Comenius és Apáczai.
Weszely Ödön egyetemi tanár Neményi Imre Apáczai Csere János 

c. müvének ismertetésében a Magyar Pedagógia 1926. évi 51. lapján 
— miután felsorolja Neményinek a Comenius emberi, erkölcsi, tudósi 
és paedagogusi inferioritására vonatkozó állításait — ezek eredménye 
gyanánt arra a végső megállapításra jut, hogy . revízió alá kell venni 
a Comeniusról és Apáczairól szóló értékítéleteket.“

Legyen szabad e tételhez hozzászólnom, illetőleg legyen szabad 
e tétel helyes voltát kétségbevonnom. E tétel csak akkor állhatna 
meg, ha Neményinek Comeniusról szóló, sőt — Comeniusszal 
viszonylatban — Apáczairól szóló állításai is helytállók lennének, a 
valóságnak megfelelnének. De ugyebár, Weszely Ödön úr nem vizs
gálta meg őket e tekintetben, hanem egyszerűen hitelt adott a 
Neményi állításának? Én megvizsgáltam s ennek alapján határozottan 
mondhatom, hogy azok semmi hitelt nem érdemlő állítások.

Neményi a legnagyobb mértékben elfogult Comenius iránt, 
úgyhogy képtelenné válik az ő megértésére, objektiv méltatására. 
Elfogultságát, egyoldalú gondolkozását mutatja, hogy Comenius egyé
niségének, jellemének megítélésében főforrásai: Bayle és Adelung, a 
racionalizmus és skepticizmus e két kiváló képviselője. Vájjon Bayle, 
a sivár racionalizmus és gúnyolódó skepticizmus prófétája, az a Bayle, 
akit Nebe1 .Comenius kaján megitélőjének“ nevez, akiről K. A. Schmidt 
nagy Encyklopaediája azt Írja, hogy .Bayle nem az az ember volt, 
aki egy ilyen, ránézve teljesen heterogén személyiség iránt igazságos 
tudott volna lenni,“ — érezhetett-e valami fogékonyságot, tanusithatott-e 
valami megértést a rajongó, misztikus, chiliasztikus reménykedéseket 
tápláló és azokban az ellentétes világesemények dacára vakon bizó 
Comenius iránt? Ugyebár, ez ki van zárva! s ime ez a Bayle a 
Neményi legfőbb, legtöbbször idézett tekintélye, kalauza Comenius 
megítélésében.

Másik tekintélye, forrása Adelung. A józan Adelungról, a XVIII. 
századi felvilágosodás e tipikus képviselőjéről elég annyit mondanunk,

1 A Rein-fóle Encycl. Handbuch der Pädagogikban.
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hogy otromba Ízléstelenséggel az emberi bolondságok történetében (Ceschichte 
der menschlichen Narrheit) juttat Comeniusnak helyet és egy sorba állítja 
a szemfényvesztőkkel, aranycsinálókkal, ördögűzőkkel és jövendő 
mondókkal. Ez a tudománytalan eljárás talán megjárta a XVIII. század
ban, de magát bélyegzi meg, aki Comeniust ma is az Adelung szem
üvegén ítéli meg.

A harmadik tekintély az osztrák Hormayr, aki szintén becsmér
léssel ir róla. Hormayrról elég tudnunk, hogy ifjúkorában a XVIII. 
század skeptikus szellemét szívta magába, hogy osztrák udvari kath. 
történetiró volt, — s menten tisztában leszünk vele, hogy mennyi 
értéket tulajdoníthatunk a rajongó morva eretnekről szóló Ítéletének.

Comeniust rajongó hite, chiliasztikus reménykedése miatt igen 
sokáig vagy igazságtalanul Ítélték meg, vagy teljesen hallgattak róla; 
e hite és tevékenysége fosztotta meg sokáig személyét az utókor előtt 
a komolyságtól és tisztelettől. Helyesebb és igazságosabb méltatása a 
XIX. század közepével kezdődik, amióta Raumer Geschichte der Paeda- 
gogik c. müvében szerencsés kézzel napvilágra hozta a paedagogiai 
bölcseségnek ez eltemetett kincsét. Azóta, minél mélyebben tanulmá
nyozzák és átkutatják, annál több fény övezi körül alakját, annál- 
inkább úgy tekintik, mint az emberiség istenáldotta nevelőjét, mint 
„látnokot a paedagogusok között.“ (Kvacsala.)

Miért nem fordult Neményi, ha olvasóinak helyes képet akart 
Comeniusról nyújtani, a XIX. század II ik felének és a XX. századnak 
nagy nevelés- és oktatástani müveihez? Azért, mert ezekben nem 
talált volna gyalázkodásra alkalmas anyagot, hanem csak igazságos 
és objektiv megítélésre való törekvést. Miért nem idéz K. Schmidt 
Paedagogiatörténetéből? Azért, mert Schmidt melegen méltányolja 
Commeniust, oktatási rendszerét egy teljes, jól átgondolt egésznek 
nevezi, mely telve van éles megfigyelésekkel, finom intelmekkel és 
többnyire célszerű kivitellel. Ugyanígy Ítél róla a K. A . Schmidt-fé\e 
Encyklopödie des gesummten Erzieungs- und Unterrichtsivesens II. Aufl., 
mely Comeniusnak három nagy didaktikai alapkövetelményét: az 
anyanyelv, reáliák és képzőmódszer követelését az ő örök érdemének 
nevezi. Idézzem-e Th, Ziegler Paedagogia-történetét, aki Comeniust a 
XVII. század legnagyobb didaktikusának és paedagogiai Írójának nevezi, 
kinek paedagogiája lux in tenébris volt a XVII. század sötétségében ? 
vagy a Rein-féle Encykl. Handbuch der Paedagogik (II. Aufl.), c. nagy 
vállalatot, mely Comenius árny- és fényoldalait egyaránt feltünteti? 
Végül miért nem fordult szerzőnk a Kvacsala nagy Comenius-élet- 
rajzához és miért nem merített ebből jellemének, egyéniségének, 
értékének megítéléséhez adatokat? Azért és újra azért, mert ezekben 
kevéssé talált volna Comeniust gyalázó részleteket!

De nem jól mondom: Neményi idéz, bőven idéz a Kvacsala 
müvéből és pedig mindkettőből: az 1892 ben megjelent nagyobb élet
rajzból (J. A, Comenius, sein Leben und seine Schriften, 480-}-89. 1.) és a 
kisebb, 1914-ben a Die grossen Erzieher c. vállalatban megjelent paeda
gogiai méltatásból (J. A. Comenius von Dr. Iwan Kvacsala, 192 1.). 
Idéz, — de nincs köszönet benne, mert idézete nem egyéb, mint a
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Kvaesala szövegének megrontása, értelmének kiforgatása. így a 170. 
lapon a következő sorokat írja: „Munkáit különben Comenius javarészt 
nem maga irta, nem is ő szerkesztette; még a Didactica magnát sem, 
pedig nevének halhatatlansága ehhez fűződik: „An der Didactica 
Magna arbeiteten die beiden Gelehrten Hartlieb und Kinner mit dem 
grössten Kraftaufwand“ (Dr. I. Kvaesala: J. A. Comenius, 305 lap.). 
Határozott állítás ugyebár, mely alkalmas arra, hogy Comenius őszin
teségébe vetett hitünket megrendítse? s az utóbbi két német sor, 
szószerinti idézet ugyebár Kvaesala nagy Comenius-életrajzából? 
Ámde, ha Kvaesala müvének idézett lapját megtekintjük, ott koránt
sem találjuk az idézett német mondatot. Mint tudjuk, Comenius a 
Didactica Magnát 1628 ban irta cseh nyelven és 1638 ban lefordította 
latin nyelvre, itt ott egészen átalakítva a szöveget. Ám Kvaesala 
könyvében a 304—305. lapon az 1647—1648. év eseményeiről van 
szó, amikor a Didactica magna már régen kidolgozva készen volt. 
Hartlieb és Kinner működéséről mondja Kvaesala a 305. lapon: „Die 
beiden Gelehrten arbeiteten mit dem grössten Kraftaufwande: Kinner 
allerdings nicht . . .  an den Comenianischen Schriften, 1 sondern an seiner 
Didactic“, —  magyarul: „A két tudós a legnagyobb erőfeszítéssel 
dolgozott; Kinner ugyan nem a Comeniusi müveken, hanem a maga 
Didacticáján.* Tisztelettel kérdek minden elfogulatlan gondoíkozásu 
férfiút: hasonlítsa össze a Neményi négy sorát a Kvaesala három 
sorával és mondja meg, híven idézi-e az előbbi az utóbbi szavait. 
Nem teljes megmásitása-e az a Kvaesala szövegének, ha Neményi a 
két férfiút a Comenius Didactica Magnáján dolgoztatja, holott Hartlieb 
Angolországban egészen másnemű munkát végzett, Kinner pedig 
a maga Didacticáján dolgozott, amiről pár sorral fentebb két Ízben is 
említést tesz, azt mondván többek között, hogy: csak Isten tudja, 
vájjon be fogja-e azt fejezhetni. Neményi ezt az elferdített szöveget 
arra használja, hogy ennek révén Comeniust a tankönyvek Üzemszerű 
gyártásával vádolja, aki egész sereg tankönyviróval dolgoztatott a 
könyvein.

E súlyos vád igazolására felhozott bizonyítékai és idézetei hasonló 
jellegűek és értékűek. így a 171. lap tetején, tehát 10—11 sorral az 
előbbi rontott szövegű idézet után ezt Írja: „Kinner a Janua ki
dolgozásában is két évig volt Cemeniusnak munkatársa.“ Megint a 
tájékozatlanok félrevezetésére szolgáló, tehát alapjában véve nem hű 
idézet. Comenius ugyanis, mint tudjuk, 1631-ben adta ki a Januát, 
ellenben Kinner a 40 es években volt neki munkatársa; igy tehát 
Kinner nem a magyar közönség előtt ismert, magyarra is átdolgozott 
Jankának volt két évig a munkatársa, hanem a Svédország számára 
1648—50 ben Elbingben a Janua alapján és szellemében készített 
egyes osztálykönyvek kidolgozásában segített mesterének, ami pedig 
lényegesen különböző dolog.

Kvaesala nagyobbik müvéből idézi Neményi a következő mon
datot: „Ihn (Kinner) berief Comenius, um ihm die Schriften über die 
Reform der Schulen und den Unterricht der Spachen ausarbeiten zu 
helfen.“ (297. 1.). En ezt a mondatot nem találtam a nevezett helyen,
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hanem ott ezt találom: „Ez időben C. Kinner már régóta Comenius 
munkatársa volt; a kettőjöktől közösen szerkesztett tankönyvek svéd
országi vizsgálata annak elismerésével végződött, hogy azoknak a 
kinyomathatás végett csak egy kis csiszolásra van még szükségök,“ 
ez pedig egészen más, mint a Neményi idézete. Mint látszik, Neményi 
Kvacsalának olyan állításaiból kovácsol vádpontokat, amelyeket 
Kvacsala nem mondott.

De egyéb idevonatkozó állításai sem egészen hiteltérdemlők, pl. 
hogy „Hübner tekintélyes részt, vett a pansophia munkálataiban is* (171. 
1.), holott Kvacsala csak azt mondja, hogy Hübner „régibb idő óta fog
lalkozott a pansophia gondolataival s efelől alkalmilag irt is Hartliebnak“ 
(37. 1.), ami egészen más, mert ez utóbbi azt jelenti, hogy Hartlib is 
gondolkozott azon, hogyan lehetne a világ törvényeit egynéhány elv
ből levezetni (pansophia). Kvacsala nyomán eléggé részletesen ismer
teti Hübnernek a Didactica Magnával szemben gyakorolt kritikáját, 
(Descartes Meditációját hány filozófus s mennyi különböző szempontból 
részesítette kritikában s az mégis jeles munka maradt!), de Kvacsa
lának e bírálatra vonatkozó megjegyzéseit, — hogy Hübnernek sok 
dologban nincs igaza és igazságtalan eljárás részéről, hogy csak az 
árnyékoldalakat nézi, a formai hiányokat túlbecsüli s a sok nagy és 
kiemelkedő részletet mellőzi — már elfelejti hozzátenni, el, hiszen, 
mint láttuk, maga is ugyanezt az eljárást gyakorolja Comeniusszal 
szemben.

Vájjon érdemes-e annak, akit az ellenszenv ily tévutakra vezet, 
egyéb állításait is számbavennünk ? Pl. azt az állításait, hogy Come- 
nius nyelvtanitási módszerét Bateus Vilmos spanyol jezsuitától vette 
s ennek módszerét kisajátítva irta meg a Januát? vagy azt a nagy 
bűnt, amit Comeniusnak szemére hány, hogy a pansophiára vonatkozó 
Ígéretét soha be nem váltotta, sőt egy világnyelv feltalálásával is 
kecsegtette az emberiséget ? Ami az első vádat illeti, Kvacsala ala
posan kimutatja a Comenius módszerének és Januájának a Bateus 
módszere és könyve fölötti felsőségét és igazolja, mennyire jogosult 
a máskülönben sceptikus Baylenek a Januáról mondott ez az ítélete: 
„Quand Comenius n’autoit publié que ce Livre Iá, il se serait immor- 
talisé* (Ha Comenius csupán ezt az egy könyvet irta volna, már 
halhatatlanná tette volna a nevét). Miként Shakespeare azokból a 
mesékből, amelyeket kortársai feldolgoztak, halhatatlan remekeket 
alkotott, Comenius is a lángész felsőbbségével ragadta meg és emelte 
magasra a Bateus eszméjét. Miért Comenius vitte el a pálmát és nem 
Bateus? Azért, mert Comenius teremtő lángelme volt, Bateus pedig 
egyszerű nyelvmester! Ami a másik vádat illeti, igazat kell adnunk 
Comeniusnak, hogy „a tettek sikere csak sekély lelkek számára mér
téke az egyéni becsnek, az alkotó erő szent és halhatatlan ;* in 
magnis et voluisse sat est; Gyulai Pál egész életében Ígérte, hogy 
megírja Petőfi életrajzát, Leibniz egy fogalmi nyelvet akar alkotni, 
amely épugy1 használható legyen a bölcseletben, mint a számjegy a 
mennyiségtanban, — vájjon elitéljük-e őket érte, hogy igéretöket nem 
tudták beváltani?

32
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Vájjon ezek után is azt tartja-e Weszely Ödön, hogy a Come- 
niusról szóló értékítéletünket revízió alá kell venni ? Nem igen hiszem, 
legalább is a Neményi elfogult, egyoldalú, még a való tények elfer
dítésétől sem rettegő támadása az objektiv bíráló szemében semmi 
alapot nem nyújthat erre.

Hát a Comenius és Apáczai közötti viszonyt illető Ítéletünk nem 
fog-e változást szenvedni? Én itt is a régi, gondos mérlegelés után 
felállított állásponthoz csatlakozom, ahhoz, melynek Kiss Áron, Lub- 
rich, P. Szathmárv Károly és legújabban Schneller István (Prot. 
Szemle 1918. évf. 27—39. 1.) a szószólói. Ez az álláspont a történeti 
egymásutánból indul ki, abból, hogy Comenius föllépte és irodalmi mun
kássága három évtizeddel megelőzi Apáczai fölléptét; abból, hogy Come
nius munkásságának hire már Apáczai tanuló- és diákkorában bejárta 
Magyarországot és Januáját már ezidőben Magyar- és Erdélyországban 
több helyt kiadták; abból, hogy Apáczai gyulafehérvári mesterei: 
Alsted és Bisterfeld kedves praeceptorai, illetőleg bizalmas barátai 
voltak Comeniusnak, akik Apáczait is okvetlenül beavatták Comenius 
terveibe, gondolataiba; abból, hogy Apáczai két helyen is emliti müveiben 
Comeniust és ez utóbbi pataki működéséről — amelyet nemcsak vala
mely Utrechtbe került pataki diák elbeszéléséből, hanem minden 
bizonnyal a Comenius első pataki beszédeit és iskolai reformjavasla
tait magában foglaló Primitiae Laborum (1651.) nyomán ismert — úgy 
nyilatkozik, hogy vele kezdődik azon érdemes férfiak sora, akiknek 
egyesitett munkásságát majd megérzi, ha még meg nem érezte 
Magyarország; abból, hogy Comenius is mindig hangoztatta az anya
nyelv tanításának szükségességét s 1650. nov, 24-én Patakon tartott 
beköszöntő beszédjében, melyet a Primitiae Laborum közöl, a latin 
nyelvkönyvek mellett anyanyelvi vagyis magyar nyelvi tankönyvek 
készítését is sürgette, Patakról elmenetele előtt a Gentis Felicitasban 
kikéi az ellen, hogy az országban egész vidékeken nincs magyar 
iskola, 1654. jun. 2 án tartott búcsúbeszédében pedig igy nyilatkozik: 
„Magyar nemzetem, törekedjél, hogy legyenek magyar könyveid! 
Gazdagítsd hazádat jó és bölcs, saját nyelveden irt könyvekkel! 
Abból tanítsd az ifjúságot, abba tedd le nemzetednek kincseit! Óh 
magyarjaim, ne vágyjatok idegen iskolák és könyvek után, hanem 
szerezzetek magatoknak hazátokban gazdag aratást!“ Ha Comenius 
idegen létére, annyira hangsúlyozta, fontosnak tartotta a magyar 
könyvek készítését és a magyar műveltség ápolását, nem természe
tes-e, hogy ezzel Apáczainál erős mértékben hozzájárult a magyar 
nyelv és nemzeti műveltség iránti lángoló szeretet fölkeltéséhez, ille
tőleg erősítéséhez. S ugyanezt mondhatjuk paedagogiájának másik két 
alapvető elvéről: a szemléltető módszerről, illetőleg a reális ismere
tekre törekvésről és az elmeképző módszerről, — mindkettő okvetle
nül hatással volt Apáczaira, Apáczai ezirányu hajlandóságának föl
keltésére, kiképzésére. Persze e hatást nem lehet kézzelfoghatólag 
kimutatni, ez az imponderábiliák közé tartozik ; de az a kétségtelen 
psychikai tény, hogy senki környezetének, nagy kortársainak hatása
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alól magát ki nem vonhatja, hogy ez a szellemi hatás észrevétlenül 
működik, — mellette bizonyít.

Én tehát a Comenius és Apáczai közti viszonyt, az előbbitől az 
utóbbira gyakorolt hatást illetőleg sem látom, Neményi könyve alap
ján, szükségesnek, hogy eddigi felfogásunkat revíziónak vessük alá.

Rácz Lajos.

Pestalozzi.
(Haldiának századik évfordulója alkalmából.)

A nevelési elmélet hiába ismeri fel a legmagasztosabb eszmé
nyeket, a gyakorlat azokat mégis csak fokozatosan közelíti meg. 
Platon a Nomoi-ban és a Politikában ilyen eszményeket tűzött ki, de 
a görög élet se tudta azokat igy megvalósítani. Az újszövetségi 
keresztyénség is kijelölte a nagy célt: .Legyetek tökéletesek, mint a 
ti mennyei atyátok tökéletes!“ (Máté V. 48.); e felé azonban máig 
is csak nagyon távolról közeledünk.

E tökéletességnek legfőbb tartalma s egyben nevelő eszköze is 
a szeretet életelve. Azért az evangéliumok s általában az újszövetség 
magának a szeretetnek a pedagógiája. E felé is fokozatos és nagyon 
lassú haladással közelit az emberiség. Voltak évtizedei a középkornak, 
amikor — és hősei a keresztyénségnek, akikben — a keresztyénség 
isteni tartalma hatalmas fényben lobbant fel. És mégis visszafejlést 
mutat a középkor egész nevelési rendszere az újszövetségnek ezzel 
a szeretet pedagógiájával szemben. Ez természetes is volt oly időkben, 
mikor a keresztyénség eszményisége körül az élet vadsága tombolt. 
Az egyház ezzel az iskolai fegyelem vasszigorát és a kolostorok 
aszkézisét szegezte szembe. A fokozatosságot kívánja az élet kifejlése. 
Végzetes dolog lett volna századokat ugorni át az eszközök alkalma
zásában. A középkor nevelője az eredendő bűnnel terhelt embert látta 
csak, nem a megváltott embert. Nem csoda tehát, ha az ó-szövetség 
peedagogiáját alkalmazta a gyermekre is: .Te vesszővel vered meg 
őt és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.“ (Példab. XXIX. 14.) az újé 
helyett: ,Ti atyák, ne ingereljétek haragra a ti gyermekeiteket, hanem 
neveljétek őket á tudományban és az Úr beszédének intésében.“ (Pál: 
Ef. VI. 4.) és: .Ne bosszantsátok a ti magzataitokat, hogy kétségbe 
ne essenek.“ (Kol. III. 21.)

A századok lassú folyása azonban érlelte az emberiséget a 
keresztyénségre és a fratres bonae voluntatis megérzik szükségét az 
oktatás egyetemességének s a nagy Luther hatalmas szavával a 
szeretet érvényességét kívánja már a nevelésben! Csakhogy még az 
ut hosszú odáig! A protestáns iskolákat csak úgy a fegyelem kérlel- 
hetetlensége jellemzi, mint a kolostoriakat. És különösen a református 
iskolák és erkölcs, épen túlzott puritánságával, tovább is hajlik az 
ótestamentomi elv szigorúsága felé.
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Pestalozzi halhatatlanságának forrása épen az, hogy élő valósággá 
tette Luther krisztusi pedagógiáját! Nemcsak hogy magához engedte 
a kisdedeket, hanem közéjük ment; nemcsak hogy meglátta a szegény
séget, hanem közéjük ereszkedett. Nemcsak hirdette ő ezeket az 
elveket, hanem élte, megvalósította és példákat teremtett. Ezen a 
fonalon fűződik be az ő alakja az emberi fejlődés nagy úttörőinek 
sorába. Hajlékot teremt a világtörténelmi események forgatagában 
szétszórt szerencsétleneknek, s összegyűjti maga körül a leg
tudatlanabb gyermekeket. És nem az ótestamentomi korbáccsal, 
hanem simogató kezével és a maga gyermeteg leikével enyhíti az ő 
vadságukat és szenvedésüket. Jellemző reá, hogy szemben Rousseauval, 
ki az apát, ő az anyát tartja a legjobb nevelőnek; az anyát, kiben a 
szeretet és alkalmazkodás a legkifejlettebb erény.

De közte és Rouseau között van más különbség is. Sajátságos, 
hogy a forradalom egyik előkészítő szelleme, az ermenonvillei bölcs, 
az egész világot két táborra osztotta volna: nevelőkre és növendékekre. 
Ez az arisztokratikus nevelés ideálja, mert csak az élet egyéb gond
jaitól megóvott emberek tehetik az élet egyetlen feladatává gyer
mekeiknek nevelését. Pestalozzi demokratizálja a nevelést; keresve 
a tömeges nevelés lehetőségeit, a kultur-demokrácia úttörői közé 
kerül. Napoleon unottan hallgatja pedagógiai ábrándjait. Még 
az ő zsenije sem ismeri fel, hogy a Mester, ki előtte áll, 
egyike a forradalmi idők legnagyobb szellemeinek, mert a hóditó 
hadseregek nyomába azt viszi, ami nélkülözhetetlen kiegészítője a 
terjedő demokráciának, ami nélkül magát fenntartani nem is volna 
képes, de ami nélkül bálványai alatt sem tudná tartani az oszlopokat: 
azt, ami közös és egyetemes kincse és joga az egész emberiségnek, 
fent és lent egyaránt: a műveltséget, a tömegmüveltséget, emberi 
jogoknak forrását és alapjait. Műveltség nélkül öngyilkos fegyver a 
jog; kultúra nélkül emberiség átka a demokrácia. Pestalozzi kultur- 
demokráciával kívánta megalapozni, és ezzel megmenteni a diadalmas 
útra induló politikai demokráciát. És valóban, ha a kettő együtt halad, 
ennek a haladásnak útját talán kevesebb nyomor és kevesebb vér 
jelezte volna.

Pestalozzi nem fut a feltalálás dicsősége u tán ; ő csak nyugal
mat, téglát és homokot kér, hogy építhessen. És mégis nagy fel
fedező ő, mert megtalál lappangó értékeket: a szív érzéseinek nagy 
embernevelő és megváltó hatalmát és alkalmaz fölfedezett és fele
désbe ment igazságokat. így pl. hiába hirdették már eddig is a szó- 
szajkolás ellen a dolgok ismeretét; hiába építette rendszerét Come- 
nius a szemlélésre: a forradalom újszerűségével hatott, mikor azt 
Pestalozzi meg is akarja csinálni! Gyakorolja a szemlélve tanítást a 
lélekrágó verbalizmus kiküszöbölésére és rendszerbe is foglalja. Mert 
hármas elve a számról, alakról és a beszédről voltaképen ennek 
rendszerbe foglalása. A szemlélet eredményeit a vonalak és a dolgok 
mennyisége s végül a névadás örökíti meg, teszi világossá s adja át 
a jövő nemzedéknek.

Uj fölfedezésszámba megy azonban, amit a nevelés és az emberi
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lélek megismerése közötti kapcsolatról tanít. Idáig általában csak a 
célok és eszmények világítottak a nevelő művészet utjain. Célokat 
és eszményeket láttak magok előtt az emberek; jobbára azonban 
kikerülte figyelmöket az a kérdés, hogy jó volna ismerni az anyagot, 
amit idomítani akarnak és amelynek idomitásával a pompás célt 
elérni szeretnék. Herbart óta közhelyszámba megy, hogy nevelői 
munka nem képzelhető el lélektani ismeretek nélkül. De Herbart 
előtt jóval Pestalozzi volt az, aki ezt az igazságot tudatosan felis
merte és meg is formulázta. Erősen hangsúlyozza, hogy minden 
nevelői vagy oktatói munka a mi alkotó szellemünknek a maga 
kifejtése a természet mintájára, mely a terebélyes fának már a mag- 
vába beléteremtette jövendő alakjának csiráját. A megismerésnek 
fokozataiban is az emberi szellem kifejlésének az ősi formáját látja 
szakadatlan ismétlődésében: az egyenkéntinek fölismerésében, azok
nak sorozatba foglalásában és végül egységgé összefogásukban. A 
megismerésnek ez az ősi menete vagy törvényszerűsége alkotja a 
szintétikus egységnek a törvényét, viszont ennek tükrözése az emberi 
lélek; helyesebben az emberi lélek eme saját törvényszerűségét érvé
nyesíti a megismerésben, annak egységre tömörítő törekvéseiben.

Nemcsak psichologizmusa, melyet egynek vesz az ismeretek és 
nevelés organizálásával vagy mechanizálásával és nemcsak kultur- 
demokráciája teszi őt aktuálissá, hanem méginkább szociálpedagógiai 
uttörése. Az ember érzéki és. erkölcsi törekvéseinek kibékíthetetlen 
ellentétét fogja össze a társadalmi ember harmóniájába. Ez az a 
középponti gondolat, ahova futnak össze a Pestalozzi törekvései. Az 
egyéni képességek harmonikus kiművelését munkálja, de főleg azért, 
hogy az egyén beillő tagja legyen az emberi közösségnek. A hiva
tásra nevelést is ennek az általános nevelésnak akarja alája rendelni. 
És a családi és honpolgári nevelés fokozatain keresztül is az általá
nos társadalmi nevelés magasabb eszményét szolgálja.

íme, a forradalmi események zajában a csendes és szerény 
munkának nagy forradalmi méretei! A nagy idők lelke szól belőle. 
Amikor a személyes hatalom helyére a tömeghatalom lép, ő mintegy 
második Prometheus, lelket akar lopni a hatalmas test ébredező tag
jaiba: emberméltóságra akarja nevelni a tömeget. A dicsőséggel 
kecsegtető munka helyett ő a tanító szerény munkáját kéri magának. 
Még a tudós dicsőségére sem vágyik. Nevelésügyi gondolatai mégis 
oly sok helyen emelkednek a bölcselet magaslatáig. Maga az élő 
példa arra, mit az ember természetéről mond, hogy önmagából fejti 
ki magát. Szerénysége és igénytelensége nem lehetett olyan hatal
mas, hogy meggátolja egyéniségét a beléje oltott erők arányainak a 
kibontakozásában. Ő benne ismétlődik az evangélisták és apostolok 
példája, kiket az Úr Krisztus egyszerű halászokból és mesteremberek
ből válogatott össze, hogy eszközei legyenek a megváltás nagy 
munkájában.

rnitrouics fívjula.
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Szózat a prot. testvériség érdekében.
Az evangélikus és református testvéreket az Ur Jézus Krisztust 

kereső és megértő szeretetben a vallásszabadságért vívott negyedév
százados nehéz küzdelem közös szenvedése és öröme kapcsolta egybe. 
E közös sors által megpecsételt idők folyamán a közöttök levő hit
árnyalati különbözőséget áthidalva, egymás kölcsönös megbecsüléséről 
tiszteletreméltó tanúbizonyságot tettek.

E könnyel és vérrel átitatott közös múlt folyamányaként mindakét 
hivatalos egyház intézményesen tette lehetővé, hogy középiskoláikban 
szükség esetén a testvérhiten levők rendes tanárokként alkalmaz
tassanak ; ez alapon működnek ma is az ev. intézeteknél ref. vallásu 
és a ref. intézeteknél ev. vallásu tanárok. Mindez a múltban nem a 
türelem, vagy gerinctelenség kérdése volt, hanem az egyházi és 
nemzeti közös kulturfeladatok végzése terén az egymásrautaltságnak 
és az egymáson segítésnek szelleme, mely az illető intézeteknél 
jelentkező tényleges szükséget elégítette ki. így az egyes gimná
ziumoknál működő, testvérhiten levő tanárok — családtagjaikkal 
együtt — hitükben érintetlenül, kellő lelki nyugalommal élhettek 
hivatásuknak, melyet az isteni gondviselés e reájok nézve speciális 
hatáskörben eléjök szabott.

Nagyon természetes, hogy a bekövetkezett forradalmak után 
mindenik vallásfelekezet az egyházerősitő politika útjára lépett s 
mindenik egyház igyekszik a maga számára nemcsak saját híveit 
megtartani, de azoknak, valamint fizetéses tisztviselőinek családtagjait 
is törekszik megnyerni, sőt törvényes határozatokkal biztosítani.

Sajnálatos lenne mégis, ha e törekvés úgy a református, mint 
az evangélikus egyházi élet keretében egymással szemben úgy érvé
nyesülne, hogy kedvezőtlenül érintené a két testvéregyháznak az 
elmondottak szerint eddig zavartalanul fennálló szép viszonyát.

Amint az alább következőkből kitűnik, meg van reá a lehetőség, 
hogy e zavartalan testvéri viszony továbbra is változatlanul meg
maradjon.

A magyarországi ev. egyetemes egyház 1925. évi október hó 
22-én tartott egyetemes közgyűlésének 35. pont alatt e tárgyban 
hozott határozata ugyanis midőn kimondja: „egyházunk javadalmas 
tisztviselői kötelesek tiszta evang. házasfrigyben élni és gyermekeiket 
vallásunkban nevelni, miért is ezen tisztviselők által házasságköté
sükhöz felettes hatóságnak hozzájárulása megszerzendő,“ — ugyanott 
hozzáteszi: „A református egyházzal szemben ugyanolyan elbánást kell gyako
rolni, mint amilyet a ref. egyház híveinket illetőleg gyakorol.11 Az ezen 
határozmányok ellen vétő tisztviselők egyházi vétséget követnek el.

Amint látható, e határozmányok szerint az érdekelt ev. és ref. 
tanárok sorsa a két testvéregyház között mutatkozó kölcsönös elbánás 
esélyéhez igazodik, amennyiben az elbírálás és ítélet kulcsául a viszo
nosság elvét állapítja meg.

A testvéri szeretet és bölcs méltányosság bizonyságát foglalja
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magában e tiszteletreméltó határozat, mely minden bizonnyal a 
református egyháznál is megértésre talál s e megértés folyományaként 
bizton remélhető, hogy a két egyház e kérdés gyakorlati megoldá
sánál a protestáns testvériség szellemét fogja követni a jövőben is. 
Ennek reménye nélkül minden elfogulatlanul gondolkodó előtt indokolt 
lehetne az a nyugtalanság, mely az illető egyház kebelében élő s a 
testvérhiten levő tanár lelkét eltöltheti, ha azt kell éreznie, hogy az 
egyházi vétség pallosa állandóan ott lebeg feje fölött oly okok miatt, 
melyek megválasztásakor nem voltak előtte ismeretesek. Épen azért, 
mivel az idézett határozatnak a református egyháznál szolgáló evan
gélikus tanárokkal szemben követett gyakorlat adja meg irányitó 
tartalmát, a protestáns testvériség érdekében legyen szabad nekem, 
mint az evangélikus egyház kebelében szolgált református vallásu 
tanárembernek, az ev. egyház részéről velem szemben alkalmazott 
elbánásáról őszinte nyilatkozatot tennem.

Megilletődött szívvel kell vallanom, hogy református voltom ellen 
s családtagjaim ref. vallása ellen az aszódi ev. egyház és Petőfi- 
gimnázium körében soha senki nem emelt kifogást, sőt a gimnázium 
tanári kara és fenntartótestülete a tisztségek egész sora után az 
igazgatói tisztet két cikluson, vagyis tizenkét éven át egyhangú biza
lommal ruházta reám.

A protestáns testvériségnek e szép bizonyságtétele a helyi 
tényezőkön kívül a bányai ev. egyházkerület elnökségét, mint egyház
felügyeleti főhatóságot, elsősorban dr. Raffay Sándor püspök úr 
emelkedett, nemes lelkét dicséri.

A magyarországi evangélikusságnak a messze külföldön is el
ismert eme jellegzetes vezéralakja nemcsak szóval munkálkodott a 
hazai protestáns unió megteremtésén, de csak a nagylelkektől kitelő 
türelemmel és bátorsággal fogadta el szerény személyemben egy ref. 
embertől az evangélikus egyház érdekének, közelebbről az ev. Petőfi- 
gimnázium szellemi vezetésének, teljes kifejlesztésének, az intézet 
tradíciójaként a Petőfi-kultusz megalapozásának szolgálatát, melynek 
folyamán e megbecsülés a kiváló szellemi vezér részéről a lelkese
désnek állandó élesztője s maga a végzett munka is e kitüntető 
bizalom igazolása kívánt lenni.

E főpásztori cselekedet Krisztus szeretetétől kapta tüzét, fénye 
azért messze világit s végeredményben az evangélikus egyház részéről 
a magyarországi protestáns testvériségnek vonzó példáját nyújtja. 
Bár lehetne hatással mindenütt, ahol szükség van reá s fakasztana 
hasonló türelmet s megértést!

A Krisztus szeretetére hivatkozással engedtessék meg nekem a 
ref. egyháznál szolgáló evang- tanárok s az evang. egyháznál szolgáló ref. 
vallása tanárok érdekében azt a kérelmet terjesztenem a két protestáns 
testvéregyház mélyen tisztelt elöljárói és nagyrabecsült főfelügyeleti 
hatóságai elé: méltóztassanak érdekelt tanárok és családtagjai részére 
továbbra is meghagyni annak lehetőségét, hogy háborítatlan lelki
nyugalommal végezhessék speciális hatáskörben kijelölt hivatásukat
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a a születéssel nyert vallásuk szerint imádhassák családtagjaikkal 
együtt Teremtő Istenüket.

Ám hozassák uj törvény a jövőre nézve, ha másként nem lehet, 
amely kimondja, hogy mindenik egyház csak saját vallásu egyéneket 
alkalmaz tanárokul, de a most alkalmazottakra nézve átmenetileg 
tétessék kivétel, hogy ezek hitüket, mint az életnek koronáját, meg
tarthassák s töretlenül mutathassák be az Örök Biró előtt.

Óhajtanám, ne találkozzanak senkinél félreértéssel lelkiismeretem 
sugallta kérő szavaim; néni akartam velők semmi mást, csak ápolni 
a harmóniát protestáns testvéri szivekben a Mindenható Isten 
dicsőségére.

Dr. Osuáth Gedeon,
nyug. ev. gimn. igazgató.

Rsilt levél
nagyságos dr. Kladai Gyula úrhoz, 

az Orszdgos Középiskolai Tanáregyesület elnökéhez

Kedves Barátom !
Budapest.

Őszi közgyűlésünket megnyitó beszéded megdöbbentő adataiból 
a leghiggadtabbak is fájdalommal állapították meg, hogy hiábavaló 
volt sok-sok fáradozásod, hiába a közoktatásügyi miniszter úr ismert 
jóakarata i s : a tanári sérelmek nemcsak orvoslásra, de megértő lel- 
kekre sem találtak, sem a nemzetgyűlésben, sem a nagy közvéle
ményben. A közgyűlésről szárnyaszegett csüggodt madarakként távoz
tak a küldöttek s küldőiket semmi jóval biztatni nem tudták. — 
Negyedév múlt el azóta s még mindig nem hallottunk csak biztató 
szót sem. Tudom, érzed te is, hogy nem jól van ez igy, hogy ezen 
segíteni kell sürgősen, gyökeresen; mert nem csupán tanári érdek, 
de országos érdek a középiskolai tanárok súlyos, tűrhetetlen helyzeté
nek megnyugtató rendezése. Arra kérlek azért a magam nevében s 
hitem szerint összes kartársaim nevében, tégy még egy utolsó kísér
letet magad és mindnyájunk megnyugtatása végett: Vezess minél 
előbb küldöttséget a miniszterelnök úr és közokt. miniszter úr e lé ; 
kicai számú, csak főigazgatókból és igazgatókból álló küldöttséget s 
ezeknek a higgadt, kipróbált tanügyi férfiaknak bizonyságtevése mel
lett tárd fel teljes őszinteséggel a tanárság igazságát, amely tüzes 
ösztöke gyanánt ég tanárok és igazságszerető emberek lelkében mind
addig, mig csak meghallgatásra nem talál; ég és kiállt ilyeténképpen : 

Magyar feltámadás ninc3 kulturfölény nélkül; kul túr fölény nincs 
megelégedett, teljesen hivatásának élő tanárság nélkül; elégedett 
tanárság nincs addig, mig anyagi ellátása egy színvonalú nem lesz a
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vele előképzettségre, munkaértékre, fontosságra nézve egy színvonalú 
birákéval úgy, ahogy a háború előtt volt. Ami a háború előtt igazság 
volt, igazság ma is. A biró igazságot szolgáltat, a tanár igazságra 
nevel. Bírói függetlenség nélkül nincs igazságszolgáltatás ; tanári füg
getlenség nélkül nincs igazságranevelés; igazságranevelés nélkül 
nincs . . . Nem folytatom tovább; fonják tovább a logika láncszemeit 
a felelős tényezők s úgy döntsenek a tanársorsról . . . azaz, hogy a 
magyarsorsról.

A logika örök törvényei alapján 'hihetetlen, hogy igazunk őszinte 
feltárása sikertelen maradjon.

Kérésem ismételve vagyok hived
Mezőtúr, 1927. évi január hó 19-én.

Borsos Károly.
gimn. igazgató.

flz Országos Református Tanáregyesület Elnökségétől.

Tisztelt Tanári Kar!
Kedves Kartársaink!

A Közoktatásügyi Miniszter úr hozzá intézett felterjesztésünkre 
közli velünk, hogy statusunkban a szükséges előléptetéseket azért nem 
eszközölheti idejében, mert az egyes tanszékek megüresedéséről akár
hányszor C3ak hetek, sőt hónapok múlva értesül. Tisztelettel kérjük 
az igazgató urakat, hogy a tanszékeknek bármi okból történt meg
üresedéséről a középiskolai tanárok személyi, tehát fizetési ügyeit is 
intéző kultuszminiszteri V. ügyosztályt minden esetben haladéktalanul 
értesíteni szíveskedjenek. Hogy az előléptetéseket továbbra is figye
lemmel kisérhessük és szükség esetén fölterjesztéssel élhessünk, 
kérjük, szíveskedjék a tanári karban történt változásokat (halálozás, 
nyugdíjaztatás, B) csoportból A)-ba helyezés, A) csoportban magasabb 
fizetési osztályba kinevezés) velünk esetről-esetre közölni. Ugyancsak 
fölterjesztésünkre közli velünk a Közoktatásügyi Miniszter úr, 
hogy a nem állami intézetekben működő helyettes tanárok vasúti 
kedvezményének megadása tárgyában átirt a Kereskedelmi Miniszter 
úrhoz. Ennek alapján egyelőre várakozó álláspontra helyezkedünk.

Tudatjuk továbbá, hogy a folyó évi közgyűlésünket a kecskeméti 
ref. egyház és reálgimnáziuma beleegyezésével 1927. évi junius hó 
7. és 8. napjaira Kecskemétre tüztük ki. E közgyűlésünk 25 esztendős 
jubiláris, egyben tisztújító, tehát jelentős közgyűlés lesz. A közgyű
lésen felolvasásra ajánlkozó tagtárs szíveskedjék nálunk tárgyának 
pontos jelzésével és előadásának rövid vázolásával folyó évi április 
hó 1-ig jelentkezni.

Felkérjük továbbá, hogy a hiányzó választmányi tagokat szíves
kedjenek a testületek kiküldeni s neveiket velünk tudatni. Évkönyvünk



ben a hiányzó tagok jelezve vannak. Kérjük a tagok névsorában 
mutatkozó esetleges hibákat is közölni velünk, végül kérjük a tagsági 
dijaknak és a Tanárok Nevelőházára szedendő dijaknak mielőbbi 
szives beküldését.

Debrecen, 1927. évi február 3.
Kartársí üdvözlettel és szeretettel:

Dóczi Imre Dr. Papp Ferenc
elnök. főjegyző.
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Középiskoláink bajainak orvoslása.
Az utóbbi időben szinte napról-napra jelentkeznek a panaszok 

középiskoláink ellen. És bizony be kell ismerni, van is ok erre épen 
elég. Ha eltekintünk legégetőbb, legfájóbb sérelmünktől, a tanárok 
anyagi helyzetének tarthatatlanságától, — akkor is marad elég ok — 
szerintem lényegesebb és mélyebben fekvő ok, — a panaszkodásra. 
Nem akarom most ezeket a bajokat ismételten elősorolni. Ismerjük 
mindnyájan, hiszen a következményeket a saját bőrünkön tapasz
talhatjuk.

Most csak arra szeretném felhivni a református tanárság figyelmét, 
hogy ezeknek a bajoknak az elősorolása, megvitatása, még a leg
megfelelőbb orvoslási módoknak az ajánlása és megbeszélése is tulaj
donképen meddő szalmacséplés marad, ha a megbeszélésekből leszűrt 
eredményeket törvényes valósággá nem tudjuk változtatni.

Ezért azt gondolom, nem lenne fölösleges, ha a ref. tanárság 
egyeteme és az ORTE illetékes szervei lépéseket tennének a zsinat 
összehívásának az érdekében. Mert amig középiskoláinkra vonatkozó egyházi 
törvényeinket a megváltozott viszonyoknak megfelelő módon át nem alakítjuk, 
addig középiskoláink betegségeit meggyógyítani nem tudjuk. Amig egységes 
szellemű, céltudatos, erélyes központi vezetés alá nem kerülnek az 
összes református középiskolák, addig nem fogjuk elfoglalni régi 
helyünket a magyar kultúra életében. Addig csak vegetálni fogunk, 
keresni fogjuk a lábunk alól régen kicsúszott talajt, keresni fogjuk 
önmagunkat, létünk értelmét s talán fel fel is lobbantjuk energiánkat 
eredménytelen harcokban, tusakodó tépelődésekben . . . mint ma.

Kellene a zsinat összeülése. Szükség lenne az uj törvényre minél 
előbb, mert máris kezdünk fásulttá lenni a sok hiábavaló küzdelem 
láttán s jövőben vetett hitünk sorvad az egy cél felé törő közös 
munka hiányának ernyesztő hatása alatt.

Természetesen a zsinat összeülése előtt alaposan és teljes rész
letességgel kell megvitatni a középiskolák életének uj síneken való 
elindítását. Van most már folyóiratunk: minden részletkérdést bőven 
meg lehet tárgyalni. Csak ilyen előkészítés után követelhetjük meg a 
magunk részére, hogy minden változtatás, minden újítás a tanárság
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tudtával és beleegyezésével történjék. Mert ha alszunk, esetleg az 
egyházi törvények alkotásánál is szenvedő alanyok fogunk maradni. 

És majd az Egyház vezetőségének is későn fogjuk mondani azt, amit 
a kormánynak is hiába mondunk: rólunk, nélkülünk, sőt ellenünk 
határoztatok.

Hagv? ITtiklós.

m e g j e g y z é s e k . 1 * * * * * * VIII.

1. fi középiskolai tanárok fizetésrendezéséről nem szívesen beszélünk. 
Sohasem szerettünk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Azt tartottuk mindig 
s ma is azt tartjuk, hogy aki a tanári pályára rászánja magát, annak 
tisztában kell lennie azzal, hogy e lépésével tulajdonképpen szegény
ségi fogadalmat tett. A háború előtt sem volt a tanárság anyagi 
ellátása fényes; de egyszinvonalu volt az I. folyamodásu birákéval, 
de biztosította a tisztes szegénységet. Ma azonban ezt sem biztosítja
s az I. folyamodásu bírák anyagi ellátásától messze elmarad, de nagy 
hátrányban van a többi tisztviselői statusokhoz mérve is. A többiek
1918-tól kezdve mind mind részesültek valami előhaladásban; — a
tanárok csak hátratételt szenvedtek; az orsz. tanáregyesület hivatalos
kimutatása szerint, a tisztviselői átlaghoz mért lemaradásunk kerek
50%. Konkrét példával megvilágítva: a VI. fiz. osztályt 35 évi szol
gálat alatt elérik olyan állami tisztviselők is, akiknek előképzettsége
VIII. középisk. osztály; a középiskolai tanárok nagy része sohasem 
juthat fel a VI. fiz. osztályba a mai rendszer szerint.

Miért ez a mellőzés, ez a liáttérbeszoritás más tisztviselőkkel 
szemben, a békebeli viszonyokhoz képest? Elfogadható feleletet erre 
még senki sem adott, de nem is adhat.

A tanárok sérelme tehát most nem is annyira a rossz anyagi 
ellátás, hanem elsősorban az az igazságtalanság, amely más tisztvi
selői csoportokhoz viszonyítva érte. A mai igazságtalan szegénységre 
nem tehet a tanár fogadalmat ép elmével. A tanár tud nyomorogni 
némán, sőt tud hősi önmegtagadással dolgozni is a nyomorúságok 
között, amint hosszú éveken keresztül megmutatta; de kézzelfogható 
igazságtalanságok nyugodt szemlélésére nincs berendezve. A tanári 
pszükhé igazságérzete különösképpen kifejlett, érzékeny: hiszen hiva
tásának lényege a tudományos és erkölcsi igazságok keresése és 
szuggesztiv átültetése az ifjú lelkekbe. Nem szabad hát a tanári lélek 
igazságérzetét összetörni, túlságos teherpróba alá vetni; — meg kell 
szüntetni sürgősen a tanári sérelmeket: ez a magyar kultúrpolitika 
elsőrendű, legsürgősebb feladata. Be kell ezt látnia a magyar kultúra 
minden barátjának.

Sajnos, a képviselőház közoktatásügyi és pénzügyi bizottságainak 
legközelebb lefolyt tárgyalásai azt bizonyítják, hogy a tanárság 
anyagi helyzete alapos és sürgős javításának szükségességét sem a
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jelezett bizottságok tagjai, sem nagyérdemű kultuszminiszterünk nem 
ismerték fel. Pedig ez esetben igazán elmondhatjuk: periculum in mora.

Attól tartunk ezek után, hogy a magyar kultúrát súlyos károk 
fenyegetik a közel jövőben. Attól tartunk, hogy kultuszminiszterünk 
tragikus hősévé lesz a magyar kultúra érdekében vívott, minden el
ismerésre érdemes nagy küzdelmeinek. 8 tragikumának magva az a 
tragikai vétsége lészen, hogy nagy, uj alkotásai közben, az alkotás 
lázában, a munka hevében, megfeledkezik a magyar kultúra egyik 
régi, legfontosabb tartóoszlopának, a magyar kultúra villamos centrale- 
jának, a középiskolának jókarban tartásáról, erősítéséről.

A leplezetlen igazság ugyanis legjobb meggyőződésünk szerint 
ez : a magyar középiskolák tanügyi felszerelése lerongyolt állapotban 
van; a magyar középiskolák lelke, a tanári lélek, a reményvesztettség, 
elcsüggedés legvégső fokán áll, szárnyaszegetten vergődik a porban. 
Ha sürgős segítség nem érkezik, meginog, megroskad a legfontosabb 
tartóoszlop s magával rántja az uj alkotásokat is.

Ettől a csapástól mentsék meg a magyar kultúra drága épületét 
az arra hivatottak!

2. fl tanári státus megváltoztatását majdnem lehetetlennek mon
dotta kultuszminiszterünk a képviselőház közoktatásügyi bizottságában. 
Ez éppen a hiba. Ha a vezér a csata előtt előre lehetetlennek nyilvá
nítja a győzelmet, a sikertelenség egész biztosra vehető. Ha kultusz- 
miniszterünk akkora energiával, olyan lendülettel harcolt volna a 
tanárok anyagi ellátásáért, mint számos uj alkotásáért, akkor ma már 
nem kellene ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, akkor ma már elégedett, 
lelkes tanári gárdával dolgozhatna, a siker biztos reményével, a magyar 
kulturfölény biztosításáért. Szerintünk, háború utáni kultúrpolitikánk 
a teendők sorrendjének megállapításában hibázott: merőben uj alko
tások i gész sorát vette munkába, ahelyett, hogy legelőször a régi 
intézményeket, a régi fontos tartóoszlopokat hozta volna teljesen jó
karba. így lesznek majd a magyar kultúrának fényes, ragyogó uj 
tornyai és vakolatlan, roskatag alapépítményei.

3. fl helyettes tanárok sorsának javítását, a IX. fiz. osztályba 
kinevezésüket kilátásba helyezte kultuszminiszterünk, mert, úgymond, 
116 pengő havi íizetésből nem élhet meg a helyettes tanár 6—7 éven 
keresztül. Igazán örülünk ennek az Ígéretnek: de szerényen meg kell 
jegyeznünk, hogy a IX. és VIII. fiz. osztályú csekély fizetéséből sein 
élhet kulturemberhez illő életet a tanár 45—50 éves koráig. Tehát 
nem a IX. fiz. osztályig nyomorog a tanár, hanem a VII. fiz. osztályig, 
ahová 45—50 éves korában juthat el a mai rendszer szerint.

h. flem lehet a tanári statuson javítani, mondják, mert a többi 
statusnak sérelmes volna ez. Hát a bírói status helyzetét lehetett 
javítani kivételesen, minden más status figyelmen kívül hagyásával? 
Hát a tanároktól el lehetett venni a 30 éves szolgálat jogát, a helyet
tes tanári évek nyugdíjba beszámításának előnyét az 1914. évi.XXXVI.
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t.-c. 10. §. a) pont ellenére, még visszabatólag is ? El lehetett tőlük 
venni az évtizedeken át élvezett és nyugdíjba is beszámítható kor
pótlékot is 1924-ben? Meg lehetett őket fosztani attól a békebeli 
joguktól, hogy az I. folyamodásu birákkal párhuzamosan haladjanak a 
fizetési fokozatokban? Meg lehetett őket fosztani az 1918. és 1919. 
évek 100, sőt még magasabb százalékos előléptetéseitől, amelyben a 
többi tisztviselői statusok mind részesültek, csak a tanárok nem? 
Szóval a tanárokat kivételes sérelmekben, hátratételekben lehet része
síteni, de kivételes előnyökben még a fenti sorozatos, kivételes sérel
mek orvoslása végett sem lehet? Ugyan kinek az igazságérzete 
nyugodhatik bele az ilyen non possumus-ba ?

5. Fegyelmivel fenyegették meg illetékes helyről, a tanári sérelmek 
megszüntetéséért memorandumokkal agitáló, vagy turbulenciát okozó 
tanárokat. Ilyesmi most történik először a magyar tanárokkal. Az igaz, 
hogy nem is okoztak azok még sohasem turbulenciát s az is bizonyos, 
hogy ezután sem okoznak. Dehogy tesznek ilyet! Hiszen a tanárság 
a legszerényebb, legjámborabb, legszervezetlenebb tisztviselői osztály. 
Az lehet, hogy az igazságtalan mellőztetések némán tűrt fájdalmában 
igazságérzete eltompul, összetörik, ideálizmusa, magasba szárnyaló 
lelkesedése elsorvad s vele együtt sorvadnak a jövendő magyar intel
ligencia lelki szárnyai, a magyar kulturfölény színes álmai: — ez 
mind-mind lehetséges ; de hogy a magyar tanárság turbulenciát csinál
jon, az egészen lehetetlen.

6. Tanár sorsa: ország sorsa — mondja Porzsolt Kálmán a 
Magyar Nemzet e. folyóirat március 1. számában, egy rövid, minden 
elfogultságtól mentes, igazságszeretetről, a tanári munka helyes érté
keléséről tanúskodó cikkben. A nagyszerű cikket jó volna minden 
politikusunknak elolvasnia. Főbb tételei a következők: „Az egész 
közvéleményben bizonyos hálátlanságot lehet észlelni a tanárokkal 
szemben. így marad el mindig a tanárok gyökeres fizetésrendezése. 
A tanárok ügye azonban nem tisztán pénzkérdés. Itt rangemelés is 
kell, még pedig nemcsak oly módon, hogy a bírói személyzet meg
felelő fokozatával egy rangba kerüljön a tanári személyzet. Én társa
dalmi rangemelést értek.

Az egész magyar társadalomnak többre kell tartani a tanárságot 
és tanítóságot, mint eddig. Még pedig nem a tanférfiak, hanem a 
társadalom érdekében. A nevelésnek, a tanításnak meg kell adni azt 
az értékelést, amit megérdemel.

A foglalkozásnemek és pályák között aszerint kell osztályozni, 
hogy melyik használ többet az országnak. A bírói szervezet például 
csak a társadalom zsivány, sikkasztó és rablógyilkos felével foglalkozik 
s ezektől igyekszik a becsületes társadalmat megóvni. A tanárság 
pedig az egész társadalmat becsületesnek neveli. S minél jobb a 
nevelés egy országban, annál kevésbé van szükség a bírói szervezetre, 
meg fiskálisokra. Mégis a nemzetet nevelő foglalkozási ág tekintélyben 
s javadalomban is alatta áll a jogász szakmának. Ez igazságtalanság.“ 
Stb., stb.
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Bizony jól esik hallanunk ilyen megállapításokat rajtunk kívül 
álló kulturemberektől. Jól esik nemcsak azért, mert nekünk kedvez, 
hanem mert tényleg ez az igazság.

7. Ezeket a keserű megjegyzéseket pedig elmondottam azért, 
mert igazságérzetem, a magyar kultúra jövendőjéért aggódó lelkem 
igy parancsolta. 8 mert törhetetlen meggyőződésem, hogy iskola- 
reformok, uj meg uj közoktatásügyi alkotások egész sora, mind mind 
meddők maradnak, nem teremhetik meg kívánva várt gyümölcseiket, 
ha a középiskolai tanárság lelke megrokkan, munkakedve megbénul. 
Ne engedjék bekövetkezni ezt a közelről fenyegető lehetőséget 
az arra illetékesek!

Borsos Károly.

Hazai és külföldi irodalom.

Széchenyi vallomásai és tanításai. (Széchenyi-Anthologia.) Össze
állították Fekete J. és Váradi J .  Budapest, 1926. Studium kiadása. 
507, oldal. Ez a testes kötet nagyon életrevaló eszméből fakadt, 
amint ezt Schandl Károly államtitkár előszavában kifejti: fel akarja 
támasztani, élő — ható erővé tenni Széchenyi szellemét és az ő dús
gazdag lelkiségéből meríteni a föltámadás gazdag eszközeit. — Nem 
szónokló, frázisokat puffogtató, gyűlölködést hirdető hazafiságra van 
szükség a jelenkorban, hanem munkás, áldozatrakész, a haza összes 
fiait rang, faji és felekezeti különbség nélkül egyesitő „honszeretetre. 
Az ilyen törekvések világitó fáklyája ép Széchenyi. Őt akarják a 
kiadók e sikerült anthologiával közelebb hozni szivünkhöz és ezért 
hatalmas müveinek legjellegzetesebb és legértékesebb szemelvényeit 
kellő ügyességgel tárgyi csoportokba foglalták. A „Vallomások* Szé
chenyi egyéniségére, jellemének fejlődésére, nagy programmjának 
kialakulására, küzdelmeire és betegségére vetnek élénk világosságot, 
„tanításai“ pedig szólnak a megelégedés, a bölcseség és a nemzeti 
fölemelkedés és boldogulás alapjairól, az ember világáról, az ember társas 
világáról, a magyarság világáról. Ezen összefüggő szemelvények után 
kapunk még „gondolatokat* és „apró gyöngyöket* a legnagyob ma
gyartól.

A kiadvány, mely a budapesti „Studium* cég nagy áldozatkész
ségének újabb bizonyítéka, pedagógiai célt tart szem előtt és annak 
teljesen megfelel. Tanuló ifjúságunk eddig tényleg túlkeveset ismert 
meg Széqhenyi eredeti Írásaiból, tkp csak a „Hitel* nehány szemel
vényét. Most azután meg van a lehetőség, hogy jobban behatoljanak 
Széchenyi eszmevilágába, ha, ami felette kívánatos, az önképzőköri 
könyvtárak nagyobb példányszámban szerzik be a jelen anthologiát, 
melynek megszerkesztésére az impulzust Váradi és Fekete, mint Imre 
Sándor volt tanítványai, mesterüktől, a Széchenyi-kultusz legtekinté
lyesebb szószólójától kapták. A szemelvényeket a Fekete J.-től irt
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bevezetés és Széchenyi főbb életrajzi adatainak stb. chronologikus 
ismertetése előzi meg. Utóbbi ellen alig tehető kifogás, előbbi ellen 
annál több, mert akárhányszor helytelenül ítéli meg Széchenyit, a 
Szabó Dezsővel vont párhuzamok pedig még kevésbbé szerencsések. 
A szerzőt lelkesedése itt tulságba viszi, de az anthologia értékét 
ezek az elszólások nem csökkentik,

Sz. Ö.

Hartnacke W.: Organische Schulgestaltung. Gedenken über Schul
organisation im Lichte der neueren Begabtenforschung. Kupky und 
Dietze Radebenl—Dresden. 1926. Ilyen címen harcos kis könyvet 
adott ki Hartnacke dr. dresdai városi közoktatási tanácsos, mely 1925. 
júniusában Danzigban szakkörök előtt tartott előadását adja. Nagy 
feltűnést keltett a mü bátor hangjával, főleg a szociálista Szász
országban. Tudományos adatokra támaszkodva küzd azért, hogy a 
tehetségeseket jobban karolja fel a nevelés, ne pedig csak a gyen
gébb tehetségű gyermekek istápolására törekedjék s ne hagyja magát 
szociális jalszavak által befolyásoltatni. A mai helyzet szerint vissza
tartja az iskola a tehetségeseket, a jövő reményeit a ballasztok, a 
gyengék kedvéért. Tapasztalati tényekből jut arra az eredményre, 
hogy a szellemi tehetség foka nem egyenlő minden társadalmi osztályban. 
A szellemileg vezető osztályok gyermekei közt sokkal nagyobb a százalékuk. 
Táblázatos kimutatásai igen tanulságosak: egyetemi végzettségűek 
gyermekei közül igen jó és jó jegyeket kapott 50'5°/o, néptanító 
49‘7%, tanult kereskedő 26%. kézműves 14'2%, gyári munkás 1T7 
°/o, napszámos (cseléd) 8'3%. Úgy e, milyen különbség az egyes osz
tályok között ? (Csak mellékesen említem, arra is kitér a szerző, miért 
nincsenek nagy embereknek rendesen hozzájok méltó gyermekeik: 
okát abban látja, hogy rendszerint nem méltó feleség áll mellettük, 
(pl. Goethe esetében is.) Az igazi nemzetnevelés célja lenne, hogy a 
tehetségek fejlődését megkönnyítse, tanulmányidejöket megrövidítse, 
hogy gyorsabban végezve, esaládalapitó tagjai lehessenek a társada
lomnak. Mert csak igy kerülhető el az a sivár jövő, melyet Hartnacke 
elénk fest: az emberiség szellemi lezüllése. U. i. jelenleg az alsóbb 
társadalmi osztályok tagjai előbb alapítanak családot, nagyszámú 
gyermekeik vannak, mig a szellemileg legértékesebb elemek későn 
vagy egyáltalában nem jutnak ebbe a helyzetbe s egy két gyermekük 
lehet csak. Látható ebből a jövő képe, mely az értékes elemek pusz
tulásához vezet. — Tanulságos kis könyv ez, mely magyar közép- 
osztályunk szomorú helyzetében nálunk még komolyabb megfontolást 
és segítő elhatározást kívánna az illetékes körök részéről. Sajnos, ha 
Németországban jogos az ilyen aggodalom, nálunk többszörösen a z ; 
hiszen nemhogy javítanák a középosztály helyzetét, hanem minden u. 
n. rendezés csak újabb súlyosbítása életének (mint legutóbb a lakás
pénzek rendezése). Nem vesztjük el reményünket, hogyha ilyen mü
veket olvasunk s olvasásra ajánlunk, a helyes utat a nemzetneve
lésre megtaláljuk,

Böhm Dezső.
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Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények.

fl Prot. Tanügyi Szemle megszületése. Az 0. E. T. 1926. évi 
március hó 7 én tartott választmányi ülésén Szelényi Ödön titkár 
felvetette egy hivatalos tanügyi lap megindításának az eszméjét. Ez 
alkalommal még nem fogadták általános helyesléssel az eszmét és a 
titkár egyelőre csak arra kapott megbízást, hogy a meglevő evang. 
egyházi lapok valamelyikével érintkezésbe lépjen, hátha valamelyes 
uniót lehetne létesíteni. E tárgyalás eredményre nem vezetvén, a tit
kár br. Radvánszky Albert egyet, felügyelőt és Mágócsy Dietz Sán
dort, az egyet, tanügyi bizottság elnökét nyerte meg az eszmének, 
akik hajlandóknak mutatkoztak a tanügyi lapot megfelelő szubven
cióban részesíteni. Az 0. E. T. 1926. nov. 10 én tartott választmányi 
és közgyűlése a titkár előterjesztését mindenestől elfogadta és a tag
dijat Vietorisz J. indítványára, a „Tanügyi Szemlére* való tekintettel 
2 pengőre fölemelte. Közben megtörténtek a lépések a sajtó-hatósági 
engedély megszerzésére és mikor ez is megjött, 1926. dec. hó elején 
az EV. Tanügyi Szemle I. száma sajtókészen állott. Ebben a stádium
ban érkezett az 0. E. T. elnökségéhez az 0. R. T., mely 1926. évi 
miskolci közgyűlésén Nagy Miklós előadása kapcsán foglalkozott a 
hivatalos tanügyi közlöny kérdésével, azon javaslata, hogy a tanügyi 
folyóirat közös lobogó alatt induljon meg. A tárgyalások azonnal 
megindultak, január havába is átnyúltak és a lehető legkedvezőbb 
eredménnyel végződtek. A baj csak az volt, hogy újból meg kellett 
folyamodni a sajtó-hatósági engedélyt, ami hónapokat vett igénybe. 
Innen a „Prot. Tanügyi Szemle" késedelmes megjelenése, melyért 
ezennel elnézést kérünk.

Tudomásul. Kartársaink tájékoztatása végett közöljük, hogy folyó
iratunkban következő rovatokat szándékozunk állandóan fenntartani: 
1. Iránycikkek az iskola és kultúrpolitika köréből. 2. Tanulmányok az 
elméleti és gyakorlati pedagógia köréből. 3. Iskolatörténet (az elsza
kított területek iskoláinak mai helyzete stb.). 4. Megjegyzések (aktuális 
kérdéseknek, feltűnőbb tanügyi eseményeknek megvilágitása, illetőleg 
rövid kritikája). 5. Hazai és külföldi irodalom. 6. Egyházi és iskolai hírek.

Uj igazgatók. 'Az uj tanévvel ev. iskoláink vezetésében a következő 
változások történtek: a soproni hittudományi fakultás uj dékánja 
dr. Prölde Károly, a nyíregyházi reálgimnázium igazgatója dr. 
Vietórisz József, az aszódi reálgimnáziumé dr. Oravecz Ödön, dr. Böhm 
Dezső pedig, a Veres Pálné líceum igazgatója, a deáktéri polgári 
leányiskola vezetésével is megbizatott.

megjelent az 0. É. T. X I . évkönyve. Akinek példány nem jutott 
és aki arra igényt tart, forduljon a titkárkor. Dr. Petz Gedeon és dr. 
Melich János budapesti egyetemi tanárok 500.000—500.000 koronányi 
adománnyal az 0. E. T. tagjai sorába léptek.
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flz Országos Közoktatási Tanácsnak a V. K. M. által 1926. évi 
szeptember hó 1-tői 1931. évi augusztus hó 31ig terjedő időszakának 
tartamára kinevezett uj tagjai sorában a következő ev. tanárokat 
találjuk: dr. Mágócsy Dietz Sándor, dr. Dékány István, dr. Gombocz 
Zoltán, dr. Hornyánszky Gyula, Lux Gyula, dr. Melieh János, Mikola 
Sándor és dr. Tolnai Vilmos.

Gyóni ünnepségek. Az 0. E. T. elnöksége tisztelettel felkéri az 
összes ev. középfokú iskolákat, hogy a folyó tanévben ifj. egyesüle
teik utján rendezzenek Gyóni Géza halálának 10 éves fordulója alkal
mából emlékünnepeket s ez ünnepségek jövedelmét adják a gyóni ev. 
papiaknak (vagy templomnak) és a szarvasi gimnáziumnak emlék
táblával való feldiszitésére.

flz Ev. Tanár-Egyesület elnöke jelenti, hogy a „Luther leikéiért az 
olcsón megszabott harmincezer koronányi vételáron felül az egyesület 
javára felülfizettek összesen 630.000 koronát. Nevezetesen: Mesterházy, 
Hoepfner, Kralovánszky, Kruttschnitt, Lehoczky, Elischer Vilmos á
70.000, Kéler Zoltán és Elemér, Hegedűs, Farkas, Holitsher, Prokóp, 
Szelényi Aladár, Renk, Osváth Gedeon, Pohl á 20.000, Glatz 10.000 
koronát. — Tisztelettel kéri az elnök a tagtársakat, vegyék és ter
jesszék e könyvet. Az ezután eladott példányok ára — a költségek 
befolyván — már az egyesületet gazdagítják. Az egyetemes gyűlés 
és külön a bányakerület püspöke is ajánlja e belmisszió jelentőségű 
könyvet, mely jutalomkönyvnek is alkalmas.

Dr. Uarsdnyi ÍRátyás lelkésztől szerkesztett Evangélikus Útmutató 
ev. tanintézeteink jelenét és múltját is felöleli. Kapható tetszésszerinti 
összeg ellenében Kellner Ernő kiadónál (Budapest, V., Csáky-utca 10).

I uir, icv?7T"S A tanitvánv hálája s az őszinte ragasz-Kiss Ernő (1856-1927). |  kodáa adja kezeJmbe a tollatj ^ idön
egykori kedves tanárom halálhírét olvasom. Egy hosszú, munkásság
ban gazdag élet fejezte be földi pályafutását. A pápai diákok néma 
serege utolsó útjára kisérte Kiss Ernőt, a kollégium volt tanárát. 
Pápán született; nevelősködése után pápai tanár, majd több éven át 
a nagyhírű iskola igazgatója. Hozzá volt nőve városához, iskolájához. 
Megírta a főiskola történetét s külön munkában Pápa városét. Dol
gozott a Dunántúli Protestáns Lapba s a két helyi lapba. Ref. 
gyülekezete életében is tevékeny részt vett, egyik legbuzgóbb tagja volt. 
Tíz év óta nyugalomban élt. »Nyugalom“, mennyire nem fedi ez a 
szó a valóságot. Hiszen, amint egy lapból olvasom, még az utolsó 
napján is végezte adatgyűjtését, kutatásait. Egész élete a munkának 
volt szentelve. De távol állott tőle a tudós tudományos egyoldalúsága. 
Alapos felkészültsége mellett kedves, vonzó egyéniség, víg kedély, 
igazságszeretet, mély vallásosság, erős hazafias érzület s növendékei 
irányításában nagy jóakarat: jellemének kiegészítő vonásai. Mindig 
emlékezetemben marad, amikor mint kis első gimnázistát az első
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napokban elküldött valami bélyegért. Oh, mi még más diákok voltunk, 
mint a maiak! Úgy vettem ezt a megbízatást, mint a bizalom jelét 
s ettől fogva egyik legkedvesebb tanáromnak tekintettem. S ez a 
szeretet csak nőtt, amikor a kis diák szemei egyre jobban megnyíltak 
s láttam azt, hogy milyen igazságos, milyen egyforma mértékkel 
osztályoz mindenkinek. S hogyne erősödött volna bennem az iránta 
való szeretet még tovább, amikor a felsőbb osztályokban hallgathattam 
történelmi előadásait, melyeken annyi lelkesedéssel tudta belénk oltani a 
hazaszeretetet s a tiszteletet történelmünk nagy alakjai iránt. Kis Ernő 
jellegzetes alakja eltűnt Pápa város közéletéből. 70 év terheivel a 
vállán csendesen elaludt. Anna-téri háza hiába várja vissza. De szel
leme ott leng a tanítványok serege fölött, akik még soká fogják érezni 
egyéniségének melegét. Ránk tett hatása csak majd életünkkel szakad 
meg. Emléke pedig fennmarad s mindenkor példája lesz az önzetlen 
munkájú, nemes lelkű s a magyar hazának igaz magyar fiakat nevelő 
tanárnak. Papp László.

|  Dr. Kalvoda Ferenc. (I8 « = ! S
dékek zajától hangos udvarán t. é. január hó 25 ik napjának délelőtt
jén a volt és a jelenlegi tanítványok, a tanári testület és az igaz
gató-tanács tagjai, a város közönsége néma fájdalommal állotta körül 
az intézet nagy buzgóságu tanárának: dr. Kalvoda Ferencnek ravata
lát. A lelkes tanár elmúlása nem érte váratlanul szeretteit és 
tisztelőit, a gyilkos kór régóta pusztította szervezetét, de a köteles- 
ségteljesités érzete hatalmasabb volt a halálos betegségnél, tanított 
az elmúlt iskolai év végéig, csak akkor kért szabadságot, amidőn a 
még nemrégen dörgő, hatalmas hangja alig hallható suttogássá vált. 
A klasszikus nyelveknek volt nagy tudományos felkészültséggel ren
delkező művelője. Túl élte delén, ezelőtt kilenc évvel szerezte meg 
szaktudományainak bölcselettudori fokozatát. Az iskolának élt, minden 
idejét annak szentelte, tanult, búvárkodott, folyton gyarapította isme
reteit. Tanártársai a legjobb pályatárs halálát gyászolják, növendékei 
a velők mindenkor szeretettel és nagy jóakarattal foglalkozó tanárt 
siratják. Tanársors jutott az elköltözöttnek osztályrészül, a tanulmá
nyi évek nyomorgásai után következett a kemény harc a mindennapi 
kenyérért, a küzdelem a megélhetés nehézségeivel az összeroskadásig. 
Hivatásának lett áldozatja, emléke tiszteletet érdemel.

j (1869 1926.) j
szavak, melyekkel Shakespeare-nél Antonius elparentálja Caesart. 
„Ez volt Caesar, mikor jön hozzá hasonló ?“

Ez a pár szó fejezi ki legjobban annak a veszteségnek a súlyát, 
melyet Hetvényi Lajos halála okozott az ev. egyháznak, tanügynek és a 
magyar valláspedagógiai irodalomnak. Oly ember volt, amilyen kevés 
jár közöttünk. Régóta gyenge, kényes egészségű test, de benne nagy és 
erős lélek, mely azt folytonos munkára hajtotta. De ha sok embert
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önző indítékok: becsvágy, hiúság, pénzszerzés késztetnek a munkára, 
Hetvényi nem ezek közül való volt, mert őt eszmények vezették, 
ezeknek szentelte egész életét, ezekért dolgozott fáradhatatlanul, nem 
törődve egyre súlyosbodó betegségével, megrendült idegrendszerével, 
mig az élet utolsó szikrája ki nem szállt belőle. ÉJetpályája külsőleg 
rendkívül egyszerű, belsőleg annál gazdagabb. Életrajzát jóformán 
kimeríti a 4—5 helységnév: Enese, Pozsony, Jena, Városhodász, 
Sopron, de a közönségesen felülemelkedő jelentőséget ad neki a foly
tonos szellemi munka és annak értékes eredményei. Egy híján 80 
évig működött a soproni líceumban mint vallástanár és természetes, 
hogy ehhez az időhöz fűződnek alkotásai.

Mint vallástanár, kivált az érettebb ifjúságra hatott erős keresz
tyén meggyőződésével, hótiszta jellemével, mély tudásával, melyhez a 
kicsinyek nem igen tudtak fölemelkedni. Hetvényi ugyanis nem zárta 
be tanulmányait akadémiai és egyetemi éveivel, hanem folyton 
képezte magát és igy ritkaságba menő széleskörű és egyúttal alapos 
műveltséget szerzett. Ezt mutatják nemcsak olyan értekezései, (mint 
„A modern haladás és az ev. keresztyén világnézet viszonya,“ 1918-, vagy 
„A világprobléma és a magyar kérdőjel,“ 1926..) hanem tankönyvei mel
lett a Luther-naptár 15 kötete, melyben a legkülönbözőbb történeti, 
politikai, irodalmi, filozófiai és pedagógiai kérdésekhez bámulatos 
tájékozottsággal hozzászólt. A tudományos és szépirodalom legújabb 
jelenségeiről egyformán tudomást szerzett és ép oly jól ismerte Speng
ler, Ligeti, Papini nagyhatású könyveit, mint Harsányi Kálmán, Remé
nyűi s más poéták legújabb költeményeit, vagy Hegedűs Lóránt leg
frissebb essay-jét. Nem csoda, hogy a Luther naptár ilyen körülmé
nyek közt a „legjobb magyar naptár“ nevet vívta ki magának, de mi 
azt hisszük, hogy ha Hetvényi kizárólag a tudományos irodalmat mű
velte volna, ott is nagyobb, maradandó becsű alkotásokkal gyarapí
totta volna irodalmunkat. Három kitűnő, ritka alaposságról és önálló 
felfogásról tanúskodó vallási tankönyve (Kér. vallástan, 1909., A kér. 
egyház rövid története, 1910. és Az ev. keresztyén világnézet, 1916.,) 
kevés eredetiséget feltüntető ev. tankönyvirodalmunkban mindenha 
számot tevők, példaadók lesznek, ha nem tartoznak is a „könnyű“ 
tankönyvek közé. Valláspedagógiai működésének betetőzése azonban 
és egyben igazi mestermü a maga nemében a középfokú iskolák val- 
lástanitásához készült „Útmutatás“-a (Sopron, 1912.). Ehhez foghatót a 
magyar valláspedagógiai irodalomban aligha találunk, amint ezt a 
prot. vallástanitás egyik korifeusa, S. Szabó József annak idején kész
séggel elismerte. Azonban sem tanári hivatásával, sem tankönyviről 
működésével, sem a Luther naptár szerkesztésével nem merült ki 
Hetvényi munkálkodása, hanem állandó iigyelemmel kisérte a cser
készmozgalmat, a kér. ifjúsági egyesületek törekvéseit és ezeket is 
tőle telhetőleg támogatta. A Luther-naptár mellett mégis legjobban a 
szivéhez nőtt az általa létrehozott „Líceumi Diákszövetség,“ melynek 
segítségével internátust (Diákotthont) akart alapítani és életének leg
nagyobb fájdalma volt, hogy ez a kedvenc eszméje oly nehezen akart 
testet ölteni. . .
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Ez volt Hetvényi Lajos. Még sokat szeretnék róla írni, de el
szorul a szivem, elcsuklik a hangom, ha rá gondolok, hiszen én hűsé
ges, bizodalmas barátomat vesztettem el benne ! De vigasztalódom az 
evangéliom szavaival: „Boldogok a halottak, akik az Urban halnak 
meg, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik 
követik őket . . (Ján. Jel. 14., 13.) Általa oly nagyon szeretett egy
házára és iskolájára azonban az a hivatás vár, hogy félben- 
hagyott munkáját befejezze.

Szelénéi Ödön.

f l  III. egyetemes tanügyi kongresszus.
1927. nyarán gyűlnek immár harmadszor össze Magyarország 

tanügyi emberei, hogy megvitassák a „kulturfölény“ szempontjából leg
fontosabb, égető tanügyi kérdéseket.

Az 1848 ban rendezett I., s az 1896-ban a milleniumi ünnepsé
gekkel kapcsolatban tartott II. kongresszus óta újra hosszú idő telt 
el. Ez az emberöltő, melybe a világháború s utána következett kény
szerhelyzet is beleesik, uj megfontolásokat tesz időszerűekké. A köve
telmények, melyekkel hazánk helyzete, a társadalmi tényezők fellép
nek, már halaszthatatlan meghallgatást kívánnak. A közoktatás egyik 
ága sem állhat meg régi jó bázisán változatlanul, haladnia kell az u. 
n. korszellem kívánalmainak megfelelően. Ezek összeállítása, boncol
gatása, megvitatása az összeülő kongresszus célja, no meg a társada
lom közönyét is meg akarja törni, azt a nemtörődömséget, mellyel az 
iskolát és a nemzetnevelés szempontjából igazán alapvető iskolai 
nevelést kezeli.

1926. február 4 én 40 tagú előkészítő bizottság alakult Dr. Kor- 
nis Gyula egyetemi tanár elnökletével; ebben a különböző tanügyi 
egyesületek és iskolafajok képviselői foglalnak helyet. Ez választotta 
meg az egyes szakosztályok elnökeit, kiknek feladata lesz a tanács
kozások előkészítése és irányítása : 1. Népoktatás : kisdedóvó : Dr. Imre 
Sándor, népiskola: Rákos István, tanítóképző: Wágner János. 2. Kö
zépfokú oktatás: polgári: Havas István, középiskola: Dr. Maday 
Gyula. 3. Felsőoktatás: Dr. Tauffer Vilmos. 4. Szakoktatás: mező- 
gazdasági : Dr. Czetter Jenő, ipari: Gróh István, kereskedelmi: Dr. Dengl 
János. 5. Művészeti oktatás: rajz : Dr. Holló Károly, ének: Sztankó 
Béla. 6. Testnevelés: Dr. Karafiáth Jenő. 7. Egészségügy: Dr. Juba 
Adolf. 8. Gyógypedagógia: Dr. Ranschburg Pál. 9. Nőnevelés: Bar- 
káts Mária. 10. Iskolánkivüli népnevelés: Dr. Huszár Károly. 11. 
Iskolai felügyelet: Dr. Pintér Jenő. 12. Tanügyi jóléti intézmények: 
Dr. Purébl Győző. 13. Ifjúsági és gyermekirodalom: Simon Lajos. 
14. Gyermektanulmányi: Dr. Nagy László.

Evang. Tanáregyesületünk a maga egészében örömmel csatlako
zott a kongresszushoz. Felhívjuk már most tagjainkat, hogy jelentsék 
be egyénileg is résztvételöket, mert természetes, hogy egyesületünk



bejelentésének csak igy lesz reális értéke; kimaradnunk pedig saját 
érdekünkben nem szabad s nem lehet. Jelentkezni egyesületünk 
elnöksége utján lehet, 3 pengő tagsági dij fizetendő egyidejűleg, mely 
a résztvevőket megillető minden kedvezményre jogosít s ezért a tagok 
a nyomtatványokat is megkapják. B. D.

Szerkesztői üzenetek.

Felkérjük az igazgató urakat, hogy az intézeteik életében előfor
duló fontosabb életbevágó változásokról, eseményekről küldjenek hirt 
nekünk, elhalt kartársainkról pedig ne csak gyászjelentést küldjenek, 
hanem rövid jellemrajzot, tanárarcképet is. A magunk folyóiratában a 
magunk embereinek lelki képeiből rendezzünk be arcképcsarnokot, a 
magyar kultúra névtelen hőseinek pantheonját.

Z. m., b. Z., S. fl., T. Z., U. 3.-nek. Cikkeiket köszönettel vet
tük s közölni fogjuk.
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Pap Ferenc : Hit, igazság, élet. Budapest 1926.
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Lukinick Imre : Nagyenyedi album. Budapest 1926.
Várkonyi H. : A pszihológia alapvetése. Pécs 1926.
Bruckner Győző : Magyarország belső állapota a mohácsi 
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Payr Sándor: Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron 1926.
Pásztor János: A születések csökkentésének törvényszerű

sége. Pécs 1926.
Szívós B é la : Az arany bulla. Miskolc 1926.
Kornis Gyula : A magyar filozófia fejlődése és az Akadémia. 

Budapest 1926.
S. Szabó József: A debreceni ref. kollégium tanárai és 

kiválóbb növendékei. Debrecen 1926.
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Erdélyi könyvek állandóan raktáron a STUDlüm könyves
boltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.
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T a r t a l o m .

Kálvinista újjászületés. Borsos Károly, 
magyar tanárok kánonja. Dr. Vietórisz József, 
flz egységes köznevelési törvény kérdéséhez. Nagy Miklós. 
Pestalozzi és a jelenkor. Trócsányi Dezső.
megnyitó a Szabolcsi Tanári Kör választmányi ülésén.

Dr. Vietórisz József.
fl leánycserkészetről. Zelenka Margit, 
fl történettanítás kérdéséhez. Dr. Soós Adorján.
Útmutató megjegyzések az angol nyelv tanításához. Dr. Kónya 

Sándor.
Egy század magyar tudományossága és az ev. iskolák.

Dr. Losonczi Zoltán.
megjegyzések. Borsos Károly.
Hazai és külföldi irodalom.
Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények.
Pályázati hirdetés.

Értesítés.

Kéziratok úgy a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), mint a 
felelős szerkesztőhöz (Budapest IV., Veres Pálné-utca 36.) 
küldendők, könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő 
címére. — Kiadóhivatal: Faragó Bálint Mezőtúr, ahová az 
előfizetési dijak és reklamációk küldendők.
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Kálvinista újjászületés.
Beköszöntőnkben ígértük, hogy a magyar protestantiz

mus újjászületéséért dolgozunk minden istenadta erőnkkel, 
ígéretünket álljuk rendületlen. Vagy sikerrel szolgáljuk 
célunkat, vagy félreállunk. Nem szerkesztők akarunk lenni, 
hanem a protestáns újjászületés, a magyar újjászületés tör
hetetlen harcosai, szerkesztői minőségben. Szerkesztő-vol
tunkat e célunk szolgálatára szántuk.

Most a kálvinista újjászületésről akarok röviden szó
lam. Az újjászületés szót pedig nem üreo, divatos szólamként 
használom, hanem igazi értelmében, kálvinista-keresztyén 
értelmében. Igenis, ebben az értelemben kell újjászületnie 
a magyar kálvinizmusnak : akkor a pokol kapui sem vehet
nek rajta diadalmat; akkor a kálvinista újjászületés egész 
bizonyosan vonja maga után, hozza magával a magyar újjá
születést: akkor hiába minden mesterkedés, hiába Trianon, 
akkor a magyarság dönthetetlen bástyája, keleti íáklyahor- 
dozója lesz az igazi keresztyén világosságnak, szemben a 
balkánizmus és bolsevizmus rémes sötétjével.

Magyar kálvinisták ! Akarjátok e ezt a nagyszerű sze
repet vállalni ? Ha igen, szülessetek újjá ! Vetkezzétek le 
az ó-embert és öltözzétek fel az újat, az igazi kálvinista 
embert. Csak ennyit kell tennetek, semmi többet: akkor 
mindent megtettetek, amivel Istennek, hazátoknak és maga
toknak tartoztok.

Uralkodjék egész lényeden annak világos tudata, meg
alázó, de egyúttal r felmagasztaló, boldogító átérzése, hogy 
egyedül Isten az Ú r; az Isten minden mindenekben ; a te 
telkeden is egyedül Istennek szabad uralkodnia; te csak az 
Isten parancsainak kell, hogy engedelmeskedjél feltétlenül,
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minden fenntartás, minden vonogatás, minden tétova nél
kül ; te csak Istennek vagy alázatos, mindhalálig engedel
mes szolgája, munkatársa, szent fia, az Úr Krisztus tanítása 
szerint; neked nincs más hivatásod, mint Isten dicsőségé
nek szolgálata szóval, tettel, egész életeddel. Omolj hát 
porba mély alázattal az örök, mindenható Isten előtt, add 
át magadat igaz szeretettel az örök Szeretetnek, igyekezzél 
megvalósítani, egyedüli uralomra juttatni teljes szívvel, tel
jes lélekkel és minden erőddel az Isten törvényeit, vagyis 
a szeretet, az igazság, szépség és jóság nagy eszményeit, a 
magad és embertársaid, a társadalom és az állam életében. 
Ha igy érzel, igy gondolkozol, igy cselekszel, igy é lsz : 
akkor vagy igazi ká lv in ista ; akkor megtetted minden köte
lességed ; akkor nyugodtan hajthatod fejed napi nyugalomra 
s majdan a halál vánkosára, abban a biztos tudatban, hogy 
Isten ingyen kegyelméből, a Krisztus érdeméért megigazít, 
megszentel és átviszen téged a halálból az örök életre.

Igenis, ilyen kálvinista emberek jelentik a kálvinista 
újjászületést. Aki kálvinista újjászületést akar, ilyen kálvi
nista emberek nevelését kell akarnia.

Mi ilyenek nevelését akarjuk s a kálvinista iskolák 
csak akkor töltik be szerintem hivatásukat, ha ilyen embe
reket akarnak és tudnak nevelni. A kálvinista egyház lét
joga is attól függ: akar-e, tud-e ilyen magasabbrendü 
emberek szent egysége lenni.

Igen, a lét és nemlét nagy kérdése ez a kálvinistákra 
nézve.

Mert mi nem elégedhetünk meg azzal, hogy az embe
reket külsőségekkel, fegyelemmel, misztikumokkal, holmi 
vallásos narkózissal, látszatosan, külsőlegesen, úgynevezett 
vallásosakká, templombajáró, kegyeskedő, az egyházi és 
állami törvényeknek úgy-ahogy, kénytelen-kelletlen enge
delmeskedő emberekké szelídítsük; — hiszen ezt pogány 
vallások is elvégezhetik; — nekünk nem az ismeretlen 
istentől remegő, féltében kegyeskedő emberek keresztyén 
zászló alá tömörítése a feladatunk : — nekünk Istent iga
zán ismerő, Istent lélekben és igazságban imádó, Néki 
önként, kész örömmel engedelmeskedő, Őt teljes szívvel, 
lélekkel, minden erővel boldogan szolgáló öntudatos, nagy
korú keresztyéneket kell nevelnünk.
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Hogy ez nehéz, szinte emberfeletti feladat ?
Igaz. De szabad-e nekünk e nagy nehézségektől meg

ijednünk ? Ha megijedünk, nem vagyunk kálvinisták. A. 
kálvinizmus hősök vallása. Minden igazi kálvinista igazi hős.

Avagy kell-e nagyobb hősiesség, mint úgy érezni, úgy 
gondolkodni, úgy cselekedni, úgy élni, amint fentebb az 
igazi kálvinista embertől megkívántuk ? Kell-e nagyobb 
hősiesség, mint szembeszállni a magunk gyarlóságaival, 
bűnös indulataival, harcot vívni az emberi társadalom diva
tos, megszokott bűneivel, földi hatalmasságok, tömegek 
terrorjával, gúnykacajával csak azért, hogy az Isten törvé
nyei szerint élhessünk, csak azért, hogy az isteni törvé
nyeknek igyekezzünk érvényt szerezni, csak azért, hogy az 
Isten dicsőségét hirdessük és szolgáljuk.

Bz a hősiesség volt meg Lutherben, Zwingliben, Kál
vinban, az összes nagy reformátorokban, a magyar gálya
rabokban, a négyszázéves magyar Golgota megdicsőültjeiben.

Ezt a hősiességet kell beleplántálnunk a kálvinista 
szívekbe ; akkor megvalósul a kálvinista újjászületés.

De hogyan ? Milyen eszközökkel ?
Két eszközünk van rá. A tiszta tudomány és a teljes 

Szentirás. A tudománnyal ki kell képezni az emberi elmét, 
megismertetni vele a teremtett világot; a Szentirásból meg 
kell ismertetni a teremtő Istent és teljes világosságot vetí
teni Teremtőre és az egész teremtettségre. A kálvinizmus- 
ban tudomány és Szentirás elválaszthatatlanul szükséges 
alkotórészek ; tudomány és theologia nem ellenfelek, hanem 
küzdőtársak a sötétség és bűn ellen vívott harcban.

A kálvinizmus tehát szorosan összenőtt az iskolával. 
A kálvinista iskola végzi az alapvető, a nevelő munkát, a 
templom továbbképzője az iskola neveltjeinek, felfrissítője, 
új erőkkel felfegyverzője az élet harcaiban megfárad
taknak.

A kálvinista újjászületést tehát iskola és templom, 
papok és tanítók közös, összhangzatos munkája teremtheti 
meg.

Teremtse meg minél előbb ! Ezért küzdjünk, ezért dol
gozzunk !

Borsos Károly.
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magyar tanárok kánonja.
.Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény!“ Bizonyára 

azt akarja mondani e szép axiómában a költő, hogy a jól betöltött 
pálya ne csupán a mindennapi kenyér megkeresésének eszköze legyen, 
hanem magasabb célok megvalósításának lehetősége is és hogy mennél 
több önzetlen szolgálatra ad alkalmat a közérdek előmozdításában, 
annál jobban megközelíti az igazi értékről elgondolható nemes eszmény
képet. De egyik se annyira fontos, dicső és ideális, mint a mi pályánk, 
a tanári pálya, amely nemcsak a jelen pillanatnyi szükségleteit 
igyekszik kielégíteni, hanem a múlt tanulságai alapján felépítendő jövő 
előkészítésén is fáradozik s igy társadalmi és nemzeti szempontból 
egyaránt elsőrendű hivatás.

Hogy a tanár munkája mimódon álljon az iskola nagy céljának, 
az erkölcsi jellem nevelésének szolgálatába, erre nézve eskünk, uta
sításunk és rendtartásunk szolgál útmutatással, ezeknek alapos ismerete, 
megszívlelése és követése mindnyájunk elengedhetetlen kötelessége. 
Ám ha a régiek könnyebb megérthetés és megtarthatás végett téte
lekbe, törvényekbe, táblákba foglalhatták legfontosabb életelveiket, 
talán részünkről se lesz fölösleges eljárás hivatásunk gyakorlásmód
jának mintegy kánonba foglalása abból a célból, hogy a gyengék 
megerősödjenek, az erősek megmaradjanak igazságunk tudatában.

Lelkiismeretünk korlátlan szabadsága, tudásunk teljes biztossága 
s fegyelmezésünknek vaskövetkezetessége volt és lesz mindenkor az az 
erős fundamentum, amelyre kétségtelen és megdönthetetlen bizonyos
sággal építhetünk. Különösen arról nem szabad sohase megfeledkez
nünk, hogy tanterv, rendelet, utasítás mind csak külső keret, amelynek 
minden másnál nagyobb mértékben tanári egyéniségünk adhat meg
felelő tartalmat. Végül egész életünket és minden működésűnket a 
a nemzeti erényekben megnyilatkozó kötelesség mérlegére kell állíta
nunk s mindent elkövetnünk, hogy megbízhatóság, lelkesség és tür- 
hetetlenség szempontjából könnyüknek ne találtassunk.

** *
Hivatásunk kánonszerü tilalmait és parancsait a következő 

tizenkét pontba foglalhatjuk:
I.

Én vagyok a te urad, a te szent hivatásod, aki a lelki sötétség
ből, a szolgaság házából kihoztalak tégedet, hogy világitó fáklya légy 
különösen ma, nemzetünk sötét korának éjjelében!

Ez azt jelenti, hogy hivatásunkban mindig előre nézzünk, folytonos 
önműveléssel fokozzuk tudásunkat s erős önfegyelmezéssel mutassunk 
mindenkor jó példát tanítványainknak.

H.
Ne legyenek néked énelőttem idegen isteneid, céljaid és törek



véseid, amelyek elvonhatnak rögösnek nevezett pályád önzetlen és 
becsületes szolgálatától!

Ez azt jelenti, hogy látszólagos haszon kedvéért ne mellékfog
lalkozásnak, hanem valóban szivünköz nőtt, őszintén megbecsült és 
egyedül boldogító munkatérnek tekintsük gyönyörűséges hivatásunkat.

III.
Ne csinálj magadnak ábrándokból faragott képet sem azok 

irigylésére, akik előtted vannak, sem azok lenézésére, akik utánad 
következnek !

Ez azt jelenti, hogy bölcs mérséklettel élvezzük életünk javait, 
tapasztalataink széles országújának lehetőleg a közepén maradjunk, 
s nehéz viszonyaink között inkább tűrjünk, mint zúgolódjunk.

IV.
Megemlékezzél arról, hogy megszenteljed az ünnepnapot, de 

sohase téveszd össze a pihenés ünnepnapját a komoly munka hét
köznapjával !

Ez azt jelenti, hogy egyfelől előljárjunk a vallásos érzelem külső 
gyakorlásában is, másfelől egykedvű, fáradt lélekkel sohase untassuk 
tanítványainkat s inkább közéjük se menjünk, mint hogy megítélésre 
okul szolgálható fellépésünkkel magunknak és másoknak kellemetlen
séget szerezzünk.

V.
Tiszteld apáink törekvéseit és hagyományait tanítványaid helyes 

vezetésében, hogy hosszú ideig jó neved legyen ezen a földön, amelyen 
kívül másat a te Istened nem ad neked !

Ez azt jelenti, hogy nemzeti eszményeink megvalósítására töre
kedvén, minden tanításunk egyúttal fegyelmező, s minden fegyelme
zésünk egyúttal oktató haszonnal járjon, mert ez a két munka el
választhatatlan egymástól.

VI.
Ne öld meg tanítványaid hitét az eszmények szentségében, lel

kesedését talán elérhetetleneknek látszó célokért, rajongását abszolút 
tekintélyed iránt.

Ez azt jelenti, hogy ideális gondolkodásunkat humánus bánás
móddal párosítva a bizalmas közvetetlenség viszonyát iparkodjunk 
megteremteni magunk és tanítványaink között:

VII.
Ne paráználkodjál még gondolatban se, jól tudván, hogy ezen a 

téren ébred fel a legkönnyebben az ifjúság érdeklődése és fejlődik a 
leggyorsabban utánzó hajlama!

Ez azt jelenti, hogy családi és magánéletünkben is az erkölcsi 
tisztaság példái legyünk, mert enélkül csak tévútra vezető alakos
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kodás és a jó eredményt veszélyeztető rombolás minden tanításunk 
és figyelmeztetésünk.

VIII.
Ne lopj még akkor se, ha azt gondolod, hogy lopásod senkit 

meg nem károsít, mert ez a gondolat ép úgy helytelen, mint ahogy 
maga a lopás becstelen!

Ez azt jelenti, hogy kötelességünk teljesítésében pontosak legyünk 
és semmikép nem menthető mulasztásunkat a mások hasonló módon 
helytelen eljárásával takargatni ne igyekezzünk.

IX.
Ne mondj a te kartársad ellen hamis tanúbizonyságot se az elöl

járók, se a szülők, se a gyermekek előtt, mert ez a legkiábránditóbb 
és legkárhozatosabb tekintélyrombolás !

Ez azt jelenti, hogy testvéri közösségünkben egy testnek tagjai 
lévén, egymással a gyanúsítást, megszólást, rágalmat kizáró békes
ségben éljünk; mert befelé ebben van a legnagyobb biztonságunk, 
kifelé ebben van a legnagyobb erősségünk.

X.
Ne kívánjad a te felebarátodnak házát, feleségét, vagyonát; mert 

nem tudod biztosan, mit kívánsz akkor, amikor ezeket talán épen a 
legnagyobb veszedelmedre kívánod!

Ez azt jelenti, hogy minden körülmények között a szó legszoro
sabb értelmében józanul gondolkozzunk, igénytelenek maradjunk s 
emelt fővel járjunk inkább a szerénység tisztes mezében, mint a tel- 
hetetlenség szennyes köntösében.

XI.
Szeresd a te hivatásodat teljes szivedből, teljes lelkedből és 

minden erődből, hogy magadnak örömet és boldogulást, hazádnak hasz
not és haladást szerezz általa!

Ez azt jelenti, hogy munkánkat mindenkor teljes készséggel 
és odaadással végezzük s azt ne taposó malomhoz hasonló hivatalnak, 
hanem igazán szent hivatásnak tekintsük.

XII.
Szeresd a te tanítványaidat s általában az ifjúságot jobban, mint 

tenmagadat s légy hasonló ama jó pásztorhoz, aki életét áldozza a 
maga juhaiért!

Ez azt jelenti, hogy nevelő muukánk teljes erőkifejtését kicsiny 
és nagy dolgokban egyaránt ifjaink javára értékesítsük, akiket szüleik 
jóreményben bíztak ránk s akikért teljes felelősséggel tartozunk.

** *
Mindezek általánosan ismert igazságok, de sohase időszerűtlenek, 

olykor-olykor szükségesek s mindenesetre megszívlelendők. Ha nyoma-
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tékosan hivatkozom rájok, abban a meggyőződésben teszem, hogy a 
tanári hivatás teljessége szempontjából nélkülözhetetlen posztulátumok, 
amelyeket sem az oklevél jelességének, sem a fellépés bátorságának 
egyoldalú előnyével nem lehet pótolni. Elhatározókig döntő tényező 
természetesen újra meg újra, ismételten, a tanárnak szinte veleszüle
tett rátermettsége, mely a szerteágazó irányok útvesztőjében s a sza
bályok korlátái között is bizton halad a maga útján előre.

Nem mondom én, hogy könnyű a tanári pálya és a tanár munkája; 
e felfogás hangoztatását azokra bizom, akik könnyelmű felületességgel 
siklanak el közönséges felfogással nem érzékelhető s általuk ismert 
mértékkel nem mérhető tevékenységünk felett. Csupán a magunk 
számára akartam mindenkor alkalomszerű mementót nyújtani e tizen
két ponttal, amelyben részint annak az elvnek érvényesítése folytán, 
hogy az Isten félelme a bölcseség kezdete, a társadalom alapja a 
tiszta erkölcs s becsületes munka nélkül nincs igaz hazafiság, részint 
annak az elvnek mellőzése következtében, hogy az oktatás és neve
lés nem feltételezi egymást, a tekintély szerzi meg a sikert, nem 
pedig a siker a tekintélyt s a hideg szigor többre visz, mint a 
meleg szeretet, legjobb meggyőződésem szerint röviden benne van 
didaktikánk és disciplinánk egész methodikája.

Dr. Uietórisz 3ózsef.

flz egységes köznevelési törvény 
kérdéséhez.

Iskolarendszerünk bajai között nem a legutolsó az sem, hogy az 
iskolák sokféle válfaja között ma már a szakember is nehezen tud 
kiigazodni. A kor haladásával, a szükségletek növekedésével, az élet 
differenciálódásával mindig újabb és újabb iskolatípusok keletkeztek. 
Sajnos azonban, ez a sokféle iskola nem tudott egységes szervezetté 
összeforrni. Külön célkitűzések szerint, külön utakon járnak; egymás
sal édes keveset törődnek. Minden iskolatípus zárkózott, egyéni életet 
él annyira, hogy még a tanárok sem igen tudják, mi folyik a társ
iskola falai között. Hát még a közönség: a szülők, a gyermekek! 
Honnan tudhatják, milyen iskolát célszerű választani, mikor néha 
talán maga az iskola sem látja világosan, hogy milyen feladatot kell 
neki megvalósítani. Ezért az örökös elégedetlenség a felsőbb iskolák
ban, hogy az alsóbbak megfelelő alap nélkül bocsátják el növendé
keiket, ezért válnak szinte áthidalhatatlanokká a nehézségek iskola- 
változtatások esetén, ezért bajos dűlőre jutni a tantervek szerkesztésénél, 
ezért nem igen tudja megérteni a nagyközönség az iskola törekvéseit.

Nagy szükség lenne az összes magyar iskolák egységes szerve
zetbe való foglalására. Nagy szükség lenne az egységes köznevelési 
törvényre. Komoly és alapos megfontolás után meg kell állapítani,
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hogy a mi korunkban, speciális magyar viszonyaink között milyen 
iskolafajtákra van szükség. Hogy a szükséges iskolafajták milyen 
mellé-, illetve alárendeltségi viszonyban álljanak egymással. Hogy 
melyik iskola mire adjon képesítést, milyen feladatokat tűzzön ki 
maga elé. S hogy az igy szervezett iskolarendszer képes legyen hézag 
nélkül a mai generációt a jövő nagy feladataira előkészíteni. Csak 
ha ezt megcsináljuk, ha a magyar iskola nagy épülete mindenki előtt 
áttekinthető módon készen áll, akkor lehet igazán és helyesen hozzá
fogni a bebútorozáshoz: a különböző iskolafajok életének a szabályo
zásához. Csak igy kerülhetjük ki a súrlódásokat, az erők szétforgá- 
csolását s a folytonos toldozgatással együttjáró anomáliákat.

Nem arra gondolok, hogy elhatározó gesztussal az iskolaügy 
terén tabula rasat kell csinálni s kockázatos kisérletezésképen teljesen 
új iskolarendszert vezessünk be. De olyanformán, mintahogy minden 
egészségesen fejlődni akaró városnál 50 meg 100 évre előre készítik 
a szabályozási terveket s csak az igy észszerűen kijelölt útak és 
terek mentén engedik meg az építkezést, úgy kell előre előkészített 
törvénnyel szabályozni a magyar iskolázás fejlődését is. Hiszen a mai 
állapotok mellett igazán bajos lenne megmondani, hogy milyen irány
ban haladunk, — még talán azt is, hogy haladunk-e hát egyáltalán.

** *
Minden embernek, bármilyen körülmények közé veti is a sors, 

bármilyen életpályára jusson, szüksége van általános műveltségre és 
szaktudásra. Nagyképü definíció helyett jobban magyaráz a példa: 
az irás, olvasás, számolás, hittan, a magyar történet és a magyar 
föld ismeretének elemei, a természet leggyakrabban előforduló jelen
ségeinek a megértése az az általános műveltségi rész, amit a falusi 
cipésznek, a vasúti munkásnak, a földművesnek, a hivatalszolgának, a 
kubikosnak egyaránt ismerni kell. Ez a tartalom emeli az embert az 
állat fölé s ez teszi képessé arra, hogy a körülötte folyó világ ese
ményeit megértse. Ehhez kell járulni a szaktudásnak, ami az illetőt 
képessé teszi arra, hogy életét és családját fenntartsa. A cipőcsinálás, 
a sinrakás, a szántás, a kubikolás, a kézbesítés már szaktudás, amire 
csak annak van szüksége, aki azzal foglalkozik. Magasabb fokon is 
könnyen megkülönböztethető a műveltség két oldala. Minden felsorolás 
nélkül bizonyos, hogy vannak dolgok, amiket az orvosnak, az ügyvéd
nek, a papnak, a mérnöknek egyformán ismerni kell. Ez a műveltség 
általános része. A másik rész: a szaktudás az, ami épen megkülön
bözteti az orvos munkáját a mérnökétől, a tanár munkáját az ügyvédétől.

Iskolarendszerünket olyanná kell alakítani, hogy mindenki leg
könnyebben, a legegyszerűbben és a legalaposabban tudja megsze
rezni magának úgy az általános műveltséget, mint a szaktudást. Sőt: 
törvényben kellene kimondani azt is, hogy minden foglalkozás üzéséliez 
szakműveltség, szakiskola végzése is kell. (Furcsa állapot is az pl., 
hogy egy cipő csinálásához előképzettséget követelünk, a nemzeti 
vagyon száz meg száz holdnyi területét pedig minden képzettség, 
minden szaktudás nélkül művelhetik, ronthatják egyesek.) Ilyenformán
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minden embernek kétféle iskolát kellene végezni: általános iskolát és 
szakiskolát. Mindjárt meglátjuk, hogy ez a kívánság nem jelent vesze
delmes felforgatást.

A cél megvalósítására legmegfelelőbbnek látszik a négyes tago- 
zásu iskolarendszer.

És pedig: minden gyermek 6 éves korában tanköteles lesz. 
Köteles elvégezni nyilvános iskolában vagy magánúton az alsófokú 
általános iskola tananyagát. Ez az alsófokú általános iskola, — a 
mai elemi iskola, — négyosztályu lenne. Tantervét nem szabad túl
terhelni. Négy esztendő alatt csak azokat az elemeket kellene megtaní
tani, amire a legegyszerűbb embereknek is szüksége van az életben. 
Több olvasás szükséges, hogy az érdeklődést a nemes és szép dolgok 
felé tudjuk fordítani. Magoltatás helyett az értelem fejlesztésén legyen 
a hangsúly. Az alsófokú általános iskola négy esztendejének elvégzése 
után a tankötelezettség nem szűnnék meg, hanem kiterjed még négy 
esztendőre, hogy mindenkinek módja legyen egy alsófokú szakiskola 
elvégzésére is. A tankötelezettség tehát 6—14 éves korig terjed. Ez 
azonban nem jelent nagy változást a mai viszonyokhoz képest. Hiszen 
ma az elemi iskolának 6 osztálya van s azután még gazdasági is
métlőbe, iparostanonciskolába kell járni a gyermeknek. Ezek az iskola
szurrogátumok eltűnhetnének. Az elemi iskola V. és VI. osztálya és 
az iskolapótlékok helyére jönne az alsófokú szakiskola négy osztálya 
általános tankötelezettséggel. Faluhelyen ez az alsófokú szakiskola 
földmivesiskola lenne. Nagyobb helyeken ipari, esetleg kereskedelmi 
jelleggel ruházhatnák fel ezeket az alsófokú szakiskolákat. Természe
tesen a tantárgyak között helyet foglalnának az általános műveltségi 
részhez tartozó elemek is az alsófokú általános iskolában szerzett 
ismeretek kibővítésére, tovább fejlesztésére, — raintahogy a gazdasági 
ismétlőben és az iparostanonciskolában is tanítanak földrajzot, természet
rajzot stb. Hogy a kis faluban élő gyermek, ha iparos vagy kereskedő 
akar lenni, kénytelen átmenni nagyobb községbe, az csak előnyt jelent. 
Különben kis falukból ma is a szomszédos gócpontokba viszik be a 
leendő kereskedőket és iparosokat inasoknak.

Ez az általános tankötelezettséggel végzett nyolc év befejezett 
kerek egészet nyújtana azoknak, akik a társadalom legalsó osztályait 
akarják elfoglalni. Ezzel a képzettséggel kerülnének be az életbe a 
kisiparosok, kiskereskedők, kisbirtokosok, földmivelők stb.

Természetesen, aki több műveltségre, nagyobb társadalmi pozí
cióra vágyik, az az alsófokú általános iskola négy osztályának elvég
zése után nem az alsófokú szakiskolába iratkozik be, hanem az iskola- 
rendszer középső tagozatát fogja látogatni.

A középső tagozat ismét két négyéves részből áll: középfokú 
általános és középfokú szakiskolából. A középfokú általános iskola nem 
képesítene semmire, csak előkészület volna a további haladásra, mint- 
ahogy az alsófokú általános iskola sem adna képesítést. A középfokú álta
lános iskola foglalná el a mai középiskolák alsó négy osztályának és 
a mai polgári iskoláknak a helyét. A tanterv teljesen egységes lehetne, 
mert ami az egyik 10—14 éves gyermeknek előnyös és szükséges, az



előnyös a másiknak is. Ilyen korban speciális hajlamok még nem ígéri 
vannak kifejlődve. Ha pl. a latinnyelv tanítása a középiskolák növendé
keire olyan mérhetetlen előnyt jelent, igazán vétek lenne ettől az előnytől 
elzárni a többi ilyen korú gyermeket. A középfokú általános iskola 
után következik a középfokú szakiskola: középfokú ipariskolák, közép
fokú kereskedelmik, középfokú mezőgazdasági középiskolák és esetleg 
a tanítóképzők. Ezek a szakiskolák tulajdonképen a mai fa- és fém
ipari szakiskolák, felső kereskedelmik, mezőgazdasági közép
iskolák helyét foglalnák el. Természetesen mind négyéves tanfolyam
mal. Csak ezek a szakiskolák adnának olyan képesítést, olyan bizo
nyítványt, amellyel valamilyen életpálya betöltésére lehetne vállalkozni.

Aki még tovább akarja magát képezni, annak a középfokú 
általános iskolából az iskolarendszer felső tagozatába kell átlépni.

A felsőfokú tagozat ismét két részből á ll: általános és szak
iskolából. A felsőfokú általános iskola az, ami a mai középiskolák 
felső négy osztálya, a felsőfokú szakiskola pedig az egyetem és az 
akadémiai jellegű iskolák. A felsőfokú általános iskolát már lehetne 
bifurkálni, sőt esetleg trifulkálni i s : nyelvészeti és természettudo
mányi, vagy klasszikus—modern nyelvészeti—természettudományi 
tagozatokra.

Ezen az alapon az iskolarendszer schémája a következő:
Az általános tankötelezettség kezdete a 6. életév,

6—10 éves korig: Alsófokú általános iskola.

4 4
10—14 éves korig: Középfokú általános iskola Alsófokú szakiskola

(a mai középiskolák alsó négy (mezőgazdasági, ipari
osztálya és a mai polgári és kereskedelmi

iskolák helyén) jelleggel)

4, 4
4 4

14—18 éves korig: Felsőfokú általános iskola Középfokú szakiskola
(a mai középiskolák (mezőgazdasági közép-,

felső négy osztályának fa- és fémipari szak-,
a helyén furkációval) felső kereskedelmi isko-

T iák és lanitóképzők
4 helyén)

4 e j g

ejs *js

18—22 éves korig: Felsőfokú szakiskola
(egyetemek, főiskolák)

4
22. évtől kezdve: Tudományos kutató-

intézetek.
Ez a schéma egyszerű, világos és természetes. Meg kell még 

hozzá jegyezni, hogy a tanterveket úgy lehetne összeállítani, hogy az 
alsófokú szakiskolából azok, akiknek esetleg kedvök jön a tovább
tanuláshoz, a középfokú s innen a felsőfokú szakiskolába léphessenek.

í ú
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Különbözeti vizsgálatokra csak akkor lenne szükség, ha valaki szak
iskolából általános iskolába kíván átlépni. A közép- és felsőfokú álta
lános iskolákat együtt lehetne tartani úgy, mint a mai nyolcosztályos 
középiskoláknál van, de legyen meg a lehetősége az alsó négy osztály, 
a középfok szervezésének is, mint a mai polgári iskoláknál.

A tanító- és tanárképzést alakítani kellene az uj iskolarendszer
hez. Tanítói képesítést követelhetnénk az alsófokú általános é3 az 
alsófokú szakiskolához. Ezek a tanítók mind egy statusban lennének. 
A középfokú általános, a középfokú szak- és a felsőfokú általános 
iskolához tanári oklevél kívánatos. A tanárság is egy statusban lenne, 
természetesen széniumos rendszer szerint. A felsőfokú szakiskolák tan
erői adnák a professzorok statusát.

Ilyen módon közelebb kerülne az iskola az élethez, megszűnnék 
a különböző iskolatípusok favorizálása, féltékenykedése, áttekinthe
tővé válnék az iskolarendszer s a szülők könnyen tudnának megfelelő 
iskolatípust választani gyermekeik részére.

Hagy miklós.

Pestalozzi és a jelenkor*
Theobald Ziegler szerint a legnagyobb pedagógiai lángész az 

eddig élők közül. Vájjon a legnagyobb pedagógus-e egyszersmind? 
Voltak a pedagógiának nála szellemesebb írói, voltak a nevelés tech
nikájának nagyobb művészei, voltak a pedagógia tudományának alapo
sabb és rendszeresebb művelői. Senki sem volt azonban nagyobb nála 
abban, ami a pedagógusnál legfontosabb: teljes szívével és teljes lei
kével pedagógus volt. A pedagógia tudománya is köszönhet neki egy 
soha el nem évülő igazságot: a szemlélet alapvető fontosságát. De 
ennek az igazságnak a fénye is elhomályosul Pestalozzi pedagógus 
egyénisége mellett. Neki a nevelés nem mesterség, nem is hivatás, 
hanem küldetés volt. Népnevelő akart lenni akkor, amikor jogilag 
még nem volt nép, amikor még Franciaországban is csak a harmadik 
rend, a polgárság kezdte döngetni az alkotmány és a hatalom kapuját. 
Apostola volt a népnevelésnek, apostola a népnek, a szenvedő sze
génységnek. A szó nemes értelmében szociálista volt a szociálizmus 
előtt. Neki azonban a szociálizmus nem politikai, hanem hatalmi kér
dés volt. Tudta jól, hogy az emberiség, a társadalom megváltása nem 
ilyen vagy olyan politikai rendszertől függ, hanem a neveléstől, amely 
minden embert embernek ismer el s amely mindenkit a humanitás 
részesévé, hordozójává, tehát igazi emberré tesz. Tudta, hogy csak az

* Bárha közöltünk már múlt számunkban kiválóan hivatott tolitól eredő 
cikket Pestalozziról, szívesen helyot adtunk k. munkatársunk cikkének is, mely 
némileg más szempontból méltatja a nagy pedagógust.
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a társadalom lehet igazán kiegyensúlyozott és boldog, amelynek tagjai 
igazi emberek. Ezért elevenen élő és ható erő ma is Pestalozzi peda
gógiája, mert az a szociális pedagógia, amelyet eszmeileg ő teremtett 
meg, valóságban még ma sincs meg, még ma is csak küzdenek érte a 
legérzőbb pedagógusok. Küzdenek a pedagógusok a munkaiskoláért is, 
amelynek gondolata szintén Pestalozzitól való. Neuhofi legelső gazda
sági—pedagógiai kísérletében is összekapcsolta a tanítást s a munkát, 
az elme képzését és a kéz ügyesítését. Az egész embert akarta 
nevelni, egész embereket akart nevelni. Pestalozzi szelleme ma ebben 
a két törekvésben, a szociális pedagógiában s a munkaiskolában kíván 
élő és ható erő lenni. Legfontosabb didaktikai elve, a szemléltetés 
már régen ható erő iskoláinkban. Milyen különös érzés ma, a mai 
szemléltető eszközök és módok gazdagsága mellett Pestalozzi szem
léltető elméletét olvasni műveiből! Földrajztanítás térképek nélkül! 
Természetrajztanítás bemutatás, modellek és képek nélkül! A szó
tanulás olyan súlyos elitélése mellett még mindig mennyi üres szó- 
cséplés, mennyi szajkózás 1 Mennyire haladtunk már Pestalozzi hármas 
alaptételétől, a szám, álak és szó tó i!

Pestalozzit a saját korában kell ismernünk. Már vannak nép
iskolák, de igazi képzett tanítók csak itt-ott akadnak. A falusi isko
lákban sokszor facér mesteremberek, vargák, csizmadiák működnek. 
Burgdorfban a zsellériskolában is egy ilyenféle vargának lett Pestalozzi 
tanítótársa s ez azután ki is tessékeltette őt abból az iskolából. A 
másik burgdorfi iskolában egy olyan tanítóval kerül össze, aki azelőtt 
küldönc volt. Legfontosabb művében (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt) 
nagy előnynek festi le Pestalozzi ennek az embernek, Krüsinek a 
múltját, mert mint küldöncnek sok névvel és dologgal volt alkalma 
megismerkedni. Ugyanebben az iskolában egy könyvkötő volt az ének 
és a rajz tanára, mert ehhez sem Pestalozzi, sem Krüsi nem értett. 
És ilyen munkatársak mellett Pestalozzi lelket öntött az iskolába s 
olyan eredményeket ért el, amelyre mindenfelől felfigyeltek s Iferten- 
ben már szinte egész Európa látogatja intézetét (felkeresik Magyar- 
országból is). Pedig mikor ezt az intézetét megnyitotta, már 60 éves 
volt, mindamellett ezt az iskolát 20 évig tudta vezetni, sőt sokáig a 
legnagyobb hírben tartani.

Tulajdonképen egész életében pedagógus volt, bár csak 54 éves 
korában lett tanítóvá. 24 éves korától 54 éves koráig gazdálkodással, 
újságírással próbálkozik s már elveszett embernek tartják, amikor egy 
népies hangú regényt ír (Lienhard mid Gertrud,) s egyszerre nevet és 
becsülést szerez magának. A szegények, az élet javainak számkive
tettjei foglalkoztatták mindig. A külső javaknak, a vagyonnak, jólét
nek és jóéletnek ő maga is számkivetettje volt. Amije volt is, gya
korlatiatlan módon elgazdálkodta. De a maga szegénységét soha nem 
érezte, nem fájlalta. A lelke gazdag volt s lelki kincseiből mindig 
osztogatott. Ha egy-egy munkája révén pénzhez jutott, mindjárt 
iskolát, árvaházat tervezett. De hogy tényleg tanítóvá legyen, a 
francia forradalmat kellett látnia. Belátta, hogy a múlt intézményeinek 
rombadöntésemagában értéktelen; ekkor kiállt fe l: Tanító akarok lenni!
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Hogy pedagógussá legyen, abban közreműködött az a könyv is, 
amely korának szellemét és pedagógiáját olyan mélyen befolyásolta: 
Rousseau Emil-je. Innen tanulta azt is, hogy a gyermeket egynapos 
korától fogva kell nevelni, (de félreértette s azt gondolta, hogy egy
napos korától fogva kell tanítani. Már a hároméves gyermeket olvasni 
tanította !)

Pályája folytonos küzdelem, csetlés-botlás. Ezt ö maga gyakor- 
latiatlanságának tulajdonította s műveiben bőven beszél róla. Remény
ségét azonban soha nem vesztette el, hitt önmagában és mások is 
hittek benne. Vállalkozásaihoz mindig akadtak jóakaratú pártfogók, akik 
erkölcsileg, anyagilag támogatták. Áldozatos életet élt. 8 gyenge test
alkattal, sokszor nagy testi bajokkal küzdve csaknem harminc évig, 
82 éves koráig, a végső összeroskadásig tanít naponta kora reggeltől 
késő estig.

Élete és működése a legmeghatóbb cáfolata annak a hírhedt 
szállóigének: Quem dii odere, pedagogum fecere. ó  áldottnak érezte 
hivatását és sohasem a maga boldogságával, hanem a nép lelki fel
emelésével törődött. Az emberiség haladásának kérdése előtte peda
gógiai kérdés volt. Hitt az emberiség haladásában s a haladás mun
káját nem világboldogító és világfelforgató eszmékkel, hanem gyakor
lati munkával szolgálta. Tanítási módszerét ma már túlhaladta az 
idő, a szemléltetést sem tőle tanuljuk már. Főművei azonban ma is 
gazdag bányái egy igaz, istenáldotta pedagógus lélek megismerésének 
8 kútforrásai napjaink pedagógiai törekvéseinek, a szociális pedagó
giának és a munkaiskolának.

Trócsányi Dezső.

megnyitó
a Szabolcsi Tanári Kör választmányi ülésén.

Elégedetlenség sóhaja, elkeseredés panasza, kétségbeesés ziva
tara hangzik fel itt is, ott is tanár társadalmunknak csendes berkeiben, 
ahol eddig szerény viszonyok között bár, mégis emésztő gondoktól 
mentesen élhettünk eszményeinknek és szolgálhattunk hivatásunknak. 
Jogos az elégedetlenség, mert szegénység az oka; megérthető az el
keseredés, mert tehetetlenség a fokozója; elháríthatatlan a kétségbe
esés, mert reménytelenség a biztatója. Tudják-e azok, akiket illet, mit 
jelent a tanár elégedetlensége, elkeseredése, kétségbeesése ? Mélységes 
fájdalmat sorsa vigasztalansága miatt, görcsös ragaszkodást félté
kenyen őrzött tisztességéhez, végső vonaglást a létért való küzdelem
ben. Jaj nekünk, ha porbahull az ideálizmus szeplőtlen lobogója; jaj 
nekünk, ha elbukik e büszke zászló első és utolsó harcosa!

A magyar tanárság mai nemzedékére súlyos örökség maradt 
elődeiről abban a természetszerű kötelességben, hogy azok célkitűzése 
alapján eszméinket megvalósítani, hagyományainkat megtartani, javain
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kát fokozni igyekezzünk. Még súlyosabb azonban az az akadály, 
amellyel szerencsétlen viszonyaink a közérdek kárára eszméink el- 
homályosítását, hagyományaink meggyengítését, javaink megsemmi
sítését hozzák magokkal. A mélyen érzett kötelességnek és elvisel
hetetlen kényszerűségnek e boldogtalan harcában meghallgatást kérve, 
segítséget sürgetve, igazságot követelve mutogatjuk vérző sebeinket, 
védelmezzük szerzett jogainkat, ostromoljuk rövidlátó elleneinket.

Sebeink égetők, mert a méltatlan elvérzés keserűségével sajognak. 
Mások is kaptak sebeket s bizonyára kapnak még ma is ; de volt és 
van szem, amely meglássa, volt és van kéz, amely bekötözze azokat. 
Mikor fogunk mi odajutni, hogy megérdemelt javunkra megkülönböz
tetett elbánás hangoztatásával olyat igényeljünk, ami nincs, holott 
megelégedetteknek éreznők magunkat puszta visszajutásunkkal abba 
a régi helyzetbe, ami volt ?! Csakugyan helyes-e az a politika, amely 
félretéve az egyenlő elbánás elvét, különböző mértékkel mér a köz- 
szolgálat egyenlő jogosításu munkásainak? S nem öngyilkos-e az a 
nemzet, amely mindent csak a ma érdekeinek szemüvegén át nézve 
a holnap szükségleteivel annyira nem törődik, hogy minden számítás 
nélkül indul a bizonytalan jövőnek?

Ez okból nem hiszem, hogy belső ellenségeink lehessenek akár 
a közoktatás hatósági szerveiben, akár a társadalom magán-alakula
taiban ; legfeljebb jóakaróink hiányzanak ott, ahol szót lehetne, sőt 
kellene emelniök a legfontosabb nemzeti munkát végző s a jobb 
jövőért dolgozó tanárság érdekében. Mi adózunk a legtöbbet azzal, 
hogy megcsonkult a fizetésünk s megnehezedett a megélhetésünk; mi 
húzzuk a legrövidebbet azzal, hogy nyakunkba szakadt a státus
rendezésünk s megnehezedett az előbbre jutásunk. Ha állami érdek 
követeli azt, amit a nemzeti érdek kétségtelenül t i l t : meg kell hajol
nunk a kényszerítő parancs előtt; de nemzeti mivoltunknak ilyetén 
szanálása, kezünk-lábunk megkötése s jövendőnk végveszéllyel fenye
getése ellen minden erőnkből tiltakoznunk kell!

Aggódva érdeklődő figyelemmel kisérvén azokat a mozgalmakat, 
amelyek a csődbejutott európai nemzetközi helyzetből való kibonta
kozás útját-módját keresik, nem hagyhatom említés nélkül a magyar 
külügyi társaságnak legutóbb rendezett összejöveteleit az úgynevezett 
páneurópai probléma megvitatása céljából, amely vita a Magyar 
Külpolitika cimü folyóirat ezidei novemberi számaiban olvasható. 
Amily kevéssé, sőt egyáltalában nem érzem magunkat hivatottaknak 
arra, hogy e kérdésben testületi állást foglaljunk, épp oly mértékben 
szükségét látom annak, hogy tárgyalása egyik — bennünket és az 
iskolát közelebbről érintő — mozzanatával közelebbről foglalkozzunk.

Annyi bizonyos, hogy a felkapott páneurópai eszme, amelynek 
felvetésére — elhibázott analógiával — az Északamerikai Egyesült 
Államok szervezete szolgálhatott például, első pillanatra igen tetszetős 
gondolatnak látszik, amint azt Condenhove Kalergi gróf könyve és a 
bécsi páneurópai kongresszuson tartott előadása részletezi, elsősorban 
hadi szempontból azért, mert lehetetlenné tenne minden újabh európai 
háborút, továbbá gazdasági szempontból azért, mert lerontaná a keres-
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kedelmi és vámsorompókat s ezzel szabadabb mozgást biztosítana, 
végül nemzeti szempontból azért, mert megszüntetné a nemzeti gyű
löletet, a kisebbség elnyomását és a sovinizmust. E harmadik tétel 
azonban rögtön aggodalmat okoz, mihelyt következményeinek elgon
dolásába merülünk s bizonyosra vehető átalakító hatásával foglalkozunk.

Ott van például dr. Fodor Márk professzor, magyar delegátusnak 
ugyancsak az említett bécsi kongresszus szellemi együttműködési 
bizottságának ülésén tett nyilatkozata, illetőleg határozati javaslata, 
amelyet annak az elvnek végrehajtása érdekében terjesztett elő, hogy 
,az iskolai munkát mentesíteni kell minden nacionalisztikus egyolda
lúságtól.* Megérteni ezt a postulatumot a nagy nemzetek részéről, 
amelyek a magok hatalmi érdekét szolgálják itt is, mint mindenütt 
s nemzeti mivoltuk szempontjából keveset, vagy épen semmit se 
veszélyeztetnek; de nem tudom elfogadni a kisebbségek, köztök a 
magunk szempontjából, amelyek egyéniségök teljes feláldozásával 
örökös gyámkodás alá kerülnének s az ennek alapján elviselhetetlen 
közösség igája alól soha fel nem szabadulnának.

Az elfogadott határozati javaslat igy hangzik:
.Minthogy a nemzetek barátságos együttműködésének legnagyobb 

akadálya az a túlzott sovinizmus, melyet már az iskolai nevelés ideje 
alatt a gyermekbe oltanak, ajánlatos, hogy az iskolai tanítás a követ
kező szempontok szerint részesüljön ellenőrzésben:

1. A kölcsönös gyűlöletre és háborúra uszító iskolai könyveket 
olyan egységesen revideált könyvekkel kell pótolni, amelyek figye
lemmel vannak az európai nemzetek kölcsönös függőségére és ezek 
kölcsönös megbecsülését hirdetik.

2. Ebben a szellemben állandó befolyást kell gyakorolni az 
európai államok kormányainak mértékadó tényezőire.

3. Eme gyökeres könyvrevizió keresztülviteléig gondoskodni kell 
arról, hogy a nemzetenfelüliség fogalmát annak minden vonatkozásában 
az iskolában ne magyarázzák antinacionalizmusnak, hazaárulásnak 
vagy más efféleképen és hogy a fenti alapvető beállítás minden 
adandó alkalommal kellő méltatásban részesüljön.*

Semmiképpen nem járulhatok hozzá ehhez a különben elméle
tileg eléggé megalapozott felfogáshoz még annak megengedésével sem, 
hogy hazánk csak valamely igazi békeszövetség vagy szerződés kere
tében biztosíthatja fennmaradását, fejlődését, boldogulását. Nem vagyok 
túlzó soviniszta, ámbár valamennyien azok lehetnénk, amikor méltat
lan sorsunk fájdalmai úgyszólván egészen lehetetlenné teszik tisztán
látásunkat s talán inkább az a bajunk, hogy nem vagyunk eléggé 
soviniszták; viszont azonban törhetetlen magyar vagyok, aki nem 
tudnám elviselni idegeneknek szellemi életünkre gyakorolt állandó 
befolyását, iskolakönyveink revízióját, sőt ellenőrzését s nemzeti 
létünknek úgyszólván teljes feladását. Mi nem uszítjuk tanítványainkat 
gyűlöletre és háborúra, de utolsó csepp vérünkig ragaszkodunk ahhoz 
a jogunkhoz, hogy a nemzetenfelüliseg fogalmához a kiolthatatlan 
nacionalizmuson keresztül juttassuk el az ifjúságot!

Nem tudom elhallgatni azt a gyanúmat, hogy az a Páneurópa,
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amely inkább szövetséges nemzet, tehát mindenben egységes állam, 
mint nemzetek szövetsége, tehát egyes kérdésekben önkormányzatot 
élvező államszervezet lenne, a jelen állapotot akár a mai határok 
meghagyásával, akár azok megszüntetésével véglegesíteni óhajtja és 
nem arra lesz alkalmas, hogy a népek és nemzetek hatalmas verse
nyével a kultúrát fejlessze, hanem csak arra, hogy a magokat győz
teseknek tartó hatalmak örökös revanche rettegését megokolatlanná 
tegye s a történelmi igazság fényét a hamis beállítás eszközeivel 
minden időkre elhomályosítsa. Ilyen Páneurópától semmitse kérhetünk 
és várhatunk!

Körülbelül úgy vagyunk ezzel is, mint a költészettel és iroda
lommal. Mi meg nem engedhetjük magunknak azt a fényűzést, hogy 
szellemi termékeinkre a l’art pour Tart elvét alkalmazzuk; nekünk 
ezeket is minden egyéb törekvésünkkel és munkánkkal együtt a nem
zeti eszme nagy céljainak s a nemzeti küzdelem nagy erőfeszítésének 
szolgálatába kell állítanunk! Oktatva nevelő munkánk se merülhet ki 
valami színtelen általános műveltség meghonosításában és közömbös, 
szürke átlag-jellem kifejlesztésében, hanem bizakodó hitünk, elszánt 
akaratunk és odaadó munkánk teljességét önérzetes, önfegyelmező, 
öntudatos, főként pedig bármely pillanatban tettrekész és tettre alkal
mas új magyar nemzedék megteremtésére kell fordítanunk!

Dr. Uietórisz József.

fl lednjjcserkészetröl.
Feladatom egy ma sokat emlegetett, de behatóan keveset tár

gyalt és lényegében kevéssé ismert szövetség, a Magyar Leánycser- 
kész-Szövetség keletkezésének, életének és működésének, céljának s 
e cél érdekében kifejtett munkájának nagy vonásokban való vázolása. 
A szövetség ismertetését időszerűvé teszi az a sokféle véleménynyil
vánítás, mely gyors egymásutánban sokszor homlokegyenest ellenkező 
meggyőződésből elhangzott.

A rendelkezésemre álló rövid idő alatt szeretném e kérdéseket 
teljes tárgyilagossággal megvilágítani, mert hiszen a mai nehéz idők
ben, a hazánkra bekövetkezett sok csapás és veszedelem súlya alatt 
fokozott gonddal kell nyesnünk, irtanunk társadalmi életünk minden 
káros vadhajtását, viszont fokozott odaadással kell ápolnunk, gondoz
nunk és termékennyé tennünk annak minden egyes életképes, jó 
gyümölccsel kecsegtető ágát is. Kötelessége ez minden becsületesen 
gondolkodó magyarnak, de, mivel ilyen iskolával szorosan összefüggő, 
azzal párhuzamosan, sőt vele együttműködő egyesülettel legközvetle
nebb kapcsolatban mi, pedagógusok állunk, elsősorban épen a mi 
kötelességünk az ilyen intézmények beható ismerete s ha az haszon
talannak vagy épen károsnak bizonyul, annak irtása, de, ha ered
ményesen működik, annak támogatása.
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Hogy a leánycserkészet munkáját s ennek eredményeit meg
ismerhessük és értékelés tárgyává tehessük, ha csak egész vázlatosan 
is, de elsősorban ismernünk kell keletkezésének okait és módjait, 
mindenekelőtt azonban az elnevezés igazi jelentőségével kell meg
ismerkednünk.

A .cserkész* szó ma már elvesztette az eredeti, erdőn mezőn 
való vadászgatást jelentő értelmét. Ez az értelem változott, mélyült, 
erkölcsi jelentőséget nyert s mint a „Cserkésznapló*-nak az egész 
mozgalom alapérzését, a hazafiasságot kifejező szép sorai mondják, 
jelent ma a .cserkész* elnevezés „talpig jellemes, életrevaló, testben 
és lélekben egészséges ifjút, akinek legszentebb célja, hogy fel
támassza, újjáteremtse a régi, dicső Nagymagyarországot.* Hogy ez a 
nemzetmentő, nemzetet védő, nemzetet újjáteremtő munka teljes 
legyen, a leánynemzedéknek, a jövő asszonyainak, anyáinak vállvetve 
kell dolgoznia fiútestvéreivel. Tehát a leányoknak is „cserkészeknek 
kell lenniök ebben a legnemesebb értelemben.“ Ezzel eljutottunk a 
leánycserkészet fogalmához.

Az emlitett cél, a hazafias cél, a leánycserkészet keletkezésének 
okát is adja. Mivel ez a magasztos, nagy cél csak az egész ifjúság
nak, tehát a fiú- és leánynemzedéknek válvetett munkájával érhető 
el, fiút és leányt egyaránt alkalmassá kell nevelni a cél érdekében 
végzendő munkára.

Mivel azonban a fiú- és leánygyermek fejlődése s a férfinak és 
nőnek természettől kijelölt hivatása különbözik, a cserkészek nevelése 
sem haladhat azonos mederben. A leánycserkészet éppen ezért teljesen 
önálló munkaterv alapján dolgozik, önálló autonómiája van s az összes 
cserkészmunkát: kiképzést, kirándulást, táborozást a fiúkétól teljesen 
elkülönítve végzi s ami nagyon fontos és hangsúlyozandó, mert a? 
utóbbi idők támadásai éppen ezen a ponton érték a leánycserkészetet, 
minden fiúkkal közös munka szigorúan tilos számukra.

Vessünk most egy pillantást a leánycserkész leikébe, kutassuk, 
hogy az intézmény alapelvei: célkitűzés, cserkésztörvények, fogadalom ; 
gyakorlati követelményei; a különböző munkák és feladatok teljesí
tése; s végül a legkevésbbé lényeges, de a társadalom számára leg
szembeötlőbb külső megnyilvánulásai: életmód, viselkedés, öltözet 
mennyiben felelnek meg a fejlődő lélek természetének; vizsgáljuk, 
hogy mennyiben fejlesztik az értelmet, mélyítik-e, s ha igen, mily 
módon az érzelemvilágot s hogyan befolyásolják az akarat fejlődését.

Hogy a leánycserkészet a lélek e három területére nagy hatással 
van, kétségtelen. E hatás legszembetűnőbb az utóbbemlített lelki 
megnyilvánulásra, az akaratra, ezért vizsgáljuk talán ezt először. Ide 
vezet ugyanis a cserkésznevelés egyik legfőbb célja : a jellemfejlesztés. 
Ennek leghasználtabb eszköze az önfegyelmezésre-szoktatás, amit 
általánosságban a cserkészfogadalom, részleteiben a cserkésztörvények 
megtartásával igyekszik előmozdítani. Ez igy, először hallva, mintha 
valami sajátságos, szinte szektaszerű jelleget adna az egész intéz
ménynek ; rögtön elenyészik azonban a felidézett gyanú és bizalmat
lanság, ha közelebbről nézzük ezt az u. n. fogadalmat s ezeket a
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cserkésztörvényeket. Kitűnik akkor, hogy ezek nem obskúrus, a szükebb 
csoportosulás alapjául szolgáló megállapodásokat tartalmaznak, hanem 
ugyanazokat az eszméket, gondolatokat hirdetik s azoknak az örök 
törvényeknek a megtartását követelik, amiket az iskola, az egyház, 
az állam, a társadalom minden erre hivatott szerve megkövetel tanu
lójától, hívétől, polgárától, minden igazlelkii jó embertől: ugyanazok, 
amiket a törvényalkotó lángelmék, nemzetnevelő bölcsek, Istentől 
ihletett próféták és apostolok, sőt maga Krisztus hirdetett. Mindez 
persze a gyermek egyszerű nyelvére lefordítva, kételkedést vagy 
habozást kizáró, kategorikus formákba, az említett cserkésztörvényekbe 
öntve. Szól az í. törvény a következőképpen: „A leánycserkész egyenes- 
lelkű és feltétlenül igazat mond.“ A törvény magyarázata pedig: „A 
leánycserkész szava esküt ér.“ Nem a Biblia szavai jutnak-e az 
eszünkbe ennek hallatára? („Legyen a ti beszédetek igen és nem; ami 
ezenfelül van, a gonosztól van.“) S a továbbiak: „csak olyasmit mond, 
amit igaznak tart, sem félelemből, sem előnyért nem hazudik, de 
azért, amit mond vagy cselekszik, helytáll,“ nem az „itt állok, más
ként nem tehetek!“ határozottságát vésik-e a gyermek leikébe?

A 2. törvény szintén igen fontos emberi erényre igyekszik rá
nevelni: a kötelességteljesítésre. „A leánycserkész híven teljesíti 
kötelességét.“ S a magyarázat hangsúlyozza az Istennel, hazával és 
embertársaival szemben teljesítendőket, igy szólván: törekedjék Isten
hez való hasonlatosságra és gyakorolja buzgón vallását. (Nem a 
„Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes,“ meg 
„A szombat napot megszenteljed“ parancsoknak a gyermeknyelvre 
fordítása ez?) A hazával szemben úgy teljesítse a kötelességét, hogy 
napi munkáját becsületesen végezze, mert az egyes emberek munká
jából tevődik össze a nemzeté. A magyar nyelvet becsülje meg, 
beszélje legszebb, legtisztább formájában s üldözze annak rontását, 
elcsúfítását. (Hogy ez milyen általánosan felmerült szükséglet, mutatja, 
hogy többfelé, így pl. a deáktéri ev. polg, iskolában is van ilyen 
pedagógusoktól széles körben ismert és elismert mozgalom, mely a 
nyelv tisztaságát őrzi, az u. n. „Szemle,“ a szép magyarsággal 
beszélők egyesülete.

S csak az utcára kell kimennünk s magától értetődő annak a 
helyessége, hogy a cserkészleány állást foglaljon az idegenből ide
származott divatokkal szemben s igyekezzék az ősmagyar hagyomá
nyokat ápolni ruha, tánc, zene, könyv, szokás, sőt még főzés tekin
tetében is. S hogy ez a gondolat milyen életképes, mutatja az is, 
hogy a cserkészéletben állandóan űzött versenyek között előforduló, 
régi magyar dalok felkutatását követelő, egyike volt a legsikerülteb
beknek s annyi és olyan igazán régi, a magyar nemzet köztudatában 
bizony teljesen feledésbe ment dal került elő, hogy ebben a gyűjte
ményben minden lelkes magyarnak igaz öröme telhetik a mai jazz- 
band-ektől zajos, recsegő világban.

A 3. törvény: „A leánycserkész, ahol tud, segit.“ S magyaráza
tában kifejti, hogy e célból a cserkészleány, kényelmét, szórakozását 
is feláldozza s egyetlen napot sem enged elmúlni valami jótett



19

cselekvése nélkül, legyen az bár egészen jelentéktelennek látszó kis 
szívesség.

Nem jut-e erről eszünkbe a nagy német lángelmének, Föerster- 
nek sok kis története, melyeknek mindegyike felebaráti szeretetre buz
dít? Nem önkéntelenül visszhangozik e ennek hallatára lelkűnkben az 
irgalmas samaritánusról szóló örökszép példázat, vagy Krisztus másik 
feledhetetlen mondása: „És valaki egy ilyen gyermeknek gondját fel
veszi az én nevemben, nékem veszi fel gondomat.“ (Máté.) Nem azon 
a parancsolaton alapul-e mindez, amit maga Krisztus a legfőbb 
parancsolatnak mondott: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.“ 
S hogy az emberbaráti szeretetnek ez a parancsa mennyire termékeny 
talajra talál a gyermek és ifjú lelkében, mutatják azok a szűkszavú, 
de na yon sokatmondó, szerény, tárgyilagosságra törekvő feljegyzé
sek, melyeket a kezemben megfordult úgynevezett cserkésznaplókban 
találtam. Sokszor mélyen meghatóak ezek a magok naivitásukkal, a 
szegény özvegyasszony két fillérét eszünkbejuttató áldozatkészségök- 
kel; például: „Ma odaadtam egy éhes kis koldusgyereknek a tízórai
mat,“ vagy: „Iskolábamenet átvezettem egy vak bácsit az utcán.“ 
Más helyütt: „Láttam, hogy egy szegény kislány az ablakon át nézi 
a karácsonyfámat, behívtam és adtam neki róla cukrot és az egyik 
babámat is neki adtam.“ Nem egy lépés-e mindez annak a kérésünk
nek a teljesüléséhez, hogy: „és jöjjön el a Te országod?“

Ezeket a krisztusi gondolatokat fejezi ki a gyermek számára 
teljesen konkrétül a többi cserkésztörvény is, melyeket a rövidség 
kedvéért csak fölsorolok : igy pl. az, hogy a cserkészleány gyöngéd 
másokkal, szigorú önmagával szemben. Hogy szereti a természetet, 
jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. (Utóbbi erényre igyekezett 
nevelni az egész pedagógusvilág a „Madarak és fák napjáéval, vala
mint a hosszú idők óta forgalomban levő u. n. „Állatvédő naptár“-ral is.

Milyen fontos s a mai világfelforgató eszméktől fertőzött, tekin
télyromboló világban milyen szükséges, hogy a gyermek leikébe 
vésődjék a következő gondolat: a leánycserkész feljebbvalójának jó 
lélekkel és készséggel engedelmeskedik.

S a mai nehéz időkben s a sokszor bizony elég küzdelmes élet
ben valóságos gyógyítóbalzsammá válhatik a lélek számára a követ
kező mondat: „a leánycserkész vidám és meggondolt.“ (Nincs kedve
sebb, mint mikor a cserkészet körébe felvett kicsiny (6—12 éves) 
leánykák, a magyar mesevilág legbájosabb alakjairól nevezett „tün
dérkék“ mosolyogva elmondják, hogy a tündérke mindig igyekszik 
segíteni és minden munkát vidáman végez.

Fontos és még nemzetgazdasági szempontból is értékes követel
mény, hogy „a leánycserkész legyen takarékos.“ Szolgálataiért ugyan 
anyagi jutalmat ne fogadjon el, rendes keresetét azonban becsülje 
meg. Fölösleges dolgot ne vegyen, meglevő holmiját gondozza. Csak 
annyit költsön, amennyije van, kölcsönt sohase kérjen. Hány ember 
kerülhette volna el anyagi, sőt erkölcsi romlását is, ha erre gyermek
korában rászoktatták volna!

Végül az utolsó: „legyen a leánycserkész testben és lélekben
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tiszta,* ami megint csak a „Mens sana in corpore sano* igazságának 
gyermeknyelvre való fordítása.

Mindezeket a követelményeket gondosan elmagyarázzák a veze
tők a leendő cserkészleányoknak, megértetik és a gyermek saját 
életéből a gyermek által felhozott példák révén meggyőződnek a tör
vények helyes felfogásáról s bizonyos próbaidő sikerült kitöltése után 
leteszi a cserkészsorba kerülő leány a következő fogadalmat: „Én X, 
Y. fogadom, hogy teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, 
hazámnak és embertársaimnak tartozom; minden lehetőt megteszek, 
hogy másokon segítsek; ismerem a cserkésztörvényt és mindenkor 
megtartom.“ Ezután megkapja a jelvényt, az ártatlanságot jelképező 
fémliliomot és ettől fogva viselheti a cserkészegyenruhát. Itt kell 
kitérnem arra a sok támadásra, mely különösen a legutóbbi időben a 
kath. papság részéről érte a mozgalmat az egyenruha miatt. Kifogá
solták és nőietlennek mondták pl. a bőröv viselését, a bőrövről lelógó 
zsebkést és iránytűt, vagy a nyakkendőt, pedig mindez igen használ
ható eszköz kiránduláskor, vagy első segélynyújtáshoz. (A nyakken
dővel pl. igen hamar és ügyesen lehet hordágyat összeróni.)

Ugyancsak nőietlennek mondták a három ujj felemelésével történő 
köszönést, holott ez nem a katonai tisztelgés utánzása, vagy válto
zata, hanem emlékeztetés a hármas fogadalomra. Ezeknek a kifogá
soknak és ellenvetéseknek a kicsinyes és elfogult volta oly szembe
tűnő, hogy hosszabb cáfolat, úgy hiszem, teljesen fölösleges. — A 
törvények és a fogadalom mellett említenem kell még a köszönés 
másik módját, mely szintén komoly életfelfogásúvá, munkaszeretővé 
és lelkiismeretessé igyekszik nevelni a cserkészleányt. Egyszerű és 
megkapó ez a köszönés: „Jó munkát!“ Mennyivel komolyabban hang
zik ez a nagyon általánosan használt, de ezzel a cserkészköszönéssel 
Összehasonlítva, bizony elég léhán csengő: „Jó mulatást“-nál. Szépen 
jellemzi az Isten, haza, embertársai iránt való munkára testben-lélekben 
mindig kész cserkészleányt ez a jelszó is: „Légy résen!“

A felsorolt elvek tehát, mint láttuk, annyira a Biblia, pedagó
gusok és filozófusok értékes és halhatatlan eszméin alapszanak, s 
annyira megfelelnek a lelkünkbevésődött Íratlan törvényeknek is, hogy 
helyességük bizonyítgatása szükségtelen.

Kérdés csak az, hogy, ha ilyen sok szempontból köztudomásúak 
ezek a parancsok, ha ennyiszer és ilyen hangsúlyozottan hallottuk és 
halljuk őket állandóan, minek azokat új fogalmazásban újra adni? 
Pedagógusok előtt, akik tudják, hogy a gyermeknek minden általá
nosság, minden távoli és elvont parancs, vagy tilalom megfoghatatlan, 
de minden, ami konkrét és egyéni vonatkozású, minden, amit a saját 
kis életébe vágónak talál, rendkívül érdekes és könnyen felfogható, 
fölösleges ezeknek az u. n. cserkésztörvényeknek a hasznosságát 
fejtegetnünk. Kétségtelenül fejlesztik ezek a gyermek jellemét s köze
lebb visznek egy lépéssel a nevelés nagy céljához, ahhoz, hogy a 
gyermekből személyiséget, még pedig saját boldogságát, embertársai 
boldogulását, hazája javát és Isten dicsőségét híven munkáló ember
séges embert fejlesszünk.



Másik jogosultnak látszó kifogás lehetne, hogy, bár ezek az 
alapelvek, eszmék, célok helyesek és értékesek, azok talán nem 
valósíthatók meg, hiszen a cserkészleányok, kik még koruknál fogva 
is fejletlen lelkek, sokszor hiába tudják és vallják e törvényeket, 
mindig megvalósítani azokat nem tudhatják, hogy lehet a lélek mind
erre kész, de erőtelen hozzá a te s t! Itt azonban vezessen bennünket 
pedagógusokat is, a halhatatlan lángelmének örökké világitó s minden 
emberi kétség és bizalmatlanság homályát keresztülragyogó fény
csóvája: »ember küzdj és bízva bízzál!“ Az akarat fejlesztésére való 
szembeöltő befolyás tehát nem vitatható el a cserkészettől.

De már az eddigiekből is kitűnik az intézménynek a nemes 
érzelmeket mélyítő hatása is. Itt különösen a vallásos, hazafias és 
szociális érzelmekre gondolok. — Az egész mozgalom vallásos ala
pokon áll. Minden összejövetel imádsággal kezdődik és végződik. Igen 
szigorúan ügyelnek a csapatvezetők a csapatjukba tartozó cserkészek 
vasárnapi templombajárására. (Itt jegyzem meg, hogy az osztályom 
legbuzgóbb és leglelkesebb templombajárói, kik minden vallásos 
estélyen és ünnepen is teljes számban ott vannak, az osztály öt 
leánycserkésze.)

A magyar nemzet ősi hagyományának és az egész magyar törté
nelem szembeötlő jelenségének, annak, hogy nálunk minden mozgalom 
nemzeti jelleget nyer, felel meg az a tény, hogy ez az alapjában 
véve nemzetközi alapon szervezett intézmény, nálunk szembeötlően 
hazafias jelleget nyert s érdekes, hogy ezt a hazafias jellemvonást 
most tőlünk veszik át azok az államok, melyekből az egész mozga
lom kiindult. Ez a hazafias alapérzés értékes volna a háború előtti 
boldog Magyarországra nézve is, de mennyivel nagyobb fontosságú az 
most, amikor a most gyermek és ifjúkorban levő nemzedékre vár 
ennek a megalázott, meggyalázott, felkoncolt, elpusztított országnak 
a helyreállítása. És a cserkészleányok mindent magyarságuknak a 
tudatában tesznek. Az előbb említett törekvések mellett ki kell 
emelnem, hogy minden leánycserkészotthonban ott van egy történelmi 
nagyasszonynak a képe, kinek élettörténetét s az életével kapcsolatos 
történelmi hátteret különösen jól ismerik. Ennek a példáján okul a 
6 éves tündérkétől a 18 éves cserkészleányig a csapat minden tagja. 
A cserkészotthon falait az elrablott területek városait, vidékeit ábrá
zoló levelezőlap sorozatok díszítik. Ott van a magyar címer is s ennek 
pontos ismerete fontos cserkészkötelesség. Ugyancsak ismernie kell a 
cserkészleánynak a koronázási jelvényeket is. Nemzeti mondák, haza
fias elbeszélések, magyar népdalok és irredenta énekek csengenek 
munkaközben is a leányok ajkán és a cserkészélet leghangulatosabb 
óráiban, esténként, a tábortűz mellett is, ami magában is egyik leg
jellegzetesebb népszokásunknak, a pásztortűz mellett virrasztó nép 
mesélgető, daloló kedvének az ápolását is célozza.

A fogadalomtételt megelőző ujoncpróba egyik legfontosabb fel
tétele a történelmi Magyarország határainak emlékezetből való leraj
zolása. Hogy bele kell vésődnie a gyermek fogékony leikébe ennek a 
képnek, mire ezt a készséget'eléri! És mennyire belevésődik ezáltal
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a tudatába az „igy volt, igy lesz!* gondolata! — A későbbi próbák 
a magyar földrajznak, irodalomnak és történelemnek dióhéjban való 
ismeretét, sőt az elszakított országrészek legnevezetesebb műkincsei- 
nek ismeretét is megkívánják.

Hogy a vallásos és hazafias érzés mellett hogyan igyekszik a 
cserkészet az emberszeretet nemes érzésének a felkeltésére és elmélyí
tésére, arról már esett szó. Itt csak arra hozok fel szépen jellemző 
példát, hogy milyen ügyesen simítja el a korunkban bizony erősen 
forrongó, nagyon szembeötlő társadalmi ellentéteket is. Egy közeli 
faluban (Péteriben) alakult egy csupa egyszerű földmüvesleányokból 
álló cserkészcsapat. A szvetenai utcai székesfővárosi iskolában működő 
s csupa városi kisleányból, különösen gimnázistákból álló Réka 
királyné csapat legnagyobb öröme, ha péteri i cserkésztestvéreiket 
munkájuk legjava árán megvendégelhetik, vagy, ha egy boldog kirán
dulás alkalmával ezeknek a kérgestenyerü, de jómunkájukat a 
cserkésztörvénynek megfelelően jókedvvel végző testvéreiknek vendé
geik lehetnek.

Az akarat és érzelem fejlesztése mellett nem szorul háttérbe az 
értelem művelése sem. Ezt célozzák a már előbb említett eljárások 
mellett a cserkészpróbák, melyek mindig új és új tárgykörben való 
ismeretek elsajátítását teszik szükségessé, továbbá a különböző ver
senyek, melyek a legjobb munkateljesítést egy-egy újabb jelvénnyel 
méltányolják. Mindezek a megbeszélés, beszélgetés, meghitt együtlét 
formájában történő tanítások, az u. n. cserkészdélutánokon történnek, 
hol 10 percenként váltogatva vonulnak fel a különböző tudomány
ágakhoz tartozó kérdések, természetesen mindig a gyermek képessé
géhez és kedélyéhez alkalmazva. A komoly szót torna, játék, kézi
munka s egyéb üdítő szórakozások váltják fel s mindez a gyermek 
legkedvesebb délutánjává teszi ezeket a cserkészotthonban töltötteket, 
honnét nem maradna el soha, semmi körülmények között sem, ha 
erre csak igen-igen komoly ok nem kényszeríti.

Mindezek után felmerülhetne még az az ellenvetés, hogy hiszen 
szépek és igazak az elvek, hasznos és értékes lehet ez elvek gyakor
lása, de mirevaló mindez! Hiszen a családban, iskolában is erre 
neveljük és tanítjuk a gyermeket, minek tehát még külön intézmény 
is ? — Erre feleletül csak azokat a meglepő eredményeket hozzuk 
fel, melyeket a cserkészet elért olyan gyermekeknél, kik, bár otthon 
jó és szófogadó gyermekek, az iskolában tehetséges és szorgalmas 
diákok voltak, a gyakorlati élet követelményeit nemcsak gyermek
korukban, de később sem tudták kellőképen kielégíteni. Gondoljunk 
azokra az érettségizett fiúkra, akik a legegyszerűbb házicsengővel 
szemben tanácstalanul állnak, ha meg kellene javítaniok, vagy arra 
a végzett tanítónőre, ki, bár rendes tantárgy, volt a képzőben a ház
tartástan, nem tudja a rántást elkészíteni. És gondoljunk ezzel szem
ben arra a cserkészleányra, ki a gyakorlati élet követelményeinek 
ügyesen megfelel otthon, mint édesanyja jobbkeze, vagy annak 
helyettese. 8 hogy a közös munka, a különböző próbák és versenyek 
mennyire buzdítják a cserkészleányt minél jobb munkára, mutatja a



következő eset, amit egy hálálkodó édesanya szájából hallottam. Bár
hogy igyekezett, sem szép szóval, sem erőszakkal nem sikerült 14 
éves kisleányát főzéstanulásra fognia. Elpanaszolta gondját a cserkész
csapatvezetőnek, ki erre a cserkészórákon állandóan elejtett a főzésre 
vonatkozó kérdéseket, amelyekre a régebbi cserkészleányok ügyesen 
felelgettek, sőt rendezett főzőpróbákat s mindezzel úgy felkeltette a 
kis makacs kedvét és igyekezetét, hogy a következő főzőversenyen, 
melyre hosszas és lelkes munkával készült, már megnyerte a két 
keresztbetett főzőkanál jelvényét, ami táborozáskor főzésre képesít. 
— Még erről a táborozásról kell pár szóval megemlékeznem, mely 
intézmény ellen megint oly heves támadásokat intéztek azok, akik 
ezt a női nemnek alkalmatlan, a nőiesség rovására történő cigány
életnek gondolják.

Akik igy vélekednek, még nem jártak ilyen u. n. táborban, ahol 
nyaranta igazán megkapó, munkás, hasznos és amellett vidám élet 
folyik. Különösen itt nyer kielégülést — természetesen módjával — 
az a pedagógiai elv, melyet a maga túlzó és szélsőséges modorában 
már Rousseau felvetett, hogy úgy akarja Emilt nevelni, hogy az az 
északi sarkon s az egyenlítő alatt egyaránt megállja a helyét. — A 
táborozó cserkészleánynak bizony mindenhez kell értenie, amit a min
dennapi élet szükségletei megkívánnak, mert hiszen a beszerzéstől, 
bevásárlástól az edény eltakarításáig mindent az arra beosztottak 
végeznek el. Ügyesnek, találékonynak kell lennie, szerénnyé, kisigé
nyűvé kell válnia. Emellett pedig meg kell szoknia a másokért foly
tatott munkát s meg kell ismernie az ebben rejlő gyönyörűséget. — 
A nyári táborozásból pirosán, frissen, ügyesen és sokoldalúan hazatért 
leánykák szülei, kik közül többen szorgalmas látogatói, sőt vendégei 
is voltak a tábornak s kiknek igy alkalmuk volt ezt az életmódot 
alaposan megfigyelni, a legnagyobb lelkesedéssel szóltak róla s máris 
kérik az egyes csapatok vezetőit, hogy kisleányaiknak ezt a nagy 
örömet jövőre is biztosítsák.

Igen messzire kiható eredménye ennek az intézménynek az is, 
hogy a családrendszer folytán, mely szerint 6—8 leányka egy család
vezetőhöz tartozik, ki apró ügyes bajos dolgukban gondoskodik róluk, 
különösen táborozáskor valósággal előkészül arra a magasztos hiva
tásra, amit majd mint anyának gyakorolnia kell, amikor sokszor 
bizony nagy önzetlenség, sok lemondás, erejének és önuralmának 
végső megfeszítésével kell dolgoznia másokért, de amikor mindehhez 
erőt ad Istenbe vetett hite s az övéiért érzett önzetlen, áldozatos 
szeretete.

Hogy mindez, amit itt fejtegetni óhajtottam, nem jámbor szándék, 
amely szép lehet, mint terv, de szánalmasan kudarcot vall a kivitelben, 
azt bizonyítja a leánycserkészet intézményének elterjedtsége. A rövid
ség kedvéért ennek bizonyítására csak néhány számadatot szeretnék 
közölni, melyek mutatják ez intézmény virágzását különösen hitsorso- 
sainknál, a hatalmas protestáns államokban, ahonnét az egész moz
galom kiindult. Közlöm végül azokat az adatokat, melyek ebből a 
szempontból hazai viszonyainkat jellemzik.
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A leánycserkészet intézményét is, mint a fiúkét, Sir Baden Powell, 
a világ főcserkésze alapította. Célja az volt, hogy a leányokat is, 
iskolán kívül is életrevaló nevelésben részesítse, jellemüket szilár
dítsa, testüket edzetté tegye. Eszménye a házias feleség, jó anya, 
tökéletes honleány. A mozgalom ne legyen sem politikai, sem feleke
zeti célú, ne hirdessen osztályharcot, ilyen feltételek mellett alakult 
meg az intézmény Angliában körülbelül 15 évvel ezelőtt s ma már 
Üjfundlandtól Ujzeelandig virágzik. Az angol cserkészleányok száma 
egy millió. Az Amerikai Egyesült Államokban 500.000 pompásan fel
szerelt cserkészleány működik, ezek az elmúlt nyár folyamán 266 
sátorban táboroztak. Lengyelországban 18.000 cserkészleány működik; 
rokonaink, a finnek 5000 et, a lettek 1000 et, az észtek 300 at szám
lálnak. A svédek és norvégek 2500 at, az osztrákok 1000 et. Hollan
diában 775, Olaszországban 600, Franciaországban 200, Japánban 
290, Khinában pedig 60 benszülött cserkészleány működik.

Nálunk 100 leánycsapatban végzik jó kedvvel a jó munkát, s 
5000 leány keblén csillog a büszke cserkészjelvény : a magyar címerre 
boruló liliom s 5000 cserkészleány vallja a Magyar Leánycserkész 
Szövetség jelmondatát: „Mindent a hazáért,

Semmit magadért!“
Zelenka ÍTIargit.

fl történettanítás kérdéséhez.
A Tanáregyesületi Közlöny f. évi 1. számában dr. Ember István 

meggyőző érvekkel igyekezett bebizonyítani, hogy a legújabb tantervi 
utasítás a történettanítás kérdését milyen szerencsés kézzel és helyes 
didaktikai érzékkel oldotta meg. Nem akarok én vitába elegyedni 
ismertnevü és jó készültségü kollegámmal, mert értekezése lényegé
vel én is egyetértek: elismerem, hogy „a történeti megismerésben 
nemzeti önismeretünk az a természetes alap, amelyből kiindulva 
fokozatosan tágíthatjuk világképünk horizontjának folyton növekedő 
átmérőjét.“ Azonban azt már határozottan tagadnom kell, hogy az új 
tanterv valóban oly szerencsés kézzel húzta volna meg az elvégzendő 
anyag határvonalait, mint azt értekezésében dr. Ember is állítja.

A legújabb felépítésű tanterv, látszólag nagyon kibővítette, alap- 
jában véve mégis rövidebbre fogta a magyar nemzet történetének 
tanítását, mert ha ebből a szempontból összehasonlítjuk az új tan
tervet az előző tananyag-feldolgozással, be kell látnunk, hogy a régi 
sem volt jó, de az is bizonyos, hogy semmivel sem volt rosszabb 
mint a mostani. Úgy a régi, mint az új tantervben történettanítá
sunknak a nemzeti történelem lett a kiindulási pontja, azzal a különb
séggel, hogy mig régen valóban alig léptük túl „a naiv érdeklődést 
kielégítő narrativ fokozatot“ és igy gazdag szempontokat hagytunk 
kiaknázatlanul, addig az „új tantervi beosztás — állítólag — lehetővé 
teszi már a kezdő fokon is a történeti' gondolkodás fejlesztésének
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megindítását.“ Ez az elméletileg kigondolt elv kétségtelenül nagyon 
is tetszetős, de hogy ezt a problémát a gyakorlati életben, a valóban 
csak narrativ fokot sokszor alig elérő növendékekkel, hogyan fogjuk 
sikeresen megoldani, azt majd megmutatja az idő.

A régi metódus szerinti tanítás a második tagozatban három 
osztályra osztotta szét világtörténelmünk tárgyalását és ennek keretén 
belül nemzeti történelmünk valóban csak „halvány reflexévé vált a 
nagy világpolitikai áramlatoknak, alig jelentve egyebet, mint jól 
rosszul keresztülvitt rekapitulációját az alsófokú narrativ tényfel- 
sorolásoknak,“ ellenben az új tanterv a „nemzeti történelmet tette meg 
a világtörténelmi tanulmányok tengelyévé és a világpolitikai tájéko
zódás színvonalára emelte eddigi naiv történeti szemléletünket.“

Tagadhatatlan didaktikai igazságok olvashatók ki e szép monda
tokból, de az elmélet mellett a gyakorlat, az elvégzendő anyag lényege 
mellett a szükség mást diktál és más követelményeket állít elénk a 
középiskolai történelmi anyag elvégeztetése alkalmával.

Először is tudnunk kell azt, hogy az új középiskolai reform 
értelmében, nemcsak humanistikus, hanem túlnyomórészt (!) reálgim
náziumok is vannak, s ennek következtében a görög nyelv tanítását 
és az ó görög kultúrának ilyenképen való elsajátítását törölték a 
legtöbb középiskola tananyagából. A tantervnek ezt a hiányosságát a 
módszeresen feldolgozott görög művelődéstörténelem tanításával pótol
hatnánk a jövőben, mert az elképzelhetetlen, hogy a görög kultúra 
ismerete nélkül bocsássuk ki növendékeinket iskoláink falai közül. 
Ezt a célt heti 2 órás tanítással nemcsak hogy el nem érhetjük, de 
még annyi eredményt sem produkálhatunk, mint a múltban, az V. 
osztályban, heti 3 órán keresztül; pedig akkor az ó-görög művelődés- 
történeti adatokkal (ami jelen kultúránknak az alapja) könnyebben 
végezhettünk, mert feltehető volt, hogy esetleges tárgyi fogyatkozá
sokat kibővítik majd a növendékek a görög órákon hallottak alapján.

Már említettem és elismerem, hogy az új tanterv a nemzeti 
történelmet tette a világtörténelmi tanulmányok tengelyévé azáltal, 
hogy „beleágyazta azt az egyetemes történelem széles folyamába.“ 
Ez a terv mondjuk, hogy helyes, mondjuk, hogy célszerű, elméletileg 
megfelelő, de gyakorlatilag ilyen formában, nem mindég célravezető.

Felhozhatjuk a régi tan terv ellen, hogy a magyar történelmi 
fejezeteket — a középső fokon — határozottan elhanyagolta és a 
világtörténelmi eseményekkel kapcsolatos tárgyaláskor pozitív ered
ményeket alig ért el, de kérdés, hogy az új módszer alapján több 
haszna lesz-e a növendékekre a magyar történelem kimélyítésének és 
rendszeresebb, illetve módszeresebb tárgyalásának ?

Nézetem szerint a végcél nem az, hogy az elméleti ötleteket 
belekényszerítsük egy gyakorlati tanterv keretébe, hanem inkább az 
lenne, hogy alaposan átgondoljuk a kibocsátandó tantervi utasításokat 
és olyan maradandó munkát produkáljunk, mely nemcsak ideig-óráig, 
hanem évtizedekre előre irányadó maradjon.

Gyakorlatilag szinte értéktelen lesz az, amit a növendékek a 
magyar történelemből akár az V., sőt még a VI. osztályban is meg
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tanulnak. Akik gyakorlati pedagógiával foglalkoznak, tudhatják, hogy 
még a legjobb előmeneteld növendékek is (ilyen van legkevesebb) 
egy félesztendőre visszamenőleg csak állandó ismételgetés esetén és 
megfelelő foglalkoztatással tudják az egész anyagot emlékezetükben 
tartani. Hogyan kívánhatjuk hát bárkitől is, hogy négy éven keresztül 
tudja mindazt, ami a legfelsőbb fokon az oknyomozó magyar történelem 
tanulásakor feltétlenül szükséges lesz. Épen ezért bármennyire hang
súlyozzuk is, hogy az új tanterv a nagy európai áramlatokba való 
kapcsolódás problémáját oldja meg, mégis minden igyekezetünk vég
eredményben odairányul, hogy a legfelső fokon megfelelő történelmi 
ismeretet elsajátított növendékeket bocsássunk érettségi vizsgálatra 
és onnan az életbe.

Ha tehát négy esztendőn keresztül foglalkozunk a különböző 
középiskolákban a magyar történelmi eseményekkel sűrűn átszőtt 
egyetemes történelem anyagával, semmivel sem érünk el többet, 
mintha a középső fokozatot továbbra is meghagyjuk három osztály 
tananyagában és a felső fokozatot a VII. és VIII. osztály tantervébe 
osztjuk szét. A két felső osztály számára a bő világtörténelmi ismeretek 
figyelembevételével íratnánk oknyomozó magyar történelmet és igy ágyaz
nánk bele az egyetemes história anyagába a mi nemzetünk történelmének széles 
folyamatát.

A Tanáregyesületi Közlöny fentemlített értekezése nem tesz 
semmi egyebet, minthogy tapsol az új tanterv elméleti paragrafusai 
előtt, anélkül, hogy annak gyakorlati értékét mérlegelné és helyesen 
megbírálná. Nem mondom, a cikk írója is helyesen jegyzi meg, hogy 
szükség van a magyar történelem anyagának alaposabb tárgyalására, 
de nem olyan formában, ahogy azt az új tanterv előírja, az kétség
telen, hogy a régi metódus helytelen irányba terelte történeti tanítá
sunkat, de az új tanterv sem elég gyakorlati ahhoz, hogy e helytelen 
irányt megváltoztathatná.

Az új tantervből helyes az, hogy megkíséreljük a kezdő fokon a 
történeti gondolkozás fejlesztésének a megindítását, az egész magyar 
történelem tárgyalása által heti 3 órában! Helyes az, hogy a világ- 
történelem tanítását a IV. osztályban kezdjük meg, de régi óraszámmal, 
hogy a reálgimnáziumban hiányzó görög nyelv által műveltségben 
megrövidített növendékeknek legalább ott megtaníthassuk az ó-görög 
művelődés-történelem alapismereteit. De nem tarthatjuk helyesnek, 
hogy a magyar történelem kimélyítésének égisze alatt, mindössze 
7 hónapot fordítsunk nemzeti történetünk összefüggő tárgyalására, 
ezzel szemben azt kívánjuk, hogy a növendék hozza magával a IV., 
V., VI. és VII. osztályokban tanult ismereteit, rendelkezzék megfelelő 
világtörténelmi jártassággal, tudjon tárgyalni rendszeresen korokat, 
intézményeket átfogó összefoglaló kérdéseket és mindezekről adjon 
számot az érettségi vizsgálaton. Ezeknek a megtárgyalására 7 hónap 
semmi esetre sem, még 2 év is alig elégséges, de már 2 esztendő 
alatt módszeresen lehetne foglalkozni azokkal a világtörténelmi moz
zanatokkal, azoknak az intézményeknek a kialakulásával, azoknak a 
különböző társadalmi kérdéseknek a feldolgozásával, melyeknek med
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rébe ágyazódott be a magyar nemzet története. A fejlettebb fokú VII.
o. növendék már jobban felfoghatná és magával vihetné az igy nyert 
világtörténelmi és hazai tárgyú ismereteket a VIII. o. anyagához, 
jobban értékesíthetné, gyakorlatilag inkább alkalmazhatná és áttekin- 
tóbb képet szerezhetne azokról a korokról, amelyekben a magyar 
történelem egyes fázisai lezajlottak.

Ezzel a módszerrel fejlődne igazán a mélyenjáró históriai érzék, 
ezzel a módszerrel plántálhatnánk a növendékek leikébe azt a tudatot, 
hogy „létföltételeink rajtunk kívül eső tényezőktől is függenek és 
hogy ezek megismerése nélkül tájékozódásunk végzetesen hiányos 
marad.“

Dr. Soós Adorján.

Útmutató megjegyzések az angol n\jelv
tanításához.

Ismeretes a ref. Konvent, később az 0. R. T. E. állásfoglalása 
az angolnak, mint második modern nyelvnek a bevezetése tárgyában. 
E tény, karöltve ama másikkal, hogy olyanul az ev. reálgimnáziumok 
túlnyomó többsége is az angolt választotta, mutatja, hogy a protes
táns intézetek vezetősége és tanári kara méltóképpen értékelte a 
franciánál többet érő angol szellemi és műveltségi kincsek nevelői s 
egyetemes művelődési jelentőségét. Ezt az állásfoglalást cáfolhatatlan 
okok támogatják s szellemi értékek magasabb szempontjai igazán 
örvendetes jelenségképen tüntetik fel.

E jelenség fölött érzett örömömet azonban csakhamar leforrázza 
annak az elgondolása, hogy soha modern nyelv mostohább körülmé
nyek között nem került tanításra, mint most az angol. A V. K. mi
niszternek s az angol nyelv egyetlen ny. r. egyetemi tanárának sok 
nagy jóakarata nem semmisítheti meg a képzett angol tanerőhiány s 
a tanárképzés kevéssé gyakorlati formájában rejlő súlyos bajokat, 
amely két pedig még súlyosabbá tesz az a körülmény, hogy a mód
szeres utasítások, amelyekre most volna a legégetőbb szükség, késnek. 
Az a törekvés, hogy az angol nyelv tanításának mélyen gyökerező 
jóakarattal felkarolt és lelkesedéssel melengetett ügye vis major 
természetű, a magyar tanárságon nem múló okokon hajótörést ne 
szenvedjen, másfelől múlt évi tanáregyesületi közgyűlésünk alkalmá
val néhány, angol nyelvet tanító kartárssal való beszélgetés s ennek 
nyomán a reám, mint angol tanárra sulyosodó lelkiismereti köteles
ség: szolgálni a kis jóval, amivel tudok, érlelte cikké az itt elmon
dott gondolatokat. »

Az élő nyelvek tanításában a középiskolai tanárság elvi szem
pontokat, elméleti megállapításokat olyan régóta hangoztat, különösen 
a Magy. Paed. és az 0. K, Tan. Egy. Közlöny, (az előbbi már 1900.
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óta) olyan gazdag idevágó megszívlelendő észrevételeket és rendszeres 
fejtegetéseket tartalmazó cikkekben, hogy e téren nehéz lesz újat 
mondani. Mégis hiányzik azokból valami, akár azért, mert főleg elvi 
szempontokat akartak tisztázni, akár azért, mert a túlságosan elvont 
s filozófikus fejtegetés feljebb emelte azokat a gyakorlati élet tala
jánál ; hiányzik belőlök több szükségesnek mutatkozó gyakorlati hasz
nos útmutatás. Ilyeneket próbálna adni e cikk, szerényen, azzal a 
mentséggel, hogy azok olyan tapasztalat és gyakorlat jónak bizonyult 
eljárásai és fogásai, amelyek az angol, francia és német nyelv több 
mint tízéves gyakorlati tanítása közben szűrődtek le s bizonyos ered
mények felmutatása után nem dogmák és megkötő utasítások, hanem 
az ügy és kartársak iránt való szeretetből közölt megszívlelhető 
gondolatok gyanánt jelentkeznek. Vonatkoznak pedig főképen a kezdő
fokú angol nyelvtanítás módjaira.

A kitűzött cél szemmeltartásával mellőzünk minden más kér
dést, igy a célkitűzés, tananyag, tanterv, heti óraszám, csekély ered
mény, vagy eredménytelenség, tankönyv, tanárhiány stb. kérdéseit; 
nem azért, mintha mindeme téren nem állanának ma is fenn a sokat 
hangoztatott, de eleget sohasem hangoztatható kifogások és bajok, 
hanem azért, mert az azok legnagyobb részén való közeli segítés úgy 
sem áll hatalmunkban, viszont jóakarattal és lelkiismeretességgel a 
tanítás módszerénél tehetünk a legtöbbet. De épen úgy mellőzünk 
tárgykörünkben is minden nemleges értékű gondolatot, lehetőleg csak 
pozitív szempontokra figyelünk, előre tekintve, oldal- és hátrapillan- 
tás, annál kevésbbé oldalvágások nélkül, nem tagadva semmit, nem 
vitázva senkivel. *

Az állami tanterv a következőkben tűzi ki az angol nyelv taní
tásának a célját: „a) Az újabb angol irodalom műveinek biztos nyelv
tani ismereten alapuló megértése és ennek alapján tájékozottság az 
angol szellemi élet ismeretében, b) Gyakorlottság az angol nyelvnek 
írásbeli és szóbeli használatában.“

A tanítás kiindulásául az az elvi szempont szolgálhat, hogy prius 
és középponti szerepet betöltő eszköz legyen a tanterv által megjelölt 
gyakorlottság az angol nyelv használatában és posterius a célmeg
jelölés a) pontjának a követelménye. A gyakorlottság megszerzéséhez 
pedig a kiindulást az az axióma alkotja, hogy egy nyelvet beszélni 
csak beszéd útján, beszélve lehet megtanulni. Komoly és alapos nyelv- 
tanulás, e bonyolult lelki művelet azonban nem állhat meg a puszta 
beszélgetésnél, hanem egyesítenie kell magában minden szükséges 
munkaágat, tehát a tárgy képeinek és a szavaknak (fogalmaknak) 
szoros és állandó kapcsolódását, a felfogással egyszerre fellépő beszélő 
képességet, a fül felfogó, megértő, hozzászokó képességét, az olva
sással és írással a látási képek megszerzését és utánképzését. E cél 
elérésére legmegfelelőbb a közvetlen módszer, az anyanyelv haszná
latának a lehető legcsekélyebb mértékre, a legszükségesebbre való 
leszorításával, kisérve a nyelvtani tények tudatossá tételével, ellen
őrzésével és rendszerbe foglalásával.
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Ez elvi megállapítás fényének kell bevilágítani minden lépésünket.
Az első vagy két első órát az új nyelv iránt való meleg érdek

lődésnek a felkeltése, a tanulási ösztön és vágy minden hajtóerejének 
munkába állítása fogja a leghelyesebben kitölteni.

Mindenekelőtt közös munkával összeszedjük azokat az idegen 
szavakat, amelyekkel azonos értékű magyar szavak hiányában kény
telenek vagyunk élni, amelyek, mint müveltségtörténeti szavak, a mi 
nyelvünkbe is az angolból kerültek át, így különösen a sportszavak: 
futball, meccs, gól, tréning, korner, továbbá turf, tennisz, zsoké, klub 
és magyar képzővel ellátottak is, mint boxol, startol, tippel, stb.

Azután áttekintést adunk arról a nemzetről, amelynek ipara, 
kereskedelme és tengeri hatalma a világot átfogja; amelynek tiszte
letreméltó fő jellemvonásai a testi és szellemi munkásokban egyformán 
meglevő kötelességérzet, (sense of duty), tetterő, kitartás, gyakorlati 
érzék, vállalkozó szellem, haza- és szabadságszeretet, büszkeség 
hatalmára és gazdagságára, rendkívül erős, sokszor túlságbamenő 
öntudat, szolgálatkészség, előzékenység, sohasem durva és elhamar
kodó, sohasem lármás, hanem nyugodt, szerény és előttünk szokat
lan tartózkodó modor.

Majd könnyen megtalálható, lebilincselő szavakkal igyekszünk 
meggyőzni a tanulókat az angol nyelv tanulásának érdemes voltáról; 
megemlítjük irodalmának belső nagy értékeit, a németével és fran
ciáéval vetekedő esztétikai értékét, prózai és költői nyelvének, rugal
mas szókincsének és kifejezéseinek minden más népénél nagyobb, 
igazán rendkívüli gazdagságát, utói nem ért morális értékét; más 
tudományokban is az elsők között léteiét, vagy kizárólagos elsőségét; 
a külső okok közül megemlítjük nyelvének könnyűségét, egyszerű 
szerkezetét, szépségeit, vagy ha úgy tetszik, érdekességeit, legelter
jedtebb voltát, fejlődésének minden más nyelvénél nagyobb lehető
ségeit. A gyakorlati szempontok közül rávilágítunk politikai, nemzet- 
gazdasági, pénzügyi kiválóságaira és vezető szerepére, egészséges 
közvéleményére, reális szellemére. Mindezt megfelelő melegséggel és 
lelkesedéssel, hogy a tanulók repüljenek velünk az emelkedettségben, 
másfelől pedig kellő mennyiségű anekdótával fűszerezve.

Végül ugyancsak az első órákban adjuk meg a tanulók tanulá
sában megkövetelt utasításokat is. Ezek között elengedhetetlennek 
látszik a következő három:

1. A tanulás egyetlen egy mozzanatában (szótanulás, fordítások, 
ismétlések, nyelvtani tények megragasztása) sohasem szabad csak 
szemmel tanulni, hanem füllel is, azaz mindig hangosan. Ez által 
nemcsak nyelvüket törik és gyakoroltatják, hanem a kiejtésben is, 
ennek az esetleges hibáit könnyebben észreveszik maguk is, a látási 
és hallási képek segítségével magukat a szavakat is jobban meg
ragasztják emlékezetükben.

2. Az egymással jobb barátságban élő, vagy egymáshoz közel 
lakó tanulókat kettesével (esetleg 3—4 esével) ki kell jelölni az angol 
leckék egymástól való felkérdezésére s az együtt való tanulásra is, a 
lehetőség határai között. Ezeknek valóban megtörténő összejöveteléről
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szülői vagy szállásadói igazolványok követelésével időnként meggyő
ződést szerzünk. Különben, amint a tapasztalat mutatta, ez irányban 
mutatkozó lanyhaságukat vagy éppen hanyagságukat tanulásbeli ered
ményeik feltűnő ingadozása is azonnal elárulja. Ez a tanulókat kez
dettől fogva ahhoz fogja szoktatni, hogy egymással angol szókat 
váltsanak s mihelyt lehet, napi életük egyszerűbb jelenségeiről beszél
gessenek is, akármilyen keveset. Ennek megkövetelése és ellenőrzése 
nélkül a siker jókora részét kockáztathatjuk.1

3. Olyan szófüzetet kell a tanulókkal vetetni vagy csináltatni, 
amelybe a gimnáziumi életük alatt tanult angol szavak beleférjenek 
és ott a folytonosan szükséges ismétlések céljából megtalálhatók és 
mindig könnyen elővehetők legyenek. Ha elgondoljuk, hogy a környe
zetbeli nyelvtanulásnál 10—12 nap felel meg egy iskolai év iskolai 
angol tanulmányi idejének, továbbá hogy éppen napjainkban, mikor 
még a 20—30.000 lakossal bíró vidéki városban is csak cseng-leng 
egy-egy angolul beszélő ember, nem hogy olyan társasági alkalma
tosságok lennének, ahol a tanult anyagot legalább a mindennapi 
egyszerűbb társalgás keretei között ismételhetnénk: könnyen beláthat
juk, hogy minden módot meg kell ragadni a szavak és kifejezések 
megrögzítésére. Ez állandó szószedet éppen arra való lesz, hogy a 
tanulók minden lehetséges alkalommal vegyék elő, minden nap nem 
többre, csak 5 vagy 10 percre, ismételjenek át belőle néhány lapot, 
mint valami jó regényből. 8 miután diákember ilyen megszívlelésből 
nőtt fegyelmezettségre eleinte aligha fogja magát megerőltetni, mi 
adunk fel nekik mindig egy-egy csekély és semmiesetre sem terhelő 
részletet, a mellett meleg, meggyőző, barátságos szavakkal igyekezünk 
a szószedet önként való elővételére is rászoktatni, ránevelni őket.

*

A tulajdonképeni első tanítási órán minden kerülgetés, a kiejtés 
sokszerü bonyolultságát bontogató, érdeklődést fojtó magyarázása 
helyett in médiás rés vágunk. Rámutatunk egy osztálybeli tárgyra, 
megmondjuk annak az angol nevét névelővel, tisztán hangoztatva 
mind a kettőt: the table. Csak itt teszünk egy kis elengedhetetlen 
kitérést, a magyar nyelv számára legszokatlanabb két betűnek, a 
zöngés és zöngétlen th kiejtésének a fiziológiai végbemenését is ész- 
leltessük. Mert ezeknél semmi egyéb mód, semmi szájjal, ajakkal 
történő útmutatás nem vezet el a helyes kiejtésre, mig e minden
esetre könnyen érthető, amellett a gyermek figyelmét teljesen lekötő, 
igazán érdekes fiziológiai folyamat egy csapásra, minden növendék 
számára megoldja a nehéznek látszó feladatot.2

1 Nem mernénk ajánlani ezt az első tekintetre talán mosollyal fogadható 
eljárást, ha közvetlen hasznáról meg nem győződtünk volna kisebb növendékeknél 
és felnőtteknél egyaránt. Természetes dolog, hogy az 6 összejöveteleiken nem 
kívánunk tőlük lehetetlenségeket. Ha egymástól kikérdezik a szavakat, ha az 
angol szöveg visszafordítását, a magyarra lefordított kérdések angol megfelelőit 
egymástól kikérdezik, már meglepő mértékben megkönnyítették a tanár munkáját 
s elősegítették a lentebb említendő olyan nagyon fontos gyakorlottságot.

a Épen igy kell az első alkalommal külön is észlelteim a w és az r mással
hangzók, valamint az u, emez ismét különleges angol magánhangzónak a kiejtését.
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A tárgyak megnevezésénél magyarul sem mi nem mondunk 
semmit, sem a tanulónak nem engedjük ezt meg, hogy a tárgy és a 
vele kapcsolódott angol fogalom egyszerre lépjen tudatukba s ne a 
magyar jelentés hidján keresztül. Az első szó után — rámutatva 
másik s harmadik tárgyra, amelyeket vagy a környezetből veszünk 
elő, vagy az óra megkezdése előtt szedünk össze (toll, ceruza, kréta, 
papír, gummi, tinta stb.), mindeniknek megmondjuk az angol nevét s 
végig kiejtetjük minél nagyobb számú tanulóval. Minden 5—6-ik szó 
után visszatérünk a már begyakorolt szavakra. A tanulók csak ez 
első szavakat hallják különállókként; mert, mihelyt már mintegy 
12—15 szót helyesen tudnak kiejteni, hogy lehetőleg kezdettől fogva 
azonnal a mondatokban uralkodó összetett képzet keletkezzék bennük, 
minden áthidalás és külön magyarázat nélkül megkezdjük a monda
tokkal való gyakorlást. Különben az első egyes tárgyak megnevezése 
a mondat keletkezéséhez hasonló szimultán lelki folyamat eredménye, 
nem olyané, mint amilyen pl. egy teljesen elszigetelten megjelenő 
szó felfogásánál végbemegy. Mert mikor rámutatunk egy tárgyra és 
azt mondjuk: the table, egy másikra; the pencil, mindannyiszor nem 
is szót mondunk, hanem mondatot. Ugyanaz a jelenség ez, mint 
amely a gyermekek és egyszerűbb népek mondatszavainál észlelhető.

A gyakorlás első mondatai egyszerű kijelentők lesznek a már 
kiejtéssel begyakorolt szavak mindenikével: this is the table, this is 
the chair, this is the pen, é. i. t. Ezekre következnek az első kérdé
sek : what is this ? először a tanár ezekre adott, az előbbi kijelentő 
mondatokból álló feleleteivel: it is (vagy: this is) the table, the chair, 
stb., végig kérdezve az összes akkor begyakorolt szavakkal s végig 
felelve mindenikre. Csak azután kerül sor a tanulókra, lehetőleg 
mindenikre, akik ekkor már könnyen felelnek a kérdésekre.

Következő lépés a szóra való rákérdezés, mindig rámutatva a 
megfelelő tárgyra: is this the table? is this the chair? stb. Felelet: 
yes, it is (the table), ismét végig menve minden szón. Majd ugyan
azokkal a kérdésekkel nem az épen szóban levő, hanem más tárgyra 
mutatva : is this the stove ? is this the ink ? stb., felelet: no, it is not, it is 
the chair. Végül jönnek az első állító mondatok valamilyen praeposi- 
tios határozóval: the pencil is on the form, stb.; rákérdezés mindenik 
tárgy helyére: where is the pencil, the chalk, stb., mindenik elöljárós 
szóra lehetőleg mindenik szóval: is the pencil on the form ? is the 
book on the form? on the table? in the form? under the form? stb. 
s mindenik alanyra is : what is on the form ? what is in the 
inkstand? stb.

Valahogy ilyenformán kellene minden felvett szóval minden 
lehetséges mondatbeli viszonyt kifejezni úgy, hogy pl. a Yolland— 
Kundt-féle tankönyv első gyakorlatából s ennek nyolc kérdéséből 
(Questions) legalább 180—200 kérdést csinálunk, ha csakugyan ked
vünk szerint való munkát akarunk végezni. Fontos elv, hogy minden 
tanulót a lehető legteljesebb mértékben bevonjunk a közös munkába. 
Egy nyelv sem kíván annyira egyéni, minden egyes szóra, mondatra 
és nyelvtani formára kiterjedő folytonos közreműködést, mint az angol,
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amelynek pl. a kiejtését sohasem tanulhatja meg a gyermek írásbeli 
útmutatásokból és szabályokból, sem a tanulásban való szenvedőleges 
részvétellel, a még olyan erős és megfeszített odafigyeléssel sem; 
mindeniknek magának kell kiejteni és begyakorolni a szót és más 
nyelvi egységet. Az előbb említett 180—200 kérdésből (amely számot 
azonban az első órákon még fokozni is lehet,) 30—40 főből álló osz
tályban legalább 5—7 kérdés jut minden növendékre, amelyre az 
megfelel, mig a többire csak figyel, legfeljebb magában felel, állandó 
éberséggel, miután — lévén a kérdések mindig az egész osztályhoz 
intézve — sohasem tudhatja, mikor kell neki felelnie.

Az élénk, gyorsan tovahaladó kérdezgetésnek és felelgetésnek az 
eredménye a példák minősége és száma szerint nemcsak a tárgy és 
fogalom kapcsolatának a tanulók lelkében való megerősödése, hanem 
az elvontabb mondatrészeknek (jelző, elöljáró, különösen pedig az 
állítmány) is a mondatok szimultán felfogásában való együttes meg
jelenése lesz. Másfelől, mig e gyakoroltatásnak agyat erősítő formai 
képző ereje a gyors képzet-társítás szüksége miatt is a legerőteljesebb 
szellemi tornát nyújtja, igen elősegíti a kifejező készséget. Amellett 
az érdeklődést alábbhagyni, lankadni nem engedő eleven munka ered- 
ményeképen megjelenő első órai kis „beszélgetés* felséges ragyogást 
csal ki az arcokra. Nem kell mondani, hogy a szorgalomnak, az 
érdeklődésnek milyen nagyszerű forrása a közeli haszon és eredmény, 
a hamar megizlelt siker édessége, még a nyelv fontosságának és 
értékének nem ismerése miatt tapasztalható bizonyos fokú hanyagság 
vagy könnyenvevés is egyszerre eltűnik e fénysugarak hatása alatt.

Csak a fent vázolt gyakoroltatás után vesszük elő a tankönyvet, 
olvassuk el előbb magunk, azután olvastatjuk el a tanulókkal a meg
felelő szöveget és a szótári rész megfelelő szavait. Ez alkalommal 
térhetünk ki a kiejtésre útmutatásul szolgáló jelek megismertetésére 
az épen felvett szavaknál; ugyancsak ekkor legcélszerűbb megtanít
tatni (ha nem is mindjárt az első órán) az angol abc-ét angolul, hogy 
igy a betűk angol hangértékét könnyebben és gyorsabban megjegyez
hessék.

A fenti eljárás követendő a későbbi, többszavú mondatokkal 
szerkesztett gyakorlatokban is. Az első szó mindig a tanáré; ő olvassa 
fel vagy mondja el (mert mire oda kerül, már igen gyakran könyv 
nélkül is tudja a szöveget) az új olvasmány egy részét, a rendesnél 
lassúbb tempóban, hogy a tanulók azonnal megértsék azt, amit már 
előbb tanultak. Mig beszél, a lehetőségig mutatja is azt, amiről szól. 
Ezért a szemléltetés nélkülözhetetlen. Mint ahogy a legragyogóbban 
szemléletes útleírás sem vetekedik a természet valódi szépségeivel s 
nem tudja azokat igazán hűen elénk varázsolni, a legzseniálisabb 
magyarázat, a legmegfelelőbb és legleleményesebb szellemi szemlél
tetés sem pótolhatja az anyagit, az érzékekkel felfoghatót. A terv 
szerinti rész elolvasása után visszatérünk az első mondathoz s most 
már sorba vesszük az ismert és ismeretlen szavakat; az utóbbiakat, 
ha sem szemléltetésből, sem test- és kézmozdulatok nyomán nem 
voltak kitalálhatok, próbáljuk meghatározni a szöveg más szavaival,
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(amelyek ugyanazon vagy hasonló képzetek körében forognak), több 
szóból vagy mondatból álló értelmezéssel, etimológia segítségével, 
vagy ha sehogyan sem megy másképen, hirtelen átsuhanással az 
anyanyelv területére, de épen olyan gyors visszatéréssel is onnan.

Az új szövegnek ez az angol nyelvű értelmezése nem túl egyszerű, 
de nem is nagyon bonyolult. A szavak jelentésének a kitalálása 
mindenesetre leköti a tanulók figyelmét s abban nemcsak izgalmas 
örömeiket találják, hanem — épen ez adja az örömöt — agyuk 
minduntalan termeli a gondolatokat, amelyeknek egyrésze még kény
szerűen kapcsolódik az anyanyelv fogalmaihoz, másrésze azonban 
angol ismeretei alakulásának lelki területein futkároz, talán nem is 
kevesebb örömmel, mint a zöld mezőn játék közben. De a tanítási 
munka fontosabb s nehezebb része ez előkészítés után kerül elő, a 
begyakorlásnál, a társalgásnál, a számonkérésnél. A tárgy és fogalom 
társítása nem fog nehezen menni, sőt gyakran meglepő könnyűséggel. 
Nehezebb feladat a megragasztás, amely csak akkor kezdődik, mikor 
a tanulók a szöveget és szavakat értik és jól ismerik, tehát az értel
mezést és a szavak megtanulását követő órán.

Ekkor — mint az első órán történt — minden mondatot a lehető 
legnagyobb számú kisebb és mindig más szerkezetű mondatra aprózunk, 
minden szóval, minden szóra és fokozatosan mindenféle mondatszer
kezettel kérdezünk, felelünk és feleltetünk. E munka egész ideje alatt 
legfontosabb követelmény a tanulókkal szemben a gyorsaság a felelet
adásban. Úgy kell begyakoroltatni mindent, hogy a megszerzett isme
retek, a szókincs minden pillanatban rendelkezésre álljanak, gyorsan, 
egyszerre, várakozás nélkül. Azért — bár a szemlélhetőség kedvéért 
ad absurdum visszük az állítást — a gyors gyakorlás látszólag meg- 
fordíttatja a régi szólást: előbb járjon az eszed, azután a szád, mert 
e lelki működést végző idegpályáknak annyira begyakoroltaknak kell 
lenniük, hogy a látszat szerint a tanuló szájának előbb kell járni, 
mint az eszének. Analóg e jelenség a gyorsírásnál találhatóval, ahol 
a képességnek látszólag szintén nem az idegrendszerben, hanem az 
újjak végén kell székelnie. A kellő gyorsasággal legjobban ki lehet 
kerülni az anyanyelvnek ide igazán nem szükséges hívatlan közbe
lépését, azt a káros munkát, hogy a tanuló egy nyelvből folytonosan 
a másikba térjen, hogy mondanivalóját előbb anyanyelven szerkessze 
meg, azután a megfelelő szavak és nyelvi formák megkeresésével 
lefordítsa: mert minderre nem engedünk neki időt. E gyorsaság mellett 
azonkívül még népesebb osztályokban is több idő jut egy-egy tanulóra 
a beszélgetés gyakorlásából.

A tanárnak jutó legfontosabb teendő pedig a régebbi ismeretek 
bevegyítése az újba. Ez a tanár részéről nagy körültekintést, jó emlé
kezőtehetséget, az elvégzett anyag, különösen a tanult szavak mérté
kének biztos ismeretét kívánó, de nagyszerű eredménnyel kecsegtető 
szép feladat. A megelőző anyagot folyton ismételni és gyakorolni kell 
és pedig nemcsak a már megtanult szavaknak otthon való újra és 
újra átismételtetésével, hanem a réginek az újhoz való kapcsolása, a 
megelőző anyagot is magába foglaló sok kérdés feltevése által. Ez
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rögzíti meg a régi ismeretanyagot, teszi erősebbé és állandóbbá a 
tárgy vagy nyelvi tény, másfelől az angol elnevezések között a meg
teremtett kapcsolatokat s eszközli az angol (idegen) nyelv szellemének 
bizonyos mértékű szükséges beidegződését, amit egyszerűbben úgy 
szoktunk mondani, az angol nyelven való gondolkodást. Ez a gyakorlás 
hasonlít az anyanyelv tanulási formájához, mégis más, mert azzal 
szemben beszélgetésben, nyelvtani tények felismerésében és még a 
szókincs megszerzésében is (jelentés, kitalálás, etimológikus szó
csoportok összeállítása, még a szemléltetéssel járó szótanu.ás is) 
tervszerű, öntudatos munka. Ez az ismétlés segíti az elmaradottakat 
a többiek utolérésére s a tanárnak is újabb alkalmakat nyújt az 
esetleges hiányok pótlására. Különösen kezdetben, — amikor könnyebb 
is — kívánja a nyelvkészség megszerzése az elvégzett anyag lehető 
mindennapos ismétlését, ebben is — Kolumbus tojása-szerű tény — 
a keretet, a gerincet alkotó egyszerű szavaknak, kifejezéseknek és 
nyelvi formáknak (kötőszavak, elöljárók, szórend, az állítmány és a 
névmások tagadó és kérdő formáinak, az általános és progresszív ige
alakok használatának stb.) a tanulók vérévé válását. S örvendetes 
jelenség, hogy egy bizonyos mértékű begyakoroltatás után, még a két 
hónapi vakáció alatt is, aránylag igen keveset felejtenek a tanulók.

De vájjon ez a sokszor való ismételtetés és gyakorlás nem lesz-e 
egyhangú és unalmas? Nem, mert az unatkozásra nem lesz ideje 
sem a tanárnak, sem a tanulónak; egyhangú is legfeljebb a tanárnak 
lesz, akinek le kell szállni a megfelelő gyermekkor lelki tartalmának 
a színvonalára, de a tanulónak a régi ismeretek a folytonosan szapo
rodó újabbakkal kapcsolódva újabb lelki mozzanatok ezer meg ezer 
kombinációit nyújtják s a meg nem erőltető lelki munkában újabb 
meleg érdeklődés csiráit hordják. S éppen azért kell a tanárnak minden 
órára készülni, hogy mindig frissen elméje előtt álljon a tanulók 
ismereteinek a mértéke, hogy tudja, mint térjen vissza az előzőkhöz 
s ez útjában mint szélesítse ki a régit a megszaporodott ismeret- 
anyaggal, az élet sokszerű változatosságát megközelítő utánzással; 
viszont ez eleven előrehaladó gyakorlás közben ne szőjjön ismeretlen 
szavakat a mondatba, hogy a gyakorlás sima menetét magyarázási 
zökkenők, időt fecsérlő megállások, lassú tovavonaglások ne zavarják.

Fontos dolog, hogy a tanult nyelven történő gyakorlás és számon
kérés alatt meggyőződjünk arról, hogy a beszélők értik-e csakugyan, 
amiről szó van, amire maguk is felelnek? A kérdésekre adott felelet 
a- legtöbb esetben jó ellenőrző s ha esalhatatlanságához kétség férne, 
úJabb kérdések csakhamar meghozzák a bizonyosságot.

Ily mértékű begyakoroltatás után igen könnyen fog menni végül 
az eltárgyalt szövegek tartalmának önálló elmondása, amivel jó minél 
hamarabb megpróbálkozni. Meg lehet ezt kísérelni már a tanterem 
tárgyaival mindjárt kezdetben. 8 ha ez eleinte kellő vezetéssel törté
nik is, mégis egy módja az önállósághoz szoktatásnak.

A begyakoroltatásnál fontos követelmények még a következők.
A kiejtésre kezdettől fogva a legnagyobb gond fordítandó. Addig 

ne adjunk fel szavakat az otthon való gépiesebb tanulásra, mig
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mindenik szónak helyes kiejtését az iskolában el nem sajátították. 
Ismeretes dolog, hogy legalább háromszor-négyszer annyi szellemi 
munkába kerül egy szó hibás kiejtéséről való leszoktatás, mint a 
helyes újnak a megtanulása. Ha a helyes kiejtést szigorúan megkö
veteljük és ellenőrizzük és ha az új szavak kiejtésének begyakorol- 
tatása közben a kiejtésben kétségtelenül meglevő sok szabályszerűsé
get tudatossá tesszük, a tanulóban föltétlenül kifejlesztünk bizonyos 
mértékű angol nyelvérzéket, amelynek közvetetlen eredményét akkor 
tapasztalja, amikor egy idő múlva, már az első év vége felé, soha 
nem látott új angol szavakból is többet helyesen fog kiejteni tudni.

Gondot kell fordítani az angol beszéd könnyen folyó, zökkenés 
és dadogás nélküli simaságára. Ennek az iskolában való megkövete
lésén kívül az is segítője lesz, ha a tanulókat arra ösztönözzük, hogy 
minden mondatot addig ismételjenek a kimondásban, mig ez gyorsan 
és hibátlan simasággal nem történik. E követelmény teljesítése végre 
és nem is olyan sokára, a legbotnyelvűbb magyar gyermeket is 
képessé teszi a kevésbbé idegenszerű kiejtésre.

Épen ily tudatossággal kell gondolni az angol beszéd megfelelő 
gyors tempójára s felhívni a figyelmet a magyar és angol beszéd 
tempója között lévő különbségre. A tanár példája különben itt is a 
legtöbbet tehet.

Fontos a hangsúly ellenőrzése is. Tudni kell, hogy jó angol 
fülre milyen kellemetlen a rosszul hangsúlyozott szó vagy mondat; 
nem is szólva a rossz hangsúlyozás ama súlyosabb következményéről, 
hogy meg sem értenek, vagy félreértenek bennünket. Azt is tudjuk, 
hogy sok egyébként teljesen egyforma alakú és kiejtésű szónál az 
egyetlen megkülönböztető jel a hangsúly. Végül egyes szótagoknak 
az angol beszédben tapasztalható látszólagos elnyelése főképen szin
tén a hangsúlyra, azaz ennek a hiányára vezethető vissza s az ilyen 
látszólagos elnyelések miatt a hallgató sokszor értetlenül kénytelen 
bámulni az angolul beszélőt. Ezért mindig meg kell kövételni minden 
szó helyes hangsúlyozását s a mondatbeli hangsúly kellő éreztetését 
is. Egyetlen hibásan hangsúlyozott szót vagy mondatot se engedjünk 
el fülünk mellett kijavítatlanul, amellett, hogy elsősorban magunknak 
kell kifogástalan hangsúlyozással beszélnünk.

Azt sem lehet eléggé figyelembe ajánlani, hogy a tanulókkal a 
kérdezést be kell gyakoroltatni. A mindenféle természetű kérdésekre 
kapott feleletekkel és összefüggő részek bizonyos folyékonysággal 
való elmesélésével könnyen hajlandók vagyunk megelégedni. Pedig a 
tapasztalat azt mutatja, hogy még a tisztes feleletet adó tanulók is a 
mások kérdezésében, a kérdések feltevésében, bizonyos öntudatos 
gyakorlás nélkül túzok módjára mozognak. Ezért nem lehet megelé
gedni azzal, hogy a tanulók kérdező képességének a kialakulását a 
fülére bízzuk. Itt is erőteljes aktiv munkát kell velük végeztetni. 
Ilyenül nemcsak az az eljárás ajánlható, hogy az általunk feltett 
kérdéseket velők gyakran ismételtetjük s hogy időnként az osztályban 
egymással kérdeztetjük, az előforduló hibákat magukkal a tanulókkal 
is próbáljuk kijavíttatni, hanem az is, hogy minden 3—4 olvasmány
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eltárgyalása után, amikor az előbb tanult anyag valamelyest már 
leülepedett, ismétlésül való visszatéréskor a kérdési részt (questions) 
külön is betanultatjuk, helyesebben begyakoroltatjuk úgy, hogy az 
általunk magyarul mondott kérdéseknek ők adják az angol megfelelőit. 
Ez utóbbi eljárás gyakorlására a tanulókat megint egymáshoz is kell 
utasítani; a kérdések magyar szövegét ugyanis mindnyájait jól isme
rik, a helyes angol megfelelőt a könyvből ellenőrizhetik, igy hibák 
megrögződése ellen biztosítva vannak.

Mint az anyanyelvet segítségül hívó emez utóbbi eljárásnak, a 
régen középponti szerepet betöltött fordításnak itt is csak alárendelt, 
bár nem mellőzendő szerep jut. Egyik formája az anyanyelvre való 
fordítás, a másik pedig a legtermészetesebb, a visszafordítás. Ez 
utóbbit az első mondatoknál a könyvbeli angol szöveg tanár által 
adott magyar fordításával eszközöljük, amelyet mihamar követnek a 
másforma, ha nem is mindig ismert szavakkal, de ismert nyelvtani 
formákkal szerkesztett mondatok, valamint a könyvbeli Translation 
Exercise. Egyébként egyik fajta fordítás sincs magáért a formai kész
ségért; ez utóbbit egyszerűbb módon nyújtja a beszélgetés; hanem 
arra való, hogy ez is egyfelől kipróbálja, ellenőrizze, másfelől segítsen 
tartóssá, öntudatossá tenni az eredményt. Rendszeresen egyik sem 
alkalmazandó s a tanórának csak igen kis részét foglalhatja el. Épen 
így, bár a szavak számonkérésének a legszigorúbbnak kell lenni, azok 
kikérdezésére sem lehet sok időt vesztegetni, mert az óra tulajdon- 
képen csak akkor kezdődik, amikor a tanulók a már eltárgyalt szö
veget, ennek szavait, szócsoportjait s az azokkal alkotott angliciz- 
musokat, valamint a nyelvtani tényeket, amelyekről szó volt, ismerik.

Magának a nyelvtannak a szerepe is csak eszközi, kiséri, tuda
tossá teszi, megkönnyíti és megrövidíti a gyakorlás munkáját. Ezért 
nem magyarázzuk őket hosszasan; felhíva rájuk a tanulók figyelmét, 
lényegüket megvilágosítjuk, természetesen angolul. Pl. a táblára írt 
névelős szó névelőjére rámutatva, — épen úgy, mint először az 
„asztaP-lal tettük — megnevezzük azt: it is the article. Ha egymás 
mellé több megfelelő szót írunk, a magánhangzóval és mássalhang
zóval kezdődő szók előtt álló határozott névelő kiejtési különbségének 
a megvilágítására, valamint ugyanilyen módon az „a, an“ határozatlan 
névelő használatára, a tanulók maguk vonják le a szabályt és nem 
felejtik el íöbbé. Épen igy mondjuk az egymás mellé írt egyesben 
és többesben álló szavakról: this is a noun in singular, this is in 
plural. És ezeket a mondatokat a tanulókkal épen úgy utánképez- 
tetjük, mint pl. a tanterem tárgyairól való beszélgetésnél tettük. A 
nyelvtani tényeket újabb előfordulásukkor ismét a tanulók tudatába 
idézzük s folytonosan visszatérő útalásokkal és ismétlő rákérdezések
kel munkáljuk azoknak vérükké válását. A nyelvtani tényeket igy 
nemcsak könnyebben elsajátítják, hanem biztosabban is alkalmazzák. 
Pl. a jól begyakorolt prepoziciós kifejezések alapján, élő beszédben 
is, dolgozatban is, helyesen éltek a prepozíciókkal, mig a be nem 
gyakoroltakat a főnév után helyezték; tehát az előbbi esetben a
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gyakorlat vitte őket arra, amit az utóbbi esetben a szabály még olyan 
kitűnő ismerete sem tudott a vérükbe oltani.

Ilyen módon a sok példával s a nyelvi formák sokszor ismételt 
tudatba idézésével a tanulók vonzóbb és kellemesebb munkával, 
nehéz és hosszadalmas erőlködések és gyermeki kínok nélkül érték el 
azt, amit régebben csak szerettek volna velük eléretni. Ez eredményt 
nem kevéssé segít biztosítani az a tény, hogy a nyelvi formák itt 
nem közbeeső képzettársítási állomásokon keresztül jutnak alkalma
zásra, hanem a begyakorolt idegpályákon közvetetlenül, simán és 
gyorsan ugranak elő. Pl. a present és past tense-ben a do-val tagadást 
nem azért alkalmazzák gyorsan és fennakadás nélkül, mert tudják, 
hogy a szabály úgy kívánja, (bár a nyelvi tény a szabály pontos 
ismeretéig tudatos előttük,) hanem azért, mert a „nyelvük rámegy.“

A nyelvtannak emez eszközi, kisérő s teljesen posterius szerepe 
nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a nyelvi tények öntudatossá 
tétele erőteljes értelmi működés legyen. Ebben el kell menni nemcsak 
a német és a latin, (meg a magyar) nyelvi tüneményekkel való 
mindenesetre könnyű és világos összehasonlításig, hanem a lassanként 
összegyűlt anyagnak időnként egy-egy fél óra keretében való áttekin
téséig, szigorúbb számonkérésig s szűkebb körű rendszerezéséig is. 
Természetesen a lehetőség legvégső határáig angol nyelven, bár el 
kell ismerni, hogy néha az anyanyelven történő számadás bizonyos 
mértékben az eredmény megszilárdulását szolgálja.

Az első évben feltétlenül szükséges erőteljes, tömör, lelkiisme
retes, kemény iskolai munka után a tanuló otthoni dolga már nem 
sok lesz; csak a szavak szószedetbe írására és ismételgetésére, a 
Translation Exercise fordításának a leírására és egymás elengedhe
tetlen kikérdezésére vonatkozik. Időbe kerül csak s nem megerőltető 
munkába.

Az eddig mondottakból következik a számonkérésnek még egy 
igen fontos elve, mely szerint a legkisebb mérték, a melyet minden 
tanulóval szemben alkalmaznunk kell, minden szó tudása. Ezt még 
elégséges tanulótól is meg kell kívánni. 8 a tapasztalat szerint szigorú 
számonkéréssel el is lehetett érni annyit, hogy — legalább év 
végére — a legrosszabb tanuló is tudta a szavaknak legalább 90°/o-át.

Ami az írást illeti, ennek együtt kell haladnia tanítás többi ágának 
a menetével. Nem kell megrémülni az ayptlanok ijesztő hitétől, hogy 
nem lehet, mert zavarja a fontosabb munka nyugodt menetét. Elvül 
szolgáljon, hogy a nyelvtanítás egyetlen munkaágát sem szabad sem 
elhanyagolni, sem későbbi időkre beosztani. Tizenötéves gyermekekről 
lévén szó, minden veszély nélkül megkövetelhetjük az írást az első 
perctől kezdve. Mert, mint a hogy kiejtésnek órán való begyakorol- 
tatása után az olvasás iránt táplált előítéletes nehézségi kérdések és 
aggodalmak összeomlanak, az azonnal megkezdett és soha el nem 
maradó írással a tanulók, mint amott nyelvérzéket, bizonyos írás
érzéket sajátítanak el. Egyébként pedig kár is volna mellőzni a tárgy 
és fogalom állandó kapcsolata erősítésének azt a segítséget is, a 
melyet az írással keletkezett s egybeforrott látási képzetek nyújtanak.
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Az írás gyakorlására szolgáló módok különben a következők lehetnek: 
1. a szavak szófüzetbe íratása s azok ismétlésére utalással a szó 
írott képének gyakori szemléltetése; 2. a questions re adott írásbeli 
feleletek s a Translation Exercise angol fordításának a leírása; 3. 
a nyelvtannal kapcsolatos, sohasem nagy terjedelmű, angol nyelvű 
átalakítások füzetbe jegyzése és 4. szavak, mondatok és kérdésekre 
adott feleletek táblára íratása s az elkövetett hibáknak az osztály 
közreműködésével való kijavítása.

A kezdő fokon tehát (az angol tanítás első, részben második évé
ben) a tanterv b) pontjának a követelményét kell első sorban 
megvalósítani. E követelmény által elért eredmény is azonban csak 
eszköz, a mely lassanként, (kis részben, ízelítőül, már az első év vége 
fele,) helyt ad a gyönyörű ideális célnak, az irodalom megértetésének 
és megkedveltetésének, illetve tárgyi ismeretekhez jutásának. A társalgás, 
a beszédgyakorlat megmarad továbbra is, de nem középpontnak, 
hanem az ismeretek szerzése legegyszerűbb és legközvetlenebb eszkö
zének, a mely gyorsítja a cél elérését. Az itt követhető eljárás részle
tezése azonban túlvinne felvett tárgykörünkön s ez alkalommal 
mellőzzük.

De nem hallgathatunk el a tanár problémájával kapcsolatos pár 
rövid megjegyzést.

Tisztes eredmény elérésének elengedhetetlen feltétele, hogy a 
tanár alaposan tudja a nyelvet, legyen otthonos annak használatában, 
beszélésében, legyenek gyakorlati módszertani ismeretei és gyakorlata 
a tanításban.

Egy iskolai tárgy sem kívánja a gyakorlati tanítási módszernek 
olyan fejlettséget, mint az élő, különösen pedig az angol nyelvnek a 
tanítása. Épen ezt adja az egyetem hiányosan, pedig pályánk kezdetén 
mennyire jól fognának a hasznavehető gyakorlati útmutatások a sok szép 
elmélet után. Az általános didaktikai, pedagógiai és elméleti módszer
tani ismeretek mellett feltétlenül szükséges az élő s így első sorban 
az angol nyelvszakos tanárjelölteket a speciális módszertanba, ennek 
ezerféle apró fogásába is bevezetni. Igaz, hogy lelkiismeretes tanár 
úgyis kikovácsolja magának a módszert, de úgy lehet, hogy C3ak ne
héz munkával, hosszú idő, talán 8—10 év múlva, közben természe
tesen az eredmény első sorban a szaktanár végtelen keserűségére, 
elsikkad; holott ugyanarra kellő útmutatások mellett könnyen és 
hamar eljutna.

Tovább megyünk. Az igazi tanár képéhez mindig hozzátartozott 
az ismeretek ébrentartására és gyarapítására hajtó vágy. A fővárosi, 
vagy legalább is egyetemi városi tanárok e vágyukat minden nehézség 
nélkül kielégíthetik. De a vidéki tanárok ezen az új, felszántatlan 
puszta mezőn, mikor minden kulturális feltételt úgyszólván maguknak 
kell és pedig a semmiből előteremteni, maguk is kietlenekké válnak, 
ha egymással komoly lelkesedéssel érintkezésbe nem lépnek, tapasz
talataikat ki nem cserélik, nem ambicionálják legalább egyszer egy 
évben egy bárminek nevezett összejövetelen, a melyen megbeszélésre 
kerülnének első sorban módszertani kérdések, nem elméleti tudással
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telített, hanem tapasztalt, jó módszerű gyakorló tanár előadásában, 
főképen pedig gyakorlati bemutatásban; azután a haladó angol 
irodalmi, művészeti és társadalmi kultúra fejlődésének legkiemelke
dőbb eredményei egy év alatt.

De még ez sem elég. A helyes kiejtés, különösen az ebben 
való biztosság érzetének s egy bizonyos mértékű nyelvkészségnek a 
megszerzésére elengedhetetlen feltétel, hogy angol tanárok időnként, 
legalább 3—4 évben egyszer Angliába, mint legközelebb eső angol 
nyelvterületre kimenjenek. Tanáregyesületünk múlt évi közgyűlése 
fogadott is el egy ilyen természetű indítványt s meg is kereste az 
iskolák fenntartó testületéit, hogy próbáljanak fedezetet találni kül
földi tanulmányúti segélyre. Óhajtandó volna, hogy e sine qua non- 
szerű feltétel meg is valósulna s ne maradna csak jámbor óhajtás 
annyi sok szép tervvel együtt.

A munka és feladat súlya, amelyet e kor magyar tanárai magukra 
vállaltak az angol nyelv tanításával, rendkívül nagy. A nehézségek, 
amelyeket eredmény elérésére le kell győzni, óriásiak. Emellett fel- 
feljajdul az emberben a meg nem értett, eléggé meg nem becsült, 
sokszor meggyötört intelligencia. Elbírjuk-e a súlyt, nem roppanunk-e 
össze a nehézségek alatt, ha az égő lelkiismeret megállás nélkül hajt 
előre: ne kutassuk ? Az angol szellemi és művelődési értékek bámu- 
latraméltó gazdagsága, mely felette áll minden más népének s az 
abból az egyetemes művelődésre és nemzeti közművelődésünkre fakad
ható gazdag áldások, önmagukért is megérdemlik, hogy ezen az új 
mezőn a legmostohább körülmények között is erőnk végső megfeszí
téséig tegyünk meg mindent, ami rajtunk áll, a többit igazán bízzuk 
az istenség vezető kezére.

megjegyzés. Jól tudom, hogy e megjegyzések nagyrésze közhely
szerűen hangzik. De céljuk inkább a kezdő tanítás, a járni tanulás 
gyakorlati, egyszerű, ábéceszerű követelményeinek az összefoglalása s 
figyelembe ajánlása, mint tudós elvontságok adása volt. Kisszerűeknek 
is látszanak talán, de meggyőződésem szerint nem lehet őket eléggé 
hangsúlyozni. Használható voltukat igazolja a tény, hogy mindig 
célhoz vezettek s ajánlja az a másik, hogy az említett eljárások 
ambicionáló, életteljes, derült elevenséggel követése mellett soha egy 
unott diákarcot nem láttam a tanórák alatt. Ha valaki tudományosabb 
s mélyebb elvi s elméleti tanácsokat és megalapozásokat akar keresni, 
utalom a Magy. Paed. említett évi cikkeire, amelyek közül a Bakonyi 
Hugó, Lux Gyula, főképen pedig a Kaiblinger Fülöp és Kemény 
Ferenc értekezései mellett módszertani kérdéseket tanulmányozó tanár 
nem is mehet el a saját jókora kára nélkül.

Dr. Kónjjű Sándor.
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Egjj század magyar tudományossága 
és az evangélikus iskolák.

1925-ben volt száz éve, hogy gr. Széchenyi István megalapította 
a Magy. Tud. Akadémiát. Nagytekintélyű tudóstársaságunk méltó 
önérzettel nézhet vissza a letűnt évszázadra. Megalakulása idejében 
hazánk tudományos élete még a kezdet kezdetén állt. Folyóirat alig 
volt, nagyobb tudományos munkát támogatás hiányában nem is lehetett 
kiadni. Ma viszont a tudomány minden ága nagy fejlettséget mutat, 
virágzó tudományos folyóirataink, társulataink és intézményeink pedig 
eleven és szétágazó tudományos életről tesznek tanúságot.

E nagy fejlődés elsősorban az Akadémia érdeme. Hatalmas szó
tárak, nyelvemlékkiadások, fontos nyelvtörténeti és nyelvhasonlító 
munkák, egyöntetű helyesírás hirdetik nagyarányú tevékenységét a 
nyelvtudomány terén. Fejlett műizlés, hazai és külföldi klasszikusok 
műveinek mintaszerű kiadásai, értékes irodalomtörténeti tanulmányok 
a széptudományok körében kifejtett nagy munkásságára mutatnak. 
Nagy gondot fordított továbbá az Akadémia a történettudomány min
den ágának művelésére. Kútfő-gyűjtemények, történelmi összefoglaló 
és részlettanulmányok ma már a legbonyolultabb kérdésekben is útba
igazítást nyújtanak. Magyarrá tette az Akadémia a régebben csaknem 
kizárólag latin jogtudományt és belekapcsolta a kor reform-mozgal
maiba. Bevitte a köztudatba a filozófiai műveltséget s nagy értékű 
magyar bölcseleti irodalmat teremtett. Nagy haladást mutatnak fenn
állása óta a technikai, mathematikai, orvosi és természettudományok 
is s művelőik „tündöklő fénye messze világít a csonka haza határain 
túl.“ (V. ö. Szinnyei József: A Magy. Tud. Akadémia és a nyelvtudo
mány, Négyesy László: A magyar irodalom és költészet fejlődése, 
Akad. Értesítő 1925.; Magyary Géza: A Magy. Tud. Akadémia és a 
jogtudomány, Kornis Gyula: A magyar filozófia fejlődése és az Aka
démia, Lukinich Imre: A Magy. Tud. Akadémia és a magyar történet- 
tudomány, Zelovich Kornél: A Magy. Tud. Akadémia hatása a technikai 
tudományok fejlődésére, Budapesti Szemle 1926.)

E nagy eredmény elérésében Nagymagyarország minden vidéke 
s társadalmának minden nagyobb műveltségű rétege vállvetett mun
kával kivette a maga részét. A Kárpátok-koszorúzta hegyvidékek, a 
délibábos egű rónák, a Dunántúl mosolygó dombjai egyaránt kiváló 
tehetségű tudósokat adtak nemzetünknek, kik az Akadémiában fejtet
ték ki munkásságukat. S ott találjuk akadémikusaink sorában a herceg
prímások tisztes alakjai, a róm. kath. püspöki és lelkészi kar, valamint 
a szerzetesrendek tudós tagjainak hosszú sora mellett a protestáns 
egyházak számos lelki pásztorát, a jogi élet kiválóságai mellett nagy 
orvosainkat, művészeinket, költőinket. A kiváló mérnökök, könyvtárosok, 
múzeumi tisztviselők derék csoportján kívül pedig felvonul előttünk 
a különböző jellegű iskolák tanárainak hosszú sora, élükön az egye
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temek professzoraival, kiknek nagy része szintén középiskolában kezdte 
működését.

Mély tisztelettel és benső meghatottsággal üdvözli ez alkalommal 
az Akadémiát a magyar evang. tanárság is, melyre Luther nagy refor
mátor társa, Melanchton, mintegy szellemi örökségül hagyta a tudo
mányok megbecsülését. De midőn ez alkalommal végig tekintünk a 
magyar tudomány e legdicsőbb korszakának történetén, nem térhetünk 
itt ki e százéves fejlődés minden mozzanatára. Az Akadémia hatását 
az egyes tudományszakok fejlődésére amúgy is kimutatták ezek jeles 
művelői. Nem ismertetjük itt akadémikusaink sokszor igen érdekes 
életpályáját és irodalmi működését sem. Ez inkább irodalomtörténeteink 
feladata. A mi kötelességünk az, hogy megállapítsuk, mivel járult 
hozzá a magyar tudományok e nagy fejlődéséhez evang. egyházunk 
s minő szerepet tulajdoníthatunk e téren evang. középiskoláinknak.

Első ev. akadémikusaink már a megalakulás évében, 1830 ban 
jelennek meg. Az igazgatósági tagok sorában szerepel Prónay Sándor 
báró, 1819 óta egyházunk főinspektora, a bölcseleti osztály négy rendes 
tagja közt Berzsenyi Dániel és Döbrentei Gábor, a történeti osztály 
négy rendes tagja sorában Kis János püspökünk és Petrovics Frigyes 
történettudós; mivel pedig Horváth István a neki felajánlott rendes 
tagságot nem fogadta el, a harmadik helyet is egyházunk egyik tag
jával töltötték be, Bajza Józseffel. Ezután egész a szabadságharcig 
csaknem minden évben bekerül az Akadémiába egy-két tudósunk. így 
Schedius Lajos egyet, tanár, a pesti ev. gimn. felügyelője, az 1806-iki 
ev. tanterv. megalkotója, történelmi, nyelvtudományi, földrajzi stb. 
munkák szerzője (1831.); Lakos János báró tábornok, író és hadtör
ténész (1832); Horváth Zsigmond, kővágóörsi (Zala m.) lelkész, törté
neti és hittudományi munkák szerzője sZsivora György jogtudós (1833); 
Edvi Illés Pál nagygeresdi, majd nemesdömölki lelkész, hittudományi 
munkák szerzője és költő (1835); nagy püspökünk, Székács József, a 
kiváló szónok és költő (1836); Vajda Péter, a természet rajongó apostola, 
jeles tollú író (1837); Pulszky Ferenc a könyvtárak és múzeumok orsz. fő
felügyelője, történettudós és politikus, 1895-től az Akadémia másod
elnöke (1838); Taubner Károly tanár, klasszika filológus, mathema- 
tikus és filozófus s Prónay Albert báró mint igazgatósági tag (1840); 
Henselmann Imre esztétikus, Hunfalvy Pál, a magyar nyelvtudós, a 
budapesti ev. gimnázium nagyérdemű felügyelője, a Luther-társaság 
elnöke, Kubinyi Ferenc történettudós (1843); Kubinyi Ágoston ter
mészettudós (1843); Fest Vilmos mérnök, a közlekedésügy alapos 
ismerője (1844); Nentwich Károly műegyet. tanár, vegyész, a budai 
egyház presbytere (1845); Petényi Salamon cinkotai ev. lelkész, majd 
múzeumi őr, a madártan egyik legalaposabb kutatója (1847); Repiczky 
János egyet, magántanár, akad. könyvtáros, a keleti nyelvek kutatója 
s Vandrák András tanár, pedagógus és filozófus, az ev. iskolák tan
ügyi szervezetének kidolgozója (1847). Sztrokay Antal jogtudós (1832.).

Ezután nemsokára elkövetkezett az önkényuralom kora, mely az 
Akadémia munkásságára is bénítólag hatott. Felolvasó gyűléseket 
tarthatott ugyan, de rendszeresebb tevékenységet nem fejthetett ki s
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a régi tagok mindinkább fogyó sorait új tagokkal nem volt szabad 
kiegészítenie. Ez csak 1858-ban vált újból lehetségessé, az 1859 iki 
Kazinczy emlékünnep pedig nemcsak országos ünnepé vált, hanem az 
Akadémiába is új életet öntött. Mindjárt 1858 ban ismét több kiváló 
egyháztagunk lett akadémikussá. így Balassa János egyet, tanár, hires 
sebész, Dorner József tanár, természettudós, Greguss Ágost egyet, 
tanár, a magyar esztétika nevezetes művelője, Hunfalvy János egyet, 
tanár, földrajzi és pedagógiai munkák szerzője, Ráth Károly történet
tudós. Utánuk következtek 1859 ben: Engel József orvos és nyelv
tudós, Lichner Pál tanár, klasszikus-filológus, történettudós és Podma- 
niczky Frigyes báró író és politikus s 1860 ban Prónay Gábor báró 
ethnographus, az ev. egyház egyetemes főfelügyelője.

A hatvanas évek új ev. akadémikusai: Martin Lajos egyet, tanár, 
számos fizikai és mathematikai munka szerzője, a kolozsvári ev. 
egyházközség gondnoka, Pettkó János akad. tanár, bányászati szak
munkák írója, Torkos Sándor tanár, nyelvtudós (1861); Asbóth Lajos 
honvédtábornok és író, Hazslinszky Frigyes tanár, hírneves botanikus, 
Markusovszky Lajos orvos (1863.). Fabó András agárdi ev. lelkész, 
történeti, főkép egyháztörténeti munkák írója, Kalchbrenner Károly 
szepesolaszi lelkész, természettudós, Greguss Gyula tanár, természet- 
tudós, Pákh Albert író (1864.), Haberern Jonathan egyet, magántauár, 
hittudományi és klasszika filológiai munkák szerzője (1867.), Baticfalvi 
Sámuel egyet, magántanár, orvos, Zsigmondy Vilmos bányamérnök 
(1868.), Nagy Imre kúriai bíró, jog- és történettudós (1870.). A hetvenes 
években: Domanovszky Endre akad. tanár, filozófus, Jurányi Lajos, 
a növénytan egyet, tanára, Szénássy Sándor tanár, nyelvtudós (1871.), 
Fabritius Károly segesvári lelkész és tanár, később országgyűlési 
képviselő, történettudós, Győry Vilmos pesti lelkész, szónok és író 
(1872.), Bielz Ede Albert a földrajz művelője (1873.), Haan Lajos 
nagylaki, majd csabai lelkész, történettudós (1877.), Zsilinszky Mihály 
egyházkerületi felügyelő, történettudós (1878.), Csiky Gergely író, 
Radvánszky Béla báró heraldikus, az ev. egyet, gyámintézet világi 
elnöke, a prot. irodalmi társaság másodelnöke, Heinrich Gusztáv egyet, 
tanár, irodalomtörténetíró, az Akadémiának hosszú ideig főtitkára 
(1880).

Elhunyt ev. akadémikusaink a nyolcvanas évektől kezdve: Lehr 
Albert tanár, nyelvtudós (1882.), Pulszky Károly műtörténész (1883.), 
Medveczky Frigyes és Pecz Vilmos egyet, tanár, amaz filozófus, emez 
klasszika filológus, Pulszky Ágost jogtudós (1887.), Mikszáth Kálmán 
író, Schulek Vilmos orvos, egyet, tanár, Podmaniczky Géza báró, 
csillagászati és vadászati munkák írója (1889.), Asbóth János író, 
politikus, Asbóth Oszkár egyet, tanár, nyelvtudós, Genersich Antal 
egyet, tanár, orvos, Réthy László múzeumi igazgató őr, ethnographus, 
történettudós (1892.), Klein Gyula műegyet. tanár, botanikus (1893.), 
Ráth Zoltán egyet, tanár, jogtudós (1894.), Bókay Árpád egyet, tanár, 
orvos, Bőhm Károly egyet, tanár, filozófus (1896.), Fabriczy Kornél 
műtörténész (1903.), Krompecher Ödöu egyet, tanár, orvos (1914.), 
Klug Nándor orvos (1890.); Schulek Frigyes műegyetemi tanár (1895.);
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Szécby Károly egyetemi tanár, irodalomtörténetiró (1906;), Morav- 
csik Ernő Emil egyet, tanár, orvos (1926.).

Tisztelettel felsoroljuk jelenlegi ev. akadémikusainkat is, mint 
egyházunk ékességeit. Ide tartoznak a nyelv- és széptudományi 
osztály tagjai közül Gombocz Zoltán, Hornyánszky Gyula, Melich 
János, Pékár Gyula, Petz Gedeon, Thienemann Tivadar, Tolnai Vilmos; 
a történet- és társadalomtudományi osztályból: Bruckner Győző, Do- 
mano' äzky Sándor, Pollner Ödön, Schneller István, Thirring 
Gusztáv; a mennyiségtan—természettudományi osztályból: Bókay
János, Filárszky Nándor, Mágócsy Dietz Sándor, Mauritz Béla, 
Mikola Sándor, Pékár Dezső, Vitalis István, Zimmermann Ágoston.1 
Közülük többen, mint presbyterek vagy más egyházi tisztségek be
töltői az ev. egyházi életben is tevékeny részt vesznek. így Mágócsy 
Dietz Sándor éveken keresztül volt a budapesti ev. gimnázium fel
ügyelője, az orsz. ev. tanáregyesület elnöke (jelenleg díszelnöke) s az 
egyetemes ev. tanügyi bizottság is az ő vezetése mellett működik. 
Melich János pedig újabban a szarvasi ev. gimn. felügyelője lett.

Ev. akadémikusaink nagy részét az akadémia sok más tagjával 
együtt ev. iskoláinkhoz is bizonyos kapcsok fűzik. Sokan közülük 
közép- és főiskoláinkban hosszabb-rövidebb ideig tanári működést 
fejtettek ki. így az Akadémia jelenlegi elnöke, Berzeviczy Albert 
1878—81-ig az eperjesi ev. jogakadémia tanára volt. Iskoláink tanárai 
voltak vagy jelenleg is azok még a következő akadémikusaink: A 
besztercebányai gimnáziumban: Magda P á l; a budapesti gimnáziumban: 
Bőhm Károly, Császár Elemér, Darkó Jenő, Dorner József, Fröhlich 
Róbert, Greguss Gyula, Győry Vilmos, Heinrich Gusztáv, Lehr Albert, 
Melich János, Mikola Sándor, Pecz Vilmos, Petz Gedeon, Szénássy 
Sándor, Taubner Károly, Tolnai Vilmos, Vajda P éter; az eperjesi kollé
giumban : Hazslinszky Frigyes, Schneller István (a theol. akad. tanára), 
Vandrák András; az iglói gimnáziumban: Bruckner Győző (jelenleg a 
miskolezi jogakad. dékánja); a késmárki líceumban : Hazslinszky Frigyes, 
Hunfalvy János, Hunfalvy P á l; a lőcsei gimnáziumban: Magda Pál, 
Márton József; a pozsonyi líceumban: Bőhm Károly, Lichner Pál, 
Schneller István (később a theol. akad. tanára), Tolnai Vilmos; a 
Selmecbányái líceumban: Vitalis István; a soproni líceumban: Doma- 
novszky Endre (később a theol. akad. tanára), Magda Pál, Torkos 
Sándor; a szarvasi gimnáziumban: Ballagi Mór, Domanovszky Endre, 
Dorner József, Greguss Ágost, Haberern Jonathan, Magda Pál, Vajda 
Péter, Zsilinszky Mihály.

Forrásaink alapján a következő akadémikusokról sikerült meg
állapítunk, hogy középiskoláink növendékei voltak: Moravcsik Ernő 
Emil (Aszód); Kubinyi Ágoston, Kubinyi Ferenc, Petényi Salamon 
(Besztercebánya); Ábel Jenő, Angyal Dávid, Császár Elemér, Fáik Miksa,

1 Sem jelenlegi, sem régebbi ev. akadémikusaink felsorolásában különböző 
nehézségek miatt teljes tökéletességet nem tudtunk elérni. Legfőbb forrásokul 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái c. müve, az akadémiai almanachok 
és az iskoláink történetével foglalkozó munkák szolgáltak. A pótlásokat és eset
leges helyreigazításokat más alkalommal tesszük közzé.
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Finály Henrik, Fröhlich Izidor, Fröhlich Róbert, Győry Vilmos, Heinrich 
Gusztáv, Kozma Andor, Pecz Vilmos, Podmaniczky Frigyes báró, 
Polner Ödön, Radvánszky Béla báró, Riedl Frigyes, Stein Aurél, Szász 
Béla, Vargha Gyula, Zimmermann Ágoston (Budapest)-, Duka Tivadar, 
Fest Vilmos, Greguss Ágost, Haan Lajos, Henselmann Imre, Hunfalvy 
János, Jurányi Lajos, Mágócsy Dietz Sándor, Pulszky Ferenc, Vachott 
Sándor, Vandrák András, Vécsey Tamás (Eperjes); Bruckner Győző 
(Felsölövő); Kalchbrenner Károly, Ráth Károly, Ráth Zoltán (Győr); 
Pákh Albert, Moravcsik Ernő Emil (Igló); r Almási Balogh Pál, Almási 
Balogh Sámuel, Balló Mátyás, Budai Ezsaiás, Fabriczy Sámuel, 
Filarszky Nándor, Haberern Jonathan, Hazslinszky Frigyes, Hunfalvy 
János, Hunfalvy Pál, Jászay Pál, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Gábor, 
Krompacher Ödön, Kruspér István, Magda Pál, Markusovszky Lajos, 
Melich János, Nentwich Károly, Podhorszky Lajos, Podmaniczky Frigyes 
báró, Rátz István, Sárváry Pál, Szabó Károly, Szemere Bertalan, 
Szontágh Gusztáv, Thaisz András (Késmárk)-, Zsigmondy Vilmos 
(Komárom); Engel József, Fabriczy Sámuel, Klein Gyula, Nyiry István, 
Podhorszky Lajos, Somosy János (Lőcse): Haan Lajos, Szontágh 
Gusztáv (Mezöberény); Pákh Albert, Szemere Bertalan (Miskolc); Lichner 
Pál, Schneller István (Modor) - Jurányi Lajos (Nyíregyháza); Fabriczy 
Sámuel, Hegedűs László (Poprád)-, Balassa János, Bőhm Károly, 
Czech János, Domanovszky Endre, Fabó András, Fáy András, Greguss 
Ágost, Gyurikovits György, Henszlmann Imre, Jókai Mór, Kalchbrenner 
Károly, Kovács Pál, Lakos János, Lichner Pál, Magda Pál, Nagy 
Imre, Petrovics Frigyes, Pettkó János, Petz Gedeon, Prónay Albert 
báró, Prónay Sándor báró, Ráth Károly, Repiczky János, Schedius 
Lajos, Szemere Pál, Tessedik Ferenc, Thaly Kálmán, Zsigmondy 
Vilmos, Zsivora György (Pozsony); Domanovszky Endre, Fabó András, 
Kalchbrenner Károly, Mikszáth Kálmán, Petényi Salamon, Repiczky 
János, Tessedik Ferenc (Selmecbánya)-, Asbóth Lajos, Balassa János, 
Berzsenyi Dániel, Bruckner Győző, Döbrentei Gábor, Edvi Illés Pál, 
Gombocz Zoltán, Horváth Zsigmond, Kalchbrenner Károly, Kis János, 
Lakos János, Lehr Albert, Mikola Sándor, Nagy Imre, Pákh Albert, 
Schedius Lajos, Schneller István, Székács József, Sztrokay Antal, 
Vajda Péter, Zsivora György (Sopron); Kanitz Ágost, Melich János, 
Réthy László, Székács József, Vitalis István, Zsilinszky Mihály 
(Szarvas); Balassa János (Szentlőrinc); Kandó Kálmán (Budapest); Pom- 
péry János (Eperjes); Kozma Andor (Felsölövő); Jászay Pál, Lévay 
József (Késmárk); Kovács Sebestyén Endre, Martin Lajos, Pólya József, 
Török József (Selmecbánya); Mérey (Schvepf) Ágoston, Papp Ferenc 
(Sopron); Pólya Jakab, Szaboleska Mihály (Szarvas).

Ev. iskoláinkból tehát egész sora került ki a magyar tudomány 
kiváló képviselőinek. Ebben bizonyára annak is része van, hogy nagy
részt régi intézeteink nemes hagyományokra támaszkodva sajátos 
szellemükkel föl tudták kelteni a tudományok iránt való érdeklődést. 
Az ev. iskolák történeteiben lapozva megható részleteket olvashatunk 
arra vonatkozólag, hogyan igyekeztek azokban a tudományos szellemet 
kifejleszteni. Nagy gondot fordítottak a könyvtárakra is, úgy hogy a
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pozsonyi, soproni és késmárki líceumi könyvtárak országos hírűvé 
emelkedtek. Az első önképzőkörök is a mi iskoláinkban alakultak s a 
tanulóknak önálló kutatásra,való szoktatásával szintén előmozdították 
a tudományos kiképezést. Épen önképzőköreink történetéből tudjuk, 
hogy több akadémikusunk tudományos munkássága már a közép
iskolában kezdődött. A soproni önképzőkörben Kis János után Lakos 
János és Pákh Albert, a pozsonyiban Fabó András, Domanovszky 
Endre, Tessedik Ferenc, Bőhm Károly, a késmárkiban Melich János, a 
selmeciben Domanovszky Endre és Mikszáth Kálmán, a budapestiben 
Ballagi Mór, Bókay Árpád, Császár Elemér, Fáik Miksa, Kozma Andor 
és Riedl Frigyes töltöttek be vezető szerepet (I. Payr S. Negyedfél- 
százados főisk. Sopronban 30—33, Markusovszky I. A pozsonyi ev. 
lie. tört. 561—594, Palcsó: A késmárki lie. tört. 336, 338, Breznyik: 
A selmecb. ev. egyh. és isk. tört. II. 449, 451, Hittrich: A budapesti 
ág. h. ev. fögimn. tört. 155—156).

A Magy. Tud. Akadémia százéves történetének a mi szempontunk
ból való áttekintése talán mai ev. iskolaügyünkre is bizonyos tanul
ságokat nyújt. Iskoláink eredményeiket részben nemes hagyományaik
nak is köszönhetik. Úgy gondoljuk tehát, az a kötelességünk, hogy e 
külön jelleget, amennyire lehetséges, őrizzük meg továbra is. így 
járulhatunk mi is hozzá a magyar kultúra változatosabbá tételéhez; 
ez pedig egyik alapja a további fejlődésnek.

E szempontból mindenekelőtt örömmel vehetünk tudomást arról, 
hógy a német nyelv és irodalom tanítására ev. középiskoláink több időt1 
és így nagyobb gondot fordíthatnak. Hisz a német nép a tudomány 
nemzete, a német szellemből sarjadt ki Luther eszmevilága s a német 
irodalom adja talán a legszebb és legmeghatóbb példákat a hitünkkel 
oly szorosan összefüggő lelkiismeret döntő fontosságára az emberi 
életben. A német nyelvnek egyébként minden régi önálló tantervűnk 
nagy fontosságot tulajdonít. Iskoláink továbbá részben megőrizték 
humanisztikus jellegüket. Ebben is régi ev. intézeteink hagyományait 
követjük s méltán: Ha a gyakorlati élet szempontjából talán lehetne is a 
latin és görög nyelveket más tárggyal helyettesíteni, a világnézetnek azt 
a teljességét, kiforrottságát és nyugodtságát csakis az a kultúra adhatja 
meg, mely a latin és görög nyelv, irodalom és művészet megismerésével 
jár. E kultúra lelki átváltozáson vezeti át az embert, akárcsak Goethét 
olaszországi útja, a történelmi fejlődés magasabb szempontból való 
mérlegelésének s a megtisztult esztétikai ízlésnek birodalmába.

Egy harmadik körülmény fontosságára utal talán épen egészen 
közvetlenül is az Akadémia százéves történeti fejlődése. Tartsuk fenn 
iskoláinkban továbbra is a tudományos szellemet. Becsültessük meg 
tanítványainkkal a tudományos kutatást. Igaz hogy a középiskola csak 
kész eredményeket nyújt, de talán nem lesz fölösleges itt-ott arra

1 A vallás és közokt. miniszter úr, mint ismeretes, ev. középiskoláinknak 
engedélyt adott arra, hogy a német nyelv tanítását kőtelező rendkívüli tantárgy
ként az első osztályban kezdhessék meg. Jó volna arra is engedélyt kérnünk, hogy 
a VII. és VIII. osztályban az új tanterv heti két órája helyett nálunk a heti három 
maradjon meg.
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rámutatni, hogy egy-egy ilyen tudományos eredmény, gondolat, sokszor 
mily sok vizsgálódás, töprengés és fáradság eredménye. Mennyi lelkes 
ember szánta sokszor egész életét valamely tudományos kérdés meg
oldásának. Mennyi kitartás, küzdelem és sokszor mily mélységes tra
gikum van a tudományos kutatásban is. Nem fölösleges, ha felsőbb 
fokon az egyes szaktárgyakon belül megismertetjük tanítványainkat 
a tudományos kutatás főbb módszeres elveivel is. Az irodalomtörténeti 
összefoglalás alkalmával pedig szánjunk kissé több időt a magyar 
tudományos irodalom szemelvények útján való megismerésére is. 
Hogy csak néhány példát említsünk, a középkori gesta-irodalom, a 
magyar filológia kialakulása a XVI. században, Bél Mátyás széleskörű 
tudományos vizsgálatai, a két Bolyai küzdelmes pályája s a Magy. 
Tud. Akadémia százéves története nemcsak érdekes ismereteket nyúj
tanak, de nevelő hatással is vannak az ifjú lélek idealisztikus irány
ban való fejlődésére. Utolsó autonom tantervűnk (1886.) is ebben a 
szellemben intézkedik, mikor a következőket mondja: „A gimnáziumi 
oktatás főcélja . . .  a tudományos lelkületnek pedig a tudományok 
alaptörvényeinek pontos és lehetőleg minden oldalú ismerete s az 
idealizmus iránti lelkes szeretet és ragaszkodás képezik alkotó mozza
natait.“ (I. Szelényi Ö .: A magyar ev. isk. tört. 49. 1.)

Ragaszkodjunk tehát nemes hagyományainkhoz. Luther erős hite 
s Melanchton tudományszeretete így világít majd rá a mai magyar 
kultúra útjaira is. 8 az a fény, mely Wittenbergből kiindult, így 
találkozik majd azzal a világító fáklyával, mely Nagycenkről kelve 
útjára, épen a Magy. Tud. Akadémia megalapításakor lobogott fel 
legelőször.

bosonczi Zoltán.

m e g j e g y z é s e k .

1. Beszélő számok cím alatt a Lelkészegyesület 1926. évi 49. 
számában kimutatást olvasunk az állami középiskolák tankerületi fő- 
igazgatóságainak, igazgatóinak és tanárainak felekezeti viszonyairól, 
az 1924—25. évről kiadott „Középiskolai tanárok névkönyve“ adatai 
alapján.

E kimutatás szerint a reformátusok országos számarányukhoz 
képest meglepő kicsi számmal szerepelnek a főigazgatóságok, igaz
gatók és tanárok között.

Az 1920. évi népszámlálás szerint ugyanis a reformátusok az 
összlakosság 21°/o át teszik s ime a főigazgatóságok 38 alkalmazottja 
közül csak 6°/o-a ref. vallású, t. i. mindössze 1 főigazgató és 1 Írnok, 
vagyis 2 személy; a 62 állami középiskolai igazgató közül mindössze 
4 ref. vallású, vagyis 7°/o, holott 14 ref. igazgatónak kellene lenni 
számarány szerint; az állami igazgatókés tanárok összlétszáma 1168; 
ebből számarány szerint 245 ref. vallásúnak kellene lenni és van 178, 
vagyis 15°/o. A főigazgatóságok, igazgatók és tanárok együttes lét
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száma 1201; ebből számarány szerint 252 ref. vallásának kellene 
lenni s van összesen 180, azaz 14'9°/o. Tisztelettel ajánljuk ezeket a 
hangosan beszélő számokat ref. egyetemes konventünk nagybecsű 
figyelmébe.

Kérdezze meg egyetemes konventünk a közokt. minisztériumtól, 
mi az oka a reformátusok ilyen szembetűnő hátrányának az állami 
középiskoláknál s a kapott feleletet közölje a nagy nyilvánossággal. 
Mert illetékes helyről jövő felvilágosítás, elfogadható magyarázat 
nélkül, ezek a számok nagyon alkalmasak arra, hogy a reformátu
sokban mély elkeseredést, nagyfokú bizalmatlanságot, a felekezeti 
béke minden igaz barátjában súlyos aggodalmakat keltsenek.

2. Húrom hónapos n\júri szünidőt követelnek a balatoni érdekelt
ségek s állítólag szülők is. Mi hisszük, hogy közoktatásügyi minisz
terünk a hangos követelésekre olyan választ fog adni, amelyből 
mindenki megértheti, hogy az iskolai szünidők kérdése tisztán peda
gógiai szempontokból bírálandó el s annak eldöntésébe se üzleti 
érdekeltségeknek, se elfogult laikus szülőknek beleszólást engedni nem 
szabad.

3. flz fldjj-pör volt mostanában a magyar szellemi élet egyik 
legérdekesebb jelensége. Szellemi kiválóságaink vonultak fel sorba 
vádlókul és védőkül. De a pör eldöntetlen maradt. Legutóbb a ,8 Órai 
Újság“ május 8-iki számában, Quintus akar döntést provokálni az ügyben 
olyformán, hogy a védőket, névszerint Makkay Sándort is, egyszerűen 
lesajnálja, lekicsinyli, a döntést pedig az ifjúság öklére kívánja bízni. 
Ali nem akarunk bírák lenni az ügyben, de azt bátorkodunk megálla
pítani, hogy 1. aki Makkayt lekicsinyli, az magát kicsinyíti, 2. az 
Ady-pörben, mai előkészítettségében, igazságos ítélet nem hozható 
Makkay Sándor „Magyar fa sorsa“ e. munkájának komoly figyelembe
vétele nélkül, 3. aki az Ady pörben, vagy bármely irodalmi pörben az 
ifjú öklökre appellál, az a magyarság szellemi szintjét rossz hírbe 
keveri, az a magyar nemzet megbecsülése ellen vét súlyosan.

k. Ref. országos nagjjgjfülés lesz május 21—22-én Budapesten. 
Nagyon örülünk ennek a nagygyűlésnek s reméljük, olyan lesz az, 
aminőnek mi reformátusok mindnyájan óhajtjuk. Méltó bemutatkozása 
a református magyarságnak a nemzet színe előtt: Vagyunk, akik 
voltunk négyszáz éven át. Magyarok életre-halálra, magyarok legelső
sorban, magyarságunkat nem rendeljük alá sem idegen szellemi áram
latoknak, sem földi hatalmasságoknak, őrizzük, védjük, továbbfejleszt
jük a magyarság minden erényét, kiválóságát, de kész örömmel fogadjuk, 
magunkévá tesszük az emberi haladás minden értékes vívmányát, bizto
sítjuk, ha kell életünk árán is, nemzetünk számára, az egyéni, politikai 
és lelkiismereti szabadságot. Aki mindezt velünk együtt, egy szívvel- 

.lélekkel, őszintén akarja, az nekünk barálunk, fegyvertársunk; aki 
ezek ellen emeli a kezét, azt ellenségnek tekintjük, bármily barátságos 
álarcban közeledik felénk. De ha mindenki magunkra hagy, akkor se
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rettenünk viasza hivatásunk betöltésétől, mert: „Erős várunk nekünk 
az Isten.“ Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk, leszünk, ilyenekül kell 
mutatnunk is magunkat minden alkalommal.

5. Szó ért bennünket, hogy első számunk két cikke is panasz-szót 
hallat arról, hogy a protestáns tanároknak az egyházi törvények nem 
biztosítanak olyan teret az egyházi élet területén, amilyen őket faj
súlyúknál és létszámuknál fogva megilletné. Ne vegye zokon senki 
ezt a megállapítást. Nem is panasz az, hanem inkább kérés az ille
tékesekhez. Fakad pedig ez a kérés a tanároknak egyházuk iránt 
érzett nagy szeretetéből s abból az olthatatlan vágyukból, hogy minél 
több, minél nagyobb szolgálatokat tehessenek egyházuknak. Olyan
formán érzik magukat a protestáns tanárok mai egyházjogi, egyház
társadalmi elhelyezkedésükben, mint az a katona, aki rohanva rohanna 
dúló csatákba, de beosztása nem engedi. A tanárok úgy érzik, sok 
olyan területe van az egyházi életnek, ahol ők szeretnének is, tudná
nak is sikeres munkát végezni, tanári hivatásuk sérelme nélkül — de 
nem kapnak e munkákra megbízatást, nem kellenek, talán szándé
kosan mellőzik őket. Szóval az eddiginél több szerepet, több bizalmat, 
több munkát kérnek. Ugyan mi állhatná útját kérésük teljesítésének? 
Az egyház érdeke bizonyára nem. Borsos Károly.

Helyreigazítás. Egy-két nappal azután, hogy a Prot. Tanügyi Szemle 
1—8. száma megjelent, Fináczy E. budapesti egyetemi tanár úr arra 
kért, nézzek a pataki Kollégium XVIII. századi nagy kéziratos történe
tében utána annak, vájjon Comenius pataki Búcsúbeszédé ben, amely 
e nagy Históriában — úgy emlékszik — meg van, nem található-e 
meg az a passus, mely talán e beszéd olvasása nyomán a fülében 
cseng, a melyben Comenius a magyar nemzetet egyebek közt arra 
buzdítja, hogy magyar nyelven írott tankönyveket készíttessen és adasson 
a tanulók kezébe, — mert sajátságos, hogy ez a passus a beszédnek 
Comenius kiadta Opera didactica omnia (1657. Amsterdam) III. kötetében 
nem található meg. E fölkérésnek annál szívesebben tettem eleget, 
mert hiszen — részben Stromp L. (Apáczai Cseri János, mint paeda- 
gogus. Budapest, 1898. 138. 1.) részben Schneller I. (Comenius és 
Apáczai. Prot. Szemle, 1918. évf. 31. 1.) után e passzust folyóiratunk 
1—3. számában (Comenius és Apáczai, 33. 1. 32—36. sor) magam is 
szóról-szóra idéztem s igy nagyon érdekemben állott annak megálla
pítása, hogy, ha már Összes müvei-ben nincs meg, legalább a beszéd
nek Patakon őrzött szövegében meg van e ez a nevezetes passzus ? 
Elővettem tehát a História két vastag folio-kötetét s kivált az I. kötet
ben, mely Comenius pataki beszédeit tartalmazza, keresem a Com. 
Búcsúbeszédjét; keresem, de nem lelem benne. Ekkor megnézem a 
Dezső L. Comenius könyvében, micsoda szöveg alapján beszél ő a 
Búcsúbeszédről? S ime ő azt mondja, hogy e beszéd megtalálható a 
Primitiae Láborum Continnatio-ban. Nosza, kinyitom a Primitiae Laborum ot, 
mely Com. Patakon mondott beszédeit és készített dolgozatait tartal
mazza s mely a címlap szerint Patakon nyomatott 1650—51-ben, keresem
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s a Continnatio során, a 109—127. lapon csakugyan ott találom az 
1654. jun. 2-án mondott Sermo Valedictoria-t, melynek Patakon való 
megjelenéséről sem a Szabó K. Régi Magyar Könyvtára nem tud, sem 
mi itt Patakon élők eddig nem tudtunk semmit. Ekkor a Búcsúbeszéd 
nyomtatott szövegében keresem a kérdéses passzust s hogy jobban 
megértsem, segítségül hívom Dezső Lajosnak a Nemzeti Nőnevelés 1881. 
évfolyamában közzétett magyar fordítását, de hiába, így se találom 
benne a Fináczy-kérdezte és magamcitálta passzust. így tehát saj
nálattal kellett Fináczy úrnak is jelentenem és sajnálattal kell folyó
iratunkban is közölnöm, hogy a magyar nemzethez intézett e sorok 
a Búcsúbeszédben nem találhatók meg. Én mint említém, Stromp és 
Schneller dolgozata nyomán idéztem e sorokat; Stromp műve 188. 
lapján így vezeti be azokat: „Comenius, midőn Sárospatakról 1654-ben 
elbúcsúzott, ezt hagyta ott örökségül“ — s következik az 5 soros 
idézet. Hogy honnan, mely szövegből, mely forrásból veszi idézetét, 
nem mondja meg; ő, sajnos meghalt s így nem vonhatjuk már érte 
felelősségre. Schneller Stromptól vette át az idézetet.

Ezentúl tehát törölnünk kell a magyar pedagógiai irodalomból 
Comenius e sorait. Tévedésünkre, a Stromp szavaiba vetett bizalmon 
kívül, abban kereshetünk némi mentséget, hogy e sorok teljesen 
megfelelnek Comenius szellemének, mert egészen természetes, hogy 
aki a schola maternara oly nagy súlyt helyez, a lingua maternat is 
magasra értékeli; ha tudjuk, hogy a külföldi Bisterfeld is magyar 
nyelven idézget a latinos korszakban, semmi meglepőt nem fogunk 
találni abban, hogy Comenius, a hálás hospes, a nationalis lingua 
művelését ajánlja jóltevőinek. De különben e sorok két előző, ide
vonatkozó nyilatkozatával is teljes összhangzásban állanak s szinte 
azok kibővítésének tetszenek. Rúcz Lajos.

Dr. flávorka Sándor: »fl magjjar flóra kis határozója«. Budapest, 
1926. Studium. — A szerző tollából harmadéve megjelent .Flora 
Hungarica“, mely a maga nemébén klasszikus alkotás, a tudományos 
botanika birodalmában járatosabbak számára hézagpótló mű. Meg
határozókönyv hiányát azonban a középiskolában is éreztük. A Cserei
féle növényhatározó már elavult, amellett a főbaj, hogy nem is lehet 
kapni. Égető szükségünkben jött segítségünkre Dr. Jávorka Sándor 
kis határozója, mely háromszáz és egynéhány oldalon, kellően leegy
szerűsítve adja a gyakorlatlanok kezébe megcsonkított hazánk flórá
jának meghatározó kézikönyvét. Hogy a múvecske csak Csonka- 
Magyarországra vonatkozik, hibául felróni nem lehet, mert hiszen 
elsősorban azt a gyakorlati célt kívánja szolgálni, hogy a magyar- 
országi középiskolák tanulóinak legyen segítségére. (Adja a jó Isten, 
hogy mentül hamarabb legyen szükségünk egy új kishatározó meg
jelentetésére, mely egész Magyarország növényzetét felölelje!) A mű 
tanulók és általában kezdők számára kiválóan alkalmas és használ
ható kézikönyv. Néhány bonyolultabb genus, mint a Rosa, Rubus, 
Thymus, Hieratium, stb. erősen le van egyszerűsítve, sokkal hozzá
férhetőbb alakban mutatkozik előttünk, mert bizony a FI. Hung.-ban
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nagy terjedelmükkel még a szakembernek is nem egyszer gondot 
okoznak, kezdő számára pedig egyáltalában nem használhatók.

A munka értékét nagyban növelik a CsapodyVera tanárnő által 
készített kitűnő habitusrajzok, melyek a meghatározás biztonságát 
hasonlíthatatlanul fokozzák. 46 táblán mintegy 1000 növény van 
ábrázolva, kicsinyített alakban, de ez egyáltalában nem von le a 
rajzok értékéből semmit . . 1

Anyagi okokból nélkülözzük a morfológia részletesebb tárgya
lását, amit e középiskolák számára készült munkában joggal elvárnánk, 
azonban e hiány csak látszólagos, mert a könyv elején lexikonszerűen 
meg van adva minden előforduló szakkifejezés magyarázata, mely 
teljesen kielégítőnek látszik.

A művecske egyébként a középiskolai természetrajzoktatásnak 
kétségenkivül értékes segédeszköze lesz és a botanika tanárai őszinte 
örömmel mondhatnak köszönetét Dr. Jávorka Sándornak, aki kiváló 
szakképzettségével és rátermettségével az erősen érezhető hiányon 
gyökeresen segített!

A munka ízléses kiállítása és a rajzok sikerült reprodukciói a 
Studium Könyvkiadó Vállalat ügyességét és buzgóságát dicsérik.

Szelénéi Gusztáv.

flz Orsz. Ag. Hit. Ev. Tanáregy. XI. Évkönyve. (1924—25. és 1925—26. év.)
Szerkesztette: Dr. Szelényi Ödön, titkár, 

flz Orsz. Ref. Tanáregjf. Évkönyve. (Í925—26. tanév.)
Szerkesztette: Dr. Kun Sándor, központi jegyző.

Sokszor felmerült az a gondolat, bogy a tanítással foglalkozók
nak egy nagy országos egyesületben kellene tömörülniük, „mert a 
tanítók és tanárok ily méretű tábora úgy az anyagi, mint az erkölcsi 
érdekeket hathatósan tudná érvényesíteni.“ E gondolat képviselői a 
bírák országos szervezetére irányítanak. íme — a bíráknál az igaz
ságügyminisztertől, a kúriai birákon át a járásbiróig, a törvényszéki 
jegyzőig mind solidaris. Nálunk külön rend az egyetemi tanár, külön 
a középiskolai, más a polgári iskolai tanár, külön áll a torna, zene 
stb. tanár s ismét külön kaszt a tanítói status. De még egy- és ugyan
azon rendűek között is érvényesül a „divide“ felekezetek szerint.

Bizony szinte irigylésreméltó a bírák társadalmi és anyagi hely
zete, valamint legfelsőbb hatóságuk solidaris megnyilatkozása — a 
mi senkitlenségünk mellett.

Mégis, ha elgondolkodunk jelen két Évkönyv beszámolója fölött, 
bizony evangélikus és református sajátos egyházi és iskolai, de foko
zottabb mértékben ref. és ev. tanári helyzet, érdek, célszerűség, szel
lem eleven szükségletének állapítjuk meg az Ev. és Ref. Tanár- 
egyesületek működését.

Az Ev. Tanáregyesület Évkönyvének szerkesztője a XI. Évkönyv 
anyagát következő sorrendben állította össze: 1. Titkári jelentés. 2. 
Az egyesületi gyűléseken tartott előadások. 3. A közgyűlés jegyző
könyve. 4. A vallástanári szakosztály jeleutése. 5. Az Ev. Tanár



51

egyesület vezetőségének, választmányi tagjainak és a tiszteletbeli 
tagoknak a névsora.

A titkári jelentés tömören, de minden fontosabb mozzanatra 
kiterjedő figyelemmel foglalkozik az iskola és a tanár szempontjából 
a közállapotokkal, az egyház és iskola viszonyával; rámutat néhány 
fontos probléma megoldására, majd rátér a tanár helyzetére s végül 
kimerítően tesz jelentést a tagok tudományos működéséről.

Közállapotainkkal foglalkozva, megállapítja, hogy erkölcsi viszo
nyaink igen szomorú képet mutatnak a társadalomról. Ezért az egy
házra és az iskolára vállvetve fokozottabban hárul az a feladat, hogy 
a lelkek megtisztulását — az erkölcsi öntudat, hithűség és állam
polgári erények mélyítésével és minden rendelkezésre álló eszközzel 
elősegítse.

Kiemeli azonban, hogy ártalmára van az egyháznak, az iskolának 
és a tanári léleknek egyaránt az az ismétlődő antagonizmus, mely 
az iskola rovására írja az erkölcsi viszonyok sülyedését. E helyett 
áldásosabb, termékenyítőbb hatású lenne, ha papjaink és tanárjaink 
egymás munkáját közvetlenül megismerni és kölcsönösen megérteni 
igyekeznének. Iskola ügyünkre nagyon hátrányos, hogy azt zsinati 
paragrafusok irányítják és nem az arra hivatott pedagógusokból álló 
központi tanügyi hatóság.

Az ev. tanügy és általában az evangélikus közérdek égetően 
sürgeti az evangélikus tanárképzés megoldását a soproni evangélikus 
fakultással kapcsolatosan.

Fennálló iskoláink között különösen aggasztó tanítóképzőink 
sorsa, melyeknek fenntartása egyházunkra nagy teherpróba, de egyszers
mind evangélikus kötelesség.

Örvendetes ellenben, hogy a miskolci jogakadémia működése 
már biztosítva van.

Ezután foglalkozik az ev. tanárok anyagi helyzetével, amely a 
lehető legszomorúbb. De az ev. tanár ily gondterhes viszonyok között 
is úgy az iskolában, mint irodalmi és társadalmi téren önfeláldozóan 
és megfeszített erővel sikeresen működik. Az ev. iskolákban elért 
sikert nemcsak az országos tanulmányi versenyek eredménye, hanem 
pld. Kubacska Andrásnak — a budapesti aszódi kör múlt évi május 
hó 2-án megtartott gyűlése alkalmával — bemutatott mintatanítása 
is remekül igazolta.

Az Évkönyv értékét elismerésre méltóan emeli az a jelentés, 
amely a tagok irodalmi és tudományos munkásságáról, ha nem is 
teljesen kimerítően, tudósít.

Eszerint előadást tartottak: Bemport Elek: Jókai, mint az ifjúsá
got nevelő író. Mohr V iktor: A magyar közirály. Böhm Dezső: A vetítő
gép az iskolában. Dr. Laurentzy Vilmos: A modern történettanításról. 
Dr. Horváth Károly: A földrajztanítás főirányai. Dr. Zelenka Margit: 
A leánycserkészet. Tömörkényi Dezső: Eszmék. a történettanítás köréből 
címen. Irodalmi és tudományos müvek jelentek meg a következő ta
goktól: Dr. Szigeti Lajos: Őszi virágok, verskötet; Luther lelke, ifjúsági 
elbeszélések; ugyanő történelmi tankönyv megírására kapott megbí
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zást. Dr. Loisch János: Wéber Rudolfról német nyelven tanulmány ; 
szerkesztette a Szepesi Emlékkönyvet; A miskolci jogakadémia tanári 
kara kiadta a Berzeviezy Emlékkönyvet, a Miskolci Jogászélet c. szak- 
folyóiratot és az akadémia tudományos értekezéseinek a tá rá t; Mikola 
Sándor: Középiskolai fizikai tankönyvet írt; Masznyik Endre: Ujtestá- 
mentumot fordította ma élő irodalmi nyelven ; Horváth Károly: „Iroda
lom és élet“ c. folyóiratot szerkeszt és népszerű természettudományi 
kézikönyveket írt két kötetben; Moor Győző: Méccsel kezemben c. 
verskötet; Grég Gyula; Három német nyelvű szepesi néprajzi tanul
mánya; Dr. Bruckner: a Mohácsi Emlékkönyvben; Dr. Oravecz, a 
Csengery Emlékkönyvben, Dr. Szigethy Lajos, a Nagyenyedi Emlék
könyvben Írtak tanulmányt. Hittrich Ödön, Schediusról; Kliment Jenő, 
Hunfalvy Pálról irt megemlékezést. Hetvényi Lajos, a Luther naptár 
szerkesztésén kívül A világprobléma és a magyar kérdőjel az új 
reformáció látószögéből c. tanulmányt adta ki. Losonczi Zoltán: A 
magyar tővéghangzókról; Barcsai K . : Költők, irók jellemrajza; Papp 
Ferenc: Vallástana; Haberern G.: Korálkönyve; s Hamvas J. ifjúsági 
elbeszélései zárják le a sort. Külön érdem illeti az örökké tevékeny 
Dr. Szelényi Ödönt, aki tanít, tanáregyesületi titkári munkája mel
lett, szerkeszti az ev. tanáregyesület évkönyvét, a „Hegyenépitett 
Város“ c. hetilapot és nemes agitációjával megszületett a Prot. Tan
ügyi Szemle, melynek szintén felelős szerkesztője. Személyisége szinte 
nélkülözhetetlen ott, hol az evangélikus s általában, ahol a protes
táns ügyért helyt kell állani. E XI.Évkönyv kis terjedelme mellett 
is oly nagy adatgyűjtemény, hogy épen ezért egy hiányát is kell 
megemlítenem. Nincs benne tárgymutató, melynek híján a jövőben 
a protestáns tanárság és iskola történetírójának nagy munkájába kerül, 
ha az Évkönyvet forrásul használja. Kívánatos volna továbbá, hogy 
legalább minden második évkönyvben a tagok névsorát is közölnék.

„Az Orsz, Ref. Tanáregyesület X X . Évkönyvé“-nek  szerkezete a 
következő: 1. Elnöki megnyitó; 2. Nagy Miklós előadása; 3. Jelentés 
a Tanáregyesület működéséről; 4. Pénztári jelentés; 5. A XX. köz
gyűlés jegyzőkönyve; 6. A tanáregyesület tagjai; 7. A T. Gy. N. A.-ból 
kiosztott nevelési segélyek; 8. Tárgymutató. r

E tartalomjegyzékből kitűnik, hogy az Évkönyvben van pénztári 
jelentés, van jó tárgymutató és a tagoknak lajstroma, ami az evang. 
évkönyvből hiányzik. Viszont nincs olyan áttekintés a Ref. Tanár- 
egyesület és tagjainak működéséről, mint az evang. évkönyvnek 
titkári jelentése.

A főjegyző jelentése az Egyesületnek csaknem teljesen a refor
mátus tanárság anyagi érdekeinek a védelmére fordított munkájáról 
szól és nem terjeszkedik ki eléggé az Egyesület szellemi irányító 
működésére és tagjainak irodalmi és tudományos működésére.

Az elnöki megnyitóban dr. Dóczi Imre azonos megállapításokra 
jut a társadalom erkölcsei felől, mint amilyeneket az evang. évkönyvben 
olvastunk. Hangsúlyozza a valláserkölcsi nevelés mélyítését és az 
állami tanügy keretében a protestáns szellem ápolását és erősítését 
minden iskolában. A kálvinista öntudat erősítésére szükségesnek tartja
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W  a ref. tanárképző internátusok fejlesztését és a ref. középiskolákban 
csak a Konvent által approbált tankönyvek bevezetését.

Az Évkönyv jelentékeny részét Nagy Miklós előadása tölti ki,
! melynek cime: „A közeljövő problémái a magyar protestáns közép

iskolákban.* Ez az előadás az előadó igazgató rendkívüli éleslátásáról 
‘ s kiváló pedagógiai érzékről tanúskodik. Megállapítja a középiskolák 
( fokozatos romlását s rávilágít e romlás orvoslásának módjaira.

ítéleteiben többször túloz, de színezései is egy szép nagy célt 
; szolgálnak: legyen az iskola igazi „veteményeskertje“ a hazának, az 

egyháznak és az emberi kultúrának s benne a tanár hivatása magas
latán álló, ha kell drákói szigorúságú, egyébként szerető kertész.

Tanulmányának első részében a tanulóifjúsággal kapcsolatos 
problémákat vizsgálja, a második részben a tanárkérdést taglalja s 
végül az iskoláról, mint intézményről értekezik. A javaslatok egész 

i erdejét sorakoztatja fel, amelyek legnagyobb része megszívlelendő, 
így pl. sürgeti az évvégi vizsgák visszaállítását, diáktanulmányi naplók 
bevezetését, melyet szülő és tanár egyaránt ellenőrizzen; a technika 

: vívmányainak (film, rádió, grammofon) felhasználását az oktatásban.
Igen helyes az a megállapítása, hogy a testnevelés sporttá és 
tréninggé kezd fajulni. A cserkészetről az a véleménye, hogy ha az 
tényleg jellemfejlesztő, akkor minden diáknak cserkésznek kell lennie, 
különben a külsőségek túltengése és a diáktársadalomnak cserkészre 
és nem cserkészre tagolása nem kívánatos.

I A tanárkérdés megoldásának általánosan ismert módjai mellett
t a tanár tudományos továbbképzése céljából azt javasolja, hogy „kül

dessék ki egyetemi tanárokból és kiváló középiskolai tanárokból álló 
bizottság, mely 2—3 esztendőnként minden középiskolai tanári szak- 

S csoport részére három kérdést tűz ki átdolgozásra.“ Aki ilyen vizsgá-
, latot kiállott, annak élete végéig minden esztendőben utaljon ki a
. minisztérium tudományos pótlékot.

Végül az iskoláról, mint intézményről szólván, sürgeti az egységes 
köznevelési törvény megalkotását, Imre Sándor régi javaslata alapján.

0 is fájlalja azt az antagonizmust, amely fennáll az egyház és 
az iskola között. Ennek megszüntetését csak úgy reméli, ha a refor- 

; mátus középiskolákat egységes központi elöljáróság vezetése és irányítása 
j. alá helyezik, amelynek a jogköre még a tanterv módosítására is ki

terjedne. Végül kívánatosnak tartja, hogy különösen a vidéken a 
tanárság hatékonyabban vegye ki részét a társadalmi életben s tegye 

í a vidéki középiskolákat kulturális centrumokká. (Népszerű, tudományos 
előadások, diák-dalosversenyek, tornaestélyek stb.)

A közgyűlés általános érdekű javaslatai közül kiemeljük a követ
kezőket: A reálgimnáziumokban elég volna egy modern nyelvet tanít- 

! tatni, melynek tanítása nem a II. osztályban, hanem a Ili-ban vegye 
kezdetét. Ha mégis két modern nyelv tanítása volna kötelező, akkor 

1 Kónya Sándor alapos megokolása szerint a francia nyelv helyett az
angol nyelvet vezessék be. (Ez a nyelv gazdagabb; morális értéke 
nagyobb; az angol más tudományokban gazdagabb; legkönnyebb és 
legelterjedtebb ez a nyelv; erkölcsi, irodalmi, társadalmi, művészeti
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szempontból értékesebb a francia irodalomnál; mellette szól a pro
testáns érdek is.)

Elfogadta a közgyűlés azt a javaslatot is, hogy a tanáregyesület 
vagyonát' Debrecenben ref. tanárok nevelő házának létesítésére 
fordítsák.

A közgyűlés a tagsági díjat a békebelinek megfelelően 4 pen
gőben állapította meg s hasonló arányban emelte fel a tiszteleti 
dijakat is. Az évkönyv szerkesztője gondos munkát végzett, nem rajta 
múlt, hogy az említett jelentés elmaradt.

Ezek után, ha a két Évkönyv adatait mérlegeljük, szomorúan 
azt állapítjuk meg, hogy az iskola s kivált a középiskola sem a tár
sadalom, sem az intéző körök részéről nem részesül abban a méltány
lásban, melyet kulturális és politikai hivatásához mérten megérde
melne. A tanár társadalmi helyzete nincs azon a szintvonalon, melyre 
hivatása és képessége predestinálja; a tanár munkáját aránytalanul 
kevésre értékelik.

Mi hát a teendő?, Ha itt a kor áramlata volna e tünet oka, 
akkor a mi küzdelmünk e kór ellen szinte meddőnek bizonyulhatna. 
Ezzel szemben megállapítható, hogy a legtöbb országban a tanár a 
társadalomban és a kormányzatban vezető pozícióhoz jutott.

Vessünk számot tehát elsősorban önönmagunkkal. Szüntessük 
meg a „szerény tanár“ „találó“ elnevezést. Igenis legyenek igényeink 
elsősorban szellemiekben, azután anyagiakban. Legyen a tanár egyen
ként és összesen solidáris mint a biró, értékelje képességét és munká
ját úgy, mint az orvos ; hivatásához méltóan legyen méltóságosabb, úgy 
mint a pap ; legyen mindenkor diplomata, mint a jó politikus ; engedje 
magához a kisdedeket, miként Krisztus urunk óhajtotta; legyen tanári 
öntudata, melynek a fundamentuma az az erős meggyőződés, hogy az 
ő hivatása minden más hivatás fölött áll. Ne legyünk hát csak „hiva
talosak, hanem választottak is!“ Schindler G^ula.

Rags József: Gondolkodók. Kultúra és tudomány. 193 lap. Nagy 
József igen termékeny író és eleven impulziv gondolkodó. Majd min
den óv meghozza egy vagy több újabb elmetermékét és mindig szí
vesen olvassuk tőle a filozófia-történet nagy alakjainak finom elem
zését és élvezzük ragyogó előadását.

Ezutal 13 tanulmányát foglalta egy kötetbe, olyanokat, melyek 
már másutt is megjelentek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy semmi ki
fogásunk az ellen, ha különböző folyóiratokban szétszórt cikkeket szé
pen egybegyűjtve kapunk, azonban más kérdés, helyes e, eléggé indo
kolt e ugyanazt a tanulmányt egyszerre 2 könyben megjelentetni, már 
pedig a Bergson és Keyserlingről szóló cikkek a mostani kötettel 
majdnem egyidejűleg napvilágot láttak „A gondolat úttörői“ c. vállalat 
I. és II. kötetében.

Áttérve az egyes cikkekre, melyekről szerző azt vallja, hogy 
lemond az eredetiségről, a meglepő új szempontokról és C3ak áhitatos 
tiszteletet szeretne kelteni a tárgyalt gondolkodók fensége iránt — 
megállapíthatjuk, hogy a jeles szerző kivált a francia gondolkodás
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körében érzi magát otthonosnak, amint ezt a Malebranche D’Alembert, 
Boutrous, Bergson és bergsonizmus, Faguel és a XVIII. század szelle
mének kialakulása Franciaországban c. cikkek bizonyítják. De szép a 
többi is (Kayserling, Eötvös). Nagy sajnálatunkra nem igen látjuk a szerző 
saját álláspontját. Különösen kitűnikez Kant méltatásánál, akit ebben a kö
tetben úgy mutat be, mint aki a régi ábrándos metafizikából is metakriti- 
kát csinált, egy épen most megjelent kötetében, (Fiaton és Kant) ellen
ben a Pemlten-féle felfogáshoz csatlakozik és úgy látja, hogy Kant ízig- 
vérig metafizikus volt, aki a 3 kritikában befektetett elemzést mindig 
csak előkészítőül tekintete az új metafizika számára. A legközelebbről 
érdekel bennünket Két magyar filozófus c. cikke, mely a nápolyi filo
zófiai kongresszus számára készült és amelyben Bőhm Károlyt és 
Pauler Ákost ismerteti megszokott avatottsággal. E cikkből azonban 
látható, hogy rokonérzése mégis Paulerhez vonja, különben nem 
mondaná, hogy a Bőhm féle iskola nem fejlődésképes, mert dog
mának hajlandó tekinteni mestere örökségét, amely állítást már egy
magának Makkai Sándornak á vallásbölcsészete is meggyöngiti. Azon
ban, ha tettünk is pár kifogást, készséggel elismerjük, hogy Nagy 
József könyve bő okulására szolgálhat müveit olvasóközönségünknek, 
amely újabban szeret a filozófiával foglalkozni. E tekintetben Nagy 
József könyvei a maguk gondolatébresztő fejtegetésükkel, plasztikus 
jellemzésükkel, lendületes előadásukkal, a legkényesebb igényeket is 
kieléfílhetik. Szelénéi Ödön.

Schriften zur Frauenbildung. Herausgegeben von Jakob Wychgram. 
1—10. Longensalza. Beyer et Söhne. A köznevelés egyetlen területén 
sem történt oly gyökeres változás az utolsó félszázad alatt, mint a 
leánynevelés terén. A társadalmi és gazdasági viszonyok átalakulása, 
a család bomlása, a nőnek az élet küzdőterére való kilépése, a femi
nizmus vívmányai, a gyermek- és ifjúság-tanulmány megszületése 
magukkal hozták, hogy a nők nevelését ma egészen más szemmel 
nézik, mint évtizedekkel azelőtt. Határozottabb, konkrétabb célokat 
tűznek a leánynevelés elé, mint régen és az egész nevelő eljárást 
tudományos alapra igyekeznek fektetni. Mindinkább győzedelmeskedik 
az a 'felfogás, hogy a leányiskolák nem lehetnek egyszerű utánzatai 
a fiúiskoláknak, hanem mindenkép a női nem sajátosságait kell szem 
előtt tartaniok. Ezért napirenden vannak a férfi és női psyche eltéré
seire vonatkozó kutatások, amelyek kétségkívül nagy hasznára vál
hatnak a leányneveléssel foglalkozó tanerőknek.

Ebből a szempontból komolyan ajánlható az a néhány füzet, 
melyet Wychgram a Mann-féle „Pädagogisches Magazin“ értekezései 
közül, külön gyűjteménybe foglalt. Eddig 10 füzet jelent m eg: 1 
Tiling; Psyche und Erziehung der veiblichen Jugend. 2. Kühn— Froh*- 
«ims: Wir Frauen. 3. Münch: Schnelle Beleinung der Kinder. 4. 
Heilmann : Der Kunstgeschichtsunterricht an der Frauenschule. 5. Loch- 
ner: Geschlechtertraning und Geschlechtervereinigung. 6. Cr oner: Die 
Psyche der weiblichen Jugend. 7. Mueller— Oltfried: Der Deutsch- 
Evangelische Frauenbund. 8. P rilipp: Brynhild und die Madonna. 9,
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Rincklake— Tiling: Neue Wege zur deutschen Frauenbildung. 10. Went- 
scher: Mutterschaft und geistige Arbeit.

Valamennyi füzet elolvasásra méltó, de az I., VI. és X. számuak 
mégis különös figyelmet érdemelnek. Az elsőben Tiling Magdolna, az 
elberfeldi leányiskola feje, igen érdekesen jellemzi a fiatal leány 
pszichéjét. Rámutat a leánynak a természettel való összekötöttségére, 
az odaadás és tartózkodás közti sajátszerü ingadozására, saját lelké
nek megértésére; finoman elemzi szellemi és akarati életét és végre 
felveti a világnézet és személyiség kérdését. A II. részben pedig igen 
becses útmutatásokat ad, hogyan kell a leánnyal bánni, pl. hogyan 
lehet a felületesség, önfegyelmezetlenség, én kultusz ellen küzdeni, 
mikép lehet szellemi életét ápolni, leikébe erkölcsi és vallási értéke
ket plántálni. A nőnevelés főfeladata abban foglalható össze, hogy a 
leány diszharmóniás lényét elvezesse az asszony befejezettségéhez, (?) 
mely azon alapul, hogy létrejön a harmónia az odaadás és tartózko
dás közt, az egység a tudatos és tudattalan közt, a belső és külső, 
a szellemi én és a természetben gyökerező lelki közt. Ez a cél, melyre 
a leánynak törekednie kell és melyet arra való nevelő elősegíthet.

Tiling füzetét mintegy kiegészíti Elsa Croner-é, melyben a 
leánytipusokat ismerteti — nagy hozzáértéssel és finom pszichológiai 
érzékkel. Igen tanulságosak azok a párhuzamok is, melyeket a nő és 
férfi eltérő lelkisége közt von. Vázolja azokat a problémákat, melyek 
a fiatal leányt közvetlenül érintik és felállítja a leányiskolái tanítás 
tízparancsolatát. Az utolsó füzetben Elsa Wentscher arra a kérdésre 
felel, hogy összefér-e az irodalmi működés az anyai hivatással és saját 
lelki fejlődését és életpályáját ismertetve kimutatja, hogy igenis lehet 
irodalmilag működni és gyermeket jól nevelni. A füzeteket melegen 
ajánljuk leányoktatással foglalkozó kartársainknak. Az e téren kezdőt 
útbaigazíthatják, óvatosságra szoktatják, de még a tapasztaltabb 
leánynevelők is okulhatnak belőlük. Legalább tudatosabbá teszi ben- 
nök azt a felelősségüket, hogy a nőnevelés helyesebb irányításával a 
nemzeti jövő felépítését is szolgálják. Szelénéi Ödön.

Bartha Dózsef: Két nemzedék magvar irodalma 1875—1925. Bpest 
1926. — 175. 1.

A kritikusnak legfőbb, mondhatni egyetlen erénye a szigorú 
tárgyilagosság. S ez az, ami ellen és igen súlyosan vét Bartha fönti 
müvében.

Puszta átolvasás után már szembetűnő módon megnyilatkozik:
1., antiszemita érzése, 2., csökönyös konzervatív állásfoglalása a 
modern irodalom s közelebbről Adyval szemben, végül pedig 3., erősen 
elfogult katholikus világfelfogása.

Mindez mint embernél talán érthető és raegboesájtható, de mint 
kritikusnál, nem nevezhető erénynek a legjobb akarattal sem. E három 
síkban megnyilvánuló elfogultsága rontja le aztán értékét e különben 
elsőrangú irod. alkotásnak, ami ugyanilyen erővel hézagpótló is lehe
tett volna az utolsó félszázad irodalmát illetőleg. Nem lehet még igy se
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letagadni tárgya iránt érzett lelkesedését, az adatgyűjtésben kifejtett 
szorgalmát s helyenként meglepően találó értékeléseit.

Ami első hibáját illeti, a Társadalmi élet tagozódása c. szakasza 
mutatja feltűnő megnyilatkozásban.

— A zsidók »a nemzeti érzelmek hiányában csaknem mindenütt 
a destructiv irányt képviselik . . . Oroszországban elősegítették az 
anarchizmust, . .  Törökországban ők voltak az új török propaganda 
élesztői, karöltve a szabadkőmívesekkkel . . . nálunk pedig kezökben 
tartják a szociálizmust . . . terjesztik az internacionálizmust. — Mindez 
saját fajtájával szemben hasznot hajtó erény, de más fajokra nézve 
halálthozó veszedelem.“

A zsidó költőkről így nyilatkozik: „Nagy (Qrósz) Endre a társad, 
osztályok egymás ellen való gyűlöletét szítja fel, Bíró (Blau) Lajos 
legtöbb munkáját a nőstények könyvének lehetne nevezni, Heltai 
(Herzl) Jenő a lenge ruhájú kabaré múzsák udvarlója, Szomory (Weisz) 
Dezső a legszemérmetlenebb, erotikus regényeket termeli magyar 
nyelven (még pedig milyen nyelven ! ) . . .*  stb.

Elfogultsága megnyilatkozik minden modern Íróval szemben is. 
Ahogyan Móricz Zsigmonddal elbánik, vagy ahogyan Adyval végez, 
egyenesen felháborító. Meghamisított, vagy félmondatú idézetek egész 
légióját sorakoztatja fel egymás után. Ezekre válaszul utalok Makkai 
Sándornak most megjelent müvére (Magyar fa sorsa), vagy ajánlom 
figyelmébe Hegedűs Lóránt cikkeit. Polémia ellen polémiát.

Harmadik síkú elfogultsága ilyeneket mondat vele: „A szép
prózában ellenhatás — amennyiben a nemesebb erkölcsi felfogást 
igyekeznek érvényre juttatni ,— először a katholikus elbeszélőknél 
jelentkezett, akiknek műveit az Elet és a Szt. István Társulat adták k i.. .*

Vájjon azok a művek, amelyek nem említett cégek kiadványai, 
csupa erkölcstelen tendenciát viselnek magukon ? Távol legyen 
tőlem, hogy vallási vitát provokáljak, de irod. tört. írónak talán még
sem szabad a tényeket így elferdíteni.

Kisebb hibák, amelyek felületes forrás-tanulmányra vezethetők 
vissza, találhatók pl. a Gyóniról írott méltatásban is.

„ . . . a horpadt mellű fiatal vén felforgató nyugatosokat maró 
gúnnyal is illette (Levél Nyugatra, Csak egy éjszakára) . . .“

Az utóbbit egyáltalán nem a Nyugat íróihoz, hanem a háború 
vámpírjaihoz, a gyikos csatazajból élősködő vérkufárokhoz irta, sőt az 
előbbit sem Adyhoz, hanem az Adyt majmoló vértelen idiótákhoz, 
akik „adibbak akartak lenni Adynál tehetség nélkül. . .“ Ezt maga 
Gyóni rektifikálta még életében.

Másik tévedése, mikor igy ír:
„Gyóni ki tudja fejezni lantján a bájt és a kellemet is, főkép a 

féleségéhez írott költeményeiben, amelyek között legszebb az „Üzenet 
a Kedvesnek,“ a halállal szembenálló férj hűséges szerelmi vallomása.“

Nem is volt neki felesége.
De ez csak egy kikapott rész; e miatt még nem lehetne el

ítélni az egészet.
Egyébként egyik bírálója, Horváth Béla, előre érzi, hogy „sokan
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fogják e könyvet támadni. De — úgy mond — akárhogy fogadják is, 
a jövő irod. tört. írója sokszor fog rá hivatkozni.“

Igen, de arra nézve, hogyan nem szabad irod. történetet írni!
Dr. Boross István.

Incze Gábor: Oó az Isten. Tizenegy beszédet tartalmaz. Prédi
kációk és emlékezések. Egy magasba vágyó ifjú sas szárnypróbál
gatásai. De nem egy alkotása arról tanúskodik, hogy már gyakorlott 
a repülésben. Különösen hatásosak és építők a kisebb alkalmi beszédek. 
Nemcsak lelkipásztorok vehetik hasznát, de sokat nyerhetnek e 46 
oldalas kis könyv olvasása közben mindazok, akik a magyar ifjúsággal 
foglalkoznak, annak ügyét szí vökön viselik és szeretnék, ha az pro
testáns őseink hitéhez hűségesebb, a külső látszatra sokszor keveset 
mutató, de mégis építő alkotásokban kitartóbb és lélekben erősebb 
lenne, mint a mai nemzedék. A könyv ára 2 pengő. Megjelent Tahi- 
tótfalúban „Szilveszter“ kiadásban. Kiss István.

Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények.
A magyar kálvinista Sión egyik 
erős oszlopa dőlt ki Darányi 

Ignác személyében. Sokoldalú tevékenységben s haláláig alkotó mun
kában eltelt életét gyászolja a pápai főiskola és a budapesti ref. egyház: 
melynek gondnoka, a dunamelléki ref. egyházkerület, melynek élte 
végéig főgondnoka volt; az egész ország, mert benne egy évtizedig 
munkálkodó földmivelési miniszterét vesztette el, az Állatorvosi Akad. 
diszdoktorát, a M. Tud. Akad. pedig tiszt, tagját.

Viseljük a gyászt szívünkben mi is érette, mert az 0. R. T. E. 
tiszt, tagja s a magyar iskoláknak bőkezű Maecenása volt.

Mint politikus, államférfiú és egyh. főtisztviselő megmaradt mind
végig fajtáját szerető, kis emberek érdekeit szívén viselő, tiszta kezű 
s fejű, megközelithetetlenül egyenes lelkű, puritán kálvinistának.

Nem volt olyan munka a ref. egyház fejlesztése érdekében, 
amelyből ki ne vette volna részét s minden körülmények között érvé
nyesülő kötelességtudás egyh. gondnoki funkcióiban, elintézésben 
lelkiismeretesség jellemzik munkásságát. A mások szolgálatában per
gett le élete. Ember előtt soha meg nem alázkodott s büszkének 
mégsem nevezhette senki; igazi kálvinista jellem volt.

Akinek emlékezetét nagyszerű alkotások, szilárd intézmények, 
humánus gondolkodás, személye iránt hálával eltelt szívek százai és 
ezrei őrzik, „az oly ember nagy boldog bizonnyal.“ B. I.

Kiss József pápai esperes, 7 évig 
csurgói vallástanár, 19 évig pápai 

theologiai tanár, 1902. óta pápai lelkész, 24 évig a pápai ref. egyház
megye esperese, 4 éven át a pápai ref. főiskola egyházi gondnoka,

Kiss Dózsef (1862—1927.)

Darányi Ignác dr. (1849—1927.)
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az Egyetemes Tanügyi Bizottság tagja, f. évi április -hó 23 án fejezte 
be munkás életét.

A kiváló tanár, a ref. iskolaügy mindenkor hű munkása emlékét 
mi is kegyelettel őrizzük szívünkben s örökítjük meg annalesünkben.

Ref. Középiskolai missziói Tanács alakult s tartotta első ülését 
folyó évi április hó 14 én lie. Rácz Kálmán pápai ref. gimn. vallás
tanár elnöklete alatt. A Tanács munkáját a tanév végén három közép- 
iskolás konferencia rendezésével kezdi meg. Az elsőt Ácson, a máso
dikat Hódmezővásárhelyen, fiúk, a harmadikat leányok számára 
Kecskeméten rendezi. Sok sikert kívánunk az új Tanács munkájára.

Egyetemes keresztyén ifjúsági konferenciát rendeznek Szigligeten 
aug. 18. és 21-ike között Magyarország keresztyén ifjúsági egyesületei. 
A konferencián résztvehet minden 18 éven felüli ifjú, felekezeti 
különbség nélkül. Felvilágosítást nyújt a konferencia felől a Kér. Ifj. 
Egyesületek Nemzeti Szövetsége, Budapest, IX. Üllői út 29. sz. ÍI. em.

Meghívó az Orsz. Ref. Tanáregyesületnek fennállása 25 éves 
fordulója alkalmából 1927. évi június hó 7. és 8 ik napján Kecske
méten, a ref. kollégiumban tartandó, tisztújítással egybekötött jubilá
ns (XXI. rendes) közgyűlésére. A közgyűlés lefolyása: 1927. junius 
hó 7-én, kedden: Az elnökség érkezése és fogadtatása 16 óra 07 perc
kor. Elszállásolás után 17 órakor a szakosztályok értekezletei. 19 
órakor választmányi gyűlés. 20 és fél órakor közös vacsora a reál- 
gimnázium tornatermében. Junius hó 8 án, szerdán: 8 órakor isten- 
tisztisztelet a templomban. Imádkozik Farkas Kálmán, kecskeméti 
reálgimnáziumi vallágtanár. 9 órakor közgyűlés a reálgimnázium dísz
termében. A közgyűlés tárgyai: 1. Dr. Dóczi Imre elnök megnyitó 
beszéde. 2. Üdvözlések. 3. S. Szabó József alelnök: Emlékezés az 
egyesület negyedszázados évfordulóján. 4. Dr. Papp Ferenc főjegyző: 
Tantervi reformok. 5. Marton Sándor kecskeméti reálginm. tanár: 
Képek a kecskeméti kollégium történetéből. 6. Főjegyzői és pénztárosi 
jelentések. 7. A választmány előterjesztései s indítványok, melyeket 
legkésőbb május 10 ig kell az elnökséghez benyújtani. 8. A szakosz
tályok előterjesztései. 9. Jelentés a székhelyre beérkezett szavazatok
ról. 10. Tisztújitás. 11. A közgyűlés berekesztése. 12 és fél órakor 
vonaton indulás Kecskemét város Szikrai szölőtelepére s ott 2 órakor 
közebéd. Visszaindulás vonaton a telepről 19 órakor, érkezés Kecske
métre 20 órakor. A választmányi és szakosztályi értekezletek helyisé
geiről s más egyéb szükséges tudnivalókról az érkezés alkalmával a 
helyi rendezőség ad felvilágosítást. Kérjük, hogy a közgyűlésen részt- 
venni óhajtók május 25 ig okvetlenül jelentkezzenek a kecskeméti 
reálgimnázium igazgatóságánál. A közvacsorán a kecskeméti reformá
tus egyház, a közebéden Kecskemét sz. kir. város látja vendégekül a 
közgyűlés tagjait. Jegymegváltás címén a rendezőség 2 pengőt kér a 
vendégektől, melyet az Új kollégium igazgatói irodájában kell befizetni. 
A vendégeket a rendezőbizottság szállásolja el. Az elszállásolásra 
vonatkozó különleges kívánság a reálginmáziumi igazgatósággal köz
lendő. Debrecen, 1927. április hó. flz elnökség.
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fl hódmezővásárhelyi ref. egyház története, amelyet néhai dr. 
Szeremlei Sámuel írt, most van sajtó alatt. Megrendelhető 10 pengőért 
Róth Antal könyvnyomdájában, Hódmezővásárhelyen.

fl Tisza István Tudományos Társaság új tagjai. A debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság Pokoly József dr. egyetemi tanár elnök
lésével tartott rendes évi közgyűlésén Tankó Béla dr. egyetemi tanár, 
kiváló zenekritikus, rendkívül értékes előadást tartott Beethovenről. 
A főtitkári beszámoló után a társaság a vezetőség indítványára az I. 
osztály rendes tagjaivá választotta Balthazár Dezső dr. püspököt, 
Szinnyei József dr. egyetemi tanárt, Erdős Károly dr. debreceni lelkész- 
képző-intézeti igazgatót, Fejér Géza dr. egyetemi magántanárt, Papp 
Ferenc dr. fővárosi középiskolai tanárt, Rácz Lajos és Kiss Lajos dr. 
nyíregyházi muzeumigazgatót.

fl Ref. Egyetemes Konvent f. hó 4—6. napjain tartotta Buda
pesten üléseit. Ez alkalommal megalkotta a ref. középiskolák új 
rendtartását is, amelyet legközelebb ismertetni fogunk.

fl »Szülők Iskolájában« az egyik előadó a napi lapok tudósításai 
szerint rámutatott a cserkészet nevelő hatására és oly rendelkezést 
kívánt, hogy tanító és tanárjelölt csak az lehessen, aki középfokú 
intézetben cserkész volt; mert „aki nem volt jó cserkésznek, az nem 
lehet sem jó tanító, sem jó tanár!“ Ha ezt a következtetést tovább 
fűzzük, oda jutunk, hogy amig nem volt cserkészet, nem is volt jó 
tanár! — ami pedig nem áll. Kár ilyen túlzó állításokkal a nagy- 
közönség fejét megzavarni!

ITlájus 9-én tartotta ülését az ev. egyház egyetemes tanügyi bizott
sága Mágócsy-Dietz Sándor elnöklete alatt. Melegen üdvözölték a taná
rokat a Protestáns Tanügyi Szemle megindítása, a tanítókat az üdülő
ház alapítására megindított mozgalmuk alkalmából. Az egyetemes 
gyűlést felhívják ez utóbbi mozgalom erkölcsi és anyagi támogatására. 
A vallástanárok jogi helyzetét szabályozó javaslatot, a fennforgó nagy 
nézeteltérések miatt teljesen újra dolgozzák. Lahmann György elemi 
iskolai tanterv-javaslatát kinyomatják az Evangélikus Népiskolában.

Dr. Zelenka Frigyes igen alaposan bírálta a nyolc osztályú elemi 
iskola tantervét, mely az Evangélikus Népiskolában jelent meg.

A bizottság indítványozza az egyetemes gyűlésnek: Kérje a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, tegye lehetővé, hogy a lelkész
jelöltek lelkészi vizsgálatukon beigazolt ismereteik beszámításával 
tehessenek tanítói képesítő-vizsgálatot.

Az iparostanonc és ismétlő iskolák vallástanítási tervét elfogadták. 
Sok tankönyvet engedélyeztek, köztök Böhm Károlynak, a nagy filo
zófusnak középiskolai lélektanát és logikáját, melyet kiváló tanít
ványa Tankó Béla dolgozott át. Ezt a hirt bizonyára örömmel olvassa 
a tanárság.

Az egyetemes gyűlés határozatának megfelelőig szaktanárok 
küldetnek ki az egyes iskolák meglátogatására.

A bizottság felkéri az iskolafenntartókat az egyházi főhatóságok
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útján: rendeljék el, hogy a középiskolák tanulói az állami közép
iskolák mintájára évi 1 pengő 00 fillért fizessenek Tanárok Háza 
javára.

A szolgálatukat betöltött tanároknak szolgálatban való vissza
tartásáról kívánatosnak tartja a bizottság az illető alkotmányos ténye
zők (tanárkarok, iskolafenntartók, egyházi főhatóság) meghallgatását. 
Az új középiskolai rendtartást elfogadta a bizottság, készítőinek, 
mindenelőtt Adorján Ferencnek köszönetét szavazott.

A bizottság részvéttel vette tudomásul Helvényi Lajos és Horovitz 
Simon eperjesi jogtanár elhunyták Örömmel üdvözölte Ziermann Lajost, 
az új kormányfőtanácsost. Szigethy Lajos újonnan megjelent könyvét, 
a „Luther lelke“ II. kötetét, mint belmissiói értékű munkát, melegen 
ajánlja mindenféle egyházi tényezők figyelmébe. Sz. b.

Új ev. Ieánjjközépiskola. A pesti ev. magyar egyház elhatározta, 
hogy deáktéri polgári leányiskoláját és a Veres Pálné líceumot foko
zatosan leánykollégiummá alakítja át. Az új intézet I. és V. osztálya 
már a jövő 1927—28. tanévben nyílik meg.

niasznjjik-jubileum. A művelt magyar társadalom 1927. szept. 
24 én ünnepli dr. Masznyik Endre, a kiváló ev. teológiai író és biblia
fordító és volt pozsonyi theol. akadémiai igazgató-tanárának 70-ik 
születési napját. Ez alkalommal a rendezőbizottság Masznyik Emlék
albumot ad ki Vikár Béla, Szlávik M., Kiss A., Szelényi Ö. és Rutt- 
kay Lipót szerkesztésében. Ezenkívül ugyanerre az alkalomra meg
jelenik ünnepi kiadásban Masznyik biblia-fordítása. Az ünnepi biblia 
10, 15, 30 és 50 pengős kiadásokban kapható. Az Emlókalbum á ra : 
15, 25 és 50 pengő. Mindennemű rendelés és tudakozódás erre a 
címre küldendő: Dr. Masznyik Endre jubileum rendezőbizottsága 
Budapest, Sándor-tér 4. III. 2. Telefon: J. 301—95.

Bőhm Karolj? Lélektana és logikája Tankó Béla kitűnő átdolgo 
zásában sajtó alatt van. Előre felhívjuk rá a szaktanárok figyelmét.

Hírek a IRagj;. Tud. Akadémiából. Dr. Bruckner Győző, a miskolci 
ev. jogakadémia tanára május 16 án tartotta székfoglalóját a M. Tud. 
Akadémiában. — Bartók György szegedi egyetemi tanárt és Csöry 
Bálint kolozsvári ref. főginm. tanárt és Baross Gyula leánygimn. tanárt 
az idei nagygyűlés a Magyar Tud, Akadémia levelező tagjai közé 
választotta.

Sajtó alatt van: A mezőtúri ref. egyház története. Irta Faragó Bálint 
ny. főginm. tanár. E gazdag tartalmú munka a mezőtúri ref. egyháznak 
1530—1917-ig terjedő történetét öleli fel é s  szá í o s  más alföldi egy
házra vonatkozólag is tartalmaz érdekes adatokat. A könyv 6 pengő 
előfizetési árban Mezőtúron a Török könyvkereskedő cégnél rendel
hető meg. Szívesen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
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Új egyetemi magántanárok. A vallás és közoktatásügyi miniszter 

dr. Erdős Károlynak, a Tisza István tudományosegyetem hittudományi 
karán »az egyháztörténelemnek az egyet, egyháztörténetre és rokon 
tudományaira kiterjedő“ szakcsoportból, dr. Révész Imrének pedig ugyaue- 
karon „az egyháztörténelemnek a magyar prof. egyháztörténelem 
különös tekintettel az irodalom és teológia történetére“ c. szakcsoportból 
egyetemi magántanárokká történt képesítését jóváhagyólag tudomásul 
vette és nevezetteket ezen minőségökben megerősítette.

flz Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztárosának közleményei: F. év 
febr. 9-től ápr. végéig tagsági dijat fizettek: Pápa, nőnevelő 52P. — 
Hajdúböszörmény, gimn. 8o'60. — Békés 44. — Nagykőrös, tanítóképző 
48. — Hosszú Lajos Szeged 6'40. Sárospatak 60. —, Csurgó 52. — 
Mezőtúr 72. — Kecskemét, reálg. 56.

A Ref. Tanárok Gyermekeinek nevelési alapja javára 1927. 
febr. 9-től ápr. végéig beküldöttek: Pápa, nőnevelő 3i8'80 P. — Siklós, 
polgári 120. — Miskolc, leányg. 768. — Csurgó 480. — Hódmező
vásárhely 542'40 — Berettyóújfalu, polg. 176. — Kecskemét, reálg. 
15’68. — Debrecen, tanitónőképző 230 4 0 .— Kecskemét, tanitónőképző 
260‘80. — Kiskunhalas 473'60. — Mezőtúr 616.

A Békéscsabai tkpénztár egyesület Faragó László békési tanár 
jubileuma alkalmából 100 pengőt küldött az Orsz. Ref. Tanáregyesület
hez. Az adomány hovafordítását az igazgatóságra bízta. Az igazgatóság 
márc. 4 i gyűlésén úgy határozott, hogy az összeget a Protestáns 
Tanügyi Szemle támogatására fordítja.

nyilvános nyugtázás az orsz. ev. tanáregyesület pénztárába be
érkezett tagdijakról és adományokról (1926. nov. 7 tői, 1927. ápr. 12-ig): 
Dr. Horváth Károly 40.000 K (1927 re); Dr. Melich János tiszteleti 
tag alapitó tagsági díja 500.000 K, Dr. Petz Gedeon tiszteleti tag 
alapitó tagsági dija 500,000 K, a Budapesti ev. főgimn. 270.000, K, 
(tagdíj 18 tag után 1926 ra); Rátz László 15.000 K (1926 ra); Moóhr 
Győző 25.000 K (1927 re); Dr. Barcsai Károly 2 P (1927); Dr. 
Szigethy Lajos adománya 40 P, Szabó Aladár 2 P (1927); Veres Pálné 
líceum testületé: 20 P (10 tag után 1927 re); Szelényi Gusztáv 2 P 
(1927); Szarvasi tanitónőképző 12 P (6 tag után 1927 re); Aszódi 
gimn. 28 P (14 tag után 1927 re); Budapesti polgári leányisk. 19 P 
20 f (6 tag után 1926. és 1927-re); Nyíregyházi leánygimn. 24 P (12 
tag után 1927-re); Soproni ev. gimn. 22 P (11 tag után 1927 re); 
Soproni tanítóképző 18 P (9 tag után 1927 re); Bonyhádi gimn. 30 P 
(15 tag után 1927 re); Nyíregyházi Kossuth gimn. 22 P (11 tag után 
1927-re); Szarvasi gimn. 32 P (16 tag után 1927 re); Budapesti ev. 
főgimn. adománya a Prot. Tanügyi Szemlére 80 P, Nyíregyházi Kossuth 
gimn. kormányzó testületének adománya a Prot. Tanügyi Szemlére 
60 P, Aszódi ev. leánynevelő int. 14 P (7 tag után 1927 re). A pénz
táros cime: Dr. Losonczi Zoltán, Budapest, VII. Vilma Királynő út 
17—21. (fiv. főgimnázium).



Pályázati hirdetés.
A budapesti református gimnázium fenntartótestülete 

pályázatot hirdet két rendes tanári,
egy magyar—latin és egy magyar—történelem

szakos tanszékre. — A kellően felszerelt folyamodványok 
(anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló okmányok, 
oklevél, működési-, orvosi bizonyítvány stb.) f. évi május 
hó 25-ikéig, a budapesti ref. egyháztanácshoz címezve, a 
budapesti ref. gimnázium igazgatóságához (IX, Lónyay u. 
4/c.) küldendők. — A magyar—latin tanszéknél a fenntartó
testület fenntartja magának a jogot, hogy — alkalmas 
pályázó, hiányában — esetleg csak helyettes tanárral tölti 
be a tanszéket. — Az állások 1927. évi szeptember hó 
1-én foglalandók el.

Budapesten, 1927. évi április hó 23-án.

flz elnökség.

Uj könyvek.

A z elszakított magyarország közoktatásügye. Budapest, 1926. 
Gondán Felicián: Összefoglaló irodalomtörténet. Budapest, 

Kókai. 1926.
Nagy József: A  filozójia története. Budapest, 1927.
Hegedűs Lóránt: H arc a m agyar igazságért. Budapest, 1927. 
Makkai Sándor: M agyar f a  sorsa. A  vádlott A dy költészete. 

Budapest, 1927.
Balogh István: Gyóni Géza szibériai életrajza. Budapest 1927. 
Zsinka Ferenc: Magy. Prot. Egyháztörténeti Adattár. X I .  év

fo lyam . Budapest, 1927.
Csizmadia Lajos: Bibliai fö ld ra jz  és természetrajz. Sylveszter- 

kiadás. 1927.
Irodalomtörténeti füzetek. (1927.)
György L .: A z erdélyi magyarság szellemi élete.
Tóth B .: A  K isfa ludy regék utánzatai.



Császár E .: A rany képzelete.
Waldapfel J .: Balassi költeményeinek kronológiája.
Magyary Zoltán: A  m agyar tudománypolitika alapvetése. 

Budapest, 19:27.
Gr. Klébelsberg Kúnó beszédei, cikkei, törvényjm aslatai 

1916—1926. Budapest, 1927.
Incze Gábor: Jó az Isten. (Beszédek) Sylvesterkiadás 1926. 
Baronkay Lajos: A  nemzeti közszellem pedagógiája. 1927. 
Pukóvszky Béla: A  magyarországi német irodalom története. 

Budapest, 1926.
Quint József: A személyi lap. (Pedagógiai dolgozatok I.) 

Budapest, 1926.
Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. (N ép

iskolai egységes vezérkönyvek I.) Budapest, 1926. 
Bállá Antal: A  liberalizmus története. Budapest, 1926. 
Czeglédy Sándor: A z  ószövetségi irodalom.
Czeglédy Sándor: A z  újszövetségi szent irodalom. (Sylveszter 

bibliai kézikönnyve I—II. 1926.
Kühár Flóris: A keresztyén bölcselet története. Budapest, 1927. 
Nagy József: Két filozófus, Platón és Kant. Budapest.
Ottlik László: A társadalomtudomány filozó fiá ja . Budapest, 1926. 
M agyar Irodalmi Lexikon. Fóris M. és Tóth A. közreműkö
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Kálvinista nevelés.
A kálvinista iskola célja igazi kálvinista emberek 

nevelése. Az igazi kálvinista ember a tudomány és Szent
írás teljes fegyverzetébe öltözött hős, aki egyedül Isten 
dicsőségét szolgálja életre-halálra, rettenthetetlenül szembe- 
szállva minden ellenséggel, minden akadállyal. A kálvinista 
egyháznak olyan iskolákra van tehát szüksége, ajnelyek 
ezt a nevelési ideált megvalósítani képesek. Ilyen iskolák
tól nem szabad sajnálnia semmi áldozatot. De nem is szabad 
semmi körülmények között sem feladnia a törekvést, hogy 
ilyen iskolái legyenek. Vagy ilyen iskolái lesznek s akkor 
dönthetetlen erővel él, virul, fejlődik a lehetőség legszélső 
határáig; vagy nem lesznek s akkor maga az egyház is 
elsorvad, megsemmisül. Vagy megfelelő iskolákkal él, vagy 
sehogy. Tertium non datur. Igenis, ez így van. A kálvinista 
ideálnak megfelelő emberek nevelése megfelelő iskolák 
nélkül: lélektani lehetetlenség. Azt a különleges lelki fegy
verzetet, amelyet az igazi kálvinista ember visel, csakis 
ennek a különleges fegyverzetnek előállítására céltudatosan 
berendezett iskola gondos nevelése adhatja meg. Ezt a fel
adatot sem templom, sem cserkészet, sem ifj. egyesület, 
sem semmiféle társadalmi szervezet nem végezheti el 
kellőképen, az iskola mellőzésével, az iskola helyett. Külö
nösen azt a feladatot nem, amit a középfokú kálvinista 
iskolának kell végeznie. Az iskola a kálvinista egyháznak 
nemcsak veteményes kertje, hanem létfeltétele, nélkülöz
hetetlen életgyökere.

Ha pedig ez így van, akkor a magyar kálvinista egy
háznak mindent el kell követnie, hogy megfelelő számú és 
minőségű iskolái legyenek egyháztagjainak nevelésére. Ha 
erre anyagilag képtelen, igénybe kell vennie az állam 
hozzájárulását, fennálló törvényeink alapján. Az iskoláztatás 
állami feladat; a magyar államnak örülnie kell, ha e fel
adata teljesítését megosztja vele a magyar kálvinista egy-
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ház. Az 1848: XX. t.-cikket hazánk mai állapotában nem 
hajtanám végre betű szerint úgy, hogy az összes egyházi 
és iskolai kiadásokat az állampénztár fedezze. De okvetle
nül végrehajtandó e törvény igazságos, egyenlő mértékben 
minden bevett felekezetibe vonatkozólag úgy, hogy az egy
házak és iskolák összes kiadásainak méltányosan megálla
pítandó hányadát fizesse az állam. A felekezeti iskolák 
kiadásaiból például elegendőnek tartanám az anyagi kiadá
sok 50°/0-ának az egyházakra hárítását; a többit minden 
felekezeti iskolánál egyformán az állam fizetné. Az állam 
részére e támogatás fejében csak a legfőbb felügyeleti jog 
gyakorlása volna fenntartandó. Az államnak csak arra kel
lene ügyelnie, hogy a felekezeti iskolák a megszabott mű
velődési anyagot tanulóikkal jól elsajátíttassák és hogy ne 
legyenek egyoldalú felekezeti elfogultság, türelmetlenség, 
felekezeti gyülölség szítása által a nemzeti egység megbon
tásának eszközei.

Hogy milyen legyen a kálvinista iskolák nevelésének 
szelleme, iránya, módszere: az adva van a kálvinista neve
lés ideáljában. Nyissa ki a kálvinista iskola kapuit, a tanulók 
szíveit, lelkeit a tudomány és a Szentírás minden igazsága 
előtt. Az igazság keresése és bátor hirdetése jellegzetes 
kálvinista erény, amit az iskolának is ápolnia kell. Ebből 
következik, hogy a kálvinista iskolának nem szabad semmi
féle tudományágban, egyoldalú, elfogult felekezeti szem
pontból néznie a jelenségeket, hanem csak az igazság szem
szögéből. Mi nem félünk semmiféle tudományos igazságtól; 
nem szabad hát tanítványaink szemét sem bekötnünk a 
tudományos igazságok meglátása elől. A tisztánlátás elő
segítése végett feltétlenül szükséges a vallástan anyagába 
felvenni, vagy külön tárgyul pl. a VII. osztályba beillesz
teni a filozófia történetét. A vallástanításnál különös 
figyelemmel kell lennünk a kálvinizmus alapvonását képező 
szigorú puritánizmusra, az Isten lélekben és igazságban imá- 
dására. Kerülni kell tehát minden farizeizmus felé hajló 
külsősködést, magamutogatást, vallásos érzésünk külsősé
gekben fitogtatását. Ellenkezik ez a kálvinizmussal ép úgy, 
mint a magyar jellemmel.

Legyen a kálvinista iskola külső-belső berendezése, 
tanügyi felszerelése mintaszerű, a jó Ízlés, a modern peda
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gógia minden jogos követelményének megfelelő. Legfőbb 
tanügyi felszerelése legyen olyan tanító, aki eleven szem
léltető eszközül szolgálhat a kálvinista emberideál meg
ismertetésére. Végtelen nagy gondot kell tehát fordítanunk 
minden fokú iskoláink tanítóinak nevelésére, kiválasztására. 
Sokkal nagyobb gondot az eddiginél. Hogy a kálvinista 
iskola célját elérhesse, mintaszerű tanítókra van szüksége, 
akik a tudomány és a Szentirás fegyvereivel egyaránt fel 
vannak szerelve. Minden kálvinista tanító, tanár, a rendes 
szakképzettségen kívül alapos theológiai képzésben is kell, 
hogy részesüljön. Gondosan kiválogatandók azok a theoló
giai tárgyak, amelyekből az alsó-, közép- és felsőfokú 
iskolák tanítói szigorú vizsgálatot tegyenek, mielőtt kálvi
nista iskolában alkalmazást nyernek. Ez elkerülhetetlenül 
szükséges. Hogyan várhatjuk valakitől a kálvinista ideálnak 
megfelelő embernevelést, ha önmagában nem él eleven 
erőként az az ideál? A kálvinista tanár, tanító, egész egyé
niségének szinte sugároznia kell a kálvinista szellemet, csak 
így áradhat az át a tanítványok leikébe. Azt a szellemet 
pedig nem lehet alapos nevelés nélkül megszerezni. Tehát 
a kálvinista tanár és tanítóképzés egyházunk egyik leg
életbevágóbb, legfontosabb feladata.

Ha pedig sikerül ilyen tanítókat nevelnünk, megsze
reznünk iskoláink számára, meg is kell azokat becsülnünk. 
Olyan anyagi ellátásban, olyan erkölcsi megbecsülésben kell 
azokat részesítenünk, hogy jó kedvvel, teljes buzgalommal 
szentelhessék magukat nagyszerű, megbecsülhetetlenül fon
tos egyházi szolgálatukra. Igenis, elsőrangú egyházi szolgá
latot kell hogy végezzenek az egyház testéhez tartozó vete
ményes kertek gondozói: nagyon természetes tehát, hogy 
erre a szolgálatra egyházi előkészítésben is részesüljenek 
s ők maguk az egyházi rendhez számíttassanak. Meg kell 
szűnnie a tanítók, tanárok mai bizonytalan egyházjogi hely
zetének. Mint a legéletbevágóbb egyházi munka végzői, 
soroltassanak az egyházi rendbe s ennek megfelelőleg bizto
síttassák részükre egyházalkotmányunkban megfelelő hely.

Ilyenformán kell szerintem megszerveznünk kálvinista 
nevelésügyünket, hogy nagy hivatásának megfelelhessen. Ha 
sikerül ilyenné tennünk, akkor bátran nézhetünk a jövőbe, 
akkor a kálvinizmus győzhetetlen, sőt győzedelmes elit
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csapata lesz az egyetemes keresztyénségnek a hitetlenség 
ellen vívott nagy harcában. Ez a nagy cél bizonyára meg
érdemli azt, hogy ennek érdekében kálvinista anyaszentegy- 
liázunk elhagyván egyes régi, megszokott, de a jelenben 
helyt nem álló tanügyi rendelkezéseket, szabályokat, új, 
szokatlan, de sikert Ígérő csapásokon törjön előre a kál
vinista nevelésügy korszerű, alapos megszervezése, a kál
vinista nevelési ideál megvalósítása felé.

Sursum corda! Induljunk új útakon új sikerek aratá
sára, régi dicsőségünk öregbítésére.

Borsos Károly.

Francke Ágost Herman.
f  1727. junius 8.

A harmincéves háború után Németország népe anyagilag, erköl
csileg ki volt merülve. Fásultság és közöny vett rajta erőt és nyuga
lom volt az egyetlen, amire áhítozott. Erős szellemi lendületnek 
nyoma sincsen, utánzás a jelszó minden téren. A tudományban Aris
toteles uralkodik a maga skolaszticizmusával, a képzőművészetben az 
idegenből jött barokk, a költészetben és irodalomban vértelen tudós - 
poétaiskolák vezetnek és a terjedő nyelvrontás ellenében nyelvművelési 
törekvések. Nyilvánvaló, hogy ez a lelkiség politikai téren az abszolu
tizmusnak, egyházi téren pedig a hierarchiának és ortodoxiának 
kedvez.

Ebben a helyzetben tűnik fel egy misztikus etikai ellenáramlat, 
az u. n. pietizmus, mely friss erőt, elevenségei visz bele az ev. egyház 
megdermedt testébe. Kb. 1670 ben indul meg, 1690 körül diadalmas
kodik és 1720-tól kezdve lassanként hanyatlásnak indul. Azonban ez 
a mozgalom tkp. nem szorítkozik csak Németországra és a protestáns 
egyházakra, amennyiben Angliában a puritánizmus és independentiz- 
musban, Hollandiában a coccejanizmusban, a kath. Belgiumban és 
Franciaországban pedig a janzenizmusban rokonáramlatokat kell 
látnunk.

Valamennyit jellemezte, hogy nagyobb súlyt helyeztek az evan- 
geliumszerü életre, mint a tiszta tanra, az élő kegyességre, mint a 
betüimádó intellektualizmusra.

Tekintsünk el ezúttal a pietizmus szóhoz fűződő kedvezőtlen 
mellékértelemtől és nézzük azt az értéket, azt az újat, amit hozott a 
romokban heverő Németországnak, az elerőtlenedett társadalomnak, 
kétségkívül református hatások alatt.

A pietizmus elsőben a vallásos embert maga lábára állítja és a 
bibliához utalja és ezzel bizonyos fokig elidegeníti az egyháztól és a
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hitvallásoktól. Hierarchikus törekvésekkel szemben az egyetemes 
papság elvét juttatja érvényre, amiért az egyház hivatalos képviselői 
ellene fordulnak. Megteremti a vallásos épülésnek új formáit, javítja 
a vallástanítást, mert a mechanikus emlékeltetés helyébe a katecbi- 
záló eljárást teszi, hogy az érzelmeket is megindítsa és a vallásos 
élményt, kivált a megtérést elősegítse.

És ezzel ez az eredetileg egyházi-vallásos áramlat jelentékeny 
kihatással lesz a nevelésügyre is. E tekintben legnagyobb alakja 
Francke.

Nem a nagy gondolatalkotók, hanem a nagy szervezők közé 
tartozik, mert nem örökbecsű gondolatértékeket, hanem mintaszerű 
intézményeket hagyott hátra. Eredetiségét nem szabad túlbecsülni. 
Amint kiindulásában ugyanis a német pietizmus megindítója, Spener 
befolyása alatt áll, úgy pedagógiai elveit és eszméit is jórészt mások
tól vette át.

E tekintetben döntően hatottak rá a gothai tanügyi viszonyok, a 
kegyes Ernő fejedelemtől kiadott „Iskolai metódus“ (1642.) és az ennek 
szellemében szervezett gothai iskola, melybe maga is járt és melynek 
főkötelességévé a gyermekeknek a keresztyénségben való nevelése 
tétetett. A káté, egyházi ének, bibliaolvasás, az Isten igéje alá ren
delt fegyelem, de emellett a gyakorlati élet számára való előkészítés 
— mind olyan mozzanat — melyet a fiatal Francke hallei iskoláiban 
mintaképül választhatott, de amely már Comeniusnál is megvan, ki 
kétségkívül hatással volt Gothára. Francke hires „Kurzer und einfäl
tiger unterricht“ c. műve (1702.) teljesen keresztyén szellemet tük- 
röztet, de a gyakorlatban az erősen hangsúlyozott keresztyén céllal 
bizonyos utilizmus kapcsolódik, mely a való élet követeléseihez ido
mul, tehát tág teret enged a reáliáknak és a francia nyelv megtanu
lását is sürgeti. Ez utóbbi tekintetben kora „gáláns“ Ízlésének adózik. 
Ő maga a francia pedagógusok sorábanr Fleuryt, de kivált Finebert 
becsüli, kinek hires műve szellemében (Éducation des filles) rendezte 
be leányiskoláját, sőt ezt a müvét le is fordította. Mindezekből kitű
nik, hogy Francke nem tör új útat, nem jelent fordulatot a nevelés- 
történet mezején, mint pl. Rousseau vagy Herbert. Az ő neveléstör
téneti jelentősége abban foglalható össze, hogy hallei intézeteiben 
megvalósítja az utolsó kísérletet abban az irányban, hogy az egész 
élet vallásos szempont alá helyeztessék és iskoláit ennek megfele
lő ig  berendezze. Utána a felvilágosodás és Rousseau hatása folytán 
mindjobban uralomra jut a naturalizmus, a túlvilágra néző nevelési 
ideál helyébe lassanként a földi életben berendezkedő individualisz- 
tikus-humanitás eszménye lépett, mely hadat üzen az eddigi 
egyházias-humanisztikus nevelésnek és minden teológiai nézettől 
menten magát a gyermeket a maga természeti adottságában helyezi az 
előtérbe, azt pedig az eddigi felfogással ellentétben jónak tekinti.

Francke ellenben, akárcsak a janzenisták („Port Royal“), az 
eredendő bűn tanát egészen komolyan veszi és ezért aszkétikus szel
lemet honosít meg és tart fenn iskoláiban. Felfogása szerint a gyer
meket megromlott természeténél fogva egy percre sem szabad fel
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ügyelet nélkül hagyni, — innen az állandó felügyelet, folytonos fog
lalkoztatás és ezzel előidézett túlterhelés Halléban, e mellett a vallási 
elem túltengése, mely végre is képmutatást szül és a szigorú fegye
lem meglazulásával az elnyomott hajlamok kitörését idézi elő. De ez 
árnyoldal mellett sokkal több fényoldala van működésének. Ez a 
nagyszerű tervező igazán semmiből, csak sziklát mozgató hitével és 
törhetetlen energiájával a nevelő- és szeretetintézmények egész sorát 
hívta életre. Nem önérdek, hanem nagy eszmék hevítik és azokért 
sem magát, sem másokat nem kiméi. A maga buzgalmában sokszor 
aggresziv, merev, erőszakos, ellenfeleivel szemben kíméletlen, (Tho- 
masius, Wolff,) hogy a maga céljait megvalósítsa. Általában valami 
túlzás, erőltetettség, fanatizmus van benne. De ennek ellenére is az 
Isten országát segítette építeni és példát adott arra, hogyan lehet 
szerény eszközökkel nagy dolgokat létrehozni. Az ő pedagógiájának 
a szelleme, hogy az oktatás nevelés nélkül értéktelen, ma már át 
ment a köztudatba, a Franckeanum pedig a porosz tanügy szervezé
sének kétségkívül nem egy indítást adott.

Mi magyarok Francke emlékét azért is áldhatjuk, mert az ő 
szelleme megtermékenyítette a magyar prot. egyházi és iskolai életet 
is. A magyar pietisták, élükön Bél Mátyással és Bárány Györggyel, 
a tkpi magyar pedagógiai irodalom megteremtői. Nagy érdemeik van
nak továbbá a nemzeti nyelv és nemzeti szellem fejlesztése, a vallás- 
oktatás javítása, a reális tárgyak felkarolása által és mindezt oly 
időben tették, midőn a protestáns egyházak az elnyomatás jármát 
szenvedték.

Mindezért halálának kétszázadik évfordulója alkalmából mind 
általános emberi, mind magyar szempontból meghajtjuk az elismerés 
lobogóját Francke áldott emléke előtt.

Sz. Ö.

Üj elgondolása fogalmazástan.
A VKM. az utóbbi évtizedekben ismételve megállapítja azt a 

megdöbbentő tényt, hogy a középiskolát végzett ifjúság nagy része 
nem tud fogalmazni. Minden iskolai és közéleti fórum már évtizedek 
óta sürgeti a fogalmazástanítás reformját: ennek első feltétele egy
rendszeres fogalmazástan.

Ezideig rendszeres fogalmazástanunk nincsen. Némiképen számí
tásba jöhetett, amíg a könyvpiacról el nem tűnt, a Dr. Rupp Kornél
iáié középiskolai tételgyüjtemény, de nem is volt ez több, mint a lélektan
nal nem törődő tételgyűjtemény. Ha még hozzátesszük, hogy olyfajta 
tételek szerepeltek benne: „Miért nem jutott a régi görögöknek soha
sem eszökbe, hogy olyan piramisokat építsenek mint az egyiptomiak?“ 
(205. old.) — amelyekre még a szaktudós is alig tudna válaszolni, 
akkor világossá válik, hogy ez a tételgyüjtemény inkább megtévesz
tette a kezdő tanárt, a közönyöst szellemi tétlenségre nevelte és 
semmiképpen sem szolgálta a fogalmazástanítás ügyét.
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Említhetnék még némely stilisztikai, retorikai és irodalomtör
téneti tankönyvben és évvégi értesítőkben előforduló tételsorozatokat, 
de ezek módszer hiányában tisztára gépies munkára vezetnek.

Ezzel szemben mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy 
a fogalmazás összefoglaló lelki működés, sok tudatos és öntudatlan, a 
tudás küszöbe alól felbuggyanó lelki összetevő: érzés, érzelem, akarás, 
képzet eredője, egységes megnyilatkozása. Ezeknek a főösszetevőknek 
a kiegyensúlyozása voltakép a fogalmazástanítás feladata oly módon, 
hogy azok eredője egyénileg szabályzott: stilus, irály legyen. Ebből 
mindjárt kitűnik, hogy a fogalmazástanítás sem lehet egyvonalu. 
Minthogy a fogalmazás az érzés, érzelem, akarás és képzet eredője, 
ezek alakulásától függ a fogalmazás egyénisültsége és ezek befolyásol- 
hatásától a fogalmazás tanításának a lehetősége.

A tanuló érzésére közvetlenül csak korlátoltan gyakorolhat az 
oktató befolyást, az akarásra kevesebbet, az érzelemre még kevesebbet. 
Döntő azonban az oktató befolyása a képzetek kialakulására és ezeken 
keresztül az érzésre, érzelemre és akaratra. A céltudatos irányító a 
a fogalmazásoktatásban a képzeten keresztül indul el, felkutatja a 
régi képzeteket és megfelelő újakat fűz hozzá.

A fogalmazástanítás tehát ezt tudva, először a kész képzetekből 
merít anyagot a szabad tétel nyomán (Der freie Aufsatz), azután tér 
át kötött tételre (Der gegebene Aufsatz).

1. A „szabad tétel“ azt jelenti, hogy az oktató a képzet-köröket 
megmozgatja és a tanuló szabadon választ a benne visszhangot 
keltő képzetekből fogalmazási tárgyul.

2. A „kötött tételéhez a fejlődés az a foka szükséges, amikor 
a lelki összetevők már kiegyensúlyozódtak.

A jövő rendszerének alapelgondolása lesz, hogy a fogalmazás 
tanításának a kész képzetekből kell kiindulnia, tehát az anyagból a 
a formához vezet, nem a formából az anyaghoz; ezt kívánja gondol
kodásunk logikai berendezése.

Első feladat a meglevő képzetek feltárása. Ez számos diák
fogalmazvány közlésével történik kezdetben oly módon, hogy a tanuló 
maga is az adott mintákhoz hasonló megélést ssövegez meg.

Majd következik az elvonás a tételen keresztül a vázolásig. Ehhez 
íűződnek a gyakorlati utasítások az eredendő nehézségek legyőzésére ; 
ezt követi egy tanítási minta. Az egész elgondolást befejezi a nemzeti 
közirály végcélul való kitűzése.

A jövő könyvének berendezése tehát a következő lesz :
A) Gyakorlati rész: I. Fogalmazványok.

II. Tételek.
III. Vázlatok.

B) Elméleti rész : IV. Elmélet.
V. Gyakorlati utasítások.

VI. Eredendő nehézségek.
VII. Tanítási minta.

VIII. Befejezés.
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Már az eddigiek alapján is megállapítható, hogy új csapásokon 
kell járni a fogalmazástanításban, de még inkább ki kell tűnnie ennek 
az egyes részleteknél. A felolvasandó fogalmazványokat mind a gyakorlat 
termelje, mind a tanítványok műve legyen, tehát nem valami abstrakt, 
terméketlen elmemű a felnőttek agyafúrtságával, mint az úgy szólván 
az összes külföldi és töredékes belföldi művekben tapasztalható, hanem 
könnyen elérhető valóság, ami lelkesítőleg hat a kezdőre.

Új megállapítások kívántainak egyebek mellett leginkább a 
következőkben:

1. a lélektani alapvetés;
2. cél és módszerkitűzés a különböző iskolafajokban;
3. a hármas tétel: élménytétel, megfigyeléses és elmélkedéses;
4. a hármas vázlat: időrendi, okoskodási (logikai) és bonyolító;
5. a beszámolási és irodalomtörténeti vázlatok;
6. a szóképek elmélete;
7. az irály világosságáról stb. szóló meghatározás;
8. a műgond;
9. a próbatanítási minta.
Ezekről későbben szólok. ITZohr Győző,

flz akusztika és a zeneelmélet 
koncentrációja.

A fizika tanításánál az akusztikát rendesen a legmostohábban 
szokták kezelni s a fizika ezen ágának nem is tulajdonítanak olyan 
fontosságot, mint amennyit joggal megérdemelne. Ma, amikor a gya
korlati és művészi szempontok egymással vállvetve küzdenek a hata
lomért, amikor az iskolák hatalmas tűzpróbán, a tantervek alkalmas 
reformokon mennek keresztül, úgy hiszem, nem lesz teljesen érdek
telen és felesleges az akusztika tanításáról egyet-mást elmondani. 
Egyrészt azért, hogy a fizika tanítása keretén belől némi útmutatást 
adjak, másrészt pedig, hogy a tanterv reformjánál, ráirányítsam a 
figyelmet ezen újításokra, amelyek tudtommal még eddig sehol 
sincsenek bevezetve.

Azt lehetne mondani, hogy az akusztikában, a zeneelméletben 
és a zeneesztétikában van egy rész, ahol ezek egymással találkoznak, 
egymást kölcsönösen kiegészítik, karöltve előre haladnak, hogy azután 
egy bizonyos pontnál ismét elváljanak egymástól: az akusztika vissza
tér a fizika birodalmába, a zeneesztétika pedig tovább halad a maga 
útján, amely a zeneelmélet magasabb régióiba vezet.

De nézzük közelebbről a dolgot. Az akusztika tanítását a rezgés
tan vezeti be. Harmonikus mozgás, hullám, tranzverzális és longitu
dinális rezgés és a Huyghens-féle elv képezi a rezgéstan alapját. 
Utána a hang és hangérzet keletkezése, valamint a hangok osztályo
zása következik. Minden zenei hanghoz három tulajdonságot szokás
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hozzáfűzni: a zenei hang erősségét, magasságát és színét. Ez a három 
tulajdonság azonban még nem meríti ki a zenei hang összes tulaj
donságait, mert minden zenei hangnak van még két tulajdonsága, 
amely qualitás és vokalitás néven ismeretes. Ezen két tulajdonságról 
egyetlen egy tankönyv nem emlékszik meg, pedig helyén való volna 
mindjárt itt az előbbi három tulajdonsággal kapcsolatban a zenei hang 
újabb két tulajdonságát is felemlíteni.

Qualitáson a hangok azon tulajdonságát értjük, amelynek értel
mében az egyes oktávákat képező elemek egymással azonosak; azt 
a tulajdonságot pedig, hogy minden hang vokálisnak hangozzék voka- 
litásnak nevezzük. A hangok magasságát és qualitását egyszerre kell 
tárgyalni. Rá lehet mutatni, hogy a qualitás periodikusan visszatérő 
jelenség, a hang magassága ellenben olyan tulajdonság, amely állan
dóan változik. Rajzban a qualitást egy vízszintes egyenes, a magas
ságot pedig ezen vízszintes egyik végpontjához húzott s vele hegyes 
szöget képező ferde egyenes ábrázolja. A qualitást és a magasságot 
sziliekkel és ezen sziliekre eső fényerősség segítségével is lehet érzé- 
kíteui oly módon, hogy a hét törzshangnak megfelelően a szivárvány 
hét színét egyenlő széles sávokban annyiszor sorakoztatjuk egymás 
után, ahány oktávája van a zenei hangoknak. Azután a legalul levő 
hét színből álló csoportot egy lámpával világítjuk meg, a következő 
csoportot kettővel, az utána jövőt hárommal stb. úgy, hogy a színek, 
mint folytonosan visszatérő jelenség a hangok qualitását, az egyes 
lámpákból jövő fényerősség pedig mint vissza nem térő jelenség a 
hangok magasságát érzékíti.

A vokalitás magyarázatánál legalkalmasabb volna Helmholtz és 
König kísérleteit felemlíteni. Ezzel kapcsolatban ki kellene térni az 
énekhang lényegére is és a Du—Bois—Reymond-féle háromszöget fel
említeni, amely a szájüreg, gégefő és garat elváltozásait vizsgálja 
akkor, amikor a vokálisokat ejtjük. A kiindúlási pont az „a“ vokális, 
ahonnan az egyik utón „0“ és „u," a másikon „ő* és ,ű “ és a 
harmadikon „e,“ „éa és , i “-hez lehet jutni. Szájüregünket hangszerhez 
hasonlíthatjuk, amelyet, ha sikerülne hangzásba hozni, a szájüreg 
bizonyos állásánál megfelelő hangot is adna. Ez a hang, amely ilyen 
módon létre jönne, a szájüreg tulajdon hangja (Eigenton). A száj úgy 
alakul, mint egy síp, amely minden vokális ejtésekor más-más hely
zetet foglal el és minden ilyen helyzetnek megfelel egy tulajdon hang.

Itt rá kellene térni a részhangok és intervallumok fogalmára és 
ezeket teljes egészében letárgyalni. Nevezetesen a nagy C alaphang 
részhangjai a következő sorral irhatok fel: C c g c1 e1 g1 b1 ca d2 
e2 fisz2 g* a2 b2 h2 c3, amelyeket a természetes számsor egész 
számaival szokás jelölni 1-től 16 ig. Ami a részhangok egymásutánját 
illeti, látható, hogy a második részhang egy oktávával magasabban 
fekszik az alaphangnál, a harmadik egy quinttel magasabban a második 
részhangnál stb. Ezen részhangok a fülben egy hanggá olvadnak össze 
és keletkezik a nagy C mint alaphang. Ezen részhangok közül az 
első ötöt szokás legfontosabbnak tekinteni, különösen a másodikat, 
harmadikat és ötödiket, mert kerek, telt zenei hang csak akkor áll
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elő, ha a második, harmadik és Ötödik részhang szól legerősebben. 
Nemcsak a felső, hanem az alsó részhangokról is meg kellene emlékezni 
azon fenntartással, hogy az alsó részhangokra vonatkozó vélemények 
nem egységesek s egyes fizikusok, közöttök Helmholtz is kételkedik 
létezésükben.

Minthogy az alsó részhangok létezésének bizonyításakor a Tartini- 
féle kombinációs hangokra szokás hivatkozni, ennélfogva ezekről az 
alsó részhangokkal kapcsolatban kell megemlékezni. Egyszersmind 
megemlítendők a Helmholtz-féle összegezési hangok, továbbá az 
Öttingen-féle fonika, vagy Riemann-féle multiplikációs hang, amely a 
részhangokkal igen könnyen megmutatható.

Az intervallumok tanításánál nemcsak a szokásos másod, harmad, 
vagy szekund, tere stb. intervallumokat kellene tárgyalni, hanem a 
nagy, kis szűkített és bővített intervallumokat is. Meg kell ismertetni a 
tiszta és nagy intervallumokat, amelyekből a bővített és szűkített 
intervallumok leszármaztathatók oly módon, hogy egy kereszt alkal
mazásával a tiszta és nagy intervallumokból bővített intervallumokat 
nyerünk, egy bé alkalmazása által a tiszta intervallumokból szűkítettett, 
a nagy intervallumból pedig kis intervallumot képezhetünk. Hogyha 
a nagy intervallumból szűkítettett akarunk csinálni, akkor kettős bét 
kell alkalmazni.

A skálák tanításánál szigorúan el kell különíteni egymástól a 
hangnem és hangfaj fogalmakat és számos példával megvilágítani, 
hogy e kettő egymástól lényegesen különbözik. A diatonikus dur és 
moll skálák közül nemcsak a hét törzshangból állót kell tárgyalni, ha
nem végig kell menni az összes diatonikus dur és moll hangfajokon. 
A moll skálák közül először a harmonikus, utána a melodikus moll 
hangfajok említendők. A hangfajok közötti rokonság megállapítása 
végett bevezetjük az ötödkor fogalmát. Utána következnék a kroma
tikus, harmonikus és temperált skála. A dur és moll skálák között 
fennálló párhuzamos hangfajok rokonsága is említésre méltó. Különö
sen fel kell hívni a figyelmet a skála első, negyedik és ötödik hangjá
nak a fontosságára, a tónika alsó és felső dominánsra, mint a skála 
jellegét meghatározó hangokra, továbbá a skála logikus voltára és 
evvel kapcsolatban Combarieunek a skálára vonatkozó véleményére. 
A skálákra vonatkozó fejezet összefoglalásakor a kamara-hangot 
tárgyaljuk le és leszögezzük, hogy a mai zenei rendszer részint 
emberi önkényből, részint természeti szükségből alakul: önkényesen 
veszünk fel egy „a“ hangot, a kamara-hangot, amelyhez a többiek 
természeti törvényszerűség alapján sorakoznak.

A skálák után rögtön a vízszintes és függőleges invenciót, a 
melódia és harmónia mibenlétét és fontosságát kell tárgyalni. Ezzel 
kapcsolatban áttérünk az akkordok tanára, nevezetesen a hármas- 
hangzatokra; szeptima- és nonahangzatokra. Itt közöljük a hármas- 
hangzatoknak dur, moll, szűkített és bővített hármashangzatokra való 
felosztását.

Megvizsgálandó a diatonikus dur és a harmónikus moll skála vala
mennyi hangjára épített hármashangzata, amelyekből kiemelendő a
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tónikai hármas, továbbá a felső és alsó domináns hármashangzat, 
amelyek meghatározzák a hangfaj jellegét. Ebből kiviláglik, hogy a 
skáláknál mindkét hangnemben valamennyi hármashangzat szerepel. 
A hármashangzatokkal kapcsolatban rá kell mutatni Jean Fhilippe 
Rameau elméletére, aki a hangzatokat legelőször fogta fel, mint 
összefüggő szerves egységet. A dur hármashangzatot, mint a részhan
gokból kisarja dzó természetes jelenséget tárgyaljuk s utána meg
adjuk a moll hármashangzat magyarázatát is. Ide tartoznék Helmholtz 
és Hostinsky elmélete, amely a dur hármashangzatból a moll hármas
hangzatot származtatja le. Útána következnék Zarlino elmélete, amely 
a dur és moll akkord dualitását és logikus voltát fejtegeti. Helyén 
való volna még a tonalitás elméletének a kifejtése is.

A szeptima hangzatoknál elég volna a domináns- és szűkített 
szeptima hangzat fontosságára hivatkozni és a többieket mint mellék- 
szeptima hangzatokat felemlíteni. A nona hangzatok közül a nagy és 
kis nona hangzat ismertetése teljesen elégséges. Az interferencia 
jelenség, hanglüktetés és visszhang tárgyalása után következnék a 
rezonancia, amelybe beleillesztendő az éneklőszerv rezonanciája és az 
azt alátámasztó Lotze—Stricker—Müller-törvény ismertetése.

A konszonancia és disszonancia jelenséggel a mai tanítás igen 
röviden szokott végezni: kimondja, hogy az alaphanggal a Bzekund 
és a szeptima disszonál, a többi intervallum pedig konszonál, ami 
szabályban kifejezve úgy hangzik, hogy két hang annál konszonánsabb, 
minél kisebb egész számok aránya fejezi ki e két hang relativ magas
ságát. Ezzel ma már nem lehet megelégedni, hanem fel kell hasz
nálni a konszonancia és disszonancia magyarázatára a Momigny 
elméletét, Stumpf összeolvadási elméletét (Verschmelzungs-teorie), 
Euler és Leibnitz elméletét és az innerváció elméletét is.

Végre következnék a hangszerek elmélete és ezzel kapcsolatban 
a hangszin részletes tárgyalása. A legnagyobb részletességgel kellene 
megmagyarázni a húros és fúvós hangszerek természetrajzát s rámu
tatni a hangszerek jogosultságára és azon újításokra, amelyek a hang
szerek történetében előfordultak. Hogy a hangszerek összműködéséről 
is fogalmat adjunk, megmagyarázzuk a kis-, szimfonikus- és Prog
ramm-zenekar összeállítását. A temperált hangolás fontosságáról is itt 
lehetne beszélni.

Ezzel körülbelül nagyjából vázoltam volna mindazt, amit az 
akusztika körébe felvenni szándékoztam. Az egyes elméletek kifejté
sére, sajnos, nem térhettem ki e dolgozat keretén belül részletesen, 
de úgy hiszem, hogy a kérdést minden oldalról sikerült megvilágíta
nom. Amennyiben a kitűzött feladat megvalósítása eleinte nehézsé
gekbe ütköznék, úgy a zenei ismeretekkel bírók úttörőkként kísérel
hetnék meg e tárgy bevezetését mindaddig, amig alkalmas segéd
könyv rendelkezésre állana azok részére is, akik ily irányú tanulmá
nyokkal eddig még nem foglalkoztak. Célomat elértnek vélem akkor 
is, hogyha az itt elmondottakból legalább valami valóra válik.

Haberehrn Gusztáv Adolf.
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Próbatanítás
magyar fogalmazásból a középiskola ötödik osztályában.

A tanár pontosan csengetéskor lép be az osz
tályba. Pl. 8 órakor.

8 óra. A t a n á r :  Vigyázz ! Imádkozzunk !
Az o s z t á l y :  Hiszek egy Istenben, hiszek egy

[hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadá- 

[sában. Ámen.
A t a n á r :  Üljetek le! Pihenj! Fiúk (leányok), 

ma fogalmazni fogunk, célunk egy irredenta beszéd 
vázlatának elkészítése. Kérdéseimre mindenki gondosan 
szövegezze meg a választ. Kétszer, háromszor mondja 
el magában és csak azután jelentkezzék. Ismételd 
imánk utolsó mondatát, Pista !

P i s t a :  Hiszek Magyarország föltámadásában.
A t a n á r :  Mit jelent Magyarország föltáma

dása, Imre?
I mr e :  Magyarország föltámadása Nagymagyar- 

országot jelenti.
A t a n á r :  Volt-e már szó Nagymagyarországról 

történelmünk folyamán, Laci?
La c i :  IV. Béla idejében sok szó esett Nagy

magyarországról.
A t a n á r :  Mit tudtok erről, Edömér?
E d ö m é r :  Julián barát hozta hírét. Szerinte az 

Ural vidékén terült volna el, de a tatárjárás óta nincs 
róla említés.

A t a n á r :  Erre a Nagymagyarországra gondo
lunk mi imánkban, Gábor?

G á b o r :  Mi a világháború előtti Magyarországra 
gondolunk.

Bevezetés : A t a n á r :  Hány esztendő telt el a honfoglalástól
a világháború kitöréséig, Gyula?

A tanár kérdez- G y u l a :  1000 nél több.
getés közben a T a n á r :  Fiúk, Gyula alakilag rosszul (felelt)
vezérszavakat a válaszolt, miért — Károly?
táblára Írja. A K á r o ly  : Válasza azért volt alakilag hibás, mert 
tanulók lemá mondata csak a kérdéssel teljes értelmű.

solják. A t a n á r :  Ismételd helyesebben Gyula mondatát,
Álmos !

Ezeréves múl- Ál mo s :  A honfoglalástól a világháború kitöré- 
tuuk. séig 1000 nél több esztendő telt el.

A t a n á r :  Hogy szövegezné meg költőibben ezt
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valaki. . .  talán Kliót, a történelem múzsáját említve .. 
nos? Senki sem jelentkezik. Szövegezze meg mindenki 
ezt a gondolatot naplójába. Rajta!

(A tanár már eddig többször ismételtette szükség 
szerint a válaszokat, csiszoltatta, javította. Most többet 
olvastat fel.)

A t a n á r : Olvasd föl szövegezésedet, Gyuri! stb.
G y u r i :  Klió hatalmas könyvében tizet lapozott 

100 esztendős lapjai közül, hogy honfoglaló őseink 
tüzes paripái először száguldtak végig áldott rónáinkon, 
mikor Ármány üszköt vetett hazánkra, pusztító tűz- 
esóvát!

A t a n á r :  Szövegedben van lendület és elkép
zelés. Jegyezzétek meg magatoknak, csak az tud 
szemléletesen írni, aki lelki szemeivel látja azt, amit 
leír. Próbáljon most mindenki valami idevágót elkép
zelni és azután lásson a szövegezéshez. Aki kész, 
jelentkezik, akár az első szövegezésből is, ha belső 
meglátást írt le. Gondosan szövegezzetek!

(Jelentkezők felolvasnak, gondos javítgatás. Azután 
tovább.)

A t a u á r : Ki volt az a költő, aki ezt a gondo
latot már megszövegezte egyszer ? Nos ? Tavaly tanultad 
a költeményt, görög—római versmértékben van írva, 
akkor is kiemeltük tömör szövegezését . . .

(Addig segít a tanár, míg rá nem jönnek.)
P i s t a :  Berzsenyi Dániel a .Magyarokhoz“ című 

költeményében így szövegezte meg ezt a gondolatot: 
„Nyolc századoknak vérzivatarja közt 
Rongált Budának tornyai állanak . . .*

A t a n á r :  Miért oly találó ez a szöveg, Lóránd?
L ó r á n d :  Berzsenyi Dániel szövegezése azért 

oly találó, mert igen szemléletesen fejezi ki azt, hogy 
múltúnkat a harc és háború jellemzi.

A t a n á r :  Ezt a gondolatot folytatni fogjuk. 
Előbb azonban még azt kérdezem, a költőnek csak 
a gondolatra kellett ügyelnie a szövegezésnél, mint 
nektek az írásnál ? Bandi!

B a n d i :  Berzsenyi Dánielnek nemcsak a gondo
latra kellett ügyelnie a szövegezésnél, hanem a vers- 

. mértékre is.
A t a n á r :  Kinek volt tehát nehezebb a fel

adata, Géza !
G é z a :  A költőnek.
A t a n á r :  Még egyszer, teljes mondattal.
Gé z a :  A költő feladata volt nehezebb, azért 

méltán csodálhatjuk művészetét.
A t a n á r :  Jól van Géza! nem szabad fukarkodni
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a szavakkal, akinek mondanivalója van. Azontúl a 
fecsegés kezdődik. Mutasd Gyuri! az Írásodat! Helyes, 
van benne törlés és javítás. Nézzétek Gyuri Írását, 
mit jelent a sok törlése és javítása ?

P a l i :  A törlés és javítás azt jelenti, hogy gon
dosan átnézte a szöveget és kifejezéseivel mindjobban 
megközelítette gondolatát.

A t a n á r :  Hogyan szövegezek tehát ? Loránd!
L o r á n d : Gondosan szövegezek, vagy mint azt 

a tanár úr már sokszor modta: műgonddal.
A t a n á r :  Fontos a műgond? Edömér!
E d ö m é r : A műgond olyan fontos, mint a lángész!
A t a n á r :  Sőt mit mond Edison ? Ki tudja ? Fiúk 

csendesen, énekelni lehet ötszáznak is egyszerre nagy 
hatással, de beszélni csak egy beszéljen egyszerre. 
Tehát; Pista?

P i s t a :  Le génié est plus transpiration qu’inspira- 
tion — a lángész inkább verejtékezés mint ihlet. Az 
ötlet pillanat műve, de a megvalósításhoz kitartó szor
galom, műgond kell.

A t a n á r :  A műgondról már sokszor meséltem 
nektek, most csak annyit fűzök még az eddigiekhez, hogy 
műgond nélkül nincs műalkotás! Ezzel visszatérünk 
eredeti feladatunkhoz! Tehát mi jellemzi múltúnkat! 
Józsi!

J ó z s i :  Múltúnkat harc és háború jellemzi.
A t a n á r :  Nevezzétek meg a legfontosabb hadi 

mozzanatait ezeréves történetünknek a világháborúig! 
Laci !

L a c i :  Először maga a honfoglalás, a tatárjárás, 
a török harcok, a szabadságharcok, ezek voltak a leg
fontosabb hadi mozzanatok ezeréves történelmünk 

8 óra 12 p. folyamán.
Tárgyalás. A t a n á r :  Mi vitte őseinket e háborúra? Pali!

I. Magyarország P a l i :  Őseink mindig kényszerűségből hadakoztak, 
a világháború- A t a n á r :  Áll ez a megállapítás a Zsolt, Taksony 

ban. kalandos hadjáratairól is? . . . Pista?
P i s t a :  A kalandos hadjáratok tulajdonképen 

védelmi hadjáratok voltak, hogy a szomszéd népek ne 
háborgassák az új honfoglalót.

A t a n á r :  Es a világháborút mi kezdtük? Gyuri!
G y u r i :  A világháborút sem mi kezdtük, mi ön

védelemből ragadtunk fegyvert!
II. A trianoni A t a n á r :  Mi fejezte be a világháborút Magyar

béke. országra nézve ? . . . Béla ?
Bél a:  Magyarországra nézve a gyászos trianoni 

béke fejezte be a világháborút.



A t a n á r :  Igazságos-e ez a békének csúfolt 
parancsa a győzedelmes félnek ? ___Bandi !

B a n d i :  Csak a kényszernek engedünk, mikor III. A trianoni 
egyelőre látszólag megnyugszunk a trianoni igazság- béke igazságta- 
talan parancsban. lan.

A t a n á r :  Kikre hallgatott az entente a trianoni 
parancs kiadásakor? . . .  Miska !

Mi s k a :  A gyűlölködő szomszédokra és a hálátlan 
nemzetiségeinkre hallgatott az entente Trianonban.

A t a n á r :  Mivel vádoltak minket a megveszte- A) A nemzetisé
getett nemzetiségi vezérek ? . .  Edömér! gek vádja ha-

E d ö m é r : Legfőbb sérelmöknek azt mondot- mis : 
ták, hogy a hivatalokban elnyomtuk őket: ez a vád 1. hivatali mel- 
hamis. A központban is volt, de még inkább vidékii- lőzés, 
kön többnyire nemzetiségi volt a hivatalnok. •

A t a n á r :  Mivel vádoltak még? . . .  András!
A n d r á s :  Szemünkre lobbantották, hogy nem 2. iskolai el

engedjük őket művelődni, nem adunk nekik nemzeti- nyomás, 
ségi iskolákat; de ez a vád is hamis, mert még a 
kisebb fajta falvakban is van iskola. Ha akartok, 
tanulhattok.

A t a n á r :  Volt e még hamis érvök ? ........ Jancsi!
J a n c s i :  Legtöbbet arról panaszkodtak, hogy 3. nyelvök ei

nem használhatják szabadon nemzetiségi nyelvöket. tiltása,
Ez a vád is hamis, hiszen költészetök is virágzott, 
hogy lehettek volna hát elnyomva?

A t a n á r :  Mit emlegettek még a nemzetiségek ?
Feri!

F e r i :  Leghamisabb az, hogy ők hazánk őslakói. 4. nem őslako- 
Komoly történetírók bizonyítják, hogy úgy a tótok, sok: a) tótok, b) 
mint a szerbek, de még az oláhok is később teleped- szerbek, c) olá- 
tek meg hazánkban a magyaroknál. hók.

A t a n á r :  Mi szól még a trianoni béke ellen ? . .  B) Magyaror- 
Zsolt! szág egysége:

Z s o l t :  A trianoni béke ellen szól még Magyar- 1. földrajzi, 
ország csodálatos földrajzi egysége.

A t a n á r :  Megtörtént-e ezer esztendő alatt, hogy 
a nemzetiségek uralkodtak volna ra jtu n k ? .. .  Loránd !

L o r á n d : Soha, mindig magyar volt az úr ebben 2. történelmi 
a  bércövezte országban. folytonosság,

A t a n á r :  A jelző szép és találó, jól mondtad 
Lóránd! De menjünk tovább ! Kik voltak állandóan C) Fölényünk: 
fölényben korunkban szellemileg? Józsi! I. Szellemi:

J ó z s i :  Szellemi fölényünk állandóan feltűnői, tudományok: 
volt és jelenleg is az, jeles tudósaink voltak és van- a) vegytan, b) 
nak a tudomány minden ágában; némelyikben legelői számtan, c) 
szaladunk, a legtöbben lépést tartunk a művelt né- gyógytudomány, 
pékkel. d) term.-tud. stb,
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A t a n á r :  Mit akarsz mondani Edömér?
2. művészetek: E d ö mé r :  A művészetek terén mi magyarok ve-
a) festészet, b) zetünk, olyan festőink vannak, akik világhírűek, mint 
szobrászat, c) Munkácsy, Szinnyei, szobrászaink, zenészeink, építé- 

zene, d) építé- szeink, de leginkább költőink messze kimagaslanak a 
szét, e) költé- nemzetiségek fölé.

szét. A t a n á r :  Jól van Edömér! Mit akarsz te mon-
II. Gazdasági: dani Laci?
a) ősterm., b) L a c i :  Gazdaságilag is fölényben voltunk, tőlünk

ipar, c) keresk. rendeltek ipari termékeket, minket utánoztak a keres- 
8 óra 30 p. kedelem, sőt még az őstermelésben is.

Befejezés: A t a n á r :  összefoglalva tehát, hogy szövegez-
hetjük meg a mondottakat? Laci!

L a c i :  Jog, igazság, történelem és műveltségi 
fölényünk alapján vissza kell szereznünk az elrabolt 
részeket.

A t a n á r :  A magyarok Istene segítsen benne!
Utasítások. Most tagolni fogjuk a megbeszélt anyagot. Melyek

az irásmű főrészei? ___Vili!
Vi l i :  Az irásmű főrészei a bevezetés, a tárgyalás 

és a befejezés.
A t a n á r :  Milyen arány ajánlatos a részek terje

delme tekintetében ? ___Jankó !
J a n k ó :  A bevezetés és befejezés egyenként egy

ötöde az egésznek, a tárgyalás háromötöde.
A t a n á r :  A rövidebb dolgozatoknál megfelel 

ez az arány, hosszabbaknál a bevezetés meg a befeje
zés aránylag megrövidül. Próbáljuk meg az egyhete- 
dére szabni az egésznek a bevezetést és a befejezést, 
a tárgyalás ilyen módon hányszor lesz terjedelmesebb 
a bevezetésnél ? . . .  Edömér!

E d ö m é r :  A tárgyalás ötször terjedelmesebb 
lesz a bevezetésnél vagy a befejezésnél, vagyis ha a 
dolgozatot hetven sorra tervezzük, akkor a bevezetésre 
jut tiz sor, a tárgyalásra ötven sor, a befejezésre 
ismét tiz sor.

A t a n á r :  Természetes, hogy az irók nem 
ügyelnek számtani pontossággal az arányra minden 
irásműben. A regényírók pl. szabadabban terveznek, 
a drámaírók pedig csaknem számtani gondossággal. 
Óvakodjunk az aránytalanságoktól, mert az a formát- 
lanságra vezet, pedig Aristoteles szerint is „Forma dat 
esse rei!“ Az alak minden dolog lényege! Goethe 
ismert szavai „In der Beschränkung zeigt sich der 
Meister“ szintén erre utal. Nézzetek a táblára, tagoljuk 
tehát az anyagot bevezetés, tárgyalás és befejezés 
szerint.



Meddig tervezed tehát te a bevezetésedet, 
Bárány Laci ?

B á r á n y  L a c i :  Hn a bevezetésben Magyar- 
ország ezeréves múltját fogom taglalni a dolgozat 
terjedelmének egyhetesében.

A t a n á r :  Mennyire tervezed a tárgyalást, Bandi ? 
B a n d i :  A tárgyalásban szólni fogok:
I. Magyarország a világháborúban.
II. A trianoni béke.
III. A trianoni béke igazságtalan.

A) A nemzetiségek vádja hamis.
1. A hivatali mellőzés,
2. az iskolai elnyomás,
3. nyelvük eltiltása,
4. nem őslakosok:

a) tótok,
b) szerbek,
c) oláhok.

B) Magyarország egysége.
1. Földrajzi,
2. történelmi.

C) Fölényünk.
I. Szellemi:

1. tudományokban:
a) vegytan,
b) számtan,
c) gyógytudomány,

* d) természettudomány,
e) mérnöki tudomány stb.

2. művészet:
a) festészet,
b) szobrászat,
c) zene,
d) építészet,
e) költészet.

II. Gazdasági:
a) ősfoglalkozás,
b) ipar,
c) kereskedelem.

A t a n á r :  Terjedelme ?
B a n d i :  Ha az egész dolgozatot hetven sorra 

tervezem, akkor a tárgyalásra ötven sor jut, körülbe- 
lől két oldal a nagyfüzetben.

A t a n á r :  Miről fogsz szólani a befejezésben ? 
Varga Laci ?

V a r g a  L a c i :  Én az egész dolgozatot bővített 
szillogizmusnak tekintem, tehát a befejezésben a pré- 
missák conclusióját irom. A főtétel és altételekből az
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a zárótétel következik, hogy jog, igazság és művelt
ségi fölény szerint minket illet az uralom; végül né
hány lelkesítő szót fűzök a beszédhez. Az egész be
fejezést tiz sorra tervezem, mint az előttem szóló 
osztálytársam.

A t a n á r :  Alakítsuk most át a tér mértékét az 
idő mértékévé. Egy rendesen írott nagyobb füzetsor 
szónoki elmondása mennyi ideig tart? Kíséreld meg 
az ellenőrzést! . . . András !

A n d r á s :  (Felolvas egy sort.) Tiz másodpercig.
A t a n á r :  Mennyi időbe tellett tehát egy hetven 

sornyi beszéd megfontolt előadása ? . . . Feri ?
F e r i :  Azt hiszem, körülbelül tiz perc alatt 

mondanám el szépen lassan, hogy mindenki jól meg
értse még a szabadban is.

A t a n á r :  Most igy kérdezem, hány sornyi ter
jedelmű lehet az a beszéd, amelyre tiz percnyi időt 
szabott a rendezőség egy hazafias ünnepélyen ? . . . 
Jankó ?

J a n k ó :  Körülbelül hetven sornyira kell tervez
nünk beszédünket, ha tiz percig akarunk szónokolni.

A t a n á r :  Még csak azt fűzöm hozzá a váz
latkészítéshez, hogy könnyebb áttekintés céljából taná
csosabb elágazó vonalakkal szerkeszteni meg a váz
latot, rövidítésekkel írhatom, minthogy a vezérsza- 

8 óra 40 p. vakat mindenki már följegyezte, tehát igy:
I. Bv. Ezer é. M. t
II. T. I. M.-o. h.-ban.

II. Tri. ig.-talan.

N. a. h.

hiv. isk. elny.
M. egys.

n. ősi. földr. tört.

Szeli.

Tud. * III.

vt. szt. oszt. termt. mért.

III. Bef.--------
■ Jog. ig. műv. 
-Buzdítás.

föl.

Gazd.
jI

ősf. ip. kér.
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A t a n á r :  Olvasd fel a vázlatot Bárány Laci 1 
(Megtörténik.)
A t a n á r :  Lecke lesz a legközelebbi órára ezt 

a vázlatot élő szóval beszéddé kibővíteni, készüljetek 
gondosan. Nem szükséges okvetlenül a közösen kidol
gozott vázlatot alkalmaznotok, bővíthetitek, változtat
hattok is rajta tetszés szerint. A szóbeli szövegezés 
után a füzetbe Írjuk a dolgozatot, Vigyázz! Mehettek Csengetnek, 
az udvarra játszani.

íTIohr Ĝ őző.

m e g j e g y z é s e k .  1
1. Református Tanárok Háza.
Az Országos Tanáregyesület ez évben érte el régi vágya telje

sedését, hogy háza lett Budapesten. A Ref. Tanáregyesületben is él 
a vágy, hogy házhoz jusson, amelyben többek között tanárgyerme
keknek, főleg árváknak rendezzen be internátust. A növendékektől 
szedett járulékot ez intézmény létesüléséig mintegy ideiglenesen 
osztogatja ki évről-évre pénzben.

Ha tudjuk, hogy a Tanárok Háza egyrészt, a járulékok szedése 
és kiosztása másrészt, mint a tanárság jóléte érdekében tett lépések, 
illetőleg kitűzött célok, nem lesz talán érdektelen, ez egyetlen cél, a 
tanárok önsegélyezése szempontjából, mielőtt az egyesület közgyűlése 
a ház vételében határozna, szemébe nézni még egyszer annak a 
kérdésnek, mely úton járunk közelebb a célhoz: internátus építésével-e, 
vagy pénzbeli segély osztogatásával.

Nem akarok hosszadalmas lenni, röviden és nyíltan kimondom, 
jelenleg Debrecenben egy ref. tanári gyermekeknek szolgáló internátus 
létesítését nem tartanám időszerűnek, sem igazságosnak.

Debrecenben ma ref. fiuk elhelyezésére középiskolai fokon ott 
van a kollégiumnak egyszerű, de egészséges és a végletekig olcsó 
bennlakása 113 hellyel, valamivel drágább és kényelmesebb a 20 
hellyel bíró Szilágyi Mihály-intézet, dr. Varga Jenő tanár magán- 
internátusa szintén 20 hellyel, leányoknak a ref. leányközépiskola 
internátusa 100 hellyel, a társulati női kereskedelmi iskola 20 hellyel, 
főisko'-ű fokon a ref. főiskola nagy fényűzéssel berendezett új inter
nátusa 160 (belőle 10 üres), az egyetem Tisza-internátusa 70 hellyel, 
a Mausz Horthyné leányotthona 20 egyet, hallgatónak. A potom olcsó 
kollégiumi bennlakó helyekért nagy a gimn. tanulók tülekedése év 
elején, de már évközben a kimaradtakból is sokan bejutnak. A többi 
internátusnak csak épen, hogy betelnek a helyei. A főiskolai inter- 
nátusok meg szinte versengenek olcsóságban a hallgatóságért. Az 
említett intézetekben a tanárok gyermekei legalább is olyan való
színűséggel helyhez jutnak, mint más családok gyermekei, sőt szeret
jük feltenni a vezetőségükben bent levő tanároktól, hogy caeteris
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paribus tán elébe is tennének egy tanárgyermeket, vagy épen árvát 
másnak. De van-e kit? Ez internátusok növendékei között tanár
gyermek alig van. Ami természetes, hiszen a tanárok középiskolák 
székhelyén laknak, özvegyeik is ritkán költöznek falura.

Az esetleg felállítandó tanári internátus csak egyetemi fokon 
majdnem kizárólag tanuló ifjakat segélyezne, akik pedig már magok 
is inkább segíthetnek magokon és csak azok családjából, akiknek 
nincs helyben az egyetem. A többi családnak, akinek gyermekei még 
középfokon tanulnak vagy nem is jutnak feljebb, kissé hosszú lehet 
az egyetemi évekre korlátozott segélyre várni.

A pénzbeli segély sokkal változatosabb életviszonyok között 
segíthet a tanárok helyzetén, sokkal többen juthatnak hozzá, tehát 
igazságosabban szolgál a közérdeknek.

A ház vétele azokban az években lett volna indokolt a vagyon 
megmentése végett, mikor a pénz értéke máról holnapra elolvadt. De 
most házat venni, fenntartani, internátust bebútorozni, személyzetet 
beállítani: olyan kiadások, amelyek sok tanárcsaládtól vonnák el a 
szükséges segélyt. Lehetne arról beszélni, hogy a mi egyesületünk is 
létesítsen alapítványi helyet vagy bizonyos jogok gyakorlása fejében 
lépjen be társtulajdonosnak az országos egyesület házában, de a 
segélyezés e módja már nem sokban különbözik a járadékszerű 
pénzbeli segélytől. Szeremlejj Béla.

2. Faust filmen. Agyon reklámozott produkció, mely profanizálja 
Goethe remekét; csodáljuk, hogy német vállalkozó ilyet elkövethet. 
Maga is érzi a helytelenséget, mert a Faus-tmonda beleszövését 
Ígéri — s lesz olyan chaosz, mely a szakembert megdöbbenti. Az Úr 
és Mephisto fogadása megvan, jönnek a kalandok, Grethenében főleg 
Márta erotikus alakja emelkedik ki, a Faust első része végén Margareta 
máglyára (!) ju t; Faust, aggastyán s vele együtt lép oda, erre 
az Űr angyalai megmentik: mindketten megdicsőülnek. De miért 
érdemel Fau3t bocsánatot? Goethe magasztos alapgondolata, mely a 
II. rész befejezésében nyer magyarázatot: küzdő, munkás ember fel- 
magasztalása itt elvész. — Igen szép képek, de miért nevezik Faust
nak — jó reklámnak az öreg Goethe, no meg Gonnod, Boito s más 
régiek. Aki ismeri a művet, ne nézze meg a filmet; aki nem ismeri, 
gyönyörködhet benne, mint Zoro és Huru kalandjaiban — mert 
tényleg tarka képeket élvezhet. Pedig Faust, főleg a II. rész mozgal
massága, filmet kíván, a színpad nem hír vele. Talán jön egy kon- 
geniális rendező, mely megoldja a feladatot — e film ismeretlen nevű 
alkotója kontár csupán.

3. flz iskolai szünidő kérdése. Újra fel akarják lendíteni a 
Balaton és hazai fürdőink forgalmát, természetes tehát, hogy az 
iskolai tanítás idejét kell megrövidíteni. Ha járvány üti fel valahol 
fejét, első sorban bezárják az iskolákat, a mozik és egyéb kultúr- 
centrumok nyitva maradván, ellensúlyozzák a tanintézetek fölényünket 
befolyásoló hatását. Dicséretes kivétel volt az influenzajárványkor Dr.
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Csordás Elemér tisztifőorvos, ki nem ugrott be a jelszavaknak 
8 ime: elmúlt a járvány az iskolák bezárása nélkül is. No de tér
jünk rá a tárgyra! Azt akarják orvosi körök, hogy a szünidő junius 
közepén kezdődjék. Elképzelik azt, hogy most még bármely 
iskola be tudja osztani évvégi sokféle munkáját úgy, hogy akkorra 
készen legyen ? Nem áll elég nap rendelkezésre! De tegyük föl, 
hogy ekkor gyermekseregünket útjára tudjuk bocsátani, kétségtelen, 
hogy mindenki igyekszik e poros és forró városból eltávozni s a 
nyaralótelepek üdítő drágaságába menekül. S ha már most megy el, 
az is kétségtelen, hogy elfogy csekély pénze minden normális kereset
tel biró magyarnak rövid idő alatt s nem kell prófétának lennem, 
ha azt jósolom, hogy augusztus végére mindenki kénytelen haza jönni, 
mert a kegyetlen sors, mely a fizetéseket igen fukarul méri, kény
szeríti erre. Hány kiváltságos van, kinek erszénye három havi fürdő
zést kibír ? Ugy e kevés s ez a néhány elmaradt eddig is, nem tért 
vissza szeptember vége előtt. A pár kiváltságos kedvéért a nagytö
meget megfosztani a kultúrfölényt adó iskolától, nem tudom, érdemes e ? 
De meg gondoljunk arra, hogy akármilyen szép is nálunk a szeptember, 
hiába, a természetet nem lehet megváltoztatni, ekkor már korán söté
tedik, hosszúak az esték, hűvösebbek is. Aki ismeri a balatoni viszo
nyainkat, tudja, hogy ott igen sok helyen a szomszédos villanytelep 
villanyát sem vezették be s még apáink kedves világító eszköze, a 
gyertya járja, legföljebb petróleumig emelkedett a kultúra. Felvetődik 
a kérdés és pedig teljes joggal: nem az lett volna az első teendő, 
hogy az ilyen ázsiai állapotokon segítsenek először az illetékesek, 
azután lehet az iskolák szünidejéről elmélkedni? Mert ha ezzel kezdődik, 
teljesen jogos a gyanú, hogy ezt az első lépést nem fogja második 
követni. így szétkergetjük gyermekeinket, de nem adjuk meg nyara
lóinknak a kényelmet s ami fő, középosztályunknak — pedig erről 
lehet csak szó, ha magyar fürdőkről gondoskodunk — a megfelelő anyagi 
erőt a nyaralásra. Igen szomorú, hogy nálunk mindenben az iskola 
szenved csupán rövidséget. Ne mondja senki, hogy ez a tanárember 
rövidlátása, mert nem az, hanem a jövendő nemzedék kultúrszinvonalán 
aggódó, minél szebb ifjú nemzedék fölnevelésére törekvő pedagógus 
kiáltó szava ez, mely — félő — elhangzik a pusztában. B. D.

4. Tanársors. Az 1927. évi állami költségvetés várakozás elle
nére nem hozott semmit a középiskolai tanárságnak. Még csak a 
helyettes tanárok szégyenletes helyzetét sem orvosolta. Elvett korpót
lékunk visszaadásáról szó sem esett. Nehéz elhinni. De igy van. 
Várhatunk-e, remélhetünk-e még sorsjavulást? Ki tudná megmondani? 
De azért mi csak haladjunk tovább „rendeltetésünk pályafutásain.“ 
Őrizzük, gondozzuk a magyar jövendő palántáit a lehetőség végső 
határáig. De ha eljutunk a lehetőség határáig, ha kifogy a lelki erőnk ? 
Nem a mi szégyenünk lesz. Mi megtesszük kötelességünket. Sok 
mártírja volt már a magyarsorsnak; legyen velünk még több. B. K.
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Hazai és külföldi irodalom.

H. Scharrelmann: Im Rahmen des Alltags. 800 Aufsätze und 
Aufsatzthemen. Hamburg, Alfred Jaussen.

Egy ráeszmélés ez a könyv az életre a módszerek burjánja és 
bozótja között — a német Aufsatz-irodalomban. Nálunk, sajnos, egye
lőre még csak néhány gyakorlati meg elméleti fogalmazási könyvről is 
alig lehet szó. A kezdet kezdetén állunk.

Tehát a német Aufsatz-irodalomról beszéljünk. Csak ismertebb 
szerzőket nevezek meg, csak úgy belemarkolva a könyvek közé. 
E. Ziegler: Dispositionen zu deutschen Aufsätzen, Vaderborn; StreU: 
Der deutsche Aufsatz, Berlin; Laas: Der deutsche Aufsatz, Leipzig; 
Baumeister: Handbuch der Erziehung3 und Unterrichtslehre (!) München; 
Otto Apelt: Der deutsche Aufsatz, Leipzig; Klanche, Schröder, Bümelin, 
Menge, Cholerins, Bindet, Naumann, Zurborg, Fred. Hoffmann, Gelbe, 
Kutzner— Lyon stb. stb. A legelterjedtebb: Josef Venn, Deutsche Aufsätze, 
8°, 460 b .; 1910-ben a 38. kiadása látott napvilágot és már 108,000 (!) 
példány forgott akkor közkézen. Nem mellőzhető ilyennemű felsoro
lásnál Dr. Heinze és Dr. Schröder: Musteraufsätze — több mint 
húsz kötete, hozzátesszük: minden kötet több kiadásban jelent meg. 
Ha még megjegyezzük, hogy ezeken kívül légiónyi hasonló könyv 
forog az iskolákban és magánhasználatban, akkor a „módszerbozót és 
burján* kifejezés nem túlzott.

Az Aufsatz-könyvek jellemzője a logikai felépítésre való törekvés. 
Sokszor csak erőpazarlással járó szertornázás ez a gondolkodás 
Aristotelesi formáin, nyújtóin, korlátjain, szillogizmusain, dilemmáin. 
Ezekből a száraz formákból vágyakozik ki Scharrelmann. Életet akar 
bemutatni. Visszatér a Goethe-i életeszmélésre:

„Greift nur hinein ins volle Menschenlehen,
Ein jeder leht’s doch wenigen ist’s bekannt —
Und wo ihr’s pacht, da ist es interessant!“

Az apró megélések illúziót keltő leírására törekszik — a forma mel
lékes, lényeg: a tartalom. Intuitive dolgozik és dolgoztat. Ihletett 
tanítómester. Lelke állandó korrespondenciában van növendékeivel, 
megérzi a témaköröket — az elméletéig még nem jutott ebben a 
könyvecskében. Bemutatja, hogyan dolgozik ő iskolájában és után
zásra csábít.

Valósággal csábít, mert nemcsak tételeket közöl, hanem gyer
mekfogalmazványokat is. És ezek csakugyan meglepően életteljesek, 
üdék, szinte iróembriókat látunk itt a gyermekírások mögül kikandi
kálni. Valószínű, sőt bizonyos, hogy ezeknek a kezdő toliforgatóknak 
inkább az írás technikai része okoz még gondot, mint a tartalom. 
Nem csábító ez ?!

Scharrelmann a formai résszel még nem törődik sokat, de az 
életét meglátta és ezt a meglátást akarja terjeszteni. Az ősi küzdelem 
ismétlődik most a fogalmazástanítás terén: a forma és az anyag 
küzdelme. Gottsched és Bodmer újból éled — vagy: inkább örökké 
élnek más nevekkel?! ITIohr Gjjöző.
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A szülőföld ismertetése. Debrecen sz. kir. város leírása. Földrajz 
tanítása a népiskolában. A tanítóképző intézetek IV. osztálya és az 
elemi iskolai tanítók számára. Irta : dr. Ecsedi István tud. egyetemi 
m. tanár, református tanítóképzőintézeti tanár. Debrecen, 1926.

Középiskolai tankönyveink az első osztály földrajzát, a régi 
szokásoknak és az Útasításoknak megfelelően mindig az alapfogalmak
kal kezdték. Az alapfogalmakon vezették be a tanárok a tanulósereget 
a földrajzi iskolába, ott tanulták meg a földrajzi „műnyelvet.“ Szük
ség volt reá és szükséges ma is, mivel a vidéki középiskolák tanúló- 
anyaga sok faluból, községből verődik össze. Ezért össze kell han
golni a különféle iskolák gyermekanyagát. Ha azt akarjuk, hogy 
munkánk sikeres legyen, a valósághoz igazodjék, akkor nem elég, ha 
csak szóval magyarázzuk meg az alapfogalmakat, a világtájakat, 
látóhatárt, hegy, völgy, forrás, patak, folyó, talaj, termőföld, telep stb. 
fogalmát, hanem azt megmutatjuk a valóságban is, már ahol megvan 
a megfelelő földrajzi alakulat.

A kezdő tanárok, bár az egyetemen megismerik az illető egyetemi 
város környékét a földrajzi és geológiai kirándulásokon, mégis sokszor 
hiányát érzik a rendszeresen kidolgozott munkáknak, mint amilyen pl. 
Ecsedi István könyve. A tanterv a szülőföldet és a magyar honismeretet 
állítja a tanítás középpontjába, mert jól tudja, a magyar föld ismerteté
sének ma rendkívül nemzetnevelő hatása van. Ecsedi dr. a nagy 
magyar város, Debrecen adatainak összegyűjtésével nemcsak a tanító
képzőknek, tanítóknak, hanem középiskolai tanároknak is megmutatja 
azt az utat, amelyen haladnunk kell, ha földrajztanításunkat szilárd 
alapokra akarjuk fektetni.

A földrajz kinőtt már a gyermekcipőkből. Semmiképen sem 
merülhet ki tisztán topográfiái leírásokban. Bár tudományos, de alkal
mazkodik a tanulók lelkivilágához. Elsősorban környezetünk életével 
ismertet meg bennünket, ahol hegy, völgy, éghajlat, tehát természeti 
tényezők, de egyúttal a lelki, az emberi munka eredményei is fel
vonulnak előttünk.

Debrecen példája a legtöbb alföldi városunknak, sorsa is közös 
azokéval. Földje, népe, lakóinak élete, munkás szorgalma mind meg
elevenednek. Látjuk a modern kultúra térfoglalását, a régi emlékek 
megbecsülését.

fl szülőföld és honismeret könjjve. I. A mi hazánk. II. A mi 
községünk. Irta dr. Fodor Ferenc. Kiadja Borsod—Gömör—Kishont 
vármegye közönsége. Egyetemi nyomda.

Hunfalvy János érdemes munkája után szerzőnk munkáját tart
hatjuk annak a műnek, amit a magyar földrajztanárnak meg kell 
szereznie. Nem tanárok számára készült, csak az iskolán kívüli nép
művelés céljait óhajtja szolgálni, ámde tartalma a földrajztanítás 
kézikönyvévé avatja. Hunfalvy óta hatalmasat fejlődött a földrajz. 
Czirbusz Géza is összefoglalta Magyarország földrajzát, de könyvében 
sok adat csak újságírói értékkel birt, elmaradt Hunfalvy nemes tudo
mányos patinája mellett. Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, Princz Gyula
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is feldolgozták Magyarországot, vagy hazánk egyes részeit. De a kezdő 
tanárok, akiknek útmutató munkára lett volna szükségük, nem talál
tak olyan művet, amelyen keresztül hozzáférkőzhettek volna a tanuló- 
ifjúság lelkivilágához és ismeretfokához. Tudós módon tanítottak, 
amint az egyetemen tanulták mestereiktől. Sok volt a tudomány, 
túltengett a geológia, a topográfia, a névtömeg. Alig jutott szerep
hez az ember.

A tanítás e miatt nehézkessé vált, a tanuló megrettent a sok 
földrajzi adattól, a lexikonszerű adatoktól és elment a kedve a föld
rajztanulástól, de magától a földrajztól is. Pedig a földrajz szép, 
eszméltető és nemzetnevelő tárgy a hozzáértő tanár kezében. A 
földrajzi ismeretek elsajátításával ma már fokozottabb mértékben 
gyökeret ver a tanulók lelkében a haza iránt való szeretet és a 
tanulni akarás. Erdély, a Felvidék, a Bánság, a Magyar Tengerpart 
elvesztése ma már fáj az ifjú telkeknek is. Egy új világ, egy új 
gondolkodási kör nyílik meg szemünk előtt, aminek következtében 
erősebben helyet foglal szívünkben a magyar haza, a magyar faj 
iránt való szeretet. Hisz semmi sem alakíthatja annyira át az ember 
lelkét, mint szülőföldjének ismerete és szeretete. Annak a földnek 
ismerete, amelynek porából lett az ember, amelynek minden kis 
részecskéje a legszorosabb kapcsolatban van az emberi lélekkel, az 
ember egész életével.

A régi közmondás szerint „a jó pap holtig tanul.“ De ez a 
mondás a tanítóra, tanárra is talál, mert az ismeretek terjesztésének 
papjai ők mind. A tudás és maga az élet az utolsó évtizedekben 
olyan gyors ütemben haladt, hogy az iskolában, sőt az egyetemen 
szerzett természettudományi, földrajzi, gazdasági, szociális és alkot
mányi ismereteink jórészt elavultak, a történelem, a földrajz pedig 
hatalmas fejezettel bővült a világháború óta. Lomtárba tehetjük a 
kész ember fogalmát, aki önelégültségében azt képzelné, hogy isko
láit kijárván, elégséges szellemi útravalót szerzett az egész életre. Ez 
csakhamar lemarad azokkal az embertársaival szemben, akik ismerik 
a modern élet dinamikáját és ismereteiket folytonosan igyekeznek 
kiegészíteni. A már megszerzett ismeretanyag sem marad a sajátunk. 
Művelődésünk, tudásunk, ha azon állandóan nem dolgozunk, korántsem 
marad meg eredeti terjedelmében, hanem mint tavasszal a hóember, 
gyorsan összeesik a felejtés sorvasztó melegének hatása alatt.

Fodor dr. azt akarja elérni könyvével, hogy megszeressük hazán
kat. Hogy ez a szeretet föld és haza tudatos legyen, meg is kell 
ismernünk a haza földjét. Benne van egész Magyarország, de kizokog 
belőle a csonka ország fájdalma is. Nem elég, ha csak szólamokkal 
dolgozunk, mert ebben a könyvben tényeket kapunk. Ezekkel a tények
kel beigazolhatjuk tanítványainknak, hogy nemcsak nyelvében, hanem 
földjében is él a nemzet, hiszen napról-napra tapasztalhatjuk, hogy 
»Csonka Magyarország nem ország.“ Horváth Károly.

Gerda Soecknick: Religiöser Socialismus der neueren Zeit. Jena. 
151. lap. A vallás és szocializmus viszonya ma ismét időszerű kérdés,
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kivált Németországban. A fenti tájékoztató munka tehát elismerést 
érdemel, hogy a .vallásos szocializmus“ gyűjtőneve alá foglalt irá
nyokat elkülönítve, legalább vázlatosan bemutatja. Szerző Sombarttal 
szocializmuson a társadalmi viszonyokat rendező észszerű elvet érti, 
de mivel ennek főharcosa a szociáldemokrácia, ez a két fogalom 
olykor összeesik nála. Ezért nem érthetünk egyet szerzővel abban, 
hogy csak a keresztyénség és a mai proletár-szocializmus közt lát 
ellentétet, ellenben nem lát ellentétet vallás és szocializmus közt. 
Ezzel szemben igy formuláznók véleményünket: A vallás és igy a 
keresztyénség bármely politikai párttal megfér, ha ez utóbbi nem 
kapcsolódik össze valamely világnézettel. Már pedig a mai proletár- 
szociálizmusnak ép az a baja, hogy össze van forrva a Marx-féle 
materializmussal, mihelyt azonban ezt elveti vagy módosítja, mint a 
revizionista szociálizmus megkisérlette, megvan a lehetőség a meg
értésre. Nézetünk szerint tehát az egyik ev. püspök egyik reformációi 
beszédjében (1925.) túllőtt a célon, midőn azt állította, hogy a mi 
ideálunk ugyanaz, mint a szociálistáké, mert teljesen megfeledkezett 
a szociálisták hitvallásáról: a marxizmusról; amig ez alapon állanak, 
bizony nemcsak az eszközök és a mód, hanem az ideál is más itt, 
meg ott.

Egyébként a mű tanulságosan ismerteti az ide tartozó mozgal
makat és végzi az u. n. németországi vallási szociálistákkal, meg a 
katholikus szociálistákkal. Mindezek túlnyomólag keresztyén alapon 
állnak és egyfelől a keresztyénséget akarják szociális szellemmel 
megtölteni, másfelől a szociálizmust ehristianizálni. De magában a 
szociálizmusban (szociáldemokráciában) is mutatkoztak törekvések egy 
új vallás megalkotására, ami nem más, mint a marxizmussal, illetőleg 
a természettudományi materalizmussal való szakítás. Ezt a törekvést 
(mely nálunk — sajnos — nem igen mutatkozik) csak örömmel üdvö
zölhetjük, de viszont tévedése az u. n. vallási szociálizmusnak, hogy 
kizárólag a szociálistáktól várja a nyugati kultúra megújhodását, 
holott a modern élet és világ megújításában a polgári osztálynak is 
közre kell működnie. Sz. ö.

UirdghjFerenc: Tiszta szó kell. (Uersek.) Berlin 1927. Ludwig Voggen- 
reiter Verlag magyar osztálya. 61. lap.

Szerzőnek első (legalább Í3 előttem első ismert) kötetéről van 
szó. Az erjedés, a forrás stádiumában van még .életnek mustja“, de 
jó úton ahhoz, hogy rövidesen megérjen s üdítő itallal szolgáljon az 
irodalom szomjazóinak.

Mesterei, akiknek hatása észrevehetőleg érvényesül kötetében, 
Ady és Babits. Ady-hatásra vallanak a szókincs, ismétlés, szimbólum
szeretet, találó képek és hasonlatai, míg Babits főkép vers-technikája 
kialakulásánál érezteti hatását, de mindezek sok-sok eredetiséggel 
párosulva jelentkeznek nála.

Hasonlatai újak, megkapóak, sokszor a modern technika köréből 
kölcsönzöttek: a jóság meleg árama lobog át lelke kábelén s ha a 
kábel elszakad: ez a halál.
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A magasság léghajósa ő, ki megkísérel kidobni magából mindent, 

hogy röpülhessen a tiszta ég felé, nem akar a föld porába hullani. 
Kidobja vágyait, fájdalmát, szerelmét, de mind kevés; majd ha ő fekszik 
lent összetörve, akkor éri el az eget lelke léghajója.

Tépő fájdalom zenéje cseng fülébe, e legigazibb emberi nóta.
„Örök futás“, „Április“, „Nyugtalanság átka“ Babistra, „Adj keve

sebbet Uram“, „Váltott lovakon a halálba“, „Álom-vonat“, „Tengerbe 
dobott kő“ pedig már cimökkel is Adyra emlékeztetnek.

A hazaszeretet nosztalgiája „Kivirágzott a város“ c. versében 
jut kifejezésre.

„A csillagokra nézek. Keresem őket. Vágyom onnan 
lenézni most az éjszakán.

Látni sötét mezőket hegyek közé szorítva és szólni 
fájó szívvel: én hazám.

Sötét e földön minden; fölötte árva csillag s 
álomban élnek rónák és hegyek.

És fényben, jajban, bűnben kivirágzik a város a 
sötét, árva magyar sík felett . . . .“

Ügyes technikai felkészültséggel indul kötete:
„A hold lenéz a földre,
A szája síró, görbe.
Hideg, bús téli este.
Csöndesség messze-messze.
Kis halk falusi házak
A csöndbe kivigyáznak . . .“ stb. (Hold).

Egység nincs a kötetben, eszmehullámok hömpölyögnek, sodrá
nak erre-arra. A keresés lázában nem válogat irodalmi irányok közt, 
vegyesen szolgál mindegyikből.

Szabad vers, szonett, csengő rímek játéka, gondalatritmus, egy
két szótagos és 2—3 sorba nyúló verssorok váltakoznak kötetében, 
sőt egy helyütt még szürreálistaszerú akkord is vegyül verselése 
muzsikájába:

„Jesz, szőr, ez a bébim, jesz szőr, ez a 
Médim, jesz, szőr, ez a görlicém, cigány- 
Muzsika és furcsa hangok rekedt 
Zöreje, bor, sör, fiatal, öreg 
Kaszirnők bágyadt mulatsága jaj . . .  .“ stb.

Vannak viszont igen bájos költeményei, a cím követelte tisztaszó 
forrása lelke legmélyéről buggyan elő.

„Realitás legyen, valóság.
Ne nyomja titkos értelem,
Ne sejtesse a végtelent, de
Legyen maga a végtelen.*
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Sokszor el is találja e kitűzött célt, néha azonban homályos, 
allegóriába vesző szóképeket sorakoztat egymás után, amelyek cseppet 
sem rontják a kötet értékét, hanem az önmagát kereső ember bizony
talan ingadozásait mutatják szemléltetően.

Még új szót is alkot kontaminálva: »titkosan csilladoz a hold;“ 
csillog és sugároz igékből.

A városok kusza rengetegéből, gépszörnyetegei közül vissza
vágyik a vidék természetes üdeségébe, a friss napfény azúrjába s a 
felbukkanó emlékek hatása alatt létrejön néhány teljesen kiforrott 
lírai alkotás, ami a legszebb reményekre jogosít fel bennünket szerzőjük 
iránt. Kíváncsian várjuk legközelebbi bemutatkozását.

Dr. Boross István.

Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények.

Első országos református nagygyűlés. Május 21—22. napjain 
mintegy 15.000 ember gyűlt össze a fővárosban első nagygyűlésre a 
magyar ref. öntudat erős megmozdulásának bizonyságául. A nagy
gyűlés így folyt le:

21 én, szombaton reggel istentisztelet volt az Iparcsarnokban, 
hol Czeglédy Sándor prédikált. 10—1-ig előadássorozat. Janka Károly, 
dr. Sebestyén Jenő, dr. Victor János, dr. Vass Vince egy-egy előadása 
Isten dicsőségének szolgálatáról különböző társadalmi körökben. 

Délután 5—7-ig vallásos ünnepek.
A Kálvin téri templomban dr. Ravasz László imája után Raoul 

Allier párizsi theol. tanár mondott ünnepi beszédet dr. Kovács István 
tolmácsolásával a francia prot. egyház hódító erejéről. Mihó Ernő 
énekelt, Harsányi Pál bibliát magyarázott.

A régi országházban Nyáry Pál imája, Szabó Imre beszéde után 
Hegedűs Lóránt tartott ünnepi szónoklatot a reformátusság erejéről és 
jelentőségéről, Gödé Lajos bibliát magyarázott s imádkozott.

A fasori templomban Bereczky Albert megnyitója után Szász Károly 
„Ref. gondolat — ref. öntudat“ címen tartott előadást, Uray Sándor 
bibliát magyarázott.

Vasárnap fél 9 órakor ünnepi istentiszteletek voltak:
A Kálvin-téren Gőde Lajos imádkozott, dr. Baltazár Dezső prédikált, 
a fasori templomban dr. Ravasz László mondott beszédet, 
a régi országházban Muraközy Gyula, — 
a Ráday-utcai theol. dísztermében Gönczy Béla, — 
a Szilágyi D. téri templomban pedig Uray Sándor.
Istentisztelet után közös ünnepi felvonulás volt a nagygyűlés 

színhelyére, de oly nagy volt a tömeg, hogy az Iparcsarnok nem bírta 
befogadni. A kintrekedt tömeg erősítő megafon segítségével hallgatta 
a gyűlés nyilatkozatait.

Megnyitó és különböző üdvözlések után a nagygyűlés 12 pont
ban foglalta össze határozatait:
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1. A II. helvét hitvallást és heidelbergi kátét továbbra is hitünk 

zsinórmértékének tartjuk.
2. A Trianon által szétdarabolt ref. egyházak tagjainak lehe

tővé kell tenni a személyi és szellemi érintkezést.
3. A keresztyénség ősi elvei szerint az állandó reformáció 

útján kell haladnunk.
4. A hazának mindig hűséges harcosai leszünk.
5. A lélek az ember legnagyobb értéke s nem lehet azt prédá

jára engedni a tőkének és a gépeknek.
6. A vasárnapi munkaszünetet mindenki számára biztosítani kell.
7. Küzdeni fogunk az erkölcstelenség minden formája ellen.
8. A ref. gondolat kifejezésre juttatására meg kell szervezni a 

ref. sajtót.
9. Az anyaszentegyház életét és belső békességét helyre 

kell állítani.
10. A kálvinizmus tiszta igazságait bele kell vinni állami és 

társadalmi életünkbe is.
11. Kálvinista iskoláinkhoz a jövőben is hűségesen ragaszkodunk.
12. Az egyéni életet mindenkor a Krisztussal kell eleven kapcso

latba hozni, ő segítse diadalra a m. ref. Anyaszentegyházat s annak 
tagjait üdvös munkájában.

fl magyar mjelvtudománjj ünnepe. Május 26-án ünnepelte a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság a budapesti és más egyetemekkel és számos 
tudományos társasággal együtt Szinmjei Józsefet, a magyar nyelvtudo
mány egyik legkiválóbb és legnagyobb hatású művelőjét 70 ik szülei 
tésnapja alkalmából. A nagyérdemű jubilánst mi is igaz tisztelette- 
köszöntjük! Ad multos annos!

megjelent dr. Szigethjf Lajos: Luther lelke c. könyvének Il ik 
kötete. Szívesen felhívjuk reá kartársaink figyelmét. Ára 3 (három) 
pengő. Megrendelhető a szerzőnél. Budapest, I., Csap utca 5. A könyv 
az 0. E. T. kiadásában jelent meg.

Közgyűlés. Az Orsz. Ref. Tanáregyesület f. hó 7—8-án tartandó 
kecskeméti közgyűlése nagyon népesnek és tartalmasnak Ígérkezik. 
Lefolyásáról s tárgyalásairól következő számunkban számolunk be 
részletesen.

I Séllei Péter I a békési ref. reálgimnázium nyugalmazott tanára
*__________ I 73 éves korában, 31 éves tényleges szolgálat és

19 évi nyugdíjas állapot után május hó 13-án meghalt s 15-én elte- 
mettetett. Nagy érdemeket szerzett a tanári munkában és sok hálás 
tanítvány áldja emlékét.

Új theologiai doktor. Tóth Endre, a pápai theol. akadémia óraadó 
tanára, theol. magántanár, a debreceni Tisza István egyetemen május 
hóban magna cum lande doktorátust tett az egyetemes egyháztörténetből.

fl Bethlen Gábor Szövetség házépítésére a dunamelléki ref. egy
házkerület százmillió koronát adományozott.
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Harmadik Egyet. Tanügyi Kongresszus Előkészítő Bizottságától.

157—1927.
Kedves Kartársak! Tanárok! Tanítók!

1926. február 4 én bocsátottuk ki Felhívásunkat a III. Egyetemes 
Tanügyi Kongresszus megszervezése érdekében, jelezvén, hogy a 
kongresszust folyó évi julius hó első felében szándékozunk megtartani.

A kongresszus összehívása ma is változatlanul megokolt: rendezni 
kell a magyar közoktatásügy terén lölmerült különböző törekvéseket 
s az újabb idők követelményeinek megfelelően irányítást kell nyújtani 
a jövőre nézve. Az 1896 ban megtartott II. Egyetemes Tanügyi 
Kongresszusnak nagy távolsága is kötelez bennünket olyan nagy
szabású mozgalom megindítására, mely az eltelt három évtized köz- 
oktatásügyi eredményeit revízió alá veszi.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus előkészítése már másfélév 
óta folyik. Különösen az utóbbi hónapokban kifejtett lelkes munkakészség 
arra enged következtetni, hogy ez a kongresszus még a hátralevő 
rövid idő alatt is a magyar oktatóvilágnak érdemleges megnyilatko
zásává válnék. Az előkészítő Bizottság Elnöksége mégis úgy határozott, 
hogy a I I I .  Egyetemes Tanügyi Kongresszus megtartását elhalasztja a jövő 
iskolai évre, mert azt akarja, hogy a nagygyűlésen és a szakosztályok
ban szóba kerülő kérdések tárgyalása még alaposabban és részleteseb
ben előkészíttessék.

Kétségtelen, hogy a hátralevő két hónap alatt mindenre kiter
jedő gondosságunkat már nem vihetjük olyan mértékben bele a neki
lendült egyetemes készülődésbe, ahogyan szeretnők. Az iskolaévet 
záró gondok, meg egyéb körülmények is most már lázas sietséggé 
fokoznák a kongresszus megnyitását. Ez pedig nem volna kívánatos, 
mert nem a mindenáron való kongresszus-tartás a célunk, hanem az, 
hogy minél egységesebb, a viszonyoknak minél megfelelőbb s minél 
alaposabban megokolt határozatai legyenek a nagygyűlésnek.

Az előkészületek hosszabb ideje sohasem volt az ügy rovására. 
Világosan bizonyítja ezt az 1896-ban megtartott II. Egyetemes Tan
ügyi Kongresszus előkészítése is, mely három évig tartott. Evvel a 
halasztással annak az utóbbi időben több oldalról fölhangzott kíván
ságnak is törekszünk megfelelni, hogy a kongresszus lehetőleg husvét, 
vagy pünköst táján, még az iskolai év folyamán tartassák meg.

A halasztás következtében természetesen érvényben marad min
den eddig történt előkészület és intézkedés. A megkezdett munka egy 
pillanatra sem szünetel: mindenki a helyén van és a helyén marad, 
a kongresszus sikeréhez fűződő felelős kötelességérzéssel.

Alkalmunk lesz evvel az elhalasztással a kongresszusi kiállítás 
rendezésének gondolatát jóval hatékonyabban valóra váltani. A szak
osztályok foglalkoztatására, az egyes szakosztályok közös vagy rokon
kérdéseinek elbírálására, a propaganda és a rendezés teendőinek 
minél gondosabb keresztülvitelére is most már bővebb idő áll rendel
kezésre.
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Kérjük tehát a kedves Kartársakat, hogy szives közremunkálá- 
sukkal a másfél év óta folyó előkészületben továbbra is résztvenni és 
a kongresszusban kifejezésre jutó együttérzés érdekében minden lehe
tőt elkövetni méltóztassanak.

Kérjük a tisztelt Kartársakat ennek az elhalasztás okát feltün
tető tájékoztatónak tudomásul vételére, egyúttal a kongresszus iránt 
megnyilatkozó lelkes rokonérzés fokozására. Az eddigi előkészület nyo
mán már ezerhatszáz tag jelentkezett. Maga ez a körülmény nemcsak a 
kongresszus időszerűségét és szükségességét hirdeti, hanem azt is, 
hogy a tanítóság és a tanárság teljes egyetértéssel törekszik magasabb 
céljainak elérésére.

Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus Előkészítő Bizottsága 
nevében:

Budapesten, 1927. május 11-én
hazafias üdvözlettel:

Simon Lajos sk., Kornis Gjjula dr. sk.,
főtitkár. elnök,

egyetemi nyilv. r. tanár.

Szerkesztői üzenetek.

Kérés. Ismételten felkérjük az igazgató urakat és kartársainkat, 
hogy elhalt kollegáinkról küldjenek kellő időben rövid jellemrajzot. 
Annyival igazán tartozunk nehéz pályánk kidőlt harcosainak, hogy 
lelki arcképöket megörökítsük folyóiratunk lapjain.

Ref. középiskolák igazgatóinak. Egyesületünk elnöksége nevében 
felkérjük az igazgató kartársakat, küldjék be minél elébb az egyesület 
pénztárosához, Jakucs Istvánhoz, (Debrecen) a Tanügyi Szemle javára 
a f. tanévre megajánlott járulékaikat.



Pályázati hirdetés.
A szeghalmi ref. Péter András reálgimnázium igazgató- 

tanácsa pályázatot hirdet

egy magyar—latin és egy magyar—német
szakos rendes tanári állásra. Az állások 1927. szeptember 
1-én foglalandók el. Javadalmazás egyenlő az állami taná
rok javadalmazásával. Pályázati kérvények az igazgató- 
tanácshoz intézve a „Ref. Péter András reálgimn. igazga
tója, Szeghalom, Békés megye“ küldendők a szükséges 
mellékletekkel felszerelten. Igazgatónál személyes jelentke
zés kötelező. Igazgatótanács fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az állásokat a pályázat eredménye szerint eset
leg helyettes tanárokkal töltse be. Csak protestáns vallásu 
magyar állampolgárok pályázhatnak. Előnyben részesülnek 
azok, akiknek harmadik szakjok torna. A pályázatok be
küldésének határideje 1927. junius 30.

Szeghalom, 1927. május 26.

Rags miklós sk.,
igazgató.

Dr. Kardos űózsef sk.,
az igazgatótanács elnöke.





Új könyvek.

Hoványi Béla: Erdős Renée. Miskolc, 1927.
Horváth Sándor: Intuíció és ítélés. Budapest, 1926.
Nagy József: A psychologia főkérdései. Pécs, 1927.
W. Ebért: A  lutheri egyház tanrendszere. (Ford. H. Gaudy 

László.) Budapest, 1926. Scholtz Testvérek.
Virágh Ferenc : Tiszta szó kell. (Versek.) Berlin, 1927.
Mitrovics Gyula : Szanálás és nevelés. Budapest, 1927.
Dr. Révay József: Petronius és kora. Budapest, 1927.
Brunetiére : Válogatott kritikai tanulm ányai. Budapest, Frank

lin. 1927.
Ravasz László : A  halál árnyékában. 1927. Sylvester-kiadás.
Ravasz László : Tudom, kinek hittem. Budapest, 1927. Stu

dium.
Makkai Sándor: Avatás. Losonc, 1926.
Sztehló Kornél: A  protestáns közös bizottság munkája. 

1892—1924. Budapest, 1926.
Szász Károly : A  szabadfalvi p a p  leánya. Franklin.
Tankó B éla: Vallás és művészet. (Külön lenyomat a Teoló

giai Szemléből.) 1927.
Losonczi Zoltán : Bél Mátyás és a m agyar tudomány. (Kü

lön lenyomat a Hegyen épített városból. 1927.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a STUDILHTI könyves
boltban Budapest IV.. Muzeum-körut 21.

Nyomatott Borbély Gy. könyvnyomdájában, Mezőtúr. 1927.
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T á r t a l o m .
Elnöki megnyitó az Országos Református Tanáregyesü

let közgyűlésén. Dóczi Imre.
Emlékezés az Országos Református Tanáregyesület 

fennállásának 25 éves fordulóján. S. Szabó J.
Jelentés az Orsz. Református Tanáregyesület 1926/27. 

évi működéséről. Dr. Papp Ferenc.
Képek az O. R. T. E. kecskem éti közgyűléséről. Dr. B. I.
A Református Középiskolai Missziói Tanács, lie. Rácz 

Kálmán.
Hazai és külföldi irodalom.
Egyházi és iskolai hirek. — Vegyes közlemények.
Új könyvek.

Értesítés.
Kéziratok úgy a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), mint a 

felelős szerkesztőhöz (Budapest IV., Veres Pálné-utca 36.) 
küldendők; könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő 
címére.

Kiadóhivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfize
tési dijak és reklamációk küldendők.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a  „Studium“ 
könyvesboltba*! Budapest IV., Muzeum-körut 21.



Elnöki megnyitó az Országos Református 
Tanáregyesület közgyűlésén.

1927. junius 8.

Bár múlt évi közgyűlésünkön már úgy nyilatkoztam, mint akinek 
utoljára volt alkalmam egyesületünk elnöki székéből református tanár
ságunkhoz szólanom, jelenlegi közgyűlésünk ünnepélyes jellege, mellyel 
Tanáregyesületünk 25 évi működését zárjuk be, arra késztetett, hogy e 
25 éves múlt édes-bús emlékezetével üdvözöljem református tan
ügyünknek e századok emlékeitől megszentelt ősi kollégiumában össze
gyűlt tagtársainkat s a megtisztelő bizalomért hálás köszönetünket nyil
vánítva, lelépő tisztikarunkkal együtt vegyek búcsút egyesületünk veze
tésétől.

Egyesületünk negyedszázados működéséről, melynek majdnem felét 
nemzetünk leggyászosabb korszaka bénította meg, hogy mit tettünk ez 
alatt a tanári közszellem építésére, testületi érdekeink előmozdítására, 
református tanügyünk fejlesztésére s nemzeti kultúránk emelésére: mind
ezekről ügybuzgó alelnökünk lesz hivatva megemlékezni. Én ezúttal 
más irányban kívánom az emlékezet fáklyáját meggyújtani. Mint kultur- 
egyesületnek ugyanis lehetetlen hallgatással mellőznünk azokat a lelke
sült centennáris ünnepségeket, melyeken az emberi művelődés két nagy 
szellemének, a nevelés és a zenei művészet legnagyobb újkori meste
reinek, Pestalozzi és Beethoven emlékének haláluk százados évfor
dulója alkalmából úgyszólván az egész művelt világ kegyelettel áldozík. 
S megemlékezésünkkel nemzeti kultúránk nevében nekünk is le kell 
rónunk a hála és kegyelet adóját halhatatlan szellemök iránt, kiknek 
emlékét egyetemes emberi hatásuk mellett, idegen létökre is éppen 
egy lánglelkü magyar főúri hölgy, Brunswick Teréz grófnő úgy fűzte 
össze, hogy míg a zenei művész tőle nyert ihletet, addig a nagy peda
gógus őt ihlette meg oly mélyen, hogy áldozatkészsége és lelkes agitá- 
ciója folytán a kisdedóvás terén Európa majd minden államát megelőz
hettük.
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A zenei művészet méltatása s a Beethoven dicsőségének tartozó 
hódolat köznevelésünk mai rendszere mellett jóformán kivül esik mű
ködési körünkön. Elragadtatással, csodálattal hallgatjuk felséges szimfó
niáit és szonátáit, melyeket még siket állapotában is, a világ diszhar
móniájából mit sem hallva, mintegy a szférák zenéjeként önnön lelké
nek harmóniájából alkotott. Bámulattal töltenek el az emberi élet ezer 
változatának, az öröm és bánat, a gyönyör és fájdalom, a szeretet és- 
gyűlölet csodás zenei hangfestései; de lélekművelő hatásukat érzékeltetni 
alig tudhatjuk. Köznevelésünk ugyanis minden fokon az intellektuális 
képzésre helyezvén a súlyt, leggyöngébb oldala éppen az érzelmi és 
eszthétikai műveltség alapvetése. Református iskoláink e tekintetben, ősi 
tradíciójokat követve legalább az egyházi ének- és a zenetörténet köte
lező tanításával fölötte állanak ugyan az állami tanintézeteknek, de az 
állami tanrendszer irányadó szerepe miatt ének és zenetanárainkat még 
az országos tanári nyugdíjintézetbe sem tudjuk bejuttatni. Mennyire más 
volt az emberiség ifjúkorában a nevelési eszmény, mutatja az ókori 
Athén nevelési rendszere, mely katexochén esthetikaí műveltség meg
szerzésére irányult. Költészet és zene alkották a nevelés tényezőit, ma
gát a szellemi nevelést is „musiké“ szóval jelölték s aki a zenében 
járatlan volt, művelt embernek sem tekintették. Ma természetesen az 
ismeretek végtelen gazdagsága s a világnézet magasabb fejlettsége mel
lett ily egyoldalú képzésről nem álmodozhatunk, de az Árion meséje, 
hogy énekével állatokat szelídített, nem fantasztikus találmány, hanem 
lélektani megfigyelésen alapuló példázat. A művészet erkölcsnemesítő 
hatása lélektani igazság. S az újkori Árion épp oly nevelője az em
beriségnek, mint a pedagógus vagy morálfílozófus. A közerkölcsiség 
nemesítésére pedig sohasem volt nagyobb szükség, mint a világháború 
vadsága alatt eldurvult érzelmek mai korszakában, Hiszen az igazi 
kultúra nem a technika fejlettségében, hanem a lélek nemességében 
áll. Ha tehát a nevelés feladatául a lelki tehetségek harmonikus kikép
zését tekintjük, amint tekintenünk kell, az intellektuális képzés mellett 
egész nevelési rendszerünkben nagyobb súlyt kell helyeznünk a jövő 
nemzedék érzelmi világának megnemesítésére, eszthetikai érzékének és 
ízlésének kifejlesztésére is, hogy a tudomány vívmányai mellett a mű
vészi alkotás remekeit is élvezni legyenek képesek. A Beethoven ma
gasztos művészete is, mellyel a zenei alkotás zenitjére emelkedett, 
ekkor válhatík az emberiség közkíncsévé, míg ma inkább csak a fino
mult ízlésűek műélvezetének tárgya,

Sokkal közelebb áll hivatásunkhoz a másik ünnepelt geniusnak, a 
svájci nagy pedagógusnak, Pestalozzinak emléke, akinek nevelésügyi
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jelentőségét ha egyidőre nálunk is elhomályosította ugyan a kor másik 
nagy pedagógusának, Herbartnak a hatása, ma a tanügyi közvélemény 
határo ottan öt tekinti az újkor legnagyobb népművelőjének és legzseniá
lisabb pedagógusának, úgyhogy a nevelésügy minden hívatott munkása 
ma az ő tanítványa. Pedagógiai eszméi, didaktikai és módszertani elvei 
közül egyik-másik többé-kevésbbé már előtte is alkalmazásban volt 
ugyan, de mindazokat egyéniségével és irodalmi műveivel ő tökéle
tesíti annyira s emeli olyan fokra, melyet köznevelésünkben ma is 
csak megközelítőleg tudunk megvalósítani. így a szemléletet, melyet a 
tanítás alapvető tényezőjeként alkalmazott, már ott látjuk Comenius orbis 
pictusában, de ő terjeszti ki azt az érzékszervek működésére s a ter
mészet megismerése mellett az egyéni élményekre, a belső lelki szem
lélődésre s az önismeretre is és ezáltal az egyéni hajlamok kiképzését 
tekintvén a nevelés feladatául, alapját veti meg a mai iskolatípusoknak 
és szakiskoláknak. A szeretetet, melyet a nevelés legfőbb törvényének vall, 
már hasonló értelemben másfél századdal előbb alkalmazta a mi Apá
cáink, de Pestalozzi volt az, ki vagyonának és egész életének az 
önfeláldozásig menő odaadásával tanítványainak s a gyermekek szere
tetteljes gondozásának szentelve magát, magvetője lesz a hatása alatt 
keletkező óvodák, árvaházak s különféle nyomorúltak iskoláinak. A 
népnevelést a reformáció teremti ugyan meg a népiskolák megszervezé
sével, de Pestalozzi terjeszti ki azt a nép legalsóbb rétegeire, szinte az 
utca gyermekeit szedi fel iskolájába s keblére ölelve gondozza, neveli, 
kézi munkával foglalkoztatja őket s a munkaiskolát az általános oktatás
sal kötve össze, kapcsolatot teremt a gazdasági élet és a népnevelés 
között. Maga a szociális nevelés eszméje is, mellyel az egyént a társa
dalmi és állami élet közösségébe állítva, ezeknek igyekszik hasznos 
polgárokat nevelni, a kor eszmeáramlatában gyökeredzik, de tanításával 
ő adja meg a példát, műveiben ő fejti ki először a mai szociális peda
gógia alapelveit. Az erkölcsi nevelés legtisztább és örök forrásául pedig 
a családi nevelést tekinti. A családi nevelés fontosságáról sokan írtak 
már előtte és utána a pedagógiai irodalomban, de ethikai jelentőségét 
senki oly magas fokra nem emelte, mint ő pedagógiai regényében, 
melyben Gertrud alakját az anyák örök mintaképe gyanánt rajzolja meg. 
Az emberiség erkölcsi regenerációjának kútfeje a család s abban az 
anyai szeretetet, mint a nevelés éltető napját, a legnagyobb glóriával 
vonja be. Végül, hogy ma egész pedagógiai módszerünket pszichológiai 
vizsgálódásra alapítjuk, ez az eljárás is Pestalozzira vezethető vissza.

íme, ezek az elvek, mint mai köznevelésünknek is sarkalatos 
alapelvei, hirdetik Pestalozzi apostoli nagyságát; de hatása mindenek
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felett nevelői egyéniségében állott. Ezért keresik fel ifferteni iskoláját pe
dagógusok, bölcsészek és államférfiak s ezzel nyeri meg a fejedelmek 
és népek rokonszenvét, úgyhogy példaadása mihamar átalakítólag hatott 
egész Európa köznevelésére. Hazánkban szintén korán hódít a Pesta
lozzi szelleme, főként protestáns iskoláinkban, melyek a külföldi eszme- 
áramlatokkal mindig kapcsolatot tartottak fenn s azokkal igyekeztek 
emelni nemzeti kultúránk színvonalát. így báró Vay Miklós is hasonló
nevű fiának, református egyházunk későbbi nagynevű vezéralakjának 
nevelőjéül Váradi Szabó Jánost a sárospataki főiskola növendékei kö
zül szemelvén ki, pedagógiai előkészületre Pestalozzihoz küldi ki, aki 
azután több protestáns íróval egyetemben itthon is egyik előharcosa 
lett a pestalozzizmusnak. Ma pedig, midőn a világáramlat hatása alatt 
állami életünk is demokratikus alapon van berendezve s az állam 
minden ténykedésében az egész nemzet kollektiv akarata nyilvánul 
meg, a Pestalozzi népművelési törekvése és szociális pedagógiája igazi 
kultúrpolitikai szükségesség lett.

A műveletlen tömegeknek polgár- és szabadságjogokkal felruhá
zása csak államfelforgató törekvésekre vezet s csak művelt polgárok 
képesek politikai jogaik gyakorlásában az állami közérdek belátására 
emelkedni s egyéni érdekeiket ennek alárendelni, A politikai demokrá
ciának csak a közművelődési demokrácia a szilárd és egyedül biztos 
alapja* Ezért a legnagyobb elismerés illeti közokt. miniszterünket, ki 
nagy stílű tanügyi reformjaiban, melyek hazai közoktatásunk minden 
ágára kiterjednek s azokba nemzeti egységet igyekeznek teremteni, 
elsőrendű helyet juttatott tanító- és tanárképzésünknek s mindenek 
fölött alföldi tanyai népünk elhanyagolt művelődési érdekeinek. Azok a 
százakra menő tanyai iskolák, melyeket a kultúrális élettől legtávolabb 
eső néprétegünk szellemi és erkölcsi nevelésére emelt, mindmegannyi 
erőforrásai nemzeti életünknek s azok a milliárdok, melyeket az isko
lákra fordított, nemzeti jövőnk biztosítására a legdúsabban kamatozó 
beruházások. Ezekhez természetszerűleg csatlakoznak a polgári művelt
ség emelésére a polgári iskolák és az ezekre épített ipari, kereskedelmi 
s különösen a földmívelésügyi kormányunk által is célba vett mezőgaz
dasági középfokú iskolák. Csak a nép- és polgári műveltség ilyen 
organizációja emelheti magasabb színvonalra közgazdasági viszonyainkat 
is, amint azt Hollandia és Dánia példája mutatja s teremthet hazánk rom
jaiból is új Magyarországot. Ám szükséges, hogy a nemzetnek legyenek

* Komis Gyula „Kultúrpolitikánk irányelvei" c. tanulmánya az „Új magyar 
szemle“ 1921. évfolyamában (Schvarcz Gyula után).
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tudósai, kik a magyar lélek gondolatait és alkotásait belekapcsolják a 
világkultúra szellemi közösségébe. Kell, hogy legyen tudományosan 
művelt intelligenciája, amely középiskolai és egyetemi képzettségével 
állami és nemzeti életünk vezetésére van hivatva; de a vezetésre szo
rult tömeg sem lehet pigra mássá, hanem belátással kell követnie hí
vatott vezéreit s öntudatosan kell munkálnia nemzeti eszményeinket. 
A nemzeti organizmus csak úgy működhetik egységesen a közös nem
zeti célokért, ha minden szerve megkapja a neki megfelelő műveltséget. *

A nemzetnevelés eme szervezetében pedig a különböző fokú és 
típusú iskolákat, saját külön hivatásuk és feladatuk mellett is, egységes 
szellemnek, egységes nevelési irányelvnek kell áthatniok, hogy bennök 
a nemzeti akarat élő energiává lehessen s a nemzeti ideál testet ölt- 
hessen. Ez egységnek meg kell nyilatkozni az oktatás körében is az 
általános műveltség mellett a nemzeti vonatkozású tantárgyak kidombo
rításában, de mindenek fölött kifejezésre kell jutnia a nevelés szelle
mében és irányelveiben. A nevelés szellemét a művelődés-történet 
folyamán a kor szükségérzete szerint különféle eszmeáramlatok irányí
tották. Egyszer a pietizmus, máskor a humanitás, most az idealizmus, 
majd a realizmus adtak sajátos szint az egyes korszakok nevelési 
irányának. Ma hazánk és nemzetünk szétdarabolt állapotában csak egy 
gondolat irányíthatja pedagógiai törekvésünket; olyan erőteljes nemze
déket növelni, mely szellemi képzettségével, erkölcsi műveltségével és 
testi fejlettségével képesítve legyen hazánk integritásának visszaszerzé
sére. Magasztos cél, melynek megvalósításával még a jelenlegi nemze
dék is expiálhatná nemzeti bűneit. És e törekvésünket nem valami 
panacea segítheti célra, hanem a valláserkölcsi, a hazafias és testi ne
velés mélyítése és legmagasabb fokra emelése. E pedagógiai háromság 
egységbe olvadva eredményezheti, hogy a nemzeti kultúra egyszersmind 
nemzetfenntartó erővé lehessen.

Az erkölcsi nevelés mai nagy jelentőségére már föntebb rámu
tattam. Egészséges társadalom csak erkölcsi jellemen épülhet fel. De az 
az erkölcsi katharzis, melyen társadalmunk meglazult erkölcsi érzéké
nek át kell mennie, csak vallásos alapon, csak az Istenben vetett 
mélységes hiten épülve, lehet igazán bensővé, szívet és lelket nemesítő 
világnézetté. A nemzetünket ért nagy csapás között is meg kell szi
lárdítanunk a fogékony gyermek- és ifjú lelkekben az erkölcsi világ
rendben s az isteni gondviselésben vetett törhetetlen hitet, bizodalmát és 
reménységet, hogy csüggedésökben bátorítsa, gyöngeségökben erősítse

* L. Kornis Gyula íöntebbi tanulmányát.



152

a ráj ok váró nemzeti feladatra, Ha naponként elimádkoztatjuk tanítvá
nyainkkal a nemzeti hitvallást: „Hiszek egy isteni örök igazságban,“ 
nem szabad annak üres szólammá válnia, hanem akaratukat edző meg
győződéssé kell érlelődnie. Mai ifjúságunk sorsa zendül ki a költő 
szavaiból is:

Ha felnővén tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod 
S a bölcsöd s koporsód közti űr 
Századoknak szolgált mesgyeűl,
Lelj vigasztalást a szent igében :

„Bujdosunk e földi téreken“'

Hány magyar ifjú bölcsője és sírja közé vont mesgyét a trianoni 
határ! De Isten örök igéi vigasztalást nyújtanak, hogy e mesgyéknek 
előbb-utóbb le kell omlaniok s az isteni örök végzésnek meg kell 
dicsőülnie a nemzetek sorsában is.

A nemzeti irányú hazafias nevelés a református iskola legbensőbb 
lényegéhez tartozott mindenkor s tartozik ma is. Ez ellen tört a nem
zetközi szociálizmus, az egyetemes emberi testvériség eszméjével 
narkotizálva a lelkeket s átszenvedtük gyászos eredményét a mindent 
felforgató kommunizmusban. Ezt ostromolja újabban a páneurópa jel
szava alatt megindult mozgalom, bontogatva a nemzeti határokat. De 
mindezen törekvések ellen eléggé be vagyunk immár oltva, hogy meg 
ne fertőzzék nemzeti életünket. S megtanulhattuk nemzetünk prófétájá
tól, Széchenyitől, hogy csak nemzeti sajátságaink kifejtésével vihetjük 
előbbre az emberi haladást is, csak a nemzeti géniusz alkotásaival 
tehetünk szolgálatot az egyetemes kultúrának is. A nacionalizmus esz
méje, mely a múlt században megteremtette a nemzeti egységeket, ma 
még erősebben érvényesül az államok életében. Fokozottabb mérték
ben kell tehát azt ápolnunk köznevelésünk minden fokán és ágazatá
ban. Meg kell teremtenünk a pedagógiai irredentizmust,** amely ifjúsá
gunk lelkületét nemzeti aspirációinkkal átitatva, előkészítse elszakított 
véreink egyesítését a magyar nemzeti államban.

Ami pedig a testi nevelés magasabb fejlesztését illeti, erre egye
nesen a világ hatalmasságai adnak ösztönt nemzetünknek. Mig ugyanis 
magok állíg fegyverkezve igyekeznek biztosítani ragadmányaíkat, minket 
még a társadalmi rend fenntartására szükséges véderő létszámában is 
korlátoznak. Az iskolában kell tehát nemzeti hadsereget nevelnünk.

* Arany: Fiamnak.
'* L. Kornis idézett tanulmányát.
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Tanintézeteinknek mintegy az őstípust, a görög yvfiratiov jellegét kell 
felölelniök, ahol az ifjúság sportegyesületekben, cserkészcsapatokban, 
tornaversenyeken edzi magát erőteljes férfiakká, hogy lelki és testi 
kiképzésükben szintén a görög eszmény, a xaXoxayaiHa valósuljon meg.

Hogy a magyar református iskola a nevelési irányt a jövőben is 
azzal a hűséggel fogja szolgálni, mellyel a nemzeti szellemet mindig 
ápolta; hogy református tanárságunk nyomasztó anyagi helyzetében is 
nemes idealizmussal fogja munkálni e nevelési irányelvek diadalát s 
benső hivatottsággal fogja a jövő nemzedék leikébe is átplántálni nemzeti 
eszményeinket: „hiszem és vallom." S e hittel és bizalommal tag
társainkat tisztelettel és szeretettel üdvözölve, közgyűlésünket ezennel 
megnyitom.

Dóczi Imre
egyesületi elnök.

Emlékezés az Országos Református Tanár- 
egyesület fennállásának 25 éves fordulóján.

Kecskemét, 1927. junius 8.

Tisztelt Közgyűlés !
Az élet mai rohanó iramában ráérünk-e a múltra visszapillantani ? 

Egy negyedszázad emlékoszlopa emelkedik fel előttünk az idő nagy 
temetőjében és a lázasan siető nemzedéket a régi klasszikus felirattal 
figyelmezteti: Siste viator! Talán jó lesz egy kis pihenés az izgalmas 
hajszában! Álljunk meg hát néhány pillanatra és az emlékezet szelíd 
fényénél olvassuk e l: mi van arra a negyedszázadot jelző oszlopra 
felírva ?

A hazai református tanárság egységbe tömörítésének gondolata 
mindjárt a magyar református egyház egy testté forradásakor s ezzel 
együtt tanügyünk egységes szervezetének kialakulásakor felvetődött. 
A múlt század nyolcvanas éveinek korszakalkotó tanügyi mozgalmai, 
amelyek református egyházunkban is egyetemes tanügyi szerv és egy
séges tanterv létrehozásában nyilvánultak meg, közelébb hozták egy
máshoz az egyházkerületenként széttagolt református tanárokat. De bár 
történtek kísérletek országos tanáregyesület megalakítására, annak meg
valósítása a magyarországi református egyház és iskola egységét meg
teremtő és kodifikáló debreceni országos zsinat után mégis csak húsz 
esztendő múlva következett be. Addig egyházkerületenként külön 
működtek egyes tanári értekezletek, egyesületek és irodalmi körök. 
Legjelentősebb közöttük úgy szervezettségénél, mint tagjainak számánál 
és munkásságának súlyánál fogva a Tiszántúli Református Tanáregye-
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sülét, melyen, mint alapon épült fel 25 esztendővel ezelőtt országos 
egyesületünk.

Akkor, midőn ennek megalkotására elérkezett az idő teljessége, 
egy tevékeny és nagy copceptiojú államférfi intézte hazánk közoktatás- 
ügyét. Mozgalmas életet vitt a tanügy minden ágába. Tanügyi kong
resszus (1896), tantervrevisió, tantervi utasitások készítése (1899) egymást 
érte. Más oldalról református egyházunkban is új gimnáziumi tanterv 
készült (1901) utasító megjegyzésekkel és összehívták a harmadik 
országos zsinatot, amely oktatásügyünkre és tanárságunkra is nagy
fontosságú törvénymódosítások előtt állott. Mindezek az iskolai didaxisra 
és methodikára, valamint a tanárság közjogi helyzetére, a tanári prag
matikára és iuiridikára vonatkozólag sürgős kérdések megoldását 
kívánták a református tanárságtól. Az önkormányzati elveinkből folyó 
szervezeti, rendtartási, igazgatási, felügyeleti problémák egész sora 
várta a református tanárságnak nem exclusiv, de sajátos helyzetétől 
megkövetelt speciális működését és erőkifejtését. A bibliai paizsos 
férfiúval való küzdés, az atra cura is nyomasztólag hatott reá. A ren
dezetlen és ki nem elégítő tanári fizetések, nemkülönben a felekezeti 
tanárokat illető nyugdíjtörvények hiányai izgalomban tartották. A rá
várakozó nagy feladatok eredményes teljesítését csak közös akaratból 
eredő, vállvetett munkássággal lehetett elérni.

Országos egyesületünk létrehozására azonban a tárgyi indítékokon 
kívül elhatározó jelentőséggel léptek fel az érzelmi és személyi motí
vumok is. Az új korszak alatt a nyolcvanas években nagy arányokban 
megindult tanügyi lendület református intézeteinket is egymásután emelte 
ki a particulák kisszerű köréből és hatalmas fejlődési lehetőséget tárt 
fel előttük. A hazai egységes egyetemi tanárképzés sokaknak nyitott 
útat a pedagógiai pályára s a folyton szaporodó tanári állások succres- 
centiáját biztosította. Államsegéllyel fölépült és kiegészült gimnáziumaink
nak pár évtized alatt sokra nőtt tanársága az „egységben az erő“ 
elvénél fogva érezte, hogy a református tanügy művelése, tanári köz
szellem ápolása és érdekeinek megóvása végett tömörülnie kell. Ugyanez 
az érzelem hatotta át a többi középfokú tanintézet, nemkülönben a 
főiskolák tanárait is. És a Gondviselés országos nevű és jelentőségű 
hívatott vezért is mutatott s adott ennek a testületnek, akinek elméje, 
tudománya, bölcsesége és tekintélye immár egy negyedszázad óta 
világol az egyesület előtt. Minden közrehatott tehát, hogy 25 eszten
dővel ezelőtt egyesületünk létrejöjjön, az idők viszontagságai között is 
fennmaradjon és virágozzék.

Pedig a borzalmas s végeredményében reánk nézve lesújtó világ
háború, belső forradalmak és erőszakos megszállások közbejötté miatt 
egyesületünknek is nehéz próbát kellett kiállania. Nemcsak virúló élettel 
teljes tagjainak nagy számától fosztották meg és négy évi szünetelésre 
kényszerítették a szomorú viszonyok, hanem szerencsétlen hazánkkal 
együtt széjjel is tépték. A háború előtt évről-évre szaporodtak egyesü
letünk rendes tagjai, akiknek száma a megalakuláskor 358-ra ment, 
mig 1914-ben már 515-re emelkedett. Félezerre rúgó hatalmas 
gárda sorakozott és munkálkodott tehát egyesületünk fennen lobogó



zászlója alatt 43 közép- és felsőfokú intézetből, amelyek református 
egyházunknak áldásthozó veteményes kertjei, megannyi díszei és büsz
keségei, a magyar hazának és kultúrának legerősebb várai voltak.

És mikor az orkán elszáguldott felettünk s mi megtépázva és 
kábultságunkból felocsúdva, úgyahogy ismét összeszedtük magunkat, 
sírva láttuk a megrendítő pusztúlás képét. Tizenhárom középfokú 
iskolát és két akadémiát elraboltak tőlünk s egyesületünk tagjainak 
száma kevesebbre olvadt le, mint amennyi volt megalakulásakor. De 
Istenben bízva, nemzetünk és egyházunk géniuszától vezéreltetve, újra 
kezdtük az építést és Istennek hála, nemzetünk és egyházunk géniuszá
nak örömére ma megint 36 tanintézet neve fénylik zászlónkon s 439 
rendes tag izzó lelkének tüzét hintjük a magyar haza és nemzeti 
műveltség oltárára.

Egyesületünk negyedszázados munkásságát híven tükröztetik 
központi igazgatóságának, választmányának és közgyűlésének jegyző
könyvei s kiadott évkönyveinek húsz kötete. De írott bizonyítékait 
találjuk ezeken kívül két testes kötet Iskolatörténeti Adattárban, négy 
tankönyvben és a szeretett elnökünk 40 éves tanári jubileumakor 
közrebocsátott emlékkönyvben.

Egyesületünk munkássága mindenekelőtt a református tanárság és 
tanári állás becsének, tekintélyének és erkölcsi súlyának fenntartására, 
sőt emelésére irányult. Erre törekedett az egyházon belül a felsőbb 
hatósági határozatok, az iskolai törvények és rendtartások meghozásakor, 
a társadalomban annak tájékoztatása, felvilágosítása és az iskolához, 
intézményeihez, tanáraihoz való minél szorosabb kapcsolása által, de 
nem utolsó sorban azzal is, hogy ösztönzőleg hatott a tanárság tudo
mányos képzésére és haladására, nemkülönben ápolta benne az integ
ritás és szolidaritás összetartó erejét. Zsinati törvényeink köznevelési 
és közoktatási része sok tekintetben egyesületünk fölterjesztése alapján 
készült, de nem hagyhatjuk említés nélkül azt sem, hogy több lényegbe 
vágó kívánságunk, mely éppen a tanárságnak az egyházi életben való 
jelentőségét és súlyát óhajtotta törvénybe iktatni, csak píum .desíderium 
maradt. Egyébként egyházi hatóságaink részéről általánvéve jóakaratú 
megértést és támogatást tapasztalt egyesületünk, sőt az egyetemes 
tanügyi bizottságban, ahol elnökünknek döntő szava van, szinte véle
ményező és irányító szerephez jutott. így üdvös reformokat javasolt a 
középiskolai vallástanítás tervére és módszerére nézve, az énektanítás 
terét és módszerét pedig teljesen egyesületünk dolgozata szerint léptette 
életbe az egyetemes konvent. A tanárság szellemi nivójának emelése 
végett nyomatékosan hívta fel a fentartótestületek és tanárok figyelmét 
a külföldi tanulmányutakra, több ízben sürgette felolvasás és felterjesz
tés útján a tanárjelölteknek minél szélesebb és behatóbb elméleti és 
gyakorlati kiképzését. A társadalom vezető elemeit pedig főként ván
dorgyűlései alkalmával igyekezett annak a hatalmas szellemi és erkölcsi 
értéknek beismerésére és megbecsülésére bírni, amelyet a tanárság az 
egyház és a nemzet életében képvisel. De ha tettünk is e téren vala
mit, be kell ismernünk, hogy még sok a teendőnk addig, mig a társa
dalom és a tanárság teljesen egymásra talál.
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Fölemelte szavát egyesületünk a tanárság azon hivatása érdekében 
is, amely reá állásánál és képzettségénél fogva a kulturális közigazgatás 
terén vár. E tekintetben már úgy az állami, mint a municipális és egy
házi kormányzatban nem egy a kívánni való, amelynek megvalósulása 
hozhat létre csak egészséges tanügypolitikát. De ugyancsak az ilyen 
politikának folyománya, hogy a magyar tanügy munkásai között semmi 
tekintetben különbség ne tétessék. A közoktatásügyi kormány vezetői 
ugyan elismerték és kimondották minden iskolában tanító tanárra nézve 
az egyenlő elbánás elvét, de a valóságban a felekezeti tanárok mégis 
többnemű hátrányt szenvednek. Egyesületünk eleitől kezdve állandóan 
küzdött ezek ellen, igazgatósági és közgyűlésein folytonosan napirenden 
tartotta, fölterjesztésekkel, deputációkkal számtalanszor kérelmezte meg
szüntetésüket s nem csekély része van a fizetéskiegészítő államsegé
lyek és a vasúti kedvezmények kíeszközlésében. De mennyi még az, 
amiben hátravagyunk s amiért küzdenünk kell!

Egyesületünk természetes feladatai közé tartozik a kálvinízmus és 
a kálvinista iskolák kiváló jelentőségének minden lehető alkalommal 
kiemelése és a köztudatban ébrentartása. Ezért mondotta ki mindjárt 
megalakulásakor, hogy figyelmet kíván fordítani a fajfenntartó kálvinista 
magyar népre s a kálvinista iskolák múltjára és tradícióira. Ennek meg
felelően foglalkozott közgyűlésein az egyes vidékek kálvinista népének 
életével, az iskolák történetével, hagyományaival, a kálvinízmus meg
erősítésében való szerepével, négyszázados nagy kulturszolgálatával, 
régi diáktársadalmával és szokásaival; foglalkozott Kálvin oktatási 
elveivel, tanügypolítikájával, a kálvinista világnézettel, a magyar kálvi- 
nizmus történelmi jelentőségével, amelyet most hasztalan sisiphusi mun
kával akarnak némelyek elhomályosítani és a magyar történelmet új 
értékelés alapján átírni.

A tanárságra, iskolára és társadalomra egyaránt termékenyítő, fel
emelő és buzdító hatással tüntette fel százados nagy évfordulók alkal
mával a kálvínizmusnak kimagasló eseményekben és személyekben 
ragyogó fényét és dicsőségét (Bocskay és a bécsi béke, Kálvin négy
százados születése, a reformáció négyszázados fordulója, Arany, Tompa 
centennárium).

Foglalkozott egyesületünk a protestáns iskolák és az állam egy
máshoz való viszonyának alapvető kérdéseivel is s történelmileg kifej
lődött és törvényekkel biztosított százados jogainkra hivatkozással 
mindannyiszor rámutatott a feltünedező autonomikus sérelmekre, amiket 
a hatalmában álló eszközökkel megszüntetni is törekedett,

Mindezeken kívül a közgyűléseken nagyszámú elméleti és gyakor
lati szakkérdéseket fejtegettek tudós készültséggel kiváló tagtársaink, 
amelyek és a hozzájuk fűződött magas színvonalú viták évkönyveink 
hasábjain megjelenve, közjóra szolgálnak és mindenkor becsületére vál
nak a magyar református tanárságnak. Tudományos- és tankönyv-kiad
ványaival is közhasznosan munkált és dicsérő elismerést szerzett 
egyesületünk; Iskolatörténeti Adattárunk valósággal históriai forrás
gyűjtemény lett.



Hadd dicsekedjünk még azzal, hogy a középiskolai tanulmányi 
versenyek országossá tételét egyesületünk fölterjesztése alapján rendelte 
el a közoktatásügyi miniszter, az egyetemes konventnál kieszközölt 
határozattal pedig megvetette alapját egyesületünk a tanárok gyermekei 
neveltetési segélyének és a Református Tanári Nevelöháznak, melyet 
Isten segítségével és a magunk buzgó igyekezetével, hisszük, nemsokára 
megvalósíthatunk.

Végül örömmel látjuk felírva egyesületünk negyedszázados mun
kásságának emlékoszlopára a jelen évben megindult folyóiratunkat, a 
Prot. Tanügyi Szemlét, melynek közös erővel szerkesztése és kiadása 
tárgyában már 1911-ben tanácskozott a két prot. tanáregyesület kül
döttsége Budapesten, azonban a szép tervnek megfelelő megvalósulása 
csak most következett be. Olyan közös sajtóorgánumot nyertünk ezzel, 
amelyben együttes erővel hathatósan munkálhatjuk nemes és nagy cél
jainkat : a prot. iskolák és tanárok egy fundamentumon sarkaló felséges 
hivatását s ápolhatjuk az ebből folyó összetartozandóság, kölcsönösség 
és harmónia meleg érzését.

Tisztelt Közgyűlés!
A mai túltengő, hangos ünneplések zaja között, amikor dolgozni 

nem érünk rá a folytonos ünnepélyek miatt, a mi egyesületünk fenn
állásának negyedszázados fordulóján nem kívánt díszes felvonulásokkal 
és szónoklatokkal ékeskedő jubileumot rendezni. Nem is illenék 
egyesületünkhöz s ebben a puritán ősök gondolkozását és jellemét 
öröklő kálvinista tanársághoz valami hosszú, magasztaló zajos reklám-ünne
pély. Egyesületünk csendben dolgozott, csendben és röviden óhajt 25 
esztendős múltjára is visszaemlékezni. Ezt az emlékezést is nem embe
rek nevét vagy érdemeit emlegetve tesszük, mert mi csak eszközök 
vagyunk a Mindenható kezében. Munkásságunkért és annak eredmé
nyeiért egyedül Istené a hála és dicsőség. Övé a hála, hogy bennünket 
eddig megsegített, működésünket megkoronázta; hogy a közös érzések
ben és gondolatokban szivünket és lelkünket összeforrasztotta s az 
egymással való kedves találkozások és tanácskozások alkalmával adott 
nekünk feledhetetlen belső gyönyörűséget s egész életre kiható lelki 
élményeket.

De bár egyesületünk minden erőt és sikert a Teremtőnek tulaj
donít és teremtményt nem glórifikál, a hálátlanság bűne nélkül még 
sem teheti, hogy meg ne emlékezzék Istennek arról a kiválasztott földi 
eszközéről, akiben egyesületünk negyedszázados működése alatt magát 
különösképen megdicsőitette. Tegyük meleg kőszönetünk virágait, hálás 
elismerésünk, tiszteletünk, szeretetünk koszorúját annak az ősz homlo
kára, aki egyesületünk negyedszázadát az ő kivételes, nagy tehetségé
vel vezette és irányította és akiről, egyesületünk munkásságát és sike
reit tekintve, elmondhatjuk a római költővel: quorum pars magna fűit. 
Kérjük továbbra is a mi tisztelt és szeretett elnökünkre a jó Isten 
minden áldását és kegyelmét.

Most pedig a múltból erőt merítve, köszöntsük bizakodó lélekkel 
és nagy elhatározásokkal az új negyedszázad pirkadó hajnalát: Evoe!

157



158

Evoe! Koronázd munkánkat sikerrel, deríts reánk boldog jövendőt! 
Keljen fel ismét a régi Nagymagyarország tündöklő napja s egyesüljön 
velünk újra minden magyar református tanár!

S. S z a b ó  József,
egyesületi alelnök.

Jelentés az Országos Református 
Tanáregyesület 1926/27. évi működéséről.

Az 1926—27. év fontos dátum egyesületünk történetében. Ez 
esztendőt kiemelkedővé, jelen közgyűlésünket ünnepélyesebbé teszi az 
a körülmény, hogy az 1926—27. év egyesületünk fennállásánák 25-ik 
esztendeje s így közgyűlésünk örömünnep is.

Az a páratlan érdeklődés, amely a református tanárságot ez 
örömünnepre ily szép számban egybegyüjtötte, a református tanárság 
összetartásának, harmónikus együttműködésének, egészséges közszelle
mének jóleső tanúbizonysága.

Az évforduló ünnepélyességét fokozza az a fényes keret, amelyet 
Kecskemét nemes városa, nagymultú egyháza és iskolái adnak össze
jövetelünknek, bensőségét pedig emeli azon örvendetes valóság, hogy 
az egyesület zászlóját most is azok tartják kezükben, akik 25 esztendővel 
ezelőtt kibontották, ez egyesületet megalapították, akik 25 esztendőn 
keresztül, mint egyesületünk vezérei, törhetetlen energiával, a látók 
bölcseségével, hitünk bátorságával küzdöttek a református tanári állás 
és iskola erkölcsi, szellemi és anyagi emeléséért, jóhiréért, tisztességéért és 
méltóságáért. A mi vezetőinket, Dóczi Imrét és S. Szabó Jószefet, 
a magyar református tanár példaképeit, övezze e napon minden hálánk, 
elismerésünk, tiszteletünk és szeretetünk!

Az 1926—27. év jubiláris volta mellett más okból is emlékeztető 
lesz egyesületünk történetében.

Ez esztendő régi óhajunkat teljesítette, régóta érzett szükséget 
elégített ki a Protestáns Tanügyi Szemle életrehívásával. E folyóirat 
megindítása, életfeltételeinek biztosítása, jövőjének megalapozása irányí
totta igazgatóságunk ez évi tanácskozásait. Igazgatóságunk elsősorban 
olyan folyóirat kiadására gondolt, amely a református tanárság és a 
református iskola s így egyesületünk törekvéseit szolgálja. Egy ilyen 
saját foiyóírat megindítása azonban, bármily kész volt is a lélek reá, 
fölülmúlta anyagi erőinket, a fenntartó egyházak és egyesületünk tagjai
nak olyan megterhelését jelentette volna, amelynek vállalására nem 
kérhettük sem a fenntartó egyházakat, sem pedig kartársainkat. Ily 
körülmények között szívesen fogadtuk az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület vezetőségének egy közös tanügyi folyóirat kiadását célzó 
javaslatát. Egy, az Evangélikus Tanáregyesülettel közös folyóirat meg
indításában elvi akadályt nem láttunk; hiszen az evangélikus tanárság
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törekvései és eszményei a mieinkkel azonosak, az evangélikus iskola 
hagyományaival, jelen munkájának erkölcsi és szellemi színvonalával 
legméltóbb versenytársa a református iskolának. A tárgyalások meg
indultak és csakhamar eredményre is vezettek.

Megállapodtunk abban, hogy közös folyóiratunk havi 2 ívnyi terje
delemben, évi 10 számban és 800 példányban, Protestáns Tanügyi 
Szemle néven jelenjék meg. Megjelenését anyagilag biztosítja egyesüle
tünk évi 1.600, az evangélikus tanáregyesület 800 pengős hozzájárúlása 
és a tantestületek külön járúléka, melynek minimumát 40 pengőben 
állapította meg igazgatóságunk. Örömmel állapítjuk meg, hogy e testületi 
hozzájárulás ellen egyetlen tanártestület sem tiltakozott, sőt több tanár- 
testület a hozzájárulás felemelését tartotta célravezetőnek. A lap szellemi 
irányítására református részről Borsos Károly mezőtúri gimn. igazgatót 
kértük fel, aki az evangélikus tanáregyesülettel folytatott előző tanács
kozásokban is egyesületünket az őt jellemző buzgósággal és körültekin
téssel képviselte.

Közös folyóiratunk ily körülmények között született meg. Minden 
reménységünk megvan arra, hogy folyóiratunk hivatását be fogja tölteni, 
hűséges lesz a fundamentumhoz, amelyet az ősök vetettek, ez elvi 
alapon hirdetője az igaz tudománynak, szószólója a magyar protestáns 
iskola és tanárság erkölcsi, szellemi és anyagi érdekeinek, az elvek 
küzdelmében irányítója a magyar protestáns tanári rendnek.

Az 1926—27. iskolai év egyetemes közoktatásunk nézőpontjából is 
jelentősnek indult.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszusra készült a magyar iskola. 
E kongresszus előmunkálataiból igazgatóságunk is kivette részét. Elnö
künk több ízben részt vett a Kongresszus előkészítő tanácskozásain, 
igazgatóságunk pedig a Kongresszus Előkészítő Bizottságához intézett 
elaboratumában rámutatott azokra a legfontosabb pedagógiai kérdésekre, 
amelyek véleménye szerint a III. Egyetemes Kongresszus programmjáról 
nem hiányozhatnak. Az Előkészítő Bizottság „A tanügyi közigazgatás 
egészséges szervezete" és „A tanítói munka értékelése" című javas
latainkat a plenáris ülés tárgysorozatába igtatta.

A magyar közoktatásügy egyetemét érintő javaslataink mellett 
igazgatóságunk folyó évi tevékenysége a református középfokú iskola 
nagy egyházi és nemzeti céljainak előbbrevitelét szolgálta. Az Egyetemes 
Konventhez intézett egyik felterjesztésében nyomatékosan rámutatott egy 
református középiskolai tanterv kiadásának nagy elvi jelentőségére és a 
latin-görög nyelvnek az állami tantervben megjelölt tanulmányi anyagára 
vonatkozólag részletes javaslatokkal is állott elő, egyben felajánlotta 
szíves készségét egy református középiskolai tanterv kidolgozására.

Múlt évi kögyűlésünk szükségesnek tartotta egy magyar anthológia 
kiadását. E határozat végrehajtását igazgatóságunk meg is kezdette, 
ennek alapján reméljük is, hogy a közgyűlés kívánsága rövid időn belül 
teljesülni is fog. Igazgatóságunk e tárgyban elfogadta a hajdúnánási 
reálgimnázium tanári karának azon javaslatát, hogy az anthológiába 
felveendő költemények jegyzékét az anthológia szerkesztője küldje meg az 
egyes tanári testületeknek, hogy az utólagos kifogások elkerülhetők legyenek.
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A református középfokú iskola javát szolgáltuk azon intézkedé
sünkkel is, hogy a fenntartótestületek figyelmét felhívtuk a külföldi 
tanulmányútnak az iskola szempontjából való nagy jelentőségére és 
kértük a fenntartótestületeket, hogy az évi költségvetésben találjanak 
fedezetet arra, hogy két-három évenként egy-egy tanár külföldi tanulmány- 
útját lehetővé tegyék. Felkértük az Egyetemes Konventet, hogy a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumnak a státusrendezés alkalmával kiadott 
rendelete azon intézkedését, mely szerint a közoktatásügyi kormány 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a teljes szolgálati idejét betöltött 
tanárt legfelsőbb fokon szolgálatában visszatartsa, vagy abból elbocsássa, 
méltassa komoly figyelmére s minthogy ez az intézkedés refo mátus 
egyházunk autonómiájával ellentétben áll, igyekezzék odahatni, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter úr e rendelkezést hatályon kívül 
helyezze.

Magáévá tette igazgatóságunk a középiskoláink vallástanárainak 
a Református Középiskolai Missziói Tanács szervezését célzó törek
vését ; e szervezet a sokoldalúvá lett középiskolai belmissziói munka 
egységes irányítását célozza; a fenntartótestületeket ez akció hatékony 
támogatására kértük.

Igazgatóságunk a változott viszonyoknak megfelelően átdolgozta 
egyesületünk alapszabályait, a módosított alapszabályokat jelen köz
gyűlésünk elé terjesztjük.

Fáradhatatlanul munkálkodott igazgatóságunk a református tanárság 
sokszor felpanaszolt anyagi sérelmeinek orvoslásán is.

Ismételten szorgalmaztuk a helyettes tanárok ügyének rendezését, 
méltánytalan erkölcsi és. anyagi helyzetöknek rangsorba sorolás és 
munkájokhoz méltó javadalmazás által történő szanálását.

Sürgettük családtagjaink, nyugdíjas és helyettes kartársaink vas
úti kedvezményének visszaadását. Nyugdíjas kartársaink és család
tagjaink vasúti kedvezményének ügye kedvezőbb elintézést nyert, mint 
az elmúlt iskolai évben, az elintézés azonban csak félmegoldás, az 
arcképes igazolvány magas illetéke ugyanis a tanárt, legjobb esetben 
a fenntartót terheli. A helyettes tanárok vasúti menetdíjkedvezménye 
iránti sürgetésünk azonban nem talált meghallgatásra.

Felpanaszoltuk Egyetemes Konventünk útján azon sérelmünket is, 
hogy a nem állami tanárok státusában megüresedett helyek csak nagy 
késedelemmel töltetnek be és kértük ennek orvoslását. A vallás és 
közoktatásügyi minisztérium a késedelmes előléptetések okát abban 
jelöli meg, hogy az egyes tanszékek megüresedéséről a nem állami 
középiskolai tanárok személyi ügyeit intéző V. ügyosztály akárhányszor 
csak hetek, sőt hónapok múltán értesül. Igazgatóságunk továbbra is éber 
figyelemmel óhajtja kisérni az előléptetések ügyét, miért is körlevélben 
felkérte tanártestületeinket, hogy a tanári karban történt változásokat 
elnökségünkkel esetről-esetre közöljék.

Igazgatóságunk egyesületünk erejének növelését, a magyar refor
mátus középfokú oktatás benső egységesítését tartotta szem előtt azon 
cselekedetével, hogy a polgári iskola, e nagy jövőjű iskolafaj tanárait 
zászlónkhoz való csatlakozásra szólította. A felszólítás eredményes is
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volt, eddig három polgári iskola tanári kara testületileg lépett be 
egyesületünkbe. Űj tagtársainkat testvéri szeretettel üdvözöljük. — Fenn
tartottuk az érintkezést és ápoltuk a jóviszonyt a testvéregyesületekkel. 
Szívesen ígértük csatlakozásunkat a Katholikus Középiskolai Tanár- 
egyesület azon akciójához, amely a középiskolai tanáregyesületek olyan 
szövetségének létrehozását célozza, amelynek feladata lesz egységes 
tanári közvélemény kialakítása az összes pedagógiai kérdésekben és 
képviselné is egyszersmind a középiskolai tanárság egyetemének összes 
erkölcsi és anyagi érdekeit.

Egyesületünk a folyó évben veszített halálozás és kilépés folytán 
12 tagot s új belépés által nyert 25 tagot. Van egyesületünknek jelenleg: 
10 tiszteletbeli, 30 alapító, 14 pártoló és 439 rendes tagja.

Elhunytak az 1926—27. évben Butyka Boldizsár, Kalvoda Ferenc, 
Ivánka Zoltán igen érdemes és köztiszteletben álló kartársaink. Emlé
kezetük legyen köztünk áldott!

Jelentésemet azzal a hő óhajtással zárom, hogy az a szellem, mely 
az első huszonöt esztendőben egyesületünket felvirágoztatta, izmosodjék 
áldásos tradícióvá, vezesse az egyesületet többről-többre, eredményről- 
eredményre anyaszentegyházunk, magyar közoktatásügyünk, drága 
magyar nemzetünk boldogulására, szebb jövendőre!

Dr. Papp Ferenc
egyesületi főjegyző.

Képek az O. R. T. E. 
kecskeméti közgyűléséről.

Június 7-én d. u. 4 órakor robogott be a vonat Kecskemétre, 
mely az elnökséget és az Orsz. Ref. Tanár Egyesület tagjait szállította 
s szives magyaros fogadtatásban részesült a közgyűlésre impozáns 
számban megjelent pedagógusok tömege. 300 ref. tanár jelentkezett s 
több mint 250 meg is jelent.

*  *

¥

A pályaudvaron élénk ovációban részesült a ref. tanárság egyik 
lelkes barátja s vendége, Dr. Ravasz László püspök. Dr. Dóczi Imre 
elnökön kívül megjelentek: Imre Sándor dr. szegedi egyet. ny. r. tanár, 
Kun Béla dr. debreceni egyet. ny. r. tanár, Maday Gyula dr. orsz.-gy. 
képv., az orsz. középisk. tanáregyesület elnöke, Kecskemét polgármes
tere, gazd, és kultúrtanácsnoka, a piarista rendház főnöke, Gergely 
György jogakad. tanár, Dr. Szigethy Lajos, az ág. h. tanáregyesület 
elnöke, a kecskeméti ref. lelkészek, Muraközy Gyula és Hetessy 
Kálmán, az Orsz. Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetségének kikül
döttje, Szőts Gyula d r.; a kultuszkormány nem küldött képviselőt.
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Az elszállásolás végeztével 5 órára az egyes szakosztályok gyűltek 
értekezletre a ref. gimn.-ban. A kivülről is megnyerő külsejű hatalmas 
iskolaépület kellemes benyomást keltett a szemlélőben, bent pedig 
tisztaság, rend, gyakorlatiasság, kényelem és modern felszerelés bilin
cselte le a vendégek figyelmét.

A matematikai szakosztály Körber Tivadar elnöklésével, a nyelv- 
és történelmi szakosztály Borsos Károly elnöklete alatt kezdett műkö
déséhez s külön értekezletre gyűltek a vallástanárok, tanítóképző- és 
polgári iskolai tanárok.

A matematikai szakosztályon a term.-tudományok intenzív okta
tásáról értekeztek az új tanterv atapján, mindegyik szakosztály elővette 
időszerű kérdéseit, de csak a nyelvtörténeti szakosztály programja 
váltott ki nagyobb érdeklődést, ahol Ady-vítára volt kilátás.

Szeremley Béla és Bessenyei Lajos dr. sürgették a görög nyelv 
mellé a görögpótló helyett egy modern nyelv behozatalát, vagyis a 
bifurkációs gimnáziumot.

Varga Gábor kivihetetlennek tartja az új tantervet. Az eredmény 
jobb volt, míg a görögpótló lehetővé tette, hogy a legjobb tanúló anyag 
tanúlja a görögöt. Ha újra lehetővé lesz, hogy a tanúló szabadon vá
laszthasson a görög nyelv vagy egy modem nyelv között, a nivó meg
felelő lesz.

A latin nyelv tanítására vonatkozólag Soós József előadó ajánlja 
az V. o.-ban a magyar történelmi vonatkozású krónikák olvasását. Jobb
nak találja a régi tantervet az újnál, — az egyházatyák olvastatását 
helyteleníti.

A német nyelv előadója Dr. Jausz Béla volt. Beszélt a tanár
kérdésről, óraszámról s a metódikáról.

A  történelemtanításról Dr Soós Adorján előadja, hogy tanítani 
kell a III. o.-ban magyar történelmet, a IV—VI o -ban világtörténetet, 
s a VII—VIII. o.-ban ismét magyar történelmet világtörténelemmel 
kapcsolatban.

A  magyar irodalom keretei közt szó volt egy a ref. középiskolák részére 
készítendő magyar anthológiáról. Utána Szeremley Béla felolvasta a távol 
levő Hartman János tanúlmányát: „Hogyan tárgyaltassék Ady Endre 
ref. középiskoláinkban ?“

Eredmény röviden : 1. Igenis tárgyaltassék épp úgy, mint más 
költő, 2. tárgyaltassék egyformán minden középiskolában.

Meggyőző érvekkel bizonyítgatta, bogy Ady értékes zseni, mert:
1. új stílust teremtett, s 2. költészetéből új szépségek áramlan’ak ki.

Életrajzát rövidítve adjuk, nem kell kiemelni az ifjúság előtt a 
nem neki való részleteket. Csupán annyit: újságíró volt, nyomorgott, 
rajongott Csokonaiért és a bibliáért, Párisban megismerkedik a modem 
áramlatokkal, politikai felfogását mellőztetése magyarázza, radikálizmusa 
nem fontos a tanár előtt, fontos a magyarsága. Faját ostorozta, mert 
szerette. A korban és a magyarságban is lehet hiba, erre nem gondol
nak sokan, akik elítélik őt ezért. Költői jelentősége : 1 , 0 a  szimboliz
mus első nagy magyar képviselője (1. Horváth János id. v. tanúlmányát);
2. Üj nyelvet, új stílust s új formát alkot (Laczkó Géza, Horváth
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János); 3. Őszinteségben tovább megy Petőfinél. Érzéki vonás, éln. 
akarás mindenkiben van, de Ady kimeri mondani (Schőpflin Aladár)i 
4, Legjellemzőbbek: halálversei, vallásos költeményei s a magyarsággal 
foglalkozó versek, köztök a kuruc dalok. Makkay Sándor foglalkozik 
vallásos költészetével egyéni szempontból. Ady Endre Vörösmarti és 
Petőfi mellé emelkedik jelentőségben, büszkén vallhatjuk őt magunkénak, 
mint nagy prot. értéket . . .

Márk Imre szól hozzá a felolvasáshoz: Adyval foglalkozni kell, 
de nem ilyen formán. 0  Négyessy felfogását vallja s hivatkozik Szász 
Károly és Muraközy Gyula bírálataira Makkai könyvéről.

Szerinte Ady olvasása nehéz szellemi munkát igényel s erre ifjú
ságunk nem hajlandó. O életrajzot semmit se adna, csak értékes köl
teményeit ismertetné.

Még többen jelentkeztek szólásra, de Borsos Károly elnök lezárja 
a vitát azzal a kijelentéssel, hogy beszélni kell az Ady kérdésről, napi
renden kell tartani, míg legalább a ref. tanárság megközelítőleg egységes 
álláspontra tud jutni; de jelenleg bármiféle határozathozatal, szavazással 
való állásfoglalás, helytelen volna.

V29 órakor társas vacsora volt a kaszinó dísztermében, hol számos 
pohárköszöntő hangzott el (Ravasz László, Dóczy Imre, stb.) A ke
délyes közvacsorát a kecskeméti ref. egyház adta, mint házigazda.

Másnap reggel istentiszteletre vonóit a tanárság a ref. nagytemp
lomba s 9 órakor kezdődött a közgyűlés.

Első pontja Dóczi Imre dr. elnöki megnyitója volt, amelyben 
megemlékezett Beethowenröl és Pestalozziról. A vadat szelídítő Árion 
lélektani valóság, mondja Beethovvennel kapcsolatban. A művészet 
léleknemesítő hatását a pedagógia van hivatva tudatossá tenni. Ezt a 
két nagyságot összekapcsolja még egy más közösség is : Brunsvich 
Terézia személye, mindkettőt ő inspirálta halhatatlan alkotásokra.

Pestalozzit jellemzi azután remek előadásában, e legzseniálisabb 
pedagógust, ki hatással volt Európa minden kultúrpedagógusára. A leg
népszerűbb nevelő, ő rakta le a szociális pedagógia alapjait. Pedagógiai 
regényében Gertrúd alakja az ideális anya. Pestalozzi népművelési tö
rekvése kultúrpolitikai szükségesség ma is.

Az üdvözlések hosszú sora után S. Szabó József emlékezett meg 
az Egyesület negyedszázados évfordúlójáról. Dr. Papp Ferenc a tanterv
reformokról tartott nagyon alapos előadást. Marton Sándor a kecske
méti kollégium történetéből mutatott be színes mozaikokat, majd a vá
lasztmány előterjesztései, szakosztályok jelentései következtek.

Az O. R. T. E. székhelye ezután is Debrecen lett, de Dóczi Imre 
elnök s a tisztikar lemondása után a közgyűlés kimondta, hogy ezután 
elnök, társelnök, központi és budapesti alelnöki tisztséget szervez s 
meg is választotta elnökül Dóczi Imrét, a ref. tanárság Nesztorát, társ
elnökké S. Szabó Józsefet, központi aielnökké dr. Bessenyei Lajost,
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budapesti alelnökké pedig Ravasz Árpádot, a többi tisztviselőket újra
megválasztotta. * *

*

Délután fél egy órakor vonaton indúlt a társaság Kecskemét város 
szikrai szőlőtelepére, hol 2 órakor a város adott közebédet. Hatalmas, 
mintaszerűen kezelt szőlőtelep közepén, a pince előtti fák árnyékában 
ütöttek sátrat a vendégek tiszteletére s a magyaros ebédet hangulatossá 
tették a környezet költőisége, szives látás s a remek kecskeméti faj
borok. Megtekintettük a pincét is. Hosszú folyosóin pókháló-patinás 
üvegek, hatalmas hordók sorakoztak végeláthatatlan sorokban, egyesek 
beleépítve a pincefalba. Akadt közöttük 500 hl-es hordó monstrum is.

Este felé szállingózott a társaság különböző irányban hazafelé, 
emelkedett hangulatban, értékes, kedves emlékekkel gazdagodva.

Dr. B. I.

A Református Középiskolai 
Missziói Tanács!

Ez alatt a cím alatt egy messzeható terv, a református intelligens 
osztály nevelésének egyik felelősségteljes ága húzódik meg, de úgy 
érezzük, hogy a cím nem fedi teljesen a mögötte rejlő szándékot, ezért, 
meg a terv propagálása végett is szükségesnek látjuk bemutatkozni 
a református tanár világ, e Szemle olvasó közönsége előtt.

Hogy jött létre és mit akar a Missziói Tanács ? Erre a kérdésre 
bizonyos történeti távlatba kell helyezkednünk, hogy a középiskolai 
vallásos nevelést — mert erre céloz az egész alakulat — a mai hely
zetében megismerjük.

Körülbelül három évtizede annak, hogy iskolai életünkben fel
színre került az ifjúság intenzívebb vallásos nevelésének a vágya. Ez 
a vágy hozta létre a külön vallástanári állások rendszeresítését mindjárt 
kezdetben azzal a követelménnyel, hogy a speciálisan nevelő céllal 
beállított vallástanár lelki gondozói tisztet töltsön be a rábízott tanúló 
ifjúság körében, gyülekezetének tekintse azt, amelynek lelki életéről 
Isten és ember előtt felelni kell. Amíg a theológiák neveltek közép
iskoláink részére tanárokat, tehát a tanárképzésnek országos törvénnyel 
történt rendezését megelőző időben, nem látszott ez a külön gondos
kodás szükségesnek (a szerzetesi iskolák ma sem állítanak fel külön 
vallástanári tanszékeket), azonban a szakok elkülönítése természetesen 
szülte meg a vallástanításnak egyéb tárgyaktól elkülönítését. Nem lehet 
ugyan ezt az elkülönítést oly mereven venni és az életbe átvinni, hogy 
csak a vallástanár kizárólagos tiszte a vallástanítás s (ami ennél sokkal
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fontosabb) a vallásos nevelés, hiszen a reformációban diadalmasan 
hangoztatott „egyetemes papság" bibliai elvnek megcsúfolása lett volna 
ez az eljárás, de mégis gazdát kellett adni ennek a munkaágnak is, 
felelős sáfárt kellett beállítani ebbe a munkamezőbe. Mihelyt ez meg
történt, azonnal feltámadtak az igények az intenzívebb lelki gondozást 
illetőleg. Maga az egyház fokozottabb követelményeket táplál az újitással 
kapcsolatban, a legmagasabb intéző szerv, az egyetemes konvent külön 
előadót állít be az Egyetemes Tanügyi Bizottságba a középiskolai 
vallásos nevelés ellenőrzése céljából, de a tisztán vallástanítással foglal
kozó tanárok is nagyobb követelményeket állítanak fel a saját munkájo- 
kat illetőleg. Külső és belső tényezők egyaránt közreműködnek abban, 
hogy tervek szülessenek, intézmények létesüljenek a vallásos nevelés 
elmélyítése végett. így jön szokásba első jelenség gyanánt külön ifjúsági 
istentiszteletek tartása, majd az építő vallásos olvasmányok felkarolása.

Megindult tehát az élet és a fejlődés törvényének érvényesülnie 
kellett. A megújúlás jeleit szemlélve az az örök igazság nyer újabb 
bizonyítékokat, amely szerint az evangyéliom kimeríthetetlen forrása a 
lelki fejlődésnek, vagy Pál apostollal szólva „Istennek hatalma minden 
hívőnek üdvösségére". Amikor a vallástanítás újra szoros kapcsolatba 
került az evangyéliommal — nem olyan értelemben „újra", mintha a 
mi iskoláinkban valaha is szakított volna a bibliával, hanem hogy 
reá eszmélt ismét a haladás egyetlen örök forrására —, azóta odakerül 
a figyelmünk központjába a bibliás tanuló mint eszmény, aki Jézus 
kezét fogva halad a tiszta életet veszélyeztető szakadékok felett s ön
tudatos szilárd keresztyén jellemmé törekszik fejlődni. Vágyat költeni 
ifjainkban ez iránt és őket e vágy megvalósításában segíteni: ez a 
törekvés ihleti azóta a hívatásos vallástanárokat s e végből keresik a 
célhoz vezető útakat-módokat.

Hol vannak ezek az eszközök? Erre a kérdésre feleletet találni 
könnyű is, nehéz is. Könnyű, ha egyszerűen utánozni akarjuk az 
evangyéliom világszerte dolgozó munkásainak módszerét, de nehéz, ha 
a magyar talajba, sőt speciálisan a magyar református középiskola tala
jába akarjuk átültetni a más viszunyok között talán dús lombozatú 
palántát. Ezen a ponton kapcsolódik bele a munkánk részint az álta- 
nos belmisszióba, részint az iskola életébe. Ami amott bevált, itt még 
bizonytalan értékű s e miatt nem lehet sohasem a diákok evangelizálása 
az általános belmissziónak egyszerű függvénye. A sikeres eljárás csak 
külön diákmisszió lehet.

Ezt ismerték fel és foganosították azok az iskolák, amelyek meg
nyitották kapuikat a Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség és a 
Soli Deo Gloria nevek alatt külön-külön működő diákmunkák előtt. 
Köztudomású, hogy ez a kettő nem egy, közöttök párhuzamot vonni 
kívül esik jelen feladatunk körén, de valljuk, hogy mindakettő jót 
akar, ismerjük azokat az áldásos hatásokat, amelyeket gyakorolt eddig 
a középiskolai tanulókra mind a két evangélizáló tényező s amig 
hálával gondolunk arra a figyelemre, melyet eddig reánk fordí
tottak, másfelől nem szabad tovább elvonnunk a középiskola számára 
jó barátaink erejét attól az eredeti rendeltetéstől, amelynél fogva
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e két külön csoportban dolgozó lélek tulajdonképeni munkatere: 
az egyetemi és az akadémiai ifjúság. Ki kellett s amennyiben még 
nem történt volna meg az egész vonalon, ki kell alakulnia annak a 
meggyőződésnek, hogy a középiskolai tanúló ifjúság evangelizálása a 
mi kötelességünk, a mienk, akik közöttük élünk, velők foglalkozunk s 
ezt a feladatot vállalnunk kell.

Ezt a már mindinkább erősödő meggyőződést kellő időben észre
vették s egyúttal honorálták is mindkét diákmozgalom vezetői. Tették 
ezt azzal, hogy az Erő c. lap igazgatósága neve alatt f. é. január 17-én 
egy értekezletre hivták össze a vallástanárokat és hitoktatókat s ezen 
az értekezleten dr. Ravasz László püspök vezetése alatt megtárgyalták 
a sokfelé szétágazó, leginkább egyéni kezdeményezésekre épült evan
géliumi tevékenységnek egységbe összefoglalását. Mintegy negyvenen, 
tehát számbelileg is elegendő súllyal fogadták meg a hívó szót s a 
dolgok lényegét érintő alapos megbeszélés után egy bizottságot válasz
tottak a középiskolai evangélizáló munka egységes irányítására és 
végzésére. Ez a bizottság kapta a Református Középiskolai Missziói 
Tanács nevet.

íme a megalakulás története. Aki figyelemmel átolvasta a fenti 
sorokat, láthatja, hogy a fejlődés eddig természetes, mesterkéltség és 
erőszakolás nélkül való. Ide kellett vezetni az útnak.

A szervező gyűlés a munka lényegét a következő alapelvekben 
tömörítette:

1. A szóban forgó munkatéren jelenleg hiányzó egységet nem 
magának a tanúló ifjúságnak egységes szervezete által kell biztosítani, 
ami több szempontból lehetetlenség is, hanem az ifjúság között dolgo
zóknak egységes irányítás alá foglalása által.

2. Ennek az egységes irányításnak érdekében nem szükséges 
egyesületbe tömöriteni a középiskolai belmisziói munkásokat, hanem 
elégséges egy általános bizalomnak örvendő központi testületet életre 
hívni. Ez a testület bizonyos időközönként önmagát egészíti ki s igy 
mindig módjában áll a közvélemény által elismert legkiválóbb közép
iskolai munkásokat bevenni tagjai közé. Ez természetszerűleg legnagyobb 
részben vallástanárokból áll, de súlyt kell helyezni a középiskolai munka
téren működő más belmissiói erők bevonására is.

3. A testületnek más összetételében is kifejezésre kell juttatnia, 
még inkább szem előtt kell tartania működésében azt, hogy nem más 
belmíssziói ifjúsági vagy egyházi mozgalmak előőrse a középiskolai 
mezőn, hanem egyetlen célja a református középiskolai ifjúságnak a 
református keresztyénség szellemében való lelki gondozása, mint ön
magáért megoldandó feladat. Ez az elv nem azt jelenti, hogy a testü
letnek ne lehessenek tagjai egyéb mozgalmak szolgálatában álló 
egyének, henem ellenkezőleg azt jelenti, hogy minden olyan mozgalom, 
amely a középiskolai ifjúság érdeklődését is igénybe akarja venni, 
kapcsolódjék be a testületbe és helyezze a maga speciális törekvéseit 
az egységes irányítás alá.

4. A testület 15 tagból áll, hogy biztosítva legyen évenként több
ször is országos gyűléseinek a megtartása. A munkában azonban sok-
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kai többen is foglalkoztathatók a szakosztályok révén. Ügyszintén 
gondoskodnia kell ennek a kevés számú központi testületnek arról is, 
hogy a vallástanárok és más itt érdekelt egyének általános közvéleménye 
irányitó módon megszóllalhasson pl. ilyen célt szolgáló konferenciák 
alkalmával. E bizottság mellé szerveztetik egy Tanácsadó Testület, 
amelynek tagjaiúl az egyetemes konvent Tanügyi Bizottságának tagjai 
és az ifjúsági munkában nagy gyakorlattal rendelkező egyházi és világi 
vezető férfiak közül kéretnek fel egyesek.

5. Minden nevezetesebb munkaágnak gondozására szakosztály 
állitandó fel. Ilyenek: a középiskolai ifjúsági vallásos egyesületeket, a 
bibliaköröket, a konferenciákat és egyéb nyári vállalkozásokat, a cserkésze
tet, az ifjúsági irodalmat stb. gondozó szakosztályok. Minden szakosztály 
élén a vezetésével megbízott 3—4 tag áll, egyébként azonban kiépíti 
a maga munkaágának megfelelő külön szervezetet megfelelő munkakörök 
beosztásával.

6. A testület bejelenti megalakulását és felajánlja szolgálatát az 
egyetemes konvent Tanügyi Bizottságának, valamint az egyházkerületek 
tanügyi bizottságának és a Református Tanáregyesületnek és eleget 
tesz azok minden olyan kívánságának, mely az egyház hivatalos tes
tületéi és a testület munkája közötti benső összhangzás biztosítására 
irányúi.

7. Kívánatos, hogy a testületnek mennél előbb legyen egy teljes 
munkaerejével alkalmazott titkára. Az ehhez és egyéb szükségletekhez 
megkívánt fedezet tárgyában a testület igyekszik megnyerni az egyházi 
testületek anyagi támogatását, valamint kellő formában megszervezni az 
érdeklődő közönség áldozatkészségét. Ez utóbbi célra kívánatos a pár
toló tagság felállítása.

Ezen elvek, tervek és óhajtások ismerete talán felmentene bennün
ket a további tárgyalás kötelessége alól, amikor munkánk megvilágosi- 
tását tüztük ki feladatul, de mégis úgy érezzük, hogy tartozunk egy 
rövid vázlatot adni aktuális terveinkről s eddigi tevékenységünkről.

Első teljes ülésünket a fővárosban ápril. 13-án tartottuk meg, 
amelyen a Missziói Tanácsnak csaknem minden tagja megjelent. Felve
tődött ezen egy rég nélkülözött eszköz megvalósításának, egy valláspedagó
giai szakfolyóirat alapításának terve, a szerkesztők is megváíasztattak, de az 
anyagi erők mérlegelése megállított útunkban. Előkészítettük s azóta junius 
30. — julius 4. közé eső napokon meg is tartottuk a tanulók számára nyári 
konferenciánkat (kettő a fiúknak, t. i. Ácson és Hódmezővásárhelyen, 
egy a leányoknak, Alsónémedi—Ócsán), gondoskodtunk a jövő iskolai 
évre egységes biblia-olvasó kalauz összeállításáról, megalakítottuk a 
tervezett szakosztályokat (egyesületi, bibliaköri, konferenciai, cserkész, 
ífj. irodalmi, leány-szakosztályok) és különösen sokat foglalkoztunk 
azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne a mi eddig szépen felkarolt 
ifjúsági folyóiratunkat, az Erőt megóvni a szélsőségekbe kilendülésektől 
és jobban megtölteni evangyéliumi református szellemmel.

Nagy dolgokba kezdtünk, messzemenő tervek zsonganak lelkűnk
ben. Érezzük, hogy szükségünk van a tanári közvélemény támogatására 
s munkánknak rokonszenves figyelésére. Sok dolgunk azon fordúl meg,
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hogy nem értenek félre, sőt bizalommal fogadják jószándékainkat az 
egyes tanári testületek. Adják meg nekünk azt az örömöt, hogy remél
jünk minden kartársban munkatársat is egyszersmind, hiszen egy a célunk.

lie. Rácz Kálmán.

Hazai és külföldi irodalom. 1
1. Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Irta : Makkal 

Sándor* Ismerteti: dr. Kapossy Lucián.
Makkai S. e művében nem annyira esztétikai szempontból ismer

teti Adyt, hanem mint könyvének cime is mutatja, a vádak ellen akarja 
megvédeniAdyt; elfogult buzgalommal iparkodik megfelelni védő ügy
védi szerepének s felállított témáját: „Ady legkiválóbb lírikusunk“, 
igazolni törekszik féligazságokkal, ferdítésekkel, bizonyos versek elhall
gatásával (Gallilei Kör), magában igaztalan argumentumokkal (petitío 
principii), sőt nagy nemzeti költőink értékének kisebbítésével. Lássuk 
egyenként a vádakat; első vád Ady ellen „gőgös nemzetköziség s 
hazafiatlanság. “ Nem akarom ismételni, miket Ady hazafias (?) lírájáról 
írnak Négyessy László, Szász Károly s mások, csak azt említem meg, 
hogy Makkai védő tendenciájában nem találta meg az igazi okot, amely 
Ady e nemű verseit inspirálta s okozta vad, keserű haragját (személyi 
gyűlöletből), a magyar világra szóló megvetését: élt ugyanis Ady
Nagyváradon, abban a politikai radikalizmus levegőjében, amely lenézett, 
lekisebbitett, gúnyolt, megvetett minden hazafias érzést, nemzeti szel
lemet s elvakultan gyűlölte Tiszát az ő önzetlen, izzó hazaszeretetéért, 
amelyért mint vértanú, oly gáládul áldozatul esett; itt szívta magába a 
világpolgárságot s adott hangot ennek „Uj versek“ s „Vér és arany" 
c. köteteiben. Ady, aki életrajzírója szerint idegesen kapkodó termé
szetű : volt jogász, vidéki hírlapíró ; először Szilágyba küldötte cikkeit, 
majd Nagyváradra jutva, a „Tisza-párti Szabadság"-nak volt belső munka
társa, később a „Nagyváradi Napló"-nak segédszerkesztője, mint ilyen, 
ezt írja szerkesztőjének : nem kell meggyőződésével alkudoznia, szabadon 
kezelheti a viharágyukat a butaság, a sötétség reánk tornyosuló felhői 
ellen, mert hisz neki csak hir, dicsőség s izgalom kellett bármi áron. 
Azt a történetírói szempontot, fonalat, amelyet Ady Lajos életrajziró 
oly szépen adott kezébe, hogy megismerve Ady életmódját, megismerve, 
amire Ady életrajzírója is rámutat, hogy éppen Nagyvárad vált végze
tessé Adyra, mind úgynevezett hazafias (?), mirtd szerelmi lírájára, 
megérthesse Ady költészetét, elfogultságában, mint Ady védő ügyvédje 
figyelmen kívül hagyja s mű- s belemagyarázásokkal, védői raffinéríával 
igyekszik Adyt legnagyobb költővé tenni, nem veszi észre, mennyi 
ellenmondásba keveredik. Felállít egy tételt (31) Ady subjectiv igaz-

* Mivel az Ady-kérdés kiforrását elősegíteni kívánjuk, készséggel közlünk 
e kérdésről pro és contra cikkeket, még ha saját felfogásunkkal ellenkeznek is 
azok. Szerkesztő.
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ságáról s nem vonja le a következményt; ha Ady megérezte a nemze
tünket fenyegető veszélyt, kötelessége lett volna nem Párisból, nem 
gyalázkodva, megvetöleg szólni nemzetünkről, hanem jóakaratulag fel
tárni a bajokat, rámutatni a megmenthetés eszközeire, de ő is inkább 
odahatott, hogy a katasztrófa bekövetkezzék, mert hisz ennek az irány
nak volt fizetett munkatársa, amelyben együtt dolgozott Jászival, társaival, 
Kunfival stb ; akik a tönkretevés vezetői voltak; e nemű verseivel nem 
megakadályozta, hanem hozzájárult a katasztrófához, hogy lehet azt 
állítani, hogy e versek hazaszeretetből fakadtak ?! Hiába akarja Makkai 
Ady radikális irányát mentegetni ezzel: „amellyel ő (Ady) magát csak 
bizonyos tekintetben (?) azonosította is“. (Tisza?!) Megértem, méltánylom 
is azokat az igazságokat tartalmazó sorokat a 37. lapon, de ezeket nem 
Ady sugallta, nem a védő ügyvéd érzi, hanem Makkai, nem az 
esztheta, hanem az a gyakorlati lelkipásztor, aki mint ilyen, sokat 
tapasztalt; s nem Ady jóslataiból tanulta, aki a magyar nemzet életét 
a legsötétebbnek rajzolta, aki magyar hazánkat, nemzetünket radikális 
társai s a külföld tetszései közben ócsárolta, gyalázta — jó tulajdonsá
gainak minden éreztetése nélkül, hanem a szociális élet sok visszaságai 
között ismerte fel s nem Ady rostájában, hanem nagy nemzeti költőink 
műveiből, nagy magyar hazafiaink életéből azt az örök magyarságot s 
ami a magyarságban örök értékű, amelyet minden magyarnak, magyar 
ifjúnak, — de nem Adynak nemzetünket, a magyar világot vérig sértő 
véleményéből, nem rothadást, halált hirdető költeményeiből — meg kell 
ismernie, meg kell értenie s életében megvalósítania pro patria vivere! 
De azért nekünk nem „egyetemes értékű emberi életre“ van szüksé
günk, amely megbékül csehvel, oláhval, szerbbel ama mondás alapján: 
leben und leben lassen; hanem meg nem alkudó, törhetetlen magyar 
nemzeti lélekre s nem Ady-félére, akiről Makkai is elismeri, bár Makkai 
szerint (42. 1.) Adytól teljesen idegen volt s nem is magyar lélek 
által volt irányítva és propagálva: mégis Ady, aki Makkai szerint 
(39. lap) föltétlenül arisztokrata lélek, egy magát igazi úrnak érző 
lélek volt, urak ellen harsogó proletár költő lesz (egy Jászi, Kunfi, 
Nyugat fizetett munkatársa) s Írja e cim alatt: „Szent Lélek karavánja" 
azokat a durvaságokat, amelyekben a többi között Tiszát:
A bujtó, új kan Báthori Erzsébet-nek mondja s Makkai védő elfo
gultságában ezeket a durvaságokat mentegetve Írja, hogy „Ady termé
szeténél fogva annyira messze állott a szociálismus egész szellemétől, 
hogy képtelen volt a lelkén át nem szűrődött s közvetlenül át nem élt 
érzések őszinte kifejezésére s azután annyira faj magyar volt ő,“ aki 
oly durvaságokat irt, azt ő fajmagyarnak, sőt igazán s egyedüli magyar 
léleknek mondja; de ugyanekkor Makkai túlbuzgó védelmében meg
feledkezett azokról az igazságokról, amiket a 67. lapon i r : „Egy dolog 
mindenesetre nélkülözhetetlenül fontos, az a belső igazság, amelynek a 
költő lelkülete s költészete között meg kell lennie. Az a költő, aki 
költészetében nem adja önmagát, akinek költészetéből nem sugárzik ki 
felismerhetetlen őszinteséggel, aki belső ellenmondásban van azzal, amit 
mond, azaz hazudik, az. a költészet saját, benső etikája szerint Ítélet 
alá esik és ítélete az, hogy nem költő, hanem tolvaj és rabló a temp-
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lomban. Tényleg igaz, hogy nem lehet elválasztani az embert s a költőt 
a költészeten belül.“ Tesssék Makkaí ezen szavait a fentebbi védő 
ügyvéd, Makkai szavaira alkalmazni Ady, proletár költőt illetőleg. Mily 
igaztalan állításokra téved a védő Makkai, midőn a 38. lapon annyi 
körülirással, jobb ügyhöz méltó fáradozással, féligazsággal iparkodik 
bizonyítani, hogy „a szürke, korlátolt, elmaradt, mégis nagyképü, ezer 
társadalmi és politikai, művészeti s gazdasági béklyóval bilincselt magyar 
élettől" miért menekült Ady Párisba, midőn egyszerű történeti tény van 
előtte, mint történetíró előtt, az életrajziró Ady ezen szavai: Nagy
váradon ismerkedett azzal a nővel, akit verseiben Lédának nevez s aki 
őt 1903. év nyarán magával vitte Párisba s folytatja: Ady Párisba 
járása e szerelmi viszonnyal (anyagilag isj volt kapcsolatban — tehát 
nem a rajzolt világból menekült. Igazat adok Makkainak 38. lapon, hogy 
Adyra nézve nem Páris volt az adottság, hanem Léda az adottság. A 
43. lapon egy szó „nemzeti“ betoldásával ragyogó részlet van, de ezt 
Makkaí nem mint Ady védő ügyvédje Írja, hanem az a Makkai, aki 
nemzeti nagy költőink szellemén nevelkedett, mert így i r : „Senkinek 
sincs joga egy nemzeten uralkodni, csak a szellemi s jellembeli kiváló
ságnak.“ (Ez nem lehet Ady, mert hisz Makkai maga elismeri, hogy 
anyagilag Lédától függött s fizetett munkatársa volt a Nyugatnak s igy 
irányának.) „A magyar ifjúságnak azért kell küzdenie, hogy ahol a 
magyarság él, ott a magyar szellem legerősebb s legkiválóbb hordozói 
legyenek az irányítók. A magyarságot egyedül a vílágnivóra emelkedő 
(nemzeti) műveltsége mentheti meg. Ésszel s szívvel (de magyar ésszel 
s szívvel) biztosíthat egyedül életet magának. A magyar ifjúságnak hadat 
kell üzennie minden törpeségnek stb, el kell hagynia (35. lap) azt a 
gyávaságát, hogy mások életének hátulcammogó, elkésett, majmoló 
utánzója legyen, tényleg fel kell szabadulnia abból a szolgaságból, hogy 
mások önző érdekeinek léha szolgája legyen“ — tehát Adyébólis, hisz 
Makkai a 41. lapon azt mondja: „Ady e fajta versei bizonyos tévedés 
szülöttei (vagyis léha szolgája, de nem öntudatlan, hanem tudatos) a 
Nyugat önző érdekeinek s ezért nagyon sokszor mesterkéltek, erőltettek, 
nagy hangúak, sőt ízléstelenek is.“ Makkainak minden a magyarság 
érdekében hangoztatott igazságaihoz Adynak semmi köze, hisz maga 
Makkai benne fölötte nagyrabecsüli a humánumot (internacionale-t) s 
legnagyobb értékűnek mondja (94. s 132. lap), míg ugyancsak ezzel 
ellentétben a 99. lapon azt Írja: „Adyban szólalt meg eddig igazán s 
egyedül az a magyar lélek“ stb. Ugyancsak nagyrabecsüli Adyt, ezt a 
fajából kinőtt magyart, übermensch-t, de azért a 62. lap mégis ezt írja: 
„mivel magyaráznók meg az Üj versek ősi gyökerű, vérbeli magyar
ságát!“ íme a védő ügyvéd minő ellenmondásba keveredik, Ady azért 
Übermensch, mert zseni Makkaí szerint, s megfeledkezik Nietsche sza
vairól, aki az egészséges élet szenvedélyes szeretetét hirdeti, az egész
séges gondolkodású embereket a betegség csiráinak kipusztítására 
ösztönzi, csak a kórosan elfajult nem küzd a kór ellen, sőt beteges, 
kóros felfogásuk oly életmódba űzi őket, mely csak még inkább rontja 
idegzetöket, mindezt főleg érzékíleg züllött, idegbeteg embernél láthatjuk ; 
Nietsche expressis verbis hirdeti, hogy a pessimismus a testi szervezet
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elfajulásának kóros következménye s jelenti az életerő csődjét. Egész
séges gondolkodású, erős akaratú ember sohasem lehet pessimista . . . 
Makkai védő beszédét elemezve éppen Makkai szavai alapján meg
állapítható, hogy Adynak u. n. „hazafias" versei éppen nem fakadtak 
hazaszeretetből. Tudatosan mellőzi Makkai Adynak még a háború előtt a 
Gallílei Kör tízéves fennállása alkalmából irt ódáját, pedig szerettük 
volna látni, micsoda szimbólumokat talál benne, hogy igy Ady javára 
magyarázza e versnek alávalóságait, gazságait.

A második vád „satnya érzékiség s erkölcstelenség.“ E vád meg
cáfolására a védő Makkai oly argumentumokat hoz föl, amelyek nem cáfol
ják, hanem inkább megerősítik a vád igaz voltát. Máriától Veronikáig 
c. fejezetnek bevezető soraiban azt állítja, hogy költészetünk törzsökös 
hagyománya az ideális szerelem dicsőítése. Téves állítás; nem plato- 
nikus szerelemről szólnak, hanem a lelket teljesen betöltő ideal-real 
szerelemről, e mellett bizonyít a Kisfaludytól felhozott példa is. Majd igy 
í r : „Összefügg a szerelmi lírával a magyar költészet erősen családi 
jellege. A szülők, főként az anya szeretete és magasztalása, a hitvesi 
hűség dicsőítése, a gyermek kultusza és viszont a költészetnek peda
gógiai szelleme ismét állandó irodalmi hagyományunk." Mintha költé
szetünk szép családi jellegét a gúnynak bizonyos árnyalatával 
nevezné erősen családi jellegűnek, annyival inkább, mert Adyról dicsérettel 
említi meg, hogy nála az eddigi magyar líra családi formája csődbe 
jutott, vagyis a szerelem célja nem a család, mint Makkai is helyesen ál
lítja a régi magyar szerelmi líráról, „mert a szerelem célja, koronája a 
család s költészetünknek ez a hagyományos szelleme erős bizonyítéka 
fajunk életképességének" s mégis ezen jobb meggyőződése ellenére is 
dicséri Advt, aki e hagyományos költészettel éles ellentétben áll, mert 
csak az érzéki szerelmet ismeri, amely pedig tönkre teszi fajunk élet- 
képességét. Adynál e hagyományos magyar líra csődbe jutott, mert Ady 
szakított a hagyománnyal s eredeti lírát teremtett, „amelyben a magyar 
lélek az eddigieknél sokkal differenciáltabb, mélyebb s misztikusabb költői 
öntudat szférájába érkezett. “ (!!) Ennek a differenciáltabb lírának forrása 
Makkai szerint az, hogy Ady zseni. Makkai szerint irodalmunkban csak 
két zseni van: Petőfi s Ady. Adjunk hálát Istennek, hogy maga M. 
nagyon erősen megkülönbözteti a zseni Petőfit a zseni Adytól. Petőfi 
adó zseni. Ady vevő zseni, valóságos Übermensch, ezért szerelmi köl
tészetében nem fogjuk fölfedezhetni a másra irányuló szeretetet s a 
családi eszményt mint Petőfinél, Ady önzésével csak önmagát szereti, 
éli s énekli meg, mert épen ezáltal szereti, éli s énekli nemzetét" (?!) 
s folytatja Makkai „csakhogy egészen más dolog, ha tanító úr önző s 
nem törődik családjával, mint ha Ady nem ad példát az önzetlenségre 
s a szép családi életre, mert a tanító úr nem zseni, Ady E. pedig zseni". (!) 
Hogyan értsük ezt a zsenit, megfejti Makkai: Ady a költő nem ebben a vi
lágban élt, hanem önmagában, az álmok birodalmában, hol királynak 
hitte magát, midőn az álmok birodalma nem nyílt meg előtte, a zseni 
öntudata követelődzött az élettel, a valósággal szemben s a valóságban 
is igényelte királyi jogait, melyek képzelete világában bíborban s arany
ban ékesítették, vagyis magát királynak képzelte; Makkai rá is mutat
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erre idézve Ady Egy ócska konflisban c. verséből: Király vagyok és 
te királyné. Hát trónunk sohase lesz nekünk ?“ Az ilyen zsenikről a 
lélektan csak Függelékben szokott megemlékezni. De hát Makkai szerint 
mélyebbre kell itt nézni, olyan mélyre, ahol meglátszik, hogy Adynak 
nincs is szerelmi költészete abban az értelemben, mint Petőfinek; mert 
Ady szerelme s szerelmi költészete személytelen! (s Léda?!), mert 
nem vonatkozik rajta kivül levő másra, mert Ady szerint csak a min- 
magunkban élőt lehet s érdemes szeretni s ezt a zseni Ady annyival 
inkább is állithatja, mert hisz „Ha a fejem lehajtom s Schöplinhez" írt 
versekben azt írja, hogy egykor asszony volt; ez bizonyos nem nor
mális gondolkodásra vall, amit megerősít Makkai is, midőn Írja : a „szerelem 
külső jelei nála csak emlékeztetők a lelkének mélyén szendergő, sej
telmesen érzett nőiségre“, s ezt Makkai azzal akarja megokolni, hogy a 
zseni, főleg a költő zseni feminin lelki minőségű ! (petitio principii) Ki 
fogadja el ezeket az argumentumokat, mikor a 68. lap azt írja, hogy 
venerikus (vérbaj) betegségét a maga hibájából szerezte, hogyan sze
rezhette, ha szerelmének tárgya nem rajta kivül levő más, hanem csak 
a benne élő asszony volt! — Hogyan magyarázza meg a Lédához való 
viszonyát s vájjon Lédának is tetszett volna-e a feminin természetű 
zseni? Én nem mondom azt, hogy Ady lelki beteg volt, de azok a 
vonások, amelyekkel Makkai Ady szerelmi költészetének nem érzéki 
természetét törekszik bizonyítani, nem annyira zsenire, mint nem nor
mális képzeletre vallanak. S valóban Makkai az 59. lapon így í r : Ady 
sok költeményében „ott jajgat és harsog egy beteg, érzéki szerelem. 
Soha nem látta meg a nő lelkét és a szerelemről sohase tudott maga
sabbat és mélyebbet látni és mondani, mint annak démoni testiségét." 
Tényleg így van; Makkai maga bizonyítja szavaival Ady lírájának erotikus 
voltát s erre nem szolgál mentségül 60. lapon a statisztika. Tényleg úgy 
van, mint Makkai írja. Ady a testiséget, az erotikát énekli sokszor 
obscen világításban. Léda-féle ciklusban Léda leikéről soha sincs szó, ép 
így az Ifjú Karok Kikötőjében c. ciklusban, erotika szól Kaffka Mar
gitnak, A túlsó parton, Oh nagyszerű szerelem, Elbocsátó, Kérdés, 
Találkozás egy senkivel stb. stb. versekből. De ezekre az obscenitá- 
sokra is van Makkainak védő szava. Ezekben a versekben levő érzés 
nem egy határozott nőre (s Léda?), hanem a benne levő feminizmusra, 
a nagy asszonyszimbólumra vonatkoznak, tehát érzése egy életszim- 
bolumhoz tapad, a kifejezések érzéki köntöse egy szimbólumot akar 
érzékíteni s mivel nem konkrét, rajta kivül levő nőre vonatkozik, nem 
eshetik etikai megítélés alá" ; eszerint ez a szimbólum : Háborító, da
cos, nagy meztelenséged őrjít, lázit, dühít stb. egy tényt érzékit meg, 
s ez a ténykérdés nem tartozik az etikai megítélés körébe. (!) így tehát 
nincs obscenitás, csak tény s ennek szimbóluma!!

Nem védelem, hanem nagyon elítélő, amit Ady költészetének for
rásáról mond 69. lap. „Szomorú s félelmes (?) tény, hogy Ady a költői 
(?) álmok birodalmába is mindinkább „csak a földi mámor ködén ke
resztül tudott visszatalálni s az odaröpitő ihletet kénytelen volt a bor 
segítségével szárnyra segíteni" — tehát Makkai szerint is Adynak, a 
szerinte legnagyobb magyar lírikusnak, versei nem költői fantáziából
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születtek, hanem az ihletet benne a bor gőze pótolta, versei a bortól 
elkábult lélek szüleményei. De e beismerés után megint megszólal a 
védő ügyvéd s túlzásba esve kimondja, hogy Ady bűnei a perditák s 
borszeretése nem más, nem különösebb, mint kortársaié: az
egész magyar ifjúságé és társadalomé; lehet igy megvádolni 
Adyt mentegetve egy egész nemzetet ? ! De folytatja felháboritólag: 
„Legkönnyebb megbotránkozni azon, hogy egy nagyszerű (?) élet (Ady) 
beletévedt a vérbaj és alkohol halálos hínárjába, de hányán voltak 
akkor s hányán vannak ma (sic!), akiket igazán nem magok, hanem 
csak Isten őriz meg attól, hogy életgyakorlatuk közben ugyanabba ne 
tévedjenek." Állithat-e ilyet egy lelkipásztor, nevelő? Hisz minden 
nevelés végső célja, hogy kifejlődjék az ifjakban az erkölcsi akaraterő, 
amely őket „életgyakorlatuk közben“ megtartja az erkölcsiség útján az 
Isten segítségével, segíts magadon, az Isten is megsegít; valóságos Isten- 
káromlás azt állítani, hogy sokat csak Isten őriz meg az Ady-féle bű
nöktől, s akiket nem őriz meg? tehát Isten taszítja azokba! S akik az 
erkölcsi nevelés alapján megszilárdult akaraterővel megállják helyöket 
a társadalomban, azokat csak szerencsésen „kievickélt fickóknak" mondja 
egy lelki pásztor! Lehet-e Adynak tőle is elismert erotikus költésze
tének védelmében a mai egész társadalmi s pedagógiai rendszert „ha
zugnak s kétszínűnek" mondani, a mely oka, hogy fényes s nagyszerű 
ifjú (Ady) életek elpusztultak ? Lehet-e egy vezető férfiúnak alapos s 
gondos utánjárás nélkül az irodalomtörténet-tanárokról az Előszóban oly 
vádakat állítani! Én hivatkozom ezer s ezer tanítványomra, akik korona
tanúk lesznek ezen igaztalan vádak ellen.

Sión hegy alatt c. ciklus több versének, amelyekben nem szim
bólumokban beszél, hanem ó-testamentomi egyszerű nyelven, mint egy
kor előadásaimban, most is dicsérem esztétikai értékét. A Patyolat 
izenete, Imádság úrvacsora előtt, Szelíd esti imádság. Ádám hol vagy. 
De teljesen igaztalan ezen állítása: „Ady az egyetlen magyar vallásos 
költő," amint azt meggyőzőleg kimutatták Négyesy L. s Szász Károly ; 
kiegészítem azzal, amit Makkai is elismert 103., 104. lapon, hogy nem 
Ady hagyta el a bűnt, hanem a bűnözés Adyt, egészséges állapotában 
(nem hagyom magam, vad tiltakozása a kálvária ellen, dacoskodása) 
verseiben Istennel dacoló vadság van, mikor aztán gyógyíthatatlan baja 
sehol sem talált enyhületet, bűnbánó lélekkel tért vissza Isten elhagyott, 
de reáváró szívéhez s megírta Sírni, Sírni, Sírni versét.

A vádak között említi „a nagyképű homályosság s érthetetlenség" 
vádját; ezt a vádat azzal törekszik megcáfolni, hogy Ady nem demok
ratikus, hanem arisztokratikus költő, aki kitépte a költészetet a demok
ratikus világosság s fáradság nélküli érthetőség hínárjából (sic!), tehát 
mi demokraták, akik „a világosság s megérthetöség kitaposott útjához 
vagyunk szokva, vagy bizonyos koron túl vagyunk (nem 16—24 évesek) 
s megrögzöttek, mert minden művészeti alkotáshoz is először a meg- 
érthetőséget keressük, mert csak ennek alapján keletkezhetik bennünk 
a szép okozta gyönyörűség : nem tudjuk megérteni az uj lírát, mert a 
megértés feltétele az a lelki megfelelőség, amely belőlünk hiányzik. 
Hogyan szerezhetjük meg ezt a lelki megfelelőséget, elsőnek megfejti
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Schöplin: Minden költő és vers csak arra hathat a maga teljességében, 
kiben megvannak legalább csirák alakjában azok az elemek, amelyeknek 
a költő, a vers kifejeződése s kicsit Ady Endrévé kell válni annak, aki 
Adyt teljesen érteni akarja, de hogy Adyt megérthessük, lássuk, hogyan 
kell egy kicsit Adyvá válnunk! Bodor Aladár — Ady föltétien hive — 
Schöplínnel megegyezőleg Adyról ezeket írja: „Beteg test, túlfinomulttá 
kiélt idegzet, túltengő öntudatosság, neurasztheniásan elvénült akarat s 
érzékiség alkotják egyéniségét-," tehát, hogy megérthessük Adyt, mint 
Schöplin mondja — egy kicsit Adyvá kell lennünk, vagyis idegbeteggé, 
neurasztheniássá. Azt hiszem, hogy Adyt megérthessük, egyikünk sem 
óhajt — talán még maga Schöplin sem — idegbeteggé lenni. E szerint 
minden költő megértéséhez változnunk kellene ; Reviczkyvel tüdőbajossá, 
Krüzselyivel süketté s hogy az olaszok nagy lírikusát, Leopardit, meg
érthessük, mivé kellene válnunk ?! Bár nem válunk idegbetegekké, nem 
vagyunk arisztokraták, csak egyszerű demokraták, mégis megértjük 
minden nehézség nélkül s igazán gyönyörködünk Adynak néhány val
lásos költeményében: Uram adj csöndes éjt, Nyugodalmas nagy éjt, 
A te vén gyermekednek, Beteg, rossz gyermekednek! Kell ennek meg
értéséhez arisztokratikum? Kell szimbólum? A 126. lapon a vád ellen 
felhozza Földessy Gyula mondását; az időnek is változik a lelke s 
szelleme s ezzel együtt változik a nemzedékek megértő, kifejező képes
sége ; s folytatja Makkai, a haladó idővel a felnövekvő nemzedék előtt 
természetessé s érthetővé válik az, amibe egy más gondolkozású nem
zedék nem tudott belehelyezkedni". Földessyvel szemben állítom, hogy 
a magyar léleknek, nemzeti gondolkodás és érzésnek soha, semmi idővel 
sem szabad megváltoznia, s míg olyan védői s tanárai lesznek a ma
gyar irodalomnak — bár Makkai igaztalanul megvádolja őket, nem fogják 
„elhanyagolni" (8. lap) a nagy nemzeti költőinknek a felnövekvő ifjú
ságot igazi, magyar gondolkodásúvá s érzésűvé nevelni műveik megérte
tése alapján s nem fogják Makkai óhaja szerint helyökbe Adyt tenni, 
hogy betöltsék azt a szakadékot, ami valóságban nincs, csak Makkai 
képzeletében (8. lap), mert az örök szépet most is s ennek nemzeti 
vonásait: (tehát nem az ő tőle annyira s annyiszor magasztalt humánum 
szerint) nemzeti nagy költőink müvei alapján értetjük meg: az igazi 
magyar nemzeti szellemet, a magyar becsületességet, ízlést, nemes, er
kölcsi életet; nem tanítjuk Makkai óhajának megfelelőleg Bodor-féle 
módszerrel, aki, ezt írja, miután nemzeti nagy költőink mindegyikéről 
megtette lekicsinylő jelzőjét, a modernistákra vonatkozólag: „a mai kor 
irodalmát (a zárt, intim társaságok müvét is) csak az érti meg, aki an
nak tartalmát maga is átéli, csak így lesz rokona és örököse a szel
lemnek, amelyben aztán maga is tovább élni, élvezni, ítélni képes. 
Tessék Adyt átélni! — Lehetett-e komoly, nevelő s tanító szándékkal 
egy 16—24 éves ifjú részére megírni a 127—128. lapokat, amelyekből 
semmit sem ért meg, amely lapokon éppen Makkai emeli a legsúlyosabb 
vádat Ady magyarsága ellen e szavaival: „Ez a vizionarius, a vatesz, 
a látnok költő, aki a világ lelkét látja és láttatja, mivel önmagában 
hordozza a humánum teljességét s mindent, ami van, ennek szimbólu
mává tesz;“ mégis azt állítja a 99. lapon, hogy Adyban szólalt meg
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eddig igazán és egyedül a magyar lélek!! s ezt az ellenmondásokkal 
teljes könyvet magyar ifjúság részére írja, hogy Adyból tanulja meg az 
igaz magyarságot! — De térjünk vissza Földessyhez, aki Ady érthe- 
tetlenségét így magyarázza: Adyt magából Adyból lehet megismerni, 
vagyis ha valamely sorát vagy szakát nem értem, Ady összes müvei
ből meg kell keresnünk a vele megegyező helyeket, képeket, szimbó
lumokat, s így ami magában érthetetlen volt, érthetővé lesz; “ ezt az el
járását szemlélteti, hogy kell Adyt olvasni e cikkében oly módon, hogy 
egyetlen kis költeményének megértetésével húsz lapon keresztül foglal
kozik ! Hogyan gyönyörködhetünk tehát a művészet termékeiben, ha 
egyetlen kis Ady vers megérthetéséhez szükséges képek, szimbólumok 
fölkeresésére évek kellenek s mégis Földessy s utána Makkai is (128.1.) 
azt állítja, hogy Ady költői beszéde a legcsodálatosabban egyszerű 
(132. lap, erősen tömörítő) akárcsak Petőfié! A csodálatos egyszerűség
nek, tehát az átlátszó megérthetésnek ellene mond Földessy eljárása, aki 
20 lapon magyaráz s egy-eg'y régebbi magyarázatát kénytelen volt 
megváltoztatni, Hatvani magyarázatát pedig helyreigazítania saját fel
fogása szerint. Melyiknek van igaza? Hol itt az egyszerűség? Eddig 
Ady érthetetlenségének megmagyarázására két módszert ismerünk, egyik 
Schöpliné s Bodoré, a másik Földessyé, a harmadik Makkaié. A 239. 
lapon igy í r : „Adynál első sorban az érzelmi belehelyezkedés a fontos, 
annál is inkább, mert szimbolikus képei többnyire kifejletlenek. A kép 
csak annyit jelez vagy érint, amennyi a szimbolizáláshoz szükséges, 
gyakran egyenesen homályba borítja a jelentést, hogy az érzelmi meg
értést mozdítsa elő." — Szimbólum a Stilisztikák szerint valamely 
gondolati főnévnek érzéki képe, arra használjuk, hogy e gondolati fő
nevet, fogalmat érzéki hasonlójában szemléltessük, érthetőbbé tegyük, 
ezzel ellentétben Makkai Adyra vonatkozólag azt állítja, hogy nála a 
kép, a szimbólum egyenesen homályba borítja a jelentést, hogy az ér
zelmi megértést mozdítsa elő, képtelen állítások : a szimbólum megérzé- 
kítésre s nem homályba borításra kell; érzelmi értelem nincs, de van 
értelmi érzelem, ez a pár sor tele van ellenmondással. A 282. lap így 
í r : Ady költészetének érthetőségét nehezíti az átmeneteket s associaci- 
ókat kiugró, erősen tömörítő, összevonó kirobbanása" „a kifejezendő ál
lapotot egy-egy fölvillanó, szimbolikus jelzéssel, villámszerűén megvilá
gítva, rögtön az érzés, a lelki szituatío s az élmény kellős közepébe 
viszi. Pl. Hunyhat a máglya. Ezek a szomorú vadszemek nem néznek 
másra“. Csak a vers végén és csak utángondolással állapítható meg, 
hogy ez a máglya kedvesének szerelmi vágya volt, amelyen ő elégett". 
— Itt a szimbólum sem érthető, de hiányzik a villámszerű megvilágítás 
is, mert hisz a vers végén, csak utángondolással állapítható meg, hogy 
a máglya kedvese szerelmi vágyának volt a szimbóluma. Mindez 16— 
24 éves ifjak részére íródott! Persze Ady érthetetlenségét csak érthe- 
tetlenségekkel lehet megmagyarázni! — De hát hogyan lehet Adynak 
ezen erősen tömörítő, kiugró, összevonó kirobbanását megérteni ? Itt a 
harmadik módszer. Ha sikerül Ady érzelmi szférájába belehelyezkedni 
s megérteni a megértés egyik fontos kulcsát, hogy az Ady költészete 
voltaképeni lényegében zene, amelynek egyéni ritmusában lelkének
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érdes, pattogó, bátor és szenvedélyes zenéje lüktet, akkor látjuk, hogy 
egész költészete egy sötét, tragikus színű, sötét s tragikus hullámzásé 
hatalmas zene, titáni muzsika! Csakhogy ebbe az érzelmi szférába nem 
tudunk belehelyezkedni, ezt a zenét nem tudjuk megérteni; mert hisz 
Makkal szerint: ebben a zenében mélyen a szavak s azok jelentése 
mögött, tehát nem a szavakban s ezek jelentésében sír, jajong, pana
szol, átkozódik, prófétái s vall a magyar lélek (!). így ír Schöplin is 
Rudnyászkyról: „versei szép szavak, de csak szavak, melyek mögött 
valahol messze rejtőzik valami, aminek egészen bennök kellene lenni," 
de nem mutatja ki azt a valamit Rudnyászky verseiben, Makkaitól is 
azt kérdezem, ha nem a szavakban, hanem mélyen a szavak s azok 
jelentése mögött sír, stb. a magyar lélek, tehát hol sír, jajong, hogyan 
értsük azt a mögött-et! hogyan érti ezt meg az ifjúság, amelynek ré
szére írta ezt a művét ? Végre az iró jajongó, átkozódó magyar lélek, 
alias Ady nemzeti költészete (?) oda jut, hogy kitör belőle a sokat s 
annyiszor dicsérőleg emlegetett világ lélek (humánum) Vox Humana! 
„De ennek a költészetnek, Ady költészetének megértése, a megértés 
teljes s igazi módján lehetetlen addig, amíg ezt a kozmikus zenét meg 
nem halljuk benne, mint az egésznek ősalapját" — tehát mindezen nagy, 
összefüggésekben érthetetlen szavak, nagy mondások ellenére is — ért
hetetlen marad Ady költészete, a harmadik módszer is csődöt mondott. 
\agyís Ady költészete mindaddig homályos s érthetetlen marad, míg 
az ifjúság meg nem hallja benne azt a titáni muzsikát, a kozmikus 
zenét, a Vox Humana-t, a nemzetköziséget! Szegény ifjúság, mikor 
fogod te megérteni az Ady verseiben búgó titáni muzsikát! De ne is 
értsd meg soha, mert azzal megtagadnád magyar nemzeti voltodat. 
Igazán bámulandó készség kellett ahoz, hogy Makkai ebben a védő 
beszédében annyi mesterkélt, egymásnak ellenmondó, meg nem érthető 
sorokat halmozott össze a 16—24 éves ifjak részére. — A 136, lapon 
Makkai ezt írja: „Ady a magyar versnek szokványossá vált, unt associ- 
ációkat kapcsoló iambikus formáját összetörte és szabad versformát 
alkotott", Tapasztalásból tudom, hogy javító vizsgálaton egy fiú a vers
mértékek nem tudása miatt kapott elégtelen osztályzatot s osztályt is
mételt, e fiú visszakövetelhetné az elveszett évet, költségeit, mert hisz 
Makkai szerint a legnagyobb magyar lírikus összetörte a versformákat 
s ezek nélkül vált kiváló költővé, sőt Makkai konklúziója alapján a 
poétikát, stilisztikát, mint amelyek sablonos, szükségtelen szabályokat 
adnak, törölni kellene a középiskolák tárgyai közül, ezek nélkül is van
nak nagy íróink, mint a példa mutatja.

A befejezésben sok igazságot mond, de elfogultságában, hogy 
Adyt mentse s az igazságnak elhallgatása miatt, megint igaztalan gyanú
sítással megvádolja az irodalomtörténet-tanárokat s az „önámító paeda- 
gógiát"; pedig nagyon jól tudja, a 33—43. lapokon erősen sejteti is, de 
nem meri kimondani az igazat: Nem az rontotta meg az ifjúságot, amit 
mindig igaztalanul gyanúsítva a tanárokat mond a szerinte délibábos haza- 
fiságról s erkölcsi szentizmentálismusról, hanem az az irodalom, melyet 
egy iró így jellemez: „Ah, ha hallaná, miket beszélünk mi, amikor 
az éj leszáll és a gázlángokkal együtt felgyűl az irodalmi vita a — kávé
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házi márványasztalnál. Hogy tépjük ronggyá a tekintélyeket, az ó-koriakat 
épp úgy, mint az újkoriakat. És tekintélyre csak az tud szerttenni 
közöttünk, aki a durvaságban virtuóz, aki az ócsárlásban, becsmérlésben 
rekordokat ér el és lehet-e lemondanunk e durvaságról, mikor lépten- 
nyomon azt tapasztaljuk, hogy azt társadalmunkban zsenialitásnak 
tartják!“ Ennek az írói körnek (zárt, intim társaságok) volt tagja Ady 
is (Gallilei óda) s ezek oly lármával foglalták a lapok, folyóiratok, könyvek 
hasábjait, hogy megtévesztették az ifjúságot, hiába küzdöttek ellenök a 
komoly, nem megfizetett irók, Lehet-e tehát ily tényekkel szemben, 
különösen olyan gyanúsító hamis állításokkal (139—140.) azt kívánni, 
hogy az ifjúságnak nevelésében egyik fő tényező Ady legyen, aki nem 
ismer emberi lelket, aki — Makkai szerint — sohase látta meg a nő 
lelkét, csak démoni testiségét (59, lap), aki bár Makkai szerint egyetlen 
vallásos költőnk, bár „túl lát már a földi rácson", még itt is erotikát 
hirdet:

Élet, gyere most csókolozzunk 
Minden lehed tüdőmbe száll 
Csókos szádra, a meleg öledbe,
Szent nászágyadra kergetett 
A másik szeretőm —  a Halál.

Ép ezért mutattam rá Makkainak Adyt védő beszédében található sok 
tévedésre. Rendületlenül hirdetem azt az örök szépet, amelynek min
denkor s mindig egyesülve kell maradnia az erkölcsi jóval s esztétikai 
igazzal s bár Makkai kacérkodik a „fehér“-séggel (138), mégis hirde
tem, hogy az emberi lélek minden korában, mint igazi emberi lélek, 
természete szerint fiatal leányos, fehér lélek; mert minden emberi lélek 
természeténél fogva undorodik, kell hogy undorodjék minden ízléste
lenségtől, erkölcsi piszoktól, pornográfiától; beszennyezni könnyű azt a 
szép lelket, de fehér tisztaságában megtartani minden embernek, így 
kiválóan a művészeknek szent kötelességük. A régi görögök azt taní
tották, hogy a Múzsák, a tudományok s művészetek istennői, a Tempe 
völgyében laktak, mert itt nem termett semmiféle mérges növény. 
Szépen jelezték ezzel, hogy a Múzsák termékeinek nem szabad meg
mérgezni a lelket s valóban csak az az igazi esztétikai értékű mű, 
amely nem mérgezi meg a lelket, nem öli ki az emberi szívekből a hit, 
remény, a szeretet igaz gyönyörét, áldását, azt az esztétikai örök szépet, 
amelynek mindenkor s mindig egyesülve kell maradnia az erkölcsi jóval.

2. Szász Károly: A szabadfalvi pap leánya. Verses regény. 
Budapest, Franklin 1927.

Egy könyv címlapján a „verses regény" meghatározást furcsa 
együtt látni az 1927-es évszámmal. Már az Erdélyi Zoltán verses elbe
szélései (Vesztett boldogság, Bazsalikom) is részben annak köszönhették 
hiröket, hogy egy valaha igen népszerű, de már divatját múlt költői 
műfajnak voltak XX. századi kései, szinte „posthumus" termékei. Az 
olvasó közönségnek, különösen a magyarnak, nem mindenik rétege szokta 
ízlésével utolérni és követni az irodalmi divatok fejlődését, igen nagy 
az olyan olvasók száma, akiknek ízlésbeli konzervatívizmusa szeretettel
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kitart a maga ifjúkori kedves olvasmányai s az ezekben realizálódó 
művészeti eszmények mellett, nyíltan szembe helyezkedve az ezen eszmé
nyektől eltérő, divatos, modern irányokkal.

A jó értelemben vett konzervatív irodalmi ízlésnek egyik jelleg
zetes megtestesülése Szász Károly. Apja is, nagyapja is kitűnősége volt 
az egykorú magyar közéletnek, tudománynak, irodalomnak. Valószínű, 
hogy a családi tradíciónak ez a múltból átragyogó fénye is közre játszott 
Szász Károly ízlés- és gondolkodásbeli konzervatívizmusának kifejlesz
tésében. Tény, hogy Szász Károly szebbnek látja a tegnapot, mint a 
mát s mikor lelkében meggyűl és kifejeződési formát keres a költői 
mondanivaló, olyan ruhába öltözteti azt, amely hatvan-hetven eszten
dővel ezelőtt volt nálunk igazán divatos, — manapság azután sok ember 
szemében ez az egykori divat épen azért kedves, mert régi, boldog 
emlékek levendulaiílatát árasztja magából . .

A szabadfalvi pap leánya minden tekintetben az Anyegin és a 
Romhányi műfaji leszármazottjai közé tartozik. Az efféle munkákban a 
gyér cselekvény inkább csak arra való, hogy medret vájjon a szubjek
tívizmus áradatának, mellyel tele van a költő szíve. A mese vékony 
fonalára az érzelmes reflexiók gyöngyszemei kerülnek tarka színvegyü- 
letben, s az olvasókra tett hatás úgyszólván teljes egészében csak lírai, 
hangulati hatás óhajt lenni, semmi más. Szász Károly ügyesen versel 
(rímei néha túlságosan is „jók"), reflexiói belevilágítanak egy nemes 
erkölcsi felfogású, eszményi, de konzervatív világnézetű, hazaszerető 
derék férfiú leikébe. Képzelete nem szárnyal magasan, sőt egyik-másik 
helyen, főként a reflexiókban prózai józanságé didaxissá ereszkedik, de 
látszik, hogy ez a mindenféle szertelenségtől óvakodó látás- és beszéd
mód szándékos dolog is Szász Károlynál, a modern ízléssel szembe
helyezkedő konzervatív költészeti programm.

„Pegazusom nem büszke táltos,
S mellette reklám nem kiáltoz,
Csöndes, kezes, szelíd fakó,
Amely bizony csak arra jó,
Hogy földön járjon türelemmel,
És fényes csillagpor helyett 
A zt rúgja csak lassan, melyet 
A z én szép Kiskunságom termel.
Hivságos becsvágy nem gyötör,
Müvecském sem magosba tör. — d,

3. Ravasz László: Tudom, kinek hittem. (Beszédek, cikkek, 
prédikációk.) Budapest, 1927., 347. lap, a „Studium“ kiadása. Ára 12 P.

Elhagyatottságunkban, magunkra maradottságunkban, midőn anyagi 
és erkölcsi javainkból kifosztva, fizikailag leverve és megalázva der- 
medten, szinte öntudat nélkül ödöngünk életünk utjain, támaszt az 
isteni gondviselés közöttünk nagy szellemeket, széles íátkörü férfiakat, 
akik aléltságunkból ébresztgetnek, feltárják előttünk veszteségeink nagy
ságát, megmutatják a lábaink előtt tátongó örvény rettenetes mélységét, 
de felgyújtják az életre kelésnek, a megújhodásnak útját mutató világitó 
fáklyát is, melynek irányában haladva, de csakis ezen irányban haladva 
megépülhetünk. Ily ébreszgető, irányító, reményt nyújtó, sőt biztos
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sikerre vezetőnek mai társadalmi és egyéni elárvult helyzetünkben 
Ravasz László református püspökünk. Az ő élőszóval előadott, eszmé
letre keltő, szívbe markoló s akaratunkat tettre indító szónoklatai fel
ráznak dermedtségünkből, öntudatra keltenek, megújhodásra serken
tenek s a megújhodás felől bizonyosságot nyújtanak. Ezt a célt szol
gálja a fenti cim alatt kiadott könyvével is, hogy azok, kik élőszavát 
füleikkel nem hallhatják, beszédeinek olvasása utján munkálkodjanak 
saját magoknak és nemzetünknek megújhodásán.

E könyve három részre oszlik. „A pitvarban“ cim alatt 21 beszéd 
van, ezek között angol és német nyelven is megjelent 2 cikk: A háború 
hatása a magyar vallásos életre és Magyarország a háború után, 
melyekben mesteri vonásokban rajzolja le a külföld előtt azon romboló 
hatást, melynek a győzelem mámorában ujjongó győztes nemzetek rész
vétlensége bennünket áldozatul dobott. A következő szakaszban: A 
szentek szentjében cim alatt 26 beszéd, a 3-ik szakaszban : Nagy alkalmak 
cim alatt 16 remek szónoklat van.

Mindezen beszédekben a bölcsészet, a történet- és természet- 
tudomány által leszűrt igazságok, a természeti életben naponként elő
forduló s mindnyájunk által ismert tapasztalati tények, az örök kijelen
tésnek : a bibliának az idők folyamán elévülhetetlen bizonyítékai vonul
nak fel az olvasó előtt annak igazolására, hogy nincs olyan mélység, 
melyből menekülni, új életre kelni ne lehetne, mert a szerető, a gond
viselő Isten, aki a csapásokat is csak azért bocsátja úgy egyesekre, 
mint nemzetekre, hogy azok által nevelje, megtérésre, új életre vezesse, 
a tisztuló, az őt megismerő és őbenne bízó léleknek segítő jobbját 
nyújtja, kimenti az eíhagyotottságból és magához emeli. — Okfejtése 
— mint egymásba kapcsolt láncszemek — elszakíthatatlan, meggyőző, 
lebilincselő. Minden egyes beszédben hirdeti az evangyéliomot, az evan- 
gyéliom alapján való megjobbulást, emberszeret etet, az áldozatosságot, 
könyörületet, bánatban és szenvedésekben az Istenre való gondolást, 
a megváltás munkájának mérhetetlen nagyságát és vigasztaló tudatát. -  
E beszédek mindegyikét mindenkinek olvasni kell, hogy felébredő ön
ismerete és Isten jóságos szeretetének megismerése által új életet nyerjen.

Vajha általános elterjedést nyerhetne ez a könyv és lenne, mint 
a Szikszay György debreceni volt prédikátornak 1785—1847-ig 10 
kiadást ért Keresztény tanítások cimű könyve — a biblia mellett táp
láló olvasmánya minden családnak, hogy csendes ünnepnapokon és 
hosszú estéken e beszédekből táplálkozva nyerjen megjobbulást és örök 
életet. Vajha igy lenne! Faragó Bálint.

4. Földrajz az osztott el. népiskola IV—V—VI. osztály haszná
latára az új tanterv szerint. Irta Horváth Károly. A V. K. M 46,370/1926.
III. sz. rendeletével engedélyezve, kiadta a Franklin-társulat Budapesten.

Amint az ember kezébe veszi e 3 kötet népiskolai segéd- (IV. o.) s 
tankönyvet (V—VI. o.); amint látja rajt felül a V. K. M. engedélyező 
számát; amint olvassa alul a kiadó cég nevét; s végül amint átlapozza, 
átforgatja a könyveket: felcsillan a szem ,,Na! egy igazán jó, csinosan 
kiállított isk. tankönyvvel szaporodott ismét tankönyv-irodalmunk ! “Mert
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a mü kiállítása, a tiszta képek szinte lebilincselik az embert! De már 
maga az engedélyezés is szinte kezesség amellett, hogy ennek a mun
kának jónak kell lennie. És mégis csalódik, ha az egészet nyugodtan, 
higgadtan átolvasta.

Már az gondolkodóba ejt, hogy a szerző csupán a nevét irta reá ; 
de hogy ki ő, mi ő s merre van hazája: rejtély! S csak ha végig 
betűzzük az egészet, gyanítjuk, hogy nagy felkészültségű, tudós fő ; 
ámde azt is megtudjuk — mi, szürke néptanítók —, hogy szerző a 
népiskolai növendék teherbíró képességével nincs tisztában. Az is igaz, 
hogy ott fönt, a magas minisztériumban is beteljesülhet az a kis 
epigramma: tMg Thales a nagy égnek tüzet csodálva nézte:

Belehulla egy verembe /“

Hogy a népiskola IV. osztálya a Nagy Magyar-Alföld létrejöttét, 
úgy amint az a 14. lap 2. és 3. bekezdésében előadva van, megértse: 
kötve hiszem! Megőszűlt geológusoktól mi másként tanultuk! (Lehet, 
hogy rosszul!)

A néptanító nem taníthat olyat, amit a gyermek már első látásra 
tagadni kénytelen. Ilyen pl. (VI. o. 32. 1.) alulról 5-ik sor: „. . . Rajta 
keresztül érintkezik Svéd- és Németország is szárazföldi úton . . . "  
(A hidak, kompok mióta szárazföldi útak?)

Mire jó népiskolában a városok 9-féle beosztása? Ki beszél a 
közéletben perem- v. vásár-, átkelő hely, hidváros és a többiről!

Non scolae, séd vitae!
Az V. o. 81. lap 4 bekezdésben a phöniciaíakról méltóztatott 

megfeledkezni! Ugyanitt a 6. bekezdésben valahogy elsikkadt az Ural 
és a Kaukázus!

Nyelvezetében is szép számmal akad, amire egyenesen ráillik a 
magyartalanság, a tájszó vádja. Pl. a folyó sohse „megy“ a másikba, 
hanem ömlik, vagy szakad ! Hull — és nem „hullik" ; nő — és nem 
„női" ! „A szárazság felperzsel“ helyett azt mondja a magyar: a szá
razság miatt kisül minden!“ Vagy mint Arany: „. . . Ég a nap hevétől 
a kopár szik sarja . . . "

Az anyag igen bő, oly részletekkel is gazdagítva, melyek nép
iskolába egyáltalán nem valók. A IV. o. segédkönyv 103, az V. o. 
91 s a VI. o. anyaga 96 lap. Heti 2 órán csak áttörtet rajta a gyermek 
s végre nem látja a fától az erdőt. Pedig a népiskola célja: inkább 
keveset, de jól.

A csillagászati részlet még a legsikerültebb. Jóllehet a földrajzi 
szélességnél nem különbözteti meg az északi és a déli szélességet, a 
hosszúságnál a keletit és nyugotit. Nem tudom: miért van a még nem 
is oly régi térképeken és földgömbökön elsőnek véve a ferrói délkör? 
Még mi úgy tanultuk, hogy napközeiben december hó 21-én s nap
távolban junius hó 21-én vagyunk. Szóval: csalódtam! Ez pedig 
emberi dolog! Juhász Bálint

ref. ig.-tanító.

5. Madai Pál tankönyve (Magyarország történelme III. o. számára. 
Franklin, 1926.)
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A református tanáregyesület legutóbbi közgyűlésén csak futólag 
mutathattam rá az új középiskolai reform történettanításának tantervi 
hibáira. Nem térhettem ki sem az ó-klasszikus kultúra elnagyolásából 
származó következményekre, sem a magyar történelmi olvasmányok 
megjelenésének szükséges voltára, sem a művelődés, de különösen a 
művészettörténet tanításának elhanyagoltságára, de legkevésbbé foglal
kozhattam a jelenlegi történelmi tankönyvirodalmunk kérdéseivel.

Mindezek a problémák gyors megoldásra váró nehéz feladatok, 
melyeknek sürgősségét csak fokozza az új történelmi tanterv elhibá- 
zottsága. A legégetőbb kérdés kétségtelenül a jól megirt és minden 
követelménynek megfelelő történelmi tankönyv. A jó könyv pótolhatja 
a tanterv fogyatkozásait, felkeltheti a növendékek érdeklődését, fejleszt
heti stilus és esztétikai érzékét és megkönnyítheti, sőt elősegítheti a 
tanár munkáját is.

A fokozatosan életbe lépő középiskolai reform már a múlt eszten
dőben szükségessé tette, hogy új magyar történelmi tankönyvről gondos
kodjunk a III. osztályos növendékek számára. Sok, mondhatnám nagyon 
sok új tankönyv jelent meg erre az alkalomra a könyvpiacon, ezeket 
a tankönyveket ma már talán — egy év leforgása után — felesleges is 
alaposabb kritika tárgyává tennem, hiszen a középiskolák egyik vagy 
másik tankönyvet már úgy is bevezették. E helyen — megbíza
tásból — csupán a Madai Pál-féle III. o. számára írt kézikönyvről 
leszek bátor megemlékezni, minthogy a protestáns középiskolák túl
nyomó részt ezt a munkát vezették be intézeteikbe.

A megjelent III. osztályos történelmi kézikönyvek között Madai 
munkácskája a legügyesebb és éppen ezért a legelterjedtebb is. Könyvé
nek belső elrendezése mindenütt jó, munkájában sehol sincs felesleges 
vagy éppen aprólékoskodó fejezet. A szerző mindég, sőt szokszor 
szükségből is a tömörségre törekszik, ami pedig nem válik mindég 
előnyére a könyvnek. Általánosságban az alábbiakra vagyok bátor 
felhívni a jeles szerző figyelmét: a honfoglalást röviden és világosan 
pontosabban tárgyalhatta volna (előbb a Tisza mentén való megszállást, 
majd a végleges letelepedést); a Dózsa-féle lázadás leírásánál figyelmen 
kívül hagyta Mályusz i. v. tanulmányát. A mohácsi csata leírásánál 
Gyalokay ma szaktekintély, a képtelen nagy számokat el kellett volna 
mellőzni (200.000-es török haderő ?! 75.000 volt a török sereg száma, 
15.000 magyar esett el). A török hódoltság alatti közállapotoknak a 
tárgyalásánál Takács S. lehetett volna a főforrás; a Martinovics-féle 
összeesküvés beállítását sem tekinthetjük szerencsésnek (1. Sándor Lipót 
nádor élete); az 1848. szabadságharcban az őszi hadjárat alkalmával 
Görgey vezette vissza a honvédeket, ez a tény tehát legkevésbbé volt 
Kossuth elhatározásának a következménye, a tavaszi hadjárat alkal
mával pedig Görgey nem kergette vissza Ausztriába az osztrák sereget, 
ez az állítás teljesen felesleges nagyítás. Kisebb fogyatkozások a könyv
ben, hogy I. Géza korában a korona alsó részéről nem emlékezik meg, 
I. László idejében az istentiszteletek magyarázatát lehetett volna apró
betűkkel szedetni. Nagy Lajosnál nem domborodik ki a personalis unió 
lényege, Mátyás családi viszonyai és érdemei c. fejezet 6. kikezdése
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nehéz adathalmaz; a nőági örökösödési törvénynél hangsúlyozni kellett 
volna, hogy Lipót leányágának kihalása után visszaszáll a nemzetre a 
szabad-királyválasztás joga; az absolutizmus korában pedig a kivég
zettek pontos számát ma sem ismerjük.

Nem a Madai hibája, hanem a tantervi utasításból következik, 
hogy szinte száguldani kell az eseményekkel: egyszerű tömör monda
tokba kell összesüriteni 1000 esztendő történetét, hogy kevés helyen 
elmondhasson mindent, éppen ezért stílusából hiányzik a könnyedség, 
az előadó modor rapszódikussá válik, ami még. homályossá is teszi itt- 
ott az előadást (megkezdte a Vaskapu és Tisza szabályozását, miáltal 
nagy terület szabadult fel a földművelés számára). Hibája Madainak, 
hogy szereti a „hogy"-gyal kezdődő mondatokat. A könyv egyébként 
iskolai használatra alkalmas, a fenti hibák kiigazítása után pedig teljesen 
megfelelő lesz. Dr. Soós Adorján

gimn. tanár.
6. Kozma László Magyar Nyelvtan, Gyakorlókönyv és Példatár 

az új áll. elemi népiskolai tantervhez alkalmazva, Mihály Ferenc és 
Székely Árpád átdolgozásában 3. kötetben, a III—IV. és V—VI. osztá
lyok számára V. K. M. 6719/1926,, 67768 1926., 67769/1926. sz. enge
déllyel Budapesten Lampel R. R.-T. kiadásában jelent meg. Mindegyik 
tankönyv egyforma, csinos kiállítású külsővel, elsőrendű papíron, 
nyomda hiba nélkül. E kézikönyvek a kiváló három paedagogusnak 
igazi, mesteri módszerességgel szerkesztett remekművei. A gyakorlati 
tanítók művészi érzékével összeválogatott olvasmányaiból mintegy 
önként fejlenek ki a nyelvtani tudnivalók, illetve a helyesírás, fogal
mazás játszi módon elsajátítása.

Ezen szellemi gyöngyökben egyúttal a kedély, a léleknemesítés 
legeszményibb céljai is, szinte a legtökéletesebb kifejezésre jutnak; 
kedves szellemességgel nyújtja az elemi iskolában már majdnem halálra 
ítélt, de nélkülözhetetlen nyelvtani tudást.

Az olvasmányokhoz készített, elevenségig beszélő szemléltető 
képek, úgyszólván a tanító beleszólása nélkül vésik a gyermek elmé
jébe a tárgyalásra kerülő mondat- és beszédrészeket.

A könyvek tartalma a rendelkezésre álló idő alatt alaposan fel
dolgozható minden osztályban.

A szemléltető táblázatokban összefoglalt tudnivalók a megrögzítés 
biztosságát mozdítják elő. A kézikönyvek végén levő helyesírási példatár 
értékes betetőző je e művek értékének.

Ami a fonomimika az ábécé tanításánál, olyan kincsek e könyvek 
a tanító és gyermek kezében; élvezetet okozó, alapos tudást eredmé
nyező tankönyvek.

Kivánatos volna, ha iskolajellegre tekintet nélkül, az ország összes 
iskoláiba bevezetnék e páratlan tankönyveket. Molnár Pál.

7. Mitrovics Gyula: Szanálás és nevelés. Különlenyomat a 
Magyar Pedagógia 1927. évfolyam 1—2. számából. 10 oldal.

A cim első pillanatban idegenszerüen érint: mi köze lehet a gaz
dasági szanálásnak a neveléshez ? A szöveg első mondata eloszlatja a
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felmerült idegenkedést: a nemzeti lélek szanálásáról, meggyógyitásáról 
van szó. Jobb cim lett volna tehát: A nemzeti lélek meggyógyitása, 
vagy ha az idegen szó jobban tetszik: A nemzeti lélek szanálása. (Meg- 
valljuk, nekünk jobban tetszik a magyar szó s mikor épen nemzetünk 
gyógyításáról tanakodunk, nemzeti nyelvünk minél nagyobb tisztaságára 
is kell gondolnunk.) Ezzel talán már el is mondtuk a dolgozat elleni 
kifogásainkat; mert hiszen, hogy nemzeti és állami összeroppanásunkat 
jórészben lelki ok, „a nemzeti lélek végzetes kettéhasadása“ idézte elő, 
hogy az ország lelki aláaknázása a nemzettől jórészt idegen radikális 
tábornak és sajtónak műve volt, ebben egyetérthetünk. Mindamellett 
kereshetnők a bajok forrását mélyebben is : abban, hogy nemzeti, 
vallási és általános emberi eszményeinkben való hitünket talán inkább 
vallottuk szájjal, mint igaz cselekedettel. Ezt annál inkább bevallhatjuk, 
mert ez nemcsak a mi magyar hibánk. így volt ez a németeknél i s ; 
és ha a háborút mi nyertük volna meg, most az antant országok panasz
kodnának e miatt. Az igazság pedig körülbelül az, amit Eucken mond: 
„Az a szellemi válság, amelyben ma élünk, olyan mélységű és olyan 
méretű, aminőt még soha nem élt át az emberiség. Az élet régi alapjai 
s velők együtt a vezérlő életcélok teljesen megrendültek s amit e helyett 
pótlásul kínálnak, az egyáltalában nem felel meg a feltámadt szükség
letnek s többnyire siralmasan lapos valami. Az emberiség — nem 
minden egyes ember, de a közéletnek ez a fővonása — elvesztette a 
hitét először Istenben, azután a világban bennlevő Észben s most 
kezdi elveszteni a hitet önmagában s ezzel együtt az utolsó követ is 
elveszti lába alól. Végeredményében ezzel az élet a teljes belső üres
ségnek és értelmetlenségnek lenne kiszolgáltatva." (Mensch und Welt,
1918., Előszó,)

Ha Mitrovics aztán a nemzeti megújulás forrásául és erőtarta
lékául a magyar gazdaosztályt, a szellem meggyógyitásának eszközéül 
a nevelést állítja oda, ebben szintén egyek lesznek a jobboldali gon
dolkozók, különösen a pedagógusok. Hogy Eucken szavával éljünk, a 
feltámadt űj szükségletnek megfelelő nevelésről a szerző azonban csak 
két oldalon beszél (a Paed. Társaság-ban tartott székfoglaló keretei 
már nem igen engedtek tovább terjeszkedést) s amit ott mond, az is jó, 
de természetesen nem mehet tovább a legáltalánosabb tételeknél. Nemzet
nevelő rendszere iránt a szerző felkeltette érdeklődésünket, bár mielőbb 
kielégítené kiváncsi tudásvágyunkat is ! Trócsányi Dezső.

Egyházi és iskolai hirek. 
Vegyes  köz lemények.

Gróf Degenfeld József, a ref. egye
temes konvent elnöke, a tiszántúli ref. 
egyházkerület főgondnoka, szinte fel- 

számlálhatatlan egyházi és világi tisztség viselője, folyó évi julius hó

Gróf Degenfeld József 
1847-1927.



184

12-én elhagyta földi munkaterét. A nagy halottról nekünk is meg kell 
emlékeznünk. Nemcsak azért, mert ref tanáregyesületünknek tiszteleti 
tagja volt, de azért is, mert halála a ref. iskolaügynek szinte pótolha
tatlan veszteséget okozott. Lelkes, megértő, áldozatkész barátot vesztett 
benne a ref. tanügy; a tiszántúli ref. iskolák, legfőkép pedig a Debre
ceni Ref. Kollégium és a Debreceni „Tisza István" Tudomány Egyetem 
történetébe múlhatatlan értékű tettekkel írta be nevét örök időkre. 
Azért

„Leomlunk mi is szent porodon, nemes !
A jókkal együtt könnyeket áldozunk,
Hamvedredet bús ciprus ággal 
Öntözi Melpomenénk zokogva.“

Dr. Baltazár Dezső folyó évi augusztus 14-én töltötte be 
püspöki munkálkodásának tizenhatodik esztendejét. Fáradhatatlan, önzet
len, mérhetetlen értékű munka, kemény harcok, méltatlan támadások, 
méltó elismerések, tísztességadások, fényes, maradandó alkotások beszél
nek ércajakkal erről a 16 esztendőről. Mi nem beszélünk, de kívánjuk 
igaz szívvel, hogy a gondviselő Isten még nagyon sokáig őrizze meg 
teljes erőben, drága lelki fegyverzetében dr. Baltazár Dezsőt, vezérül, 
ref. egyházi életünk és magyar közéletünk élén.

Az V. európai keresztyén szövetséges konferencia folyó évi 
augusztus hó 8—14. napjain folyt le Budapesten Horthy Miklós kor
mányzó és számos egyházi és közéleti vezető emberünk védősége alatt, 
hatalmas előadássorozattal, amelyeket külföldi és magyar előadók tar
tottak. Fakadjon áldás nemzezeti életünkre e nagyszerű keresztyén 
munka nyomán.

Református gyűlések. Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület szeptember 
hó 2—6-án konferenciáit és közgyűlését tartotta, szeptember 4-én a 
II. orsz. presbiteri értekezletet rendezte Budapesten; ezekkel részben 
egyidejűleg szeptember 3—13. napjain a Presbiteri Világszövetség keleti 
ága tartotta konferenciáját Budapesten és Debrecenben. Ezek a gyűlések 
megmozgatták az egész magyar kálvinístaságot. Az orsz. presbiteri 
értekezletre az ország minden ref. egyházközsége elküldte képviselőit, 
a Lelkészegyesület tagjai is igen nagy számban jelentek meg; a Világ- 
szövetségnek 130 külföldi tagja vett részt a konferenciákon s megjelent 
a Lelkészegyesület gyűlésein és a II. orsz. presbiteri értekezleten is ; 
viszont a Lelkészegyesület a Világszövetség üléseire küldte ki tagjai egy 
részét. Ezeken a gyűléseken ref. tanáregyesületünk is képviseltette magát 
Borsos Károly által.

Kinevezés, megerősítés. A kormányzó a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére Kiss Jenő dr.-t, pécsi ev. hittudományi 
ny. rdk. tanárt nyilvános rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Gulyás József dr. sárospataki ref. főgimnáziumi 
tanárnak a debreceni tudományegyetem bölcsészetkarán „A XVIII. 
századi magyar irodalomtörténet" c. tárgykörből egyetemi magántanárrá 
történt képesítését tudomásul vette és nevezettet megerősítette.
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Új fiúinternátus. A budapesti ág. h. ev. főgimnáziummal kapcso
latban folyó év szeptember havában internálus nyílt meg a pesti egyház 
tulajdonát képező Damjanich-utca 28. b) számú házbem, tehát a gimná
zium szoros közelségében. Az internátusi ellátás dija egész évre 1500 
pengő. Lelkészek, tanárok, tanítók és közalkalmazottak gyermekei 
indokolt esetben kedvezményben részesülnek. Az internátus eforusa 
Klaniczay Sándor gimn. tanár.

A magyar állampolgári nevelés dicsérete. Dr. Ed. Winter: 
Die Deutschen in der Slowakei undin Karpathenrussland c. művében 
(Münster i. W., 1926. 13. lap) a következő érdekes és tanulságos passzust 
találjuk: „A magyar kormány kitűnően értett hozzá, hogy a magyar 
nemzet politikai, tehát az ország összes állampolgárait magában foglaló 
fogalmát a magyar nemzet etnográfiai fogalmával összekeverje, sőt 
azonosítsa. Guter Ungar var also gleich: Guter magyaré.“ A szlovák 
vagy sváb tehát arra törekedett, hogy minél előbb telivér magyarrá 
váljék. Oly mélyen hatott ez a nevelés, hogy a németek még ma is 
magyaroknak vallják magukat, magyarul beszélnek és magyarul gondol
koznak és ezért a csehszlovák kormány üldözését türelmesen elviselik. 
Ez az általuk élvezett kitűnő állampolgári nevelés hatása.“

Továbbképző tanfolyam aktív tanárok számára. A nm.
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 43342—1927.W. ü. o. sz. 
rendelettel június hó 23-ától július 21-ig négy hetes továbbképző tan
folyamot rendezett 250, 150, 120 pengős ösztöndíjakkal budapesti és
vidéki tanárok részére két csoportban; a) csoportja magyar irodalmi és 
magyar történelmi előadásokból állott heti 18 óraszámmal, b) csoportja 
német s francia nyelvű irodalmi és nyelvészeti előadások sorozata volt. 
1. Gombocz Zoltán d r.: Fonetika, tekintettel a modern nyelvek taní
tására címen, összesen 12 óra. Irodalom tört. előadások. 2. Kószó 
János d r .: A német szépirodalom újabb irányai és legfőbb képviselői. 
A szellemtört. irány az irod-történetben (német nyelven) 12 óra 3. 
Eckhardt Sándor d r.: A francia szépirod. újabb irányai és legfőbb kép
viselői. (francia nyelven) 12 óra. 4. Carrére János d r.: Stilus gyakor
latok a fr. ny.-ből (francia nyelven) 24 óra. 5. Pukánszky Béla d r .: 
Stilus gyakorlatok a német nyelvből (német nyelven) 24 óra. Az a) 
csoport előadásai. 1. Dr. Császár Elemér: A magyar irod. irányai és 
legfőbb képviselői Arany János halála (1882) óta. 12 óra. Az újabb 
irodalmat öregek és ifjak félre osztva szólt az öregek újabb két csoportjá
ról : a magyarosokról és a széles horizontúakróí. Az ifjakat is 2 félre 
tagolta : a régi hagyományokat követőkre és a modernség útján haladókra 
A két irányt összeköti Mikszáth regényköltészete. Legközelebb áll hozzá : 
Gárdonyi Géza s ide sorolta: Rákosi Viktort, Szemere Györgyöt, 
Bársony Istvánt és Bartóky Józsefet. A széles horizontúak legnemesebb 
képviselője : Herczeg Ferenc társad, és tört. regényeivel, Ambrus Zoltán, 
Pékár Gyula, Csathó Kálmán, Tormay Cecile, Pálffvné Gulácsy Irén, 
Kaffka Margit, Surányi Miklós. A modernek közül szó esett Bródy 
Sándop és Kóbor Tamásról, Erdős Renée-ről, Móritz Zsigmondról,
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Szabó Dezsőről s Balits Mihályról. Áttekintette röviden a drámát is 
Herczeg, Zilahy, Bródy, Molnár darabjain keresztül. 2. A magyar Írod. 
tört. időszerű kérdései címen Farkas Gyula dr. tartott előadást az irod. 
tört. írás technikájáról, belső fejlődéséről, korszakos felosztásairól s adta 
a magyar irod. kronologikus áttekintését főbb problémakörök szerint: 
mint a hun-magyar mondakör mai állása, a magyar Mária siralom, 
Bornemisza Gergely mint műfordító (Elektra) stb. Szólt még a meg
szállt területek irod.-ról és a szellem tört. irányról is. 3. Dr. Zsiray 
Miklós: A m. ny. tud. legújabb eredményei, kapcsolatban fgr. és török 
ny. tud. legújabb irod.-val. Kitért később a helynevek magyarázatára, 
ös magyar írásra s a zűrjén irod.-ra is. 4. Dr. Mályusz Elemér leadta: 
A legújabb kor történetének a középisk. tanterv szempontjai szerint 
való áttekintését. Ügyes összefoglalását adta a modern szellemi áramla
toknak : a középkori aszkezis, renaissance, reformáció, ennek ab
szolút értékei, ellenreformáció, aufklerizmus, romanticizmus, liberálizmus, 
demokrácia, bolsevizmus és fascizmusnak. Jellemezte a modern kor 
mozgató erőit: a nacionálizmust és kapitálizmust. A munkásmozgalmak
kal és a zsidó kérdéssel zárta le mindvégig lebilincselő előadását.
5. „Újabb szempontok a magyar történelem tanításánál az új 
tanterv alapján“ címen dr. Domanovszky Sándor egyet. ny. r. tanár 
tartott előadást, A nemzetiségi kérdést tette középpontjává tárgyalá
sának pontos adatokkal, döntő érvekkel mutatta ki az oláhság hamis 
bizonyítékait, ismertette az északi és déli pánszláv mozgalmakat, azok 
titkos rugóit s a Habsburg-ház magatartását e mozgalmakkal szemben. 
Végül a felekezeti kérdést vette tüzetes tárgyalás alá. — Az egész 
tanfolyam szervezője, irányítója dr. Melich János egyet. ny. r. tanár 
volt, az ő személye garancia, hogy az ezután megismétlődő tanfolyamok 
ismét megtartják azt a nívót, amelyen most is mozgott, a résztvevők is 
szívesen hallgatnak újabb előadásokat s minden tanárnak csak nyere
ségül szolgál azon résztvenni. Dr. B. I.

Megjegyzés. Egyik ág. h. ev. püspökünk egyházlátogatása alkal
mából az őt üdvözlő róm. kath. plébánosnak a lapok tudósításai szerint 
többek között a következőket mondotta: „Annyit mondhatok, hogy az 
evangélikusság felébredt annak tudatára, hogy a katholicizmus magában 
foglalja mindazokat az erőket, amelyek a boldogabb világot segítik elő. 
Tehát a róm, katholicizmusnak és az evangélium katholicizmusának 
össze kell fogni.“ — Ez a nyilatkozat szabatosnak éppenséggel nem 
mondható, mert ha a katholicizmus csakugyan magában foglalja az 
összes felfelé lendítő erőket, akkor a protestantizmusnak nincsen lét- 
jogosultsága és akkor nem összefogásról, hanem csak beolvadásról lehet szó.

Fiúinternátus. A gyermekeiket budapesten taníttató szülők figyel
mét felhívjuk Rácz Sándor fiúinternátusára, V. kér., Sas-utca 15. sz. 
II. emelet, — melynek célja, hogy közép- kereskedelmi, polgári és 
elemi iskolákba járó rendes tanulóknak otthont nyújtson; a magántanu
lókat pedig olyan tanításban részesítse, hogy vizsgálataikon jó eredményt 
mutassanak. Bennlakók internátusi dija egész évre 1200—1300 pengő. 
Szünidei nyaralótelep Gradóban,
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Kőszegi leányinternátus. Szívesen ajánljuk a dunántúli ev. egy
házkerület kőszegi leánynevelő intézetének mintaszerű internátusát, 
melyet Kőszeg városának ritka kellemes fekvése szép jövőre predesz
tinál. Tartásdij egész évre 1000 pengő. Nyaranta 4 hetes leánynyaral- 
tatás üdülés céljából.

A „Prot. Tanügyi Szem lé“-vel eddig a következő lapok és 
folyóiratok léptek csereviszonyba: Prot. Szemle, Evang. Népiskola, 
Könyvek Világa, Egyházi Értesítő, Magyar Gyógypedagógia, Religíó, 
Pannonhalmi Szemle, Litteratura, Harangszó, Dunántúli Protestáns Lap, 
Magyar Művelődés, Orálló, Lelkészegyesület, Széphalom.

Ref. tanáregyesületünk rendes tagjaival tudatjuk, hogy lapunkat 
mindnyájan tagdíj fejében kapják; de egyúttal elnökségünk nevében 
felkérjük ref. tanintézeteink vezetőit, hogy a Prot. Tanügyi Szemle 
támogatására 1927. évre legalább is 40—40 pengőt küldjenek be Jakucs 
István egyesületi pénztárnok címére.

Az Orsz. Tanáregyesület pénztárosának közleményei: F. év
ápr. végétől aug. 31-ig tagsági díjat fizettek: ifj. Varga G. Mezőtúr 4. — 
Dr. Erdélyi L. Bpt. 4. — Pápa gimn. 14'40. — Nyíregyháza polg. 10. — 
Kunszentmiklós 48. — Dr. Joó Gy. Kecskemét 4. —

A Ref. T. Gy. N. A. javára beküldöttek: Debrecen gimn. 696. — 
Debrecen leánygimn. 72. — Makó polgári 248. — Kisújszállás 9'60. — 
Bp. Baár Madas 105'60, — Karczag 9'60. — Békés 4'80. — Debrecen 
polgári 26'63 — Sárospatak 398.33. — Berettyóújfalu polgári 41 "60. — 
Hajdúböszörmény polgári 196'80. — Debrecen tanítónők. 2 P. —

A Protestáns Tanügyi Szemlére: Hmvásárhely 40'04, — Debrecen 
gimn. 80. — Mezőtúr 100. — Kisújszállás 40. — Karcag 40. — Nagy
kőrös gimn. 40. Hajdúnánás 40. —

Dóczi Imre alapra: Dóczi Imre 24.
Ez úton is felhívjuk az igazgató urak figyelmét a V. K. miniszter 

úr 29862'1927. V. sz. rendeletére, melyben a Tanárok Nevelő házára 
2'24 P-t engedélyez. (Hivatalos Közlöny 15. szám 226. lap). Mivel 
pedig az egyetemes Konvent 113 1925. sz. végzésében a ref. T. Gy. 
N. A.-ra szedendő díjat évröl-évre olyan öszegben állapította meg, 
amennyit az állam a saját intézetei növendékeire kirótt, azért a beírásnál 
a tanúlóktól szintén 2’24 P-t szíveskedjenek beszedni. Jakucs István.

Nyilvános nyugtázás az ev. tanáregyesület pénztárába érke
zett tagdíjakról és adományokról 1927. évi április hó 13-tól julius 
hó 1-ig: miskolci jogakadémia 27 P 60 f (4 tag után 1925—27-re, 3 
tag után 1927-re); az egyetemes ev. egyház adománya: 160 P; dr. 
Szigethy Lajos adománya 200 P ; dr. Mágócsy Dietz Sándor adománya: 
4 P; kőszegi leánygimn.: 68 P 40 f (16 tag után 1925-re és 1926-ra, 
15 tag után 1927-re); dr. Kubacska András: 2 P (1927-re). A tagdíj 
1927-re: 2 P; 1926-ra: 1 aranykorona; 1925-re: 1 aranykorona. — A 
pénztáros címe: Dr. Losonczi Zoltán Budapest, VII., Vilma királynő út 
19—23., Ev. főgimnázium.
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A  debreceni Tisza István tudományegyetem igen fontos kezde
ményező lépést tett azzal, hogy a nyári szünidei tanfolyamokat, melyek 
a külföldi egyetemeken oly nagy kedveltségnek örvendenek, Magyar- 
országon is meghonosította. A legelső ilyen tanfolyam 1927 július elsején 
nyílt meg és a hó végéig tartott. Előadásokat tartottak: Tankó Béla, 
Milleker Rezső, Rugonfalví Kiss István, Papp Károly, Sz. Kun Béla, 
Szilády Zoltán, Rácz Lajos, Sőregi János, Ecsedi István, Héger Flóris, 
Szondy György, Hoffer András, Mitrovics Gyula. Örvendetes dolog, hogy 
az elszakított részekről is több hallgatója volt a kurzusnak.

Miniszteri elismerés Szigethy Lajosnak. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Szigethy Lajos, budapesti ev. főgimn, tanár, az O E. T. 
elnökének nyugalomba vonulása alkalmából buzgó működéséért elis
merését és köszönetét nyilvánította.

A protestáns jogakadémiák létkérdése. Az államsegély meg
vonása óta (1923.) a vallás és közoktatásügyi miniszternek két új rendelete 
jelent meg, melyek végrehajtása a jogakadémiák lassú elsorvasztását 
vonná meg után . . . Az egyik az első éves hallgatók létszámát negyven
ben állapítja meg, a második arról értesíti a fenntartókat, hogv a köztiszt
viselői pályára minősítő jog és állallamtudományi vizsgálatok megtartását a 
jövőben kizárólag a tudományegyetemek számára óhajtja fenntartani 
és ezért felkéri a fenntartókat, hogy a bizottságoknak megalakítását 
mellőzzék.

A tiszai evegyházkerület augusztus 24-íki közgyűlése a miskolci 
jogakadémia ügyében a következő határozatot hozta: A leghatározot
tabban tiltakozik az egyházkerület közgyűlése azon miniszteri rendele
tek ellen, amelyek az 1790/91. évi XXVI. és az 1868. évi XXXVIII. 
és Lili. t.-cikkben biztosított jogokba ütköznek. Ellenök óvást emel és 
sérelmét a közgyűlés bejelenti az evangélikus egyházegyetem előtt is, 
tárgyalás és hozzájárúlás végett, a kulturminiszter, a miniszterelnök és — 
szükség esetén a kormányzó úr figyelmét is köldöttség útján hívja föl 
s a rendeleteknek, mint törvénybe ütközőknek, visszavonását követeli. 
Addig is, amig a kultuszminiszteri törvénytelen rendeletek visszavoná
sával a helyzet orvoslást nyer, meghagyja az egyházkerűleti közgyűlés 
az elnökségének, hogy az előző évre felvehető hallgatók létszámának 
egyharmadára való csökkentését ne vegye tudomásul, mert az az 1926. 
évi XXV. törvénycikk megkerülését jelenti és az 1868, évi LIV. törvény
cikket támadja meg, a rendeletet ne hajtassa végre és utasítja a jog
akadémia dékánját, hogy az 1927—28. tanévben a jogakadémiára való 
felvételt az eddigi keretekben eszközölje. Egyben kijelenti az egyház- 
kerület, hogy amennyiben a kultuszminisztérium bármilyen megtorló 
lépést tenne a jogakadémia ellen, jogaiért a legnagyobb elszántsággal és 
hithüséggel fog szembeszállni és az esetleg kitörő kultúrharcért a törté
nelem előtt elhárít minden felelősséget. Hasonló határozatot fogadott el 
a kecskeméti ref. jogakadémia kormányzó bizottsága. (Az egész ügy 
részletes megvilágítása a „Miskolci Jogászélet“ 1927. szept számában).



189

Faragó Bálint, kiadóhivatalunk eddigi vezetője, Budapestre költö
zése miatt megvált tisztétől. Amidőn buzgó munkájáért hálás köszönetét 
mondunk, kívánunk neki új otthonában kellemes, boldog lakozást.

Fejér Lajos kartárs vette át kiadóhivatalunk vezetését. Az elő
fizetéseket, hirdetési dijakat, reklamációkat kérjük ezután a ő címére 
(Mezőtúr, Berettyó-utca) küldeni.
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Schneller István,
a 80-ik évét betöltött ősz pedagógus professzor előtt hajtjuk 
meg jelen számunkban, mély megilletődéssel, a tanítványi 
hálás szeretet, a kegyeletes nagyrabecsülés, életünk fogytáig 
tartó kedves emlékezés, szerény, de a legfinomabb anyagból, 
szívünk melegéből, lelkünk fényéből készült lobogóját. Egy 
emberöltő távolából lengetjük feléje hálakönnyektől harma- 
tozó szemekkel, meleg üdvözletül, lelkünk fehér kendőjét s 
meghatottságtól elcsukló hangon kiáltjuk hozzá a távolba: 
köszönjük, köszönjük, sok buzgó tanításod, köszönjük az 
egész életünkre szóló nagy-nagyértékű útravalót, amellyel 
elbocsátottál bennünket a magyar ugarra, a magyar lelkek 
nevelésére, a magyar kultúra építésére. Ha éreztünk s érezünk 
szívünkben szent hevületet az igaz, a szép, a jó, nagy 
eszményei iránt; ha tudtunk dolgozni nehéz időkben, igaz 
lelkesedéssel, törhetetlen hittel, magyar iskolákban, magyar 
lelkek szárnya nevelésén; ha tudunk bízni megrendítő 
csapások után, lenyűgöző, léleksorvasztó nehézségek között 
is a magyar igazságban, tudunk áldozni mindent a magyar 
jövendőért: — azt igennagy részben tenéked köszönjük. A  
te lelked tüze gyújtotta lángra a mienket, a te lelked melege 
termékenyítette meg a mi lelkeinket.

Ha valaki, te méltán elmondhatod, hogy nem éltél 
hiába. Hálás tanítványok százai hintik, szórják, telekézzel, 
új meg új nemzedékek leikébe, azokat a nemes magvakat, 
amelyek csiráit te plántáltad szívükbe.

Fogadd hát szívesen tanítványaid szerény megemléke
zését, őszinte, igaz hálanyilatkozatát s azt a kívánságát, 
hogy még sokáig boldogan szemlélhesd tanítványaid hozzád 
méltó buzgó, nemes munkáját.

B o r s o s  K á r o ly .
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Schneller, a professzor.
Augusztus elején töltötte be nyolcvanadik születésnapját 

evangélikus iskolaügyünk egyik legértékesebb egyénisége, 
Schneller István egyetemi tanár. De nemcsak az evang. 
iskolaügy nagy szelleme ő, hanem egyetemes a jelentősége 
a magyar pedagógia téren. Egymás utáni két év adta három 
nagy nevelőnket: 1846. Böhm Károlyt, Góbi Imrét s az 
1847-ik év Schneller Istvánt. A két első már az örök élet 
osztályosa: Böhm Károly 16 éve, hogy elköltözött, Góbi 
Imrét néhány hete kisértük örök nyugovóhelyére, Jetben 
van azonban még Schneller, ki maga is elkísérte kortársát 
és legmeghittebb barátját utolsó útjára.

Nem életrajz megírása a feladatom, azt majd meg írja más; 
én a tanárról szeretnék néhány igénytelen, de őszinte 
szívből fakadó, hálás szót írni, mint Schneller professzor 
szerény tanítványa. Pozsony és Kolozsvár voltak tanító 
működésének főállomásai, magam kolozsvári diák koromban 
jutottam tanítványai sorába s hallgattam előadásait, szívtam 
magamba tanításait.

Este hat és hét között tartotta rendszerint óráit, előadá
sai a filozófiaórákat követték, melyeket jó barátja, Böhm 
tartott. Igen szerencsés beosztás volt, hogy a filozófiát a 
vele szervesen összefüggő neveléstudomány követte. Sok 
hallgató gyűlt minden előadására egybe, nemcsak tanár
jelöltek, hanem más szakok hallgatói is szívesen keresték 
fel óráit. Hiszen közérdekű volt maga a tárgy is, melyet 
előadott: a nevelés kérdései érdekelték az ifjúságot, mert 
aki maga nem is lett tanító, nevelő lett az életben mint 
szülő, atya vagy anya. Érdekelte a tárgy a megjelenteket, 
de érdekelte a neves előadó is s az előadás módja.

Az előadó professzor nemes pedagógiai elvei, melyek 
az erkölcsiséget állítják minden nevelés végcéljául oda, 
melyek igazi protestáns szellemben a személyiséget kívánják 
kifejleszteni: mondom, ez elvek igen kedvesek lehettek az 
egyénisége tudatára ébredt ifjúságnak, mindig is kedvesek 
lesznek a mindenkori ifjúság előtt. Nem véletlen, hogy főleg 
a református teológusok jártak nagy számmal előadásaira, 
melyeket mindenkinek kellett hallgatni. De nem a kényszer 
vitte őket oda — a kényszer inkább a kollokviumra vezette
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a nem nagyon érdeklőket! —, hanem az igaz érdeklődés. 
S bár Schneller mindig meleg szeretettel fogadta hitsor- 
sosait, azonban szerető mestere volt minden felekezetböl 
való tanítványának, hogy csak egyet említsek meg: hány 
hálás tanítványa akadt piarista hallgatói között! Fenkölt 
szellemű tana u. i. minden gondolkozni akaró, önállóságra 
törekvő főnek kedves volt, ebben kiegészítette egymást a 
filozófus Bőhm és a pedagógus Schneller. Tanítása által 
nevelő mestere lett sok különböző intézet tanári gárdájának.

S ha a tárgy érdekelte, nem kevésbbé érdekelhette 
hallgatóit maga az előadás is. Schneller professzor bejövén 
az előadó terembe, felállt a katedrájára, szabadon, még most, 
nyolcvan éves korában is mutatakozó lelkes hévvel adott 
elő. Keskeny kutyanyelvekre írt főgondolatok vezérelték 
szép előadásában. Szónokolt is, mikor tanított. Itt nem lehe
tett elmélázva ülni, legtöbbször már maga a hév is magával 
ragadott. Milyen ellentét volt előadásmódjában közte és 
atyám között. Jó atyám nem a szónoki hévvel, nem is elő
adása varázsával, hanem a nyugalommal és a tárgy világos 
kezelésével, a tartalmi értékkel ragadta magával hallgatóit. 
Schneller sokszor a mindennapi élet eseményeire reflektált 
tanítása közben, de ekkor is csak az egyén, a személyiség 
szólalt meg benne, melyet nemcsak tanában hirdetett, mint 
legfőbb életcélt, hanem maga is az volt.

Előadásáról jegyzeteket adtak ki szorgalmas hallgatói, 
melyeket ő maga is szívesen nézett át, hogy sokszorosítva 
hamisítatlanul jussanak tanai tanulni vágyó tanítványai kezébe.

Nevelő volt tehát nemcsak előadásában, hanem azon 
kívül is. Szívesen elsétálgatott tanítványaival, magánál is 
szívesen látta őket. (Ezt ők ketten: édes atyám és Schneller 
német mestereiknél érezték meleg hálával s kedves tanít
ványaiknak adták jó szívvel atyai szeretetüket.) Sőt ha el
hagyták az egyetemet, elhelyezkedésükben is készséggel 
állott rendelkezésükre.

Ez volt Schneller, a mester, kinek nevelési elvei kell, 
hogy áthassanak minden igazi tanítót. Egyénisége kifejté
sére törekszik mindenki, aki igazi nevelője kíván tanítvá- 
nyáinak lenni. Személyiséggé, öntudatos egyéniséggé, kell 
hogy legyen mindenki, de főleg mi protestánsok egész vallá
sunk tanításának megfelelőleg is Schneller elvei szerint
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kívánunk élni és működni. A protestáns szellem és Schneller 
tanai nem is lehetnek különbözők, hiszen Schneller maga 
a vallásos és nemes érzésű ember és pedagógus példaképe.

Nyolcvanadik születésnapján százan meg százan keres
ték fel mesterüket tanítványai közül üdvözlő soraikkal 
kőszegi nyaralásában. De ezren meg ezren kerültek ki 
kezei közül, kik nem kisebb hálával gondolnak mesterükre. 
Az ö fohászuk száll a Mindenhatóhoz, hogy ősz professzorukat 
még soká tartsa meg szellemi frissességben és egészségijén !

Dr. Böhm Dezső.

Emlékezés.
A magyar nevelésügy egy régi, kipróbált munkását ünnepli a 

magyar nevelők serege. Schneller István, a papok és tanárok tanára 
betöltötte a 80. évet.

Akik szerencsésebbek voltak, hogy hosszabb ideig, közelebb 
ülhettek a mester lábainál, bizonyára avatottabb tollal és szívvel, ő 
hozzá méltó szakszerűséggel méltathatják az ő tanári és tanügyi írói 
munkásságát. De az ő meleg szíve bizonyára nem veti meg az egy
szerű hálaáldozatot sem, amikor a hozzáértő és felkészült életírók és 
üdvözlő szónokok után egy hang a népből is megszólal, az ő hallga
tóinak tágabb-körű nyájából, akik ha távolabb állva is, de mindenkor 
a legnagyobb tisztelettel adóztak az ő egyetemi előadásaiból kiáradó 
bőséges tudásnak, hivatásáért rajongó lelkesedésnek és szívük belse
jében fiúi szeretettel rezonáltak az atyai barát nemes szívének dobba
násaira.

E szerény sorok célja tehát nem a szaktudósnak a szaktudomány 
szempontjából annak színvonalán leendő méltatása, hanem a tanítványi 
hála és szeretet megnyilatkozása, egy kis kölcsönös személyi emlé
kezés azokra a messze letűnt, boldog időkre, amikor szeretett tanárunk 
férfikora delén lankadatlan buzgalommal szórta tudománya áldásait 
felénk, mi pedig ifjan gondtalan lelkesedéssel lestük ajkáról a szót.

Annak idején, mikor 1895-ben Kolozsvárt a református theologia 
megnyilt s internátusába, mint közös otthonba befogadta a prot. theolo- 
gusokat és tanárjelölteket, Nagymagyarország minden vármegyéjét 
képviselték az oda sereglett hallgatók, köztük sok végzett theoíogus, 
akik átléptek a tanári pályára. Valószínűleg Schneller professzornak is 
jól eshetett látni, hogy az egyetem hallgatósága között egyszerre nagyobb 
tömegben jelentek meg a protestánsok és — talán nem vétünk az 
igazság érdekében a szerénység ellen — ha megállapítjuk, hogy nem is 
az utolsók között: de a hallgatóság is hamar otthon találta magát az 
egyetem falai között és tudta, hogy az egyetem nemes értelemben
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liberális levegőjének megteremtésében nem kis része volt Schneller 
professzornak. — Arra, hogy tanításainak részleteire visszaemlékezzünk, 
melyekkel hallgatóságára oly vonzó hatást gyakorolt, most, midőn boldog 
diákéveink emléke egész emberöltő messzeségben lobog fel előttünk, 
nem vállalkozhatunk. De élénken emlékezhetünk, akik ekkor ott voltunk, 
miként toborzották szobánként a hallgatók egymást, hogy induljanak 
csapatosan Schneller előadásaira, hogyan vitatkoztak az úton hazamenet 
és otthon az ott hallottakon és hogy csak egy dolog volt mindég a 
vitán felül: a professzor iránt megnyilvánult nagyrabecsülés és ragasz
kodás.

Amit akkor a fiatalos lobbanékony kedély habozás nélkül meg
adott, meg kell hogy tegyen deresedő fejjel a higgadt mérlegelés is : 
talán senki nem tartozik annyival az érdemekben megőszült profesz- 
szornak, mint a két protestáns egyháznak egyébként egymástól — sajnos — 
sokban eltávolodott két alkotó rendje, a papság és a tanárság, akiket 
egy hosszú munkáspályán szellemének java tudásával és lelke önzet
len hevűlésével odaadó példakép gyanánt vezetett az Úr szőlőjében 
való munkálkodásnak rögös, de nem dicstelen terére.

Arra nem vagyunk feljogosítva, hogy a hivatalos egyház nevében 
hajtsuk meg az ősz professzor előtt az elismerés zászlóját, amiért 
annyi munkást nevelt a két egyház gyülekezetei és iskolái számára, de 
a magunk társadalmi egyesülésében egyrészt kötelességet vélünk telje
síteni, mikor az oktatásügy terén szerzett érdemek előtt megállunk és 
meghajlunk, lelkűnkben pedig boldogok vagyunk, ha kedves meste
rünkkel nagy idő múlva ismét a régi tisztelettel és szeretettel szorít
hatunk kezet.

Debrecen. Szeremley Béla.

ítéletek Schneller István életmunkájáról.
„A mi korunkban, midőn a tanítás és nevelés hátrányára a sze

mélyek helyébe utasítások, tantervek stb. lépnek . . , Schneller elvi 
magaslaton álló magvas és személyi odaadással végzett tanári működé
séből eredő, nemes pátosztól áthatott fejtegetései nagyon alkalmasak 
arra, hogy gondolkodóba ejtsék az oktatást gépiesen teljesítő tanférfiakat 
és azt az elvet állítsák a szemük elé, hogy az egész nevelői oktatás a 
gyermek egyéniségének tanulmányára legyen alapítva. Azonfelül a 
Schneller-féle elvek és tételek sok finom és megszívlelhető útbaigazí
tást nyújtanak arra nézve, hogy mikép létesíthető a harmónia az egyé
niség és a társadalom követelései között . . . "

(A népoktatás enciklopédiája. III. k t .  1915 .)

„Az ev. pedagógiai elmélet Schnellerrel emelkedett legmagasabbra 
és hazafiúi szempontból nem fájlaljuk, hogy szélesebb munkakörbe való 
jutása által eszméi széles ez országban hatnak, alkotnak és gyarapitanak.
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Egyházára nézve felejthetetlen az a működése, melyet a teológiai tan
ügy terén kifejtett. Jeles javaslatai és tanulmányai ma is ev. ped. irodal
munk becses ereklyéihez tartoznak. Rendszere számára a személyiség 
pedagógiájának a nevét veszi igénybe. Schneller emez erősen keresztyén 
szellemű személyiség-pedagógiája lényegesen különbözik a hasonló, de 
esztétikai vagy naturalista szellemtől átitatott elméletektől. A személyi 
tényező pedig megkülönbözteti őt a herbarti pedagógiától is, mely a 
nevelő által felépített objektiv elemre, az íntellektualizmusra és didak
tikára helyezi a fősúlyt. Schneller vérbeli protestáns pedagógus, akit 
mai fényes pozíciójában is benső szálak fűznek az ev, iskolához és 
egyházhoz.“ (Szelényi Ödön: A magyar ev. i s k o lá k  története 191 7 .)

„Herbart hatását nem tudta ellensúlyozni Scheller működése sem, 
annyival kevésbbé, mert a pedagógiai elmélete, melyet Fichte gondola
taiból kiindulva konstruált meg és a személyiség pedagógiájának 
nevezett, sokkal inkább az elvont teória magaslatain járt, semhogy 
komoly gyakorlati eredményeket hozhatott volna létre.“

(Dr. Nagy József: A  f i lo z ó f ia  t ö r t é n e t e .  19 2 7 .)

„Schneller eszményi magaslatról vizsgálja az egyetem feladatát, 
szemléli jelen egyetemi életünk hiányosságait, de az eszmény szem 
előtt tartása nélkül maradandót sohasem alkothatunk. Nem toldás- 
foldás, hanem Schneller gyökeres organikus reformjaira van szüksé
günk, ha tanulmányi életünk meddőségén, egyetemi életünk száz baján 
segíteni akarunk." (Kiss Jenő: A főiskolai reform. 1 9 1 8 .)

A szegedi egyetem üdvözlő irata 
Schneller Istvánhoz.

Igen tisztelt Professzor Úr!
Nagyrabecsült Kartársunk!

A kolozsvári, most szegedi m. kír. „Ferenc József“ tudomány- 
egyetem rectora és tanácsa, valamint bölcsészet-, nyelv- és történet- 
tudományi kara igaz örömét jelenti és meleg jókívánságait küldi abból 
az alkalomból, hogy a Mindenható életed 80, évét betöltened megengedte. 
— Immár 32 éve múlt, hogy Egyetemünk Téged magáénak vallhat s 
mindenkor nemes eszmények szolgálatában végzett folytonos munkádnak 
tanúja, e munka eredményeinek élvezője és hirdetője. Az a majdnem 
teljes három évtized, amelyen végig nemzedékek tekintélyes sora 
ajkaidról nyert a nevelői gondolkodásba bevezetést, azt jelentette, hogy 
ebben az időben a középiskolák tanárjelöltjei a nevelői hivatás magasztos 
érzésének tisztult útmutatásával hagyhatták el Egyetemünket; szeminá
riumokban folytatott munkáddal a tudomány fensége iránt biztos érzéket, 
az igazság hatalma előtt való meghódolást nevelted tanítványaidban; 
hivatalos dékáni és retori működésedben is az Egyetem és a tudomány
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szelleme volt egyetlen irányitód s számos tanulmányoddal nevezetes 
kérdéseket juttattál a megoldás világos útjára ; Egyetemünk legsúlyosabb, 
válságos éveiben, már hajlott korodban, áldozatos munkáddal biztosí
téka voltál annak, hogy a pusztulás idején is szilárd és hűséges kéz 
fogja már-már elsülyedt hajónk kormányát; az ifjúságot szolgálatod 
első percétől az utolsóig lelkeden melengetted, tanító mestere; barátja, 
atyja voltál . , . — Mindezek emlékezete él és megmarad bennünk, Ez 
teszi élénkké óhajtásunkat: tartsa meg Isten e ritka ember részéül jutó 
magas korban testi és lelki erődet, adjon zavartalan benső nyugalmat; 
lehessen még sokáig örömöd Egyetemünk hagyományos szellemének 
virágzásában, amire törekszünk s találhass vigasztalást nemzetünk meg
élj úló, nemes életében, amelynek előkészítése életed munkájának értelme 
volt és tanítványaidnak öröksége 1

Szegeden, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar 1927. 
évi junius hó 14-én tartott X. rendes és az Egyetem Tanácsának 1927. 
évi junius hó 27-én tartott X. rendes úléséböl, Tóth Károly s. k., e. i, 
rotor; Bartók György s. k., a bölcs.-ny,- és tört,-tud. kar e. i. dékánja."

A díszesen kiállított iratot az Egyetem nevében Schneller utóda, 
a neveléstudomány jelenlegi tanára, dr. Imre Sándor, nyújtotta át az 
ünnepeknek szülővárosában, Kőszegen, ahol a 80. évfordulót töltötte.

Ady Endre.
Születése ötvenedik évfordulójára.

Ady Endre első versének nyomtatásban való megjelenése a millen
nium esztendejével, testi-lelki összeroppanása és halála pedig Magyar- 
ország legnagyobb katasztrófájának szörnyű dátumával esik egybe. íme, 
egy korán elhúnyt lírikus rövid költői pályájának a boltíve így köti 
össze egymással ezeréves történetünknek talán a legbizakodóbb és a 
legreménytelenebb időmozzanatát s e boltív alatt megsokszorozódott 
erővel hallatszik a Sors folyamának titokzatos és félelmetes morajlása . . .

Ady legelső megjelent verse Kossuth emlékét dicsőítő hazafias 
költemény volt. Történetszemlélete és politikai álláspontja idővel nagyot 
változott, de mindenkor változatlanul azt vallotta, hogy az igazi költőnek 
hivatásához, sőt kötelességéhez tartozik a nemzeti közélet irányítása, 
azaz a prófétai szerep is. Már debreceni jogász korában, a diákság 
lapjában, úgy határozta meg a színpad jelentőségét, hogy az „ma már 
az Ibsenek, Sudermannok s a Hauptmannok katedrája, honnan átható, 
harsogó hangon szól egy eljövő kor isteni jóslata." A jósláshoz, mint 
a prófétai gondolatközlés legtipikusabb formájához ö maga is kezdettől 
fogva szívesen folyamodott; több ízben megjövendölte az osztrák
magyar monarchia közeli pusztulását, Magyarország összeomlását s a 
forradalom elkerülhetetlenségét. Ez a prófétai öntudat egészen a hiúságig
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fokozódott nála ; egyik buzgó hívéhez így szólt a nagy háború elején: 
„Boszant, hogy nem mondtam meg előre, hogy pont ekkor és ekkor 
fog kiütni a világháború . . . "

Az ilyen ember makacs és türelmetlen szokott lenni. Aki prófé
tának, az egyszersmind csalhatatlannak is érzi magát. Ez a szertelen 
mértékű hívatásérzet ragadta Adyt arra, hogy a magát teljes politikai 
biztonságban érző magyar köztudatot dühös átkozódással, kegyetlen 
ostorcsapásokkal inzultálja s a hagyományos nemzeti életútról más 
irányba igyekezzék terelni. „Pusztaszer" maradi világnézetében látta 
nemzetünk veszedelmét s ezt a pusztaszeri rövidlátást a Nagyváradon 
magáévá tett radikálista politika szemüvegével akarta megkorrigálni. 
Párizsi emigrációjának távlatából még kárhozatosabbnak tűnt fel előtte 
az itthon uralmon levő politikai rendszer s most már a legszélsősége
sebb ellenzéki párttal, a szociáldemokráciával lépett szövetségre. A 
szerinte öngyilkosán maradi konzervatívizmus ellensúlyozására a minden 
áron s bárminő eszközzel megvívandó forradalom lett a programmja. 
A két világnézet ellentéte épen akkorra mérgesedett el, mikor a ránk 
szakadt világháborúban minden erőnk egységes megfeszítésére lett volna 
szükségünk. Lehet, hogy Adyt személyes ellenszenv is segített „bele- 
heccelni" forradalmi fanatizmusába, de kételkedni nincs okunk e fana
tizmus őszinteségében. Bármennyire elszánta azonban magát Ady a 
„feudális" magyar politika elleni élethalál-harcra, elszántsága sem tudta 
megóvni lelkét a meghasonlottság kínos, tragikus érzésétől. Ady büszke 
volt csaknem Pusztaszerig visszavezethető ősnemesi származására, — s 
a politika olyan környezetbe sodorta, ahol épen a történelmi magyar 
középosztály volt leggyérebben képviselve. „Fajából kinőtt magyar“-nak 
mondogatta hát magát, átkozta sorsát, szidalmazta magyar véreit, — de 
éreznie kellett, hogy az évezredes vérségi kapcsot semmiféle dacos 
gyűlölet meg nem semmisítheti s hogy szétszórt átkai, önvád alakjában, 
titkon saját lelkíísmeretér'e hullanak vissza . . .

Ady politikai felfogásának és szerepének értékelése nem tartozik 
ránk. Az e kérdés körül folyó vita haragos hullámai sokáig nem fognak 
még megférni a tárgyilagos, közérvényű igazság medrében, sokáig 
veszélyeztetik még iszapos kiöntéseikkel a virágos partvidéknek: Ady 
költészetének nyugodt szemléletét is. Sőt nemcsak a politikai szempont 
hat idegesítőleg és zavarólag a kortársak esztétikai vonatkozású ítéle
tére, hanem általában a költő emberi alakjának közelsége is. Ady 
emberi egyéniségében nemcsak a veleszületett exaltáltság és önimádó 
gőg, hanem a vérbaj és alkoholizmus idegpusztító betegségének látványa 
is méltán hatott és hat elriasztólag sokakra, még olyanokra is, akik 
egyébként vigyázni szoktak és tudnak arra, hogy ítélkezésükben lehe
tőleg különválasszák a költői alkotások maradandó értékű művészetét 
a költői lélek porhüvelyének és múló földi életének esetleges feké
lyeitől . . . Az idő azonban lassanként elvégzi a maga seb-hegesztő 
munkáját a kortársak legjobbhiszemű forrásból eredt gyűlöletén is, 
bármily megdönthetetlen jogosságú volt is az érdekeltek szemében ez 
a kérlelhetetlen gyűlölet. Csak gondoljunk pl. Kossuth ideges ellen
szenvére a vele egy politikai célért harcoló, hősi halált halt Petőfivel
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szemben! Kossuth így ír egyik levelében: „Még ha különben tudnék 
is valamit Petőfi személyéről mondani, már csak azért sem tenném, 
mert tisztelem Petőfinek, a költőnek emlékét és profanációnak tartanám 
ezt Petőfinek, az embernek reminiszcenciáival csökkenteni, mert bizony 
a tény az, hogy amilyen bámulatos Petőfi, a költő, ugyanő, mint ember, 
kiállhatatlanul gyarló volt . . . "  * Senki sem vonja kétségbe Kossuth 
ellenszenvének jóhiszeműségét, de kicsoda élezné ki ma már ennyire 
Petőfi emberi jellemének azt a vonását, melyet oly sok kortársa minő
sített összeférhetetlenségnek ? — Ady emberi gyarlóságai kétségkivül 
sokkal számosabbak és súlyosabbak, de nekünk is igyekeznünk kell 
legalább a Kossuth-féle álláspontig eljutni s különbséget tenni ember és 
költő között; tudnunk kell Ady költészetéről írni anélkül, hogy Ady 
politikusi és emberi emléke ökölbe szorítaná írás közben a kezünket.

*  *

♦
A prófétai szem mindig „sub specie aeternitatis" nézi és látja a 

világot. Ady a magyar maradiságot mint évezredes megrögzöttséget 
érzi és fájlalja, — s forradalmi átalakító tervét épen ezért már eleve 
olyan jelentőségűnek értékeli, mint valami új honfoglalást, A költő-Ady 
fellépését is ez a nagyigényű, példátlanul büszke öntudat tette annak 
idején olyan meglepővé, olyan felháborítóvá. Verecke és Dévény nevé
nek említésével mintegy történelmünk bölcsőjéig visszanyúló perspek
tívába állítja be Ady a maga költő-forradalmári szerepét s úgy tekinti 
ezt, mint Árpád honfoglaló művének korszerű megismétlését.

A nemzeti történelem az Ady szemében lassanként csupán arra 
szolgáló példatár lett, hogy igazolni lehessen vele minden forradalmi 
mozgalmat; Koppány vezér, Almos herceg, Dózsa György, a protes- 
tántizmus, a kuruc szabadságharc, Petőfi (— és Justh Gyula!): ezek 
Ady történetfilozófiájának alappillérei . Világnézetének ösztönszerü 
következetessége válogattatta ki vele irodalmunk múltjából is azokat, 
akiket őseiül hajlandó elfogadni. Csupa olyan emberekkel vállalja itt is 
a rokonságot, akik — legalább is az ő meggyőződése szerint — áldo
zatai voltak barbár koruk értetlenségének és közönyének. Ilyen volt 
Balassa Bálint, akinek költészete legjavát a puritán korszellem nem 
engedte nyilvánosságra jutni, akinek roppant erejű lírai megszállottsága 
csak alkoholmámoron keresztül bírta elviselni a mindennapi élet kicsi
nyességeit s aki a korabeli magyar költészet sivatagára a nyugati 
renaissance-világ finom illatú trubadúr-virágait ültette át. Ilyen volt 
Csokonai, aki épúgy „fajából kinőtt magyar" volt, épúgy szenvedte 
Debrecennek s az álmos magyar rónának a közönyét, mint Ady, ép
úgy borba temette amiatti keservét, hogy nemzetének ízlése nem képes 
fölemelkedni a nyugati rokokó-műveltség raffinált kecsességének, bájos 
szellemességének az élvezéséig. Ilyen volt Vajda János, akit szintén 
örökké gyötört a szerelmi boldogságnak és költői dicsőségnek kielégít
hetetlen szomja, aki szintén különccé torzult áldozata volt a törpe 
kortársak rosszindulatú vakságának. Ilyen volt Reviczky Gyula is, akit

* I d é z i B o th  I s t v á n : Ady-Muzeum II. 152 .
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nemzete nyomorban hagyott pusztulni, de utolsó hónapjaiban képmutató 
részvéttel becézte körül.

Körülbelül így tükröződött Ady szemében a magyar irodalom 
múltja. Ez az egyoldalú látásmód teszi érthetővé előttünk, hogy Arany 
János emléke iránt Ady kegyelet helyett fagyos tartózkodást vagy épen 
dacos lenézést tanúsított. Az Arany nagy tekintélye volt a főakadály, 
mely a nemzet társadalmának legértékesebb rétegénél útját állotta s 
jórészt ma is útját állja a forradalmi költő-utód érvényesülésének.

Az irodalmi múlt hagyományaiból tehát a kedve szerint valókat 
tudomásul véve és értékesítve, Ady nyugat felé fordította tekintetét. 
A politikában is Nyugateurópa volt rá nézve az ígéret földje, a költé
szet terén is ott, a franciáknál talált megtermékenyülést. Nem egyik 
vagy másik Írónak került a konkrét hatása alá, hanem az egykorú 
francia líra tette tudatossá Adyban tehetségének legösztönösebb és leg
jellegzetesebb oldalát: a szimbolizmust.

A francia szimbolista költők közül Baudelaire és Verlaine műveit 
ismerte közelebbről. E két költő narkotikumokra szoruló életmódjához 
hasonlít az Adyé is ; e tekintetben elvitathatatlanul dekadens ő is. De 
költői hatást inkább csak annyiban kapott tőlük, hogy látta: a költészet 
addigi meglehetősen konvencionális zártságú tárgykörét milyen merész 
módon lehet kitágítani egyfelől a megszokott erkölcsi tilalomfákon túlra, 
másfelől a benyomásoknak tudatalatti, ösztönös jellegű rejtekei felé s 
hogy ez utóbbifajta témák költői feldolgozásában mily kitűnően beváló 
eszköz a nem fogalmakkal, még csak nem is mindig képekkel, hanem 
sejtelmekkel dolgozó és hangulatokat ébresztő szimbolikus ábrázolásmód.

Az erkölcsi szempont figyelmen kívül hagyása és a lelki-testi 
élet ösztönös jelenségeinek a kultusza, — ezek voltaképen: a naturá- 
lízmus alapelvei. Ady tehát naturálista; de művei egyúttal azt is bizo
nyítják, hogy épen a naturálista író veheti legjobban hasznát a szimbo
likus szemléletmódnak, mert ez szerencsésen tudja enyhíteni, költőibbé 
avatni a naturálizmus nyerseségét.

A hagyományos költészeti témakör kiszélesítésének egyik iránya, 
t. i. az erkölcs és ízlés tilalmi vonalának áthágása főként a Baudelaire 
nevéhez fűződik. Hires verskötetének (Fleurs du mal) különösen az a 
darabja keltett megbotránkozást, amely egy állati dög-tetem undorítóan 
naturálisztikus leírását adja s a költő odaszól kedveséhez: ilyen leszel 
te is a sírgödörben . . . Bizonyosra vehető, hogy Baudelaire tudatosan, 
programmszerűleg, kihívó célzatossággal nyúlt ilyen nyárspolgár-pukkasztó 
témákhoz, — s a közízlésnek és közmorálnak ez a forradalmi meg- 
fricskázása senki tetszését nem nyerhette meg jobban, mint az Adyét. 
Az ő én-jének gőgös kivételességérzete is szívesen folyamodott („csak 
azért is!") olyan témákhoz, motívumokhoz, kifejezésekhez, amelyek 
elképesztették és megbotránkoztották az olvasóközönség legnagyobb 
részét. Már nagyváradi tartózkodása idején megírta s az Új versek c. 
kötetbe is átvette azt a hírhedt költeményt, amely igy kezdődik:

„Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
De elkísérjen egész a síromba!. . .“

A Baudelaire-í példa bátorítólag hatott Ady rokoni ízlésére, úgyszintén
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Verlaine költészete is, melyben az alkoholista, börtönviselt, különc 
poéta néha az ártatlan gyermeki áhitat megható közvetlenségével imád
kozik Istenhez s ez a groteszk ellentét is új lehetőségeket mutatott a 
költői tárgykör kiszélesítésére.

Ady erkölcsi, még inkább pedagógiai szempontból aggályos újítá
sainak jórészt itt van a lélektani magyarázata. Ady költészetének 
erkölcsi fogyatkozásaiért mindenesetre felelős a legutóbbi évtizedek 
egész korszelleme is : a közízlés és erkölcsi közfelfogás maga is enge
dékenyebbé változott s szemünk láttára változik a korábbihoz képest 
(csak gondoljunk a női öltözködésmódra; igaz, hogy ezért a változásért 
részben viszont az irodalom is felelős) — vagyis a Petőfi és Arany 
tárgyköre, mely szintén az egykorú korszellemet tükrözi: mintegy ma
gától, természetszerűleg kibővült. Ez a mostani korszellem egyhangúbban 
hirdeti, mint valaha, hogy a lírai költőnek joga van a maga lelkét teljes 
leplezetlenségében elénk tárni, még pedig tudatalatti, legösztönösebb 
jelenségeivel együtt, — ilyen értelemben pedig csakugyan senki sincs, 
akinek az egyéniségén a nyilvánosság napfénye több-kevesebb „erkölcsi" 
szeplőt ne tudna felfedezni, (hiszen az erkölcsi szempont nem egyéb, 
mint az ösztöneink jelentékeny részére kiszabott tilalom). Arany Jánost 
kivételesen erős szeméremérzete a szerelmi költészet egész témakörétől 
eltiltotta, de — veti közbe a modern álláspont embere — egészen 
bizonyos, hogy gondolat- és érzelemvilágának önmaga előtt is rejtegetett 
mélységeiben szintén ott élte a maga ösztönös életét az erotika téma
köre s hogy a neuraszténiás, érzékeny, emberkerülő Arany a maga 
lelki világának csak egy töredék-részébe engedett költészetében is, éle
tében is, mások számára bepillantást.

Ismételjük: ez az álláspont lehet helytelen és jogtalan (pedagógiai 
szempontból mindenesetre kényes és veszedelmes), — de tény, hogy 
erről az álláspontról Ady költészetének minden jellemvonása megma- 
gyarázhatóvá válik . . . Valószínűleg másokat is elfogott máj- a fajtá
jukkal való koriolánuszi meghasonlás érzete, de vagy kevésbbé gőgösek 
vagy kevésbbé őszinték voltak Adynál s nem tálalták kavargó lelkűk 
tartalmát azon módon, szennyes mivoltában a világ elé. Bizonyára a 
legtöbb ember elég gyarló ahhoz, hogy vallásos hitének Istenhpz vezető 
útján meg-megtántorodjék, óh hányszor kaphatjuk rajta magunkat ilyen 
pillanatokon! — de óvakodunk erkölcsi lényünk e ki-kiújuló sebeit 
közszemlére bocsátani; Ady megteszi, hol cinikus daccal, hol vergődő 
kételkedéssel, hol töredelmes bűnbánattal. Mindnyájan tudunk nehéz, 
válságos belső küzdelmekről, melyeket erkölcsi lelkiismeretünk volt 
kénytelen megvívni (hol sikeresen, hol sikertelenül) a pénznek, az 
anyagelvű önzésnek csábító démonával, — de efféle lelki válságainkkal 
sem szoktunk dicsekedni; Ady sem dicsekszik velük, csak hátborzon
gató őszinteséggel vagy cinikus beletörődéssel enged belelátnunk lelké
nek ebbe a kloáka-szerű zugába, mely meg van minden emberben, 
legfeljebb egyik tisztábban tudja kezelni s főkép tapintatosabban el 
tudja rejteni, mint a másik . . . Legnehezebb a szerelem témakörében 
megvonni a határvonalat, ameddig a költőnek el szabad merészkednie. 
Bizonyára az emberi lélek és idegzet, mint a szerelmi élet hordozója,
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maga is változáson mehet át különböző korszakokban és különböző 
egyéniségeknél, — de sohasem az efféle eltérések a fontosak, hanem 
az, hogy az erkölcsi közfelfogás mennyit tart elmondhatónak a szerelmi 
élet nagyjában mindnyájunknál közös misztériumából. Ady semmit nem 
tartott elmondhatatlannak s az erkölcsi szempontú kritika joggal emel 
súlyos kifogásokat az Ady-versek szerelmi motívumainak drasztikus 
pőresége ellen, mely az elemi iskolás fiú nemi gerjedelmeitől a kora
vénné enerválódott férfi szenilis tehetetlenségű vágyódásáig mindent ki
tereget végletes naturálizmussal az emberek szeme elé és orra alá, — 
mert hát szerinte mindez emberi dolog. [Pedig a nemi szerelem leg
intimebb testi vonatkozásainak nyilvánosság elé vitele: ez nem az 
„emberi" jelzőt érdemli meg, inkább az ellenkezőjét.) Viszont el kell 
ismernünk Ady szerelmi költészetéről egyrészt azt, hogy ennek hangja 
sohasem léha és csábítani akaró (de azért ifjú olvasókra nagyon kép
zeletingerlő, tehát csábitó lehet), hanem inkább elszomorító, szánalom
szerű hatást tesz ránk Ady szerelmi szenvedélye a maga végzetes, 
beteges telhetetlenségével; másrészt pedig el kell ismernünk azt az 
életrajzilag igazolható tényt, hogy Ady szerelmi szenvedélye inkább 
passzív jellegű volt: nem volt ő családi békék erőszakos feldúlója, 
leány-ártatlanság megrontója, inkább csak gyönge jellemnek bizonyult 
azokkal a folyton megújuló kisértésekkel szemben, melyekkel egyes 
exaltált természetű nők kinálgatták fel neki magukat.

*  *

Ady költői fellépése idején sokan voltak olyanok, akik az új poéta 
iránt csakis árnyoldalaiért lelkesedtek. A régebbi korszellem tisztesebb, 
szigorúbb erkölcsi világnézetét a modernek tábora képmutatásnak, vagy 
elmaradottságnak minősítette. Az ilyen embereknek elég volt azt látniok 
és hallaníok, hogy Ady éjjeli kávéházak szeparéinak törzsvendége, hogy 
„utcasarkok rongyá ‘-ról énekel, hogy férjes nővel szeretkezik stb. — 
s már ott hevertek a forradalmár — költő lábainál, aki íme a keresztyén 
erkölcsnek ily fölényesen mer fittyet hányni. Jóravalóbb és műveltebb 
emberek közt is nagv számmal akadtak olyanok, akiknél nem igazi 
lelki számvetésen alapult az Ady-kultusz, hanem csak egyszerűen nem 
akartak, nem mertek ósdi ízlésűeknek látszani. Schöpflin Aladár tanús
kodása szerint Ádyra nézve „fájdalom volt, hogy első közönsége, mely 
aztán később is jogot formált hozzá, a pesti irodalmi sznobok közül 
való volt."

Ma már tisztázódott annyira-amennyíre, hogy miben kell látnunk 
Ady érdemét: egyrészt a költészet tárgykörének a realitáson túli és 
tudatalatti lelki világ felé való kitágításában, másrészt az így felgazda
gított mondanivalónak újszerű megérzékítésében és kifejezésében.

Baudelaíre-rel és társaival szemben van egy nagy előnye Adynak. 
Amazok szándékosan, programmszerűleg, több-kevesebb üggyel-bajjal 
ringatják bele magukat a léleknek az ösztönöket uraló primitív élet
működésébe, mely a rafinált, modern civilizáció közepette ínyességképen 
hatott s a „decadence" fogalmának főjegyét képezte; Baudelaire-éknél 
már csak ezért sem lehet szó valami nagyfokú termékenységről. Az
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egészen kivételes költői termékenységü Adynál ellenben a lelki élet 
rendkívüli mértékű ösztönisége alapvető jellemvonás; az alkohol csak 
fokozhatta ezt nála, de ettől függetlenül is, hogy úgy mondjuk: egész
séges vonatkozásban is kivételes mértékig meg volt Adyban a világ 
jelenségeinek az a primitív módon való tudomásul vevése, amely az 
ősembert jellemezte s ma talán a gyermek lelki berendezettségéhez 
hasolitható.

„B o lo n d  b en ső m  e g y  ős g y e rm e k e t h o rd o z  . .

mondja magáról Ady s ezen vallomás csakugyan igaz. Ady annyira 
sem tud elvont fogalmakban gondolkozni, mint más lírikus. 0  nem 
csupán metaforás eszközként alkalmaz elvont fogalmak nevei helyett 
konkrét jelentésű szókat, hanem őnála a legelvontabb fogalmak is 
azonnal érzéki létezést kapnak, élő lényekké, jelenetek és cselekmé
nyek szereplőivé lesznek, olyanformán, mint a történelem előtti 
idők mítoszaiban. A halál, az élet, az idő, a mosoly, az álom, hazugság, 
a pénz, a mámor stb .: mindez érzékletes, személyi valóságot nyer egy 
valóságon túli, mitikus világban, melynek színhelyi alkotórészeit a 
tapasztalati természet szolgáltatja: hegyeket, folyókat, virágokat stb., 
de a fantasztikus világ életét, belsőrendjét, összefüggését egy ősemberi, 
egy naiv gyermeki lélek csodálkozásból ki nem fogyó látásmódja 
teremti meg.

Az Ady-versek víziós és hallucinációs jelenetei mögött tehát 
mindig valami belső történés, valami lelki életi vonatkozás, eszmei 
jelentőség lappang, vagyis amazok emennek a jelképei, szimbólumai. 
Például: elénk rajzolódik kísérteties hatású körvonalaival egy ódon, 
babonás vár, mohos gőgös és elhagyott; konganak az elhagyott termek: 
örökös ott a kripta-illat és a köd, árnyak suhognak a sötétben s el
átkozott had nyöszörög; csak néha, titkos éji órán gyúlnak ki a vár 
ablakai, mint bús nagy szemek, ilyenkor a fehér asszony jár a várban 
s az ablakon kinevet — — e rendkívül szemléletesen és hangulatosan 
megrajzolt vár csak szimbólum '■ a költő lelkének a jelképe; a költő 
lelkére vonatkozik a gőgös, elhagyott jelleg, a rémekkel viaskodó 
szomorúság; a költő lelkének tükrei (arcképszerü hűséggel) a bús, nagy 
szemek; a fehér asszony pedig a költő lelkét betöltő eszményképet, a 
Párizsban lakó, Léda nevű nőt jelenti s azt, hogy ez az emésztő, tra
gikus komolyságé szerelmi szenvedély csak pillanatokig válhat boldogság
érzetté az epedő, lázas, ideges, beteg lélek számára.

Ennek a példának a szimbolizmusa egészen világos és könnyen 
megérthető, hiszen a vers első sorában maga a költő előre megfejti a 
rejtvényt: „A lelkem ódon, babonás v á r.. .“ De később már nem 
szokta ennyire kezünké adni a szimbólum-kulcsot, magunknak kell azt 
megéreznünk. megkeresnünk s mozzanatról-mozzanatra felnyitogatnunk 
vele a költemény félig tudatos, félig tudatalatti művészetének zárját. 
Pl. az Özvegy legények táncá-ban — Földessy Gyula magyarázata 
szerint — az özvegy legények a költő lelkében élő napvilágra még 
nem került vers-témákat jelentik, éjtszakai táncuk a költői ihlet vívó
dását, haláluk a belső ihlet-anyag kész költeménnyé való megmerevű-
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lését, — és így tovább. Hogy Ady költészetét igazán élvezhessük, 
előbb ezt a szimbólum-íejtő készséget kell elmélyedő, intuitív figyelmű 
olvasgatással kifejleszteni magunkban. Ehhez nincs türelme igen sok 
olvasónak, pedig ezek, ha nem unnának rá idejekorán az Ady látás
módjával való közelebbi megismerkedés fáradalmaira, (melyeken a leg
fanatikusabb Ady-rajongóknak is át kellett esníök): ritka művészi él
vezetet nyernének kárpótlásul. Természetes, hogy a több mint ezer 
Ady-vers épen nem egyforma értékű; a költői témakör és költői ki
fejezés-lehetőség kiterjesztését célzó forradalom vegyesen mutat fel 
győzelmeket és vereségeket; de az Ady-költészet legjava már csak 
a szimbolikus látásmód egységes és következetes mivolta révén is, 
valóban újszerű szépségekkel gazdagította a magyar lírát.

Ennek az Ady-féle szimbolikus életszemléletnek nagyvonalú egy
ségessége nem tárulhat fel azok előtt, akik csak egyes költeményeket 
ismernek Adytól. Ez a körülmény mindenkorra nagyon megnehezíti 
(ha lehetetlenné nem teszi) azt az ábrándos reménységet, melyet némely 
lelkes hívők Ady világirodalmi karriérjéhez fűznek. Általában az is 
benne foglaltatik a szimbolista költészet fogalmában, az Ady-félében 
különösen is, hogy ilyen költészet sohasem demokratikus, hanem arisztok
ratikus jellegű. Baudelaire-ék nem is szálltak le a napi élet tömegmozgalmai
hoz s Ádynál van is valami belső ellenmondás egyfelől az ő cézári 
gőgű individualitása, csak kivételes fogékonysággal megközelíthető 
egyéni lelkivilága, másfelől azoknak a munkástömegeknek a szellemi 
színvonala között, melyekkel politikai forradalomra szövetkezett.

Az a részletekig kimutatható, pontos párhuzam, mely az emberi 
lélek gondolat- és érzelemvilágát egybekapcsolja Ady költészetének 
misztikus képzeletvilágával: olyan erősfokú intellektuális jelleget ad e 
költészetnek, hogy az szinte ritkaság a lírai műfajban. Ady hosszú 
időn át hordozta témáit lelkében : megvárta, mig a lelki élmény — a maga 
elsődleges, ösztönszerü mivoltát megőrizve — annyira megérett a szim
bolikus kifejezésmód számára, hogy szinte megtapogathatóvá, naturálista 
módon elemezhetővé s a jelképek misztikus világában pontosan a neki 
megfelelő helyre beállithatóvá válik (A lélek =  mohosvár ; a szemek == 
a vár ablakai; a lelket betöltő szerelmi szenvedély =  a várban kisértő 
fehér asszony; a szerelem emésztő bánata, gyötrelme, ijedelme =  
kripta-illat, köd, sötétben suhogó árnyak, nyöszörgő, elátkozott had; a 
szerelmi mámor rövid boldogsága =  a „fehér asszony" nevetése; a 
szerelmi boldogságnak a szemekben való tükröződése =  a vár sötét 
ablakainak titkos éji órán való kigyuladása) . . . Tudjuk, hogy az intel
lektus hideg fénye magában véve épen nem erénye a lírai költőnek. 
Adynál sem szabad félrevezettetni magunkat az ő verstémáinak 
sokszor erősen értelmi jellege által. Nem a szimbolikus párhuzam 
rejtvényszerű megfejtése a fődolog az Ady-versek olvasásakor, hiszen 
az ilyesmi meglehetősen logikai szárazságu és elvontságú szellemi fog
lalkozás volna magában véve. Ady magateremtette fantasztikus képzelet- 
világának tápláló levegője : a páratlan intenzitású lírai életérzés, mely 
eleinte a halálvággyal kacérkodott, később pedig ijedt csengéssel, ala
mizsnaként koldulta a Sorstól ezt a szenvedéseiben is szép, pótolhatatlan
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földi életet. Költői pályájának első felét a harcias aktivitás és a halállal 
való kacérkodása jellemzi; a Magunk szerelme c. kötettől kezdve az 
irodalmi harcot befejezettnek tekinti s hallatlan gőggel és önimádattal 
pihen babérain, — de épen ez a tétlenné és határtalanul önzővé vált 
lírikus szemlélődés kezdi riadtan észrevenni, hogy az idő fogyton-fogy . . .  
s az öregedő, kiélt költő görcsösen kapaszkodott az Élet-szekér sarog- 
lyájába. Ady temperamentumának ez a második, lohadtabb korszaka 
is megtermelte a maga sajátos, az előbbinél kevésbbé szinpompás, 
kevésbbé mutatós, de az életérzés mélysége és pantheista egyetemes
sége szempontjából amannál fejlettebb költészetét (mennyiség és minő
ség tekintetében egyaránt kimagaslik a Halottak élén c. kötet), — s a 
Halál a legjobb időpontban jött el híres „rokonáért" : akkor, mikor a 
lírai érzés testileg-lelkileg épen fölemésztette magát.

Ady a költői fejlődés során a maga képzeletének sajátos világá
ban mindinkább otthonossá lett, megismerte sokszorosan ennek minden 
ösvényét, minden zegét-zugát, hogy úgy mondjuk: egész topográfiáját. 
Vannak olyan verstémái, melyekre tizszer-huszszor is visszatér: ez azt 
teszi, hogy lelkének jelképes világában tizszer-huszszor is felkeresi 
ugyanazt a bokrot, ugyanazt az útkanyarulatot, ugyanazt a sötét szaka
dékot. Tehát a költő egészen világosan látja és hallja a maga belső 
világának szimbolikus értelmű alakjait és jeleneteit, a figyelmes olvasó 
is mindjárt ráismer a már többször előfordult élmény-változatokra. 
Nohát, (mondaná Ady), ennél nagyobbfokú „világosság" már szinte 
lehetetlen, — csak persze nem „fogalmi", illetőleg nem nyelvtani 
világosságról van szó, hanem a szemlélet világosságáról, mely érzelmek 
és hangulatok forrása lett a költőre nézve s azzá lesz az olvasóra nézve 
is, mihelyt intuitiv módon megismerkedik a költő szimbolikus világával 
s ott a költő kalauzolása mellett, szintén „lát" és „hall". Az ilyen olvasó 
számára elég az olyan rövid, sejttető, egyéni beszédmód, amilyenre Ady 
szokta áttenni ösztönös lelki élményeit. Adynak az volt az elvi állás
pontja, hogy minél nagyobbfokú nyelvi, nyelvtani szabatosságra törekszik 
a lírikus költő, annál inkább fogalmakká halványítja el a tulajdonképeni 
mondanivalót, a tiszta lírikumot: a lélek vizuális és hallucinatórius él
ményeit. A költő inkább csak „muszájból" beszél, jobban szeretne 
színeket és hangokat érzékeltetni, főként hangokat, azaz zenét, mert érzelem 
és hangulatvilágunkhoz csak a zenének van közvetlen útja. A Fekete 
zongora c. hires költemény „értelmén," fogalmi jelentésén míndmai- 
napig vitatkoznak azok is, akik egyébként ihletett hangulatban „hall
gatják" az életnek azt a bús melódiáját, mely a logikailag hiányos 
feliratú hangszer húrjairól egyenesen a léjekbe szűrődik át.

Adynak ez a stilreformja okozta, az erkölcsi szempont elleni 
fentebb említett vétségek mellett, a legnagyobb feltűnést és meghökke
nést az olvasóközönség körében. A szokatlan jelzők, még szokatlanabb 
szóképzések és szó-összetételek, a mondatfűzési hézagok, értelmetlenül 
hangzó szófutamok stb — forradalmi állapotokat létesítettek a magyar 
líra téren. A verselés hagyományos módjaival is szakított Ady. Leg
fanatikusabb hívei ma is javában vitatkoznak, hogy időmértékes-e az 
Ady-féle verselés, vagy hangsúlyos, vagy egyik sem, vagy mind a két
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féle ? A strófa-szerkezetek, rím-képletek stb. hagyományos alkalmazását 
is lépten-nyomon és szándékosan áttörte Ady, hogy az immár nagyon 
kitaposott útakról új irányokba indulhasson. A verselés terén igen nagy 
szabadságokat vesz igénybe, de sokszor meg a legkomplikáltabb rit
mikai és rimbeli szabályokkal is könnyedén megbirkózik s általában 
nagy változatosságot fejt ki a külső formában. Költői dikciójának a 
várázsa azonban egyelőre csak részben elemezhető a mai poétika tudo
mányos eszközeivel, sok helyt inkább csak ösztönszerű módon élvezzük 
azt, néhol pedig egyáltalán nem boldogulunk vele, — viszont lépten- 
nyomon látjuk, hogy ez a kellőképen nem definiálható Ady-stilus mind
inkább hatást kezd tenni olyan költőkre is, akiket erkölcsi világnézet 
dolgában nagy külömbség, vagy akár áthidalhatatlan ellentét választ el 
Adytól. (Az idei esztendő nemcsak Ady születésének kerekszámú év
fordulója, hanem a Gyóní Géza halálának is. Egymás mellé állítja tehát 
az idő véletlene is ezt a két antagonista politikai világnézetű költőt. Akik 
kegyeletes érzéssel készülnek megkoszorúzni Gyóni hazahozandó tetemét, 
azok közül sokan a politikai ellentét hatása alatt Adyban a költőt is 
lebecsülik, — pedig Gyóni Géza, mint költő, elvitathatatlanul Ady- 
tanitvány.)

Ady születési évének ötvenedik furdulója véletlenül egybeesett 
azzal az irodalmi szóváltással is, melyben a konzervatív és a modern 
ízlésű tábor reprezentatív alakjai nyilatkoztak Adyról s a nevéhez 
fűződő költészeti irányról. A konzervatív irodalmi és tudományos élet 
vezére: Berzeviczky Albert erkölcsi szempontból kemény bírálatot 
mondott Adyról, de mindjárt első nyilatkozatában elismerte 
„tehetségének és hatásának nagyságát és rendkivüliségét", majd pedig 
emberi gyarlóságai mellett is „roppant tehetségű" költőnek mondotta, 
sőt „teljes mértékben" hozzájárult Babitsnak ahhoz a megállapításához, 
hogy Ady „tüneményes költői tehetség." Aki tehát ezután Sem akar 
Adyról megrovásnál egyebet tudomásul venni, az kénytelen lesz vitára 
kelni nemcsak a Nyugat munkatársaival, hanem a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság elnökével is.

Zsigmond Ferenc.

Egyházaink és a gazdasági szakoktatás.
Mintegy 100 évvel ezelőtt a gyökerek mélyéig leható átalakulás 

jelentkezett az emberiség életében, Az életformákra ez oly döntő be
folyással volt, azok lényegben való, valamint külsődleges átalakulására, 
mint a legnagyobb eszmeáramlatai a történelemnek. A világképnek 
megváltozása a gazdasági élet terén folyt le. A nagyüzemű ipar, mely 
a technikai találmányok által az elkövetkezendő évtizedek alatt bámu
latos fejlődést vön, napról-napra fokozódó termelést idézett elő. A ter
meiteknek a föld minden részére való szétosztása, a grandiózus forga
lomnak közlekedési és pénztechnikai lebonyolítása, addig nem ismert
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feladatok elé állította az embereket. Hatalmas áradat indult meg az 
őstermelési területekről. A növényi, állati, ásványi nyersanyagoknak 
folyton szaporodó tömege ömlött be, a mind több géppel és munkással 
nagyobbodó gyári üzemeknek telepeire. Onnan azután nemsokára ipar
cikk alakjában zuhogott ki a fogyasztók milliói közé. A robogó vonatok, 
a méltóságteljesen haladó hajók, majd később az automobil, a levegőt 
átszelő repülők és a tenger mélyén úszó hajók állandóan vitték a 
nyersanyagot, az iparcikket, a földnek addig alig ismert területeiről és 
területeire. A gazdasági élettel kapcsolatos híradás posta, táviró, telefon, 
szikratávíró útján oly nagytömegű és gyorsaságú lett, miről az ember 
még álmodni sem mert.

A rohamosan megduzzadt gazdasági élet pénzügyi lebonyolításának 
eszközei, takarékpénztárak, bankok, szövetkezetek, részvénytársaságok 
valósággal kinőttek a földből s a pénz, a töke, a tőzsde koronázatlan 
uralkodójává lett az életnek. A pénzhelyettesítő eszközök megsoka
sodtak, utalványok, váltók, csekkek, pénz és bankjegyek hihetetlen 
tömegben kezdettek jelentkezni. Az adásvétel száz fajtájának elszámo
lása, a hiteleljárások és kölcsönzéseknek mind jobban komplikálódó 
módja nagyarányú, addig nem tudott feljegyzéseket követelt. A könyv
vitel és a pénzügyi kezelésnek modern technikája elsőrendű fontos
ságúvá lett. Az egész jogrendszer átalakult, a törvényhozás, a tudomány, 
a filozófia elvi megállapításai, a társadalmi felfogás, sőt az irodalom, a 
művészet is. Egy szóval maga az élet, az individuális és kollektív 
lélek, külső megjelenési tüneteiben és belső tartalmában egyaránt. 
Átalakult a világkép, mely régi idők történelmi távlatából derengett 
feléjük és egészen új történelmi szemlélet rajzolódott le az emberiség 
lelkiségének horizontjára. Természetes tehát, hogy az iskola sem marad
hatott e mindent megmozgató világváltozástól érintetlenül. A modern 
élet a maga feltartózhatatlan rohamával követelte a tanítás és nevelés 
teljes átalakítását és a korszerű oktatási intézményeknek létesítését.

Fokozta a gyakorlati követelményeket a korszellemnek természet- 
tudományos és technikai irányzata is. Természetes következménye lett 
ennek ezután a modern reális és gazdasági oktatás gondolatának meg
születése. Az egyedül uralkodó gimnázium mellé megszületett tehát a 
reál, legújabban a reálgimnázium s ezzel befejezte kultúrpolitikánk a 
tudományosságra nevelő iskolarendszernek teljes kiépítését. Egységes 
képe ennek tehát a 4. osztályos, alapúi szolgáló elemi, a 8 éves 
gimnázium, reál, reálgimnázium, a rájuk felépített főiskolák és egyetemek.

A gyakorlati és technikai gazdasági tudást nyújtó szakoktatásnak 
rendszere azonban nem tudott lépést tartani a korszerű fejlődéssel. 
Ezért csak egymástól izolált s nem egyszer befejezetlen kezdeménye
zéseket mutat. Eltekintve az alsó fokú tanonciskoláktól, csak egy telje
sen kiépített típust tüntet fel, az eleinte a 4 alsó középiskolai tago
zatra ráillesztett 3 éves, majd 4 éves kereskedelmi iskolát. Az ipari 
középfokú iskola még vajúdik. A mezőgazdasági középfokú szakiskola 
pedig az 1923. évben kiadott rendelettel született meg. A főiskolai és 
egyetemi oktatás céljaira azután megalakultak a mezőgazdasági és 
kereskedelmi akadémiák, a műegyetem gazdasági tanfolyama, a köz*
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gazdasági egyetem mezőgazdasági és kereskedelmi szakosztályaival. 
Csodálatos, de történelmi fejlődésünkből megérthető folyamatnak ered
ménye az, hogy nálunk a gazdasági felfogás, a sajátosan fejlődött nem
zeti psyché előtt nem volt kívánatos, tehát nem is sürgető ösztönző 
erő. De a haladásnak élő árja mozog mindenütt és elzúg haszontalanul 
mellettünk, ha nem kapcsolódunk bele. A többi előrelátóbb nemzetek 
hátralöknek minket s szegényen, kiszipolyozottan ott maradunk koldus 
gyanánt a történelmi életnek széles országútján.

A gazdasági szakoktatás nálunk azzal a hatalmas fellendüléssel 
veszi kezdetét, mely a kiegyezés után következett be. A gazdasági 
liberálizmus az ország központias fekvése, transíto kereskedelemre 
utaltsága Kelet és Nyugat között, arra ösztönözte a kereskedelmi érdek- 
képviseleteket és azok politikai barátait, hogy kereskedelmi iskolákat 
létesítsenek. Első ilyen iskola volt a Kereskedelmi Akadémia 1857-ben. 
Annak mintájára azután rohamosan keletkeztek mások. Különösen a 
fővárosban kezdették a polgárikat átalakítani, oly helyeken pedig, hol a 
választásokkal kapcsolatosan megígért gimnáziumot nem tudták megadni, 
ott kárpótlásúl legalább kereskedelmit állítottak fel. Majd a középiskolai 
tagozatokat kiegészítették főiskolaival, kereskedelmi akadémiák, keleti 
akadémia, kiviteli akadémia és tanárképzővel. Egyetemi kiépítést nyert 
azután legutóbb a közgazdasági egyetemen a nyolc semesteres keres
kedelmi szakosztállyal. Az ipari szakoktatás egyetemi betetőzést kapott 
a műegyetemben.

Kultúrpolitikánknak egyik legérdekesebb jelensége az, hogy e ki
mondottan agrárországban, a mezőgazdasági szakoktatást illetőleg nem 
találjuk meg a tudatos és öncélú kiépitésnek nagy gondolatát. A terv- 
szerűség hiányának eredménye lett az, hogy az elemi iskolai jellegű 
földmives népiskolák mellett, csak a főiskolai jellegű akadémiák jöttek 
létre. Majd pár évvel ezelőtt, itt is, az egyetemi betetőzés a közgaz
dasági egyetemnek mezőgazdasági nyolc semesteres szakosztályával 
következett be. Hiányzott azonban a közbeneső és két végletet szer
vesen és logikusan összekötő középfokú mezőgazdasági iskola. Az a 
fajta, mely ép arra lett volna hivatva, hogy a föld népét kiemelje álta
lános műveltségi és speciális szakmabeli elmaradottságából. Műveltségben 
és közéleti erkölcsben megbízható állampolgárt, mesterségét jól értő 
földművest adjon az országnak, anélkül, hogy a hivatalnoki és szellemi 
proletáriátust növelje. A lefolyt szomorú események komoly intelmének 
hatása alatt indult meg az a helyes mozgalom, melynek eredménye 
négy középfokú mezőgazdasági szakiskola lett és pedig Orosházán, 
Békéscsabán, Gyöngyösön és Hatvanban. A kezdeményezés sikerét, az 
iskolafaj szükségességét semmi nem bizonyítja jobban, minthogy a 
jövő évre megnyílik a főváros által létesített iskola, a földművelési 
minisztérium által alapított Szarvason és előkészületen van még három, 
Tehát megnyílt végre a lehetősége annak, hogy a gazdaosztály gyer
mekeit oly iskolákban taníttassa, ami megfelel az ő osztálypsychéjének, 
foglalkozása gyakorlati életkövetelményeinek. Nem lesz kénytelen azokat 
most is a gimnáziumba adni, a tanulásban félbemaradottakkal, a vár
megyei és városi hivatalnok proletáriátust szaporítani. Azokkal, kik
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földjüktől ezalatt elidegenednek, — és azokat szív nélkül, az úr- 
hatnámság miatt elvesztegetik s fogyasztják az országnak törzsökös, stabil 
lakos elemét.

A fent elmondott gazdasági iskolák létesítésében versengve vettek 
részt testületek, érdekképviseletek, városok, magánosok, végül termé
szetesen a leghivatottabb iskola-fentartó, az állam is. Nagyon érdekes, 
hogy felismerve a haladó életnek kulturkövetelményeit, az egyházak is. 
így az izraelita egyház kereskedelmi iskolákat állított fel, de kertészeti 
és háztartásit is. A katholikus egyház kertészeti, háztartási iskola 
mellett, kereskedelmi iskolákat és pedig zárdaiakat: Budapest, Pest
újhely, Sopron, Eger, Veszprém s legutóbb már mezőgazdasági közép
fokú iskolát is Gyöngyösön.

A mi egyházaink a gazdasági szakoktatás iránt nem mutattak 
érdeklődést. A cikknek kitűzött és elérendő célja szempontjából meddő 
volna ennek a speciális okait kutatni. A felvetett probléma ugyanis az, 
hogy ezután résztvegyenek-e ily irányú kultu rmunkéban és mik annak 
elvi és gyakorlati feltételei ? Elvi akadályai nincsenek. Ha a többi 
egyházak* egyházi sérelmeik nélkül ezt megtették, akkor valószínűleg 
nálunk sem volna e tekintetben akadály. A példa követése nem volna 
egyéb, mint annak a természetes jognak tényleges gyakorlása, amit a 
többiek már felhasználtak. A legfontosabb talán az a kérdés, hogy ily 
iskolák létesítésének megvolnának-e a pénzügyi lehetőségei ? Erre újból 
azok válaszolnak, amiket már eddig létesítettek és melyek miután 
anyagilag is jó befektetéseknek bizonyultak, nem róttak újabb terheket 
az egyházakra, legfeljebb az alapításnak első idejében. Ha itt pláne ily 
iskolát, a két egyház együtt létesít, akkor a terhek is igen előnyösen 
oszlanának meg. A tanulóanyag kérdése sem okoz nehézséget, ha a 
helyet jól választják meg, mert pl. a kereskedelmikben még most is a 
legtöbb iskolában az átlagos osztályszám a 40, sőt nem egy helyütt 
felmegy 50-re is. A fővárosban vannak olyanok, melyekben 5, 4, 3 
A), B), C), D), E) osztály van mindeníkből, de vidéken is gyakran 
találunk A)—B)-t minden osztályból. A tanári ellátás a mai rossz 
világban a legkönnyebb kérdés, kivéve egy-két speciális szakot. Egy
házainknak állás nélkül való tanárai bizonyára örömmel és hálával 
üdvözölnék ez újabb elhelyezkedési lehetőségeket.

Felmerülhet az a kérdés is, helyes volna-e az, hogy egyházaink 
ily irányú működést kezdeményezzenek? Miután azoknak a kultusz 
mellett mindig egyik legfontosabb feladata és hódítási fegyvere ép a 
kultúra és az iskola volt, akkor most a változott modern viszonyok 
közepette ki kell terjesszék figyelmüket a szokásos iskolafajokon kívül, az 
az aktuális iskolákra, a gazdaságiakra is. Annál is inkább, mert egyházaink 
hívőinek gazdaságtársadalmi tagozódása megfelel a követendő irányzatnak, 
az agrárnak és a merkantilnak. A hívőknek földmíves, kereskedő és 
iparos része méltán kívánhatná egyházától,, hogy ily irányban is gondos
kodjék őróluk. Ez csak erősíthetné a bensőséges viszonyt közöttük, 
látván, hogy a lelki kenyér mellett segitőleg részt vesznek a testi 
kenyér megszerzésének nehéz küzdelmeiben is. Ha pedig a prot. egyházak 
kitérnek e kultúrfeladatuk elől, akkor a többi egyházzal szemben az a
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szemrehányás illethetné őket, hogy a modern haladni akarásban elmaradnak 
a többitől. Azt a tényt úgy sem lehet megmásítani, hogy híveinek igen 
nagy része ne lépjen gazdasági pályára, hát nem volna-e helyes i zeket 
magának az egyháznak már előkészíteni erre? Ily módon elhelyezke
désükben is jobban lehetne a híveket segíteni. A saját iskoláikból ki
kerülteket mindenhova beszerezni, hol azt a lelki szolidaritás indokolttá 
vagy szükségessé teszi. Az egyházak tekintélyének emeléséhez ily 
kultúrszociális munka bizonyára jelentőségteljesen hozzájárúlna.

Egyházaink iskolapolitikájának ily kibővítése helyesnek és indo
koltnak látszik. Vájjon a megvalósítás gyakorlati ténye nem ütköznék-e 
igen nagy nehézségekbe ? Miután erre már több precedens van, nem 
kell más, mint a felettes hatóságnak az erre való szándékot bejelenteni, 
ami nem egyéb formalitásnál. A tényleges megszervezésnél kezdődnek 
természetesen a tulajdonképen való gondok. Hol és melyik fajta iskolát, 
mily sorrendben, melyiket a siker reményével, melyiket elvi okokból, 
esetleg anyagi áldozatok árán is? Két döntő körülmény, e fontos kér
désekre, úgy általában, megadja a direktívát. A territoriális és a gaz
daságtársadalmi tagozódási szempont. Általában azt lehetne megállapí
tani, hogy a református egyháznak területi elhelyezkedése a falu, a 
vidék, az ág. h. ev.-nak pedig a város. Ott a gazdaelem, itt a keres
kedő és iparoselem a jellemző. Természetesen az elhatárolódás nem 
ilyen merev, mert a reformátusoknak épúgy van városi eleme, mint az 
ev.-nak falusi. Tehát a felállítandó iskoláknak az illető területek ily gazda
sági igényeit kellene kielégíteniük. Kiszemelendő volna így egy oly 
gócpont, mely agrár és egy olyan, mely merkantil-idusztríális élet
igényeknek és viszonyoknak emberanyagát tudná szolgáltatni. 
Előbbi helyen kertészeti vagy mezőgazdasági középfokú iskolát lehetne 
létesíteni, az utóbbiban pedig kereskedelmit és pedig egy éves, két 
éves vagy négy éveset, nőit, vagy férfit.

Ilyen formán ki lehetne elégíteni a társadalmi tagozódásból eredő 
kultúr és kereseti kívánságokat. A sikerülés szempontjából azonban 
pontosan meg kellene állapítani, mely iskolát és hol állítsunk? Talán az volna 
helyes, hogy a fővárosban közös alapítás gyanánt egy fiú kereskedelmit, 
kiegészítve egyéves női tanfolyammal, mely utóbbi a másik mellett, 
mivel tanáranyaga tulajdonképen a fiú iskoláé volna, tehát csak óraadó 
tanárokról volna szó és mert az iskolahelyiség meg van s mert a tan
folyamon délután tanítanának, mindig rentábilis szokott lenni. Esetleg 
nem volna kockázatos egy női keresekedelmí sem, úgyhogy azonos 
épületben délelőtt egyik, délután másik találjon elhelyezést, Vidéken, jó hát- 
megetti területtel biró agrárgócpontban egy kertészeti középfokú vagy 
mezőgazdasági középfokú iskola volna ajánlatos. Kereskedelmit lehetne 
egy oly agrárközpontban is felállítani, hol egyházainknak nagy gyökerük 
van, mert a modern gazdatársadalomra nézve a kereskedelmi ismere
teknek megszerzése, a mezőgazdasági termékek értékesítése fontos 
problémájának okából elengedhetetlen. Az a helyzet is előállhat, 
hogy valamelyik halódó középiskolát alakítsák át gazdasági középiskolává.

Hogy a fenti sorok gyakorlati értéket nyerjenek, felsorolom a 
kereskedelmi iskoláknak legfrissebb és a mi szempontunkból leg-
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érdekesebb statisztikai adatait. A kereskedelmi iskolák száma: fiú, 
főváros 10, vidék 33, leány, főváros 5, vidék 1, összesen 49. Vidék: 
fiú, Baja, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Makó, 
Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pestsashalom, Pestújhely, Pécs, 
Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, 
Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg. N ő: Baja, Debrecen, Eger, Győr, 
Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szombathely, Veszprém. 
Iskolafenntartók szerint: állami 12, 2 női, közgazdasági 21, női 9, 
egyházi 8, női 4, társulati 6, női 1, magán 2. A tanulók száma 1926. 
szeptember 10-én 5439. Fiú 2682, nő 2757. Vallási megoszlás szerint r. 
kath. 53%, ref. 8%, ág. h. ev. 4%, g. kel 0, 2%, unit. 0. 1%, izr. 
28, 6%. A mezőgazdasági iskolákról ily adatok némádnak rendelkezésemre.

A fent elmondottaknak célja csupán az volt, hogy protestáns egy
házaink vezetőségének figyelmét felhívják a gazdasági szakoktatás mai 
állapotára, a jövő lehetőségeire s arra a viszonyra, amelyben egyhá
zaink a gazdasági szakoktatással szemben ma állanak. Mennyiben és 
mikor óhajtanak e kérdésekkel foglalkozni, azt bizonyára igen komoly 
mérlegelés alapján, megfelelő időpontban el fogják dönteni. Nagyon 
örvendenék azonban, ha sikerült volna e távolabb eső kulturterületek 
és feladatok iránt az érdeklődést felkelteni.

Laurentzy Vilmos.

Az ifjúság vallásos fejlődése. ) 2)
Ebben a fejezetben csak az ifjúság és a kifejezetten keresztyén 

vallásosság között levő viszonyt fogjuk tárgyalni. De mivel ez a vallá
sosság tartalma szerint relatív ingadozásoknak és változó teológiai 
magyarázatoknak nem alávetve, — legalább protestáns formájában, — 
és mivel különböző objektív szellemi műveltségű embereknél található, 
tulajdonképpen különböző keresztyén irányzatokat és különböző 
keresztyén társadalmi rétegeket kellene megkülönböztetni. Ennek a 
nagyon is messzemenő történelmi individualizációnak az elkerülésére 
egy fogással megpróbáljuk a „vallásos milieut“ általánosságban jelle
mezni. És pedig tárgyalni fogjuk a vallásos fejlődést

‘) (Kísérlet Eduard Spranger világhírű müvének a „Psychologie des Jugond- 
alters“-nak lefordítására. Ez a könyv, mely mostani 9. kiadásával együtt már 
több mint 35.000 dóldányban forog közkézen, megérdemelné, hogy minden pedagó
giával foglalkozó ember részére könnyen hozzáférhető legyen.)

2) Szívesen közöljük ezt az úgynevezett k ís é r le te t;  de szeretnék, ha ezt 
kövotnó mielőbb Spranger egész művének lefordítása. Sohasem volt talán időszerűbb 
az ifjúság lélektanával való szakszerű, alapos foglalkozás, mint épen ma, amikor 
annyi szó esik az ifjúság vallásos erkölcsi neveléséről, amikor annyiféle,— nem min
dig szerencsés,— kísérletezést látunk e téren. Legfőbb ideje,hogy eszébe vegye minden 
hitoktató, a valláserkölcsi nevelés minden igaz barátja, hogy komoly, alapos, igazi 
sikert Ígérő vallásos nevelés-oktatás csakis szigorú lélektani alapon lehetséges. 
Ezért volna kívánatos, hogy Spranger jelzett művét mindon magyar növelő ismer- 

■ se. Várjuk hát Nagy Miklóstól a magyar Sprnngert. Szerk.
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I. mérsékelten vallásos atmoszférában;
II. erősen vallásos atmoszférában;
III, olyan környezetben, amely (legalább keresztyén felfogás szerint, 

vallásilag közömbös vagy vallásellenes.
Rendesen a társadalmi osztály, a szülői ház és az iskola foglalják 

magukban a jellemző objektív szellemi tényezőket. Az- első esetben 
főképpen a modern, túlnyomórészt északn'met liberális protestantizmusra, 
a másodikban a protestáns és katholíkus orthodoxiára, meg a píétista 
methodista mozgalmokra, a harmadikban pedig olyan körökre gondolunk, 
amelyekben a felvilágosodás és az ezt követő pozitivizmus hatása alatt 
valami tisztán immanens, többnyire intellektuális színezetű és erősen 
természettudományi alapokon nyugvó lelki összetételeket találunk.

I, Rousseau óta folyik a vitatkozás arról, hogy vájjon már a) 
gyermekekben van-e egyáltalán vallásos érzés, vagy hogy a szellemi 
életnek ez a része a pubertás korában ébredezik. Az mindenesetre bizo
nyosra vehető, hogy a vallásos élet nemcsak beleplántálható a gyermekbe, 
hanem spontán módon is kifejlődhetik. Természetesen a kifejezési for
mákat rendszerint a felnőttektől veszik át és a vallásosság még nem 
jelentkezik olyan differenícált formában, mint a szellemileg sokoldalú 
érett korban. Ha megkíséreljük a különböző korok sajátságos hatásainak 
elkülönítése által azt a vallásosságot körvonalozni, amely a gyermek 
lelki alkatának megfelel, — a következő jellemző vonásokat találjuk, 
amelyek egyszersmind a „gyermek metafizikáját“ is meghatározzák : 1. A 
gyermek vallásossága, mint általában egész viselkedése, teljesen egocen
trikus. Minden történés, már amennyiben a történések megfontolás 
tárgyát képezik, a saját kicsiny Énre vonatkozólag tűnik fel. Az ese
mények között levő szerves összefüggést a gyermek még nem fogja fel, 
mert az élet jelenségei előtte egymástól függetleneknek látszanak és 
csak az erősen érzelmi színezetű motívumok tekinthetők nála kifejezet
ten vallásosaknak. Mint a mesében, egészen egyszerű félelmi —- és 
boldogsági — motívumok játszanak döntő szerepet. A bírni-akarásnak, 
alkalomadtán a háládatosságnak, de a félelemnek a vallása is ez. Az 
utóbb említett motívumokról megfeledkezni vagy azt letagadni semmi 
esetre sem lehet. Messer önéletrajzában nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy: „Alapjában véve a saját javamat kerestem a vallásban. Gyermek
korom vallása főleg az aggodalom vallása volt." 2, A gyermek vallásos 
képzetei anthropomorphok. A világon uralkodó erőket, a jókat úgy, mint 
a gonoszokat, a felnőttekhez hasonlóknak képzeli el. Az atyának a 
jelleme vagy inkább a gyermekhez való viszonya a gyermek vallásos
ságának a színezetére döntő jelentőségű. Az atya hatalma mérhetetlen
nek látszik s az Istenitek hasonlóan hatalmasnak kell lenni. (Felületes 
következtetés lenne az, hogy a későbbi vallásosság általánosságban 
semmi más, mint ennek az „atya-komplexumnak“ a fixálása.) 3. A világ 
folyása, amely ezeknek az erőknek a hatása alatt az Énre vonatkozó
lag végbemegy, mágikus jellegű. A gyermek szemében a csuda nem 
lehetetlenség, a törvényszerűségek szerint lefolyó események fogalma 
előtte még ismeretlen. Szerinte tehát teljesen magától érthető, 
hogy Isten és vele együtt a jó és gonosz szellemek mágikus hatá-
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sokat idézhetnek elő. Persze Isten csudái fölött mégis lebeg 
valami homályosan érzett szentség. De a gyermek nem kételkedik, 
hogy Istent imádság által a maga részére megnyerheti. 4. Végül a 
vallásos képzeteknek és értékeléseknek ebbe a rendszerébe valami 
primitív moral is vegyül, a jóság, szeretet és igazságosság hitének a 
vegyűlete, tehát a büntetésben és a jutalmazásban való hit is.

Valami ilyenféle á gyermek vallása, és joggal kérdezhetjük, hogy 
vájjon egyszerűbb lélek vallásos nézetei, sőt erősen kifejlődött szellemek 
hite is fejlődött-e annyira, ahol már a gyermek vallásával nem mutat 
mélyen fekvő rokonságot.

„Könnt ich Magie von meinem Pfad etfernen . . . "  De ez már 
ahhoz a nagy romantikus kérdéshez vezetne, ami a gyermek léleksejtő- 
képességére vonatkozik s ahhoz, hogy a gyermeki értelem számára 
van-e „előre kinyilatkoztatás“.

A gyermek vázolt vallásos beállítottságát azonban erősen befo
lyásolja környezete. Lényeges különbségeket találunk egy pietista és 
egy rationalista kor, vagy egy romantikus és egy reálísztikus nevelésű 
gyermek között. A vallásos behatások kevés ellenállásra találnak és 
hihetetlen mélyen vésődnek be. Ezt a tényt a korai vallásos nevelés 
érdekében vagy ellenében használhatjuk fel, aszerint, hogy milyen a 
meggyőződésünk. A vallásos tradíciók könnyen terjednek. Ismételt meg
figyelések szerint különösen az O-Testamentum egyes történetei hatnak 
a gyermeki lélekre olyan mélyen, mintha azok az ő legsajátabb egyéni
ségükhöz lennének szabva. Joggal mondja Starbuck: „A gyermeki 
vallásosság legjellemzőbb vonása a hiszékenység'1. A vallásos tartalom 
természetesen nem nyomói a gyermekévek idején az egyéniség közép
pontjáig, hiszen ilyen középpont az egyes élmény-momentumok 
iazán összefüggő sorozatában még nincs és mert a gyermek saját 
maga fölött nem filozofál. De az örökölt vallásos érzés ott szunnyad 
a tudat alatt és gyakran csak a késői években tolódik az egyéniség 
homlokterébe, A gyermekkor vége felé a vállásos fogékonyság észre
vehetőig csökken. Az egészséges testi erőérzet ekkor már a szenve
dés szeretetének és az alárendelésnek élettagadó vonását érzi ebben 
a zsidó-keresztyén felfogásban.

Ahol a környezet vállásos indításokkal férkőzött a gyermekhez, 
ha még olyan hidegen és óvatosan is, ott a tulajdonképeni ifjúkor 
megkezdődik egy olyan periódussal, amelyet a vallásos tradíciókba és 
szokásokba való beilleszkedés kísérlete jellemez. Kísérletről van szó 
csak. Ez a kísérlet végbemehet olyan titokban vagy olyan gyorsan, 
hogy mások előtt észrevétlen marad. De ez a stadium sohasem hiány
zik, még ha az, mint rendesen, csak átmeneti stadium marad is. Valami 
specifikus vallásos irányú érdeklődés fejlődik ki, át meg átszőve elmé
leti világmagyarázgatás vágyával. El kell ismerni mindenesetre vallásos 
szükségletek, vallásos vágyódások jelenlétét. És mivel ezek nemcsak 
spontán, hanem kifejezett tudatossággal a lélek belsejéből jönnek, kutatva 
valami után, egyéni hajlandóságból következő kísérletről beszélek. A 
tradíciót egyéni élménnyel akarják most kitölteni, még ha ez az egyéni 
élmény csak a saját lélek együttrezgése, vagy csak utánélés, meggyő
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ződés is. Lehet, hogy e kísérlet már kezdetnél dugába dől; erről később. 
Sokszor azonban következik a bibliával való alaposabb foglalkozás ; az 
ismert részletek új megvilágításban tűnnek fel. Egyszerre megnyílik a 
rejtély, mint ahogy fiatal zongoristák előtt sokszor utólagosan dereng, 
hogy Mozart szonátáiban „muzsika“ van. Ez az ujdonságkarakter az 
ifjúkor első vallásosságának legjellemzőbb ismertetője. Udó Degenfeld 
„Jézus in unserm Schülerleben" c. művében tipikus esetet ír le. Egy
IV. gimnázista mondja az ifjúsági bibliakörről, ahova belépett: „A hívő 
lélek egészen más dolgokra figyel itt, mint a templomban és a vallás
órán. Becsületesen kigondolkozhatjuk magunkat, És . , . és olyan jó 
melegünk is lesz tőle." Tehát belsőleg ébredt fel valami; az objektív-vallásos 
javakban nincs változás. Az „új élményt“ halálos komolysággal kezelik, 
Ekkor az ember igazán vallásos. Konkrét egyéniségek (esetleg élők!) 
és helyzetek hatása alatt áll az ifjú. Ha tudományos eruditiója van, 
megpróbálja talán Jézus életét rekonstruálni, de csakhamar elbámul a 
legfontosabb forrásmunkák ellenmondásain. Minden sarokból a nagy 
élet-rejtély kezd kileselkedni

Ezeknek a mélyenjáró élményeknek az édredése mindig a már 
beálló lelki pubertásnak a jele. Az amerikai valláspsychológus, Starbuck, 
aki egyébként Stanley Hall-hoz hasonlóan a vallásosság és a fizioló
giai fejlődés közt levő összefüggést hangsúlyozza, úgy gondolja, hogy 
az említett lelki mozgalmak már egy-két évvel a fiziológiai pubertás 
előtt, többnyire a 11., 12. életévben jelentkeznek. Ezzel kezdetét veszi 
a lelkialkat bizonyos átrendeződése. Csak most hajnalodik a belső élet 
számára. S az ifjak Németország protestáns vidékein ebben a lelki- 
állapotban konfirmálnak. A konfirmálásra előkészítés minden tekintet
ben megfelelő időre esik. A vallomások egész sora tanúskodik arról, 
hogy a konfirmandusok között nagyon sok, a legnagyobb feszültségben 
várja felavatását. Tökéletesn át vannak hatva a vallásos érzés által. 
Persze, maga az esemény gyakran döntő jelentőségű krízissé válik.

Az ilyen lelkiállapottal a legélesebb ellentétben áll természetesen 
az, ha a környezetben csak „vallásos aprópénz“ van forgalomban, 
vagyis a teológiai szókincs töredékes jelszavai és a vallás ügyeivel 
való külsőséges, szertartásos leszámolás. Gyakran találkozunk fiatal 
embereknek olyan vallomásaival, amelyek szerint a legkomolyabb dolgok
nak éppen ez a felületes kezelése hatott rájuk visszariasztólag vagy 
vezette őket tévútra. Ha a szentháromság és a teremtés, a megigazú- 
lás és a bűnbocsánat, a gondviselés és a megváltás állandó üres 
szalmacsépléshez hasonlítanak, akkor senkisem fogja belülük az örökké
valóság hatalmas mennydörgését kihallani. Ha a jó Istent a moslékos 
vederrel egy lélekzetvétel alatt emlegetjük vagy csak alkalomadtán 
hozakodunk elő vele, mint valami petárdával, tekintélye sülyed a rá 
várakozó szívek előtt. Az a psychológiai tény, hogy évszázadok meg
gondolatlan használata közben a legmélyebb szimbólum is üres értel
metlenséggé válhatik, rávezethetné az egyházakat, hogy a régi bort 
időről-időre új tömlőbe töltsék, vagy legalább is az elnevezések és a 
jelentések között különbséget tegyenek. Gyakran meghiúsul minden 
személyes jóakarat, mert nagyon is színteleneknek érzik a talált javakat.
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(V. ö. Gottfried Keller „Grüner Heinrich" II. 106. o .: „Sehogysem akart 
nekem e szó (eredendő bűn) tetszeni; nagyon is ipar-szagu volt, olyan 
ellenszeves technikai szagu, mint valami enyvfőzdének vagy egy szövő - 
műhely savanyúra romlott csiriztömegének.)“)

Az első periódust, — egyéb okokból is, — követi majdnem 
ugyanolyan szabályszerűséggel a tradícióktól való elszakadás és a 
tagadás periódusa. Elkerülhetetlen ez, részint mert minden új generáció 
vallási téren is a saját külön nyelvén beszél, részint, mert Istent 
mindenki a saiát külön egyéni módján keresi és éli át. Láttuk, hogy 
a vallási meggyőződések dogmatikus megrögzítésének meg van az a 
veszélye, hogy szemlélhető és érzelmi színezetű tartalmukat levetkőzik 
s azután már csak tradíciónak, csak jogtalan lelki rabszolgatartásnak 
látszanak. De az ember nemcsak új saját nyelvet keres az ősi élmények 
kifejezésére, hanem könnyen ellene is fordúl az objektív vallásnak, 
éppen a személyes egyéni élménykörből kiindúlva, amelynek tartalma 
abszolút eredetinek és sajátnak tűnik fel.

Az elszakadás nagyon külömböző módokon szokott megtörténni, 
Mint leggyakoribb típusokat kiemelem: a mágikus várakozásban való 
csalódást, az intellektuális kételkedést és az etikai világszemlélettel 
való összeütközést. Ezeknek a módoknak mindegyike világosan mutatja 
azt az utat is, amelyen a vallásosság tulajdonképpen továbbfejlődni 
akart, amelyen azonban hamarosan holtpontra jutott.

A gyermeki szemlélethez legközelebb áll a mágikus várakozás. 
A régi csuda-várás ez, egy kissé szellemivé téve s egy kissé a belső 
élmények felé eltolódva. Minél erősebb a fiatalember hite Istenben, 
minél közelebb érzi éppen magamagát hozzá, annál erősebben várja, 
hogy a nagy csuda be fog következni, még ha azt a bensőséges 
imádság titkos erejével kell is kikényszeríteni. Az imádságot, mint a 
fejlődésnek minden kezdetleges fokán, mágikus erőnek képzeljük. Nagy 
krízist idézhet aztán elő, ha az élet nagyfontosságu forduló pontjain 
elmaradnak a látható hatások. A fiatal ember, aki vallásos érzelmeit 
élénk fantáziával színezi, a sákramentumokat és a szent cselekménye
ket még protestáns körökben is olyan jelenségeknek tartja, amik a 
természetes események közül kiemelkednek és nemcsak valami magasabb- 
rendű méltósággal, hanem csodatevő erővel is fel vannak ruházva. 
Egészen különleges erővel jelentkezik erre a szokatlan átalakúlásra és 
felmagasztosulásra való várakozás a konfirmátió előtt, a lányoknál ter
mészetesen még erősebb mértékben, mint a fiuknál. Az első úrvacsorá
tól és a pap első áldásától valami misztikus, elképzelhetetlen hatásokat 
várnak, valami uj emberré való átalakulást. Ez a hatás, a belső trans- 
substantiatió, elmarad ; talán belefullad a külsőségek és a szórakozások 
tengerébe. Először az ember magát gondolja bűnösnek. Később jön a 
tépelődés és maga a mágikusban vetett hit rendül meg gyökerében. 
De mivel az ilyen természeteknél a vallásosság egész épülete éppen 
ezen az alapon nyugszik, ez a megrázkódtatás sok mindent magával 
ránt, ami addig szilárdan állott és a lélekben visszamarad valami 
nagy csalódás, kínzó üresség és reménytelen kétségbeesés. Bekövetkezik 
tehát az imádság és a sákramentumok világától való elszakadás. Pedig
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a háttérben nem vallásos gyengeség, hanem éppen valami fokozott 
vallásos érzés áll, melynek mai külsőségeitől meg kell szabadulni, hogy 
igazi tartalmát később megszerezhesse.

Egészen másként folyik le a vallásos fejlődés hűvösebb, kriti
kusabb természetűeknél, akikben erősen fejlett az intellektus. Ebben 
az esetben elkerülhetetlen az összeütközés az ismeretek után való törekvés 
és a végső értékelések eleven átélése között. Itt is először határkiígazítás- 
nak kell bekövetkezni. A konfliktus annál erősebb, minél hangsúlyozot
tabban tudományos színezetű a korszellem és mindenekelőtt: minél 
erősebb a tisztán pozitív természettudományok uralma. Az igazság 
keresése, egy tökéletesen etikai természetű momentum, kerül akkor 
érthető módon összeütközésbe a csudák elbeszélésével, halottfeltámasz
tásokkal s különösen a feltámadás tanával. Az értelem reménytelenül 
tépelődik a szentháromság titkán, vagy gyorsan keresztűlsiklík rajta a kriti
kai tagadás elve alapján. A világ teremtésének története egész sereg val
lásos meggyőződést dönt romhalmazzá, Bizonyítható Isten létezése? 
Lehet Istennek fia, szűz által szült fia ? Vándorolhatott Emmaus felé az 
ifjakkal a megfeszített és eltemetett Jézus ? Exact hitelességűek ezek a 
történetek, vagy puszta mítoszok, csupán túlcsigázott vallásos fántázía 
kinövései? „A hit és tudás“ ősrégi antinómiáját élik és küzdik keresz
tül ilyenkor. S ez a küzdelem a tudományos rendszer és a teológia 
álláspontja szerint minden korszakban új formában jelentkezik. A lényeg 
azoban mindig ugyanaz : a szellemi struktúrában jelentkező feszültség, 
amit végtelenül nehéz legyőzni. És mivel manapság az ifjúság leikébe 
sokkal tömegesebben áramlanak a tudományos nézetekből következő 
tapasztalatok, mint vallásos élmények és hatások, a döntés sokkal 
könnnyebben történik a tudomány, mint a vallásos „igazságok" javára. 
Sőt éppen a kétféle igazság elmélete teszi gyanússá a vallást és a 
teológiát a kritikusan gondolkozó szemében. Az ilyen ember hajlandó 
elsűlyeszteni az egész vallásos rakományt, műhelyt egyes álláspontok 
tarthatatlanságát felismeri, hajlandó elsűlyeszteni hoszú időre, esetleg 
(majdnem észrevehetetlen töredékekig) az egész életre. Hogy ebben az 
esetben mi legyen a kibontakozás, olyan kérdés, amit nem követhetünk, 
mert súlyos vallásfilozófiái problémákhoz érkeznénk. Vagy teljesen 
kiszorítja az u. n, hitet a tudás, vagy gondos határkiígazítás jön létre 
a két szomszédos tartomány érvényességi körei között (kritikus teológia). 
Vagy'sajátságos módon alárendelődik a hit a tudásnak (spekulatív teológia); 
vagy a tudást kebelezik bele a hitbe (vallásfilozófia). Vagy beismerünk 
bizonyos docta ígnorantíát, vagy igyekszünk összehangolni a kétféle 
bizonyosságot. Akármelyik esetben hosszan kell kutatni és küzdeni, 
amíg valamelyik formában a vallásos meggyőződést a magunk meg
győződése előtt igazolni és megmenteni sikerül.

Az elszakadás harmadik formája etikai konfliktusok után követ
kezik be. Ez olyan természetűeknél fordúl elő, akiknek tudattartalma 
másokénál erősebb mértékben etikai színezetű és etikai problémákkal 
telített, Gyakran a saját bűnösségnek nyomasztó érzése képezi a 
nyitányt, De hamar megjelenik a lesújtó tapasztalat, hogy a világ rendje 
végtelenül messzi áll az erkölcsi világrend ideáljától. Nemcsak az
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emberek állanak nagyon messzi, — hiszen ez könnyen érthető volna, 
mint az eredendő bűnösség következménye. De maguknak a világ- 
eseményeknek a lefolyása is ellentmondásban van minden erkölcsi 
követelménnyel, amit a lélek velük szemben támaszthat. Lehetséges az, 
hogy a jó Isten teremtette az igazságtalanságoknak ezt a világát ? Miért 
engedi egyáltalában érvényesülni a gonoszt ? Miért engedi boldogulni a 
bűnöst és tönkremenni az igazat? Milyen másnak kellene lenni a 
világnak, ha igazán a keresztyén Isten teremtménye volna! Itt van 
tehát az istentagadás ősi problémája, amiből a kételkedés születik. És 
mégis ez csak részben intellektuális kételkedés. Mélyében élmény
konfliktus rejtőzik: a kívánatos jó és a gonosz reális uralma, az Isten 
és az ördög között levő antinómia. Felix Dalm élete és működése 
ifjúkorától kezdve ennek á problémának a nyomása allatt állott. Az ő 
centrális élménye a Téja-élmény: „Miért, ó miért kellett elbukni Téja 
királynak és népének árulás és csalárdság által, ó igazságos Isten, ha 
Te odafönt uralkodói?" Minden vonalon az ártatlan szenvedés! A 
kételkedés kiindulási pontja gyakran a szülők között levő szerencsétlen 
viszony, mint pl. Lily Braun-nál vagy ismét Dalm-nál, akinek lelkében 
ez a lelki csapás nyílván egészen eggyéolvadt a Téja-kérdéssel s végül 
nagy költői intuícióvá formálódott. Ilyen kétségek közül egyedül a 
filozófia nem vezet k i; belső etikai erők által kell e szétrombolt világot 
újjáépíteni, vagy rom marad az.

A kételkedés és összeütközés mindhárom formája a környezet 
vallásosságától való időleges elidegenedésre vezet. A vallásos fejlődésnek 
ez a második fázisa, tetszőlegesen rövid lehet; lehet, hogy egészen 
titokban folyik le. Minden esetre szükséges, erősen vallásos egyéniségek 
és tudatos vallásos meggyőződések kialakításához. Lélektani szempont
ból teljesen mellékes, hogy vájjon a környezetben talált vallásegyházi 
fogalmakkal szemben bekövetkező összeütközés a fogalmak szubjektív 
nem-értésén, vagy a vallásrendszer tökéletlenségén alapul. De be- 
következhetik az az eset is, hogy a vallásos élet itt tartósan zátonyra 
fut. Kizártnak tartjuk, hogy valaki teljesen vallástalan legyen, épen 
úgy, mint ahogy az élet nem lehet meg valami — ha még oly primitiv — 
életértékelés nélkül. De a létnek ez az oldala a tudat számára teljesen 
a küszöb alá sülyedhet, mintahogy az ifjúkor végén egészen általánosan 
valami vallásos hidegség szokott bekövetkezni. A legtöbb esetben 
azonban előbb még egy tisztulási, újjáépítési folyamat, az igazi vallá
sosság felé való fordulás szokott bekövetkezni.

A vallásos fejlődés harmadik periódusa lassan jön, ha a második 
periódus kételyeiből és küzdelmeiből a saját, relatív mértékben tartós 
állásfoglalás csirái fejlődnek ki. A fejlődés ritmusának és a jelenségek 
formáinak végtelen sokféleségét bizony nem igen lehet szabályokba 
önteni. Még a későbbi kimerítő magyarázgatásokról is le kell mondani 
ezen a téren. Ha a legáltalánosabb lehetőségekből indulunk ki, 1. be- 
következhetik a teljes vallásos közömbösség állapotába való átmenetei; 
2. lehet a szakítás legalább is a történeti keresztyénséggel olyan hatá
rozott, hogy egy teljesen más jellegű vallásosság áll elő; 3. bekövet- 
kezhetik a keresztyén meggyőződések újjáépítése, amely vagy teljesen
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a régi hitélethez vezet vissza, vagy a régi hitélet kiválogatott részein 
és saját személyes élményeken, átérzéseken, belemagyarázásokon alapszik.

Az első eset, ha valahol egyáltalán tisztán jelentkezik, nem mutat 
a lelki élet mélységére Ebben az esetben az élet könnyen visszacsúszik 
a tisztán materiális és érzéki rétegekbe; a tulajdonképeni szellemi élet 
elsorvad. Ez azonban gyakran csak látszat. Csak a tudatos vallásosság 
halt meg, helyesebben mondva: az, amit vallásosságnak szokás nevezni, 
De felléphet még egy olyan erősségű szellemi élettartalom is, amely 
nemcsak helyettesíti a vallást, hanem a maga abszolutságában az illető 
ember számára igazi „élethit“, életének definitiv értékekkel való meg
töltője lehet, Erről a jelenségről, amely lényegében a második esettel 
rokon, ennek a fejezetnek a végén és a következő fejezetben lesz szó. 
Mi egyelőre csak az olyan fejlődésekre szorítkozunk, amelyek kifeje
zetten újjáépítést, bizonyosságok újra való megtalálását jelentik és 
amelyek a keresztyénség keretei közé beilleszthetők.

Egyébként mind a három jelzett fordulat beleeshetik még a puber
tás utolsó éveibe. Ez a fordulat jelenti a legfontosabb lépést a magunkra- 
találásban, a magunk tisztázásában és formálásában Ami ekkor bennünk 
előáll, általánosságban, mint relativ szilárd alap marad meg az érett 
kor évei számára. Talán alapos vizsgálatok után beigazolódik az a 
feltevés, hogy abszolút új később már nem bukkan felszínre, hanem 
csak belső lényünk egyes oldalai kerülnek erősebb megvilágításba, 
melyek már a huszas években kiképeztettek, mások pedig háttérbe szó
róinak, amik eleinte előtérben állottak. Erről azonban nem merek hatá
rozott állítást kockáztatni. Gerhard Bohne ezt a harmadik periódust 
„a lelki alkat tísztázódási korának" nevezi s igy helyesen fejezi ki, 
hogy a lelki élet olyan kérdéseinek a belső elintézéséről van szó, 
amelyeket nem nevezhetünk egyenesen vallásosaknak, de általában „vallá
sos jelentőségűek.“

Bármi legyen is ennek a kornak az eredménye: minden sokolda
lúsága mellett is egyetlenegy alaptulajdonsággal jellemezhető, amit 
szavakban igy fejezhetünk k i; „ez az én igazságom. “ Ezen a fokon 
nem beszélhetünk többé öröklött tradíciókról, sem kételyekről és küz
delmekről, tapogatózásról és keresésről, hanem néhány szilárd alappont 
keletkezéséről: most már az én istenemről, az én Krisztusomról, az én 
bizonyosságomról van szó. S ezeket a lelki javakat, ezt az első bizo
nyosságot olyan lelkesedés fogadja, melyet csak a saját (metafizikai) 
egyéniségünkben való megnyugvás adhat. A bizonytalanság utánzöngése 
jelentkezik ugyan abban, hogy ezek az igazságok az „idegen hiten“ 
lévők előtt elsáncolják magukat, hogy türelmetlenek és exklusivak. A 
vallásrendszereknek az a tendenciája, hogy még a félreismerhetetlenül 
ideiglenes jellegű kifejezési formákat is az egész világ számára kötele
zővé akarják tenni, ilyen psychologiai talajból nőtt k i ; az önbiztosítás 
egy fajtája ez. Nagyon szeretné az ember az elért boldogságot mások 
számára is hozzáférhetővé tenni. S hogy ez nem mindig a szeretet 
segítségével történik, hanem gyakran tűzzel és vassal, ez csak azt 
mutatja, hogy az ember küzdeni akar Istenéért, mintha neki és nem 
magának kellene segíteni. Még az egészen negativ vallásos álláspon
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tokban is van valami ebből a türelmetlen vallásos érzésből. A teljes 
érettség adománya már az, hogy az Istent sokféle alakjában is egyet
lennek, változatlannak, általánosnak tudjuk tekinteni

Ha a keresztyénséghez való csatlakozás sikerült, megtanúljuk a 
Bibliát új szemekkel olvasni. Az ősrégi szimbólumokat saját élmény
tartalommal töltjük meg. A kifejezések mögött észrevesszük a soha 
egészen ki nem mondott és kifcjezhetetlen vallásos értelmet. Egy szóval : 
most sikerül az, amit az első periódusban csak megkíséreltünk.

A fejlődés utolsó foka, az érettkor élete, már kívül esik a mi 
szemlélődésünk keretein. Csak annyit említünk meg, hogy ennek a kez
detét itt is, mint minden más tekintetben, valami észrevétlenül beálló 
megnyugvás jellemzi. Még a tökéletesen vallásos természetüeknél is 
eltűnik ilyenkor a vallásos érzelmek izzása és láza. Persze ezzel épen 
vallási téren majdnem sohasem lép fel végérvényes egyensúlyi állapot. 
Később új viharok jönnek, amik néha amaz első Sturm és Drang- 
korszak utolsó felvonásainak tűnnek fel, néha azonban teljesen új kor
szakot jelentenek. A teljes érettség senkinek sem adatott meg. A leg
nagyobb titkokkal való foglalkozásban mindig tovább fejlődünk s még 
az aggkor is, ami pedig egyéb téren alig ad új életmotivumokat, csudá
latos mélységeket tárhat fel. Hiszen a vallás mégis csak az az örök 
kiséret, amely cselekvő életünk dallamával együtt változik. Vagy helye
sebben : a vallás örök mozgás, amely lényünk változó motívumai és az 
istenség között fennálló feszültség folytán keletkezik, amely önmagában 
változatlan ugyan, de vágyainkhoz és küzdelmeinkhez egyszer közelebb, 
máskor távolabb esik s egyszer ilyen, máskor olyan színben tűnik fel. 
így változik és fejlődik bennünk az Isten. 0  azonban minden alakjában 
csak reflexe annak az örök Szellemnek, amely olyan távlatokban él, 
hogy hozzá senki sem közelíthet.

(Szeghalom) Nagy Miklós.

A jogakadémíaí problémáról.
Őszinte hang Egerből, a protestánsok számára ismertetve.

Aggodalommal kezdek az íráshoz, mert nem tudom, lesz-e olyan 
protestáns sajtó orgánum, mely hasábjait átengedje arra a célra, hogy 
benne a jogakadémiáknak a közvélemény szemében immár csaknem 
bukottnak látszó ügye védelmeztessék.

De talán mégis csak érdekelheti a protestáns közvéleményt, ha 
jelzem, hogy az alábbiakat kilenctizedrészben nem is én irom, hanem 
jóformán csak átveszem ezt, legnagyobbrészben szóról-szóra idézve a 
Bangha Béla Jézustársasági atya által szerkesztett „Magyar Kultúra“ 
cimü folyóiratból.

Ha feltehetném, hogy a protestáns olvasóközönség legnagyobb- 
része olvassa a jelzett, reánk nézve igazán nagyon érdekes félhavi 
szemlét, akkor persze felesleges volna azon cikk nagyrészének újra-
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lenyomatása. De mivel a mi hittestvéreínk, főleg szegénységük folytán, 
sok lapot, közlönyt alig járathatnak, talán még sem árt megtudníok, 
hogyan gondolkoznak a jogakadémiai kérdésről a túlsó parton?

A cikk, amelyről beszélek dr. Pálosi Ervin egri jogakadémíaí 
tanár tanulmánya. Cime ez : „Katolikus jogi oktatásunk. “

Előzményként előadja a szerző, miként indult el a magyarországi 
jogi oktatás, a katolikus egyház intézetei keretében, főleg a nagyszom
bati egyetemen, majd a Mária Terézia által alapított s a tanulmányi 
alapból fentartott jogakadémiákon. Azután miként módosult mindezeknek 
a jellege, főleg a II. József erőszakos államosító rendszere folytán. 
Érdekes, hogy az 1848-íki egyetemi törvényt nem említi. Csak össze
gezi, hogy 1924-ben az összes magyar tudomány egyetemek összes 
tanerői közül, 454 közül szerinte 82 szabadkőműves van, „akik tehát 
hol nyílt, hol csendes ellenzéki álláspontot képviselnek“, „úgy a keresz
tyén állameszmével, mint a katolikus többségű államokban megköve
telhető valláserkölcsi neveléssel s általában a keresztény világfelfogással 
szemben.“

„Az orvosi karokon a zsidók arányszáma ma is igen jelentékeny.“ 
De sok szabadkőművest és ezekkel rokonSzenvezőket vél találni 

a jogi karokon, — no s bár nem mondja, de talán gondolja, — hogy 
az egyik bölcseleti karon is ? U. í. nemcsak a jogi karról beszél,

„A katolikusok kedvezőtlen arányszámát az egyetemi tanári 
karban azonban még sem Írhatjuk — folytatja a szerző — teljesen az 
államhatalom terhére. Az egyetemi tanári állások elnyerése u. i. rend
szerint az egyetemi magántanári habilitáció megszerzésétől függ. A 
magántanári képesítés megszerzését pedig rendkívül megkönnyíti a fő
iskolai tanárság, amely mintegy predesztinálja ezen állás betöltőjét arra, 
hogy eme képesítés elnyerésére törekedjék, mert ettől függ további 
előmenetele úgy a főiskolai állásnak fizetési fokozataiban, mint esetleges 
kinevezése egyetemi tanárrá“ stb, — (Igaza van!)

„Ezeket és más körülményeket a protestáns felekezetek mind 
számba vették s a legnagyobb áldozatoktól sem riadtak vissza, hogy 
minél több, az államtól független jogakadémiát, illetőleg főiskolát tart
sanak fenn, egyrészt hogy az ifjúságnak protestáns szellemű főiskolai 
tanulmányait biztosítsák, másrészt, hogy a főiskoláikon alkalmazott 
számos tanár közül okvetlenül akadó tehetségek méltóképen reprezen
tálják a protestáns felekezeteket az állami egyetem tanári karában is.“ 
(Helyesen.)

Az öt protestáns akadémiával szemben a négy katolikus közül a 
pozsonyit és nagyváradit a szerző csak címükben látta ilyeneknek, hisz 
azokat a kormány igazgatta s egyházi jellegükkel annyira nem törődött, 
hogy olyan tanárokat is nevezett ki és tűrt meg azokon, mint volt pl. 
Ágoston Péter, a kommünbeli hírhedt népbiztos.

A szabadkőművességet a szerző a szabadgondolkodással, sőt 
vallástalansággal, egy helyen pláne az atheizmussal is azonosítja. Ki e 
sorokat írom, e tételhez nem tudok hozzászólni, mert kívülállók a 
szabadkőművességen, Ellenben bizonyos megdöbbenéssel idézem egy 
néhány további sorát a szerzőnek, kivel pedig egyébként nagyon sok 
tekintetben egyetértek.
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Azt mondja ugyanis, hogy „a katholikus egyháznak egyedül kell 
szembeszállnia az atheizmussal s annak államjogi, mint társadalmi követ
kezményeivel, a laikus állammal, az osztályharcot szító társadalmi 
osztályokkal, a minden emberi szabadságot és civilizációt fenyegető 
szociáldemokráciával s annak édes testvérével: a bolsevizmussal!“ ? ? ? 
. . . Szomorú ránk nézve, hogy igy ítél meg minket! . . .

„Ebben a harcában a katolicizmus nem támaszkodhatik — 
szerinte sem a protestántizmusra, (?) sem pedig az államra, mely a mai 
időkben szabad prédája a nemzetközi pénzarisztokráciának stb.

Szerző szerint Magyarországot „az ötvenéves liberális politikai 
uralom teljesen korrumptálta.“

Érdemes volna elgondolkozni ez állításokon.,. De folytatom az idézést:
Nem elég ezzel szemben csak a politikai hatalom kiküzdése, 

hanem szükséges a kulturális és oktatásügyi vezetés megszervezése is. 
Nagy baj — szerinte, — ..hogy a keresztény (értsd katolikus) tömegek 
jókora részének öntudata és önérzete olyan alacsonyfoku, hogy szinte 
azt lehet mondani, hogy nem is keresztény, hanem közömbös tömeg!“ 
Mi nem igy látjuk . . .

Szerző keresi az orvosságokat és mintha csak nekünk írná, mikor 
megállapítja, hogy: „a tömegek megnyerésének és a győzelem biztosí
tásának útja azonban nem a rekriminációk, a gravaminális politika, az 
örök panaszok és jajgatások politikája, hanem a pozitív alkotások 
politikája.“ . . .

„Amire szükség van — igy folytatja — az az intenzív papnevelés 
és egy öntudatos magas műveltségű katolikus világi vezérkar felneve
lése“ . . . stb. „Ilyen vezető intelligenciának kitermelése és felnevelése 
a katolikus egyetemek feladata. Az egyetem, bár csak a társadalom 
egy kis, felsőbb rétege „érdekeinek szolgálatára van hivatva, nem 
pedig a tömegek kultúrájának ápolására", — mégis itt kell megkezdeni 
— szerző szerint — a munkát, mert a kulturális reform csak felülről 
kezdhető meg. — Bizony ez igy v an !

Helyesen véli dr. Pálosi, hogy „a katolikus egyetemi oktatás 
érdekében hozott (illetve hozandó) áldozatok, bármilyen nagyoknak is 
lássanak, — ígérik a legbővebb gyümöcsöket.“ Ezt a lefolyt században 
mi, protestánsok is tudtuk.

Ezután áttekinti a hazai főiskolák, egyetemek sorát s megállapítja, 
hogy teljesen katolikus jellegű főiskola hazánkban most „csak egyetlen- 
egy van : az egri érseki joglyceum !“

„Tehát ez van hivatva a magyar katolikus jogászvilág végváraként 
szolgálni abban az esetben, ha a magyar politikai élet fejlődése keresz
tyénellenes irányzatot venne fel. Ebben az esetben egyetlen egy jog
akadémiánk szerepe és fontossága óriási módon megnövekednék."

Vájjon mi protestánsok egy egészen protestánsellenes kormányzat 
esetére meg tudjuk-e őrizni a mi jogakadémiánkat? Vagy ilyennek 
lehetőségére mi nem is gondolunk ? . . .

«

És itt derül ki, hogy mi volt a cikknek a célja! Mert a szerző 
igy folytatja: az egri joglyceum „hivatását teljes mértékben csak akkor
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tudná betölteni, ha egyetemi rangra emelnék addig, amíg erre a poli
tikai légkör kedvező.“ (Tehát a mostanit ilyennek látja!!!) „A francia 
katolikus egyetemek példáján láthatjuk azt, milyen hátrányos, ha a 
katolikus egyetemek hallgatósága vizsgáit az állami egyetemeken kény
telen letenni. . stb,

„A katolikus egyetemi oktatás függetlensége megköveteli tehát a 
jogakadémiáknak egyetemekké való fejlesztését, mert enélkül kultúrharc 
esetén a katolikus főiskolák hallgatósága ki van téve az állami hatalom 
minden vexaturájának.

Azt hiszem, mi protestánsok már is világosan láthatjuk, mennyire 
igazak a tételek mi reánk vonatkoztatva is !

*

Dr. Pálosi további fejtegetései arra céloznak, hogy beigazolja, 
mennyire jogos törekvése a nagymultu egri joglyceumnak, iker
testvérével, az ottani papnevelő theoloógiai akadémiával együtt az 
egyetemi rangra emeltetés terve. Előadja az intézet történetét. Fel- 
emliti, hogy csonka filozófiai kara is volt és hogy hatalmas szép palo
tája van, mely méltó és alkalmas lenne egy háromkaru egyetem 
befogadására . . .

Folytatólag elmondja, hogy a kormányhatalom részéről milyen sok 
akadékoskodás gátolta a legutolsó félszázadban a jogakadémia, illetve 
általában a jogakadémiák fejlődését. Amely akadékoskodások folya
matát egy időre 1908. óta a háború végéig, kedvezően enyhítette és 
ellensúlyozta a jogtanárok számára folyósított fízetéskiegészitő állam
segély. E részben itt-ott elfogultság is vegyül Pálosinak egyébként igen szép 
és okos tanulmányába. Amikor ugyanis úgy tünteti fel a dolgot, mintha a 
protestáns jogakadémiák különösebb kedvezményben részesültek volna . . . 
És a mi szegénységünket figyelembe sem veszi. Igen helyesen ir viszont 
a legutóbbi és aktuális válságról, amely attól az időtől kezdődik, amikor 
az állampénzügyek, u. n. szanálása érdekében Klebelsberg gróf kultusz- 
miniszter a jogakadémiai tanárok állami fizetéskiegészitését, illetve 
pótlékát megszüntette. Rámutat, hogy a jogakadémiák megszűntetésére 
vonatkozó irányzat mindig ez intézeteket állitotta s állitja most is bűn
bakul, holott minden bajnak oka nem a jogi iskolák számában, 
„hanem legelsősorban a jogi oktatás mai képtelen rendjében keresendő.“ 
(Úgy van.)

Reámutat, hogy mentői műveltebb valamely állam, annál több 
benne az egyetem és jogi karral is biró főiskola. Statisztikai adatokkal 
igazolja ezt.

Igen erélyesen rávilágit arra, hogy milyen „hálátlanság az államtól“ 
megvonni az államsegélyt és válságba dönteni az egri érseki jogaka
démiát, mely amiatt szegény most, mert fentartási alapjai hadikölcsö- 
nökbe lettek fektetve.

Vájjon nem mondhatjuk-e mi protestánsok ugyanezt a mi fő
iskoláink tönkremenésével kapcsolatban ?

A cikkíró további soraiból látszik, hogy ő azt képzeli, miként a 
protestáns akadémiákat az illető felekezetek egyetemének, „mindegyik 
egyházkerületének“ hozzájárulása mentette meg.
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Sajnos — mi tudjuk — hogy ez az áldozatkészség nálunk nem 
volt ily általános.

Ellenben igaza van, amikor elmondja, hogy a 75 százalékban 
katolikus lakosságú Kecskemét város viseli a református jogakadémia 
fenntartásának felét. (Pardon szerinte háromnegyedrészét is !) — Miskolc, 
melyben csak öt százalék az evangélikus és az összes protestáns lakos
ság is csak 32 százalék, — ugyanígy cselekszik a lutheriek javára.

Ezekkel szemben méltán dissekszik azzal, hogy: „Szemrecsányi 
Lajos egri érsek, dacára annak, hogy Eger lakossága túlnyomóan 
katolikus, még sem fogadta el Eger város és Hevesvármegye felajánlott 
segítségét az akadémia fentartására, hogy a jogakadémia egyházi jellegét 
és szigorúan katolikus szellemét minden körülmények között és a 
viszonyok bárminemű változása mellett biztosíthassa!“ stb.! (íme 
mekkorra öntudatosság és tervszerűség.)

*

Protestáns atyámfíai! Hát most sem látjátok, hogy miről van szó, 
amikor most a kultuszminisztérium a jogakadémiák megszüntetését 
programmjába vette? Tanulmányi szempontok? Jogász proletáriátus 
tenyésztése? A vidéki egyetemek benépesítése? . . .

Én úgy látom, hogy a cél egészen más!
Arról van szó, hogy a két protestáns egyház anyagi erőtlenségé

ben, küzködésében elfáradva, lemondjon százados jogi főiskoláiról!
Nos! A paritás kedvéért most az egri érsek is megteszi ezt.
És mi lesz azután ? . . .
Az egri érsek ime, ha akarja három fakultásos egyetemet létesít . . . 

S vájjon lehet-e elvitatni ehhez való történelmi jogát? És én azt mondom, 
nagyon rövid idő, egypár év alatt meg tudja csinálni, ha akarja. Esetleg 
talán a többi főpap segíségével . . .

De vájjon mi protestánsok tudunk-e rögtönözni egy egyetemet és 
hol? Hiszen ugye még a száz év óta meglevő jogakadémiánkat sem 
tudjuk megmenteni ?

Videant consules ! !! . . . /
Gergely György dr.

A „Szép“, mint az iskola világának 
éltető eszméje.

(Elnöki megnyitó az Ev. Tanáregyesület 1927. okt. 24-ikí ülésén).

Az öregség ezüst hegyéről mintegy történeti távlatból szemlélgetve 
az életet, keresem a külső szin alatt a valót, az események alatt a 
lényeget, az elvénültnek látszó intézményekben az éltető eszmét, ami 
nekik örök ifjúságot ád. Az iskolára nézve ezt a szép eszméjében 
találom meg: a szépben mind eszmei, mind formai tekintetben.

Mértanilag szólva: a szép a középpontja az iskolai életnek úgy, 
mint az egész életnek is, de olyan bűvös középpont, mely, ha látó
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szemmel és meleg szívvel szemléljük, varázsgyűrűvé tágul és a jó s az 
igaz eszméjét, az egész mindenséget, az istenséget is magába foglalja.

A szép, mint eszmei szép a középpontja minden egyes tantárgy
nak is és nem a hasznos. Soha se mondanám a tanulónak, hogy valamelyik 
tantárgynak megtanúlása hasznos reá nézve; a hasznossági elv még ide
gen az ő eleven képzelő tehetségének, örökösen dolgozó romantikájának. 
Azt se mondanám neki, hogy az illető szaktárgy szép. A saját lelkem 
rajongását átsugároztatnám a leikébe, hogy én bennem, én rajtam át sze
resse meg a tárgyat is.

A legszárazabbnak tartott szaktárgyban, a matematikában és pedig 
ennek legszárazabbnak ismert körében, az algebrában, ezt a szépet a 
matéria minden salakjától megszabadított formakristálytísztaságában 
éreztetem meg velük. Mint a Parsifal Szentgrál-edénye Krisztus egy 
csepp vérét, ez a kristály csésze úgy foglalja magába az absolut igazságot, 
melyben, ha akarnánk se tudnánk kételkedni — és amely ugyanaz Budapes
ten, Prágában, még a Mars-csillagon is. Míg ezeréves történetünk legszen
tebb igazságai már Genfben sem azok, ha egy Apponyi Albert hirdeti is 
nagy tudásával és ékesszólásával.

És szép az algebrában az ész diadala a forma nehézségei fölött. 
Mikor az algebrai egyenlet gordiusi csomójában a fonál csücskét meg
fogjuk a tudományos formula finom műszerével és az varázslatos módon 
feloldódik bámúló szemünk előtt, akkor diadalérzet hatja át a szívünket; 
érdek nélkül örülünk, vagyis megtaláljuk a szépet.

A matematika testvértudományában, a fizikában szép az ész 
diadala a matéria nehézségein, a kis ember győzelme a nagy természet 
fölött. Az igazi hős nem Toldi Miklós, a szilaj bika megfékezője, hanem 
a fizikus: Franklin, aki befogja az istennyilát, Flavió Giója, aki meg
találja az útat a végtelen óceán halálos ködén át, vagy Kellermann 
regényének hőse, az a mérnök, aki alagútat fúr Európa és Amerika között.

A földrajz tanára a földet ne csak, mint a hasznos dolgok és tüne
mények összefoglalását tanítsa, hanem éreztesse meg, hogy az a szép
ség tüköré, melyből maga az istenség mosolyog felénk. A siratott, kedves 
Szepességről szólva ne csak azt mondja el, hogy Matheócon a Solc- 
testvérek vasfazekat gyártanak, de azt is, hogy milyen szép a hóval 
fedett Lomnici-csúcs, mikor úgy ragyog a napsugárban, mint valami 
óriási solitaire és délfelé tekintve, mintegy szimbóluma a Magyarország 
felé epedve vágyakozó cipszer-léleknek.

A classikus tudományok templomának milyen szép már maga a 
kulcsa is, az isteni ötvös-művesnek ez a remekelt csodája. Nem csoda, ha a 
filológus tanár lelke belevész a bámúlásába. Magyarázza bonyolódott és 
mégis célszerű szerkezetét, elöre-hátra forgatja a zárban, — deklinálja 
konjugálja; úgy hogy szeretnénk odakíáltani neki: „Nyisd ki végre azt 
a templomot, hogy a diákjaid lelkét elbűvölhesse, ami belül van, — a 
görög szellem kimondhatatlanul édes bája és a római szellem komoly 
fensége.“

Az én tárgyamban, a történelemben nem szép az adat-mocsár, 
amibe belevész a lélek. Nem szép a Marx-féle elmélet, hogy a törté
nelem a társadalmi osztályok örökös harca a kenyérért, Mintha csak
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látnánk az emberiséget, azt a csúf vörös hernyót, amint kieszi maga 
alól mohón a világot, ezt a szőlőlevelet és lehull a porba, hogy ott éhen 
elpusztuljon.

Kimondhatatlanul szép a történet a nagy Böhm Károly elmélete 
szerint. Az absolút érték, az intelligentia eszméket termel; ezeknek 
élni, győzni akarása a történelem. Az eszme győzelme gyönyörű hős- 
költemény, bukása a legfenségesebb tragédia.

A gondolatszabadság kis hóvirága a középkor legfagyosabb szaká
ban ott Lyonban kibújt a fagyos levélzet páncélja alól. Tiporták, vérbe- 
fojtották a waldensi-hóvirágot, de a diadalmas tavasz idején piros rózsa 
nyílt ki a nyomában/ Ezt a csodás szép virágát a gondolatszabadság
nak 1517-ben Luthernek és reformációnak, 1789-ben Liberté, Fraternité, 
Egalitének nevezzük,

És szép a történetben megéreznünk régelmult idők hangulatát, a 
nemzetek lelkét, vértanú-hazánk ezer éves bánatának édességét, amit 
nem adnánk a világ nagy nemzeteinek minden aranyáért sem.

A tantárgyak koronájában, a vallásban nem az ótestamentumnak, 
a héber elemnek a tultengése szép, nem egy kis népnek türelmetlensége 
szép, melynél fogva ez a máskép gondolkodókat, ha vérbe fojtani nem 
tudta, hát átkozódásának sarával szórta tele. A vallásban igazán szép, 
ami benne ujtestámentúrni, ami hellén. Mert ne feledjük el, hogy 
Krisztus korában már egész Elő-Ázsiában ur volt a görög szellem, a 
harmonikus szépségnek ez a csodája.

Krisztus maga a hellén szépség megtestesülése. Szebb mint Apolló. 
Lelke, élete harmóniája mellett maga a Panthenon is csupa diszharmónia,

És szép a vallásban a Krisztus leikéből kisugárzó általános ember
szeretet. Ennek legyén apostola a vallástanár. Akár minden tanítási 
óráján felolvashatná Heltai Gáspárnak, Luther és Melanchton nagy magyar 
tanítványának Krónikája elején a jeligét: „Az Isten egy vérből csinálta 
az mindenféle embereket.“

Természetesen a vallástanár lelkesedése ne haljon bele a vallás- 
filozófia szintelenségébe. Ébresszen rajongó lelkesedést, a mi négy 
évszázados vértanu-egyházunk iránt. Helyezzen kegyelet-virágot 
például 1223 csepregi vértanunk sírjára. Ostorozza gyilkosaikat, akik 
— hála Isten — nem voltak magyarok, hanem szilaj jugoszlávok és vad 
kozákok.

Azt is éreztesse meg, hogy az unokák nem felelősek a nagyapák 
vétkeiért. És ez a vétek első sorban a korszellem vétke, — azé a türel
metlen koré, amelyben bizony nem egyszer a protestáns fél is volt 
üldöző alany és a katholikus fél üldözött objektum. Ha rajtam állna, 
minden protestáns egyháztörténetbe a vallási harcok végére'beiktatnék 
egy szakaszt, ezzel a címmel: „Katholikus jó barátaink." Ebben fel
sorakoztatnék reprezentatív nagy magyar katholikusokat, Zrínyi Miklóstól, 
a költőtől egészen Prohászka Ottokárig, akik oly őszintén építgették az 
aranyhidat, hogy úgy mondjuk Debrecentől Pannonhalmán át Sopronig, 
a Kis János városáig, akit annyira szerettek a jó katholikusok, élükön 
Széchenyi Istvánnal. Ez a szakasz tulajdonképpen himnusz lenne a 
magyar protestántizmus dicséretére, amely benső erejével még azokat is



226

meghódította, akiket bizony nem neveltek arra, hogy minket szeres
senek.

Ezekben a reprezentáló példákban kívántam bemutatni az eszmei 
szépet, mint az iskola életének vezérlő elvét.

*

A formai szép elvének hódolva, az iskolában arra kell töreked
nünk, az egészség törvényeinek pontos megtartásával, a szellemi és testi 
nevelés szép harmóniájával, hogy tanítványaink az ifjúság vele született 
szépsége mellett ragyogjanak abban is, amit a klasszikus kor a „Mens 
sana in corpore sano“ jeligében olyan tömören fejez ki. _

De a tanár egyénisége is feleljen meg a szépség nagy vezérlő 
elvének. Legyen a tanár külsőleg csinos, tiszta, mintha skatulyából 
vették volna ki, nehogy a „Szép“-et magyarázva azt legyen kénytelen mon
dani : „Én rám pedig ne nézzenek, mert én vagyok a szépség fotográ
fiai lemezén a negativ kép.“

De legyen a tanár lelke is harmonikus, derült. Itt persze nagy a 
kisértés, elmondanom: úgy bánik-e a külső világ a tanárral, hogy 
megőrizhesse a lélek harmóniáját. De nem engedek a kisértésnek, mert 
nagyon sok olyan dolgot kellene elmondanom, ami messze elvezetne 
a Szépség birodalmából.

Bizony, ha a magyar, különösen a protestáns magyar tanár mégis 
megtudja őrizni lelke derűit harmóniáját, az annak a bizonysága, hogy 
habár ő is csak agyagból van teremtve, mint a többi ember, de olyan 
finom agyagból, amilyenből a legszebb vázát, a harmónia remekét 
alkotta meg az az attikai fazekas.

Akárhogyan bánik is ez az élet a tanárral: az iskolában, az ő 
saját birodalmában legyen olyan, mint egy király. Legyen olyan, mint 
az én egykori jó tanárom, Góbi Imre volt.

Mikor ott állott a padsor előtt méltóságos alakjával és hullatta 
lelkünk ezüst tükrére finoman kicsiszolt mondatainak aranygolyócskáit, 
rajta is, benne is, mint Shakespeare drámahősében „minden hüvelyknyi 
egy király volt.“

De ha „király“ a tanár, fogadja birodalmában a hozzá ellátogató 
idegen szuveréneket, finoman és méltóságosan; ne hajlongjon, bókoljon 
előttük, hogy tanítványai büszke ifjú lelkét meg ne botránkoztassa. De 
ne hajlongjon, a bizantinizmusnak még a látszatát is kerülje akkor is, 
ha értesítőt, jegyzőkönyvet ir, vagy bizottságokban, gyűléseken felszólal.

Az értesítőt, jegyzőkönyvet például tekintse történeti kútfőnek, 
amiben cimezgetésnek helye nincsen.

És ne engedje, hogy tanítványai cimezgessék. Már tudniillik 
szemtől szembe. Ne féljen, a háta mögött úgyis megcímezik. Szép, ha 
ez a cimezgetés az ifjú lélek hódolatának önkénytelen kipattanása, mint 
mikor Böhm Károlyt a tanítványai Zeus patérnek, Atyauristennek 
nevezték el.

De ő se címezze a tanítványait, ne vegye tudomásul nemesi elő- 
nevüket, vagy grófi rangjukat. Legyen a pártatlanság megtestesülése. 
Ezt megérzi az igazságosságért rajongó ifjúság, mint az elébb említett 
nagytanár, Böhm Károly másik mellékneve: „Dikaiosüné" bizonyítja.
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De ne osztogasson a tanár olyan címeket se, amik az esztétika 
törvényeivel ellenkeznek. Husvétkor a római Colosseumban is jártam 
s ott fáradtan sütkérezve a napon — mondjuk — elaludtam és álmodtam. 
A régi pompájában ragyogó világcsodájának padsorain 87.000 diák 
szorongott, lent pedig a tipikus tanárra, mint halálra Ítélt rabszolgára, 
reá bocsátották, a karcerek vasrostély-ajtait felhúzva, mindazokat a 
szörnyeket, akiknek a nevét harmincöt év alatt a tanítványai fejéhez 
vagdalta. Rohant rá a sok „veszett farkas, vadszamár“, „a budai hegyek 
bokrai között bujkáló buta banditák bősz vezére“ és tépték, rúgták, 
kínozták, — a diáksereg pedig tombolt a lelkesedéstől. Fölébredvén, 
lihegve megfogadtam: soha többet nem cimezgetem a tanítványaimat, 
csak még egyszer újra kezdhessem azt a harmincöt esztendőt. És való
színűleg meg is tartanám a fogadalmamat, ha minden iskolai óra elején 
vattába téve a tanári szobai fiókomba elzárhatnám az idegeimet a 
következő óra-szünetig.

Legyen a tanár olyan jóságos ember, amilyen áldott emlékű 
kollégám, Weber Rudolf, a cipszer költő-tanár volt. Egy májusi derűit 
napon a szokottnál is mosolygósabban jött ki az óráról. Kérdésemre 
azt felelte: hogyne örülnék, hiszen Schiller Glockéját magyaráztam és 
ilyenkor úgy érzem magamat, mintha én volnék ez a virágot fakasztó 
májusi napsugár.

Ilyen legyen a tanár: fegyelmezzen is, mert különben a hátán 
mászkálnak a tanulói, mint Pestalozzinak, a pedagógusok királyának. De 
fakasszon virágot a dolog szószerinti értelmében is. Ha rajtam állna, 
élő virágokkal díszittetnék minden osztálytermet, de úgy, hogy ne aka
dályozzák a bejövetelben testvéreiket, a napsugarakat és szabad moz
gásukban másik testvéreiket, a tanulókat.

De fakasszon virágokat a szó allegorikus értelmében is. Vers, 
vers és vers, A költők legyenek a munkatársai, hogy tanítványainak 
necsak az eszébe, hanem a szívébe is belevigye a tanított igazságokat. 
Én például a középkor történetében egy pár tucat római pápát és 
német császárt elhagyok és két hetet arra szánok, hogy a középkor 
lelkét megmutassam a leggyönyörűbb tükörben, Arany János „Toldi 
szereimé “-nek tükörében.

És legyen az iskolában sok kép, kép és kép. Ma már könnyű ez, 
mióta olyan vetítőgép is van, amivel levelezőlapok képeit is a vászonra 
varázsolhatjuk.

De nem lehetnek-e igazi festmények is az iskolában ? Ne beszél
jetek protestáns szegénységről, beszéljetek protestáns „magánsegiteni 
tudás“-ról. A mi budapesti gimnáziumunkban például Hittrich Udön 
buzdítására művészi tehetségű tanítványok a VIII. osztály falán freskó
képekben homerosi jeleneteket örökítettek meg, Az lehet azután a 
sikeres tanítás, ha a fiú egyszerre hallja Homeros gyönyörű hexame
tereiben és látja szép freskó-képen, amint Priamos Achilles lábainál 
könyörög fia holttestéért.

Azt mondják erre, könnyű ez a gazdag Budapesten.
Ugy-e bár, ami legszegényebb, testvérünk, már tudniillik anya

giakban a legszegényebb, az aszódi Petőfi-reálgimnázium. Itt Velten
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Armand, a művésztanár gyönyörű freskókban megfestette a legnagyobbik 
iskolaszoba falán Petőfi életének egyes jeleneteit. Milyen öröm lehet ott a 
diáknak tanulnia Petőfiről, a természet költőjéről, ha láthatjS az 
isteni gyermeket, amint elmereng a Galga partján a fűzek alatt és a 
családias érzések költőjéről, mikor látja, amint ez hazaérkezve, a 
kocsiról leugrik, hogy odarepüljön a legkedvesebb édesanyának karjai közé.

És nem lehetne-e például Budapestet utánozva másutt is igazán 
művészies szép domborművel hódolni a hősi halottaknak ? Vagy meg
örökíteni formai szépben az eszmei szépet. Valamelyik nagy tanár 
lelke vezérlő igazságait: amire most törekszenek budapesti gimná
ziumunkban, az iskolai év végére készülvén a Böhm Károly-emlék- 
tábla megalkotására.

Legyen az iskola az eszmei szépnek és a formai szépnek a 
temploma, hogy a tanuló bármit hall és bármit lát, minden az örök 
szép birodalmába emelje fel a lelkét.

De a szépet nem elég megmutatni, meg is kell azt valósittatni, 
mert itt is igaz, hogy a «Wissen"-nél sokkal többet ér a „Können.“

A költői szép megvalósítására törekedjenek az önképzőkörök is. 
Ezek élére csak fiatal, vagy legalább lélekben teljesen fiatal tanárt 
állítanék. A diák ugyanis örök törvénynek hódolva, mind „modern“, 
mind „forradalmár.'1 Nem a modern írókat szidva, hanem bennük is 
az örök szép felcsillanását keresve és a fiukat igy is az igazi nagyok szere- 
tetére vezetve, lehet az ifjú lelkekre igazán hatni. És hadd Írjanak az 
ifjak minél több verset; így tanulnak meg kevés szóval sokat mondani. 
És ha némileg behatolnak a verselés technikájába, fokozódik a fogé
konyságuk az igazi költői művek szépségei iránt.

Az ének terén és a szavak salakjától megszabadult tiszta művé
szet, a zene terén se tettünk meg mindent, amit a dalt és zenét kedvelő 
Luther hiveinek meg kellene tenniök, habár itt-ott van is örvendetes 
jelenség, mint például a szarvasi gimnáziumban, ahol a szegény diákokat 
ingyen tanítják zenére.

Ifjúságunk dalkedvelése ijesztően hanyatlásnak indul. Magam 
láttam kiránduló idegen tanulókat, akik ahelyett, hogy a dalos pacsirtát 
hallgatták, vagy maguk váltak volna dalos pacsirtává, fonográf körül 
letelepedve az erdő ölén, holmi „uncili-muncili“-nyöszörgésben gyö
nyörködtek.

A képzőművészeteket illetőleg, érdemes f ölj egyeznünk, hogy 
budapesti gimnáziumunkban Oppel Imre rajztanár „Benczúr Gyula 
Ifjúsági Kör" néven egyesületet alkotott a képzőművészetek és a 
kézügyesség ápolására. Már szépen sikerült kiállítást is rendezett a 
több szakosztályra oszló társaság.

*

Az a végső következtetésem: a szép iránt való fogékonysággal 
tanítványaink kezébe jövendő boldogságuk legbiztosabb zálogát adjuk, 
mert amit Petőfi a virágról mond, azt allegorikusán a szépre is ért
hetjük . „Szeresd a virágot és ne féltsd szivedet!“

Szigethy Lajos.
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Titkári jelentés.
Ép 20 évvel ezelőtt 1907. október 20-án alakult meg egyesü

letünk Budapesten.
Húsz év nagy idő az ember, de nagy, jelentős idő egyesületünk 

életében is, hiszen benne tükröződik az ev. iskola és ev. tanárság 
története is. Illő tehát, hogy az első 20 év határánál egy percre meg
álljunk és egyesületünk szerény kereteihez mérten csöndesen ünne
peljünk.

Az országos ág. h. ev. tanáregyesület megalapításának az eszméjét 
az eperjesi főgimnázium tanárai vetették fel először, amint kétségkivüli, 
annak valóra váltásában Gömöry János igazgatónak oroszlán része 
volt. Az előkészítő tárgyalások kb. 3 évet vettek igénybe, mig végre 
az egyesület 20 évvel ezelőtt megalakulhatott 215 rendes, 5 pártoló 
taggal és a következő tiszti karral: Elnök dr. Meskó L. államtitkár, 
alelnök Mágócsy Dietz S,, főiskolai alelnök Masznyik E., középiskolai 
alelnök Fischer Miklós, titkár Gömöry I., pénztáros Szigethy L., jegy
zők Jeszenszky I. és Reil L. Első rendes közgyűlését 1908. évi junius 
10-én Eperjesen tartotta a legszebb auspiciumok mellett. A gyűlés 
előadói voltak Bartholomaeidesz A .: az ev. leánynevelés történetéről, 
Hornyánszky: A teol. szakoktatás reformjáról, Réz Mihály a főiskolai 
reformról és e sorok írója a prot. pedagógia eszméjéről. Az egyesület 
célja az első perctől kezdve világosan állott az ev. tanárság előtt. Nem 
a felekezeti ellentétek szítása végett alakult, hanem az ev. iskolák 
érdekében. Amint első titkára ismételten megformulázta: „Nagy tra
díciók kötelezik az ev. tanárságot, hogy iskoláink szellemét közös erő
vel ápolja. E szellemre, mint a lelkiismereti szabadság és erős nem
zeti érzés terjesztőjére a jövőben is szükség van azon erőtényezők 
között, amelyek a magyarság szupremációját biztosítják."

Ezt a szellemet ápolta egyesületünk 20 éven át és nem rajta 
múlt, nem a nemzeti eszme szolgálatában álló ev. tanárságon, hogy 
idegen ajkú honfitársaink egy részének belső, majd külső elszakadását 
nem tudta megakadályozni.

Egyesületünk kezdettől fogva a jó viszonyt igyekezett fenntartani 
az O. K. T -tel és a velünk egy esztendőben alakult Kath. Tanár
egyesülettel, de kivált a Ref. Tanáregyesü'etben természetes szövet
ségest talált, melynek tankönyv-vállalatát és ifjúsági lapját a „Szövét- 
neket,“ majd pedig az „Erőt" kezdettől fogva pártoltuk és pártoljuk 
tőlünk telhetőleg ma is.

Egyesületünk további mindenkor élénk figyelemmel kisérte a 
prot. tanárok anyagi helyzetét és hosszú felterjesztésében igyekezett a 
közoktatásügyi minisztert meggyőzni azon anomáliákról, melyek az 
állami és felekezeti tanárok javadalmazása között fennállottak, kérve 
őt, hogy a felekezeti tanárok anyagi ellátása az állami tanárokénak a 
színvonalára emeltessék, azonkívül sürgette, hogy az igazgatói fizetés 
a nyugdíjba beszámittassék.

Egyébként az első közgyűlés után jó ideig folytonos felfelé len-
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dülést látunk egyesületünk életében mind a munkásság intenzívitása, 
mind a taglétszám emelése tekintetében.

Az 1908—09. évben tovább folyt a szervezés műve, megalakul 
a választmány és a szakosztályok. Ezenkívül felterjesztés ment a 
miniszterünkhöz a személyi pótlék tárgyában. A közgyűlést Pozsonyban 
tartottuk, hol Hirschmann N. a család nevelői munkájáról, Hetvényi L. 
a vallás-erkölcsi nevelés előbbreviteléről, Brand V. az új angol-német 
internátusokról, Hamvas I. az ifjúsági lapokról, Mayer E. a teológiai 
főiskolák reformjáról értekezett. A rendes tagok száma 268-ra, a pár
toló tagoké 7-re, az alapító tagoké 4-re emelkedett.

A következő 1909—10. évben elkészült az egyesület „ügykezelési 
szervezete. A ref. kartársakkal közös felterjesztést intéztünk a feleke
zeti tanárok hátrányos helyzetének orvoslása céljából. Az előző évben 
felvetett sajtóorgánum ügye egy lépéssel előbbre jutott, de azután vég
kép meg is akadt.

Végül szóba került a tanítói szakosztály létesítése. A tagok száma 
279-re emelkedett.

A Nyíregyházán tartott közgyűlés még az eddigieknél is gazdagabb 
programmot dolgozott fel. Többek között tárgyalták a klasszikus nyelvek 
tanításának korlátozását, a leányiskolái háztartási szakoktatást, a föld
rajztanítás reformját, a tanítóképzők vallástanítási tervének végrehaj
tását stb.

1910—11-ben újabb haladás, Megalakul a tanítói szakosztály és 
vele a tagok száma 484-re emelkedik. Egyik választmányi gyűlésen 
Reil L. felvetette azt a szép eszmét, hogy a szász tanárokat is igye
kezzünk egyesületünknek megnyerni; sajnos, hogy a megindult akció 
nem vezetett sikerre. A Sopronban tartott közgyűlésen a következő 
előadások hangzottak e l : Prőhle K. a középiskolai műveltségről, Hitt- 
rich O. a klasszikus nyelvek tanításáról, Tömörkényi D. az ev. tanító
képzők kellő színvonaláról — nem szólva a szakosztályok változatos 
tárgysorozatáról.

Az 1911 —12. esztendőben ismét Budapesten találkoztak az ev. 
tanárok és tanítók. Őszinte sajnálattal kellett tudomásul venniök Meskó 
elnök távozását, kinek helyébe egyhangú lelkesedéssel Mágócsy Dietz 
S. választatott meg. Fontos a megemlítésre, hogy ez évtől szorosabb 
kapcsolatba jutottunk az egyet, tanügyi bizottsággal, továbbá, hogy el
készült a tanítóképző intézetek rendtartásának tervezete, melyben fő
része Gerhard Bélának volt. Ezenkívül erélyes felterjesztésekben sür
gettük a nyugdíjtörvény revízióját, a családi pótlék rendezését, a fele
kezeti tanároknak a községi pótadó alól való felmentését. A közgyűlésen 
Draskóczy L. a katholicizmus és a protestantizmus elvi álláspontját 
fejtegette a szociális kérdéssel szemben; Sass I. pedig az ifjúság erkölcsi 
romlottságának okait kutatta. Tagok száma 552.

A következő esztendőben (1912—13.) az egyesület a fellendülés 
újabb stációjához jutott el. A tagok létszáma ekkor volt a legnagyobb : 
609, A Szarvason a legkedélyesebb hangulatban lefolyt közgyűlés gr. 
Teleki Józsefné és a szarvasi régi jeles tanárok emlékének áldozott. 
Foglalkozott továbbá a közgyűlés a tanári szolgálati időnek 35 évre
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való kiterjesztésével, az ev. fakultás felállításával, a szociológiai tanítás 
tervezetével, továbbá a zsinati javaslattal, végül felvetődött egy balatoni 
üdülőtelep eszméje. Ez egyesületi évről jelent meg az utolsó 10 éves 
évkönyv.

Az 1913—14. egyesületi év közgyűlése Budapesten tartatott meg, 
melyre árnyékot vetett az 0. K. T. válsága, mely igazában az egész 
magyar tanárság válsága volt. Azonfelül a magyar társadalomban mind 
élénkebben jelentkező világnézeti harcok mintha előjelei lettek volna a 
szörnyű világkataklizmának !

A háború kitörése után karunk megbénult, munkakedvünk ellan
kadt és igy természetes, hogy az egyesület pezsgő élete is megszűnt, csak 
egy-egy választmányi gyűlés gyűjtött össze bennünket. Mégis ez idő 
alatt alakult meg a 6-ik, vagyis vallástanárí szakosztály. Az utolsó 
közgyűlést Nagymagyarország tanáraival 1918. évi szeptember hó 
11-én tartottuk meg Budapesten. Néhány héttel rá jött a nagy föld
rengés, drága hazánk földarabolása, melynek átkát ma is nyögjük mind
annyian. Csak 1920. évi december hó 9-én vehettük fel újra a munkát 
— megfogyva bár, de törve nem — a jelenlegi tisztikarral. Az első 
kiváló titkár 1917-ben adta ki az utolsó, 7-ik évkönyvet, azóta meg
gyengült egyesületünk csak két évenként az egyet, egyház segítségével 
bocsáthatott ki egy-egy két ives évkönyvet. Mégis mi valósíthattuk 
meg az egyesület régi vágyát, a sajtóorgánum kiadását. A háború előtt 
egyesületünk a jelenlegi titkárral megiratta az ev. nevelés történetét; 
mi pedig kiadhattuk Szigethy: Luther lelkének 2 kötetét; Osváth G. 
Petőfi aszódi ifjúsága c. művét és Haberehrn G. kis korálkönyvét. 
E mellett kétségkívül megérleltünk sok tanügyi kérdést, küzdöttünk 
a tanárság társadalmi megbecsüléséért, megvédtük érdekeinket és iga
zunkat az egyházi és világi hatóságokkal szemben és igyekeztünk 
kitűzött főcélunkat, „az ev. tanerők egységes közszellemének kialaku
lását“, tőlünk telhetőleg, a rendkívül mostoha viszonyok között is 
előbbre vinni.

Az első tisztikar körünkben lévő, érdemekben gazdag tagjai: 
Mágócsy Dietz S., Szigethy L. és Reil L. tanúságot tehetnek róla, hogy 
hívek maradtunk az ősök eszményeihez és hogy mindig fennen lobog
tattuk a lelkiismereti szabadság és nemzeti érzés lobogóját. Ezért a 
vázlatos áttekintést nem végezhetem mással, mint azzal a hő óhajjal, 
emelkedjék egyesületünk oly magasra, amint azt nemes hivatásánál 
fogva megérdemeli.

A lefolyt egyesületi év eseményeit már csak a legrövidebbre 
foghatom. Mint hív krónikás legalább futólag utalok arra, hogy Magyar- 
ország sorsa nagy fordulat előtt áll. Hogy ez a fordulat mikor követ
kezik be, még nem is sejthetjük, de hogy az olasz-magyar barátkozás, 
a Rothermere-akció, a genfi tárgyalások alkalmasak arra, hogy lassan- 
lassan levegyék a hályogot a félrevezetett Európa szeméről, — talán 
nem tekinthető többé hiú ábrándnak. Ugyancsak örvendetes jelenségnek 
veszem a protestáns felekezetek egymáshoz közeledését, aminek talán 
legbeszédesebb dokumentuma a közös Prot. Tanügyi Szemle megindí
tása, mely kétségkívül nevezetes határkő a prot. tanügy történetében.
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A magunk részéről bevalljuk, hogy bizonyos sajátos érdekeink képvi
seletéről a közös folyóirat keretében le kellett talán mondanunk, de 
szívesen meghoztuk ezt az áldozatot a prot. testvériség érdekében, 
amelynek üdvös kihatása egyenesen kiszámíthatatlan. Szívesen konsta
táljuk azt is, hogy a ref. testvérekkel eddig folytatott közös munkál
kodás a legteljesebb harmónia jegyében folyt és lényegesen közelebb 
hozott egymáshoz bennünket. De különös köszönettel tartozunk ref. 
testvéreinknek, hogy méltányolva szegénységünket, az anyagi terhek 
túlnyomó részét nobilis módon vállalják. A mélyülő prot. testvéri
ség másik s felettébb örvendetes tünete Raffay és Ravasz püspökök
nek nem rég történt megkapóan benső testvéri kézfogása Cegléden, 
Vajha egy jobb korszak eljövetelét jelentenék e mozzanatok és vajha 
bekövetkeznék végre valahára az egész keresztyén magyar társa
dalom testvéri tömörülése. Amilyen szomorúsággal és egyben aggo
dalommal vettünk tudomást a két kiváló és mindig megértő kát. 
egyházfejedelem, Csernoch és Prohászka örök eltávozásáról, annyira 
szívesen vesszük a legközelebb lezajlott kath. nagygyűlésnek hozzánk 
intézett barátságos szózatát.

Tanügyi téren a lefolyt év legfontontosabb mozzanata kétségkívül 
a leányközépiskolákról szóló törvény életbe léptetése, melynek lehetnek 
hiányai, de mégis korszakos a magyar leánynevelés terén. Másik 
említésre méltó eseménynek tartom Scitovszky belügyminiszternek a 
közerkölcsiségetvédő rendeletét, mely arra mutat, hogy a magyar társadalom 
végre ráeszmél arra, hogy a nevelés nem egy reszortminiszter és a hiva
tásos pedagógusok, hanem az egész magyar nemzet ügye.

Áttérve egyesületünk működésére, az főleg jan. 13-án és május 
1-én tartott választmányi üléseinken nyilvánult meg, hol a Tanügyi 
Szemle közössététele mellett, a tanító kartársak által felállítandó üdülő 
teleppel, a tanárok nevelő házával és a Masznyik jubileum előkészíté
sével foglalkoztunk.

Örömmel jelentem, hogy az év folyamán készült el a „Utasítás az 
ev. öntudatnak a középfokú iskolákban való ápolására“ és a közép
iskolák rendtartása. Az első elkészítésében Szígethy L, elnökünknek, a 
rendtartásáéban pedig Adorján Ferenc kartársunknak van legtöbb érdeme. 
Ellenben nem tarthattuk meg közbejött akadályok miatt a budapesti—aszódi 
kör gyűlését.

Múlt évi fölterjesztéseink válasz nélkül maradtak, egyik közülük 
azonban, a családtagok vasúti kedvezménye, az uj miniszter megjele
nésével megvalósult. Az idén az építési kölcsönnek a felekezeti tanárokra 
való kiterjesztését kértük a népjóléti minisztertől.

Ezenfelül folytonos érdeklődéssel kisérjük egyetlen jogakadémiánk
nak uj stádiumba jutott létért való harcát és a Tiszakerület állás
pontját magunkévá téve kimondhatjuk, hogy fenntartását föltétlenül 
szükségesnek tartjuk. Szívesen csatlakoztunk a kath. tanáregyesület 
azon mozgalmához is, mely a középiskolai tanáregyesületek szövetségét 
akarja létrehozni.

Az ev. tanárok az idén is bőségesen kivették részöket a társa
dalmi, tudományos és művészeti mozgalmakból; irodalmi munkáik fel
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sorolását azonban ezúttal mellőznöm kell, kölönben is a Szemle mindig 
híven fölemlíti őket. Ellenben nem mulaszthatom el, hogy üdvözöljem 
Fáik igazgató urat 30 éves jubileuma, Renner kartársunkat immár 
negyedszeri tudományos kiküldetése és Szigethy elnökünket a minisztertől 
nyert elismerő oklevél alkalmából.

Hála és köszönet illesse Br. Radvánszky Albert egyet, felügyelő 
urat, tiszteleti tagunkat, aki jóllehet a Szemle közös lobogó alatt indult, 
mégis folyósította az ígért segélyt és Szigethy elnökünket, aki könyvei 
jövedelmének tekintélyes részét folyóiratunk fenntartására adományozta.

Személyi veszteségeink az idén, kivált az év vége felé voltak. 
Meghaltak Király László békéscsabai és Plenczner Lajos szarvasi kar- 
társaink, akik hü, kötelességtudó tanárok és jó emberek voltak.

De háromról igazán elmondhatjuk, hogy nagy halottaink, Hetvényi 
L., Góbi I., Masznyik Endre. Hetvényi bokros érdemeit és fenkölt 
személyiségét már máshclyütt igyekeztem jellemezni. O róla, az örökké 
felejthetetlenről ép oly találóan, mint szépen mondta igazgatója a simái 
tartott gyászbeszédjében, hogy Hetvényi több volt egyszerű tanárnál : 
lobogó lánggal égő szövétnek volt, mely messzire világított és melegített,

Góbi Imre, e hatalmas egyéniség és vezetésre született ember és 
emellett mélly és gyöngéd érzésű poéta távozása úgy hatott ránk, 
mint amikor kidől „az őserdők dísze, az óriási cser!"

És mit szóljak Masznyik Endréről, erről a csodálatos Írói talentum
ról, az eszmék bőségét produkáló tudósról és minden harcos természete 
mellett is jószívű emberről, kinek irodalmi működése egy időben a 
magyar ev. teol. irodalommal egyértelmű volt. Váratlan távozása akkor 
következett be, mikor irodalmi működése az ő bibliaforditásával zenit
jét érte el és amikor 50 éves irói és 70-ik születése alkalmából ünnpelni 
készültünk ő t!

Jelentésem végéhez értem. Egyesületünk immár 20 évet futott 
meg úgy, hogy jövendője elé jóreménnyel, indokolt bizodalommal tekint
hetünk. Uram, ne hagyj szégyent vallanunk a mi reménységünkben!

S z e lé n y i Ö dön.

Megjegyzések. 1
1. A tanári fízetésrendezés állítólag készül. Örömmel halljuk. 

De a sok csalódás után megszólal, feltör belőlünk az aggó kérdés is : 
olyan lessz-e, aminőt visszafolytott keserűséggel már régóta várunk, 
olyan-e, amely megnyugtatja végre a tanári lelkeket ? Ha nem ilyen 
lesz, csak csalódásainkat szaporítja, keserűségünket állandósítja, lelki 
sebeinket meg nem gyógyítja. Pedig nem tanári érdek, de elsőrangú 
államérdek, az állam lelki szanálásának nélkülözhetetlen feltétele, hogy 
az új nemzedék lelkét formáló tanárság lelki egyensúlya teljesen helyre
álljon. Nincs ennek teljesíthetetlen feltétele; az Orsz. Középiskolai
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Tanáregyesületnek a közoktatásügyi miniszter úrhoz benyújtott memo
randumai híven tükrözik az egész tanárság kívánságait; csak ezeket a 
tényleges nehéz viszonyokkal komolyan számoló kívánságokat kell 
teljesíteni, akkor megnyugszik, meggyógyul a tanári lélek, akkor friss 
erejű, nagy céljaira osztatlan lélekkel törő tanári gárdával indulhat 
miniszterünk magyar jövendőnk nagy kulturfeladatainak elvégzésére.

Reménykedve várunk; szinte lehetetlennek tartjuk, hogy remé
nyeink megcsúfoltassanak.

2, A rend, fegyelem, kötelességtudás hármas erényén, mint 
szilárd oszlopokon nyugszik állam, társadalom és minden társadalmi 
alakulat jólléte, boldogulása, virágzása: ezt hirdetjük mi tanárok az 
iskolában és iskolán kívül; ezekre az erényekre igyekszünk nevelni a 
ránk bízott zsenge ifjúságot. De hiábavaló minden mi igyekezetünk, ha 
ifjúságunk kint az életben olyan jelenségeket lát, amelyek ellenkeznek 
a mi tanításainkkal, amelyek megcsúfolják büntetlenül a mi nevelési 
ideálunkat, megcsúfolják az általunk hirdetett nagy erényeket. Megdöb
benéssel szemléljük évek óta, hogy egyetemi ifjúságunk súlyos vétsé
geket követ el a rend, fegyelem és kötelességtudás erényei ellen, szinte 
megtöriatlanul. Ez a rossz példaadás rombolólag hat a középiskolai 
ifjúság lelkületére s komolyan veszélyezteti a középiskolai nevelés 
eredményét; kérnünk kell azért az illetékeseket, állják útját ezeknek a 
kilengéseknek s bölcs intézkedésekkel segítsék elő azt, hogy a magyar 
ifjúság, a szebb magyar jövendő reménye, mintaképül szolgálhasson 
minden nemzet ifjúságának, a rend, fegyelem és kötelességtudás eré
nyeinek gyakorlásában. Vídeant consules !

3. Egyedül üdvözítőnek kell, hogy higyje magát minden vallás. 
„Ezt nem csak a katholikus vallás hirdeti, hanem a protestáns, a zsidó 
és a mohamedán is," — mondja Hegedűs Lóránt a Magyar Protes
tánsok Lapja folyó évi 13. számában. Mi, mint protestánsok, ellene 
mondunk ennek a megállapításnak. Állítjuk, hogy a protestáns egyházak 
egyike sem hirdette sehol, soha, ma sem hirdeti, hogy ő az egyedül 
üdvözítő. Ellenkezőleg, mi reformátusok és mind a többi protestáns 
felekezetek azt hirdetjük, hogy mindenki, aki igazán hisz a Jézus 
Krisztusban és az ő tanításai szerint él, üdvözül, bármelyik felekezet 
tagja is. Épen ez egyik sarkalatos különbség köztünk protestánsok és 
a r. katholikusok között. Épen ez a felfogásunk teszi lehetővé, hogy 
mi protestánsok őszinte tisztelettel tudunk tekinteni mindenki őszinte 
vallásos meggyőződésére s szerető megértéssel tudunk együtt élni, össze
fogni nagy célok szolgálatára, más vallású honfitársainkkal. Mi sem 
magunkat, sem más embertársainkat nem tartjuk csalhatatlanoknak; mi 
a magunk hitét legjobbnak, legígazabbnak tartjuk ugyan, de mások 
őszinte meggyőződése előtt is tisztelettel hajiunk meg, a más hiten 
levőket nem bántjuk, nem gúnyoljuk, nem üldözzük. Aki másképen 
érez, másképen cselekszik, az szerintünk nem jó protestáns, de nem 
is jó keresztyén,
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4. Keresztény, vagy keresztyén? Ez nem felekezeti, de tisztán 
etimológiai kérdés. Nagy hiba, ha valaki felekezeti kérdést csinál be
lőle. Egészen bizonyos, hogy a görög Christianos s a szláv krestján, kresztyén 
szóból etimológiailag csak a keresztyén magyar szó származtatható le 
ép úgy, mint a Sebastiánból Sebestyén. Még bizonyosabb, hogy se 
magyar se más nemzetiségű keresztyének sohase nevezték el magukat 
a keresztről, tehát hogy a kereszt szónak semmi közesem a keresztyén, 
sem a keresztény magyar szóhoz. Aki tehát etimológiailag helyesen akar 
írni, az írjon keresztyén-1, aki az etimológiával nem törődik, az írjon 
keresztényt. Mi minden igazságot, az etimológiai igazságot is, tisztelet
ben tartunk: tehát keresztyén-i írunk s nem fogadjuk el Hegedűs 
Lóránt idézett cikkében tett indítványát, hogy a jó békesség kedvéért 
írjunk keresztényt. Nem volnánk jó kálvinisták, ha a megismert igaz
ságot, bármily jelentéktelennek tetsző esetben is, bárki kedvéért meg
tagadnék.

5. A kereszt feltevésére vonatkozó indítványát sem helyeseljük 
Hegedűs Lórántnak. Kálvin János a keresztet, a képeket és szobrokat 
azért távolította el a templomokból, hogy Istennek lélekben és igazság
ban imádását minél inkább biztosítsa s lehetőleg meggátolja, hogy a 
mistikumra hajlamos emberek lelkét, figyelmét, ezek a külsőségek 
symbólumok, elvonják az egy igaz Istenről, hogy gátolják őket az 
Istennel való lelki összeforrásban. A magyar reformátusok szigorúan 
ragaszkodtak eddig Kálvin ilyetén felfogásához; mi azt kívánjuk, ragasz
kodjanak ezután is. Nekünk reformátusoknak, nagykorú keresztyének
nek, nincs szükségünk semmiféle külsőségre ; ránk nem külsőségekkel, 
hat, mi nem külső jelképekben, de lelkűnkben látjuk, érezzük az egy 
örök Istent és egyszülött fiát, a Jézus Krisztust.

6. Tizennyolc éven aluliak korcsmázása ellen hozott törvényt 
országgyűlésünk e hóban. Helyes. De nem elég. A törvény komoly 
végrehajthatóságában is kételkedünk. Szigorú törvényt kellene hozni 
mielőbb a részegség, illetve a részegeskedők ellen. Törvényt, amely 
szigorúan bünteti mindazokat, tekintet nélkül korra és társadalmi állásra, 
akik az utcán, vagy bármely nyilvános helyiségben részegen találtat
nak. Megszégyenítő fogházbüntetést, nem pénzbírságot, kell az ilyenekre 
róni s ismétlődés esetén a választójogtól is meg kell fosztani őket. A 
részegség az emberi méltóság megalázása, az emberen ragyogó Isten
kép meggy alázása : megérdemlik tehát e bűn elkövetői a törvényes meg
bélyegzést s nem érdemlik, hogy szavuk legyen az államügyek 
intézésében. Ideje volna már komolyan figyelmeztetni a magyar társa
dalmat a részegeskedés undok, emberségmeggyalázó voltára, mert még 
mindig virtus számba megy társadalmunkban a nagyivás, a részegséget 
pedig vajmi kevesen tekintik dehonesztáló dolognak. Gyógyítni kell 
gyökeresen a magyar közszellemnek ezt a defektusát s a gyógyítás 
munkáját nem szabad pusztán a templomra és iskolára hagyni, be kell 
vonni abba a közigazgatás és büntető bíróság hatékony közreműködé
sét is. Ez is hozzátartozik a nemzetneveléshez.
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7. Kossuth szobrot avattunk november hó 6-án Budapesten, 
fényes keretekben, országos ünnepléssel. Azt szeretnők, ha nemcsak 
Kossuth Lajos szobra állna fővárosunkban, de Kossuth lelke élne, állna, 
égő, világitó tűzoszlopként a magyar lélek, a magyar nemzeti szellem 
központjában. Kossuth lelke: a szeretet, a szabadság és világosság 
lelke, hogy forró, tündöklő sugaraival kiperzselje a faji, felekezeti és 
osztálygyűlölség fertőző csíráit, kiűzze a sötétség sokféle hazug mezbe 
öltözött ördögeit a magyar szívekből. Hisz sohase volt nagyobb szük
sége tisztító tűzre, ördögűzésre a magyarságnak, mint most, mikor 
Kossuth emléke, Krisztus neve zeng az ajkakon, de pogány gyűlölség, 
szeretetlenség villog a szemekben, tombol a közéletben s a sötétség ördöge 
fekszik a lelkekre. Kossuthban a Krisztus lelke tükröződött, ettől 
kapta hóditó erejét; erre a lélekre van szüksége a mai magyarságnak, 
hogy a magyar igazság győzni, hódítani tudjon, hogy Csonkamagyarországból 
Nagymagyarország, boldog Magyarország lehessen. B o r s o s  K á r o ly .

Hazai és külföldi irodalom.
Luther lelke. H a n g ú la tk é p e k  a  lu th e r á n u s  m a g y a r s á g  m ú ltjá b ó l. 

D r . R a d v á n s z k y  A lb e r t  e g y e te m e s  fe lü g y e lő  e lő s z a v á v a l  ir ta  S z ig e th y  
L a jo s . K ia d ja  a z  E v a n g é lik u s  T a n á r e g y e s ü le t  1 9 2 6 —1 9 2 7 . I— II. k ö te t. 
1 4 1 A 1 4 3  la p  80 , 3 1 A 3 3  képpe l. Á r a :  2 '4 0  \ 3  p e n g ő . K a p h a tó :  a 
L u th e r -  T á r s a s á g  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n

A lutheri reformációnak és eredményeinek a kálvinitól eltérő egyik 
jellegzetes vonása az, hogy bennük igen erőteljesen kifejezésre jut a 
nagy Alapvető Személyiségének lenyűgöző vonzata. Művének tovább- 
folytatója és világviszonylatban kiépítője, Kálvin, elvégre szintén a 
történelem legtítánibb személyiségei közé tartozik, de az ő munkássága 
s az utókorra tett hatása, nagyon érdekesen, egészben véve sokkal 
személytelenebb jellegű a Lutherénál. Luther bízvást elmondhatta volna 
magáról a lelke egyik legnagyobb magyar ihlettjének és neveltjének, 
Petőfinek ismert gyönyörű sorait:

„Hogyha feldobnám az égre 
szivemet •'

melegítené a világot 
nap helyett.“

A  Kálvin személyiségének világító, melegítő és éltető hatását ezzel 
szemben inkább a villamosáram tevékenységéhez lehet hasonlítani, amely 
egy elrejtett központban láthatatlanul fejlődve, maga nem, csak ered
ményeiben lesz láthatóvá. Végső elemzésben, azt hiszem, oda lehet 
ezt az érdekes különbözést (a világért sem e l le n k e z é s t!) visszavezetni, 
ahová a két nagy testvérreformátor tanításainak központi gondolatai is 
útalnak: a keresztyén lélek és gondolkozás nyilvánvaló p o la r i tá s á r a .  
Az egyik sarok, az Istennel megteljesedő, Istenben szabad és boldog 
hívő Én Luthernél, a másik sarok, a minden emberit semmiségbe alázó
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isteni Majestas Kálvinnál találja meg a maga klasszikus és örökérvényű 
kifejezését. És ez így van jól, mert a reformáció műve csak e polaritás 
mindkét sarkának egyenlő energiájú érvényrejuttatásával lehetett szellem- 
történeti és providenciális e g é sszé .

Ebből nyilván következik, hogy a Luther reformációjának szellemi 
gyermekei sokkal inkább magukon viselik, nemcsak a korábbi, de még 
a későbbi nemzedékekben is, nagy Tanítójuk és Krisztushoz vezérlőjük 
személyes lelki hatásainak vonzó bélyegeit, mint a Kálvinéi. Hiszen 
egyebekről nem szólva, a jó és hű lutheránus ember kezdettől fogva 
mindmáig abban a kellemes helyzetben van, hogy a wittenbergi Doctor- 
nak történetét gyermekségétől kezdve úgyszólván a legapróbb részlete
kig ismerheti s a Tischreden-ben és egyebütt gondosan megőrzött ren
geteg hiteles személyi dokumentum által valóságos személyes közösség
ben élhet ezzel a sugárzó, nagy és mély szívvel. A Kálvin alakjával 
a leghűbb kálvinistának is lehetetlen megteremtenie és föntartania 
ugyanilyen bensőséges személyi kapcsolatot. Mennyire szegényes, sok 
tekintetben rejtélyekkel átszőtt mindmáig a Kálvin ifjúságáról, refor- 
mátori személyiségének kifejlődéséről való tudásunk — s későbbi 
életének és küzdelmeinek során is mily aggodalmosan rezervált volt ő 
éppen a személyi megnyilatkozások terén, a szív, a kedély, az érzelem 
hangjaiban (amelyekből pedig őneki is hataimas register állt rendelkezé
sére !) Ezért van az is többek között, hogy amíg a régi lutheránus dog
matikába egészen természetesen és logikusan illeszkedett be egy 
„ D e  V o c a tio n e  L u th e r i“ szóló fejezet — református dogmatikákban egy 
ugyanilyen fejezetet Kálvinról míg csak elképzelni is a sacrilegium ha
tárát súroló képtelenség volna.

Mindezzel azt a megállapításunkat akarjuk alátámasztani, hogy a 
Szigethy Lajos könyvének alapconcepcióját elsősorban éppen lutheránus 
szempontból természetesnek, mondhatni önként adódónak s már csak 
ennélfogva is igen szerencsésnek tartjuk. A nagyérdemű, csiszolt tollú, 
poétalelkű pedagógus-író, a wittenbergi Nap egy-egy drágalátos sugár
törését akarja bemutatni a lutheri protestantizmus és kultúra legjelleg
zetesebb magyar képviselőiben, négy század során keresztül: kis
királyokban, főurakban, lelkipásztorokban, tudósokban, pedagógusok
ban, költőkben, művészekben stb. — férfiakban és kisebb számú nőkben. 
A két csinos és gazdagon illusztrált kötet összesen 42 ilyen „hangúlat 
kép“-et tartalmaz. Ezek a képek szeretettel teljes történelmi tanúlmá- 
nyozásból, meggyőződött lutheri vallásosságból s a mellett mélységes 
egyház- és hazaszeretetből születtek s a legtöbbször igen vonzóan és 
kerekdeden, de kivétel nélkül mindig lelkesen és lelkesítőén vannak 
megcsinálva. Ezért kiválóan és h éza g p ó tló é in  alkalmasok arra, hogy a 
protestáns nagyközönségnek mintegy a d  o c u lo s  demostrálják, mit jelen
tett és jelent a Luther lelke nemcsak a magyarországi protestantizmus, 
de — négy század óta szakadatlanul — az egész és oszthatatlan 
magyar nemzeti kultúra számára is. Sok egyéb hasznos, épületes és 
léleküdítő tanúlság mellett különös elevenséggel emelkedik ki a könyv 
színvázlataiból az a művelődéstörténeti igazság, hogy h a z á n k  tö r té n e l
m é b e n  a m a g y a r  é s  e g y é b  fa jo k  k ö z ti  le g m é ly e b b  e g y e s í tő  s z e l le m i
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k ö te lé k n e k  e le d d ig  é p p e n  a  k e r e s z ty é n s é g  lu th e r i ty p u s a  b izo n y u lt, m e r t  
ez  v o l t k é p e s  a rra , h o g y  m in d a m a  fa jo k  k ö zü l, a m e ly e k r e  M a g y a r -  
o rszá g o n  e g y á lta lá n  k ite r je d t,  e g y h á z i  lé le k s z á m o t m e s s z e  m e g h a la d ó  
a r á n y b a n  te rm e ljen  k i  in te l le k tu á ll is  e le m e k e t s  á l l í ts a  ő k e t  a z  e g y s é g e s  
m a g y a r  n e m z e ti  k u ltú r a  s z o lg á la tá b a . Ez olyan igazság, amelyet nem 
homályosíthatnak el sem az erdélyi szász elzárkózás magyar ellenes 
jelenségei, sem a későbbi szerencsétlen pánszláv fejlemények: mert 
annak igazán nem a Luther lelke volt az oka, hogy a Heltai 
nemes magyar kezdésének nem akadt az erdélyi szászok közt folyta
tója, meg, hogy Kollárék Wittenberg helyett már Prága és Moszkva 
felé fordulva lesték a napfelkelését,

A szép és jó könyvön kétségtelenül meglátszik, hogy nem szak
történész munkája, mert a mélyebb történelmi tudást igénylő talajon 
határozottan bizonytalanul mozog. Legsikerültebb darabjai épp ezért is 
főként azok, amelyek a múlt század nagy magyar lutheránusait ölelik 
fel — akiknek alakjához és tetteihez a szerzőnek vagy személyes vagy 
(lévén ő maga is ős-magyar dunántúli nemes lutheránus ároni család 
méltó sarja) familiáris reminiscentiái is vissza nyúlnak. Ezek a remí- 
niscentiák igazi bájos zománcot adnak nem egy hangulatképnek s azt 
mondhatni, nemcsak történelmi, de aesthetikai szempontból is mintegy 
hitelesítik értékben azokat. Ezekkel szemben van egy pár egészen el
nagyolt és elsietett, rövidnél is rövidebb vázlata, amelyek minden kár 
nélkül elmaradhattak volna. Stílusa egyszerű, magát olvastató, fordulatos 
és színes, egészben véve irodalmi színvonalon álló ; kár, hogy néha-néha 
nem tartja elég gonddal ezt a színvonalat, ami olykor határozottan még 
az irodalmi íz lé s n e k  is rovására megy. Lelkesedése egyszer-másszor 
naivitásba csap át, vagy indokolatlan nagy mondásokat ad tollára : de 
ezt szívesen megbocsátjuk neki annak fejében, hogy könyve — leg
alább is azok számára, akik némi érzékkel bírnak a művelődéstörténet 
iránt s értékelik annak népszerűsítését, — igazán ritka lebilincselő 
olvasmány.

Szigethy érdemes műve mind két protestáns egyház középiskolai 
valláspaedagógusai és historikus- meg irodalomtanárai számára meg
becsülhetetlen segítség, A második kötet előszavában megígért harmadik 
elé jogos és örvendő várakozással tekintsünk. R é v é s z  Im re .

Helyreigazítás. A Prot. Tanügyi Szemle folyó évi 7—8. számában 
a dr, Kapossy Lucián tollából bírálat jelent meg Makkai Sándor „Magyar 
fa sorsa" c. munkájáról. E bírálatnak két passzusára, melyekben Ka
possy reám, illetve Ady-életrajzomra hivatkozott, választ voltam kény
telen írni s beküldtem azt a Szemle szerkesztőségéhez. Időközben 
azonban Mors Imperaior közbelépett: dr. Kapossy Lucián meghalt s én 
a cikket visszakérve a szerkesztőségtől, mindössze az alábbiak kijelen
tését teszem meg:

Kapossy Lucián két ízben hivatkozott könyvemre, mint bizony
ságra, az alábbi módon:

1. „Ady életrajzírója (is) rámutat, hogy éppen Nagyvárad vált 
végzetessé Adyra, mind úgynevezett hazafias, mind szerelmi lírájára. “
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2. . . az életrajziró — folytatja : Ady Párisba járása e szerelmi
viszonnyal (anyagilag is) volt kapcsolatban.“

Tudom, hogy a halottat kegyelet és kímélet illeti meg. Ez okból 
minden emóció nélkül, száraz higgadtsággal jelentem ki, hogy ezt a két 
állítást soha és sehol nem írtam le. Nem tudom megérteni, hogy bol
dogult Kapossy Lucián miképpen idézhetett olyan passzusokat köny
vemből, amelyek — bárki ellenőrizheti — nincsenek meg abban.

Ady Lajos.
Payr Sándor: Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926. 74. lap.
Ez a kis munka komolyan számot tesz a gazdag Széchenyi iroda

lomban. Oly oldalról tünteti fel a legnagyobb magyart, melyet ezideig 
csak kevéssé vettek figyelembe. Utaltak ugyan arra, hogy a magyar 
államférfi és reformátor meggyőződése a vallásos érzelmekből hajtott 
ki, de részletes vizsgálat tárgyává ezt a t ényezőt nem igen tették.

Payr épp ezt tűzi ki feladatul és e végből felhasználja Széchenyi
nek legújabban kiadott munkáit is, kivéve a naplóknak Viszota által 
szerkesztett Il-ik kötetét, mely már csak e dolgozat nyomtatása közben 
jutott a kezébe. Szerző megvizsgálja Széchenyi vallásos lelkületének 
általános jellemvonásait, továbbá a róni. kath. egyházhoz és a protes
tánsokhoz való viszonyát és arra az érdekes eredményre jut el, hogy 
Széchenyi a szabadelvű magyar katholikus típusa volt, aki érzelmeit 
az ész hatalma alá vetette és teológiai felfogásában általában a raciona
lizmus hatását mutatja, minélfogva a vallást igazán csak erkölcsi olda
láról tudta méltányolni. Egynémely tekintetben pedig a protestánsok 
szellemi rokona volt, akiknek hazafias érdemeit mindig készséggel 
elismerte.

Payr kiváló műve kétségkívül ellentmondást is fog kihívni maga 
ellen. Hiszen a Széchenyi arcképe koronként változik és az uralkodó 
áramlatnak megfelelőleg, ma inkább konzervativ-konzervatikusnak sze
retik feltüntetni. Különben is Széchenyi annyira szövevényes egyéniség 
volt, hogy még ellentétes vonásokat sem nehéz az ő lelki világában 
felmutatni.

Payr megállapításai azonban igy is kiváló értékűek és műve 
tanulmányozásra a legmelegebben ajánlható. Szelényi Ödön.

Faragó Bálint: A mezőtúri református egyház története 
1530—1917. 324. lap. Török-nyomda, Mezőtúr. 1927.

Faragó Bálint pedagógus volt, a legnemesebb értelemben véve. 
Lelkének dúsan ömlő aranyait nemcsak tanítványai körében pazarolta, 
de azonkívül is, minden idejét a köznek áldozta fel. Tanítani 
akart mindenkor. Egész élete a követésre legméltóbb példa, munkás
ságával is serkenteni akart a szépre, jóra és igazra Nem első mun
kája fenti mű, az egyháztörténelem régi munkása ő, egyik szakérte
kezését pedig annak idején 200 arany frankkal jutalmazta a Tiszántúli 
Ref. Tanáregyesület.

A nyugalombavonúlás zavartalan idejét használta fel élete fenti 
legnagyobb alkotására, amely a közbejött zivataros idők miatt csak 
most láthatott napvilágot.
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E tartamilag súlyos, külsejére is megnyerő könyv igazi komoly 
munka, igazi szakember alkotása; az érdekelteknek pedig e mellé 
még vonzó olvasmány is Mert ugyan melyik mezőtúri embert ne érde
kelné áldozatos, hitbuzgó ősének sorsa, egyházi tevékenykedése ? A 
múltnak egy-egy ragyogó, napsugaras, vagy fellegek borította sötét kor
szakáról vonja le a leplet a Szerző

Sehol egy adat, egy évszám, vagy megállapítás, amit okmányokkal 
ne igazolna, szavahihető bizonyságokra vissza nem vinne s ne utalna 
megbízható forrásokra. Pedig feladata nagyon súlyos, mert a mezőtúri 
ref. ekklézsia legfontosabb kútfői, a XVI. és a XVII. századra vonat
kozók mind odavesztek kétszeri, a törökök és a rácok előli mene
külése alkalmával. így csak az egyházi levéltárra, Mátriculára, az 
Ekklézsia Protocollumára támaszkodhatott és más kéziratokra, melyeket 
ő mentett ki a feledékenység és pusztulás tengeréből. Átvizsgálta azon 
kívül árgus szemekkel mindazokat a történeti útalásokat, kutforrásokat, 
ahonnant egy nevet, egy évszámot csak kihalászhatott műve számára.

Egyháztörténetét a város történetével párhuzamosan adja. Mezőtúr 
helyén már a történelem előtti időben laktak, de a reformáció idejéig 
csak ásatások és egyéb leletek tanúskodnak róla. A reformáció előtt 
már találunk számos mezőtúri ifjút a külföldi egyetemeken, ott szívják 
magukba az új tanokat s haza jőve itthon gyümölcsöztetik is azt Az 
1530-as években már gimnáziuma van az újonnan alapított túri ekklé- 
zsíának, ez mutatja azt a mélységes hatást, amit a reformáció kiváltott 
az ősi lakosokban és az a körülmény, hogy Mezőtúron az egész lakos
ság egytől-egyig protestáns lett, közelebbről pedig a kálvinista eszmék 
követőivé, amit szerző elfogadható érvekkel bizonyít. A katolikus egy
ház Mezőtúrra csak 1776-ban állíttatott vissza „a kát. egyházakat min
den áron szaporítani akaró püspökök és túlbuzgó világi urak" közre
működése folytán, bár „e tény magában véve sérelemnek nem mond
ható" — jegyzi meg róla szerző.

Teljes történeti hűséggel és pártatlansággal rajzolja aztán a refor
máció utáni állapotokat, a török hódoltság és különböző menekülések 
korát, az üldözés és elnyomatás, valamint a zaklatások idejét, majd a 
szabad fejlődés korszakát, végül az anyagiakkal folytatott végnélküli 
küzdelmeit.

Mindenütt az igazságra törekszik, sine ira et studio festi az el
nyomók álláspontját, itt-ott még védeni is iparkodik eljárásaikat a 
nélkül, hogy meggyőződéséből valamit is feladna. Minden tekintetben 
mintaszerű egyháztörténeti alkotásnak tekinthető, amennyiben nyoma 
sincs benne a vallási türelmetlenségnek, adatai mindenkor pontosak s 
meggyőzők. Fejlődés története az egyház alkotmányról és a presbi
tériumról elsőrangú.

Érdekes unikumot említ 1818-ból, amikor a presbiteri gyűlésen 
egy presbiter javasolja, hogy a szülők gyermekeik tanittathatásában segít- 
tessenek oly módon, hogy . . .  a szülők gyermekeik taníttatásáért semmit 
se fizessenek. Az ingyenes iskolázás terve tehát komoly formában 
jelentkezett már 1818-ban s maguk a tanítók hiúsították meg ezt attól 
való félelmükben, hogy „felette sok tanítványaik lesznek s a fize
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tés meg kevés lesz.“ Addig ugyanis a szülők évenként egy véka búzát 
fizettek minden iskolás gyermekért tandíj fejében. Minden
képpen fontos újítás lett volna pedig ez azért is, mert az akkori gim
názium mintegy felső foka volt a népiskoláknak, még akkor nem külö
nült el az alsó és felső tagozata az iskoláknak . . .

Szerzőnek lelkiismeretes pontosságára vall az a körülmény is, 
hogy az 1753-iki Törő-féle lázadást, minthogy írott okmányokat e tény
ről nem talált, néhány szóval elintézi, pedig igazán ezzel tudott volna 
a mezőtúriaknak hízelegni, ott ugyanis a legélénkebb emlékezés és erős 
hagyomány tartja, hogy Törő Pái karddal kezében akadályozta meg 
temploma elfoglalását, még saját renegát fia ellenében is. Erről írt 
regényt is Tábori Róbert: A templom kulcsa címen s lenni is kell 
valami komoly alapjának, legfeljebb elkallódtak írott bizonyítékai, mert 
különben nem élne ott a szivekben kitörölhetetlenül a nyoma.

A könyvet a mezőtúri Török nyomda adta ki vonzó kiállításban 
s jó lélekkel ajánljuk minden protestáns testvérünknek, akiket egy
házunk küzdelmes kora érdekel. Dr. Boross István.

Dr. Kovács Géza : Magyar olvasókönyv a középiskolák I—III. 
osztálya számára. Magyar iskolakönyvek sorozata. Szerkesztik: dr. 
Kovács Géza, Ravasz Árpád, dr. Trócsányi Dezső, dr. Zsigmond 
Ferenc, Franklin Társulat.

Ez a könyvsorozat sikeresen oldotta meg az olvasókönyv kettős 
feladatát, hogy jó tankönyv legyen, mely a tanterv által kitűzött célt 
megvalósítja, ezen felül a tanúlónak legkedvesebb könyve, mely lelki 
üdülést tartalmaz számára.

Szerencsén elkerüli az eddig használt olvasókönyvek főhibáját, 
hogy nehány irodalmi szempontból is értékes olvasmány mellett sok 
volt bennünk az elvont, csak ismereteket közlő, a gyermek kedély
világához nem alkalmazkodó darab. Különösen a történelmi tárgyuak 
tették kemény próbára a tanár paedagógiai jártasságát s a tanuló fi
gyelmét szárazságukkal és hosszadalmasságukkal.

Dr. Kovács Géza olvasókönyveinek első, mindjárt szembetűnő 
érdemök az anyag gondos kiválasztása és helyes elrendezése. A prózai 
és költői olvasmányok egymást kiegészítve váltakoznak. Közvetlenek, 
színesek, hangúlatosak és rövidek. A legtöbbet egy tanítási óra alatt fel 
lehet dolgozni. Stílusuk választékos, emellett a 10—12 éves gyermek 
felfogásához alkalmazkodó.

A nagyobb szakaszok élén álló és a végén az eredményt össze
foglaló tájékoztatások nemcsak egységes keretet adnak, hanem értékes 
irodalmi megfigyelésekre nevelnek már a kezdő fokon.

A három évfolyam megismerteti a tanúlót népmeséink jellegzetes 
típusaival s végig vezeti a tanítómese fejlődésén egészen Bartóky-ig

Különöseen sikerültek a magyar mondái és történelmi csoportok. 
Az I. kötetben a hún mondákat Attila, a magyar mondákat Árpád 
alakja körül olyan folyamatosan csoportosítja a Krónikák elbeszéléséből, 
Arany, Tompa, Gárdonyi színes rajzaiból, hogy a prózai és a költői darabok 
egymás folytatásaként hatnak, s nyomukban egységes, eleven kép alakul
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ki a gyermeki lélekben. A II. kötet megfelelő szakaszából a keresz- 
tyénség megalapozásának és a magyar lovagvilágnak egységes képe 
bontakozik k i; a III. kötet pedig a tatárjárástól a világháborúig vezet 
végig a főbb mozzanatokon, sőt négy megrázó képben a világháború 
is végig vonúl előttünk, hogy a végén összefoglalja Triánon gyászos 
munkáját.

Ezen részek hazafias, nevelő hatását még jobban elmélyítik az 
utolsó részben adott megkapó rajzok a magyar föld és a magyar nép 
életéből. Hazánk legérdemesebb vidékeivel s népünk legmegkapóbb 
jellemvonásaival ismertetnek meg a magyar irodalom e nemű leg- 
remekebb alkotásaiból.

Erős nemzeti érzés, izzó fajszeretet hatja át a köteteket. Ezt 
külsőleg is jelzi azáltal, hogy a Hitvallást, Himnuszt és Szózatot ismé
telten felveszi. Még a klasszikus tárgyú olvasmányokat is az irredenta 
szellem szolgálatába állítja.

Vallásos szempontból vizsgálva: emelkedett, minden felekezeti el
fogultságtól mentes, igazi keresztyén szellem hatja át, A valláserkölcsi 
tanulságok mivelésére nagy gondot fordít s bibliai idézezetekkel is 
támogatja,

A csinos kiállítást, a jól összeválagotott illusztrációk csak emelik 
a könyvek értékét. M. J.

Kapy Gyula és Papp József „Olvasó és tankönyve az elemi 
népiskola II. o. számára" teljesen az új tanterv szellemében készült. 
Szoros kapcsolatot tart a beszéd- és értelemgyakorlatokkal, annak ta
nítását lényegesen megkönnyiti. Megismerteti a gyermekkel otthonát ; 
az iskolát, napi teendőit, a községet, községházát és templomot. Az év
szakok tárgyalása alkalmából a városi gyermek megismeri a falusi 
életet, sok kedves szokást és mulatságot. Az állatok életéből egy-egy 
jelentős mozzanatot tár a gyermek elé, vagy szép, megbecsülendő 
tulajdonságot s ezzel akar az állatok szeretetére nevelni. Erkölcsi tanul
ságot tartalmazó olvasmányok, vallásos és hazafias költemények, bájos 
mesék és mondókák váltakoznak benne s teszik a tanuló elölt bizo
nyára nagyon kedveltté e tankönyvet.

A II. rész bibliai történeteket, énekversekel és rövid imákat tar
talmaz.

Nyelvezete mindenütt zengzetes és magyaros, kifejezései a gyermek 
gondolatkörét , tudását meg nem haladják.

Olvasmányai, költeményét jeles Íróinkból vannak összeválogatva. 
Petőfi, Tompa, Arany, Szabolcska, Gárdonyi, Lévay, Mikszáth, Jókai 
és sok nagy Írónk művével találkozunk benne,

A sok szép kép is hozzájárul, hogy a gyermek örömmel forgassa 
a könyvet az iskolán kivűl is. A tanítónak pedig megbecsülhetetlen 
segítő társa. Ilyen pompás tankönyvet régen szerkesztettek.

Nyáry Emma.
Falusi és tanyai iskolások olvasókönyve. A népiskolák III. 

oszt. számára szerkesztette több vidéki tanító. Lampel R. Átdolgozta 
Kiss József,
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A népiskolai munka sikere és eredménye szempontjából a tan
könyv nem bir azzal a jelentőséggel, mint a középiskolában. A tanító 
rátermettsége, szorgalma és átadóképessége mellett a tankönyv minő
sége háttérbe szorul. Mindamellett a tankönyvírók a tanterv utasításainak 
szemmeltartása mellett a legjobbat akarják adni, ami csak adható. 
Amint ez érthető, ép oly természtes, hogy a sok sikerült munka közűi 
a legtökéletesebbet választja a tanító, ha a választás meg van neki 
engedve, Az egyházak, mint iskolafentartók, a maguk speciális viszo
nyaik és érdekeik védelmezésében monopolizálták a tankönyvkiadást. 
Világos, hogy a fejlődés szempontjából és a tankönyvírók közti verseny 
megállításával ez az állapot mennyire hátrányos. Az állami és községi 
tanítók keze nincs megkötve a tankönyvválasztás terén. Itt a sok kü
lönböző értékű könyv közül saját belátása szerint válogathat a tanító 
és a legmegfelelőbbet vezetheti be. Ez a nagy hatáskör ösztönzi aztán 
a kiadókat, hogy kiadványaikat minőség tekintetében a legmagasab fokra 
emeljék. Egy ilyen elsőrendű olvasókönyv fekszik most előttünk, falusi 
és tanyai iskolások számára. Szerkeztette több vidéki tanító. A leg
újabb tanterv alapján pedig Kiss József dolgozta át. A könyv felöleli 
a népiskolai III. osztály magyar nyelvi teljes anyagát. Vallás, törté
nelem, földrajz, természetrajz, egészségtan és gazdasági tárgyű olvas
mányok teszik változatossá a művet. Úgy a verses, mint a prózai rész 
legnagyobb íróink müveiből van szerencsésen összeválogatva. Az egész 
anyag évszakok szerint csoportosítva, heti beosztással könnyíti a tanító 
munkáját. Az arra alkalmas olvasmányok, helyesírási és fogalmazási 
gyakorlatokkal is felhasználhatók. Nyelvi magyarázatok sűrűn fordulnak 
elő. Általában a mű úgy tartalmilag, mint szerkezetileg a legjobbak 
közűi való s azt a falusi és tanyai osztatatlan iskolák tanítói sok 
haszonnal forgathatják.

A mű tartós, fehér papirosával, sokféle, de mindig tiszta éles 
nyomással, sok magyaros képpel a Lampel R. rt. könyvkiadóhivatal 
Ízlését és technikai felkészültségét dicséri. Nóbik Lajos.

Kis Korálkönyv. Összeállította Haberehrn G. A. Kiadja az 
0. E. T. 1927. E kis könyv elméleti és gyakorlati részből áll. Az el
méleti rész az egyházi ének fejlődésének rövid történetét vázolja. Ez a 
bevezetés tisztán és világosan ismerteti a tanulókkal az egyházi ének 
történetét, a hangjegyirás fejlődését és a reformáció utáni énekeket.

A gyakorlati rész 32 közismert egyházi éneket tartalmaz. Ezen 
énekek a gyermek lelkületének megfelelő és könnnyen felfogható 
harmonizálásukkal tűnnek ki.

Ezt a minden tekintetben megfelelő tankönyvet nagyon ajánlom 
az evangélikus iskolák számára a felsorolt előnyein kívül még azért, 
is, mert az összes közismert s a templomban használatos énekeket 
benne találhatjuk meg. Horch Viktória.

Kohlmeyer O .: Nietzsche und das Erziehungsproblem. Frank
furt a, M. (Diesterwzg) 1925.

Ma már nincs eltérés a tudományos felfogásban arra nézve, amint
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azt nálunk a mi Imre Sándorunk Széchenyiről szóló jeles műve is 
igazolja, hogy aki a tudományos pedagógiát tágabb értelemben is 
művelni akarja, annak nem lehet megelégednie a maga kutatásaiban 
csupán a nagy pedagógusokkal, p. o. napjainkban egy Natorp vagy 
Rein rendszerével, hanem behatóan kell foglalkoznia azokkal a nagy 
gondolkodókkal és költőkkel is, akik a kiváló pedagógusokhoz hason
lóan a nép és emberiség korszakalkotó és úttörő nevelőihez tartoznak. 
Mert a pedagógia történetének csak abban az esetben van tudományos 
értéke, ha azokat a költőket és gondolkodókat is felveszi a maga 
tárgyalásának körébe, akiknek szellemi alkotásaiban értékes pedagógiai 
gondolatok, eszmék és célok is találhatók.

Ilyen értékesek pedagógiai szempontból a nagy költő, művész és 
filozófus : Nietzsche művei is, amelyaknek nevelési célját a kormányzás, 
fegyelem és oktatás hármas szempontjából tekintve szerzőnk abban 
találja, hogy „egy új, fensőbb emberi típus kifejlesztését, az Über
mensch eszményképét célozza, amelynek kiváló testi és főleg lelki, 
szellemi tulajdonságai és képességei a művészet és a filozófia, a vallás, 
az erkölcsi szabadság és az államcélok iránti erős érzékében és oda
adásában jutnak kifejezésre. Nietzsche müveiben szerzőnk szerint méltó 
szerepe van a nevelés problémájának. Mai elpuhult, gerinctelen, kényes 
és renyhe kultúránkkal szemben egy erősebb, öntudatosabb, tisztább 
és férfiasabb kultúrának a szószólója. E tekintetben is p. o. az ő 
Zaratustrája csakugyan „mélységes értelmű könyvnek, mondható. Szer
zőnk pedagógiai helyes érzékkel és mélységes odaadással kutatta és 
találta meg Nietzsche műveiben a maradandóbb nevelési kultúr értékeket, 
de ítt-ott, hogy hősinek közismert merevségén enyhítsen és szertelen
ségeit kerülje, inkább belemagyarázta Nietzsche műveibe, mintsem le
olvasta az egyes pedagógiai kulturértékeket. Azért azonban, mint Euchen 
nagy műve is tanítja, nevelője volt Nietzsche is a németségnek, amint 
hogy minden nagy gondolkodó és költő élet- és világfelfogása oktató és 
nevelő mestere a maga korának és nemzetének, sőt az egész embe
riségnek. Az a szellemi tőke teszi e szellemi hősök örök ifjúságát a 
népek és nemzetek szellemi életében. Szlávik Mátyás.

Külföldi folyóiratok szemléje.
Zeítscrift für pädagogische Psychologie, experimentelle Päda

gogik und jugendkundliche Forschung. XXVIII., Jargh. Nr. 6—9.
A júniusi szám Th. Herrle, a lipcsei egyetem pedagógiai szeminári

umának vezetőjétől hoz cikket: „A ifjúsági mozgalom lélektanához“ 
címen. Szerinte az ifjúsági mozgalomnak a nagyvárosi ifjúság életében 
van jelentősége. Az egyszerű törzsi és a hozzá közelebb álló falusi 
életmód rokon az ifjúság lelkületűvel, a természettel való belső érint
kezésénél és az örökös szabad tevékenységnél fogva. Épen a városi 
életnek ettől történt eltávolodása miatt talált útat ez a mozgalom az
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ifjúság szívéhez, mert alkalmat ad a természetben való élésre, a szabad 
önkifejtésre, kirándulásaival, táborozásokkal, egész szervezetével. Az 
ifjúsági szervezetekben az ifjaknak egymáshoz való barátsága szorosabb, 
mint az iskolában, az állandó bizalmas és belső érintkezésnél fogva. 
A jó példa nagyobb hatású bennük, mint a felnőttek példája és taní
tása. Az ifjúság tettvágya, vándorlási kedve, szabadságszeretete mind 
érvényesülnek az egyesületekben, E megállapítások nem vonatkoznak 
a vallási és politikai irányú mozgalmakra, amelyek nem az ifjúság 
spontán megnyilvánúlásai, hanem a felnőttek nagyobb mértékű ráhatá
sát szolgálják az ifjúságra. A cikket az a megállapítás fejezi be, hogy 
az igazi ifjúsági mozgalom 1920-ban befejeződött.

Dr. H. Beckmann, Bremenből „Adalékok az írásbeli kifejezés 
nyelvtani fejlődéséhez“ címmel ír tanúlmányt, amelyben 600 elemi is
kolai fogalmazványt dolgozott fel, hogy következtetéseket vonjon a 
gyermek természetes nyelvi kifejező készségének fejlődésére. A vizsgálat 
szemponjai: a különböző szófajokat milyen °/o-ban használja a tanúló, 
fejlődésének különböző fokán, hogyan alkalmazza a mondatrészeket, 
milyen mondat fajokat kedvel, milyen a mondatfűzése, milyen lelki 
folyamatokat fejez ki a fogalmazása. Az eredmény jellemzőbb adatai: 
az elvont főnevek növekvő használata a korral, a melléknevek, elöl
járók és a vonatkozó névmás alkalmazásának folytonos erősödése, a 
határozószó használata; a mondatrészek közt az állítmány és a hely
határozó használatában észlelt csökkenő tendencia, a mondatfajok közül 
mindinkább nő az összetett mondatok száma az egyszerüekéhez képest. 
Az okhatározó mondatok száma is kisebb mértékben ugyan, de folyton 
nő. Csak a későbbi korban lép fel. A mondatok fűzésében a kezdő 
fokon általános és-sel való kapcsolás rohamosan fogy. (T. o.-ban 57°/c, 
VIII.-ban 6%). Az iskolába lépő gyermek kifejezései a konkrét adott
ságok körében mozognak. Ezek csak lassanként adnak teret elvont 
lelki aktusok kifejezésének. Befejezésül a szerző összeállítja az egyes 
osztályok tipikus tulajdonságait és a fejlődésben nyilvánúló törvény- 
szerűséget abban állapítja meg, hogy az iskolai évek alatt fokozatosan 
bővül a tanúló nyelvkincse, gyarapodik kifejezőkészsége. Ez ered
ményeket persze sok más hasonló vizsgálat eredményével kellene ki
egészíteni, hogy általános érvényű megállapításokat lehessen tenni. — 
Igen üdvös lenne efféle vizsgálatok végzése a középiskolában is, a 
gyermekek lelki életének, kifejező készségének képzetvilágának, gondol
kozás módjának megismerésére. Pl. annak a kérdésnek tudományos 
megtárgyalásához is igen jó adatokat szolgáltatnának ilyen vizsgálatok, 
hogy mit jelent az elemi iskolából a középiskolába való átlépés a 
gyermek lelki fejlődésére.

Rendkívül érdekesen fejtegeti W. Hoffmann, lipcsei egyetemi tanár 
a ponyva irodalom és a szemétfilmek káros hatását az ifjúságra. Ezek 
mérgező hatását és az ifjúkori bűnözésekben való szerepét általános
ságban elfogadják, de csak legritkább esetekben sikerűit eddigelé ki
mutatni konkrét összefügést egy ilyen bűneset és valamely film, vagy 
ponyvatermék között. Ilyenkor is a lelki degeneráltság konstatálható 
volt, A kiváló kriminopathológus megállapítja, hogy a ponyva olvasása,
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detektív- és más szemétfilmek látogatása különösen a pubertás korában 
van nagy hatással az ifjúságra. Ez a kor a gyermek fejlődésének olyan 
zavaraival jár, amelyek hajlamossá teszik az említett rontó hatások mohó 
felszívására. Az olvasmányok és kalandorfilmek táplálékot adnak a 
fantáziának, — kialakúi az ifjú lelkében egy álomvilág a maga külön 
törvényeivel, külön ideáljaival, — és a heves tevékenységi ösztönnel 
egyesülve létrehozhatják a kalandos diákegyesűléseket, betörőbandák 
alakúlását és másféle kinövéseket is. A legtöbb gyermeknél szerencsére 
a képzelet játékánál marad a dolog, de ez esetben is rendkivül nagy 
kárt okoz a gyermek fejlődésének, mert hazug álomvilág termelésével 
a reális világkép kialakulását, személyes eszmény megtalálását, a szellemi 
megérést általában hátráltatja.

A 7—8. sz. G. Lünk értekezését közli az érdeklődésről. Végig
tekintve az érdeklődés elméletének egész történetén, kimutatja, meny
nyire különböző és sokszor teljesen ellentétes jelentést tulajdonítottak 
ennek a szónak. Tévedés az a közkeletű vélemény, hogy az érdeklődés 
teóriája Herbarttól származik. Már Plató és Aristoteteles filozófiájában 
kimutatható némi csirája az érdeklődés tanának. Majd Vives és nyo
mában Coménius is igen finom és fejlett elemzését adják, de igazában 
Locke és Rousseau az érdeklődés fogalmának megteremtői. Amaz 
túlságosan az érzelemhez köti, ez pedig az egyéniség spontán meg
nyilatkozásának tartja. Her bárt tisztázta az érdeklődés fogalmát a sok 
hozzátapadt mellékjelentéstől és ethikaí normatív jelleget adott az 
érdeklődés fogalmának, (Érdeklődés: kedélyállapot értelem és akarat 
között, belső nekifeszűlés, öntevékenység) hangsúlyozva kedélyállapot 
és lelki feszültség jellegét. Ez a fogalmazás és általában Herbart theó- 
riája felette áll a modern pádagógiai natúralizmusnak, hiszen a termé
szet által adott, nem lehet cél is. Intellektualizmusát is túlzottan emelik 
ki rendszerének ellenesei, mert hiszen az érdeklődés irányát minden 
esetre műveletlen embernél inkább impulzusok, intelligens embernél 
azonban értelmi tényezők szabják meg. A moralizálás vádja is méltat
lanéi éri Herbartot, aki jól tudta, hogy az iskola a nevelésnek egyik 
tényezője, de legfőbb eszköze mégis csak az értelmi képzés. A formá
lis fokozatok alkalmazásának túlzása is követőit terheli, ő maga óvott 
a sematizálástól, ami épen megölője az érdeklődésnek. Az érdeklődés 
theóriájának Herbart utáni fejlődésében a szerző 5 irányt vesz fel. A 
spekulatív irányzat (Ostermann) újat nem hozott, csak a herbarti elmé
let tisztább fogalmazását adta. A specializáló irány tagjai (köztük 
Sallwürk a legismertebb) értékes részletmunkát vgéztek, de nem mennek 
túl Herbarton. Az empirikuskisérletező irány eredményei igen labilisak 
(Lobsien stb. vizsgálatai a gyermek eszményeiről, kedvelt tárgyairól stb.) 
Negyedik a biológiaipragmatikus irány (Claparéde—James) a nevében 
jelzett két ággal. Az első a gyermek természetében rejlő szükségletek
ből magyarázza az érdeklődést és érintkezik a kiélési elmélettel, mely
nek pádagógiai fantasztája Ellen Key ; a másik tulajdonkép progressiv 
biológizmus, mely felfogás az érdeklődést az élet barométerének tünteti 
fe l; mutatja, mi kedvező és mi káros az egyén életére. E csoportban 
ismerteti az író a mi Nagy Lászlónk művét is meglehetősen kifogásolva



247

az. áttekinthető rendszerezés hiányát. Jerusalem elmélete is félig már 
az utolsó csoportba tartozik, amely az erkölcsi követelményeket jut
tatja érvényre, az adott helyett, a természet helyett a célt, a jövőt, 
aminek lenni kell. Paulsen szerint az önuralom örömeivel a komoly 
életre kell nevelni a gyermeket, nehogy a fejletlen gyermeki érdelödés 
miatt elmellőzzük az igazi nagy érdeket: „Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt szenved."

Dr. E. Líefmann pádagógiai és orvosi megjegyzéseket tesz a testi 
büntetésre az iskolában, aminek még a legutóbbi törvényes rendelkezé
sek is teret adnak, bár igen korlátozott mértékben, Igen nagy meg
győző erővel és érdekesen tárgyalja a szinte közhelyé lett témát. 
Finoman elemzi a büntetés jelentőségét, külömböző felfogását és arra 
a várható eredményre jut, hogy a testi büntetés teljesen mellőzendő az 
iskolában. Első sorban azért, mert a büntetés igazi, magasabb rendel
tetésnek nem felel meg, nem alkalmas az őszinte megbánás és a javu
lás vágyának felkeltésére, legfeljebb a büntetés alacsonyabb célja: a 
megtorlás és elijesztés érhetők el vele és külső, félelmen és kénysze
ren alapuló engedelmesség. Másodszor a tanító nem tudhatja minden 
tanítványáról, hogy milyen családi nevelésben részesül s igy nem is 
áll módjában testi fenyíték alkalmazása, mert az a különböző nevelés
hez szokott tanítványaira a legkülönbözőbb és kiszámíthatatlan hatással 
lehet. Orvosi szemmel nézve sem engedhető meg a testi fenyítés, mert 
súlyosabb testi szerencsétlenségek lehetőségétől eltekintve, általában káros 
hatással van a gyermek idegéletére. Ha egyelőre a testi büntetés teljes 
száműzetését nem is várhatjuk az iskolában, törekedni kell rá, hogy 
a legkisebb mértékre redukáltassék, nyilvánosan ne történjék a ki
osztása a tanulók öszessége előtt és leányokat teljesen meg kell tőle 
kímélni: férfítanitó semmiesetre sem üthet lányokat. Olyan pádagógusok- 
nak kell jönniök, akik nevelési módszerüket nem hatalmukra és saját 
felelősségükre építik, hanem minden emberi lét méltóságának tiszteletével 
nem akarnak többek lenni, mint segítők és szolgák, hogy a rájuk bízott 
gyermeki élet minél szerencsésebben fejlődjék.

A 9. számban W. Henns, a hágai professzor értekezik a két és 
többnyelvűség pedagógiai jelentőségéről. Ez a probléma érzékenyen 
érinti a németséget, mert a szerző adatai szerint 40 millió német él 
az anyaországon kívül, akik igy feltétlenül többnyelvű iskolába köte
lesek járni. Mégis mindeddig igen szórványosan foglalkoztak pedagó
gusok ezzel a kérdéssel. Az ide vonatkozó irodalmat ismertetve meg
állapítja az értekező, hogy egy-két ellentétes véleménytől eltekintve, 
az eddigi kutatók nagy többsége arra az eredményre jutott, hogy bár 
két, vagy több nyelv egymástól függetlenül egyszerre lehet egy ember 
birtoka, úgy, hogy az anyanyelv közvetítése nélkül gondolkozhatik 
akármelyiken, mégis feltétlenül károsan befolyásolja idegen nyelvek 
tudása az anyanyelven való kifejezés tisztaságát és a kifejező készség 
gyorsaságát is, ami az asszociáció zavaraiból magyarázható. Ezért minél 
később tanul az ember idegen nyelvet, annál nehezebb. A tanulók 
iskolai teljesítményére feltétlenül károsan hat a két, vagy több nyelvű
ség, valamint fejlődésükre is. Minél később lép az uj nyelv a gyermek



életébe, annál jobban megsínyli. Ide vonatkozó vizsgálatok a kétnyelvű 
gyermekek intelligenciájának fejletlenebb fokát mutatták az egy nyel- 
vüekéhez képest, de érdekes összefüggéseket derítettek fel pl. a beszéd 
és a jobb-bal irány megkülönböztetése között. Kétnyelvű tanulók ebben 
sokkal több hibát mutattak, mint az egynyelvüek és kisebb a ritmus
érzékük is. Ezután ismerteti a szerző az általa összeállított kísérlet- 
sorozatot, mellyel tovább akarja vizsgálni a problémát. Érdekes, hogy 
Schopenhauer és W. Stern ezzel az általános felfogással szemben, 
amelyet a kísérletek is igazolni látszanak, azt vallják, hogy több nyelv 
tudása a szellem általános fejlődésére kedvező hatású, mert a fogalmak 
tisztázását elősegíti, hiszen minden nyelv megfelelő kifejezése ugyan
annak a fogalomnak más-más oldalát mutatja.

A rövidebb közlemények közül egyik ismerteti a svájci ifjúság 
idei rajzversenyét, amelyre több ezer pályázati rajz közül választották 
ki a legjobb ezret és a berni műcsarnokban állították ki. A teljesen 
szabad témaválasztás alkalmat ad az ifjúság érdeklődési körének meg
ismerésére, Ilyen szemmel nézve a kiállítást, kitűnik, hogy a svájci 
ifjúságot legjobban természetesen a közvetlen környezet és igy — Svájc
ban — a természet ihlette, történelmi eseményeket feltűnően kevés 
kép ábrázolt. Sok volt a fantáziarajzok száma, melyeknek tárgyát a 
mesék, olvasmányok világa adta. A szatirikus rajz rendkívül ritka. 
Lelki problémát csak két rajz ábrázolt. Érdekes, hogy a jövő nem 
érdekli a svájci fiatalságot. Még a repülőgép is alig látható a képeken. 
Örvendetesen hiányoznak a kiállításon a szociálista probléma kifejezé
sei, amelyek az orosz gyermekek 4 év előtt Berlinben rendezett kiállí
tásán domináltak. Általában öröm, életkedv, a környezettől való függés, 
a természet szeretete és megértése sugárzik a képekből.

Egy másik rövid közlemény a bonni orvosi-psyhológiai megfigyelő 
állomást ismerteti, ahol gyenge tehetségű, vagy általában lelki betegség 
tüneteit mutató gyermeket szakszerű megfigyelés alatt tartanak és a 
megfigyelés alapján megfelelő gyógykezelésben részesítenek. Az intézet 
rendelkezik a Rajna-vidék lelki betegeinek összes adataival, a róluk 
felvett jegyzőkönyvekkel a XVIII. századig visszamenőleg, ami az örök
lött ielki betegségek kezelésénél nagyon jó segédeszköznek bizonyult.

P é te r  Z o ltá n .
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Egyházi és iskolai hirek.
A régi ref. tanári gárdának egy érdemes 
tagja költözött el az élők sorából. Dr. Ka- 
possy Lucián, a pápai ref. főgimnáziumnak 

1881. óta tanára, mint Pápa város kulturális, főképpen tanügyi s iro
dalmi életének irányitója, számos intézményének mozgató lelke, mint 
tudományos iró, szervező tehetség, kiemelkedik a középiskolai tanárok 
átlagából.

Dr. Kapossy Lucián 
1849—1927.
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Néhány esztendei, egyéb gimnáziumban való működése után a 

pápai főiskolának lett rendes tanára s összesen 52 évi tanári pályája 
alatt az ifjak ezreivel szerettette meg a magyar irodalmat. Egész éle
tében tanult és tanított. Bámulatos fegyelmező képessége volt. 8 év 
alatt egyetlen keményebb hangot nem hallottunk tőle. Értelmének ereje 
s egyénisége lenyűgözte minden tanítványát.

Megszerezte a bölcseleti doktorátust s a filozófia történetéből az 
egyetemi magántanári képesítést. Poétikájával elnyerte a Sárospataki 
Körtől hirdetett pályázat diját. E könyvét az állam is approbálta mind 
a három kiadásában. Önálló dolgozatai s a lapokban megjelent cikkei 
a Pallas Lexikonban s a Szinyei—Gulyás-féle Magyar irók élete c. 
munkában fel vannak sorolva. Dolgozótársa volt a Magyar Tud. Aka
démia nagy szótárának. Indítványára alakult 1893-ban a Pápai Jókai 
Kör, amelynek főtitkára, majd ügyvezető alelnöke lett. E kör megbízá
sából szerkesztette Pápa város monográfiáját. Kezdeményezésére alakult 
Pápán a Szabad Lyceum, a Munkásgimnázium s a női keresk. tan
folyam. A főiskola köztartásának 12 éven át volt vezetője. Tanárelnöke 
a Főiskolai Képzőtársaságnak, valamint az Ifj. Gyorsírókörnek. Tisz
teleti s választmányi tagja volt az Orsz. Magyar Gyorsíró Egyesületnek. 
Zichy János miniszter 1911-ben kinevezte az akkor szervezett Orsz. 
Gyorsíró Tanács rendes tagjává. E tanács 1922-ben beválasztotta egy 
közös nemzeti gyorsírás ügyében alakult bizottságba. Az általa vezetett 
Ifj. Gyorsírókor a szegedi, soproni és ungvári versenyekről dijakat hozott.

1895-ben a mezőtúri ref. gimnázium igazgatójává választják, e tiszt
séget azonban családi körülményei miatt nem fogadhatja el. Jelölve volt 
a szentgotthárdi főgimn. igazgatói állására is, de a kath. hitről pályája 
kezdetén református hitre tért tanárt ott nem látták volna szívesen. 
Tehát nem ment.

Nagyjelentőségű az az indítványa, amelyet mint az Orsz. Közép
iskolai Tanáregyesületnek választmányi tagja tett 1903. évi január hó 
1 -én, mert ennek következménye lett a nem állami tanárok fizetésének 
rendezése. Ugyancsak e minőségében tett javaslata folytán küldetnek 
középiskolai tanárok is kormánybiztosokul az érettségi vizsgálatokra.

1917-ben nyugalomba ment — papiroson. Valójában ott maradt 
az iskola kebelében s mint a kollégium „legifjabb helyettes tanára“ 
(ahogy tréfálkozva mondogatta) folytatta áldásos munkáját teljes testi 
és szellemi frisseségben ez év október 9-ig, amikor lelkét visszaadta 
teremtőjének. Hatása azonban eleven erőként él tovább.

Kétségtelen dolog, hogy tanítványaira rendkívüli hatása volt. Rossz 
növendéke nem lehetett. Noha semmi fegyelmező eszközt nem használt, 
nála senki sem mert rendetlenkedni, sőt a rosszalkodásra hajlandóbb 
tanulók is szerették, mert szigorúsága mellett feltétlenül igazságos volt. 
Lelkes magyarázatai, egyéniségének szuggesztiv ereje alakitólag hatottak 
ránk, nemes célokat tűztek elibénk. Csak hálával és szeretettel emlé
kezhetünk meg. róla mindenkor. Emlékét szivünkbe zárjuk s ahol „jó 
tanár“-ról lesz szó — aki tehát szeretetet, igazságot, tudást és tanítani 
tudást egyesít magában — ott dr. Kapossy Lucián nevét az elsők 
között fogjuk említeni. Papp László.
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Szeptember 28-án meghalt Góbi Imre kir. taná
csos, a budapesti ev. főgimnázium és a Luther- 
Otthon nyugalmazott igazgatója, a bányakerületi 

s az egyetemes ev. egyház levéltárosa. 1846. évi december hó 1-én 
született Hódmezővásárhelyen, itt és Szarvason járt gimnáziumba, a 
theológiai tanfolyamot Eperjesen végezte, majd 1870-től másfél évig a 
jénai egyetemen bölcseleti s történelmi előadásokat hallgatott kiváló 
tanároktól (Kuno, Fischer, Fortlage), Hazatérve 1872-től 1879-ig a 
pozsonyi ev. liceumban volt a magyar nyelv és történelem tanára, 
1879-től 1884-ig a soproni ev. liceumban. A pozsonyi liceumban rokon
lelkű társat, majd jó barátot talált Böhm Károlyban, aki akkor kezdte 
a maga önálló filozófiai rendszerét kialakítani s Góbi tanácsára rászánta 
magát, hogy magyarul írja a munkáit; az elsőket magyarosság szem
pontjából át is nézte és átjavitotta Góbi. Böhm hamarosan Budapestre 
került az ev. főgimnáziumba s mikor itt igazgatónak választották meg, 
első dolga volt Góbit felhozni 1884-ben. Böhm távozásával, 1896-ban 
Góbi lett a budapesti ev. főgimnázium igazgatója, amíg 1909-ben le 
nem mondott, hogy a Luther-Otthon főiskolai internátus igazgatását 
átvegye. Két év múlva ettől is visszavonult s a bányakerületi és egye
temes ev. egyházi levéltár rendezésével és katalógusának kiadásával 
foglalkozott. Teljes szellemi frísseségben érte meg 80. születésnapját; 
halálát hirtelen agyvérzés okozta.

Góbi Imre hosszú életpályáján legjelentősebb az a huszonöt 
esztendő, melyet a pesti ev. egyház szolgálatában töltött el, mint a 
budapesti ev. főgimnázium tanára és igazgatója. Ez a negyedszázad 
1884-től 1909-ig, Böhm és Góbi igazgatása alatt az intézet százéves 
történetében a fénykort jelenti, amint most már kellő távlatból tisztán 
látjuk. Ekkor emelkedett ez az iskola a legelsők közé az országban. 
A munkából és a sikerből derekasan kivette részét a kiváló tanári kar 
is, melyet a két igazgató maga köré toborzott; Góbi különösen értette 
a módját, hogy munkatársait megválogassa, eszményi célok szolgálatába 
állítsa. Született igazgató volt, kitűnő emberismerő; imponáló fellépé
sével, férfiasán nyílt jellemével, avval, hogy mindig szavának állott és 
meggyőződésétől külső befolyás el nem téríthette, feltétlen megbízha
tóságával, őszinte szókimondásával mindenkit megnyert magának, akivel 
érintkezésbe jutott. Javaslatait, életrevaló terveit a tanári kar és az 
egyházi képviselőtestület tanácskozásain mindig diadalra tudta vinni. 
Az apró-cseprő irodai teendőkkel talán keveset törődött, de nagy 
ügyek intézésében szivvel-lélekkel, egész munka erejével vett részt. 
Az ő érdeme, hogy a gimnázium 1904-ben a régi szűk és célszerűtlen 
Deák-téri épületből kikerült és a Városligeti fasorban, a mai Vilma 
királynő-uton, tágas és egészséges modem épülethez jutott. Az eszme, 
igaz, nem tőle eredt: dr. Erdődi Béla főigazgató fejtette ki elsőnek 
egy értekezleten, hogy a Deák-téri épület tervezett átalakításával nem 
oldható meg jól a kérdés, hanem csak új iskolaépület emelésével, a 
fasori telkekre pedig Rátz László, az intézet akkori fiatal lelkes tanára 
hívta fel a figyelmet; de a terv kivitelét Góbi szorgalmazta, ő nyerte 
meg hosszas rábeszélés után Kéler Napóleont, az intézet Meacenását és

Góbi Imre 
1846—1927.
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az építő bizottság fejét, ő terjesztette elő és hajtotta keresztii a javas
latokat a képviselőtestületben. Góbinak ez érdemeiről megemlékezik az 
új gimnáziumi épület zárókövében elhelyezett okmány és nagy elis
meréssel szólt róla a közös felügyelő, dr. Zsigmondy Jenő, megnyitó 
beszédében.

Góbi kitűnő magyar nyelvi és irodalmi tankönyvei a középiskolai 
tanúló ifjúság több nemzedékébe oltották bele a hazafias eszményi 
lelkesedést. Nevelő hatásukat fokozta a szerző ízig-vérig magyar, 
művészien tömör stílusa. Mind a nyolc osztály számára összesen 11 
kézikönyvet írt •' olvasókat és nyelvtanokat, stilisztikát, retorikát, poé
tikát, irodalomtörténetet. Az 1886-ban megjelent Stilisztika maradt a 
legnépszerűbb, annyira, hogy húsz év alatt hat kiadást ért meg. Szé
lesebb körben a tankönyvek révén ismerték és becsülték Góbi 
Imre nevét.

Közvetlenül halála előtt még az az öröm érte Góbit, hogy költe
ményeit kötetbe gyűjtve „Csak szálljatok !“ címmel kiadta a buda
pesti ev. gimnázium volt növendékeinek egyesülete. Egyes versei már 
régebben, 1880-tól kezdve, megjelentek a Budapesti Szemlé-ben, Vasár
napi Üjság-ban, Ország-Világ-ban, Üj Idők-ben, a „Vetés közt“ című 
verse több Anthológíában is. Talán csak véletlen, hogy az első vers 
„Karácsony-est“, Arany János egyik költeményével egyszerre jelent 
meg a Budapesti Szemlében, de jellemző, mert Góbi egész költészete 
felett Arany szelleme lebeg, az ő valószerűsége és formatökéletessége 
hatja át különösen a gyűjtemény régibb darabjait. Kivitelben és hangu
latban olykor feltűnő eltérések mutatkoznak versei közt, ami abból érthető, 
hogy közel félszázadnyi idő alatt keletkezett a gyűjtemény, hiszen például 
az „Előhang“-ot, a „Végszó"-t, a „Két árva“ című hosszabb népies el
beszélést 1927 elején, 80 éves korában írta Góbi. A versek első 
csoportja („Sirató“), a költő négy éves korban, 1879-ben elhalt első fia 
emlékének van szentelve; az apai szív bánata itt a klasszikus elégia 
hagyományos nemes formájában szólal meg. A második ciklusban 
(„A háború“) az öregember elcsukló hangon, kusza mondatokban zo
kogja mérhetetlen fájdalmait hősi halott fiának a sírjánál. Másutt kedvesen 
pajzánkodó, mókázó humor csillan fel, vagy nagyszerű alföldi tájképek 
és népjelenetek táróinak elénk. Néhány, 1921-ből való mesteri fordítás 
modern német költőkből, bámúlatos nyelv- és formakészségről tanúskodik.

Góbi Imrétől még egy regénynek is beillő hosszú novellát („A 
kígyó") közölt a Budapesti Szemle, egy kisebb novellát („A kis Jutka 
karácsonyestéje“) a Vasárnapi Üjság, több elbeszélést a Hódmezővásár
hely, a Pesti Hírlap francia novellák fordításait, Könyvismertetései és 
bírálatai a Budapesti Szemlében és a Philológiai Közlönyben jelentek 
meg. Kiadta az egyetemes evang. egyházi levéltár katalógusának 
első kötetét.

Góbi Imrében az alföldi magyar faj ősi jellemsajátságai ritka har
móniába olvadnak, megnemesítve, a nyugati kultúrától átitatva. Soha
sem hivalkodott idegen nyelvismereteivel, német, francia, angol irodalmi 
olvasottságával, de magyar voltát és különb nyelvtudását mindig büszkén 
hangoztatta. Talán ebből a tudatból sarjadtak másnemű nagy képességei,
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itt gyökerezett egész egyéniségének ösztönös felsőbbsége. Amikor el
költözött közülünk, úgy éreztük: egy szebb és jobb világból, a régi 
nagyok közül való volt. Loisch János.

Csak nagynehezen tudunk belenyu
godni Masznvik Endre hirtelen, várat
lan elvesztésébe. Hiszen akkor távo

zott el körünkből, mikor szellemi ereje törhetetlennek látszott, mikor 
újszövetségi fordításával talán irodalmi sikereinek legnagyobbikát aratta 
és mikor jubileumának nagyszabású megünneplésére készültünk ! Várat
lan elhunytéból oly tragikus erővel csap felénk a múlandóság lehellete, 
hogy önkénytelenűl eszünkbe ötlik a régi magyar haláltánc-ének: 
„Király vagyok, de micsoda az tisztesség, micsoda ez világi dicsekö- 
dés? mert embernek király-ura a halál, azért elmegyek meghalni,'1...

Bizony Masznyik Endre király volt a szellemiek birodalmában, 
bár soha nem kérkedett vele, mert a tudósok hiúsága ismeretlen volt 
előtte. Széleskörű munkásságában soha sem a kitüntetés vágya, hanem 
egyházának és a munkának a fanatikus szeretete irányította. Egyszerű 
embernek maradt meg a legnagyobb sikerek közepette is. Mert Masz
nyik nemcsak kiváló tudós és iró volt, hanem keresztyén ember a 
Jézus-követők értelmében, aki mindig megalázkodott a Megváltóval 
szemben, mert tudta, hogy csak igyekezett elérni azt, aki megragadta 
őt, de nem érte el.

Masznyik Endre oly sokat alkotott és dolgozott, hogy a magyar
honi ev. egyház utolsó, 50 éves történetének sok lapja hiányos volna 
az ő neve nélkül. Oseredeti tehetségének fényes bizonyítéka, hogy 
nem volt külföldi egyetemen, csak itthon Szarvason, Sopronban, Pozsony
ban és Budapesten tanult, úgyhogy külső indítások nélkül magából 
merített legtöbbet hatalmas munkásságához. Rövid selmeczbányai tanár
kodás után a pozsonyi ev. theol. akadémia lett korszakos működésé
nek színhelye. Pozsony főleg az ö működése révén lett egyik messze- 
világító őrhelye a magyar protestántizmusnak. így: az ő nevéhez fűző
dik az első ev. lapnak, az „Ev. Egyház és Iskola" megindítása, a Luther 
Társaság megalapítása, a Pozsonyban nagy kedveltségre emelkedett 
„Protestáns Esték" rendezése, a legelső theologiai ifjúsági Otthon fel
állítása, a Theol. Szakkönyvtár megindítása. Szinte beláthatatlan irodalmi 
működésének főbb állomásai: Luther Élete (1887). Ev. Dogmatika 
(1888), Pál apostol élete és levelei (1895—1896). Jézus Élete ev. képek
ben (1907). Luther műveinek fordítása (6 kt.), melyet ő kezdeményezett 
és amelyből legtöbbet ő fordított. Végül az Újszövetség fordítása (1925).

Mint tudóstól talán távol állott tőle a filológiai akribia és pedáns 
pontosság, de ezt fényes tehetségével pótolta. Általában könnyen, 
gyorsan és roppant szeretettel dolgozott az utolsó percig. Az ószövet
ség fordítása közben hullott ki kezéből a toll. Mint stiliszta: egyike 
volt a legjobbaknak a prot. theol. irodalom terén, mindig színes, eleven, 
ötletes, aki szükség esetén a polémiától sem riadt vissza és ilyenkor 
félelmetes debatternek bizonyult. Ezt mutatja különösen Dcbreczennel 
(Balogh Eerenccel) az unitáriusok érdekében, Lepsényi Miklós páterrel

Dr. Masznyik Endre 
(1857—1927.)
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és Hutter Zsigmonddal Luther életéről és a „Voltak-é Jézusnak test
vérei“ kérdésben több egyénnel stb. folytatott vitái. Sokan ép polemi
kus tehetségét becsülték legtöbbre, mely nem egyszer a személyeske
dés terére is csábította, pedig alapjában jó ember volt.

Mint tanár tanítványainak atyai barátja volt, amellett nagyhatású 
és kedvelt előadó, aki pompásan értett a buzdításhoz. Ezenkívül nagy 
magyar szive, felvilágosult elméje bizonyos diplomáciai ügyessége is 
volt, mely kényes fegyelmi és nemzetiségi ügyekben kivezetőt talál
tatott vele, ha talán nem minden pártot kielégítő módon is,
— Mint egyházi szónok a szószékről fényes diadalokat aratott, de 
kivált rögtönzött felszólalásai, kerületi és egyházközségi közgyűléseken 
és társadalmi egyesületekben (Toldi- és Eötvös-kör) elsőrendű tekin
téllyé avatták. — Szétszórt előadásait érdemes volna összegyűjtve 
kiadni.

Meggyőződésének a heve nem egyszer elragadta és ép azért 
voltak ellenségei és neheztelődői is. De tanítványai és tisztelői ezrei 
mélységes hálával gondolnak reá és lélekben megindulva állanak a 
kerepesi temetőben domboruló sirhantja mellett.

Emléke élni fog a magyar protestáns irodalom történetében mind
örökre. Sz. O.

a szarvasi ág. h. ev. gimn. tanára, életé
nek 57-ik, tanári munkásságának 33-ik 

évében elhunyt. Az ág. h. ev. tanügy igen buzgó, lelkiismeres, jó 
tanárt veszített el az ő személyében.

folyó évi november hó 17-én 81 éves 
korában elhunyt. 44 évig állott a ref. tan

ügy szolgálatában, 23 évig volt a kecskeméti ref. főgimnázium igazgatója. 
Kiváló munkájáért, egyéni kedvességéért mindenki tisztelte, becsülte, 
szerette, aki csak ismerte.

Alexander Bernát elhunyta felett mi sem 
mehetünk el szó nélkül. Nem bolygatjuk 

állítólagos tragikus eltévelyedését, mely öregkorát oly szomorúvá tette, 
csak érdemeit látjuk most. Azok pedig nagyok voltak.. Alexander 
tudós, tanár volt, esztétikus, filozófus és hírlapíró egy személyben. 
Ezért a „Filozófiai írók Tárának" megindítóját, Kant és más filozófusok 
jeles interpretátorát nemcsak a szakemberek ismerték, hanem pompás 
sziníbirálataí révén egész olvasótábora volt, a budapesti tudomány- 
egyetemen pedig egyideig ő volt a legnépszerűbb tanárok egyike és a 
filozófiai műveltség legnagyobb sikerű terjesztője. Bizonyítja ezt a 60-ik 
születésnapja alkalmából kiadott 50 értekezést tartalmazó vaskos emlék
könyv. Most, hogy a Mors Imperátor őt is elszólitotta, kegyeletes 
érzésekkel, mély tisztelettel helyezzük sírhalmára az elismerés koszorúját,

Kornis Gyula — h. államtitkár. Ügy hisszük, hogy ezt a ki
nevezést a prot. tanárság is örömmel és megnyugvással veszi tudomásul. 
Hiszen Kornis Gyulával ismét vérbeli tanár és nagy műveltségű peda

Alexander Bernát.

Katona Mihály

Plenczner Lajos
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gógus kerül az államtitkári székbe és ezért föltesszük róla, hogy mint 
eddig tette, ezentúl még erélyesebb szószólója lesz a középiskolai 
tanárság anyagi érdekeinek és mindenben megértője és vezetője a 
magyar tanférfiaknak, az iskola színvonala emeléséért folyta
tott küzdelmében, Ebben a reményben, melyet bátorszavú és széles 
látókörű székfoglalója is igazol, meleg bizalommal üdvözöljük új, fényes 
pozíciójában.

Az Orsz. Ev. Tanáregyesület 1927. évi október hó 25-én tar
totta meg évi közgyűlését, melyen az O. K. T., a ref. és a kath. 
tanáregyesület valamint az ev. tanítóegyesület képviselői is megjelentek. 
Az üdvözlések után S z íg e th y  L a jo s  elnök „A szép, mint az iskolai 
élet középpontja“ címen tartott gazdag tartalmú és változatos hangú 
előadást. Utána S z e lé n y i  Ö d ö n  titkár ismertette az egyesület 20 éves 
múltját, tüzetesebben a lefolyt egyesületi év eseményeit. Majd L o s o n c z i  
Z o ltá n  pénztáros beszámolt az egyesület vagyoni helyzetéről. K la n ic z a y  
S á n d o r  „Az internátusi nevelésről“ tartott igen tanulságos előadást, 
V ie tó r ts z  J ó z s e f  pedig „Régi céljaink, új eszközeink" címen tette vizs
gálat tárgyává az új középiskolai törvény célkitűzését — igen hatásos 
felolvasásban.

A közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökítette az elhúnyt kartársak: 
H e tv é n y i  L a jo s , K i r á l y  L á sz ló , P le n c z n e r  L a jo s , G ó b i  I m r e  és M a s z n y ik  
E n d r e  emlékét; a tagdijat évi 4 pengőre emelte, Schneller István nyug. 
egyetemi tanárt tiszteleti tagul választotta. Végül elhatározta, hogy át
iratban üdvözli Rothermere lordot és hogy mozgalmat indít abban az 
irányban, hogy a Sütő-utca Böhm Károlyról neveztessék el.

Közös protestáns bizottsági ülés volt Budapesten okt. hó végén. 
A bizottság elnökévé Dókus Ernő tíszáninneni Egyházkerűleti főgond
nokot választották s a Glattfelder-féle memorandum ügyeit tárgyalták.

A  ref. z s in a te lő k é s z í tö  b iz o t ts á g  nov. hó 8-án Budapesten ülést 
tartott s megállapította az 1928 május 8-án kezdődő első ülésnek tárgy- 
sorozatát, megalakította a konvent tagjaiból az egyes zsinati ügypontokat 
előkészítő albizottságokat. Nyolc ilyen albizottság lesz: az egyház
alkotmányinak elnöke Benedek Sándor, a lelkészválasztásié dr. Baltazár 
Dezső, előadója e kettőnek dr. Kun Béla; az adóügyinek elnöke dr. 
Antal Géza, előadója Janka Károly; a törvénykezésinek elnöke dr. 
Bernáth Géza, előadója dr. Kováts J. István; a köznevelésügyinek 
elnöke dr. Révész Kálmán, előadója dr. Dóczi Imre, a belmisszíóinak 
elnöke dr. Ravasz László, a tudományügyinek dr. Balogh Jenő, e kettő 
előadója dr. Révész Imre, a szocialógiainak elnöke gróf Teleki József, 
előadója Bernát István. A bizottságok az elnökön és előadón kívül 
úgy vannak megalkotva, hogy minden konventi tag legalább egy bizott
ságba be van osztva.

A  ref. e g y e te m e s  k o n v e t ülésének idejét az elnökség április 17 
és köv. napjaira tűzte ki. Az egyetemes tanügyi bizottság ülése febr. 
hó 22—23. napjain lesz.
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Készül a régóta várt napilap. A Hit és Szolgálat Mozgalma 
vezetősége tekintettel arra a sok irányból jött felhívásra s az utóbbi 
időben is történt sürgetésre, amelyet az ország reformátusságának min
den rétegétől állandóan kapott és kap, e hó 15-én és 16-án tartott 
tanácskozásain elhatározta, hogy munkába veszi egy legkomolyabb 
nemzeti érdekeket képviselő s református szellemi irányítás alatt álló 
— modern színvonalú nagy napilap megteremtését.

A napilap megindítása érdekében a Hit és Szolgálat Mozgalma 
egész természetesen egy táborba akarja gyűjteni az ország egész 
reformátusságát s a legkomolyabb és legmélyebb megegyezésben kíván 
lenni egyházunk minden tényezőjével.

Szeretettel kérjük mindazokat, akik e mérhetetlenül fontos kérdés
ben Isten előtti nagy felelősséget éreznek s akiket e kérdés szerte a 
hazában már régóta és igen erősen foglalkoztat, hogy lépjenek érint
kezésbe a Hit és Szolgálat Mozgalma vezetőségével (Bereczky Albert 
titkár, Tahitótfalu, Pestmegye) s jelentsék be neki együttérzésüket s 
munkakészségüket, amellyel a nagy vállalkozás megvalósítóinak tervét 
támogatni szeretnék.

A napilap előkészítése ügyében a Hit és Szolgálat Mozgalma 
a közeljövőben manifesztációval fordul a magyar reformátusság köz
véleményéhez, egyben pedig körlevélben keresi meg az egyházak összes 
vezetőit s általában mindazokat, akik a magyar reformátusságnak, ezidő- 
szerint, bármilyen formában, szellemi vezetésére vannak hivatva.

Összes lapkiadóinkat, még a gyülekezeti lapokat is, kérjük, hogy 
ez üzenetünket átvenni szíveskedjenek.

A Hit és Szolgálat Mozgalma vezetősége.

A tanárok fizetésrendezéséről szóló rendelet végre megjelent. 
Nem sok örömet hozott a tanároknak. A legégbekiáltóbb sérelmeket, 
igaz, orvosolta, de a tanári munkát olyan alacsonyan értékelte, hogy 
abba bele nem nyugodhatik, nem, nem, soha, sem a tanári lélek, sem 
a kultúrának egy igaz barátja sem. Hogy a középiskolai tanár 25 évi 
szolgálat után jut ahhoz ft fizetéshez, melyet a kezdő biró élvez, azt 
igazságosnak, méltányosnak, a magyar kultúra érdekeivel összeegyez- 
tethetőnek soha, soha, el nem ismerheti senki, aki ismeri és értékelni 
iudja a tanári munkát. Ez a sérelem orvoslásért kiáll s várjuk is az 
illetékesektől, hogy megteszik kötelességüket.

Képzőművészeti kör a budapesti ev. gimnáziumban. A bu
dapesti evangélikus gimnázium úttörő munkát végzett, mikor Oppel 
Imre tanár kezdeményezésére és vezetésével Benczúr Gyula nevéről 
elnevezett képzőművészeti körben tömörítette lelkes ifjúságát. E kör 
október 29-én tartotta első vetítőképes előadását, melyen ifjúsági elnöke 
Benczúr művészetét ismertette nagyszámú, előkelő közönség jelen
létében.

Nem mehetünk el e nevezetes alakúlás mellett anélkül, hogy 
néhány komoly szót ne fűznénk hozzá. Sajnálattal kell tapasztalnunk, 
hogy míg a leányközépiskolák új szervezete a művészeteknek tág teret
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biztosít azáltal, hogy a művészettörténetet (evangélikus Veres Pálné- 
intézetünk úttörő munkájára!) mindhárom fajta leányközépiskolában a 
felső osztályok rendes tárgyává teszi: addig a fiúiskolákban még az 
eddigi művészi oktatást is megszüntette, minthogy a rajztanítás a felső 
fokon megszűnt. Annál nagyobb örömmel kell az ilyen ifjúsági kör 
alakulását fogadnunk, mert itten lelkes vezetés és kitartó munka révén 
pótolható némileg az, amit a tanterv elmulasztott. A kezdet szép, csak 
éppen az előbb vázoltak következményekép még egyelőre csak a kisebb 
gyermekek töltötték meg a termet a nagyszámú érdeklődő felnőttel együtt, 
a felsőbb osztályok érdeklődését a későbbi munka folyamán kell fel
kelteni. Remélhetőleg e közöny, mely a művészi nevelés mostoha sor
sának következménye, rövidesen meg fog törni s akkor az egyesület 
el fogja érni szép célját. Még csak e célkitűzéshez volna egy megjegy
zésünk : igen helyes, hogy elsősorban magyar művészeink megismerte
tése a cél, de éppen, mivel erre más alkalom nem kínálkozik a közép
iskolai életben, kétségtelenül szükséges, hogy az idegen nagy művészeket 
is megismertesse a kör tagjaival. így fogja pótolhatni azt, ami az iskolai 
tanításból kimaradt.

Követendő példaként állíthatjuk első evangélikus iskolánk új 
alakulatát testvérintézeteink elé. Nem kell hozzá egyéb, csak egy lelkes 
tanár, ki szervező képességével és tudásával megteremti minden külö
nösebb nehézség nélkül az ilyenfajta kört nemzeti kultúránk és általános 
műveltségünk gazdagítására. Dr. B. D.

A humanista gimnázium nehézséggel, majdnem válsággal lesz 
kénytelen maholnap küzdeni a tankönyvek miatt, Hogy csak a legszem
betűnőbb hiányt említsük, a Homeros olvasásához szükséges szótár 
elfogyott és újabb kiadásáról eddig tudtunkka! semmi intézkedés nem 
történt. A görög nyelvi tanítás egyik legnagyobb anyaga a Homeros ol- 
vastatásából telik ki. Az pedig e segédkönyv nélkül szinte lehetetlen.
Jó volna illetékes helyről e hiányra a közokt. kormány figyelmét 
felhívni.

Dr. Raffay Sándor a bányakerűlet ev. püspöke szept. 16-án 
ünnepélyes formák között adta át rendeltetésének a pesti egyház két 
új intézményét, a Veres Pálné leánykollégiumot és az ev. főgimnázium 
ínternátusát,

A legelterjedtebb magyar lexikon Révai nagy Lexikona 20 
kötetben díszes vászon kötésben ára 680 pengő. Kedvező fizetési fel- ♦ 
tételek mellett mindenki megszerezheti. — Megjelent a Luther naptár 
XVI. évfolyama gazdag és értékes tartalommal Németh Sámuel soproni 
c líceumi igazgató gondos szerkesztésében. Ára 1 P. 60 f.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus előkészítő bizottsági 
ülésén Dr. Kornis Gyula elnök államtitkárrá történt kinevezése miatt 
lemondott, nehogy hivatalos állása a tárgyalás őszinteségét befolyásolja. 
Utódjául Dr. Négyessy László egyetemi tanárt választották, ki a köz- 
oktatásügy minden terén működött s ki a tanárság tekintélye és anyagi 
helyzetének érdekében való munkát igért. A kongresszus idejét is
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megállapították. Az előértekezlet julius 2-án, tanácskozás 3. és 4-én, 
záróértekezlet 5-én lesz. E határidő tudatában a szakosztályok munká
jukat újra megkezdik. B. D.

A szemelvényes biblia. A tanítványaim közül háromnak kellett 
szemelvényes biblia és Debreczenből hozattam. Megdöbbenve olvastam 
a számlát, hogy a biblia ára darabonként 10 pengő; azé a bibliáé, 
amelyik 1908-ban jelent meg, amint rá van nyomva s az „Ára kötve 
3 korona" volt. Kérdem, hogy lehetséges ez, mikor békebeli olcsó 
papíron olcsó kiadásban jelent meg, nem pedig mostam drágább papíron, 
magasabb kiadási költségek mellett ? ! S még ha most jelent volna is 
meg, lehet-e, szabad-e egy kötelezővé tett tankönyvnek az árát ily 
magasan megállapítani, mikor a teljes biblia sokkal olcsóbb ? !

Én, őszintén megmondom, nem birom kötelezővé tenni a meg
vételét, mert tanftványaim nagy része szegény szülők gyermeke. Azért 
arra kérem a Ref. Tanáregyesületet, tegyen lépést illetékes helyen, 
hogy a Szemelvényes biblia árát 3 koronára, illetve 3 pengő 50 fillérre 
(bekötve) szállítsa le a kiadó, vagy pedig ne legyen a használata 
kötelezővé téve, Biky Gábor, vallástanár. Kiskunhalas.

Valami a görögpótlóról. Tudjuk, hogy az új tanterv a gimná- 
, ziumokat reál- és humángimnáziumokra osztotta. Első ízben a reál

gimnáziumokban az I. és V. osztályra nézve mondta ki a tanterv 
érvényességét a miniszter, később csak az I. osztályban, majd fokoza
tosan évről-évre más osztályban léptette életbe. A humán gimnáziumok
ban ép így járt el. S mégis, a lehető legnagyobb tarkaságot látjuk a 
görög és görögpótló tárgyaknál. Van olyan reálgimnázium, mely görög 
helyett angolt tanít, de angol tanár nincs, tehát tanítja tovább a görögöt 
és a görögpótlót. Van olyan reálgimnázium is, amely franciát választott, 
de francia tanár nincs, így vígan tanítja tovább a görögöt és a görög
pótlót ; sőt van olyan is, amely franciát, görögöt és görögpótlót is tanít. 
Ennek a nagy tarkaságnak azután az a növendék adja meg az árát, aki 
egyik reálgimnáziumból a másikba, vagy humángimnáziumba kerül 
át. Az a furcsa eset is megtörtént, hogy humángimnáziumban olyan 
osztályból, ahol görögpótlót még tanitanak, olyan osztályba bukik 
vissza a növendék, amelyben görögpótló már nincs. Az ilyenek részére 
miniszteri intézkedés alapján, ilyen osztályban is kellene tanítani a 
görögpótló tárgyakat. Lehet érvelni azzal is a furcsaságok ügyében, hogy 
az átmenet bajjal jár. De jövőre már az V. osztályban lesz érvényes 
az új tanterv s azon intézeteknek, melyek nem tudnak vagy nem akarnak 
eleget tenni a választás követelményeinek, szint kell vallaniok s be 
kell állitaniok az illető tanerőket s megszüntetniük a görögpótlót. Min
denesetre idejekorán kell felhívni az illetékesek figyelmét e paedagógíai 
tarkaságra s arra, hogy jövőre ennek meg kell szűnni.

Gulyás József, Sárospatak.
Iskolaavatás. F. hó 6-án, Nyíregyházán, nagy ünnepséggel avatták 

fel az új református népiskolát és a Leánykálvineum új tornateremét, 
Az ünnepélyen resztvettek Baltazár Dezső, Geduly Henrik és Ravasz 
László püskökök is,
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A párizsi protestáns lelkészképző főiskoláé hó 9—10-én ünne
pelte 50-ik évfordulóját. Ezen az ünnepségen résztvettek Kovács I. 
István budapesti és Rácz Lajos sárospataki theológiai tanárok a magyar 
reformátusok képviselőiként,

Új ref. lelkészképző főiskola felállítását tervezi a királyhágó- 
melléki új ref. egyházkerület Máramarosszigeten, a megszüntetett ref. 
líceum és jogakadémia épületében.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pánztárosának közleményei:
A f. 1927—28 isk, évben nov. 10-ig tagsági dijat fizettek: Kiskunhalas 
60'—, Pataky Dezső Kiskunhalas 4'—, Mokos Gyula Bp. 4 '—, Hart
mann János Bp. 4'—, Miskolc leány. 88'—, Niregyháza leánykálvíneum 
20' —, Szeghalom 16'—, Hodossy Béla Sárospatak 4‘—, Berettyóújfalu 
polg. 20'—, külön 4'—, Debrecen gimn, 48'—, Gyönk 24' —, Karcag 
52'—, Csurgó 56' —, Hm vásárhely 52'—■, Pápa gimn. 40' —, Kecskemét 
jogakadémia 28'—, Sárospatak 52'—. Baár Madas leányg. Bp. 88'—, 
Dr. Imre Sándor Szeged 8' —, Debrecen egyetemiek 48'--, Debrecen 
testületen kívül állók 68'—, Sárospatak akadémia 32'—, Hajdúböszörmény 
gimn. 12'—, Kecskemét gimn. 56 P.

A T. Gy. N A.-ra beküldőitek: Hmvásárhely 6'40, Debrecen 
gimn. 669'12, Debrecen polg. leány 795'64, Karcag (á 1'60) 420'80, 
Kunszentmiklós (1926—27-re) 400'—, Szeghalom 199'36, Debrecen ta
nítóképző 387'52, Mezőtúr 754'88, Sárospatak 795'20, újra 21'— Nagy
kőrös tanítóképző 206'40, Bp. Baár Madas 562'24, Debrecen gimn. 
pótdijak 256'64, Bpest skót polg. 240, Kecskemét tanitónőképző 41216, 
Kecskemét rg. 685'44, Gyönk 2 P.

A Protestáns Tanügyi Szemlére: Miskolc leányg. 50, Szeghalom 
80, Hmvásárhely 13 tanár adománya 31 '90, Sárospatak 40. Kiskunkalas 40, 
Debrecen, tanitónőképző 80 P.

Debrecen 1927. nov. 10. Jakucs István, pénztáros.

A „Prot. Tanügyi S zem lé iv e l eddig a következő lapok és 
folyóiratok léptek csereviszonyba: Prot. Szemle, Ev. Népiskola, Köny
vek világa, Egyházi Értesítő, Magyar Gyógypedagógia, Religió, Pannon
halmi Szemle, Lítteratura, Harang.szó, Dunántúli Prot. Lap, Magyar 
Művelődés, Orálló, Lelkészegyesület. Széphalom, Magyar-zsidó Szemle, 
Magyar Tanítóképző, Evangélikusok Lapja, Debreczeni Prot. Lap, 
Tanítók Lapja.

Az ev. tanáregyesület pénztárába 1927. julíus 1-től november 
5-ig 1927. évi (á 2 P.) tagdijat fizettek: a békéscsabai ev. gimn. testü
letének 17 tagja (összesen 34 P.); Fehér Géza, Fehér Gézáné Mezőtúr; 
Bereczky S., Bogsch S., Hittrich Ő., ihász J., Jánossy L, Klaniczay S., 
Koch J,, Kovács J., Loisch J., Losonczi Z., Mikola S., Remport E., 
Renner J., Réz H., Schindler Gy., Sulek J., Zelenka F. Budapest; 
1928-ra (4 P.) Zelenka F . : Adományok : Aszódi leánynevelő intézet 
20 P., Dr. Osváth Gedeon 10 P, Losonczi Zoltán.
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