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tJj évet
kezdünk, új akarással, új reménnyel, újult erővel, de régi céltű
zéssel. A  m a g y a r  ú j já s z ü le t é s t  tűztük pályacélul, mikor útnak 
indultunk; ez a cél lebeg ma is, a jövőben is mindenkor előt
tünk. E  cél nagysága, szentsége, acélozza erőnk, óv a fáradástól, 
csűggedéstől; ezért élünk, ezért dolgozunk, ezért boldogan ha
lunk; e cél szolgálása a mi boldogságunk, a mi büszkeségünk.

E célt szolgáltuk az elmúlt esztendőben, legjobb tehet
ségünk szerint; e cél szolgálatára könyörgünk erőért a mi 
Istenünkhöz az új év küszöbén.

Protestáns tanártestvérek ! Indúljunk az új év ködébe 
szent elszánással, együtt, egy akarattal, egyesült erővel, egy 
hittel, egy reménnyel, nem nézve se jobbra, se balra, csak 
előre, nagy közös célunk felé, mely a jövendő ködén keresz
tül is fényt vet lelki szemeinkbe: — így bizonnyal meg
közelítjük fennséges célunkat. S ennek biztos tudata legyen 
nekünk elég jutalom nehéz küzdelmeinkért, elég vigasztalás 
bajaink, sérelmeink feledésére. A  magyar jövendő, az ifjú
ság lelke a mi kezünkben van s nekünk ezt a jövendőt 
nem szabad kockára tennünk, nem szabad veszélyeztetnünk 
azért, mert a jelen emberei nem tudják, nem akarják felismerni, 
méltányolni, hivatásunk rendkivüliségét, fenséges nagy voltát. 
Ha máskép nem lehet, fel kell áldoznunk magunkat célunkért; 
de célunk szolgálatában lankadnunk nem szabad. A mi célunk 
megéri ezt az áldozatot is. Dulce et decorum pro Hungária móri.

Fel hát az új évben új munkára, testvérek ! Nyugatról már 
pirkad a hajnalunk, már kelőben a magyar nap. Félre a csüg- 
gedéssel, a kishitűséggel! Gyerünk az iskolába friss munka
kedvvel, formáljunk új lelket a magyar ifjúságban, a szebb, 
jobb magyarjövendő számára; igaz magyar lelket, telve nagy 
ideálokkal, hálás kegyelettel a magyar múlt fénylő nagyságai 
iránt, szent hevülettel, acélos akarattal, a jövendő nagy cél
jaiért. Óvjuk meg az ifjú lelkeket a jelenünk fertőző hatásaitól.



De ne elégedjünk meg az iskolai munkával, lépjünk ki 
a társadalmi élet porondjára is, a jelent képviselő nemzedék 
közé s hirdessük teljes lélekkel, alkalmas és alkalmatlan 
időben, a házak tetejéről is, a magyar újjászületés szükséges 
voltát, mint a magyar feltámadás előfeltételét. Ne ússzunk 
gyáván a divatos, szennyes áramlatokkal, szellemi fölé
nyünkkel szálljunk szembe azokkal. Tisztítsuk a magyar köz
szellemet mai betegségeitől, a visszavonás, pártoskodás, faji, 
felekezeti, osztály gyűlölet, tunya közöny, szolgalelkűség, 
élvhajhászat bűneitől s mindezek gyökerétől, a durva önzés
től. Hirdessük bátor hitvallókként a Bocskay, Bethlen Gábor, 
a Rákócziak, Széchenyi, Kossuth, Deák, br. Eötvös ideáljait, 
amelyek ma is teljes értékűek, amelyek ma is fénylő fáklyákul 
szolgálhatnak nekünk, hogy kijuthassunk a mai siralmas 
mélységből a várvavárt szebb jövendőre. Mutassunk rá az 
úgynevezett á té r téke lőd  szörnyű merényletére, akik meg 
akarják fosztani a magyarság lelkét legdrágább kincsétől: 
szabadságharcaink, hőseink, vértanúink, nagy próféta 
költőink iránt érzett mélységes tiszteletétől, rajongó szerété
től, attól a nagyszerű talizmántól, amely eddig össze tudott 
forrasztani, egységbe tudott foglalni minden igaz magyart. 
A jelen küzdelmei sokszor szétválasztottak, sokszor szembe
állítottak magyart a magyarral: de a magyar történelem, a 
magyar költészet értékelésében, megbecsülésében, szereteté- 
ben, mindig egyek voltunk. Most ettől a nagy egyesítő, 
egybeforrasztó erőtől akarnak bennünket megfosztani ezek 
a lélekrablók, akik a konzervativizmus, konstruktivizmus, 
legitimizmus, krisztianizmus tetszetős mezébe öltözve kegyes 
szemforgatással Ígérik a magyar történelem és irodalom- 
történet átértékelését. Le kell róluk rántanunk a megtévesztő 
álruhát s rá kell mutatnunk, hogy a leghitványabb destrukció, 
a legocsmányabb árúlás az, amit koholnak a magyar
ság ellen. Amit nem tudott tőlünk elrabolni Trianon, attól 
akarják ők álarcos rablókként megfosztani a magyart: a 
magyar múltban gyökerező lelki egységtől, amire soha nem 
volt nagyobb szükségünk, mint most, ami nélkül nincs, 
nem lehet soha magyar feltámadás. E lélekrablás ellen 
védekeznie kell a magyar életakarásnak s a védekezésben 
nekünk, magyar protestáns tanároknak, kell legelői járnunk.

Tanártestvérek! Teljesítsük kötelességünket az új 
esztendőben. Borsos Károly



Régi céljaink, új eszközeink.
Azt a távolságot, amely a cél kitűzése és megvalósítása között 

hol kisebb, hol nagyobb mértékben jelentkezik, a rendelkezésére álló 
eszközök mennyisége és minősége szerint szüntetheti meg a haladásra 
hívatott#ember. Örök küzdelem ez a folyamat, életünk megnemesítője 
és megszépítője, ha eszményre törekszünk, elhomílyositója és meg- 
szeplősítője, ha nem vagyunk válogatósak, Életünk értékének és munkánk 
méltóságának megállapításánál tehát semmi esetre nem közömbös dolog, 
hogy milyen célokra törekszünk és milyen eszközöket használunk.

Valamint az ok megszűnik az okozat bekövetkeztével, amely 
ismét további okozatnak okául szolgál, a kitűzött cél megvalósúlása is 
új célkitűzést hoz magával, ami nélkül élni se tudnánk, talán nem is 
kívánnánk. Amennyiben pedig ugyanaz a cél többféle eszközzel is 
megvalósítható, az idők folyamán az adott helyzethez és körülményekhez 
képest revízió alá kerülhetnek a célokkal együtt az eszközök is. Külö
nösen nagyjelentőségű mozgalmak, nagyfokú megrázkódtatások és nagy
mértékű átalakulások után nyer időszerűséget a revízió kérdése a nemzeti 
élet megnyilvánulásának minden terén, amely válságos helyzetbe jutott.

Felfogások, elvek, törekvések ; erkölcsi, politikai, társadalmi eszmék : 
irányok, viszonylatok, összeköttetések valamennyien új megfontolás 
tárgyaivá lettek hazánkban is a megzavart egyensúly helyreállitására 
irányúló munkában. Elvont elméletek, jó- vagy rosszhiszemű tévedések, 
korszerű áramlatok egyedül a siker szempontjából kerülnek a meg
ítélés mérlegére s bizony felül maradnak, ha könnyűeknek találtatnak. 
Helyesen és méltán, ha úgy kívánja a közérdek s ha minden időkre 
megáll az az igazság, hogy a hazáért kockáztatni lehet mindent, de 
magát a hazát semmiért kockára tenni nem szabad.

Ilyen elgondolással teszem a legnagyobb általánosságban való 
megfigyelés tárgyává új középiskolai törvényünk célkitűzését, nem- 
külömben intézeteinket, az új cél régi eszközeit. A hely és alkalom 
azt teszi feladatommá, hogy intézeteink alatt a protestáns középiskolákat 
értsem, amelyek kezdettől fogva egyforma jellegűek voltak s ha ma nem 
azok lennének, olyannokká kellene tennünk őket, annak az érzelembeli 
egységnek nevében, amely nemzeti szempontból mindennél kívánatosabb 
princípium, a mi felekezeti érdekeink szempontjából pedig épen a 
nevelés terén nélkülözhetetlen és elengedhetetlen körülmény.

Régi középiskoláink kivétel nélkül egyházi jellegűek voltak és 
csak a Ratio Educationis tette őket állami célok eszközeivé. Minthogy 
azonban az állami mindenhatóság elve szervezeti és jogi kérdésekben 
sértette az iskolafenntartó felekezetek autonómiáját s egyben nemzeti 
szempontból is aggályosnak látszott, a protestáns iskolák sem a 
Ratio, sem az Entwurf egyébént racionális intézkedéseit nem siettek 
magukra nézve kőtelezőknek elismerni; nem is hajtották azokat végre. 
Ennek az lett a következménye, hogy az életben jelentkező valóság 
messzire esett a rendelctek szellemétől.

Első középiskolai törvényünk, az 1883. évi XXX. t.-c., az egysé
ges célkitűzés közös nevezőjével s a követelmények pontos megszabá-
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savai az eredő irányába terelte a széthúzó erőket s ezzel új fejlődési 
lehetőség távlatát nyitotta meg, A magasabb általános műveltség nyúj
tásában és felsőbb tudományos képzésre előkészítésben megjelölt cél 
kerüli ugyan a szabatos részletezést, de akár kompromisszum következ
ménye, akár szándékosan tág keret a követelmény számára, az egységes 
tanárképzéssel és az államsegély nyújtásának alkalmazásával rendet 
hozott a partikuláris szerteágazásba.

Állami, községi, felekezeti és magániskoláink most már verse
nyezve igyekeztek előbbre vinni a szent ügyet s fenntartóik nemcsak 
keresték, hanem meg is találták azokat a forrásokat, amelyek verseny- 
képességüket minden irányban megerősítették és biztosították. Általában 
véve nekünk sem lehetett panaszunk szűkkeblűség vagy mostoha elbánás 
miatt, jóllehet fenntartóink nem teljes sikkerrel harcoltak az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehajtása érdekében. Szerződéseink mindenesetre azt iga
zolják, hogy az állam nem zárkózott el ingényeinknek lehető kielégítésétől.

„A világháború és forradalmak szomorú évei azonban“, mondja Pin
tér, „rombadöncötték középiskoláink mintaszerű belső rendjét és kiváló 
tanítási eredményeit." Ötévi előkészítés után az 1924. évi XI, t.-c.-ben jelent 
meg az új törvény, amely szerint „a középiskolának az a feladata, hogy 
a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szellemben 
magasabb tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára képessé tegye." E 
feladat megoldása a háromtipusu, de egységes jogosítású középiskolára vár.

A protestántizmusnak, annak a világnézetnek, amely mint hitelv 
a félre nem magyarázott kinyilatkoztatás, mint bölcselet az evolúció, 
mint gyakorlati élet a liberalizmus alapján áll, semmi oka nincs arra, 
hogy ezt a törvényt ne megnyugvással, talán örömmel is üdvözölje. 
Aligha múlhatatlan szükség teremtette ugyan meg, de legalább szaba
tosabban tűzi ki a célt. Ebben a felfogásban nincs is különbség köz
tünk s ez a fődolog, bár egyébként az eszközökben alkalmazott rend
szerváltoztatás némi áldozatot követel eddig túlnyomóan humanisztikus 
irányú és sajátlagos jellegű középiskoláinktól.

Ha az új hármas cél bevezető részét vizsgáljuk, amely abban 
tárul elénk, hogy vallásos alapon erkölcsös polgárokat neveljünk, mindjárt 
az első pillantásra teljes igazolását látjuk iskoláink hagyományos fel
adatának, törekvésének, amely az evangéliumnak egyszer vetett funda
mentumára akarja építeni Istennek országát. Ránk nézve tehát ez a 
pont semmi újat nem jelent, legfeljebb megerősíti eddigi felfogásunk 
helyességét. Az első törvény bizonyára feleslegesnek is látta ennek e célnak 
szavakba foglalását, mert nem tehette fel, hogy öngyilkosságra vete
medjünk ; a bolsevizmus tapasztalatai azonban óvatosságra intenek.

A magasabb általános műveltségnek hazafias szellemben nyújtása 
szintén olyan követelmény, amelynek természetes volta elemi erővel 
hatja át lelkünket különösen ma, amikor szerencsétlen hazánk meg
csonkításának nagy tragikumát kell elszenvednünk. Ebben is teljes 
önérzettel hivatkozhatunk iskoláink hagyományos szellemére, amelyet 
dicső elődeink és vértanú hőseink drága örökségül hagytak ránk mind 
az idők végezetéig. A kárhozatos revolució gyalázatából mégis le kell 
vonnunk azt a tanulságot, hogy a kívánatos evolúciót ezután se a 
szónokoló, hanem a munkás hazafiságban keressük.



Ha már vallás-erkölcs és nemzeti szellem a conditio sine qua 
non-ja egész középiskolai nevelésrendszerünknek s ránk nézve mind 
a kettő vérbeli szükségletből fakadó sarkalatos elv, még kevésbbé új 
a harmadik cél, a felsőbb tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára 
képesítés, ami lényegében megegyezik a régi törvény követelményével, 
a felsőbb tudományos képzésre előkészítéssel. Itt se érhet bennünket 
kötelességmulasztás vádja, mert ifjúságunk nevelésében sohase a merev 
és meddő formalizmus, hanem az élő és termékenyítő liberálizmus 
szelleme adott irányt és tartalmat a mi tanári munkásságunknak.

Nem a pártpolitikai szabadelvüségről van itt szó, amely mint 
részben az egykori közösügy függvénye kívül esik e fejtegetés körén, 
nem is a szélső balrahajlássál szabadossággá fajult liberalizmusról, 
amely minden józan gondolkodó előtt hitelét vesztette, hanem a lelki
ismeret, a gondolat, az akarat szabadságáról, amely Eötvös József bárót 
„A XIX. század uralkodó eszméinek" megírására sarkalta s egy Kossuth, 
Deák, Tisza személyében felekezeti különbség nélkül igazi fénykorát 
teremtette meg élni akaró nemzetünk világos főben és érző szívben 
megnyilatkozó nagylendületü emelkedésének.

Átöröklés életre hívhatja, hajlam kitermelheti, nevelés fokozhatja 
ezt a ható erőt s eszközévé teheti olyan munkának, amely évszázadok 
mulasztásait pótolja s évszázadok haladásának útját megvilágositja; 
ránk nézve azonban éltető levegő, nemesitő erkölcs-alap, kategorikus 
imperativus a sötétséget nem tűrő, kifogástalan tiszta, erőszakosságtól 
idegen szabadelvüség; mi ezzel állunk, ha híven szolgáljuk s ezzel 
bukunk, ha hűtlenül cserbenhagyjuk; mert liberálizmus nélkül nincs 
szabadság, szabadság nélkül nincs evolúció, evolúció nélkül nincs 
protestántizmus.

Nagy igazság rejlik abban a kijelentésben, hogy tömegnevelés a 
kötelességünk; de félreértenők a helyes szándékot, ha a tömegnevelés 
céljához nem a lehetőleg egyéni nevelés útján akarnánk eljutni. Akár 
kishitűség, akár türelmetlenség, akár egyoldalúság, akár dogma zárja el 
útját a nagy elv érvényesülésének, nekünk minden törvényes módot 
meg kell ragadnunk s minden megengedhető eszközt fel kell használnunk, 
hogy megfelelő környezetet nyújtsunk az egyéniség kibontakozásának 
és bátor szárnyaláshoz segítsük a jobb jövő elkészítésére alkalmasaknak 
mutatkozó tehetségeket.

Ezt a régi íratlan törvényt kodifikálja az új törvény célkitűzése, 
amely tehát csak formájában új, lényegében azonban régi s legalább 
is a protestántizmussal egykorú. Ez a lélek ságárzott ki nagy pedagó
gusainknak, többek között Vandráknak, Bőhmnek, Jezsovicsnak, Ben- 
kának, Martínyinak, Góbinak és másoknak iránymutató életéből és 
példaadó munkásságából; ez a légkör tette vonzókká, megbecsültökké, 
népesekké intézeteinket. Elődeinknek és hagyományainknak szelleméhez 
azonban úgy legyünk méltókká, hogy ne csak a múlt sokszor idézett 
emlékeivel dicsekedjünk, hanem nagyra fokozott mértékben a jövő 
előkészítésén is fáradozzunk.

Ha ezek után azt is megfontoljuk, hogy a törvényben megjelölt 
célok mellett az új nemzedékre vár megcsonkított hazánk teljes épsé
gének helyreállítása is, kétszeres megvilágositást nyer az a bizonyosság,
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hogy az ügy sikere a tanár egyéniségén fordul meg s emellett csak 
másodrendüek azok az eszközök, amelyek az új iskolajelleg, új tanterv 
és új rendtartás életbeléptetésétől várhatók. Kétségtelen, hogy közoktatás- 
ügyi kormányunk céltudatos politikája tiszteletre kényszeríti azokat is, 
akik nem tudnak egyetérteni a rendszerváltozás sürgősségével s egyik vagy 
másik részletkérdésben eltérő felfogást vallanak; hogy azonban menynyire 
hasznosak a reformok, azt csak a jövő fogja a tapasztalat alapján eldönteni.

Minket a reálgimnázium kérdése érdekel közelebbről, mert inté
zeteink nagyobb részének ilyenné kellett átalakulnia. Nem vitathatjuk 
el helyénvalóságát a gyakorlatias irányú nevelés hangsúlyozásának, jól
lehet — ismételjük — inkább elkerülhetetlen engedménynek, mint 
erősen megokolt szükségnek látszik; de nem fojthatjuk el azt a meg
győződésünket, hogy a redukált klasszikus műveltség nyelvi eszközét 
nehezen fogják pótolni az új modern nyelvek, amelyeknek kötelezővé 
tételével talán közelebb juthatunk az európai nagyhatalmak jóindula
tához, de cserébe a görög nyelv feláldozásával bizonyára eltávolodunk 
a magasabb európai műveltség színvonalától.

Sok reményre jogosít az olasz közeledés gondolata és ténye; 
nem kicsinyelhető ránk nézve a francia lelkiismeret megmozdulása; az 
az akció pedig, amely Rothermere lord tollából az igazság mennyköveit 
szórja Trianonra, hálás lekötelezettséget ébreszt a magyar nemzet 
lelkében. Szívből köszöntjük tehát mi is a nemes lordot, a magyar 
igazság elszánt bajnokát. De ez a mi igazságunk csak úgy nyerhet 
szankciót, ha teljes fegyverzetben jelenik meg s halálos ellenségeinket 
a talán hosszú ideig késedelmeskedő, de végkép semmi esetre el nem 
maradó elégtételre, mint posztulátumra, nem a meggyőzés puha szavaival, 
hanem a legyőzés kemény pallosával kényszerítjük.

Magyarország feltámadásában úgy kell hinnünk, mint az isteni 
gondviselésben; de éreznünk kell, hogy ajándékot senkitől nem vár
hatunk s hogy becsületünkkel vagyunk felelősek az egészséges naciona
lizmus útjának egyengetéseért. Szakképzettség, rátermettség, eltökéltség 
hivatásszerű kötelességünk megindításában, szeretet, türelem, követ
kezetesség az ismeretek közlésében és a fegyelem gyakorlásában, mind
megannyi kipróbált, de napról-napra megújuló segítségünk, hogy célhoz 
érhessünk. Végtelen fontosságot nyer ezzel a helyes tanárképzés szük
ségessége, mert csak így nevelhetünk férfias, jellemes, tettrekész nemze
déket a ránk váró emberfeletti küzdelem sikeres megvívására.

Nemzetnevelő kötelességünket semmiféle egyéb szolgálattal nem 
pótolhatjuk, de annak kiegészítéséül sokat tehetünk tudományos, 
irodalmi és társadalmi munkásságunkkal is egyéni becsvágyunk kielégí
tésére és tanári rendünk tekintélyének fokozására. Szerencsésen meg
indított sajtóorgánumunk elég módot nyújt mondanivalóink közlésére 
és önművelésünk megkönnyítésére. Magunkra vessünk, ha nem adunk 
és nem nyerünk elég tápláló erőt a vérszegénység vagy közönyösség 
elkerülésére. S mily hatalmas új eszközzel rendelkezünk ifjúsági egye
sületeinkben, különösen cserkészmozgalmainkban, amelyek hathatós 
előkészítő iskolái tanítványaink szükséges katonai nevelésének!

A puszta fegyver azonban ép úgy, mint a néma betű, merőben 
tehetetlen eszköz az avatatlanok kezében és szemében; azt a lelket,
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amelyben akarat is, képesség is lesz szellemi és testi erejének az 
egyetlen nagy céi biztos szolgálatára való felajánlására, nekünk, nélkü
löző, de nem panaszkodó, küzdő, de nem ellenszegülő, elsorvasztható, 
de el nem hallgattatható ideálista professzoroknak kell felébresztenünk, 
felnevelnünk és talpra állítanunk. Minden más kérdésben köztünk mere- 
dezhetnek az elválasztó falak ; de ebben a felfogásban megegyezik, ebben a 
jelben győzelemre számíthat, ebben a törekvésben mindhalálig kitart az 
igazán lelkes, önfeláldozó magyar tanárság! ^  Vietórisz József

Két uj német középiskola-típus.
A világháború csaknem minden nemzetnél mélyreható változásokat 

idézett elő az iskola-ügy terén. Nem csoda : a háború felébresztette az 
emberanyag, a nemzeti erők értékelését, mellyel nem lehet a máról- 
holnapra halogatás fényűző, vagy éppen esztelenül pazarló politikáját 
folytatni. Reformálták iskoláikat a győzök, még inkább a legyőzött, 
lefegyverzett népek, melyek egyetlen reménységüket a nevelésbe vetik. 
Minden attól függ, milyen lesz a jövő ifjúság, mennyire kerül a legjobb, 
legmegfelelőbb helyére minden legkisebb erő.

Különösen megkapó módon bontakozik ki ez a törekvés a világ 
legfegyelmezettebb gondolkodású népénél: a németnél. Aki ma Német
országba megy ki a pedagógia tanulmányozására, még a megfelelő elő
készület után is jóidéig bámulva áll meg a hihetetlen pedagógiai forron
gás közepette, melyről August Messer*, egyike a legkitűnőbb szakér
tőknek, nyomda alól mostanában kikerült müve előszavában kénytelen 
megállapítani, hogy „még a szakember is alig tekintheti át."

Talán ez az oka, hogy külföldön s igy hazánkban is, oly kevéssé 
ismeretesek a német reformok, bármily nagy horderejűek is. íme, két 
uj középiskola-faj is keletkezett a szomszédban, melynek iskola-ügye 
eddig oly rendkívüli hatással volt ránk s még az érdekeltek sem sokat 
hallhattak róla. Mindössze a Magyar Paedagógia 1925. évfolyama má
sodik füzetében (5—10) olvashatunk pár soros értesítést a német 
reformokról általában.

Alábbi igénytelen soraim eme homály eloszlatásához óhajtanak
hozzájárulni, a mozgalmak kellős közepében végzett beható tanulmányok,
személyes tapasztalatok, az eszmék őráilóiva! folytatott megbeszélések
alapján. * *

*

A régi jó időknek minden korlátoltsága mellett is volt egy nagy 
előnye: a művelődés s ennek következtében az iskolázás egysége. 
Abban a korban, amikor a tudomány minden igényét és szükségletét 
megtalálta az ó-klasszikai szellemkörben, nem is lehetett szó másról, 
mint humán képzésről mindenütt és mindenki számára, aki egyáltalán 
műveltségre vágyott. Ám jött az emberi szellem fényes diadalutja: sok 
lenne felsorolni a nagy felfedezésektől, vagy talán még élőbbtől fogva 
fel mostanáig s hozták a sok kápráztató vívmány mellett a nagy lélek-

* Pädagogik der Gegenwart. Mauritius Verlag, Berlin 1926.
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tani problémát: egyre komorabban tolult fel a ragyogó égre a kultur- 
tragédia borúja. Kétségtelen, hogy sem művelődésünk alapját és sok 
tekintetben csúcsát, az antik szellemkört nem lehet kikapcsolni iskolá
zásunkból, hacsak alap nélküli épület nem az ideálunk, sem a modern 
ismereteket nem szabad elhanyagolnunk, ha falak nélkül nem akarjuk 
hagyni a monumentumot. Ám itt van a probléma: az emberi lélek 
sokkal gyengébb hajó, semminthogy olyan nagyfokú igénybevételt ki
bírna. Meg lehet próbálni, de beleszakad. Viszont ezzel ellentétben áll 
az ember teljességre vágyása: „átpillantását vágyjuk az egésznek.“ 
Ebben a példátlanul tragikus küzdelemben őrlődik az emberiség s 
pattan meg sok jó iskolaszervező elme is. Akármelyik irányhoz sze
gődik, mindig ott van és ott lesz a másik oldal épen olyan súlyos 
ellenvetése és kétségbeejtő követelőzése.

Természetesen a reális és a humán irány küzdelme eleinte igen 
enyhén lépett fel.* Kevés volt a „modern“ anyag. Mi az pl., ami 1708-ban 
a Semler Kristóf „Mathematikai és Mechanikai Reáliskolájában“ elő
került ! Pedig Ratichius, Comenius, Leibniz, Francke, a lovagi akadé
miák üttörő küzdelme állott már egyenesen pedagógiai téren is az első 
ilynemű kísérlet előtt, melyet nem több sikerrel követett Nagy Frigyes 
szárnyai alatt Berlinben Hecker János „Gazdasági Mathematikai Reál
iskolája." Különben ez a jobban szervezett s kitűnő igazgatók alatt a 
XIX. századba is átlépett intézet dicsekedhetik azzal, hogy bölcsője 
volt a reálgimnáziumoknak. Rugalmasan alkalmazkodóvá, életképessé 
tette minden igénynek megfelelő hármas tagozata: a német, a latin és a 
reríZ-szakasz, ebben matematikai, geometriai, építészeti, földrajzi, termé
szetrajzi, ipari és kereskedelmi, gazdasági és „műkedvelői“ szakosztá
lyokkal. A latin és német tagozat hallgatói részt vehettek bármelyik 
reáltárgy tanításán. Ilyenformán próbálták egységgé kovácsolni a régi 
és új művelődést.

Az „uj humanisztikus irányzat“ újra előtérbe állította az antik 
stúdiumokat. De csak a felszínesen vizsgálódó nem látja, hogy egészen 
más humanizmus ez, mint a régi: összeolvasztó, egységbe foglaló, a 
fejlődést kereső törekvés jellemzi, miközben a legtökéletesebb példákat 
a klasszikus ó-kor hagyományaiban látta meg s igy logikus következmény 
volt a humáníora előtérbe állítása. Hiszen gondoljuk csak meg, hogy a 
német nagy klasszikusok korszaka is csak akkor kezdte még előre 
vetni a hajnal fényes sugarait s annyi bizonyos, hogy Klopstock, 
Wieland, Lessing, Herder, de még Schiller, sőt Goethe, ez az ezerfelé 
gondoló, a kor egyetemesítő törekvéseit a legtipikusabban feltüntető

* A következő fejtegetésekhez források, melyek bővebb tanulmányra is a 
legjobban ajánlhatók:

Fr. Paulsen: Geschichte dos gelehrten Unterrichts. Dritte erweiterte Auflage, 
herausg. und in einem Anhang fortgesetzt von E Lehman Berlin—Leipzig.Vereinigung 
wissensch. Verleger 1921. (Páratlan a maga nemében.)

Weimer: Geschichte der Pädagogik. U. 0. 1921,
P. Barth: Dio Geschichte der Erziehung. A. Barth, Leipzig 1925.
Messer: Geschichte der Pädagogik. Hirt, Breslau 1925.
Messer: Die Reformbewegung auf dem Gebiete des Preussichon Gymnasial

wesens von 1882—1901. Leipzig 1901.
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tüzlélek is erősen bennegyökerezett az antik világban. Ennek meg
felelően Humboldt és Süvern, a nagy iskola szervezők tudni sem akarnak 
a humán és reáliskolák egyenjogositásáról.

Mikor Poroszországban az önálló vallás- és közoktatási minisz
tériumot felállították (1817.), a gimnáziumi ügyek élére oly ember 
került, akinek a neve szinte jelszóvá vált a német közoktatás ügy 
történetében: Schulze János. Hogy rugalmassá, korszerűvé tegye a 
gimnáziumot, kimondta a közmondássá vált jelszót, hogy a gimnáziumnak 
„minden irányú“ műveltséget kell adnia („Allseitige Bildung“). így az 
antik nyelvek 86 latin és 42 görög órával a főszerepet játszák nála, de 
súlyt kap az anyanyelv s a francia, mennyiségtan, természettudományok, 
vallás, filozófia, rajz, irás, ének is. Az elv nagyon kézenfekvőnek 
látszott s az is helyes következtetés volt, hogy tehát e minden tekin
tet kielégítő, szinte egyedül üdvözítő iskolával járjon minden jog.

A gimnáziumok kizárólagossága erősen lenyomta a reál és másféle 
„polgári" iskolák reményeit. Ám a kereteket a szükség, a reáliák 
rohamos haladása kényszerítő erővel nyomta, tágította s végül áttörte. 
Eleinte a gimnáziumok mellé polgári osztályokat kapcsoltak egyes ipa
rilag s kereskedelmileg különösen érdekelt városokban. De ez bizony 
nem sok alaposságot és fejlődést tett lehetővé, különösen a minden 
egyetemi folytatás nélkül maradó polgár-ifjakra nézve.

Végre is a Hecker-féle berlini reálintézet igazgatója, a hires 
Spilleke lépett fel hathatósan a reáliskola fogalmának tisztázása terén. 
Kifejtette, hogy a reáliskolának nem szabad önállóan életbebocsátó, 
mintegy ipari és kereskedelmi iskolává válni, van magasabb önálló 
hivatása és célja a gimnázium mellett. Otőle ered a megállapítás: a 
gimnázium ó-nyelvi és történelmi, a reáliskola pedig mathematikai, 
természettudományi s modern nyelvi célok szolgálatában áll. Eképen 
ő a latin nyelvről nem is akart tudni, később azonban kompromisszum
ként felvette iskolájába, minthogy a legtöbb állami hivatalhoz s az egy
éves katonai szolgálathoz kívánták a latin nyelvi előképzettséget. Iyen- 
formán ő, a reáliskolai küzdelem vezére, voltakép a reálgimnázium 
megalapítója lett. Azaz, hogy mégsem egészen: nem kívánt sok latin 
tudományt. Az 1832. évi „instrukciók“ értelmében csak Caesart kellett 
kifogástalanul s általánosságban forditaniok. Egyébként Vergiliusból és 
Ovidiusból a könnyebb helyeket. Ilyen módon igen népszerűvé váltak 
s elszaporodtak az efféle reáliskolák, a velük járó sok előnynél fogva. 
Egyes helyeken azonban megmaradtak az eredeti latin nélküli irányzat 
mellett s heves harcok folytak az egyenjogositásért. A szabadságharcok 
után igen megcsappant a hivatalos körök bizalma a reáliskolák iránt, 
mert ezeket a „szabadgondolkozás“ fészkeinek nézték.

Végre is Wiese, Spilleke veje került a kultuszminisztérium vezető 
helyére s 1859-ben „A reál és felsőbb polgári iskolák vizsgálati rende
letéivel jobb napok virradtak az intézményekre. Legalább is hivata
losan elismerték őket. Eszerint lehetett: 1. Elsőrangú reáliskola, 9 éves 
tanfolyammal s kötelező latinoktatással. 2. Másodrangu reáliskola 7 éves 
tanfolyammal és szabadon választható latinoktatással. 3. Felsőbb polgári 
iskolák, hatéves tanfolyammal s latin nélkül.
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A jogosítás legfontosabb pontjai: Már az utolsó előtti osztály fél
évi látogatása után megkaphatták az egyéves katonai szolgálatot, az 
elsőrangú reáliskolai tanúlók pedig államépítészeti és bányászati fő
iskolákra léphettek. 1870-ben pedig megnyitották nekik az egyetem 
mathematikai, természettudományi s újnyelvi szakjait.

Még egy körülmény segítette az önállósodáshoz a reáliskolákat. 
A gimnáziumokban hamar felhangzott a túlterhelés vészkiáltása. Pedig 
már a bölcsészeti bevezetést is törölte Wiese a vallás kedvéért s most, 
egy emberöltő múlva, 1882-ben, csökkentik a latin és görög órák szá
mát kilenccel. De ez nem javított az elégedetlenségen : valóságos özöne 
érkezett a reformjavaslatoknak a minisztériumhoz. Végre is 1890. 
decemberében II. Vilmos császár tanügyi konferenciát hívott egybe, 
mely további 15 latin és 4 görög órát törölt s törölte a latin dolgozatokat, 
a császár személyes és tartózkodás nélküli hatására. Ugyanő hang
súlyozta, hogy csak tiszta gimnázium legyen, mind a két klasszikus 
nyelvvel és tiszta modern irányzatú reáliskola. Hiába erősítgette Paulsen 
nagy bátorsággal a csak latint tanító reálgimnázium szükségességét, a 
gyűlés 35 szóval 8 ellen a tiszta irányzatok mellett foglalt állást.

így jött az 1892-i porosz tanterv, Itt is uralkodik még az „áltá- 
lános oktatás“ elve. A latin célja leszáll, csak a klasszikus írók meg
értését kívánja. A latinul fogalmazás is elmarad általánosságban, de 
azért az éretségin még megkívánják a latinra fordítást. A császár be
avatkozására a nemzeti elemekre terelődik át az oktatás súlypontja. 
(Ifjú németeket és nem ifjú görögöket és rómaiakat kell nevelnünk!“). 
Érettségin nem lehet rekompenzáció-útján elnézni a német-szakbeli 
hiányosságot.

Ilyenformán a Spilleke—Wiese-féle „elsőrangú“ reáliskolákban 
kifejlett reálgimnázium halálra volt i/é/ue-elméletileg. De nem azért 
annyira széttagolt a németség, hogy olyan könnyen keresztül menjen 
a kormányzat akarata. Éltek azok szép csendesen tovább, sőt a reform
kísérletek még nagyobb erőre kaptak a berlini konferencia által hagyott 
résen át. Az „egységes iskola" gondolata két párttól, két irányban is 
volt képviselve a konferencián. Az egyik történelmi előzményekből 
nőtt ki s voltakép a reálgímnáziumi iránynak tett engedmények, össze
olvasztás utján, a gimnázium egyeduralmát jelentette volna. (Ezt kép
viselte az u. n. Deutsche-Einheits-Schulverein“) A másik teljesen uj, 
a közönség nem megvetendő szava, — elvégre annak a gyermekeiről 
van szó: — Lange, a „Tägliche Rundschau“ kiadójától megszervezett 
„Verein für Schulrefom“ képviseletében. Ez a népiskolából jövő 9 
éves gyermekeket előbb egységesen 6 osztályos középiskolába kívánta 
volna, mely afféle felsőbb polgári iskola lett volna, francia vagy angol 
nyelvvel s erre, mint alapra épülnének a tulajdonképeni tudományos 
iskolák, gimnázium, reáliskolák. Ez ellen küzdött a Gymnasialverein, 
Ulrich vezetése allatt, akik a humán elem elsekélyedésétől féltettek — 
s joggal — a társadalmat. Fontos e pártokat megismernünk, mert ma 
is élnek gondolataik. Ennélfogva megemlítem még a negyediket is, a 
Holzmüllertől vezetett „ Verein zur Beförderung des lateinlosen Schul
wesens.“ Ez a tiszta reáliskolai irányt követelte.
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Az a rés, amit említettem, a következőkép jött létre : Ha nagy 
általánosságban egy irányban döntöttek is, de nem lehetett szó nélkül 
elmenni a sokféle javaslat mellett. A tipikus német gondolkozás látszik 
ki a kongresszus ama határozatából, mely szerint, bár a közös alsó
tagozat (Lange pártja kívánsága) nem célszerű, mégis a kultuszminiszter 
megengedte, hogy egyes helyeken kisérletképen bevezessék. Eddig a 
reálgimnázium és reáliskola összekapcsolására tettek kísérletet, (ez az 
u. n. „altonai systéma“) most kiterjesztik a gimnáziumokra. Ez az a hí
res „frankfurti refomrendszer,, mely az ottani városi gimnázium igazgatója, 
Reinhardt Károly nevéhez fűződik. Lényegileg adva volt már törté
nelmileg természetes fejlődés fonalán : a Majna melléki _ metropolisban 
ugyanis szokásban volt, hogy a gimnázium a quartába, vagy az uni- 
tertiába (3—4 osztály) eg'ész csoportokban vett fel, rendesen kiválóbb 
reáliskolai tanulókat, akik a latint egy évig privatim tanulták s igy csatla
koztak be nagyobb zökkenő nélkül egykorú társaik osztályába, akikkel 
hamarosan nemcsak, hogy egyenlőknek bizonyultak, hanem francia 
nyelvi alapozásuk miatt felül is múlták őket.*

A közönség is nagyon megszerette ez uj rendszert, mert az életbe 
korábban kilépő tanulók, akiknek még is csak inkább praxisra van szüksé
gük, nagyobb készséggel kerültek ki, a diktatikai végeredmény az 
érettségin legalább olyannak mutatkozott, mint a gimnáziumokban. 1892. 
év Husvétjától, már állami jóváhagyás alapján renszerré szervezik a 
szokást. A parlament 1894. márc. 8-án, miniszteri biztosok jelentése 
alapján helyeslését nyilvánította. Hamarosan Hannoverben is bevezették, 
Breslau és Karlsruhe követték a példát. 1907-ben már 177 ilyen reform
gimnázium volt s ma az a helyzet, hogy a legtöbb gimnáziumban 
legalább párhuzamos tagozatként működik e reformrendszer is, amire 
tipikus példát láttam külföldi tanulmányaim folyamán a leipzigi „Königin 
Carola Gymnásium"-ban. Pedig Leipzigban válogathatnak bőven iskolák 
között a szülők s ifjak. * *

1900—1901. megint uj, fontos dátumanémet iskolaügy történetében.
1900. júniusában ismét konferenciát tartottak Berlinben a proszok 

s ennek határozatain épül fel az a királyi rendelet, mely kimondja 
hivatalosan a gimnázium, reálgimnázium, reáliskola egyenlő értéküségét 
s csak annyiban szabad kiegészítést kívánni utánuk, amennyiben ez 
egyes tanulmányi és hivatási ágakhoz szükséges.

Az uj porosz tanterv 1901 májusában jelent meg. Ez alkalommal 
már a humán és reálgimnáziumokban szaporították a latin órák számát, 
nyomatékosan kívánván újra a grammatikai iskolázás alaposságát. A

•Bővebb értesítések o rendszerről: Reinhardt: Die Frankfurter Lerpläne mit 
ein» r Einleitung lierausgegcben. Frankfurt n. M. 1892. Továbbá kisebb érteke
zései. Zitscher: Einhoitsgymnasyum und Realschule. Ein Bericht an das Patronat 
nebst oinem Vorwort über die neuen Lehrpläne und über das Versuchsgymnasium 
zu Hrnnkfurt a, M. Leipzig 1892.

Liermann: Roformschulon, nach Prankfurtor und Altanaor System (A casseli. 
1901. évi reformkonfo oncia beszámolója) Berlin 1903.
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németből latinra fordítást újra behozták, aminthogy nehéz elképzelni 
nyelvtanítást a rajta való próbatétel nélkül. Amellett már ekkor meg
pendíti a rendelet az angol nyelv nagyobb felkarolását: szabad válasz
tás helyett kötelezően irányozza elő sok helyen a három utolsó évre.

Ha az 1900—901-i reform lényegét összeakarnánk röviden fog
lalni, azt mondhatnánk • jelleme a tapasztalatokon alapuló józanodás. 
Igyekszik megadni a lehetőséget arra, hogy az iskolák az eléjük tűzött 
célt elérhessék. Az iskolák egyéni karakterét igyekeznek kidomborítani.

A kedélyek ezzel nem csilapodtak le : a probléma nem volt meg
oldva, aminthogy kulturtragédiának közepette nehéz is csak megköze
lítően megnyugtató útakat találni a rengeteg bejárására — korlátolt idő 
és főleg — erősen korlátolt emberi szervezet mellett. A gimnázium ellen 
felhozták, hogy mindjobban eltávolodott az élettől, a reáliskoláknál a 
történelmi gyökerek s az érzelmi oldalak szenvednek, de legkritikusabb 
volt a helyzet a mindent akaró reálgimnáziumok terén, hol az óriási 
óraszám miatt a túlterhelés és megrokkanás fenyegette az ifjúságot. 
Mindjobban kiütközött a panasz, hogy az iskolák, túlságosan tudományos, 
elvont célok szolgálatában állanak, ami az ifjú léleknek nem felel meg. 
A magoltatás uralkodik bennük a szellem fejlesztése helyett. A pana
szokkal egyidejűleg nyomult előtérbe egy uj módszer utáni vágy, mely 
Kerschensteinertől, a nagy nevii müncheni pedagógustól hirdetett 
„munkaiskolá“-ban látta a várva várt megváltást. Nem eredeti gondolat 
ez nála, sőt korunkban sem, csak egy régi pedagógiai eszme rendszerré 
tevése. Kerschensteiner Amerikából hozta a gondolatot s eleinte a 
tényleges kézi munkára, foglalkoztatásra irányult törekvése. (1908-ban 
hangzott el a hires alapvető programmja a zürichi Pestalozzi-iinnepen) 
De aztán a németség ráütötte bélyegét a rendszerre, szellemi térre is 
átvitte a munka módszerét, sőt szellemi tevékenységnélkül haszontalan
nak nyilvánította a testi (kézügyességi stb.) oktatást is. Sokat tett c tekintet
ben a híres leipzigi felsőbbleányiskola és tanítónőké pző intézet igazga
tója, Gaudig (1860 — 1923), aki 1904-től egész sorát bocsátotta ki a régi 
iskolát vádoló és „szabad szellemi munkát“, a „tanuló személyiségét“ 
hangsúlyozó munkáknak. Ezekre a belső reformokat kívánó eszmékre 
csak rámutatok itt, mint magyarázó momentumokra. Sokkal fontosabbak 
egyébként, semminthogy ilyen röviden el lehetne intézni őket. Hanem 
ehelyett még egy nagy felkiáltójelre kell rámutatnom, mely megint ki
törölhetetlenül ott hagyta hatását a nevelésügyön: a világháborúra s 
az azt követő tárasadalmi átalakulásokra.

A világháború mindenesetre erőpróbája volt a nevelésnek, isko
lázásnak, tudásnak is, nem csak a testieknek. Nyitott szemű tanítók, 
tanárok, tanulók kerültek a lövészárokba s bizony ott, ahol sok minden
féle népség megfordult, sok probléma felvetődött, vagy épen a fogság 
nyitotta meg a szemeiket, hogy milyen sok az, amiről halvány fogalmuk 
sem volt, vagy másként tanulták az iskolában, vagy a magárautaltság tanács - 
talánságai, gyámoltalanságai tolultak fel gyötrelmes pillanatokban : bizony
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hamar megszületett az önmagukkal elégedetlenség. Egész sora születik 
meg az elszórtan megjelenő reformjavaslatoknak, sőt két gyűjteményes 
mű is indult meg a panaszok, indítványok, gondolatok közzétételére. 
(Die deutsche höhere Schule nach dem Weltkriege. Gessammelt von 
Norrenberg Teubner, Leipzig—Berlin 19/6.) Ebben 27 pontra vonat
kozólag vannak dolgozatok. A másik Wichgram szerkesztette „Die 
deutsche Schule und die deutsche Zukunft“ c. mű (Leipzig 1916.) 
Annyira nőtt az elégedetlenség az iskolával szemben, hogy az össze
omlás után a parlamentben is felcsattant nyíltan a nagy vád: „Mint 
Königrátznél a német tanító nyerte meg a csatát, a világháborút a 
német tanár vesztette el.“

Sajátságos dolog, hogy míg nálunk a háború felfokozta az idegen 
nyelvek iránti érdeklődést, addig a németek lelkében az ellenkező tör
tént. A német katona el tudott igazodni a maga nyelvével mindenütt, 
tudománya, technikája, fényes diadalokkal edzette nemzeti öntudatát. 
Ennek iskolaügyi kirobbaanásaként előtérbe lépett a honi nyelv és honi 
műveltség erősebb felkarolása utáni vágy: a nemzeties nevelés. Az 
állampolgárságtan tanítását mindjobban követelik, mondván, hogy a né
met gyermek a legszánalmasabb tudatlanságban sínylődik saját nemzete 
alkotmányát illetőleg, „Deutschkunde“ „ Jugendpflege“ — jelszavakként 
röpködnek a levegőben ! Megjegyzem, a német művelődési iránynak a 
filozófiája is meg volt már, Dílthey hatalmas kultúrhistóriai munkásságá
ban, mely kitűnő tanítványi gárdát nevelt. (Számos egyetem pedagógiai 
tanszékén hívei ülnek). A „Deutsche Oberschule" és „Aufbaushcule“ 
jóformán a Dilthey hirdette gondolatok gyakorlati megvalósítása.

Óriási jelentőségű dolog volt 1915-ben a „Zeutralinstitut für 
Erziehung und Unterricht“ megalapítása, mely a szét töredezett s szét
folyó német iskolaügyben az egységesítés szellemét először vitte be 
intézményesen. Kiadványai, előadássorozatai s folyóirata : a Pädagogisches 
Zentralblatt igen fontos orgánummá váltak.

A mag el volt vetve s gyorsan tovább fejlődött. Síkra szállott 
erősen mellette az Egyetemes Német Tanító Egyesület.* Fontos, döntő 
tette volt, midőn a Wiemarban összejött német nemzetgyűlés elé ké
rést és tervezetet intézett a német tanügy egységesitésére. Kívánta, 
hogy a „nyilvános iskolázás egyöntetűen felépített s az önkormányzat 
alapelvei szerint egységesen igazgatott népnevelő szervezet legyen, 
melynek ágai és fokozatai egymás között szoros összeköttetésben 
álljanak.“ Az egész nyilvános oktatási ügy „az egységes iskola ter
vezete értelmében szervezendő“, ingyenes legyen a tanítás és tanesz
köz minden tanulóra nézve s fokozottan támogassák megélhetésben 
a szegényeket. A vallástanitás a felekezetek külön ügye legyen, a nép
tanítókat ezentúl ne különleges intézetekben képezzék, hanem az 
egyetemeken, neveléstudományi fakultáson. Minden iskolában beveze
tendő az önkormányzat s a Szülők Tanácsa vegyen részt a külső ügyek 
intézésében.

* Vezórszollorao: Tews művei: Ein Volk, eine Schute. (Jelszó lett e cím ) 
Zickfohi, Osténvieck, 1919. Dió űoutscho Einheitschale 1910. ós 1919. Klinkhardt, 
Loipzig. Hires művek.
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A weimari birodalmi törvényhozás 1919. aug, 11-én tényleg helyt 
adott a kérelemnek s abban a kultur-fejezetben, melyet az „oktatás és 
iskola" ügyének szenteltek az uj alkotmány megállapításánál (a hires 
143. s köv, te.) jórészt az egyesület szempontjai szolgáltak irányadóul. 
Kimondták az oktatás nyilvánosságát, a régi elszigetelt szemináriumi 
tanítóképzést halálra ítélték. A népiskolát 8 évfolyamra szabták álta
lánosságban, a rákövetkező továbbképző iskolát pedig a 18 év betöltéséig. 
A 146. t.-c. lényegileg a sokat vitatott „egységes iskola“ mellett foglal 
állást, amennyiben kimondja, hogy „a nyilvános iskolaügyet szervesen 
ki kell építeni, egy mindenkire nézve közös alapiskolára" támaszkod
janak a közép és felső iskolák, E fölépítés tekintetében az élethiva
tások különfélesége, a gyermek egy bizonyos iskolába való fölvételére 
nézve — pedig a hajlam és tehetség legyen irányadó, ne pedig a 
szülők társadalmi és gazdasági helyzete, avagy hitvallása. Megengedik 
azonban felekezeti iskolák állítását is. Törvényben kimondják az állam
polgárságtan (Saatsbürgerkunde) és a munkatanítás (Arbeitunterricht) 
művelését az iskolákban. Módszert még nem ért ilyen megtisztel
tetés. Csakhogy itt meg kell jegyeznünk, hogy a törvény inkább a 
Kerschensteiner munka tanításra gondol, mely külön tantárgy s ma 
„Werkunterricht“ néven ismerős, megkülönböztetve az általános mód
szertől. De azért a módszerre magyarázók is szeretnek e törvényre 
hivatkozni.

A további fejlődésben, vagy kísérletezésben nagy szerep jut egy 
újonnan alakult pártnak, az „Elszánt iskolareformátorok szövetségének“ 
(Bund für entschiedene Schulreform“), mely elkeseredetten küzd sokszor 
előreláthatóan kudarcot hozó, sőt veszedelmes eszmékért is. Külön, 
vaskos folyóiratot ad ki havonta: „Die neue Erziehung" címen. Vezérei: 
Karsen és Oestreich.

A keret, az irány meg volt adva -a törvényben, most már 
csak az volt a kérdés, hogyan értelmezzék, milyen utakkal kössék 
össze az egyes kijelölt pontokat. Óriási vitairodalom támadt, bizony 
nehéz, sőt lehetetlen volt már az eligazodás a legjobb szakember 
számára is. Az eszmék tisztázására tanácsosnak látszott egy konferencia 
összehívása, az egész birodalomból.

A gondolat a porosz kultuszminisztérium kezében hatalmasabbra 
nőtt, mint előbb tervezték. Gondos előkészítés után mintegy 600 meg
hívottal össze is ült Berlinben 1920. junius 11 —19 napjain a „Birodalmi 
Iskolaügyi Konferencia". Kimerítő jelentés róla: Die Reichsschulkonferenz
1920, (vom Reichsministerium des Innern) Quelle Meyer, L. Leipzig
1921. Több mint 1000 oldalas kötet.

A központi probléma itt is természetesen az egységes iskola 
(Einheitschule), helyesebb magyarsággal: az iskolaegységesités kérdése 
volt. Most már nyíltan kialakult az értelmezése : nem azt kell „egységes 
iskola alatt“ érteni, hogy ezután minden iskola egyforma legyen, hogy 
csak egy típus szerepelhessen '■ hanem mint a fényes elméjű Kerschens
teiner szerencsésen kifejezte, az egységes iskola az oktatási intézmé
nyeknek olyan jó rendszere, mely minden tehetségnek megengedi 
a tőle elérhető legmagasabb műveltségre jutást." Spranger szállóigévé
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lett mondása pedig igy formulázta a művelődés, tehát az iskola célját 
is: „a tudatlan egységből a sokféleségen át a tudatos egységre jutás.“ 

Látható, hogy Tews szűkebb értelmezésű, tényleg egyetemesen 
kötelezőnek szánt ,.Deutsches Volkshaus“-a, mely rövidebb : csak hat
éves elemiiskolát (Grundschule), erre következő hároméves középiskolát 
(Mittelschule), azután ismét hároméves felsöiskolát (Oberschule) kívánt, 
tehát a régi kilencosztályu középiskolákat e felső hároméves tagozatba 
törte volna, már elvben teljesen háttérbe szorult. Pedig még olyan 
férfi is, mint Harnack, a német theológia büszkesége, melegen karolta 
fel Tews eszméit, melyek az ízig-vérig gyakorlati nagy tanító élet- 
bölcseségét sugározták, mely olyan zivataros, megpróbáltatásos időben, 
mikor a falat kenyér, a puszta lét forog szóban, kétségkívül több sikert 
tud felmutatni, mint bármi más. Csupán tudományos szempontból 
voltak ellene aggályai. El is vetette a meglehetős óvatos és inkább 
tudományos irányú férfiakból álló konferencia ezt a tervet, maga Tews 
is cserben hagyta a Tanítóegyesület programmját : kompromisszumot 
kötött a Tanáregyesülettel, mely szerint emez is követeli a négy éves 
egyetemesen kötelező elemi, vagy „alapiskolát“, azaz megszűnnek e 
téren a drága és sok visszaélésre alkalmat adó előkészítő tanfolyamok 
(Vorschulen). Németországban ezelőtt nem kívántak nyilvános elemi 
iskolázásról szóló bizonyítványt a középiskolába felvételnél. Ma sem 
sokat adnak rá, külön felvételi vizsgálattal győződnek meg a gyermek 
odavalóságáról. Viszont Tews is meghagyja a középfokú oktatást, mai 
kereteiben, noha gazdagabb tagozódást kíván. Ebben is benne van, 
mások is lelkesen fejtegették egy nemzetibb irányú középiskola: 
„Deutsche Oberschule.“ Nevezhetjük mi célja szerint „nemzeti közép
iskolának“, sőt a népiskola nyolc osztálya végén tovább tanulásra vágyó 
tehetségek felvételére, egy rövidebb: az „Aufbauschule“ (teljes nép
iskolára épített középiskola). Erre meg a „népközépiskola“ nevet tarta
nám legalkalmasabbnak. Sajátságos, hogy óvatosságukban még a Reinhardt 
(Utolsó műve : Neugestaltung des deutschen Schulwesens. Leipzig 1919. 
Quelle & Mayer.) szélesen elterjedt és bevált frankfurti rendszerét is mel
lőzték : az egész vonalon nem merték bevezetni ezt a latint, görögöt 
magasabb évfolyamokra szorító formát, pedig ha valahogy, e képen 
látszott legmegközelíthetőbbnek a valóban „egységes iskola." Végered
ményben ilyenforma tanúságot vonhatott le a kormányzat a birodalmi 
tanügyi konferencia hosszas vitáiból : „Egységes iskolát kell ugyan 
teremteni, felszállási és csatlakozási lehetőségekkel, de a különböző 
iskolatajok eddigi céljain, tudományos módszerén s az iskolázás idő
tartamán nem szabad változtatni.“

Követte is a birodalmi tanügyi konferencia határozatait a birodalmi 
belügy- s a porosz kultuszminisztérium, sokszor bámulatos önmegtaga
dással. Ez a hivatalos szervezés jelenti a következő fejlődést. A tárgya
lások anyagát, miként a birodalmi konferenciáét, megint egy gondosan 
szerkesztett kiadványban bocsátotta közre a birodalmi belügyminisztérium: 
Die Umgestaltung des höheren Schulwesens, insbesondere die Ein
führung der deutschen Oberschule und der Aufbauschule (Leipzig, 
1923. Quelle & Meyer).
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Jellemző a cim, mutatja, hogy maguk a hivatalos körök, a minisz
tériumba összehívott szükebb szakértő bizottság is a reformok lényegét 
a két uj típus felállításában látta. A „négyéves alapiskola“ már a 
legtöbb helyen amúgy is meg volt, épen csak ki lehetett kerülni.

Mi ez a két uj középiskolai típus ? Az eddigi rövid áttekintésben 
is éreztettem nagyjában az ismertető jeleit, de e föproblémáknak nyilván 
jobban a szeme közé kell néznünk.*

Hogy mit akartak velük, eleinte bizony nagyon eltérően hirdették 
még a hiuatottabbak is.

A Zentralinstitut által a birodalmi konferencia munkájának meg
könnyítésére kiadott könyvben Lenschau áttekint a kérdésen (24. 1.). 
Eszerint úgy látszik, az „Aufbau“ név csak szervezetileg akarta jelölni 
az uj iskolát, azt, hogy az„ a népiskolára lett volna építve,“ a másik 
név, a „Deutsche Oberschule“ pedig a tartalmát, a szellemét akarta 
jelölni. Első fogalmazásában tehát a terv a Nemzeti Szövetség óhajait 
valósította volna meg. Ez tűnik ki a Lenschau tárgyfelsorolásából is : 
a középpontban áll a német, segítő tárgyaival: a történelemmel, val
lással, földrajzzal. Ezekkel a nemzet müvelödéstörténelmi mélységekig 
nyúló, alapos ismeretét akarják a németség zömébe vinni, mig a gya
korlati, megélhetési szükség parancsolja a természettudományokat. Mind
két oldalról végül is filozófiai területek felé közeledik a tanuló, azért 
nagy súlyt kell fektetni a philosophia propaedeuticára, a világnézeti 
irányításra. A kézügyesitő képzés és művészeti indítás egészíti ki 
végül a harmonikus embert,

Megjegyzendő, hogy ezek a kérdések már átmentek a Zent
ralinstitut alapos megbeszélésein 1919. junius 20—21-én és október 
16—18-án, tehát jóval a birodalmi konferencia előtt. Ezek nyomán már 
Lenschaunál is felmerül a sajnálkozás, hogy „bár lehet valaki müveit, 
sőt magas műveltségű ember idegen nyelvek ismerete nélkül s ez a 
felfogás szerencsére mindinkább utat tör," mégis ma alig honosítható 
meg ez az elv nagy általánosságban a nemzeti iskolázásban. Ma még 
több azoknak a száma, akik miatt idegen nyelveket kell tanitani, még 
pedig egyet kötelezőleg kezdettől fogva végig, a másikat a felsőfokon 
szabad választás szerint.

* Irodalom az eddigieken kívül:
Arndt: Aufstiege begabter Mittel und Volksschülor. Lomgeusalza, 1919 
Budde: Die Wetterführung der Schulreform auf nationaler Grundlage (Langosalzn, 

1913). Die höhere Schule in Rahmen der Einheitschule iU. n , Í919).
Freitag: Deutsches Gymnasium, Oberschule, Aufbauschule, Berlin, 1919.
Giesecke: Höhere Schule und Einhoitsehule. Neue Jahrbücher 44 kötet.
Hildebrand: Wieder das deutsche Gymnasium. Deutsches Philologenblatt 1919 
Hellpach: Die Wosonsgestalt der deutschen Schule. Leipzig, 1923.
Jahrbuch des Zentralistitu's für Erziehung und Unterricht. Berlin, 1922 
Louis—Cauer: Neugestaltung des Schulwesens. Berlin, 1920 
Louis: Die Realschule. Leipzig, évsz. n , előszava szerint 1924 
Richert: Dio Ober-und Aufbauschule. Leipzig, évsz. n
Zentralinstitut f. E. u. U.: Die deutsche Schulreform Leipzig, (1920 ?) Handbuch 

für die Keichschulkonforenz.
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De még ez ellen is lehetnek — úgymond — erős kifogások: a 
támadások főleg két oldalról jönnek. Az egyik oldalon attól félnek, 
hogy e nemzeti középiskolától adott műveltség nem éri el majd a többi 
intézetbeli színvonalat, különösen az egyetemi körök nem lesznek meg
elégedve egy kötelező idegen nyelvvel. Itt megint két ágra szakadnak 
a kívánságok, egyik a franciát, másik az angolt akarja inkább. Helyi 
érdekeltségek is közrejátszanak: északnyugaton nagyobb szükség van 
angolra és spanyolra, délen franciára, keleten szlávra. így az iskola- 
változtatás is óriási nehézségekbe ütközne. Ezért is, de meg tudo
mányos jelentőségénél fogva ajánlják nagyon sokan, hogy az első osz
tálytól fogva tanítsák kötelezőleg a latint, melyhez szabadon választ
hatnak később egy-egy élő nyelvet. Ha most már a tanuló olyan 
intéz tbe kerül, ahol pl. az ő franciája helyett angolt tanítanak csak, 
könnyebben győzhetné le az akadályokat, mert kevesebb osztály anyagát 
kellene pótolni. Az egyes intézetek is tartsanak külön kurzust az ilyen 
átlépők számára, ne pusztán magánszorgalmára legyen utalva. Különös 
reménységeket fűztek a latin nyelvhez azért, mert remélték, hogy igy 
az egyetemek ellenkezését is leszerelik,

A másik kifogás nem lényegbe vágó, de azért magyar vonatko
zásainál fogva is érdekelhet bennünket: félő, hogy az eddigi iskolák, 
melyek nagyobb feladatokat állítanak a tanulók elé, elnéptelenednek; 
mindenki a könnyebb uj középiskolába fog özönleni. Amellett a városok 
is szívesebben állítják ezeket, mert nem kerülnek olyan sokba. Néme
lyek mosolyogtak ezen: a „győzzön a jobb“ elvének megvalósulását látják 
benne; a probléma mindazonáltal komolyabb. Mások a szervezési 
lehetőségek megszorításával akartak ez ellen védekezni, pl. annak 
kimondásával, hogy csak a régi tanítóképző intézetek helyébe, vagy 
olyan községekben, városokban szabad alapítani ilyen új típust, ahol 
más középiskola nincs. Különben néhány évi kísérlet meg fog győzni 
a tennivalókról.

íme itt van már előttünk a kétféle faj: az Aufbauschule és a 
Deutsche Oberschule, vagy ahogy latin alapja miatt kezdték nevezgetni: 
Deutsches Gymnasium (Freitag, Hildebrand).

Jött a nagy birodalmi konferencia. Ott az általános, iskola-egysé- 
gesitési kérdésekhez öten tartottak előadást. Binder, stuttgarti profeszor, 
Karsen, berlini igazgató, Kerschensteiner, müncheni városi iskolaügyi 
főtanácsos, Voss, kölni líceumi igazgató, Tews, berlini tanitóegyesiileti 
főtitkár. Ezek közül egészen külön áll klasszikus mélységével és nyu
galmával a fényes elméjű Kerschensteineré, aki egy hosszú élet alapos 
elméleti tudásával és gyakorlatával, általános tételeket szögezett le a 
konferencia számára. A többi mind különleges irányt képviselt: Tews, 
a róla is nevezett két uj iskolafajt iktatja be negyedik fokon tervébe. 
„Die Oberschule" cim alatt (Die Reichsschulkonferenz 1920. — 154. 1.) 
azt mondja, hogy a középiskola a tudományos hivatások s a főiskola 
követelményei szerint alakul. Az ó-nyelvek tanulását azonban lénye
gesen meg kell szorítani, minthogy „a mai viszonyok közt jelentőségük 
igen kevés.“ A valódi humanisztikus képzést nem is lehet egy népre 
és időre, az antikra szorítani. Tévedés, — mondja — hogy az idegen
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népek művelődési kincsét csak az illető nyelvek elsajátítása révén lehet 
tökéletesen megismerni. Minden megértés és felfogás csak az anya
nyelven keresztül (In der Muttersprache) lehetséges. A nyelv csak 
szerszám (Werkzeug), csak arra való, hogy azoknak, akikből kutatók 
lesznek, egy-két nyelv megtanításával az útat megnyissuk a tartalomhoz, 
a lényeghez. Az iskolát nem lehet lefoglalni tulnyomólag a nyelvek 
számára, úgy sem képes azt tökéletesen megtanítani, csak alapokat 
rak le, ösztönzést ad. A mai felsőbbiskolaí fajok (Gimnázium, Reál- 
gimnázium, Főreáliskola) mellett tehát még egy „német nemzetibb“ 
felsőbbiskolát kell alapítani, amely az eddigieknél jobban az anya
nyelvre támaszkodik s csak egy idegen nyelvet tanít.

■Érdekes a megoldása, amit azóta felkaptak, sokat hangoztatnak: 
nem kell feltétlenül külön szervezni e fajt a többi intézettől, hiszen jó
formán csak nyelvi különbség van, hanem ezeket össze kell vonni több
ágú (,,mehrspitzige“) intézetekké, igy a tanárt és taneszközöket is jobban 
ki lehet használni, a tanulóknak módot nyújtanak a másik ágazatbeli 
nyelv stb. hallgatására. Annyira megy felfogása, hogy önálló német 
felsőbb iskolát (Einspitzige Oberschule) nem is engedne felállítani. Kis 
és középvárosokban koedukáció elvén kívánja megvalósítani.

Az Aufbauschuléról azt mondja: Feladata a főiskolai pályára elő- 
késziteni azokat, akik helyi és egyéb okokból nem léphettek át idejé
ben középiskolákba. Főleg a sik földművelő vidékre (das platte Land) 
gondol vele s internátussal látná el. E népközépiskolával kapcsolatban 
olyan berendezéseket is szeretne, mely lehetővé tenné az életből, 
kereső pályáról jövő „öreg gyerekeknek", felnőtteknek, a gyors előre
haladást. A felsőfok itt is Ugyanúgy tagolódjék, mint a nemzeti közép
iskolákban, hogy a tehetség-irányokat kielégíthesse. Nemcsak a tanítói 
pályára előkészítés volna a célja, de úgy gondolja, hogy igen fontos 
szolgálatokat tehet e tekintetben is az új faj.

Karsen, akit az elszánt iskolaújítók képviselőjeként ismernek 
Németországban s aki a legvadabb — más szót nem tudok rá hasz
nálni — újításokra is, minő a hamburgi típusu Gemeinschaftschule, 
himnuszt zeng, „Die deutsche Versuchschulen der Gegenwart" c. emle
getett dolgozatában* elfogadja az Oberschulet, de az Aufbauschulét 
elveti (112. 1.)

Binder a régi iskola szószólója volt, aki lényeges újításokra, 
különösen a tudományos előképzettség lefokozására nem hajlandó. így 
ő elveti a német gimnáziumnak is nevezett Oberschulét, de kívánja a 
nép számára az Aufbauschulét (83. 1.). A 95. lapon felcsattan a lényege : 
„Nur eine Fremdsprache!" Csak egy idegen nyelvet!

Voss, aki hivatásához képest inkább a leányoktatással foglalkozik, 
szintén kitért e kérdésre, s ő érdekes, mindtől elütő színezetet adott a 
népközépiskolának (130, 1.). Szerinte a népiskola hetedik vagy nyolcadik 
évére támaszkodnék az Aufbauschule, hol a német mellett egy idegen 
nyelv jönne. Két év múlva két ágra szakadjon : ,,a) Deutsche Ober
schule (mit Wirtschaftskunde), b) deutsche Erziehungschule (mit Erzie-

* Leipzig, Dürr kiadása 1923.
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hungskunde)11, azaz: egy gazdasági és egy neveléstani irányú közép
tagozatra.

Mint további soraiból kitűnik, utóbbival a tanítóképzés megnyug
tató reformját akarta elérni, mely szintén szőnyegen volt ekkor.

Nála tehát egymásra van építve a két iskola, tehát még bonyolultabbá 
vált volna a helyzet. Ez ugyan nem baj, ha jó eredményt hoz, de 
ehhez kétség fért. A tanítóképzést másként is szervezte a kormányzat.

A nyílt főgyülések aztán bizottságok elé utalták a kérdéseket. 
Itt a második számú bizottságban mégjobban előtérbe lépett a Deutsche 
Oberschule és Aufbauschule szükségessége. A határozatokban (710 t.) 
nyomatékosan javasolják a két új típus megpróbálását. Ezek szerint 
a négyéves alapiskola után jönne 3 éves népiskolai felsőbb tagozat, 
már egy idegen nyelvvel. Ez készítene elő a tovább vezető 6 éves 
középiskolákra (gimnáziumokra, reálgimnáziumokra, felsőbbreálisko
lákra, „német" középiskolákra, értve utóbbiak alatt a Deutsche Oberschu
let) és hároméves reáliskolákra, porosz fajtájú középiskolákra s líceu
mokra. A teljes 8 éves népiskola is élne törzsként tovább, s erre 
következik a „népközépiskola.“ (Aufbauschule). íme, alakul már erősen a
végső értelmezés! * *

*

A további intézkedések sorát a birodalmi kormányzat vette át. 
Legelőször is egy birodalmi iskolaügyi bizottság (Reischausschusz) vette 
bonckés alá a konferenciák határozatait. 1920. október 27—30-ig tár
gyalták a német nemzeti középiskola és a népközépiskola kérdését, a hig
gadtan haladó, átfogó szellemű Karstadt* porosz és Armbruster badeni 
népoktatásügyi miniszteri tanácsos előadásában. Karstadt már kidolgo
zott „Irányelvek“-kel állott elő a tárgyalás alapjául. Főbb pontjai ennek 
a következők:

A) Ajánlják a tervszerű kísérletezést minden országban, az 
Aufbauschuléval és a Deutsche Oberschuléval, 1921. husvétjától. (Ez a 
tanév kezdete Németországban). Nem írnak elő mindenütt kötelező 
rendszabályokat, de irányelvekül a következőket bocsájtja előre a 
bizottság :

„Az Aufbauschule és a Deutsche Oberschule nem ugyanaz" (Jel
lemző, hogy még ekkor is ennyire kellett tiltakozni az összecserélés 
ellen.) „Az Aufbauschule lényege csak szervezeti, a Deutsche Ober
schule pedig oktatás — elméleti alapokon nyugszik."

Az Aufbauschule a megrövidített formája minden meglevő, vagy 
talán leendő középiskolának, s a népiskolára szerveztetik. A Deutsche 
Oberschule egy újfajta középiskola, amely alapvetőleg s függetlenül a 
külső iskolatagozástól a németet s a németség tekintetéből fontos sza
kokat (Deutscbetonte Fächer) állítja az oktatás középpontjába.

I. A népközépiskola.
Ez a népiskola egyenes folytatása lesz egész addig, migel nem éri a 

többi közép, vagy szakiskola végső színvonalát. Ez által lehetővé válik :
•„Methodische Strömungen der Gegenwart“ című pompás müve évenként is 

több kiadást érő vadé mecumja a német tanítóságnak, (Langensalza: J. Bolt* 
kiad. 1926.)
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a) oktatás politikailag: a felsőbb műveltségnek a népiskolából s 
a népoktatásból való kisarjadzása.

b) lélektanilag: a pályaválasztás kitolása későbbi életkorra.
ej Szociálpolitikailag: a munkás és földmíves gyerekek átlépése, 

még a 14. évben is, veszteség nélkül egy felsőbb iskolába. Ugyanis azok 
rá vannak szokva az elemi iskola végigjárására s akkor esnek kétségbe.

Az Aufbauschulékat főleg vidéken kell felállítani, minthogy a 
falusi és kisvárosi gyerekek megmentésére vannak leginkább szánva, de a 
nagyvárosok is szervezzenek, hogy tehetséges népiskolai tanulóknak 
később is lehetővé tegyék a középiskolába lépését.

A tanfolyam 6 éves s középiskolai érettségit ad, — A tanulási 
idő megrövidítése megkívánja, hogy csak jó tehetségű, erős, munkára 
vágyó gyerekek kerüljenek e népiskolába, mely különben ugyanazt 
a jogosítványt adja, mint a többi középiskola.

Alapjában véve minden iskolatípus előjöhet népközépiskola formá
jában, lehet tehát népiskolára épített gimnázium, reálgimnázium, főreál, 
német nemzeti középiskola, (Oberschule) sőt kívánatos, hogy minden 
nagyobb kerületben legyen humanisztikus irányú Aufbauschule is.

Különösen ajánlatos az Auf bau-tipus keretében a negyedik fajta közép
iskolát, Nemzeti középiskolát (Deutsche Oberschule) szervezni, ez a bi
zottság erre vonatkozó nézete.

II. A nemzeti középiskola.
Célja német művelődési alapon a többi középiskolával egyenlő 

értékű képzést nyújtani. Az idegen visszaszorításával több teret ad a 
németnek s a kézügyességnek s általában a lassúbb, de aránytalanul 
értékesebb „munkamódszerű" elmélyedésnek.. Jobban ápolja a művé
szeteket, honismeretet, földrajzot, alkotmánytant, kísérleti természettudo
mányokat s filozófiát.

Idegen nyelve: a német anyanyelv tudatossá tétele céljából (!) la
tin vagy angol kötelező. Jó nyelvérzéküek a felsőfokon választhatnak 
még egy másikat is.

Kötelező tantervet az egész birodalom számára lehetetlen kiadni. 
Tájékoztatásul szolgálhatnak a Zentrálinstítut által, valamint a würten- 
bergi tanáregyesülettől s a német mathematikus és fizikus tanárok 
bizottságától kidolgozott tantervek és órarendek,

A felsőosztályokban a kötelező óraszámot szabadon választható 
munka (Arbeitsgemeinschaft) javára mérsékelni kell.

Aufbau-formában 6 évfolyamos legyen a nemzeti középiskola. 
Egyébként a többi középiskola szerint szervezendő s négy elemi osz
tály elvégzése után lehet belépni. Ez azt jelenti, hogy 9 éves lesz a 
nemzeti középiskola i s. Érettségizett tanulói ugyanazokat a jogokat 
kapják, mint más középiskolákéi, de az egyetemen bizonyos szakoknál 
kiegészítő vizsgálatot tartoznak tenni épen úgy, mint a főreálískolából 
és reálgimnáziumokból felkerültek.

Tiltakozik a hivatalos tervezet az ellen, hogy a nemzeti közép
iskolát csak a tanítóképzés előkészítőjéül tekintsék, amire épen úgy 
szolgálhat a többi középiskola is.
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Végezetül hatósági és fő-, közép-, népiskolai emberekből egy 
bizottságot óhajtanak kiküldeni, mely a kísérletezést szemmel tartsa.

Karstadt tervezetének tehát az a lényege, hogy a birodalmi kon
ferencia eredményeinek összeegyeztetése nyomán kibontakozik tisztán 
a két iskola egyénisége. A fogalmak tisztulása utján vagyunk.

A birodalmi tanügyi főbizottság — sok egyéb elfoglaltsága miatt, 
csak futólag foglalkozott a javaslattal, de igy is helyeselte; különösen 
kiemelték a tanítóképzés és az intézetbe átlépés szempontjából annak 
szükségességét, hogy az Aufbau-forma a nemzeti középiskolát alkal
mazza. Szükségesnek mutatkozott az egyes német tartományok közt a 
kísérletezés előtt megegyezést létrehozni az új típusok érettségi bizo
nyítványai kölcsönös elismerésére, épenugy, mint 1909. október 22-én 
a többi középiskolára vonatkozólag történt. A terv részletes megtár
gyalását albizottság elé utalták.

Az albizottság tárgyalásai.
A birodalmi iskolaügyi bizottság albizottsága 1921 jan. 17—18-án, 

Wiemarban gyűlt össze; 14 ország 35 képviselője jelent meg ez 
alkalommal, azonkívül csatlakozott német Ausztria is két kiküldöttjével. 
Az albizottság célja az volt, hogy úgy dolgozza át az előző tervet, 
hogy az a kölcsönös elismerésre irányuló tárgyalások alapját képez
hesse az egyes országok közt.

Lényegileg ugyanazt tartalmazta ennek a terve is. Kiemelem 
belőle, hogy még jobban kidomborítja, hogy az „Aufbauschule nem akar 
semmi új, tartalmilag különböző típust jelenteni.“ Középiskolai képesí
tésű tanárok taníthatnak ebben is. A legfelső osztály (Prima) sikeres 
elvégzésével, „Príma érettségi," a harmadik utolsó osztály elvég
zésével „Obersekunda érettségi" fokot nyernek a tanulók. (Ilyen „fél
érettség " is van a németeknél. A felső két osztály a prima (I. a.) és 
Unterprima (I. b.) szinte külön szakad a többitől. Mint hajdan a mi
VII. és VIII. gimnáziumunk tényleg az akadémiádhoz tartozott, úgy 
ezek még ma is magukon viselik eredetűk bélyegét■ egész szakszerű 
kutató munka folyik bennük. Két főcsoportra szakadnak legtöbb helyt: 
nyelvi — történelmi és mathematikai — fizikai csoportra s ezeken 
belül munkaközösségben önállóan dolgoznak. Ilyenformán érthető az 
„Obersekunda-Reife“. Megjegyzendő különben az is, hogy a németeknél 
9 osztályos a középiskola.

A Deutsche Oberschulenál már hangsúlyozza a terv, hogy ez 
teljesen új faj akar lenni. Kötelező tárgyai: vallástan, német, történe
lem, földrajz, mennyiségtan, természetrajz és egy idegen nyelv, azon
kívül fakultative legalább még egy. Akik csak egy nyelvet tanulnak, 
azok ebből az ugyanezen nyelvet legtovább tanító középiskola ered
ményét tartoznak elérni, (pl. latinnál a gimnáziumét, franciánál, angol
nál a főreálét) a természettudományokból, mathematikából, a főreálét. 
Akik pedig két nyelvet tanulnak, azokra nézve az egyiknél a leg- 
hosszabban, a másiknál a legrövidebben tanító eddigi középiskolai faj
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követelményei az irányadók, (pl, latinból a reálgimnáziumé, franciából, 
angolból, a humán gimnáziumé), viszont az ilyen két nyelvű tanulók a 
reáliákból a humán gimnázium alacsonyabb célját tartoznak elérni.

Az egyetemen szükség esetén a latin érettségis nemzeti közép
iskolai tanulók a reálgímnáziumi, a latint nem tanultak pedig a főreál
iskolai tanulók mintájára pótvizsgálatot tartoznak tenni. Ilyenformán 
lefelé is, felfelé is tökéletes a nemzeti középiskola csatlakozása.

A felügyelőbizottság az érettségi vizsgálaton is részt vehet.
A vitában felmerült a népiskolai előképzettség megrövidítésének 

gondolata: hogy már a hetedik osztályból mehessenek a tanulók a hat 
éves Aufbauschuléba, másoldalról a kisérletezések iránt rendkívül 
fogékony hamburgiak azt kívánták, hogy a teljes befejezett nyolc 
osztályos népiskola után jöjjön öt évvel a népiskola. Nem vetették 
ugyan el végkép az indítványt, — hímestojásként kell vele bánni az 
ilyen sokféle összetételű birodalom nagy önérzetű tagjaival —, de azért 
a többség ellene foglalt állást, minthogy 5 év alatt nem lehet a többi 
középiskolák eredményét elérni. A képesítéssel kapcsolatban az a 
nézet alakult ki, hogy már a közbülső osztályokhoz is kell valami 
képesítést fűzni, bizonyára a nép viszonyainak megfelelően.

Tüzes vita indult meg az idegen nyelvvel kapcsolatban. Egyik 
felől azt mondták, hogy teljesen meg kell szabadítani az idegen nyelv
től a nemzeti középiskolát, mert különben a fölismerhetetlenségig el
tűnne a különbség az eddigi és az uj fajok között. A főreál és reál- 
gimnázium csaknem ugyanazt adná. De ott volt más oldalról a nemzeti 
művelődés sokféle kapcsolata s főleg az egyetem kívánalma, végül is 
egy kötelező s egy szabadon választható nyelv mellett döntöttek.

Elhagyták a felügyelő bizottság iskolalátogatási és érettségin meg
jelenési jogát, hogy ne zavarják az iskola életét. Az adatokat a vizsgáló 
biztosok stb. úgyis rendelkezésükre bocsájthatják.

A tartományok megálapodása most szakértők elé került.

Szakértők tanácskozása a nép- és nemzeti középiskolákról.
A  birodalmi belügyminisztérium meghívására, 1921 február 21-én 

összeültek a minisztérium, egyetemek, középiskolák, tanítóképzőintézetek, 
népiskolák s az előbbi birodalmi iskolaügyi bizottság képviselői, hogy 
megtárgyalják magasabb szempontból, szakszerűen a kérdést. (Ismertebb 
nevek köztük : Muthesius, Seyfcrth, Jahnke, Pretzel, Behrend, Brandi stb).

A tanácskozások során ajánlották az óvatos kísérletezést s ki
emelték, hogy az Aufbauschule tehetségesebb tanulóknak való s olya
nok odatódúlását várják. Nem tartották célszerűnek az Oberschulénak 
Aufbauschule alakjában való megpróbálását addig, mig előbbinek ön
álló alakjából megfelelő kísérletek nem állanak rendelkezésre, Az 
egyetemek képviselői közül többen élesen állást foglaltak a latin nyelv, 
mint minden történelmi kutatás segédeszköze s még két idegen nyelv 
melltett: mások megelégedtek a latin mellett még eggyel, hogy az iskola 
különleges céljainak megfeleljen. Végeredményben két idegen nyelv 
mellett döntöttek, azonban nem nevezték meg őket. A másodikból
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kevesebbet kívánnak, de az is kötelező, „Német humanizmus“ lett 
az új céljelző varázsszó, A tanulók szakcsoportokba oszlására ideális hely
nek találták az Oberschulet, hol a második nyelvvel úgy is megindul 
a fakultáció: hosszasan tanakodtak a filozófia külön tárgyként való 
bevezetéséről, ami mellett Würtemberg kedvező tapasztalatai szóltak ; 
a tanács alkalmazás esetében a vallástanárra szeretné bizni, ha annak 
van filozófiai képesitése s különös súlyt kiván helyezni a tanuló lelki 
szükségleteire, világnézetre. Igen egészséges eszmék!

Az értéktelennek bizonyult késői egyetemi pótvizsgákat végkép 
eltörölni kívánta a bizottság, nem csak ezzel, hanem a többi közép
iskolákkal kapcsolatban is.

Minthogy legtöbb helyen a megszűnő tanitóképző-szemináriumokat 
akarják az új típussá alakítani, óvást emelt a koferencia az oda nem 
való tanitóképző-tanárok általános alkalmazása ellen. Csak az akadémiai 
képzettségűeket vegyék á t !

„A német főiskolák szövetsége“ hozzászólása.

A szakértő konferencia végzését tárgyalás alá vette a német 
főiskolák szövetségének tanügyi bizottsága, mely 1921. ápr. 17-én a 
birodalmi belügyminisztérium képviselőivel Halléban ült össze.

Határozataiból csak az eddigiektől eltérőket emelem k i: tiltako
zik a nemzeti középiskola többféle alakja ellen. Az első s főnyelvül 
határozottan kívánja a latint s másodikul az angolt. A felső líceumo
kat át kell alakítani szinte nemzeti középiskolákká, vagy megszüntetni. 
A kiegészítő vizsgálatot — még ha megmarad is, — semmi esetre sem 
szabad az egyetemre halasztani, hanem még a belépés előtt az illető 
közeli középiskolában kell letenni.

A bizottság javaslataival fogfalkozott maga a főiskolai szövetség 
pünkösti főgyülése is s azután 1922. ápr. 22-én újra a tanügyi bizott
ság öntötte végleges formába a megállapodásokat. Ezek között tiltakoz
nak a sokféle alakítás ellen s követelik tisztességes számú gimnázium 
fenntartását. Megállapítják, hogy az Ober- és Aufsauschule nem fogják 
elérni az eddigi, főiskolákhoz vezető intézetek színvonalát: ezek céljával 
azonban szívesen látják az uj tehetségmentő típust, de szóba sem jöhet 
az Aufbauschule formájában a Deutsche Oberschule, mint egyetemre 
vezető ut. Kívánják, hogy az egyetem előtti tanulás ne kerüljön 12 
évnél több időbe ; ha másként nem, hát az elemi iskola (Grundschule) 
differenciálásával kell segíteni a bajon.

így most már két uj gondolat vetődött a vita közepébe : a közép- 
iskolázás összes időtartama a négyéves alapiskola mellett s az u. n. 
,.rugalmas felső tagozat“ (elastischer Oberbau). Az utóbbi kívánása már 
„az elszánt iskolaujitók“ részéről is megnyilvánult, persze még messzebb 
menőleg: egész az elemitől kezdve. Énnek négy éve után jönnie
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kellene szerintük egy olyan enciklopédikus osztálynak, amelyben 
mindent együtt találjanak a tanulók, hogy választani tudjanak.*

A birodalmi gyűlés elvetette ugyan abban a formában a gondo
latot, de kísérletekben már élt a legfelső tagozatokban, Poroszország
ban 1905, Szászországban 1907 óta; sőt 1919-ben elrendelték az el
ágaztatási minden gimnáziumban és reálgimnáziumban. Ugyanezzel 
magától átalakult az éretségi: egyes dolgokat a melléktárgyból el kellett 
hagyni, hogy a másikból annál magasabb eredményt tudjon elérni a 
tanuló. így ellentétbe jutottak 1909-cel s új egyezséget kellett kötni 
az érettségi bizonyítványok kölcsönös elismerésére vonatkozólag. A 
birodalmi belügyminisztérium tehát a birodalmi tanügyi bizottság elé 
terjesztette az ügyet, mely 1921. junius 7—9-iki gyűlésén foglalkozott vele.

A birodalmi tanügyi bizottság tárgyalásai 
a nép- és nemzeti középiskoláról, a rugalmas felsőfokozatról 

és a középiskolák időtartamáról.

A kormányzat a szakértők konferenciájától módosított javaslatot 
terjesztette a bizottság elé, melyben mindkét új iskola szerepel. Java
solta, hogy az érettségi bizonyítványokat kölcsönösen elismerő meg
egyezés szövegébe iktassák bele, hogy a két felső osztályban egyes 
tárgyakban vagy tárgycsoportokban a követelményeket fel lehessen fokozni, 
a másik igényének leszállítása mellett, a tanuló hajlama szerint. Mind
azonáltal nem eshetik el teljesen egy kötelező tárgy sem, legalább 
príma érettségit tartozik belőlük kimutatni a tanuló."

A szakosításra a következő tervek merültek feU 1. Külön pár
huzamos osztályokban kapják a tanulók a hajlamuknak megfelelő ok
tatást. 2. Mint az egyetemen történik, úgy a középiskolában is szak
csoportokra oszoljék a tanítás, melybe különböző osztálybeli tanulók is 
járhatnak. 3. A minimális, mindenkire kötelező tudásfokot állapítsák meg 
egy tanterv keretében, ezen kívül hajlamuk szerint oszoljanak szaba
don választható szakcsoportokba a tanulók. 4. Végül felvetődött, hogy 
legyenek ugyan általánosan kötelező tárgyak, melyek közt ott keil 
lenni az iskolafajt jellemző főtárgyaknak, de ezeken túl két vagy 
három szakosztályt kell alkotni, amelybe hajlamuk szerint mehetnek a 
tanulók, magasabb cél kitűzésével. Ezt a legutóbbi javaslatot fogadták 
el, mely Löffler kormányfőtanácsostól származik. Eszerint a szakosítás 
nem következhetík be az utolsó előtti harmadik évnél hamarabb. 
Gimnáziumban közös tárgyak : latin, görög, mathematika ; reálgimnázium
ban '■ latin, francia vagy angol, mathematika; főreálban : francia vagy 
angol, mathematika, természettan. Legyen egy idegen nyelvi A  csoport

(*Én csak az érettségi után kívántam vissza a régi protestáns kollégiumok 
encyclopedicus cursusát“, tényleg „encyclopedicussá“ téve, mai értelemben. Magam 
s tanulótársaim problémái élénk emlékezetében fontosnak tartanám ezt, mint 
„Kerekes Ferenc pedagógiai levelei“ c. tanulmányomban kifejtem, de semmi 
esetre sem elemi után. Akkor még nem tudatos a gyermek annyira, hogy válasz
tani képes legyen.
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S egy mathematikát—természettudományt művelő B  csoport, melyek 
a normál tanterv keretein messze túl dolgozzák magukat. Csak olyan 
tanulók mehetnek már az utolsóelőtti osztályba is, akik a főiskolai 
szellemű behatóbb munkára alkalmasaknak bizonyulnak.

A tanulmányi időre vonatkozólag erősen küzdöttek a középiskolai 
kilenc év nyolcra szállítása mellett. (Érdekes, hogy nálunk meg felmerült a 
kilenc évre emelés gondolata!) Ideje is már, hogy a németek gondol
kozzanak, hogy hamarabb kenyérkereső pályára léphessenek s családot 
alapíthassanak ifjai, mert bizony e tekintetben csehül állanak. A német 
ifjú 30 éves kora előtt egyáltalán nem gondolhat nősűlésre, ez pedig 
óriási erkölcsi veszedelmet rejt magában. Német tanárjelölt barátaim 
maguk panaszkodtak emiatt s a velük nem törődő öregeket okolták, 
akik megkérdezésük, vagy különleges helyzetük figyelembe vétele 
nélkül rakják rájuk az újabb terheket, úgy hogy ma nincs tanárjelölt, 
aki a rendes időben tudna vizsgázni. Az ifjúsági mozgalom is érezteti 
a probléma fájadalmasságát s a mostanában kibontakozó ifjúsági (Jugend-, 
nem Kinderpsychologie) lélektan is fölkarolta, élén a megragadó hatás
sal író Sprangerrel, de erős szavú társadalmi szervezet: a német 
nevelés és oktatásügyi bizottság is felszólalt ellene, tolmácsolva a gya
korlati élet és a technika képviselőinek panaszát, hogy „az ifjak a 
felsőbb iskolákból nem kerülnek ki elég fiatalon, úgyhogy nincs már 
olyan szellemi mozgékonyságuk, rugalmasságuk, amennyi kívánatos 
volna az életbe való gyors, sikeres beilleszkedéshez." Azt magam is 
láttam, hogy a 30 éves tanárjelölt bizony elfásult. Pihenni megy az 
iskolába, magasabb ambíciók nélkül, ezért sokkal rosszabbul áll átlag 
a középiskolai .pedagógia Németországban, mint a népiskolai. Volt olyan 
hang is, amely az elemi iskola 4 évét akarta háromra szállítani, de a 
kísérleten kísérletezni még sem látták tanácsosnak, Az órák számát is 
feltétlen csökkenteni kell ifjúsági lélektani szempontból, ezért általában 
nem lehetett kimondani a nyolc éves időtartamot, csak megengedték a 
vele való kísérletezést, de a nagy államok még ezt sem helyeselték, 
úgyhogy nem sok jövőt lehet neki jósolni.

1921. junius 24—25-én az Aufbau és Oberschule tanterveit is 
megbeszélték az egyes országok közoktatási szervei.

1921. julius 11-én végre a hosszas előzetes tárgyalások után a 
birodalmi kormányzat összeállította javaslatait a szőnyegre került prob
lémákról, melyeket azután az egyes országok, tartományok, oktatásügyi 
vezetősége elé tertjesztett. Itt már lassabban ment át a terv, úgyhogy 
csak 1922. február végén álltak rendelkezésre a válaszok. Annál saj
nálatosabb volt ez, mert az új tanév kezdete (Husvét) erősen kö- 
zelgett s hozzá még a nagyobb irányadó tartományok máskép foglaltak 
állást, mint a birodalmi bizottsági tárgyalásokból várni lehetett. Szász
ország pl. a Deutsche Oberschule módosított alakjával akart kísérletezni, 
melyben két kötelező idegen nyelv lenne. Poroszország, Báden, Mecklen
burg—Schwerin is képtelenségnek tartotta, hogy legalább két nyelv
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nélkül egyetemre lehessen képesíteni. Bajorország kereken kimondta, 
hogy az Oberschule érettségi bizonyítványával nem bocsát senkit 
egyetemre. No de tudjuk, Bajorország élesen ellenez mindent, amit 
Poroszország kezd, annyira nagy köztük a politikai és vallási ellentét. 
Itt pl. a latint kívánó kath. klérus gimnázium-pártoló szava érzik.

így újabb tárgyalások váltak szükségessé. A birodalmi kormányzat 
igen ügyes közvetítő indítványt intézett a tartományokhoz: ne legyen 
ugyan kötelező mindenkire nézve a második idegen nyelv, de főiskolára 
csak azok mehetnek, akik a másodikat is tanulták.

A felső tagozat szabadabb alakítása ellen nem volt a tarto
mányoknak kifogása, pedig ez igen nagy ugrás az előző állapothoz 
képest. Jellemző ez az általános szükségérzetre. De közben egy 
mellékkérdés nyomult előtérbe a bajor javaslat ‘ nyomán: az angol 
nyelvet kell jobban ápolni, mint a franciát. így játszik be a háború 
utáni francia gyűlölet a német közoktatásba. A birodalmi gyűlésben 
még felmerült az az óhaj, hogy határok mentén a szomszédos ország 
nyelvet tanulják, kereskedelmi körökben pedig hangoztatták a spanyol 
nyelv fontosságát. Spanyolországgal élénk a németek összeköttetése: 
a déligyümölcsök csaknem kivétel nélkül onnan jönnek. Az mond
ható, hogy ami nekünk Olaszország, az a németeknek a spanyol föld. 
Tudvalevő az is, hogy Olaszországban nem szeretik a németeket. így 
a birodalmi kormányzat szabad választást javasolt az összes közép
iskolákban a második modern nyelvre nézve. (Ez lehet: spanyol, olasz, 
orosz vagy egy skandináv nyelv.) így került vissza a tervezet a sokat 
emlegetett fórum elé.

A birodalmi tanügyi bizottság ötödik gyűlése.
Az újonnan módositott javaslatokat 1922, április 27—29-én vette 

tárgyalás alá a birodalmi bizottság. Sorra vizsgáltak minden pontot.
Az eddigi kilenc éves középiskolai tanfolyam mellett foglalt állást 

a bizottság, a 6 évvel kísérletezést végleg elvetették, Wíirtemberg 
kívánságára azonban beiktatták a következő pontot: „Ha egy tarto
mány e megállapodásoktól kísérletileg el akar térni, erről tudatni kell a 
többi országokat a birodalmi belügyminisztérium közvetítésével s ha 
ezek hozzájárulnak a kísérletezéshez, ez a tény egyúttal a kísérleti 
iskola bizonyítványainak elismerését jelenti. A beleegyezés egy bizo
nyos időre korlátozható.“ Igen fontos nézetem szerint ez a szakasz, 
mert rendkívül nagy mozgékonyságot kölcsönöz a német iskolázásnak. 
Lehetővé válnak új. sokszor talán igen merész, de történelmi haladás 
szempontjából oly fontos kísérletek, melyekre egyes konzervatív orszá
gok sehogy sem kaphatók, de szívesen látják, ha a saját bőrükön ki
próbálják más, izgékonyabb tartományok, amilyenek Szászország, Thürin- 
gia, Hamburg, melyek körében találkozunk a legvállalkozóbb szel
lemmel, kísérletezéssel. Eddig maguk a szülők is féltek a kísérleti 
iskolától, hogy csak idővesztegetést jelent majd gyermekeiknek. Bizonyos 
idegenkedés ma is tapasztalható. Tavaly Leipzigban egész a bú jdalmi 
törvényszék elé vitték a szülők a Connevitz nevű városrész iskolájá
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nak intézményszerű kísérletezését. A törvényszék meg is tiltotta a 
kényszerítést, mely az egyén jogaiba való beleavatkozást jelentene. 
Ma már ez a „Versuchschule“ is „Normalvolkschule." A kísérletezés 
azonban megy tovább, noha az a tanítói túlbuzgóság, mely a Gemeinschaft- 
schulék vakmerőségeihez vezetett, illő s szükséges korlátok közé került. 
Egyszerre nem tanácsosak, sőt veszedelmesek a nagy ugrások.

Az idegen nyelvek ügyében nem jutott egységes megállapodásra 
a bizottság, mert az egyes országok kötötték magukat eddigi, igen 
különböző felfogásukhoz.

A Deutsche Oberschule-t a bajorok most is teljesen visszautasí
tották. Más országok kívánták egy kötelező nyelvvel s erre még akkor 
is el voltak szánva, ha érettségi bizonyítványaikat nem ismerik el álta
lában a birodalomban. Ezért is szükséges a sok egyetem Német
országban : könnyen dacol minden tartomány, mert van saját tarto
mányi egyeteme, melyet a legnagyobb áldozatokkal igyekeznek fenn
tartani, sőt fejleszteni, Nemcsak a professorok versengenek közmondá
sosan, hanem az országok is. Nem tréfa, hogy e kettő a német szellemi 
fejlődésnek ősi biztosítéka. Ahol ez az önállóság megszűnt, pl. Göttinganál, 
ahol az angol uralkodó ház már csak emlékben él s a 1871. után 
Poroszországhoz csatolódott, vele az egyetem is lehanyattlott. Porosz- 
országnak a berlini egyetem a főgondja; Göttingára is áldoz ugyan, de 
speciális, történelmi jelentőségű, pl. orientalis szakjaitól eltekintve inkább 
a berlini egyetem áll ma már előtérben, a professorok is oda gravitálnak. 
Göttinga lépcső Berlin előtt. Én nem tudom nem jó volna-e nálunk is 
az egyetemeket, meg egyéb iskolákat jobban hozzákötni egy-egy vidék 
szivéhez. Azt hiszem a tiszta állami iskolákért keserves tandijat fog 
fizetni szegény nemzetünk.*

A német birodalmi iskolaügyi bizottság harmadik része a két 
idegen nyelv bevezetését kívánta. Közvetitő indítvánnyal lépett fel 
Szászország, mely szerint a két nyelvű Oberschule főiskolára képe
sítsen, de az egy nyelvű nem.

Ilyenformán azonban kútba esett volna az érettségi bizonyítványok 
kölcsönös elismerésének ügye, mert hogy fogadja el az egynyelvű 
iskola bizonyitványát egyenlő értékűnek egy olyan ország, ahol legalább 
két idegen nyelvet tanítanak?!

Eredmények.

A hosszas tárgyalások után az oktatás uj kereteire 1922. december 
19-i kelettel, Berlinben az egyes országok végre megkötötték a szerződést.

Itt még csak az Aufbauschulét ismerik el az országok kölcsönösen, 
Bajorország azt sem. Főgondolata: A népiskola legalább 7 osztálya 
után, ó évi tanfolyammal főiskolára képesítő érettségit ad az Aufbauschule.

* Most hallunk éppen kultuszminiszterünk decentralizáló terveiről, a „kultur- 
tartományokról.“ Hozza isten!
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A középiskolák érettségi bizonyítványának kölcsönös elismerésé
is szabályozták egyidejűleg.

Főpontjai: A középiskolai tanfolyam 9 éves, de tehetséges tanu
lóknál megrövidíthető. (Uj fordulat, a „tehetségesek iskolájára" tekintettel.)

Behozzák a felsőosztályokban a hajlamhoz simuló szétágaztatást, 
de úgy, hogy az illető fajra jellemző főtárgynak nem szabad egészen 
eltűnni egy csoportból sem. Gimnáziumban közös főszakok eszerint: 
latin, görög, mathematika, reálgimnáziumban: latin, francia vagy angol, 
mathematíka, főreáliskolákban: francia vagy angol, mathematika, termé
szettudományok,

Bármelyik iskolafajban be lehet hozni a francia vagy angol helyett 
más modern nyelvet is.

Az érettségi vizsgálatokra nézve a következő jellemző intézke
déseket találjuk:

Általánosan kötelező érettségi tárgyak a felső tagozat egységesnek 
maradása esetében: német, történelem, mathematika, továbbá gimná
ziumokban : latin, görög, francia vagy angol, reálgimnáziumokban: latin, 
francia, angol, és természettudományok.

További részletek megállapítása az egyes országok dolga.
Az érettségi vizsgálat írásbeli és szóbeli, utóbbitól azonban már 

felmentést lehet adni.
Az Írásbeli tárgyak kb. ugyanazok, mint nálunk, de a gimnázi

umban görögből is kell vizsgálatot tenni.
Egy tárgyban való gyöngeséget pótolhat másban való kiváló tel

jesítmény.
Szakokra osztott felső tagozat esetében ugyanannyinak kell lenni 

a vizsgálati tárgynak, mint az egységesnél, de az írásbelieket a német 
mellett a választott szaktárgyból kell kitűzni, ezeken kívül az illető 
iskolákra jellemző közös főtárgyakból is lehet könnyebb feladatot adni.

Az ilyeneknél fel kell tüntetni az érettségi bizonyítványban is, 
hogy melyik szakcsoporthoz tartozott.

Az érettségi bizonyítványokat minden állam elfogadja, de jogában 
áll esetleg kiegészítést kívánni.

Az utolsó három évben csak nagyon megokolt esetben szabad 
országot változtatni a tanulóknak, az előzetes engedélyt jelezni kell 
az érettségi bizonyítványban is, különben hazájában nem lesz érvényes.

Magántanulók, iskolánkivül állók, („Schulfremde“) szintén hazájuk
ban, vagy lakóhelyűkhez közeleső intézetben állhatnak elő engedéllyel 
vizsgálatra. Ezek is kérhetik a szakcsoportok szerinti vizsgálatot, de a 
szóbelitől még részben sem menthetők fel.

Ha egy országban külön kiegészítő vizsgálattal más tipus jogosí
tása is megszerezhető, ez mindenütt érvényes lesz.

Bejött záradékul a sokat emlegetett tétel i s : Ha egy ország 
kísérletképpen el akar térni e határozatoktól, akkor tudatnia kell a 
többi tartományokat s ha ezek beleegyeznek a kísérletbe, ez egyúttal
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bizonyítványok elismerését is jelenti. A hozzájárulás bizonyos időre 
s korlátozható.

Lezáratott a szerződés 1922. évi december hó 31-én.

A Pädagogisches Zentralblatt, a Zcntralinstitut hivatalos lapja 
még csak az 1924. évfolyam 152. lapján emlékezik meg az 1922-ös 
egyezségről. Megjegyzi itt, hogy egész sor kérdés vár még megoldásra. 
Nincs például még megegyezés az egyes országok közt az Oberschule 
idegen nyelvére, vagy nyelveire vonatkozólag. Minthogy pedig már a 
legtöbb államban alakultak közben Oberschulék, jönnie kell hamarosan 
a kölcsönös elismerésnek, rendezésnek. Említi még a leányliceumok 
felső tagozatának szabad alakítása körüli bizonytalanságot: főreál vagy 
Oberschule legyen-e ?

De ez az utóbbi mellékkérdés: az irány meg van adva az által, 
hogy a leányoktatás a fiúoktatás szerint rendezendő. Fontosabb maga 
az új típus, az Oberschule sorsa.

Ez is eligazodott végre valahára. 1924. évi február hó 21—22-én 
újra tárgyalta a kérdést a birodalmi tanügyi bizottság s ekkor már 
sikerült olyan alakba önteni a tervezetet, melyet az összes államok 
elfogadtak, kivéve megint Bajorországot.

Az egyezség a következő :*
1. Mint főiskolára képesitő középfokú iskola, a német Oberschule 

kisérle'képen bevezettetik.
2. A tanfolyam időtartama ugyanannyi, mint a többi középiskolánál.
A német Oberschule az Aufbauschule alakjában is megszervezhető.
3. Általánosan kötelező tárgyak a német Óberschuleban: vallástan, 

német, földrajz, mennyiségtan, természettudományok, rajzolás, zene, 
továbbá állampolgárságtan, mtivészetszemlélet s bölcseleti előtan vagy 
mint külön tárgyak vagy más tárgyakhoz olvasztva, Éhez jön két idegen 
nyelv, melyek közül az egyik a legalsó osztályban kezdődik s mind
végig tanítandó, a másik legalább heti 3 órában, az utolsó négy évben.

4. A tantervek megszabása az egyes országok tanügyi vezető
ségének dolga, amelyek esetleg a birodalmi tanügyi bizottság utján 
érintkezzenek, hogy hasonló megegyezésre jussanak.

5. Az olyan német Oberschulék tanulói, amelyek csak egy kőte
lező idegen nyelvet vezettek be, egyébként azonban az 1—4. pontok 
követelményeinek megfelelnek, csak akkor nyerhetik meg a német 
Oberschule jogosítványait, ha iskolájukban egy második idegen nyelv 
is szerepelt, mint nem kötelező tárgy, legalább heti 3 órával az utolsó 
négy év folyamán s a tanulásban való részvételüket érettségi bizonyít
ványukkal kimutatják. Ez idegen nyelv az érettségi bizonyítványban 
rendes tantárgyként számit.

' Patt. Zentralblatt 1925. évi. 168. 1.
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6. Eltekintve elkerülhetetlen átmeneti helyettesítésektől, a német 
Oberschulen csak olyan tanárok taníthatnak, akiknek meg van a szabály
szerű képesítésük a nekik kiosztott tanítási feladatra.

7. A német Oberschule bevonása az 1922. évi december hó 19-i 
középiskolai érettségi bizonyítványokat kölcsönösen elismerő egyezségbe 
— függőben marad. (Nyilván a tapasztalatokra várnak.)

Ilyenformán tisztán áll most már a törvényes keret és irány, csak 
alapítani kell az uj iskolákat!

Úgy gondolom, nem volna teljes a munkám, ha egy példát nem 
mutatnék be ez alapításból, a valóságos életből.

Vétenénk, ha nem a porosz oktatás ügyet vennénk például, mikor 
ott volt a bölcsője a gondolatnak, ott élt legerősebben a kulturpoliti- 
kusok szivében, eszében s ma is ott található legjellegzetesebb formájában.

Aki a porosz javaslatok, küzdelmek történelmére részletesebben 
kiváncsi, megtalálja Richert, porosz kultuszminiszteriumi tanácsos 
könyvében: Die deutsche Aufbau und Oberschule (1923. Quelle & 
Meyer), melyen úgy érzik a munkájához hozzánőtt, még a részletektől 
is oly nehezen búcsúzó férfi szívverése. Ugyanő szerkesztette a hiva
talos, 1922 évi február hó 18-i emlékiratot („Denkschrift der Preussischen 
Unterrichtverwaltung“), azonkívül „Richtlinien für einen Lehrplan der 
Deutschen Oberschule und der Aufbauschule (Weidmann, 1924.) c. 
tantervi javaslatot. Neve össze van forrva az Aufbau és Oberschuléval.

Igen jó mű még: Die Neuordnung des Preussischen höheren 
Schulwesens. Denkschrift des Preussischen Ministeriums für Wissen
schaft, Kunst ud Volksbildung. Berlin, Weidmann 1924.

Nem nélkülözheti a kutató ezeken kívül a széles látókörű kultur- 
polítikus, Boelitz volt porosz kultuszminiszter kitűnő könyvét: Der 
Aufbau des preussischen Bildungswesens nach der Staatsumvälzung. 
Ma már, egy éven belül a második kiadása forog közkézen. (1925. 
Quelle & Meyer, Leipzig.)

Boelitz a német Oberschuléról szólva (91. 1.), mindjárt az első 
sorokban tudatja, hogy Poroszországban már 1922. évi áprilisban, 
tehát az 1922—23. tanév kezdetén megnyílt az első enemü intézet. 
A következő tanév már rendes kidolgozott tantervvel, órabeosztással 
indult s azóta ezek érvényben is vannak. Ez a következő :

Az alsó három osztályban, vagyis a sextaban, quintaban s a 
quartaban, teljesen egyezik a tanterv a reformreálgimnáziuméval (ilyen 
is van, felszoritott latinnal s helyébe lehozott modern nyelvvel) s a 
főreáliskoláéval. Általában szeretik a németek a közös alsó tagozatokat, 
hagyják együtt az ifjúságot, ameddig csak lehet. A pálya S irányvá
lasztást is kitolják ezzel, az iskolák egymásba kapcsolódását is elő
segítik az uralkodó „egységes iskola" szellemében, a meglehetős 
értéktelen különbözeti vizsgálatok számát is kevesbítik vele. A reál-
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gimnáziumok alsó három osztálya is közös a gimnáziuméval, a főreál
iskola az alsó öt osztályban a reformreálgimnáziummal egyforma.

A német Oberschule tanterve és órabeosztása most már a következő:

Tantárgyak

Bextatól a quartáig =  
refoimreálgimn. 

ég főre&liskolával 
(közös alsó tagozat 

I—III. osztályra 
terjedőleg

C -H  —
-M

<x> .2
- * - 3  - -a  ö Ob

er
ter

tia
(V

- 
o

.)
 

Un
ter

se
cu

nd
a 

(V
I. 

o.)
Ob

ers
ec

un
da

(V
II.

 o
.) 

i

Un
ter

pr
im

a
(V

III
. 

o.)
Ob

erp
rim

a
(IX

. 
o,)

 
í

Ö
ss

ze
se

n

Vallás 6 2 2  2 2 2 2 1 8
Német 1 6 5 5  5 5 4 4 4 4
Történelem (alkotmánnyal) 4  (csak a (mintától) 3 3  2  4-1 4 3  t-1 3 4  1 2 5
Földrajz 6 2 2  2 2 2 2 1 8
Mennyiségtan 1 3 4 4  4 4 4 4 3 7
Természettuűom ányok 6 4 4  4 4 4 4 3 0
Első id. nyelv 1 8 6 6  4 4 ( 3 ) 4 ( 3 ) 4 ( 3 ) 4 6 ( 4 3 )
Másodikid.nyelv — — 4 3 ( 4 ) 3 ( 4 ) 3 ( 4 ) 1 3 ( 1 6 )
Rajz 6 2 2  2 2 2 2 1 8
Ének 4  (csak a 2 alsóban) — -  1 - — - 4

Összesen : 7 9 2 8 2 8  ! 3 0  : 3 0 2 9 2 9 2 5 3

Az idegen nyelveknél zárójelben álló óraszámok arra az esetre 
szólnak, ha a második idegen nyelv a latin vagy a francia volna. Ezek 
tanulását tehát későbbi kezdés esetén egy óra többlettel akarják hat- 
hatósabbá tenni.

Jellemző, hogy a heti 30 óraszámot át nem hágnák: valóságos 
jelszó ez a mai német pedagógiai közvéleményben. Megnyugtathatok 
azért mindenkit: csak jelszó. Mindjárt a hivatalos órabeosztás is áthágja, 
két tv na és két játékóra általános beillesztésével. Jön aztán még a 
quartától az oberprimáig III—IX. o. ének- és zenekar s a sok munka- 
közösség, igaz, hogy ezek csak az önként jelentkezőkre nézve érvé
nyesek, a jobbakat nyomják, ami sokat visszatarthat.

Boelitz közli az Aufbauschulék mai tervét is. Ez idő szerint két 
intézet valósult meg e rövidített formában: az Oberschule és főreál
iskola. De el lehet persze képzelni gimnáziumot, reálgimnáziumot is ez 
alakban, mint ahogy katholikus missziók jó sikerrel kísérleteznek vele. 
Ott ugyanis egyházi szempontokból különösebb szükség van az antik, 
nyelvekre, főleg a latinra.

A porosz Aufbauschule 6 osztályos. Sajátságosán nem az elsőn, 
hanem a negyediken kezdik a számozását, jelezve mintegy, hogy az 
eredménynek ugyanannak kell lenni, mint más teljes típusokban.



Aufbauschule terve.
I. A német Oberschule célkitűzésével:

Tárgyak
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Földrajz
Mennyiségtan
Természettudományok
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Rajz

2 2 2 2 2 2 12
5 5 5 5 4 4 28
3 3 2 +1 4 3-1 3 + 1 21
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5 5 4 4 4 4 26
4 4 4 5 5 5 27
7 7 5(4) 4(3) 4(3) 4(3) 31(27)
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Összesen 30 30 31 31 30 30 182

II. A főreáliskola célkitűzésével:
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Vallástan 2 2 2 2 2 2 12
Német 4 4 4 4 4 4 24
Történelem (aikotmánytan) 3 3 2 ti 3 3 3 18
Földrajz 2 2 2 1 1 1 9
Mennyiségtan 6 6 5 5 5 5 32
Természettudományok 4 4 4 6 6 6 30
Első idegen nyelv 7 ; 7 4 4 4(3) 4(3) 30(28)
Második idegen nyelv --  -- 5 4 3(4) 3(4) 15(17)
Rajz 2 2 2 2 2 2 12

Összesen 30 30 31 31 30 30 182

A zárójelben álló óra számok itt is a másodjára jövő latin vagy 
francia, illetőleg a főreáliskolai iránynál csak a francia erősítésére valók.

Feltűnő itt a 39-as óraszám túllépése, már a főtárgyaknál; pedig 
még itt is jönnek az előbb említett melléktágyak, sőt még jöhet műhely
munka (slöjd), mezőgazdasági és kertészeti gyakorlatok, az 1924, évi 
márc. 13-ikí rendelet szerint,



Az eltérés a két terv között a két típus céljában leli magyará
zatát : a német nemzeti középiskolában, az Oberschuléban jobban kellett 
hangsúlyozni a német szellemű művelődési tárgyakat: német nyelvet, 
földrajzot, történelmet. Olyan lényeges különbségek azonban nmcsennek 
köztük. Az hiszem, ami van is, lefog morzsolódni s elöfog állani egy 
latin-francia, vagy latin-angol nyelvű középiskola. A föreálískolának 
nem sok jogosultsága és jövője van gyermek- és ifjúság-lélektani szem
pontból: a mathematika, geometria kb. 15—16 éves korig hidegen 
hagyja még a jobb számtani érzéküeket is : a nyers való kevésbé 
érdekli az ifjúságot. Amellett kisérletileg ki van mutatva, hogy ezek a 
legfárasztóbb tárgyak (1. Meumann összefoglalását). Akinek pedig köze
pes érzéke van a mathematikához, természettudományokhoz, még fel
sőbb osztályokban is valósággal vergődik a mindennapi traktálás alatt. 
Emlékezzünk csak ilyen tanulótársainkra! Azért nagyon jó a legfelső 
tagozat szétválása s azt hiszem, ez általánossá fog válni mindenütt.

Kullnick hivatalos közlése szerint az első Oberschule Cöthenben 
alakult, a tanítóképzés egyetemi színvonalra emelése következtében 
megszüntetett országos tanitóképzőszeminárium helyein. Ez a tény igen 
jellemző: a legtöbb helyen ezeket a megszűnő intézeteket alakítják át. 
Ma már persze sok van, még pedig más típusokba ékelve is. Porosz- 
országban, Königsbergben, Potsdamban, reál, illetőleg föreálískolában, 
Berlinben pedig a hires Lessing gimnázium rendezett be párhuzamos 
Oberschule tagozatot. Régi iskolák is, pl. a kreuznachi gimnázium és 
a barmeni reáliskola egészen átalakulnak Oberschulévá. Az újítások 
közt Thüringiában találkozunk még az uj típussal, még pedig Jenában, 
Altenburgban és Ohrdrufban. Hamburg s Bremen sem marad e tekin
tetben hátul.

A legtöbb vidéki tanitóképzőszeminárium azonban Aufbauschu- 
lévá alakul. Magyarázata egyszerű : a régi német tanítóképző a nép
iskolából kapta átlag az anyagát; derék, tovább tanulni vágyó, de 
szegény gyermekek, akik a negyedikből nem tudtak vagy nem akartak 
átlépni a költségesebb és hosszabb középiskolákba, a nyolcadik elemi 
elvégzése után arra ébredtek, hogy nem is tudnak máshova menni, 
mint iparosnak vagy tanítónak. Utóbbi esetben ugyanaz az előny várta 
őket is, a szülőket is, mint nálunk: csaknem ingyen tanulhattak, a 
szülők vállairól levette a terhet a szeminárium internátusa. Ott tanultak 
tovább, az előkészítéseket beszámítva utóbb egész 7 esztendeig. —• 
Most a reformálásnál természetszerűleg ezeknek a gyermekeknek a 
felvételére, továbbvezetésére kellett gondolni: sziikéges volt a népiskola 
teljes, vagy csaknem teljes elvégzéséhez csatlakozó, rövidebb középiskola, 
mely lehetőleg nagy anyagi könnyítéseket is nyújtson, így alakultak át a 
tanítóképző szemináriumok tulnyomólag Aufbauschulékká, még pedig 
túlnyomó részben az Oberschule s csak kisebb részben a főreáliskola 
feladatait téve magukévá. Csak Poroszországban 75 Aufbauschule műkö
dött már az 1925—26. tanévben, Szászországban, Badenben, Mecklen
burg-Schweringben, Thüringiában, Oldenburgban, Hamburgban és Brémen- 
ben pedig alakulóban voltak. Württenberg, Hessen, nem érzik egyelőre 
szükségét a két uj típusnak. Bajorország pedig még mindég részvét
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nélkül áll a többi német állam titáni kulturküzdelmével szemben. Az 
éles politikai és vallási ellentétek ma még nehéz akadályokat gördítenek 
a megértés, „a porosz példa" követése elé, de az élet s főleg az egye
temes német szükség s nemzeti érzés talán rövidesen is meghozza az 
iskolaügy terén annyira kívánatos egyöntetűséget.

Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, mit jelentenek ezek a kísérle
tek a magyarságra nézve ? Megvallom, én magam is határtalan nemzeti 
érdeklődéssel néztem a kérdést, de meggyőződésem kifejtésére még 
több előmunkálatra és külön tanulmányra lesz szükség. Itt csak röviden 
utalok régi töprengésből és uj tapasztalásból származó felfogásom alap
vonalaira :

Nevelésünkben a tudományos szempont mellett nem szabad 
elhanyagolnunk különleges nemzeti- és lélektani, meg szociális követel
ményeinket.

Kis nép voltunknál fogva első sorban nem lehet elhanyagolnunk 
az élő, idegen nyelveket, még pedig kétség kívül első fokon a németet, 
melyen csaknem mindent megkaphatunk. S ha a boldog németek, kiknek 
ezzel nem kell küzdeniük, megelégesznek egy antik nyelvvel, még inkább 
megelégedhetünk mi.

Ilyenformán, a mi hazai viszonyaink közt, különösen a jó magyar 
vidékeken, legszebb jövője és nemzetnevelő hatása volna a német 
Oberschule mintájára alkotható középiskolának. Ez nagyjában megfelelne 
olyan nyolc osztályúvá fejlesztendő polgári iskolának, mely — más 
iskolákhoz csatlakozás kedvéért csak felső osztályaiban, vagy esetleg 
már a harmadik osztálytól kezdve fokozott (akár heti 12—15) óraszám
ban művelné a latint vagy a görögöt is. Lélektani okokból — fájdalom, — 
ketté kell választani ez összekivánkozó kincseket. Akármennyire fáj, de 
meg kell ma már barátkoznunk e gondolattal, mert egyszerűen — ember 
nem bir el annyi terhet. Második modern nyelvet én csak a jobb tehet- 
ségüekre tennék kötelezővé. Egyet, de alaposabban! A többiek ehelyett 
valami újabb gyakorlati tárgyat hallgatnának : pl. gazdaságtant. így feles
legessé válnék a „földmíves gimnázium“ mind erősebben hangzó kívánása, 
ami bizony reakciót jelent gimnáziumaink erősen elméleti és viszonya
inknak nem épen megfelelő irányával szemben, de ez megint csak 
egyoldalúságra vezetne. Viszont az is igaz, hogy ugyan, hány gyermek
nek van szüksége a tiszta gimnáziumi irányra mezővárosainkban! . . . 
Szomorú válasz, hogy a felső osztályok konganak az ürességtől. Ha 
olyan nagyon megfelelne a népnek, bizony nem hagyná el, aminthogy 
néhány osztályt szívesen „kijárat" gyermekével. Nagynevű külföldi 
pedagógusokkal folytatott eszmecserém nyomán megszilárdult az a 
meggyőződésem, hogyha valahol, nálunk kell elasztikusnak lenni a 
középiskolának, hogy megfeleljen sokféle hivatásának. Nehány kivételé
vel, városaink alig tudnak egy középiskolát is fenntartartani, többféle 
típus tengetése helyett adjunk hát még 1—2 tanárt minden intézethez, 
hogy választás szerint kötelező tanfolyamokkal oldják meg a vidék és
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személyiség problémáit, — tömeges kisiklatások helyett, ami — érezzük 
— nem lehet a nemzeti kultúra szolgálata. Mindenki rejt magában 
valamit, csak oda kerüljön, ahová viszonyai predesztinálják. Nyomorú
ságunkban meg kell becsülnünk a legkisebb aranyszemet is, amely 
mellett hajdan könnyebb szívvel mehettünk tova.

Nagykőrös.
Dr. Toros László

ref. gimn, tanár.

Közoktatásunk problémái.
A Magyar Szemle 3. számában megjelent egy cikk Balogh József 

tollából, amely középiskoláink problémáit az egyetemek szempontjából 
nézi s olyan következtetésekre jut, melyek a maguk egyoldalú igazság
talanságával nagyon alkalmasak arra, hogy a közvélemény előtt a 
magyar közép iskolák amúgy is gyenge tekintélyét teljesen aláássák.

A szépen és komolyan induló cikk egyes egyetemi tanárok véle
ményének felsorakoztatása után a magyar ifjúság szellemi nívójának 
csökkenését előidéző okok tárgyilagos kutatása helyett olyan kijelen
téseket mer megkockáztatni, hogy: „A középiskola nem készít elő 
kellőkép az egyetemre, mert nem ád általános képzettséget, nem tesz 
alkalmassá a logikus gondolkodásra, nyelvismeretet alig-alíg közvetít, 
— vagyis a középiskola nem tanit és nem nevel, tehát feladatát nem 
teljesiti." „Az egyetem két veszedelemmel szemben kiván majd fel
vételi vizsgával védekezni: egyfelől a középiskolai képzés általános 
értéktelensége, másfelől az antihumanisztikus elvek szerint nevelt ifjú
ság feltolulása ellen. „Végül kijelenti, hogy a bajokért „a középiskola 
viseli a felelősséget — „ha a bajok csakugyan megvannak.“ De mivel 
egész cikke arról szól, hogy a bajok megvannak, ez a „ha" csak 
mondatdíszitő cifraságnak tekinthető.

Egyoldalú, igazságtalan és téves a cikk beállítása. Hibás már a 
kiindulási pont, amikor nem pedagógusoknak, hanem tudósoknak a véle
ménye alapján mond bírálatot a középiskolák teljesítményéről. Termé
szetesen ezek a szaktudósok szinte kizárólag csak szakszempontok 
szerint Ítélnek, a lelki életnek csak az intellektuális oldalát vizsgálják 
s kimondják, hogy ha a középiskola nem készít elő kellőkép az egye
temre, akkor nem teljesíti feladatát. Persze ilyen állásponttal nehéz is 
vitatkozni. Hiszen a középiskolának nem is az a feladata, hogy az 
egyetemre előkészítsen. A középiskola nem lehet sem a bölcsészeti, 
sem az orvosi, sem a theológiai, sem a jogi fakultásnak, sem a mű
egyetemnek előkészítő iskolája. Az egyes szaktudományok nagyarányú 
differenciálódása és kifejlődése lehetetlen feladat elé állítaná a közép
iskolákat, ha azt kívánnánk, hogy szaktudást közvetítsen. S ha a közölt 
vélemények alapján rendeznénk be iskoláinkat, ha a középiskoláktól 
még több tudás közvetítését követelnénk, ha a vizsgákat még jobban 
megszigorítanánk, ha a humániórákat még erősebben hangsúlyoz
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nánk és gondolnánk a műegyetemre, a képzőművészeti főiskolára, 
meg a iöbbi szakiskolákra is s nem feledkeznénk meg a modern nyelvek 
alaposabb tanításáról sem, — akkor vájjon hová jutnánk? Hát nem 
épen az a baja közoktatásunknak, hogy az értelem fejlesztését túlsá
gosan hangsúlyozzuk a nevelés többi oldalai előtt? Hát nem azért 
harcol minden értelmes pedagógus, hogy ne feszítsük túl a húrt a 
memória mind erősebb megterhelésével ?

De itt van a másik vád: hogy a középiskolai képzés nem adja 
meg az általános műveltségnek az elemeit sem, amire az egyetemeken 
tovább lehetne építeni. Hogy a középiskola és az egyetem között át
hidalhatatlan szakadék tátong. Ez már súlyosabb és komolyabb érv, 
aminek illik a szemébe nézni, még pedig alaposan. De nem úgy, mint 
a cikkíró teszi, aki az igazi okok kutatása helyett egyszerűen a közép
iskolákat akarja felelőssé tenni a hibákért. Hasonló alapon a közép
iskolai tanárság véleményét is össze lehetne gyűjteni és ki lehetne 
szemelni, amikből bizonyára az tűnnék ki, hogy az elemi iskolák és közép
iskolák között áthidalhatatlan szakadék tátong, mert az elemi iskola 
nem adja meg a szükséges alapot a középiskolai tanulmányok folyta
tásához, mert az elemi iskolából kikerülő gyerekek közül sokan nem 
tudnak írni, olvasni és számolni, mert a komoly munka szeretetét nem 
hozzák magukkal, mert az elemi iskola nem tanít és nem nevel stb. stb. 
ugyanabban a hangnemben, ahogy a közölt szemelvények a közép
iskolákról szólanak.

Ilyen okoskodással megállapíthatnánk a magyar közoktatásügy 
teljes csődjét is. Különösen, ha helytelenül megválasztott szempontok 
szerint ítélkeznénk az egyes iskolafajok munká/'áról. Kimutathatnánk, 
hogy az elemi iskola nem nevel a középiskolának, a középiskola és 
az egyetem között áthidalhatatlan a szakadék, de kimutathatnánk azt 
is, hogy az egyetemek sem teljesítik feladatukat. Mert könnyű belátni, 
hogy az egyetem kitűzött és megvalósíiott célja között lényeges a 
különbség. Az egyetem, hallgatóinak 90’’' c.-át gyakorlati pályára, orvos
nak, ügyvédnek, papnak, mérnöknek, tanárnak készíti elő a valóságban. 
Illetve csak készítené, mert hiszen ezeknek a gyakorlati feladatoknak 
az elvégzésére nem az egyetem, hanem az egyetem elhagyása után az 
élet, a kórház, a tárgyalóterem, a gyár, a katedra adja meg a szüksé
ges képesítést. Igaz, hogy az egyetem szerint nem is ez az egyetemi 
tanúlás célja. Az egyetem, tudományt akar tanítani, tudósokat akar 
nevelni. És ezt meg is teszi ? Vájjon az egyetemi hallgatók közül az az 
500/ p, akiből tudós lesz, nem az egyetemi tanulmányok elvégzése utáu 
kezdi meg a maga igazi, intenzív kiképzését ? Bizony, hiába akar az 
egyetem tudós-nevelő intézet lenni, — az igazi tudós olyan, mint a 
költő '■ nem fit, hanem nascitur. (Ezért lehet nagyon helyeselni gr. 
Klebelsbergnek, amikor az igazi tudósképzést az egyetemeken kívül 
akarja megszervezni.)

Természetesen ilyen egyoldalú megállapításokkal célt érni sohasem 
fogunk. Egymásra tolni a hibákat nem lehet és nem szabad. Próbáljon 
csak mindenki a maga portája előtt söpörni. Próbálja mindenki a maga 
szemében is meglátni a szálkát. S próbáljunk közös erővel segíteni 
azokon a bajokon, melyek tagadhatatlanul megvannak.



A magyar ifjúság szellemi nívójának a csökkenéséért, — ha ugyan 
csökkenésről lehet beszélni akkor, amikor a magyar intelligencia átlagos 
szellemi nívója minden bizonnyal túlhaladja a nyugati országok intelli
genciájának átlagos nívóját, — nem a középiskola, vagy ha úgy tetszik, 
nemcsak a középiskola felelős. Vájjon a közszellem, az életről való 
felfogás, a tudomány és a tanulás értékében való hit megváltozása, a 
gazdasági viszonyok megváltozása nem okolhatók ? Vájjon épen csak 
a középiskolában találjuk meg a munkakerülés, a megváltozott erkölcsi 
felfogás ismérveit? Vájjon az egyetemek falai között nem változott-e 
meg a levegő a háború óta ? Vájjon megvannak-e ott is azok a fel
tételek, amelyek a tanuló ifjúság komoly munkáját biztosítják? Olyan 
kérdések ezek, amik felett nem szabad észrevétlenül elsiklani, ha a 
magyar ifjúság megváltozott viselkedését meg akarjuk magyarázni. Sőt 
az is bizonyos, hogy inkább ezek közt a vajjonok közt kell az igazi 
okokat keresni és nem a középiskolák oktatásának értéktelenségében.

Igaz, van elég sok baj a középiskoláknál. Tudja ezt jól a közép
iskolai tanárság is. Jobban és helyesebben, mint a cikkíró. Lehet, hogy 
a legfőbb baj az, hogy az egyetemeken nem tanárokat, hanem klasszikus 
filológusokat, geográfusokat, matematikusokat, történészeket akarnak 
nevelni s a középiskolai tanár két szék közt a pad alatt marad. Az is 
baj, hogy a magyar középiskola nem a középiskolai tanárság iskolája, 
mert a középiskolai tanárság hiába agitál, hiába ír és hiába szónokol 
a hibákról és azok javításáról, véleményét az iskolák szervezésénél és 
átalakításánál meg nem kérdezik, meg nem hallgatják. Azt is jól tudja 
a középiskolai tanárság, hogy a humániórák és a reáliák balanszirozá- 
sával, az egyes tantárgyakra és osztályokra jutó óraszámok ötlet
szerű variációjával a középiskolák bajain segíteni nem lehet. Külső 
reformok helyett belső reformokra volna szükség, nemcsak a közép
iskoláknál, hanem az egész vonalon, összes iskoláinknál, amelyek nem a 
tanítás anyagának, hanem a tanítás módjának a tökéletesítése által 
fogják iskoláinkat a kor színvonalára emelni. De ezeket a belső refor
mokat sohasem fogják a szaktudósok elméleici, hanem csak a gyakor
lati pedagógusok tapasztalatai helyesen megvalósítani.

Szeghalom.
Nagy Miklós.

Megjegyzések. 1
1. Református szellemű napilap alapítását vette tervbe a Hit 

és Szolgálat Mozgalma. Nagyon helycse'jük a tervet s kívánjuk, hogy 
ne sokáig maradjon csak terv, hanem minél elébb élő valósággá váljék. 
El kell hallgatnia e tervvel szemben minden aggságoskodásnak, bármily 
jogosultnak lássék is sok-sok keserű tapasztalat alapján. El kell hall
gatnia s annak a tudatnak kell eltöltenie minden öntudatos református 
ember lelkét, hogy ennek a tervnek meg kell valósulnia. Meg kell 
valósulnia, mert elsőrendű életszükséglete a magyar kálvinizmusnak.



E nélkül nem élhet igazi, lényegének megfelelő életet, csak tengődhetik 
dicstelenül, gyümölcstelenül, önmagához méltatlanul. E nélkül nem 
teljesítheti hivatását a magyar életben, nem lehet hathatós eszköz az 
elbukott magyarság új életre emeléséhez. A keresztyénség nem tan, 
hanem élet. A kálvinizmus, a keresztyénségnek szerintünk legtisztább 
formája, nem tan, nem szürke elmélet, nem a valóéletnek hátatforditó 
kegyeskedés, nem jámbor óhajtások, epekedő szent reménykedések 
kitermelője: hanem szentséges, isteni erőktől fütött, magasztos életforma, 
alkotó, építő, harcos keresztyénség, Krisztus által az evangéliumban 
adott, a helvét hitvallás által rendszerezett, tökéletes, minden időkre 
érvényes életprogramul, politikai programm s ennek a programmnak 
alku nélkül megvalósítására minden akadállyal szembeszálló, a célért 
minden áldozatra kész, önfeláldozó, az egész életet betöltő, egész életre 
szóló szent törekvés. Igenis, ez a kálvinizmus. Ha nem ilyen, nem 
igazi, csak hiányos, névleges kálvinizmus.

A kálvinizmusnak tehát lényegéhez tartozik az állami és társa
dalmi életben való tevékeny közreműködés. Ilyen tevékenykedés a 
mai viszonyok között, napi lap nélkül, lehetetlen; a politikai napilap 
tehát életszükséglete a magyar kálvinizmusnak; e lapnak meg nem 
valósítása életakarásának hiányát, megtagadását jelentené. A kálvinizmus, 
mai viszonyaink között, napi lap nélkül: — sas, szárnyak nélkül.

Hogy milyen legyen a ref. szellemű napi lap, azon nincs mit 
tűnődnünk. Programmja, mint fentebb láttuk, adva van : Isten akaratának 
az emberi élet minden területén megvalósítása, az evangéliumi keresz
tyénség nagy erőinek, örök igazságainak, az életbe átvitele, fenntartás 
és kibúvók nélkül, az önző emberi érdekek tekintetbe vétele nélkül. 
Vagyis politikai műszavakkal kifejezve: igazi theokracia, azaz Isten 
akaratának az élet minden viszonylatában érvényesítése, pap-uralom 
és mindenféle osztályuralom teljes kizárásával; tehát tökéletes foglalata 
mindannak, ami a demokráciában, liberalizmusban, szociálizmusban 
szép, igaz és jó, a Krisztus evangéliuma parancsaival egyező. Ideális 
progressió, az emberi fejlődés, előre haladás biztosítása, a „semper 
reformari debet“ elvi alapján; de egyúttal ideális konzervativizmus is, 
az evangéliumnak egyedüli, mindenkori fundamentumul tekintése alapján. 
Ehhez az örök programúihoz kell mérni a mai élet társadalmi, politikai 
viszonyait, követelményeit s hozzáfogni radikális elszánással, de bölcs 
megfontolással, mindannak megvalósításához, amit az örök programm 
parancsol, ami emberileg lehetséges: — ez a kálvinizmus történelmi 
feladata, szent kötelessége; e feladat, e szent kötelesség becsületes 
szolgálata kell, hogy legyen, az új kálvinista szellemű napilap minden
napi programmja. Ha ezt a programmot híven betölti, akkor igazán 
kálvinista szellemű lesz anélkül, hogy csak kálvinista érdekeket szol
gálna, anélkül, hogy felekezetieskednék; igazi radikális, liberális, 
demokrata, szociálista és igazi ideális konzervatív lesz anélkül, hogy 
e politikai irányzatok bármelyikének szolgailag átadná magát. Igenis, 
együtt harcolhat fenti irányzatokkal, de csak annyiban és addig, amig 
azok a kálvinizmus, az igazi evangéliumi keresztyénség örök programmjá- 
val egyező törekvéseket szolgálnak; de kérlelhetetlen ellenfelük lesz,



ha azzal az örök programmal szembefordulnak. Ámde soha, soha együtt 
nem működhetik semmi olyan irányzattal, sőt természetes ellenfele lesz 
annak, amely irányzat, bármily tetszetős cim, bármily megtévesztő cégér 
alatt, veszéllyel fenyegeti az emberi jogegyenlőséget, szabadságot, tesvéri- 
séget, a polgári és lelkiismereti szabadságot, az emberiség anyagi és szel
lemi jólétét, boldogságát, szabad fejlődését: határozott, kérlelhetetlen ellen
fele lesz mindenkor az emberi önkény és zsarnokság mindenféle 
formájának.

Ilyennek képzeljük, akarjuk mi a református szellemű napilapot 
s ilyennek megteremtését a magyar kálvinizmus okvetlenül kielégítendő 
életszükségletének, elodázhatatlan szent kötelességének valljuk. Ha ilyen 
lappal megajándékozza a magyar kálvinizmus a magyar közéletet, 
vagyis ha a maga lényegét, tiszta evangéliumi szellemét, élő, ható ténye
zővé teszi a magyar életben: akkor maga iránt tartozó régi kötelességét 
teljesiti, de egyúttal kiszámíthatatlan nagy értékű szolgálatot tesz a 
magyar feltámadás szent ügyének ; olyan szolgálatot, aminőt csakis ö, 
kizárólag, egyedül csak ő tud tenni, rajta kívül, senki, senki más.

Legyünk rajtá mi tanárok s minden ref. őrálló, irányitó, vezető 
ember, hogy református társadalmunk teljesítse önmaga iránt való régi köte
lességét s tegye meg ezt a szolgálatot a magyar hazának.

2. Igehirdetésünk legyen közérthető. Ezt a figyelmeztetést 
intézi a prédikációirókhoz és prédikátorokhoz dr. Antal Géza dunán
túli ref. püspök, hivatkozással egy prédikácíós füzetre, amelyben, mint 
mondja, egymást érik a magasabb fokú műveltséget feltételező földrajzi, 
történelmi, filozófiai stb. nevek és vonatkozások, minden magyarázat 
nélkül. Mi nagyon helyeseljük a püspök úr felszólalását s megtoldjuk 
azzal, hogy az egyházi szónokoknak nigy figyelemmel kell lenniök 
mindenkor a néplélekre s általában a lélektan dönthetetlen igazságaira. 
Nem magas szárnyalású imákra és szónoki beszédekre van szükség 
templomi szószékeinken, hanem olyanokra, amelyek ellenállhatatlanul 
megfogják az emberi lelkeket, amelyek lelkes önkénteseket toboroznak 
a Krisztus táborába. Ilyen imádkozásra, ilyen beszélésre csak azok 
képesek, akik theologiai és filozófiai ismereteken kívül fel vannak 
fegyverezve lélektani és pedagógiai ismeretekkel is. — A lélektan és 
pedagógia tehát a legfontosabb tárgyai kell hogy legyenek a lelki fegy
verekkel való vitézkedésre előkészítő theologiai főiskoláinknak. Vájjon 
igy van-e most? Borsos Károly.

Hazai és külföldi irodalom.
Takács Menyhért: Mi a bölcselet? Berlin, 1927. 130. 1.
A berlini Woggenreíter cég magyar osztálya már számos értékes 

szépirodalmi és tudományos munkát bocsátott közre és kiadványai 
bölcs, körültekintő elméktől irányítva, a megszállott területeken való
ságos missziót töltenek be. Annál nagyobb sajnálattal kell konstatál
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nunk, hogy ez a legújabb kiadvány tudományos szempontból nem 
mondható sikerültnek.

A helyesen kitűzött cél az volt: élvezetes és népszerű módon be
vezetni a íilozófia problémáiba, amihez szerző nem az u. n. rendszeres 
utat, hanem a történeti utat választotta, tehát a gondolkodás történetén 
végigvezetve akar megismertetni a bölcselet mivoltával. Csakhogy az 
egész munkából az tűnik ki, hogy ez a feladat túlhaladta erejét. Szer
zőtől érdemes dolgokat ismerünk a klasszika-filologia teréről (A görög 
misztériumok, A régi rómaiak mulatságai, stb.) és a hittudomány köréből 
(Az evangélium bölcseleté) — de a filozófia terén — sajnos — hiány
zanak kellő szakismeretei, amint az általa felhasznált szakmunkák is 
hihetetlenül csekély számuak.

így azután a munka lépten-nyomon a dilettánst árulja el és az 
érdemes szerző minduntalan kellemetlen tévedésekbe esik. így pl. nincs 
tisztában a filozófiai „rendszer“ és „irány“ fogalmával; nem tudja a 
különbséget a transcendens és transcendentális között; Platonról azt 
tanítja, hogy minden ismeret érzéki előadásból (?) ered, Eucken szerinte 
prot. pap, stb. Tulajdonkép csak 2 fejezetben mozog biztosabban, a 
IV-ben (Keresztyén bölcselet) és Vl-ban (Szociális bölcselet).

Azt természetesen nem vehetjük a szerzőtől zokon, hogy a philo- 
sophia perennis álláspontján áll, de azt igen, hogy ha már nem szak
ember, miért nem követte híven főforrását (Eislerfil. lexikonát) mert 
amit a sajátjából hozzáad, többnyire zavaros és felszínes. így ép a be
vezető és összefoglaló fejezetek a legkevésbbé sikerültek. Ehhez járul 
szónokias, terjengős előadása, mely a problémákat nem tudja világosan, 
szabatosan kifejteni, úgyhogy könyvét, melyet talán csak kényszerű
ségből irt meg, — mint ő reméli — nem tartjuk alkalmasnak arra, 
hogy az egész magyar intelligencia, de kivált egyházi férfiak és jogászok 
haszonnal forgassák. Sz. Ö.

Eiert V.: A lutheri egyház tanrendszere. Ford. H. Gaudy L. 
Budapest, 1926. 76. lap.

Elért a fiatalabb német teológiai professzori gárda egyik legkiválóbb 
tagja. Bár nem lehet őt az erlangeni iskola néven ismert theologiai 
irány követőjének tekinteni, mégis jelenlegi működési helyének, Erlan- 
gennek a tradícióit őrzi, határozott lutheri alapon álló egyháziassága 
tekintetében. Ennek ad hangot ebben a magyarra fordított kisebb művé
ben is, amely csekély terjedelmében is egy teljes és egymással szerves 
összefüggésben levő dogmatikai és etikai rendszer alapvonalait nyújtja.

Elért művének magyarra fordítása kétségkívül helyes gondolat volt, 
mivel magyar nyelven eddig önálló ev. dogmatika és etika nem jelent 
meg (Masznyik E. dogmatikája ti. n. történeti dogmatika, nem önálló 
rendszer.) Másrészt kis terjedelme folytán alkalmas a nagyobb elterje
désre s ezáltal egyházias érdeklődésű müveit közönségünknek is sok 
értékes irányelvet nyújthat.

Ami a fordítást magát illeti: kétségtelen, hogy a fordítónak nehéz 
feladattal kellett megküzdenie. Theologiai szaknyelvünk fejletlensége 
tökéletes fordítást eleve lehetetlenné tesz. S különösen nehéz egy ilyen
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tömör stilusu s a szerzőre jellegzetes kifejezésekben bővölködő munka 
fordítása. Egy-két példa: a fordításban hiányzik a Schiksal és Geschick 
megkülönböztetése; a Lebendigkeit szónak — amelyet a szerző tuda
tosan különböztet meg a Leben-től — legalább is négyféle fordítását 
találtam (élet, életerő, életképesség, élettevékenység). De épen azért 
a fordítónak főfeladata az lett volna, hogy minél nagyobb világosságra 
és érthetőségre törekedjék. A szöveghez való sokszor szolgai ragasz
kodásával és különösen gyakori hiányos mondatkapcsolásaival a fordító 
sokat vét a magyarosság és megérthetőség ellen. A fordításban van 
néhány nagyobb tévedés is. Ilyen a Freiheitswille szabadakaratnak 
való fordítása, vagy pl. a 29. §-ban a transcendentia és transcendenta- 
litas fogalmának meg nem különböztetése, illetve utóbbinak a trans- 
cendentiaval való azonosítása. Wiczián Dezső.

Bruckner Győző: Kray Jakab. Székfoglaló értekezés. 1927. A
M. T. A. kiadása.

Bruckner Gy. előttünk fekvő dolgozata több egyszerű értekezésnél: 
kiváló, szinte klasszikusnak mondható monográfia az, amely a hős 
jellemrajzát beállítván az akkori mozgalmas közéletbe, rendkívül becses 
adalék a kuruckorszak, kivált II. Rákóczi Ferenc történetéhez. — A 
műből plasztikusan domborodik ki a bártfai születésű Kray Jakab alakja, 
aki az egyszerű késmárki főjegyzői állásból főbíróvá, majd pedig II. 
Rákóczi Ferenc egyik legjelesebb és legmegbízhatóbb diplomatájává 
emelkedik és minden pozíciójában a kötelességteljesités és önzetlenség 
mintaképe. Bruckner, mint már nála megszoktuk, itt is teljes forrás
készlettel dolgozott, számos uj adatot maga derített ki, ismert adatokat 
helyesebb világításba helyez, úgy hogy világosabban látjuk Kray vér
tanúságának körülményeit (1709.). Látszólag hosszadalmasak, de felette 
tanulságosak Kray bécsi tárgyalásai, mert ezekben formálódott ki dip
lomáciai készsége. Bruckner megemlíti Jókainak „Az apja fia" c. novel
láját és azt mondja, hogy Jókai fantáziája a valóságot kiszínezte a 
családi krónika és a fenmaradt régi hagyományok felhasználásával. En 
azt hiszem, Jókai főforrása e műhöz: Melzer: Biographien berühmter 
Zipser c. művének 108—114. lapja volt, melyre valaki felhívhatta a 
figyelmét. A szakemberre, de minden művelt olvasóra egyaránt élveze
tes és becses tanulmányt 2 kép díszíti, a magyar szöveghez pedig 
csatlakozik a 14 oldalra terjedő német kivonat. Sz. O.

K. W enle: Ostársadalom és ősgazdálkodás. Fordította: dr. 
Szentgyörgyi Ede. Pallas irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása.

Az első pillanatra úgy tűnik fel, mintha ennek a kis munkának 
semmi köze sem lenne a pedagógiához. Ha azonban elmélyedünk benne, 
végtelen sok földrajzi anyagra akadunk. Látjuk, mit tanított a közép
kori néprajz. Akkor tudomány volt, ma rtevetség tárgya, sajnálatos 
tévedés. Közben azonban megismerkedünk azzal, mint találta vagy 
legalább is találhatta fel az ember szerszámait, fegyvereit; mint válik 
az ember emberré, mi az a nagy szakadék, amely állat és ember között 
tátong. Látjuk, mint válik az ember ösztönszerű cselekedete apránkint
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tudatatossá, mivel a puszta ösztönnél sokkal biztosabb alapját veti meg 
a megélhetésnek a tapasztalatok gyűjtése, amelyeket szóban és Írásban 
ad át egyik nemzedék a másiknak.

Az addig kapálva mívelő ember megtanulja becsülni a trágyázás, a 
mesterséges öntözés, az állatok és növények válfajai előállításának 
értékét. Az állattenyésztő a sivatagban tevét, a magasan fekvő step- 
péken jakkot, másutt lovat, öszvért, bivalyt, juhot és kecskét tenyészt. 
Gyorsan növekvő fajokat nevel, mint a kínai sertéstenyésztők, változ
tatja a legelőt, takarmánykészleteket halmoz fel s háziállatait alaposan 
kihasználja. De mindez kritika és tudomány nélkül megy végbe, csupán 
az ősöktől öröklött szabályok szerint és a haladásra való tekintet 
nélkül.

A gazdálkodás tudományos foka végül a legszélesebb megélhetési 
alapot biztosítja. Ez kísérleten alapul és a vegytan, természettan, állat- 
és növényélettan minden segédeszközével dolgozik. Számításba veszi 
az éghajlatot és a módszeres talajmívelést, súlyt helyez az okszerű 
trágyázásra és legalább oly gondossággal biztosítja az állatállományt, 
mint magának az embernek az egészséget; — röviden — felhasználja 
a modern nagyfokú műveltség minden eszközét. Nehéz ez az út, sok 
verejték hullott, míg az ember ide ért, de meg kellett tenni ezt az utat 
az ember étete és fejlődése érdekében.

Ezt az utat látjuk ebben a kis munkában, amely sok tanulsággal 
jár, azért érdemes olvasgatni. Horváth K.

Külföldi folyóiratok szemléje.
Neue Bahnen. (Szerkesztik : Feodor Lindemann és Rudolf Schulze. 

Kiadja: a Dürr-féle könyvkereskedés Leipzigban. — 7—10. szám, 1927. 
julíus—október.)

Dr. Leopold Huber érdekes cikkben számol be a Dalton-tanterv- 
nek az orosz munkaiskolába való bevezetéséről. A szovjet az iskolázás 
terén is szakítani akart a régi hagyományokkal és a régi, gúnyosan 
emlegetett fegyelmező- és tanító-iskolák romjain uj, kommunisztikus 
iskolákat akart bevezetni, — De e régi iskolák „bűnei", a tanmenetek, 
a vizsgarendszer, az osztálytanítórendszer stb. hamar befészkelődtek 
az új iskolákba, 1923-ban örömmel üdvözölték a Dalton-tanterv beve
zetését s míg 1923—24-ben még kevés iskola nyitotta meg kapuit az 
uj rendszer előtt, 24—25-ben már erős iramban történt az átalakulás 
és 25—26-ban a szovjetpárti iskolák, meg a gyáripari iskolák mind, 
Dalton-tanterv szerint dolgoztak. Úgy látszik, hogy lassanként az összes 
orosz iskolák át fogják venni a Dalton-tantervet. Lenin felesége, Krupskaja 
asszony, az uj tanterv legfőbb propagálója.

A folyóirat Nikonov nyomán ismerteti, hogy alakult át a leningradi 
220. számú iskola az uj tanterv átvétele után.

1925-ben nyílott meg ez iskola. — Eleinte korosztályokra volt 
beosztva s a laboratóriumi munkákat az esti órákban végezték. De 
azok az évek, amelyek a hangsúlyt a tanulók öntevékenységére és
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önkormányzatára fektették, a gyermeki tevékenységi ösztönt úgy kifej
lesztették, hogy a közönséges osztályfoglalkoztatás kevésnek bizonyult. 
Az átlagtanuló szerint megszabott mértéket feloldották; csoportokat 
képeztek különböző munkatempóval, bő teret engedtek a kézimunkának, 
a grafikus ábrázolással. — Uj tanárok is jöttek, akik egész kis gyermek- 
társadalmat formáltak ki. „Világos, hogy ilyen beállítás mellett az osz
tály, mint akadály szerepelt. Az osztály, amely a legkülönbözőbb képes
ségű gyermekeket nagy, nehézkes munkacsoportba egyesíti és mivelésére 
törekszik." Ekkor jelent meg Evelvne Deweys könyve a Daltons- 
tantervről Krupskaja előszavával. Örömmel fogadták s 1924. őszén 
elhatározták, hogy a 24—25. tanév második felében már az új terv 
szerint dolgoznak. — A tanulókat 3—6 tagú munkacsoportokra osztot
ták. — Minden csoportnak minden hétre kijelölték az elvégzendő fel
adatkört. — A tanár kötelessége minden csoport részére bevezető 
előadást tartani (captatio), megadni a feladat alapgondolatát, megmondani, 
hogy a tanuló mit dolgozzék a laboratóriumban, milyen célra törekedjék, 
kijelölni a szükséges eszközöket, térképeket, képeket, oldal- és fejezet
szám megjelölésével rámutatni a használandó könyvekre, utalni az 
elkészítendő rajzokra és modellekre, egyszóval a heti munka menetét 
teljes részletességgel vázolni. — A munka-csoportok ekkor szétoszla
nak a laboratóriumokba s megkezdik önálló munkájukat. A tanár 
állandóan felügyel s ahol szükséges, közbelép és útbaigazít. — Az a 
czoport, amelyik a feladatot egy hétnél hamarább befejezi, pótfeladatot 
kap, de ha akar, saját belátása szerint foglalkozhatik pl. az olvasó
teremben. Ha a feladat kidolgozása lassan megy, az utolsó napon a 
laboratórium tovább marad nyitva. — Az angol-amerikai rendszerből 
nem vették át azt, hogy a tanulók képességeihez mérten három nehéz
ségi fokozat szerint osztják ki a feladatokat. — Itt az egész osztály 
egyforma nehézségű feladatokat kap „az átlagos" színvonal mértéke 
szerint. — A laboratóriumi munkáknál csengetés nincs. A tanuló addig 
dolgozik, amig kedve van hozzá s ha elfárad, mehet olvasni, vagy 
játszani. — A házi feladatokat teljesen kiküszöbölték. Csak a hosszas 
betegségben levő tanulónak kell otthon dolgozni. — A félévi és évi 
munkaprogramm természetesen zárt egészet képez, ami az osztály tan
tervét öleli fel. — Természetesen a tanártól nagy szakképzettséget, erős 
agilitást, nagy körültekintést követel ez a módszer. Jelentékeny munka- 
többletet is jelent a számára, mert minden feladatkört alaposan ki kell 
dolgozni s a laboratóriumokat jól előkészíteni. A munkavégzésnél is 
állandóan készenlétben kell lennie.

Az osztálymunkát nem küszöbölték ki teljesen. Hétfőn és kedden 
osztály tanítás van, ahol a tanulók beszámolnak elvégzett munkájukról 
s megtárgyalják a rosszul elvégzett feladatokat is.

Érdekes újítás az is, hogy a tanuló és a tanító szinte közös 
munkával állapítja meg az előmenetelt az osztálytanítási napokon.
Sőt félévenként minden tanuló írásbeli jelentést ad saját magáról. — 
Állítólag ezek a jelentések a tanítók véleményével megegyeznek, sőt 
jó tanúlók többnyire nágyon szigorú bírái önmaguknak.

Tudnunk kell azt is, hogy a laboratóriumok felszerelése igen 
primitív s hogy a  könyveket is legtöbbször kölcsönzik. — Érdekes
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megemlíteni, hogy a Dalton-tantervvel foglalkozó orosz könyvek cím
jegyzéke 12 nyomtatott oldalt tesz ki. (Vájjon hány magyar könyvet 
olvashatnának a kíváncsiak? N, M.)

Huber polemizál végűi a Dalton-tanterv ellenségeivel, akiknek két 
főargumentuma, hogy az osztálykötelék kiküszöbölése nem helyes s 
hogy a nevelés nagyon individuálissá válik. — Végül megemlékszík 
az orosz paedagogusoknak új törekvéséről, amely szerint tökéletesíteni 
akarják a Dalton-módszert a szintén Amerikából hozott u. n. projekt
módszerrel. — A projekt-módszer szerint dolgozó iskolák tanulói 
maguk dolgoznak ki előre munkaterveket, természetesen a tanár útmu
tatása szerint s az előre kidolgozott terv részleteit egy-egy tanuló 
vállalja magára feldolgozásra.

Fritz Heege a koedukációról ir. Szerinte a népiskolában föltétlenül 
a koadukáció a helyes nevelési forma. Következtetéseiből azonban ezt 
azt elvet a középiskolára is át lehet vinni. — A koedukáció nyújt 
lehetőséget a természetes kiegyenlítődésre, a szellemi munka üdébbé, 
élénkebbé, vidámabbá válik. Érdekes eseteket emlit az iskola életből, 
amelyekből kiviláglik, hogy a leányokban anyai természetükből kifolyólag 
sokkal több a nevelési érzék, mint a fiukban s hogy bizalmi állásokba 
a fiu-többséggel rendelkező osztályok is legtöbbször leányokat helyeznek.

Érdekésen ir Albert Liebold a' szennyirodalomról. A pornográfiát 
törvényhozásílag kiküszöbölni nem lehet, mert a paragrafusokat rendesen 
politikai szempontok szerint próbálják alkalmazni. A szennyirodalom 
kiküszöbölése elsőrenden az iskolák feladata. — Nemcsak azt kell 
tanítani, hogy mit, hanem azt is, hogy hogyan olvassunk. A mai kor 
embere felületesen, gyorsan olvas s a könyv igazi szépségét nem fedezi 
fel. — Egy költemény szépségeit hosszas magyarázgatással el lehet 
fullasztani, mig a tanár szép, helyes felolvasása egy csapásra feltárja 
azokat. Nem az a fontos, hogy minél több könyvet összeolvassunk, 
hanem, hogy egy könyv szépségeit magunkévá tegyük.

A növényélettan legegyszerűbb jeleneteit mutalja be egy cikk, a 
tanulók által készített eszközökről és kísérletek segítségével. — Arno 
Wegardt arról ir, hogy lehet a hazai földrajz tanítását intenzivebbé, 
érdekesebbé tenni. Osztálya tanúlóival körlevelet íratott az összes szász- 
országi iskolákhoz s kérte azok tanulóit, hogy az állami viszonyokról 
tájékoztassák őket. Képeket, leírásokat, néprajzi, muzeális tárgyakat 
kértek és kaptak s egy nagy gyűjteményt állítottak össze Szászország 
ismeretére. — Sokat vitatott kérdést tárgyal Friebe: olvashatnak-e 
újságot a tanulók. Szerinte: igen. Természetesen nem pártpolitikai cik
keket, hanem olyanokat, amikből a nevelésnek is haszna lehet. Pl. egy 
egészségügyi héttel kapcsolatban, az újságok cikkei nyomán, szinte a 
higiena összes kérdéseinek a megtárgyalására alkalom nyílt. Tüzesetek, 
árvizek, viharok, szerencsétlenségek mind taníthatnak. Az értelmes, 
okos olvasást is nagyon elősegítette az újságokkal való foglalkozás.

Figyelemre érdemes újítás Hamburgban, hogy a népiskolai tanítók 
középiskolai étettségi és legalább 6 félévi egyetemi tanulmány elvég
zése után is csak akkor alkalmazhatók a hamburgi iskoláknál, ha 2 
félévet töltöttek a hamburgi egyetemen, praktikus paedagogiai tanul
mányozás közben. Amerikai mintára Németországban is nyitottak olyan
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iskolákat, amelyek felnőtteket készítenek elő érettségi vizsgára. — 
Berlinben szeptemberben nyílt meg egy ilyen esti gimnázium, ahol este 
7—10 óráig 3 év alatt készítenek elő érettségire. Természetesen csak 
egészséges, akaraterős, szellemileg is fejlett felnőttek végezhetik el az 
anyagot 3 év alatt. — Állítólag Neuköllnben már kipróbált sikerrel 
járt egy ilyen tanfolyam rendezése.

Irigylésreméltó bátorsággal ír Kurt Weimer az új Reichsschul- 
Gesetzentwurf ellen. Az állam öngyilkos őrületének nevezi. Kísérletnek, 
hogy a németek közé már gyermekkorukban éket verjenek. S tényleg, 
ha elgondoljuk, hogy az új törvénytervezet szerint 40 szülő kívánsága 
szerint kell és lehet az iskolatípusokat válogatni és változtatni, igazat 
kell adni Welmernek, hogy minden iskola örökös vallási és világnézeti 
harcok gócpontjává fog válni. A  tervezetet nem ismerem teljes egészé
ben, de el sem tudom képzelni, hogy lehet az iskolákat a szülök 
kívánsága szerint esetleg évről-évre másképen berendezni és vezetni. 
A mi szempontunkból figyelemreméltó Welmernek az az aggodalma, 
hogy ezzel a törvénytervezettel a katholikus egyház az állam kezéből 
a maga kezébe akarja venni az iskolák irányítását. — Nem látszik 
valószínűtlennek az ellenreformáció, a bajor konkordátum megkötése 
idején.

Szép cikk jelent meg Hans Braum tollából a holnap iskolájáról. 
Szerinte a pádagogiai irodalom azért nőtt már szinte áttekinthetetlen 
tömeggé, mert mindenki érzi, hogy új iskolaformának kell kiérlelödni. 
A XIX. századból ránkmaradt iskola elavult, halott lelkű, viszont a XX. 
század iskolája még csak alakulóban van. A mai iskola a tekintély 
elvén alapul. Erőszak az eszköze, „győzd meg önmagadat“ a vezér- 
gondolata. — A holnap iskolájának vezérelve: „fejleszd ki magad leg
tökéletesebb formádig," s az új iskolatípus magva a legközvetlenebb 
viszony egy felnőtt és a gyermek között. — A ma iskolája képzeteket 
ad át, a holnap iskolája dispoziciókat fejleszt ki. — A tudás anyaga 
változó, a vizsgái tudást talán már pár hét múlva sem használhatja a 
tanuló. Arra kell inkább képessé tenni, hogy az élet minden helyzeté
ben megállja helyét. Az iskolának a tudáson kivül életvídámságra, 
munkaszeretetre, társas együttélésre is kell nevelni, amit a ma iskolája 
természeténél fogva nem tud megtenni. — A holnap iskolájának a 
szervezete is más lesz, mint a mainak — A ma iskolája katonai 
szervezet. Az esedékes évfolyam a tanulók lelki struktúrájára való 
tekintet nélkül egy nagy épület egyik nagy termében helyezkedik el, 
ahol már vár rá a hivatalosan kirendelt tanító, akinek képesítésénél 
sohasem nézték azt, hogy szeretí-e a gyermeket, akarja-e igazán nevelni, 
hanem csak azt, hogy egy bizonyos mennyiségű szaktudást és paeda- 
gogiát megemésztett. Az alapgondolat a következő: „A nemzet rendel
kezik az idők folyamán megszerzett kultúrájával; fiait nevelni akarja, 
kötelezi tehát őket az iskolák látogatására s megbízza egyik hivatalno
kát, hogy a nemzet szellemi javait az ifjúsággal ismertesse meg. Lelki 
oldalon ennek a következménye a „tanítási módszer." S ami a lélekböl 
hiányzik, azt hadd pótolja a „tapasztalat." A holnap iskolája ezen az 
utón nem indulhat el. Tanárokat nem lehet képezni, a tanárokat arra 
alkalmas egyének közül ki kell választani, nem az érettségi bizonyít
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vány, hanem rátermettség, egy-két próbaév alapján. Persze, a kiválasz
tottak képességeinek kifejlesztésére módot kell adni. Ezek a kiválasztott 
és kiképzett egyének teremtik meg a holnap iskolájában azt a légkört, 
ahol a tanulók otthon érzik magukat s ahol nem erőszakkal rájuk 
parancsolt módon tanulnak, hanem dolgoznak, hogy képességeiket kifej
lesszék. — Ezért a holnap iskolái munkatermek, műhelyek lesznek. — 
Hivatalos reform nem teremti meg az ilyen iskolákat; csak egyes 
önfeláldozó paedegogusok mutathatják meg ilyen kisérleti iskolákban az 
eredményt.

Springer ismerteti a Leipziger Lehrerverein által kiadott új Nun 
rechne c. számtankönyvet. — Érdekes látni, hogy visznek élénkséget, 
kapcsolatot az élettel, önálló tevékenységet a számtan tanításába.

Scherer arról ir, hogy az uj „munka iskolákban“ az értelem és 
az akarat mellett az érzelem fejlesztésére is gondot kell fordítani.

Theod. Herrle az ifjúság vezetőinek típusait vizsgálja. Három tipust 
különböztet meg: uralkodó-tipus az, aki a saját maga kedvéért, saját 
lelke kifejlesztésére lesz az ifjúság vezére; az ilyen szuggerál, személye 
lesz a példa; a nevelő-tipus az ifjúság kedvéért lesz vezér, mert segíteni, 
vezetni akar; az apostol-tipus egy eszme letéteményesének érzi magát 
s ennek az eszmének a szolgálatára igyekszik megnyerni az ifjúságot.

Szeghalom. Nagy Miklós.

Egyházi és iskolai hírek. 
Vegyes  köz lemények .  * I

I ™ t • . I Munkás életének mond-I lenczner Lajos (1871 1927.) | [ia n̂j javakorában döntötte le
a hirtelen vihar a szarvasi gimnáziumnak egyik régi, sokak által ismert 
és szeretett tanárát Plenczner Lajost. Ki ne ismerte volna őt? Szerény 
külseje, csodálatosan nemes és nagy bensőt takart. Melegen érző jósá
gos szive, ragaszkodása, szeretete, szolgálatkészsége, munkáslelke magá
hoz forrasztotta mindazokat, kikkel érintkeznie kellett.

Plenczner Lajos a Szepesség szülöttje. 1895-ben került a szarvasi 
gimnáziumnak természetrajz-földrajzi tanszékére. 32 esztendőn át — 
sok hozzáértésssel — páratlan lelkesedéssel s lankadatlan munka
kedvvel végezte kötelességét s embernevelő munkájának, tanári műkö
désének és sikerének élő bizonyítéka a tanítványok ezreinek lelkében 
élő hála, a munkatársaknak mindenkori elismerése és megbecsülése. Az 
atyai jóságu tanárnak valóban mintaképe volt ő, aki eredményeket 
tudott elérni akkor is, amikor a siker nem sok reménnyel kecsegtetett. 
Iskolai munkássága és eredményes működése feljebbvalóinak elismeré
sét is kivívta s méltó bizonyítékul megtisztelő pozíciókba is helyezték.

Társadalmi téren is mozgékony, buzgó és munkás ember volt, ki 
feladatát példaszerűen oldotta meg ott, ahová őt a közbizalom, vagy 
kötelesség szólította. Családjáért rajongott s ennek jóvoltáért dolgozott



és fáradozott mindaddig, míg kezéből ki nem esett a munka eszköze. 
Derűs arca és meleg kedélye napsugarat vittek be mindannyiszor meg
hitt barátainak társaságába, valahányszor azok között megjelent.

Nagy ambícióval és soha nem tapasztalt munkakedvvel lépte át 
az uj iskolai tanév küszöbét és senki sem gondolta volna, hogy az 
egészséges, józan életű s még java korát élő tanítómester ily váratlanul 
távozik el tanítványainak, tanártársainak és szeretett családjának köré
ből. Szeptember bó 27-én agyvérzés következtében beállott súlyos 
betegsége örökre elszólította a munka mezőiről.

Temetése az iskolának, jó barátoknak, tisztelőknek s az egész 
város társadalmának nagy részvétele mellett ment végbe szeptember hó 
29-én. Raskó Kálmán.

Huszonnégy éves zolt, mikor a katedrára lépett; 
harminchét esztendei szolgálat után temettük el 

január 4-én. E hosszú idő alatt nem volt az öreg Dóczy-intézetnek 
olyan tagozata vagy alakulata, melynek bölcsőjénél ott ne lett volna és 
munkájában ne lett volna tevékeny része. Szinte szimbóluma volt az 
iskola fokozatos fejlődésének, avval együtt haladt ő is, kezdve a varró
iskolánál, végezve a leánygimnáziumban. Okleveleit tanítás közben, 
magánúton szerezte meg; így jut az elemi iskolából a felsőbb leány
iskolába, majd a tanitónőképzőhöz, ahhonnan újra visszatér legkedvesebb 
munkaterére, a közben leányközépiskolává alakult felső leányiskolához. 
Mikor pedig 1916-ban a fenntartó-testület a polgári leányiskolát is meg
valósítja, annak élére őt állítják s az ö ernyedetlen munkássága a 
tömérdek nehézség közepette is megszervezi és fellendíti az uj iskolát, 
mely maholnap izmosabb lesz, mint a Dóczy-kollégium régebbi hajtásai. 
De erről a helyéről is visszavágyik a leányközépiskolához és 6 eszten
dei igazgatás után lemond mcgbizatásáról. Más emberfiának az igazgató
ság maga elég munkát ad, még akkor is, ha az iskola nem küzd a 
kezdet nehézségeivel. Konrád Teréz sok mindenre ráért mellette. Taní
tott a leányközépiskolában, vezette a Segítő-Egyesületet, őre volt a 
természetrajzi szertárnak és az ifjúsági könyvtárnak és ennyi elfoglaltság 
sem volt elég, még arra is akadt ideje, hogy lelke legyen az iskolai 
ünnepélyeket rendező bizottságoknak, kirándulásokat szervezzen és 
vezessen, gyűjtsön hol erre, hol arra a nemes vagy szent célra. A 
természetrajzi szertár az ő ilyenféle tevékenységének köszöni létezését: 
alapját iskolai ünnepélyek jövedelméből teremtette meg, saját gyűjtései
vel és adományaival pedig állandóan gyarapította. Órákra szaggatott, 
munkás élete ott telt el az iskolában; s a jövő kertjében, a mindig-uj 
ifjúság között talán észre sem vette, hogy míg körülötte virágba borulnak 
a maganevelte csemeték, az ö tavasza virágtalanul száll tova . , . Életé
ből hiányzott valami, amire pedig szeretettel csordultig telt egyénisége 
valósággal praedesztinálta : a családi élet boldogsága. De ez sem tette 
elégedetlenné. Szeretetét igy egészen az iskolának adta; jutott belőle 
növendékeknek, kartársaknak egyaránt. Fizetéséből gyűjtögetett vagyon
kája arra volt jó, hogy korlátlan segítséget nyújtson rokonnak, kartárs
nak, jóbarátnak . . . Utolsó gondolata is a kartársak segítése volt;

Konrád Teréz.
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zamárdi telkét alapítvány gyanánt hagyta reájuk, hogy ott nyaraló
telepet létesítsenek . . .

Ügy halt meg, mint a katona; tanított mindaddig, míg betegsége 
ágyba nem kényszerítette; s mikor rövid betegszabadsága lejárt, nem 
kért hosszabbítást, bevonult hűségesen, örökös, legfelsőbb szolgálattételre, 
a legfőbb Ür színe elé. Emlékét áldó kegyelettel fogjuk megőrizni.

Szondy György.
Egyházkerületí főgondnokká a tiszántúli ref. egyházkerület egy

hangúlag vitéz Horthy Istvánt választotta meg, b. e. gróf Degenfeld 
József utódaként. Ad multos annos!

Szép elismerés érte a budapesti ev. leánykollégium, első
sorban Glock Klára rajz- és kézimunkatanár munkáját. A Pedagógiai 
Szemináriumban rendezett gazdag gyermekmunkaanyaggal rendelkező 
kiállítás birálóbízottsága tanulóinak kézimunkáit dicséretreméltólcnak találta 
s elismerő oklevéllel tüntette ki.

Országos református vallástanári konferencia. Január hó 9-én 
és 10-én volt a református vallástanárok első országos konferenciája 
Budapesten, A konferencia célja az volt, hogy a jelenlevők lelkében 
öntudatosabbá tegye azt a komoly igazságot, hogy a jövendő intelligen
ciájának milyenségét illetőleg a legsúlyosabb felelősség azoknak a vál- 
laín nyugszik, akik kimondottan az ifjú nemzedék lelki nevelésére 
vállalkoztak. Hogyan nevelhetünk egy olyan nemzedéket, amely Isten 
segedelmével a magyar nemzetnek szánt hivatást híven be tudja töl
teni ? Ennek a kérdésnek megvilágítására irányultak az egyes előadások 
és az azokat követő eszmecserék. — Budai Gergely „Vallástanitásunk 
eszménye s a jelen fogyatkozásai címen beszélt arról, hogy tanár, 
szülő és gyermek együttes, tervszerű munkája teremtheti meg azt a 
nemzedéket, melynek célja : jóra irányuló aktivitás, lie. Rácz Kálmán 
a biblia és ének szerepét ismertette vallásoktatásunkban. — Dr. Somogyi 
József. „A vallásos önképzés eszközeiről“ szólván, hangsúlyozta, hogv 
a nevelésnél igen fontos, hogy a tanuló ne csupán tanárt, de barátot 
is lásson a tanárban. — Csűrös István arról tartott nagyon tanulságos 
előadást, hogy milyen legyen ifjúsági irodalmunk (ez az előadás lapunk
ban megjelenik). — Milyen legyen a Középiskolai Missziói Bizottság 
szerepe nevelésünkben? c. tárgykört Galgóczi János ismertette. — 
Horváth József „A konfirmáció egyöntetű végzéséről“ —, Kiss István 
pedig arról beszélt, hogy milyen legyen a református cserkészet (ez 
utóbbi előadást később közöljük lapunkban). Demes Péter a közép- 
iskolások nyári konferenciájára vonatkozólag terjesztett elő javaslatot. 
Volt két míntatanitás is a Lónyai-utcai református gimnáziumban, amely 
alkalmat adott a tanítás gyakorlati kérdéseinek megbeszélésére is. 
Hisszük, hogy református nevelésünket ez a konferencia is közelebb 
viszi.a célhoz.

Radácsi György, a sárospataki ref. theol. akadémia nyug. tanára, 
sok-sok egyházi tisztség viselője, f. hó 11-én, — Sass Béla, a debre
ceni tud, egyetem hittudományi karának prodékánja, a magyar ref.
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egyházi életnek több évtizeden át kiváló munkása, f. hó 19-én, el
hunytak. Lapunk legközelebbi számában mindketőjükről méltó módon 
kívánunk megemlékezni.

A miskolci jogakadémia ügyében a magyarhoni ev. egyet, 
egyház 1927. okt. 27-én tartott közgyűlésében a következő határozatot 
hozta:

1. A miskolci ev. jogakadémia fentartása közegyházi és nemzeti 
érdek lévén, magáévá teszi a felterjesztéssel élő egyházkerületek ide
vonatkozó határozatát. 2. Kimondja, hogy a V. K. M.-nek az a rendel
kezése, amellyel az 1920. évi XXV. t.-c.-re való hivatkozással a 
miskolci ev. jogakad. hallgatóinak a létszámát úgy kívánja megállapítani, 
hogy ezzel a jogakadémia fenntartása lehetetlenné válik, valamint az a 
rendelkezése, amelyben megtagadja azt a készséget, hogy az 1927/28. tan
éven túl az államvizsgálatok megtartására hívatatott bizottságot küldjön ki 
a miskolci jogakadémíára,— az 1790/91. évi XXVI. t.-c.-ben lefektetett 
és egyházunkat alaptörvény erejével megillető iskolafentartási jog meg
hiúsulását eredményezné; minélfogva elhatározza a közgyűlés, hogy 
felterjesztést intéz a V. K. M.-hoz, az első sorban említett rendelkezé
sének hatályon kívül helyezése iránt; ugyaníly felterterjesztéssel fordul 
a m. kir. miniszterelnök útján a kormányhoz is. S mind addig, míg ez 
a kérdés egyházunk iskolafentartó jogát érvényrejuttató megoldáshoz 
nem jut, teljes erejéveltámogatja a tiszai ev. egyházkerületet a miskolci 
ev. jogakadémia fenntartását célzó küzdelmében és egyben ennek a 
kérdésnek állandó figyelemmel kisérésére s esetleg szükségessé válható 
sürgős tárgyalások lefolytatásában való közreműködés céljából, az egyet, 
felügyelő elnöklete alatt bizottságot küld ki.

A Prot. Irodalmi Társaság anyagi válsága mellett a prot. tanár
ság sem haladhat el hidegen. Ha valamikor, úgy a jelenben kívánatos 
a 2 testvérfelekezet összefogása és szellemi erejének koncentrálása, 
amiben ép a Prot. Szemle dicsőséges múltra tekinthet vissza. Ügy 
érezzük, hogy a prot. tanártestületnek és a módosabb egyéneknek 
minden áldozatot meg kell hozniok a folyóirat fenntartása érdekében.

De nem látnok szívesen a jelenlegi felelős szerkesztő távozását 
sem; mert tagadhatatlan, hogy Zsinka Ferenc pár évi szerkesztősége 
alatt is jelentős érdemeket szerzett. Az előfizetők és munkások számát 
megháromszorozta, vidéki városokban nagysikerű hangversenyeket 
rendezett taggyüjtés céljából, feltámasztotta az egyháztörténeti adattárt, 
a Szemlébe pedig új szellemet hozott be azáltal, hogy a konzervatív 
irány mellett szóhoz juttatta a modern irányokat. Azt sem lehet szemére 
lobbantani, hogy a Szemlét szépirodalmi irányban fejlesztette, mert 
voltak nagy tervei a szigorúan tudományos iránynak új keretekben 
leendő megszólaltatása tekintetében. Hisszük és reméljük, hogy mind 
az anyagi, mind a szerkesztői válság hamarosan és a lehető legkedve
zőbben oldódik meg.

Brassóban 1927. évi december hó 5-én meghalt Szigethy Béla, 
a volt magyar áll, főreáliskola tanára, majd 1994. óta Rombauer E.
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után igazgatója, 66 éves korában. Mintegy 4 évtizeden át hűséges 
szeretettel szolgálta a tanügyet, erős oszlopa volt a brassói magyar
ságnak és buzgó számvevője a volt brassói ev. egyházmegyének.

Böhm Károly emléktáblájára szépen gyűlik a pénz. Egymás
után a pesti leánykollégium alsó tagozatának önképzőköre, majd a 
főgimnázium dal- és zeneegyesülete egy-egy, végre a leánykollégium 
felső tagozata 2 sikerült hangverseny (Schubert-est) jövedelmét ajánlotta 
fel az emléktábla javára.

Felhívás a felvidékiekhez! A felvidéki magyar sajtó ma missziót 
tölt be. Az 1925. évi junius közepe óta a lőcsei „Szepesi Híradó“ és 
az iglói „Szepesi Hírlap" fúziójával, fokozott mértékben óhajtja szolgálni 
a felvidéken élő magyarság szent ügyét és fenntartani továbbra is a 
szoros kapcsolatot a szülőföldjüktől elszakadt cipszerek és a felvidék 
iránt érdeklődők között. A „Szepesi Híradó“ — „Szepesi Hírlap“ egyesült 
magyar lapok előfizetése Csonkamagyarországon egy negyedévre 5'20 P. Az 
előfizetés eszközölhető pénzesutalványon Förster Rezső oki. vegyész- 
mérnök magyarországi szerkesztőnél, Budapest, VIII., Mária-utca 20, 
III. em. 26 a. — Minden igaz felvidéki, legalább előfizetésével támo
gassa szülőföldje egyetlen, nehezen küzdő lapját 1

Ref. szellemű napilap megteremtésén fáradozik a Hit és Szol
gálat mozgalma. Ez ügyben dec, 28-án tartott értekezletet Budapesten, 
Czeglédy Sándor győri lelkész, egyházkerületí főjegyző elnöklete alatt. 
Az értekezlet teljes egyhangúsággal mondotta ki, hogy feltétlenül szük
ségesnek tartja egy magas szinvonalú, minden politikai párttól s minden 
hatalmi tényezőtől független, református szellemű, de nem felekezeti 
érdekeket, hanem egyetemes magyar nemzeti érdekeket szolgáló, mindig, 
mindenben csak az igazságot szeretettel kereső napilap alapítását. 
Megállapította, hogy a lapalapításhoz legalább is tizenötezer olyan elő
fizető szükséges, akik egy évi, 32 P előfizetésre kötelezik magukat. 
A szükséges előmunkálatok végzésével megbízta a Hit és Szolgálat 
Mozgalma vezetőségét. A vezetőség már meg is indította az előfizetők 
gyűjtését, szétküldte a megrendelő leveleket. Az érdeklődők Bereczky 
Albert főtitkárhoz (Tahitótfalu) forduljanak, aki minden irányban fel
világosítást nyújt s készséggel küld megrendelő lapokat és propaganda 
iratokat. Kívánatosnak tartjuk, hogy a ref. tanárság teljes erővel ka
rolja fel ezt a nagyjelentőségű mozgalmat, lépjen az előfizetők közé s 
a maga körében tegyen meg minden lehetőt a mozgalom sikere érde
kében. A mezőtúri ref. gimnázium tanári karának minden egyes tagja 
már csatlakozott a mozgalomhoz s egyévi előfizetésre elkötelezte magát. 
Tegye meg mindenki kötelességét!

Uj felelős szerkesztőt kapott a Sárospataki Református Lapok, 
Marton János személyében. A régi felelős szerkesztő, dr. Rácz Lajos, 
22 és fél évi munka után hagyta ott őrhelyét, amelyen nagy érdemeket 
szerzett, igen nagy szolgálatot teljesített magyar ref. egyházunk érde
kében. Ő azt mondja, azért hagyta el helyét, mert eléggé megfáradott. 
Mi azt kívánjuk, tartsa meg őt az Isten még nagyon sokáig friss erő
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ben, más munkatereken végzendő nagy munkákra. Rácz Lajostól már 
sokat kapott s még nagyon sokat vár, remél magyar ref. egyházunk.

A budapesti ref. theol. akadémia konferenciája f. hó 11 —13.
napjain folyt le gazdag programmal s bizonyára gazdag eredménnyel.

Diákkonferenciát rendez a Soli Deo Gloria Ref. Diákszövetség 
Cegléden, f. hó 29—31. napjain főiskolai hallgatók és VII—VIII. oszt. 
középiskolai tanulók részére. Kívánatosnak tartjuk, hogy középiskoláink 
tanulói is minél nagyobb számban jelenjenek meg ezen a konferencián. 
Jelentkezni lehet f. hó 22-ig a Diákszövetség központjában, Budapest,
IX., Kálvin-tér 7. II. em. 15.

Csereviszonyba a Prot. Tanügyi Szemlével eddig a köv. lapok 
és folyóiratok léptek: Prot. Szemle, Ev. Népiskola, Könyvek világa, 
Egyházi Értesítő, Magyar Gyógypedagógia, Religio, Pannonhalmi Szemle, 
Litteratura, Harangszó, Dunántúli Prot. Lap, Magyar Művelődés, Örálló, 
Lelkészegyesület, Széphalom, Magyar-zsidó Szemle, Magyar Tanító
képző, Evangélikusok Lapja, Debreceni Prot. Lap, Tanítók Lapja, 
Kálvinista Szemle.

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1927. november hó 6-tól 
1928. január hó 12-ig a következő tagdijak érkeztek: 1926-ra és 1927-re 
Dr. Deák János, Dr. Kiss Jenő, Payr Sándor, Dr. Prőhle Károly Sopron 
á. 3 P., összesen: 12 P.; 1927-re a miskolczi tanítóképző intézet tanári 
testületé 6 tag után á. 2 P., összesen: 12 P.; 1928-ra: Barcsai Károly 
Győr 4 P .; aszódi gimnázium tanári testületé 14 tag után á. 4 P., 
összesen: 56 P . ; Dr. Böhm Dezső, Bünker Jozefin, Dezső Zoltán, 
Fialka Margit, Glock Klára, Horch Viktória, Jeszenszky Ilona, Kozma 
Gabriella, Dr. Láng Margit, Oppel Imre, Dr. Papp Gyuláné, Dr. Pelles 
Sándorné, Ruttkay Gyula, Schaádt Gyuláné, Szelényi Ödön, Szelényi 
Gusztáv, Dr. Szigethy Lajos, Szlnika Ella, Télessy Dalma, Dr. Zelenka 
Margit Budapest á. 4 P., összesen: 80 Pengő; nyíregyházai leány
gimnázium testületé 10 tag után á 4. P., összesen; 40 P. Az Egyetemes 
Evang. Egyház 100 P.-t adományozott. Losonczi Zoltán pénztáros.

Előfizetőinket kérjük egyévi 5 pengő előfizetési dijuk beküldésére; 
mert akik nem küldik, azoknak mi sem küldhetjük következő szá
mainkat.

Az Orsz. Ev. Tanáregyesület és az Orsz. Ref. Tanáregyesület 
tagjai tagdíj fejében kapják folyóiratunkat.

A ref. intézeteket kérjük, hogy az 1927—28. évi járulékot, legalább 
is 40 pengőt, a Ref. Tanügyi Szemle támogatására, küldjék be egyesü
letünk pénztárába, Jakucs Istvánhoz, Debrecenbe.

Szerkesztői üzenetek,
Sz. M., L. Z., H. K. Budapest, T. D. Pápa, G. S. Halas, G. Gy. 

Kecskemét. Cikkeiket köszönettel vettük s legközelebb jönni fognak.



PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgató

sága pályázatot hirdet a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alap
jából folyó 1927—28. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. 
Folyamodhatnak mindazon református középfokú tanintézetekben 
(fiú- és leány polgári iskola, tanító- és tanitónőképző intézet, fiu- 
és leány human- és reálgimnázium) alkalmazott tanároknak bár
mely közép- és felsőfokú iskolában (fiú- és leány polgári iskola, 
tanító- és tanítónőképző intézet, fiú- és leány human- és reál- 
gimnázium, felső kereskedelmi iskola, reáliskola, theológiai aka
démia, egyetem) tanuló gyermekei, amely tanintézetek a Tanárok 
Gyermekeinek Nevelési Alapjára a református egyetemes konvent 
által minden év január hó í-éig a megállapított dijat pontosan 
befizetik. Tanári pályára készülő tanúlók a folyamodók közül 
első helyen jönnek tekintetbe. Az egyetemes konvent 1927. évi 
120. sz. határozata alapján azoknak a tanúlóknak, akik szüleik 
lakóhelyén folytatják tanulmányaikat, csak kisebb mértékben 
adható segély a nevelési alapból, A folyó iskolai évben kiadható 
segély, minden egyes tanintézet pontos befizetése alapján szá
mítva, körülbelül 4000 pengő.

A folyamodványok a tanáregyesület elökségéhez (Debreczen, 
ref. gimnázium) küldendők s a következő okmányokkal szerelen- 
dők fel:

a) születési anyakönyvi kivonat,
b) a múlt tanévben tanúsított tanulmányi előmenetelről szóló 

bizonyítvány és a jelen tanévi időszaki értesítő,
c) a folyamodó szüleinek állását, továbbá a családtagok 

és a szülők vagyoni állapotát igazoló hivatalos okmányok vagy 
ezekre is kiterjeszkedő igazgatói ajánlás.
Pályázi határidő: 1928. évi február hó 10.

Debrecen, 1928, évi január hó.
Az Országos Ref. Tanáregyesület 

Elnöksége.



Új könyvek.
Afagy József• A modern gondolkodás. Bpest 1927.
Olay Ferenc•' A  magyar kultúra válságos évei. (1918—1927.) Bpest 1927.
B. Pukánszky •' S. Tinódi und der deutsche Zeitungsgesang. Berlin 1927.
A Nap Kelet Lexikon I. és II. Budapest, 1927.
Takács Menyhért ■ Mi a a bölcselet? A gondolkodás történetének kézi

könyve. Berlin, 1927.
Bruckner Győző: Kray Jakab a késmárki vértanú közéleti szereplése 

és diplomáciai működése II. Rákóczi F. szolgálatában. (Képekkel) 
a M. Tud. Akadémia kiadása. 1927.

Gaudy László •' A keresztyén vallás a mai szellemi életben Bpest 1927.
Schiller ■ Költemények, fordította Szigethy Lajos Budapest. Studium 1927.
Csűrös István: Hét karácsony. Budapest, 1927.
Korniss Gyula: Kultúra és politika Budapest, 1927.
Kallós Ede-’ Görög-római vallástörténet és mitológia. Budapest, 1927.
Liszkovszky Pál—Diliinger Nándor: Modor és jellem. Második kiadás. 

1927. Szt. István társulat főbizománya.
Haller István: Katholíkus egyházi vagyon és protestáns államsegély. 

Budapest, Apostol. 1927.
Takáts Sándor : Szegény magyarok. Budapest, 1927.
Nagy József: Kiváló matematikusok és fizikusok. Budapest, 1927.
Kis korálkönyv: összeállította Haberern Gusztáv Adolf. Kiadta az 

O. E. T, Budapest, 1927,
Dr. Szontagh Vilmos: A  protestáns egyházak iskolafentartási autonom 

jogát ért sérelem. Miskolc 1927.
Tonelli Sándor■’ Emberi problémák. Szeged, 1927.
Góbi Imre: Csak szálljatok! Versek. Budapest, 1927.
Utasítás: a vallásosságnak és az ev. öntudatnak az állami tanterv 

keretében az ev. középfokú iskolákban való ápolására. Kiadta az 
ev. egyet, tanügyi bizottság. Mezőtúr, 1927.

A miskolci jogakadémia létkérdése. Miskolc, 1927.
Hacker Ervin: Az egyházak szerepe a főiskolai oktatásban. Miskolc, 1927

Nyomatott Borbély Gyula nyomdájában, Mezőtúron. 1928.
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PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE.
AZ ÁG. HITV. EV. ÉS REF. TANÁR- 

EGYESÜLETEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
MEGJELENIK ÉVENKÉNT 10 FÜZETBEN. 

ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 5 PENGŐ.

FŐSZERKESZTŐ:

BORSOS KÁROLY.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZELÉNYI ÖDÖN.

1928. FEBRUÁR



T a r t a l o m .
Nyugalomba vonuló egyetemi tanár. Gergely György. 
Schneller István.: a prof. nevelésről és prot. tanárképzésről. 
Piaion bölcséletének mai jelentőségéről. Dr. Szlávik

Mátyás.
Egy század magyar tudományossága és a református 

iskolák. Losonczi Zoltán.
Megjegyzések. Borsos Károly.
Hazai és külföldi irodalom.
Külföldi folyóiratok szemléje.
Belföldi lapszemle.
Egyházi és iskolai hirek. — Vegyes közlemények. 
Hirdetés. Zsigmond Ferencz Ady-kérdés története.
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 
ciniére.

Kiadóhivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfize
tési dijak és reklamációk küldendők.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“ 
könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.

Nyomatott Borbély Gyula nyomdájában, Mezőtúron. 1928.



Nyugalomba vonuló egyetemi tanár.
Szemlénk decemberi száma bővebben és többszörösen emlékezett 

meg a most Szegeden, azelőtt Kolozsváron működött Ferencz József 
tudományegyetem egyik volt kiváló professzorának, Schneller Istvánnak 
jubilálásáról. Nagyon helyesen! Mert mi, a magyar protestáns tanügy 
művelőinek és barátainak többsége szeretett atyamesterünket tiszteljük 
őbenne. A cikkek egyike igen szépen emelte ki azt is, hogy ez egye
temen a múlt évtizedekben nyoma sem volt a felekezeti türelmetlen
ségnek, hanem igazi hazafias és igazi keresztyén, azaz krisztíanoszi 
szellem uralkodott, melynélfogva ott bátor nyíltsággal és ellenagitálást 
nem keltve nyilatkozhatott meg pl. épen Schneller Istvánnak félre- 
ismerhetlenül protestáns irányú gondolkodása.

Hát hiszen volna e ténynek némi történeti magyarázata is a 
kolozsvári egyetem keletkezése idejéből, amire azonban ezúttal ki
térni nem akarok. Erre figyelmezteti a gondolkodókat az a tény, hogy 
ez egyetemnél — szokatlanul — hiányzik a theológiai fakultás.

De bármi nemes elfogulatlanság vezette is az alapitókat. — a három 
évtizeddel előbb országosan felébredt s azóta egyre növekedő katholikus 
öntudat könnyen felül tudott volna kerekedni ott, a régi otthonban, 
Kolozsvárott is vagy legalább a csonkahazabeli ideiglenes, majd az 
állandó jellegű új székhelyen, t. i. Budán, illetve Szegeden, — ha nem 
lettek volna a tudós professzorok között erős protestáns-öntudattal 
biró férfiak s ha nem állott volna a legkritikusabb években a kormány- 
rúdnál, mint rektor épen a mi Schnellerünk, aki a régi szellemet 
csorbítatlanul őrizte a hányattatások közt. De az ő nemes örálló mun
kája is elhalványult volna, — ha ugyanakkor nem adott volna nemze
tünk nemtője ö melléje olyan, különben hitükhöz, felekezetükhöz 
ragaszkodó, de a felekezetiségen magasra felemelkedni tudó róm. kath. 
kartársakat, akik az egyetemes krisztianízmus és az előttük tűzoszlop- 
ként tündöklő, őket bujdosásukban vezérlő magyar nemzeti eszme 
fényében egyházukat csak részleges hivatásának tekintették s meg 
tudták becsülni a többi magyar hitfelekezeteket is, mint a nagy magyar
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egyetemes célok szolgálóit. Gondoljunk csak pl. néhai Bőhmmel, majd 
a Schnellerrel, Szadeczkyvel közvetlenül együtt, egy karban dolgozó 
Márki Sándorra, aki pár évvel ez előtt még az egyetem legfőbb büszke
sége volt s akit szintoly lelkesen és egyhangúan vall mesteréül a magyar 
protestáns tanárság ugyanaz a része, mint Schnellert,

*

Ám én úgy érzem, folyóiratunk teleszkópjának horizontja nem 
szorítkozik merőben a filozófiai és a reális tudományok ama fakultá
saira, melyek középiskolai tanárok képzésével foglalkoznak.

De meg hiszen vannak a protestáns tanügy emberei között más 
foglalkozásúak, pl. juristák is.

Jó magam, — aki felváltva mindkét terrénumon tanultam és igy 
a filozófiai és jogi kari egyetemi professzorokat Budapesten is, Kolozs
váron is egy síkban figyeltem és pedig nemcsak tanuló koromban, 
hanem későbbi hivatásom révén is, tehát 3 évtizeden át mind-máig — 
úgy érzem, hogy a kolozsvári Ferencz József, most szegedi egyetem 
szelleme kialakulásánál s fennmaradásánál ép olyan jellegű és össze
tételű tanári kar működött ez utóbbi fakultáson, mint az előbbin.

És abban, hogy ez igy volt, igen nagy érdeme volt és van ám 
egy olyan, különben szintén római katholikus vallású férfiúnak, aki 
— mondjuk — a Kolosváríak mellett olyan szerepet töltött be ott, 
mint a másik fakultáson Márki Sándor s aki épúgy csöndes jubilálás 
közben vonult most nyugalomba, mint nemrég Schneller István, — sőt 
még csöndesebben.

Kosutány Ignácra kívánom figyelmeztetni e folyóirat olvasóit, 
akiről azért sem szabad nekünk megfeledkeznünk, mert az egyházjog 
tudományának területén a protestantizmusnak méltó megbecsülést biz
tosított tudós monografikus munkái, tankönyvei, alkalmi tanulmányai és 
főleg tanítványai nevelése által évtizedeken át.

Egy úgyszólván egészen új magyar tudományt teremtett ő. Azelőtt 
egyrészt csupán a kánonjognak, (római kath. és görög kel. orthodox 
kánonjognak) voltak hazánkban művelői, — másrészt az egyes protes
táns felekezetűek is csak a saját belső jogrendszerüknek összefogla
lásával, esetleg talán ezeknek történeti és külföldi példákkal össze
hasonlító monografikus ismertető feldolgozásával foglalkoztak, még e 
téren is a nyolcvanas évekig különváltan a szükebb értelemben vett 
anyaországunkban s egészen külön tették ugyanazt Erdélyben (mint pl. 
ott Dósa Elek, Kolosváry Sándor stb.). Az együttes tárgyalásokkal 
alig kísérletezett valaki.
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A jogász tanulók számára az egyes katholikus egyházjog-irók úgy 
oldották meg feladatukat, hogy mig az egyetemes katholikus egyház
jogot a magyar viszonyokra, állami vallásügyi törvényekre tekintettel 
is kidolgozták, — később már az egyes tankönyvek főfejezeteinek 
függelékeiben a hazai protestáns felekezetek jogrendjére nézve is elő
adtak valamelyes vázlatos ismereteket. (így tettek pl, Szeredy, Kőnek, 
Bozóky és a többiek.)

Kosutány volt az első, aki a jogászok számára az állami, nemzeti 
és a tisztán jogászi meg szociológiai szempontokat látta jónak első 
helyre tenni és e főszempontoknak alárendelten adta elő a magyar- 
országi összes bevett vallásfelekezetek által alkotott autokefál „egyházak“ 
alkotmányát és közigazgatási jogát, — mindeniknek megadván a maga 
fontosságához mérten parallel szerepét, helyét és pedig az 1848: XX-ik 
t.-c., sőt az 1895 : XLIII. t.-c. paritásos szellemében. És pedig mindenik 
egyházi alakulatnak az erdélyi változatait is bemutatván. Még a zsidók 
„egyházi" berendezkedéseit is pariter tárgyalta.

Szinte forradalmian liberális újítások voltak ezek a jogtanítás, sőt 
a jogtudományok irodalma terén is. Az egyházjogot ő ezután kánon
jogokból úgyszólván a magyar közjog-tudomány kiegészítőjéül alakította 
át és reámutatott arra, hogy a vallásfelekezetek külső szervezkedésében 
a sokféle, a politikai theóriák ismerőseinek különösen érdekes alak
zataiban s azok történeti módosulásaiban, egymásra való hatásaikban, 
mégis csak vannak bizonyos speciális szociológiai törvényszerűségek, 
melyeknek felkutatása végett a társadalmi élet eme párhuzamos vagy 
ellentétes jelenségeit érdemes külön szemügyre venni, történeti, böl- 
cselkedő és összehasonlitó módszerrel és bizonyos speciális systemával, 
azaz röviden : tudományosan is és mindenfelé emelve a magyar nemzeti 
szempontokat.

Tagadhatatlan, hogy az a rendszer és módszer, amelyet Kosutány 
kidolgozott, még nem minden részletében tökéletes s keresztülvitele 
nagy könyvében sem teljesen következetes. Tény az is, hogy nem 
könnyű feladat volna ez új tudomány-idea tovább fejlesztése, mivel 
hihetetlenül sokoldalú, biztos tudásu férfiú kellene hozzá! Legalább is 
a Kosutányéhoz hasonló. De hol van ilyen az ifjú nemzedék, a részle
tekben gubódzó szaktudósok hangya-bolyaiban ?

De még ha sokáig befejezetlen csonknak marad is e kezdés, 
akkor is nagyérdemű az, amelyet különösen épen nekünk, protestáns 
magyaroknak kell méltányolnunk ! Tévedés elkerülése céljából jeleznünk 
kell, hogy a Kosutány nagy kézi könyve 1906-ban teljesen elkészült 
és magában is egy kerek, határozott alkotás a maga 615 nagy lapjával.
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(Az anyag nagyságával küzdő s megbirkózni nem tudó hallgatói szá
mára azután ő maga készitett rövid összefoglalást tankönyv gyanánt.)

De eltekintve e tudományos érdemétől, a jubiláns Kosutány 
Ignácról meg kell emlékeznünk e folyóiratban, úgyis, mint kitűnő 
tanárról, aki a főiskolai paedagógiának (mert ilyen is van ám !) hazánk
ban egyik legérdemesebb gyakorlati munkása volt egy hosszú félszá
zadon át, sőt két évvel tovább is. Hiszen 1875-ben már a pécsi kath. 
püspöki jogakadémián tanította a magyar jogtörténetet, ennek emléke 
is egy szépen megirt tankönyve. Később a pozsonyi kir. jogakadé
miának lett tanára, mígnem 1900-ban a kolozsvári egyetemre nevezték 
ki az egyházjog rendes professzorává. Egy ízben Budapestre való meg- 
hivatása tervét is elhárította. Osztozott azután a száműzött erdélyi 
egyetem sorsában is, Budán is tanítva, majd letelepedett vele együtt 
Szegedre és ott működött mostanáig s ott lakik máig, midőn végre a 
nyáron rá támadt betegsége nyugalomba vonulási szándékát megérlelte.

Az ünnepeltetést sohasem kereste, sőt elkerülte. Még ötven 
éves tanárkodása fordulójának idején is kitért az elől. S akkor is, 
most is csupán szerető és szeretett kartársai csöndes üdvözlését fogadta 
el jogos meghatottsággal.

Ám illő, hogy ez alkalommal munkássága előtt tiszteletét jelentse 
e mi folyóiratunk és mikor ezt tesszük, kívánjuk neki, hogy az igazán 
jól kiérdemelt nyugalmat sokáig élvezhesse mielőbb helyreálló egész
ségben, gyönyörködve magvetése termésének gazdag eredményeiben, 
gyermekei szép családi boldogságában és egykori tanitványai háláját, 
áldó szeretetét érezve ! Ad multos annos !

Gergely György.

Schneller István:
a prot. nevelésről és prot. tanárképzésről.

Az 1883. évi XXX. törvénycikk megalkotása óta az államkormány
nak központosító, egyenlősitő, bureaukratizáló, bizalmatlankodó szelleme 
a protestantizmusnak autonómiát, tehát sajátos kifejlődést követelő 
szellemével ellenkezésben van úgy, hogy a protestáns egyháznak auto
nómiája a középiskolai nevelő oktatás terén lényegileg csak lászatos.

Nagy baj ez, mivel az autonómia a protestáns szellem akadály
talan érvényesülésének feltétele: de mégsem a legnagyobb baj. A leg
nagyobb baj a protestáns nevelés terén az lenne, hogyha magát a *

* Kivonat az 0. E. T tisztololbeii tagjává választott Schneller István ny. 
egyet, tanárnak az 0  E. T. olnöks'góhoz intézett, közérdekű köszönő leveléből.
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tanár személyiségét nem hatná át az evangéliomnak, Lutherünknek 
szelleme. „A legjobb alkotmány is értéktelen megbízható személyiségek 
nélkül s viszont a legroszabb alkotmány is sajátos hivatásuk tudatára 
emelkedett, bensőleg szabad és önálló elvhü személyiségek munkássága 
utján igaz áldás forrásává lehet. Nem betű, nem rendszer, hanem a 
tanár az iskola lelke; igaz protestáns szellemű tanárok bármily alakú 
iskolát a protestáns egyház veteményes kertjévé alakítnak át."

E protestáns egyházias szellem kialakulásának nem kedvez ;
I. sem a protestáns tanárok tényleges helyzete,
II. sem a tanárságra való képzés.

I. A tényleges helyzet az, hogy különösen az önállótlanabb és 
lelkiismeretlen tanár félelmének tárgya, illetőleg főtekintélye nem az egy
háznak, hanem az államnak képviselője —a főigazgató. — Az állam
segély fokozottab igénybe vételével nem egy tanárt nem az egyházi 
hatóság, hanem az állam kormánya nevez ki, majd mindegyik tanár 
fizetését az államsegély igénybe vételével az állam egészíti ki s végre 
mindegyik tanár megélhetéséről — nyugalomba vonulásával — nem az 
egyház, henem az állam gondoskodik s az állam az, mely a tanár halála 
után is nejéről és kiskorú gyermekeiről az állami nyugdij intézménye 
utján gondoskodik. Így tehát nemcsak a félelem, hanem a hála nemes 
érzelmei is erős függési viszonyba hozzák a protestáns tanárt az államtól.

Az állami főigazgató e nagy befolyása ellensúlyozása céljából 
annak idején mint a zsinat tanügyi referense ajánlatba hoztam az evan
gélikus egyetemes egyház által feltétlenül szervezendő, jól dotált szak
férfiú által betöltendő főigazgatói állásnak létesítését, aki esetleg az állami 
főigazgató kívánalmaival és felfogásával szemben a tanárok igaz védel
mére kelhet, de ki épen azért nem elégszik meg azzal, hogy az iskolát 
évente egyszer meglátogatja és megjegyzéseit a tanári értekezlet jegyző
könyvébe felvéteti, hanem gondosan utána jár annak többszöri látoga
tásakor, hogy megyjegyzései figyelembe vétessenek, sanctiót is nyerjenek.

Az évi államsegélynek igénybe vételét mindig és mindenütt hatá
rozottan elleneztem. Az 1848. XX. t. c, által követelt tökéletes egyen
lőség és viszonosság elvét az egyes befogadott felekezetek közt nem 
az évi dotatióval, hanem a római és görög katholikus egyház donatiójá- 
val tökéletesen egyenlő és viszonos danatióval látom megvalósítható
nak. Az évi dotatió, mely önkényesen, de törvényes- utón is beszün
tethető-, a protestáns középiskolák létét labilissá teszi. Beigazolja az 
aggodalmat a Nagy-Magyarország megszállott területein levő protestáns 
középiskolák sorsa.

Oly iskolában, melynek léte minden évben az állam kegyétől függ, 
melynek egyes tanárait az állam nevezi ki s igy a tanári karban a 
lekötelező kinevezés tekintetében kétkategóriás tanárok működnek s 
melynek összes tanárai nyugdijaikat, azok családja pedig kegydiját az 
államtól várják, önálló, önérzetes, igaz protestáns közszellem a tanárok
ban bajosan fejlődhetik ki.

II. Amint nem kedvez a protestáns tanárok tényleges helyzete 
az önérzetes protestáns tanári szellem és jellem kialakulásának : úgy 
ugyancsak nem kedvez ennek a középiskolai tanárok képzése sem.
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Régebben majd kivétel nélkül protestáns theológiát végzettek 
sorából kerültek ki középiskolai tanáraink, akik a theológiai hazai 
cursust végezve 1—2 évet töltöttek közelebbi szaktárgyakban való 
kiképzésök érdekében németországi protestáns szellemű egyetemeken. 
Ez alapon nyertek képesítést a kerületenként szervezett egyetemes 
jellegű vizsgáló bizottságoktól szaktárgyuk tanítására.

Az 1883. XXX. t. c. a középiskolai tanárképzést és képesítést a 
felekezetek kezéből kivette és az egyetemi bölcsészet-, nyelv- és történet
tudományi, valamint a mathematíkai—természettudományi karra, illetőleg 
e karok tanáraiból szervezett tanárképző intézetre és a tanárvizsgáló 
bizottságra bízta. Ezzel tanárjelöltjeink oly milieube kerülnek, — neveze
tesen Budapesten, mely a nyugodt, odaadó concentrált tudományos, 
szerény munkásságnak s már csak a budapesti egyetem traditíója 
alapján a protestáns szellemnek meg nem felel. Mintha a középiskolai 
tanárképzésnek az alakulását sejtettem volna, már 1881-ben a theoló
giai akadémia céljául nemcsak a lelkész —, hanem a középiskolai tanár
képzést is felvettem. Az evangélikus egyház egyetemes gyűlése a theol. 
akadémia szervezete és ügyrendjének 14. §-ába a tanárok képzését is, 
mint kívánatosat, az akadémia céljául megjelölte. E cél megvalósítását 
még az 1883, évi XXX. t.-c., mely a tanárképzést és képesítést államosítja, 
nem lehetetleníti, amennyiben e törvény 61. §-ának 2-ik pontja más 
(az egyetemen és műegyetemen kívül) felsőbb iskolai tanfolyamon saját 
szaktágyaival 4 éven át foglalkozó egyénnek ép úgy megengedi a 
tanárvízsgának a letevését, mint az egyetemen vagy műegyetemen 
ugyanezt végzetteknek. A törvényjavaslatot beterjesztő miniszter — 
tehát a törvény legilletékesebb magyarázója — pedig a javaslat beter
jesztése alkalmával tartott beszédében kijelenti, hogy „az állam a tanár
képzést mindenkire bízza s tanárképző intézetet mindenkinek megenged“, 
sőt ugyanezen beszédben kijelenti, hogy „ha az egyházak s felekeze
tek oly felsőbb iskolákat állítanak fel, melyek tanárokat képeznek 
rendszeresen: ott tanárképesitő bizottságok felállítását nem fogja meg
akadályozni.“ S hogy ez nem volt puszta szó: ezt csakhamar a ben
cések tanárképzőjének szervezése és állami elismerése mutatja, nem 
különben a miniszternek 1888. évi 23.728. sz. rendelete, melyben ő 
még a létező felekezeti theológiai intézeteket is részesévé teszi a tanár
képzésnek, amennyiben a 4 theológiai tanfolyamot végzetteknek az 
éveket 1, illetőleg 2 egyetemi évnek beszámítja úgy, hogy a bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karra beiratkozó végzett theológus két 
évi egyetemi Studium után leteheti a tanári vizsgákat s igy tanári ok
levelet nyerhet.

E rendelet alapján a theol. akad. tanárkarának megbízásából az 
akadémia nagybizottságának, majd ennek megbízásából az egyetemes 
tanügyi bizottságnak a figyelmét fehivtam egy evangélikus középiskolai 
tanárképző intézet létesítésének életbe vágó nagy fontosságára s ennek 
megbízásából el is készítettem az ily tanárképző intézetnek felállítására 
vonatkozó tervezetet. Ezen tervezet alapján a zsinat tanügyi bizottsága 
javasolta átmenetileg, hogy egyházunk, leendő középiskolai tanárainak 
prot. szellemben való képzéséről addig is úgy gondoskodjék, hogy azon
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végzett theológusoknak, akik középiskolai pályán az egyház szol
gálatába való lépésre magokat kötelezik és erre alkalmasnak találtat
nak, nagyobb évi ösztöndijat nyújt a végett, hogy azok szaktanulmá
nyukat akár külföldi, akár hazai egyetemen folytatva, az országos 
törvény értelmében középiskolai tanárképesitő okmányukat megszerez
hessék. A zsinat aztán a középiskolai tanárképző intézetet, mint szer- 
vezendőt, feladatai közé felvette.

Mindez — sajnos — csak papiroson maradt. A valóság úgy fest, 
hogy a theológiai akadémia nem egészült ki egyelőre csakis csonka 
filozófiai facultással, hanem megtörtént az, hogy evangélikus egyetemes 
egyházunk még magát a theológiai akadémiát is átadta a pozsonyi, 
jelenleg Pécsett működő állami egyetemnek, mint annak theol. fakultását, 
amely azonban nem Pécsett, az egyetem székhelyén, hanem Sopronban, 
tehát az egyetemtől ekiilönitve működik s így a lelkészjelöltek el vannak 
zárva a többi facultásokon előadott és a lelkészjelöltekre nézve fontos 
socialpolitikai és egészségügyi stb. szakszerű előadások hallgatásától.

Őseink nem erről álmodoztak, mindőn a bécsi kormánytól hiába 
kérelmezték az evangélikusok részére Pozsonyban, — a reformátusok 
részére Debrecenben által ok szervezendő theol. facultások felállítását.

A kérdés most az, hogy mit tehetünk középiskolai tanárjelöltjeink 
érdekében a végett, hogy azokban a protestáns önérzetet ne csak 
úgy — ahogy fenntartsuk, hanem fejlesszük is ? !

Már a zsinatra készült tanügyi javaslatom indokolásában hang
súlyoztam, hogy minden intézménynél fontosabb a személyi tényező, a 
valláserkölcsi jellemből az egyesre kisugárzó hatás. „Személyi tényezők
ben és tényezők által érvényesülő isteni kegyelem az, amelytől a vallás
erkölcsi jellem nyer életet és táplálékot,“ de viszont elismertem azt is, 
hogy „a tanügyi szervezetnek a történeti fejlődés követelményének 
megfelelő rendezése e hatás érvényesülését megkönnyíti.

A történeti fejlődés ma, midőn a tanárképzésről, — sőt még 
theol. akadémiánk fenntartásáról is lemondunk s így egyházunknak 
nemcsak a filozófiai, hanem még az evang. theológiai facultás élete ala
kulására sincsen lényeges befolyása — ma az egyetlen intézmény, 
amelynek révén az evang. tanárjelöltekre befolyással lehetünk, azoknak 
protestáns önérzetét felébreszthetjük és fejleszthetjük: a hazai egyete
meink mellé szervezendő internátusi intézmény.

A római katholikus egyház ezt már régebben felismerte A létező 
egyetemek mellett — nemcsak állami, hanem az állam kormánya által 
is támogatott római katholikus ínternátusok és pedig a női hallgatók 
részére is — erős felekezeti szellemben élnek és virulnak.

A Luther-otthon-han látom ily internátusi intézmény felépítésének 
alapját. E Luther-otthont kell nemcsak a gyakorlati lelkészképző semi- 
nárium részére, hanem középiskolai tanárjelöltjeink részére is nagy
szabású internátussá kiépítenünk. Itt találjanak lelkészjelöltjeink, vala
mint középiskolai tanárjelöltjeink igaz Otthonra. Ez Otthonban kerül a 
tanárjelölt nemcsak az isteni szeretet által ihletett vezető férfiaknak, hanem 
a theológiai stúdiumot végzett lelkészjelöltjeinknek is személyi hatása alá. 
E személyiségekkel való kölcsön-hatásban nyer alkalmat — mivel Iste
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nünk a végtelen szeretet — a socialis, egymást támogató, egymást 
segítő érzék érvényesítésére s talál lehetőséget arra, hogy anyagi gondok
tól menten teljes odaadással készülhessen élethivatására.

Evang. főiskolai hallgatóinknak folyó (1927. évi) nov. 13-án újra 
megalakult Luther-szövetsége az ily szellemben szervezett internátusbán 
teljesen megvalósíthatja bemutatott programmját.

De az Országos ág. hitv. evangélikus Tanáregyesület is nagy
részt megvalósíthatja alapszabályaiban jelzett célját, midőn az igy szer
vezett internátus a leendő kollégákban, a tanárjelöltekben, „az evangé- 
liom és a történeti fejlődés folyamán sajátosan kialakult szellemet, mint 
nemzeti és egyházi szempontból értékeset megmenti, ápolja és fejleszti“ 
s midőn leendő kollégákban az együvé tartozás érzetét felkelti és igy 
testületi szellemet teremt s midőn végre a lelkészjelölteknek a tanár
jelöltekkel való együtt lakása és az ezzel járó kölcsönhatás „az egyház 
és iskola egymáshoz való megértő viszonyát bensőiti s a kettő között 
támadható félreértéseket eleve eloszlatja.“

Nagyon kívánatosnak tartanám ezért is azt, hogy az Orsz. ág. 
hitv. ev. Tanáregyesület épen sajátos céljai elérése érdekében felkarolná 
magyar egyetemeink mellett szervezendő oly internátus ügyét, amely 
egyrészt az egyetemet már végzett lelkészjelöltjeinknek, másrészt evang. 
középiskolai tanárjelöltjeinknek Otthont adna, amelyben az elsők nem
csak az evang. egyház kultuszi, hanem nevezetesen belmissiós, socialis 
működésűkbe gyakorlati úton bevezetést nyernének, tanárjelöltjeink 
pedig az evangélikus szellem által áthatott Otthonban nemcsak anyagi 
gondoktól ment asylumot, szaktudumányukba való teljes elmélyedésre, 
hanem egyszersmind alkalmat az evangélium és protestantizmus szel
leme által ihletett személyiségekkel való érintkezésekre, vallási szük
ségletűk kielégítésére s a szeretet Istenébe való elmélyülés alapján 
evangélikus egyházunk és az abban ápolt szeretet-intézményeink lelkes 
szeretettel való felkarolására.

Platon bölcseletének mai jelentőségéről.
Platon bölcseleté máig is örök ifjúnak mondható. Felséges eszme

világával a mózesi törvényhez és az ó-szövetségi prófétákhoz hason
lóan nem ugyan vallási, hanem filozófiai alakban „nevelő mester“ volt 
a Krisztusra. A természetfeletti eszményi világra nevelte és emelte az 
emberiséget. Jézushoz hasonlóan ő is hirdette, hogy az igazságot, mely 
nála a legfőbb jóval azonos istenség inkarnátiója, kutatni (logika), sze
retni (aesthétika) és követni (ethika és politika) kell. Mintha csak Jézust 
hillanok: „Keressétek míndenekfelett az Istenországát," s igazi tanít
ványa csak az, „aki cselekszí mennyei Atyja akaratát.“

A Platon bölcseletéről szóló gazdag újabb irodalom is azt mutatja, 
hogy az a bölcselet ma is élő és ható szellemi valóság. Nagy érdeme, 
hogy örök célok alá foglalta a népek és államok életét. E gazdag iroda
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lom rajzát Hoffmann E. tollából megtaláljuk Zeller 5-ik kiadású nagy 
görög bölcselettörténeti művének V. kötetében 1922-ig felsorolva, vala
mint Jäger „Arisztotelész fejlődéstörténete“ c. 1923., a Mindelband— 
Hoffmann-féle „Államtud. szótárkönyv“ „Platon“ és Cassired ugyancsak 
„Platon“ címe alatt (1925) a Dessoir-féle „Filozófiai tankönyv“ c. műveiben.

Főleg a Reszpublikában, a Politikuszban és a Törvényekben 
foglalt és szervesen összefüggő állambölcseleti fejtegetései azok, amelyek 
mai eszmevilágunkkal is, az állam értelme és erkölcsi célja tekintetében, 
élő kapcsolatban és arra hatással vannak, Államelméletében többi 
között azt kivánja, hogy „a királyok filozófusok és a filozófusok királyok 
legyenek.“ Az államférfiú legyen igazán szellemi tevékenységű, szeresse 
mindenekfelett az igazságot és mint a bűnt, úgy kerülje a hazugságot, 
(azzal ellentétben az olasz Machiavelli!) legyen mindenben mértékletes, 
nagy arányú, félelmet nem ismerő, bátor és vitéz, hű érzelmű, teljesen 
megbízható és erős akaratú. Mintha csak Eucken „ethikai irányelveit" 
olvasnék az ő aktiv ethikai idealizmusát hirdető nagybecsű műveiben! 
Magasztos erkölcsi követelmények azok jelenkori szellemi életünkre is, 
amelyből ma is sokat tanulhatunk és okulhatunk. Milyen szép az, 
amidőn Platon az állam célját az erkölcsi eszmében, a legfőbb jónak 
eszméjében látja, amelynek világitó, éltető és átalakító erejét a naphoz 
hasonlítja. Megvalósulásának útja pedig nem a homályos és zavaros 
„doxa", hanem a valódi „belátás“, az „episzteme“, — vagyis a Dialek
tika, a tiszta gondolkodás vezet úgy az eszmevilág megismerésére, mint 
a valódi államcélok elérésére. Vagy milyen felséges gondolat, amidőn 
hangoztatja, hogy a valódi állam az igazságosság szülőhazája és otthona, 
amelyben szoros kapcsolatban van az egyéni és a társas közösségi 
ethika egymással. Vagy milyen klasszikus nála Szókratész ismert mon
dása, hogy az állambölcseség és általában a tudományos ismeret nem 
a nagytömegek, hanem kevés kegyeltnek az elidegeníthetetlen tulajdona, 
akiknél a mélyreható tudás és gyakorlati bölcseség a politikai hata
lommal esik össze. Vagy milyen harmonikus Platon eszményi államában 
a három főerénynek: a bölcseség, a vitézség és mérsékelt józanság 
erényének és az azokat összekötő igazságosság erényének egymáshoz 
való viszonya és kölcsönös feltételezettsége.

De Platónnál a bölcsek uralma alatt álló állam egy nagyszabású 
nevelőintézet is egyszersmind. Nem a hatalmi túltengés, az erőszak 
vagy a hódítás a célja az államnak, hanem polgárainak a lehető leg
nagyobb boldogságra való vezetése. Maga mondotta, hogy hamarább 
lehet a levegőben egy várost felépíteni, mint erőszakra és igazságta
lanságra államot alapítani. A naphoz hasonlóan önmaga körül kering, 
éltetve annak összes polgárait szellemi és anyagi foglalkozásukban. Az 
ember a maga karaktertulajdonságaival mintája az ő állameszményének. 
Jézushoz hasonlóan ostorozza többi között a tyrannusok gonoszságát s 
általában a bűnt a maga erőszakos igazságtalanságával. A államférfiak 
mellé korlátul állítja a „vének tanácsát“ és ezzel minden formalizmus 
mellőzésével Montesquieu elméletének egyengeti az útját a hatalom meg
oszlásáról. Azért hangsúlyozza, hogy a - mai bolsevizmusra emlé
keztető — tyrannisz a legrosszabb s a királyság a legjobb uralom az
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állami életben, S bár a történeti alapot nem mellőzi, azért mégis az 
ethikáé és a metafizikáé a döntő szó Platón eszményi államában s 
annak berendezésében.

Egyoldalú tehát Gumplovicz felfogása, mely az állam, mint ter
mészeti produktum lényege felől zavaros homályt s a politika és morál 
összezavarását látja Platon államelméletében, vagy Kleinwouhteré, ki abban 
kommunisztikus eszméi miatt elavult államregényt lát és Weberé, ki 
szerint Platónnál az elméleti szempontok uralkodnak a gyakorlatiak felett,

Legjobban méltatja Platon államelméletét történeti alapjaiban, filo
zófiai felépítésében, rendszerezésében és gyakorlati alkalmazásában a 
nagynevű Jellinek: „Allgemeine Staatslehre“ (3. kiad. 1920) c. művében. 
Ő is igazolja Platon államművészetének máig is hatékony örök ifjú
ságát, mély értelmét és erkölcsi nagyságát. Foglaljuk össze fejtegeté
seink eredményét a következőkben:

Az antik bölcselet adta mai kultúránkhoz az alapot s általában 
egész szellemi életünk az ó-kor által van befolyásolva. Hogy a görög 
bölcselet, mint tudomány és életművészet egyaránt mennyire befolyá
solta korunk egész szellem- és eszmevilágát, főleg Platon igazolja. Már 
Szókratész és Platon bölcseletében a modern gondolkodás összes csirái 
bentfoglaltatnak és korunknak nem egy életkérdése már az ő gondolkozásuk 
tárgya is volt. Csak a szofistákkal kezdődik az igazságban vetett hit 
megingatása, ami azután az összes erkölcsi értékek megtagadására 
vezetett és Görögország sülyedésével, sőt megsemmisülésével végződött. 
Akkor lépett fel Szókratész, aki új alapot vetett az ethikának és taní
totta az erkölcsi fogalmak örök értékét. Elitéltetését s az akkori szomorú 
politikai viszonyokat leginkább nagy tanítványa, Platon világítja meg s 
igy lett az igazság hirdetője, sőt prófétája. A szellemi élet megújulása 
s az igazság után való törekvés volt életfeladata s a szellemi világ az 
ő egyedüli valósága és egyetlen igazsága. Platon olyan kérdéseket 
tárgyal, amelyek a kultúráiét valódi fundamentumai s ameyekkel 
korunkban is állandóan kell foglalkoznunk. így hát Platon „Állama“ 
egészen modern jellegű. E műnek alapgondolata, amelyen örök ifjúsá
gának fénye ragyog, a politikának a morálon való felépítése, s az 
államnak, mint az igazságosság megtestesülésének felfogása. Ennek a 
Platon-féle erkölcsi idealizmusnak, amelyre mint életalapra ma is nagy 
szükségünk van, napjainkban Eucken volt egyik legnagyobb képviselője.

Dr. Szlávik Mátyás.

Egy század magyar tudományossága és 
a református iskolák.

A magyar iskola, különösen újabban, egyik legszebb feladatának 
tekinti hagyományai ébrentartását és nagyjai emlékének megőrzését. 
E nemes cél pedagógiai szempontból is fontos. Egyrészt közvetlen pél-
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dák segítségével mélyíti a történeti tudatot, másrészt szorosabb kap
csolatba hozza a tanítványokat és az iskolát. Protestáns iskoláink kiváló
ságainak hosszú sorához akarva adalékokat szolgáltatni, a múltkor a 
Magyar Tudományos Akadémia alapításának száz éves évfordulójával 
kapcsolatban, az ev. egyház és iskolák akadémikusairól emlékeztünk 
meg.* Tegyük meg most ugyanezt a református testvéregyházra vonat
kozólag is.

Ha ref. akadémikusaink hosszú díszes során végigtekintünk, 
mindenekelőtt szemünkbe ötlik a nagy magyar költők és nyelvművészek, 
továbbá a kiváló irodalomtörténetírók, kritikusok és nyelvtudósok 
hatalmas csoportja.

Kezdjük meg a hosszú sort Arany Jánossal, kit Akadémiánkhoz 
a legszorosabb kapcsok fűztek. 1858-ban lett az Akadémia tagja, 
1865-ben titkára, 1870-ben főtitkára. „Széchenyi emlékezeté“-ben nem
csak az Akadémia alapítójának, hanem egyszersmind nagytekintélyű 
tudós társaságunknak is megható emléket állított. S mellette ott van 
Jókai, a magyar próza legnagyobb művésze, ki szintén 1858-ban lett 
akadémikus s Kölcsey Ferenc, nemzeti imánk mély érzésű szerzője, 
Akadémiánknak megalakulása óta tagja. S itt említjük meg Tompa 
Mihályt (1825.)** is, két gyászos évtized nemzeti szomorúságának leg
mélyebb kifejezőjét, valamint báró Jósika Miklós (1836.) és báró Kemény 
Zsigmond regényiróinkat, kik müveikben a nemzeti múltat támasztot
ták fel. Szintén főkép mint költők vagy szépirók szereztek érdemeket: 
Almásy Balogh Sámuel (1858,), Arany László (1872.), Baksay Sándor 
(1884.), Deáki Filep Sámuel (1831.), Fábián Gábor (1832.), Gondol 
Dániel (1845.), Jakab István (1833.), Kazinczy Gábor (1858.), Kuthy 
Lajos (1843.), Lévay József (1863.), Szász Béla (1883.), Szász Károly 
püspök (1858.), Szemere Miklós (1863.), Szemere Pál (1831.), Vadnay 
Károly (1872.) s három jelenlegi kiváló költőakadémikusunk: Kozma 
Andor, Szabolcska Mihály, Vargha Gyula.

E költőakadémikusaink nagy része kivált a műbirálat terén is. 
De már munkásságuk javarészével az irodalomtörténet és kritika 
körébe tartoznak: Kazinczy Ferenc (1830.), a magyarirodalmi élet 
tulajdonképeni megalapítója, Erdélyi János (1839.), költői és esztétikai 
munkássága mellett a magyar néphagyományoknak is jeles gyűjtője, 
Gyulay Pál (1858.) s Beöthy Zsolt (1877.), a magyar remekművek szép
ségeinek költői lelkű megértői és méltatói, Itt említjük meg a magyar 
népdal jeles gyűjtőjét és méltatóját, Bartalus István (1875.) zeneművészt 
és Ferenczi Zoltánt (1905.), Petőfi jeles életrajzíróját. A magyar iroda
lomtörténet és kritika terén szereztek továbbá nagy érdemeket a követ
kező jelenlegi ref. akadémikusaink: Baross Gyula, Császár Elemér,

' ]. Prot. Tanügyi Szemle 4 5. füzet. Pótlásul közöljük itt a következő ov. 
akadémikusok nevét: Henczur Gyula festőművész (tag lett 1910-ben); Klug Nándor 
orvos (tag lett 890-bon); s jelonlegi akadémikusaink sorából: Papp Ferenc irodalom- 
lörtónetiró, Manninger Rezső orvos és Sclierffel Aladár tormószjttudós.

** A nevek mellé zárójelben tott évszám az akadémiai taggá való választás 
évét jelenti.



64

Dézsi Lajos, Horváth Cyrill, Horváth János, Kéky Lajos, Szász Károly, 
Zsigmond Ferenc.

A magyar nemzet és nyelv eredetének kérdése, a magyar őshaza 
problémái érdeklik első sorban ref. nyelvtudós akadémikusainkat, kik 
e nagy cél elérésére különböző keleti nyelveket is búvárlataik körébe 
vontak. Hiszen élükön áll szinte élő eszménykép gyanánt Körösi Csorna 
Sándor (1833.), a nagy ázsiai utazó, különféle indiai és tibeti nyelvek 
lelkes kutatója. Ha munkássága nem is vezetett eredményre, ha hiába
való fáradozásai a mélységes tragikum érzését is keltik, mégis meg
maradt az eszme, melynek egész életét feláldozta s az a lelkes csoport, 
mely most már helyes nyomokon halad a nagy cél megvalósítása felé, 
éppen az ő nevét tűzte ki zászlajára. Szintén főkép keleti nyelvekkel 
foglalkoztak: Vámbéry Ármin (I860.), Kuun Géza gróf (1867.) akad. 
másodelnök és Thury József. Fogarasí János (1838.), Imre Sándor 
(1858.), Jászay Pál (1836.), egyersmind történetíudós is, Márton 
József (1831.), pedig a szorosabb értelemben vett magyar nyelvtudo
mány terén munkálkodtak. Jelenlegi ref. akadémikusaink közül Németh 
Gyula a keleti nyelvek kutatásának adott hatalmas lendületet, Csűry 
Bálint, Mészöly Gedeon, Pápay József és Vikár Bála meg:nt a magyar 
és a finnugor összehasonlító nyelvtudomány lelkes művelői. E helyütt 
említjük meg többi filológus akadémikusunkat is : Baricz György (1832.), 
Fröhlich Róbert (1892.) és Lugossy József (1858.) classicus filológusokat 
s a jelenlegiek közül Darkó Jenő classica és Schmidt Henrik német 
filológust.

Előkelő helyet foglalnak el ref. akadémikusaink hazánk történeté
nek kutatói között is. Ide tartozik mindjárt az Akadémia első elnöke s 
nagy jótevője, gr. Teleki József (1830.), a Hunyadyak korának tudós 
történetírója. Főkép a történettudomány terén szereztek érdemeket: 
Budai Ézsaiás (1831.), Csengery Antal (1847.), 1875-től az Akadémia 
másodelnöke, gr. Kemény József (1831.), Ladányi Gedeon (1872.), 
Lassú István (1833.), gr. Mikó Imre (1858.), Nagy Géza (1901.), Nagy 
Gyula (1892.), br. Nyáry Albert (1872.), br. Nyáry Jenő (1883.), ifj. 
Péczely József [1832.), Révész Imre (1859.), Salamon Ferenc (1859.), 
Szabó Károly (1858.), Szeremley Samu (1908.), ifj. Szilágyi Ferenc 
(1833.), Szilágyi István (1846,), Szilágyi Sándor (1857.), Téglás Gábor 
(1888.), gr. Teleki Domokos (1836.), Thaly Kálmán (1864.), s mostani 
akadémikusaink sorából: Csánki Dezső osztályelnök, továbbá Ballagi 
Aladár, Károlyi Árpád, Komáromy András, Sebestyén Gyula, Szádeczky 
Kardoss Lajos, Szentpétery Imre, Varjú Elemér.

Sok ref. akadémikus a jog- és államtudományok, a nemzetgazda
ságtan és a politika terén fejtett ki buzgó munkásságot. Tisza Kálmán 
(1881.) és gr. Tisza István (1910.) mellett ott találjuk a következőket: 
Ballagi Géza (1888.), Benkő Dániel (1859.), Darányi Ignác (1909.), Dósa 
Elek (1861.), Fényes Elek (1837.), Galgóczy Károly (1858.), György 
Endre (1879.), Hegedűs László (I860.), Hegedűs Sándor (1893.), Kallós 
Lajos (1863.), br. Kemény Gábor (1864.), Kerkápoly Károly (1859.1, 
Kolosváry Sándor (1830.), Kovács Ferenc (1895.), Lónyay Menyhért 
(1858.), Ökröss Bálint (1868.), Péchy Imre (1830.), Ragályi Tamás (1831.),



Réz Mihály (1909.), Szemére Bertalan (1840.), Szilágyi Dezső (1897.), 
Szűcs István (1846.), Tanárky Gedeon (1867.), gr. Teleki László (1836.), 
Tóth Lőrinc (1836.), Tunyogi Csapó József (1832.), Urházy György 
(1861.), gr. Vay Ábrahám (1830.), br. Vay Miklós (1841.), Vécsey 
Tamás (1881.), br. Wesselényi Miklós (1830.) s az Akadémia jelenlegi 
tagjai közül: Balogh Jenő főtitkár, Bernát István, Finkey Ferenc, 
Keveházi Kovács Gyula, Magyary Géza, Hegedűs Lóránt.

A filizófia, pedagógia és theológia terén kiváltak: Ballagí Mór 
(1840,), Ercsey Dániel 1831.), Hegedűs Sámuel (1832.), Herepei Károly 
(1838.), Hetényi János (1836.), Kiss Bálint (1839.), Köteles Sámuel 
(1830.), Mihályi Károly (1865.), Molnár Aladár (1867.), Nyiry István 
(1831.), Péterfi Károly (1834.), Sárváry Pál (1832.), Somosi János (1834.), 
Szalay István (1858.), Szász Károly főiskolai tanár (1833.), Szőnyi Pál 
(1846.), Tarczy Lajos (1837.), Vecsey József (1839.), Warga János (1835.), 
Zsarnai Lajos (1858.) s Bartók György és Ravasz László budapesti ref. 
püspök, jelenlegi akadémikusok.

A földrajzi, mathematikai, természet-orvos- és technikai tudomá
nyok művelői: Almási Balogh Pál (1831.), Bolyai Farkas (1832.), Csányi 
Dániel (1836.), Csécsi Nagy Imre (1844.), Csorba József (1832.), Daday 
Jenő (1889.), Gáty István (1836), Géléi József (1838.), Gönczy Pál 
(1858.), Halász Géza (1863.), Hőgyes Endre (1882.), Kerekes Ferenc 
(1837.), Konkoly Thege Miklós (1876.). Kovács Sebestyén Endre (1858.), 
Kovács Gyula (1858.), Kováts Mihály (1832.), Magda Pál (1834.), Méhes 
Sámuel (1836.), gr. Teleki Samu (1894.), Török József (1843.) s jelenleg: 
Bodola Lajos, Fröhlich Izidor, Fröhlich Pál, Ilosvay Lajos, Kandó 
Kálmán, Magyary Kossá Gyula, Tuzson János és Winkler Lajos.

Ref. akadémikusaink közül sokan egyházi téren is áldásos műkö
dést fejtettek ki. Számosán voltak közülük egyházkerületi, egyház- 
megyei, egyházközségi s iskplai gondnokok, vagy presbyterek. így 
egyházkerületi főgondnokok voltak: br. Kemény Gábor, gr. Kuun Géza, 
Lónyai Menyhért, Péchy Imre, Szilágyi Dezső, gr. Teleki József, gr. 
Tisza István, Tisza Kálmán, br. Vay Miklós.

Ref. püspökakadémikusaink: Szász Károly, Zsarnai Lajos; — 
Ravasz László. Ref. lelkészakadémikusaínk: Baksay Sándor, Almási 
Balogh Sámuel, Hegedűs László, Hegedűs Sámuel, Herepei Károly, 
Hetényi János. Kiss Bálint, Molnár Aladár, Péterfi Károly, Révész 
Imre, Szalai István, Szilády Áron ; — Szabolcsba Mihály.

Mint tanárok működtek hosszabb, rövidebb ideig, vagy működnek 
most is a ref. iskolaügy szolgálatában: Ballagi Mór, Ballagi Aladár. 
Csengery Antal, Haberern Jonathan. Molnár Aladár (Budapesti prot. 
főiskolai, illetve ref. theol.); Ballagi Mór, Gyulai Pál, Thaly Kálmán, 
Tóth Sándor (Budapesti gimn.); Budai Ézsaíás, Csányi Dániel, Csengeri 
János, Csécsi Nagy Imre, Darkó Jenő, Dézsi Lajos, Ercsey Dániel, 
Kallós Lajos, Kerekes Ferenc, Ladányi Gedeon, Lugossy József, Pápay 
József, ifj. Péczely József, Sárváry Pál, Schmidt Henrik, Szilágyi István, 
Szőnyi Pál, Szűcs István, Török József, Vecsei József, Zsigmond Ferenc 
(Debreczen); Imre Sándor, Szeremley Sámuel (Hódmezővásárhely); 
Zsigmond Ferenc (Karczag); Baksay Sándor, Ballagi Mór, Szász Károly,



Szilágyi Sándor (Kecskemét); Magyary Géza (Kecskeméti ref. jogakad.); 
Baksay Sándor, Geley József, Thúry József (Kiskunhalas); Kerekes 
Ferenc (Kisújszállás); Ferenczi Zoltán, Gyulay Pál, Hegedűs István, 
Hegedűs Sámuel, Herepei Károly, Kolosváry Sándor, Méhes Sámuel, 
Szász Béla, Szilágyi Ferenc, Tunyogi Csapó József (Kolozsvár); Kováts 
Mihály (Losoncz); Szilágyi István, Lugossy József (Mármarossziget) ; 
Lévay József (Miskolcz); Antal Géza, Bolyai Farkas, Köteles Sámuel, 
Szász Béla, Szász Károly) (Marosvásárhely); Dósa Elek, Péterfy Károly 
(Marosvásárhelyi jogakad.); ifj Péczely József, Szűcs István (Mezőtúr) ; 
Hegedűs Sámuel, Herepei Károly, Köteles Sámuel, Mihályi Károly, 
Szász Károly (Nagyenyed); Arany János, Salamon Ferenc, Szabó Károly, 
Szász Károly, a későbbi püspök, Szilágyi Sándor, Tömöri Anasztáz, 
Warga János (Nagykőrös); Arany János, Ladányi Gedeon, Szilágyi 
Tóth Sándor (Nagyszalonta)- Darkó Jenő, Kerkápoly Károly, Tarczy 
Lajos (Pápa); Ballagi Aladár, Ballagi Mór, Erdélyi János, Geley József, 
Horváth Cyrill, Kallós Lajos, Magda Pál, Nyiry István, Somosi János, 
Warga János, Zsarnay Lajos (Sárospatak).

Ref. akadémikusaink nagy része, de többi akadémikusaink közül 
is sokan tanulmányaikat ref. iskolákban végezték. Debrecen, Nagy
enyed, Pápa, Sárospatak stb. ősi ref. intézetei mindenkor jelentékeny 
központjai voltak a magyar művelődésnek. Bizonyos, hogy számos 
akadémikusunkban már ez ősi intézetekben folytatott tanulmányai 
folyamán ébredt fel az érdeklődés ama tudományszak iránt, melyet 
később művelt. A következő akadémikusokról sikerült megállapítanunk, 
hogy ref. intézetbe jártak: Ballagi Aladár, Beöthy Zsolt, Borovszky 
Samu, Fellner Frigyes, Fröhlich Izidor, Kozma Andor, Nagy Géza, 
Nagy Gyula, Pékár Gyula, br, Radvánszky Béla, Vargha Gyula, Varjú 
Elemér (Budapesti gimn.); Ballagi Géza, Galgóczy Károly, Győri Vil
mos, Szász Béla, Zsilinszky Mihály (Budapesti prot. főisk,, ill. ref. 
theol.); Baksai Sándor, Szaiai István (Csurgó); Acsády Ignác, Arany 
János, Budai Ézsaiás, Csánki Dezső, Csányi Dániel, Csengeri Antal. 
Csorba József, Dézsi Lajos, Ercsey Dániel, Fényes Elek, Gáty István, 
Gönczy Pál, György Endre, Hazslinszky Frigyes, Hetényi János, Hőgyes 
Endre, Imre Sándor, Kállay Ferenc, Kazinczy Ferenc, Kéky Lajos, 
Kenessey Albert, Kerekes Ferenc, Kiss Bálint, Kölcsey Ferenc, Kovács 
Sebestyén Endre, Kubinyí Ágoston, Kubinyi Ferenc, Kunos Ignác, 
Kuthy Lajos, Ladányi Gedeon, Liebermann Leo, Lugossy József, Márton 
József, Okröss Bálint, Péchy Imre, ifj. Péczely József, Pékár Gyula, 
Révész Imre, Sárváry Pál, Schulek Frigyes, Schulek Vilmos, Sebestyén 
Gyula, Szabó Károly, Szabolcska Mihály, Szaiai István, Szénássy 
Sándor, Szeremlei Samu, Szilády Áron, Szilágyi István, Szőnyi Pál, 
Szűcs István, Tóth Sándor, Török József, Tunyogi Csapó József, Vécsei 
József, Voinovich Géza (Debrecen); Galgóczy Károly, Kenessey Albert, 
Nagy Géza (Győnk); Révész Imre (Hajdúböszörmény); Márton József 
(Hajdúnánás); Kovács Ferenc (Hódmezővásárhely); Németh Gyula 
(Karcag); Szemere Pál, Szilády Áron (Kiskúnhalas); Hetényi János, 
Jókai Mór, Kovács Sebestyén Endre, Tóth Lőrinc (Komárom); Baksay 
Sándor, Halász Géza, Szabolcska Mihály (Kecskemét); Bolyai Farkas,



67

Deáki Filep Sámuel, Ferenczi Zoltán, Gyulai Pál, Hegedűs Sándor, 
Hegedűs István, Herepei Károly, Jakab Elek, Kovács Gyula, Méhes 
Sámuel, Szilágyi Ferenc, Szilágyi Sándor, gr. Teleki József, Tunyogi 
Csapó József [Kolozsvár); Halász Géza, Thúry József (Kúnszentmiklós) ; 
Szalaí István (Losonc); Csányi Dániel, Komáromy András, Ladányi 
Gedeon, Lassú István, Pecz Vilmos (Mármarosszigeti; Antal Géza, 
Deák Farkas, Dósa Elek, Herepei Károly, Kolosváry Sándor, Kovács 
Gyula, Péterfi Károly, Szász Bélá (Marosvásárhely); Ercsey Dániel 
[Mezőtúr); Géléi József, Hunfalvy Pál, Kruspér István, Szeremlei Samu, 
Szontagh Gusztáv, Vadnay Károly (Miskolc); Barabás Miklós, Baricz 
György, Benkő Dániel, Bodola Lajos, Bolyai Farkas, Körösi Csorna 
Sándor, Hegedűs Sámuel, Herepei Károly, br. Kemény Gábor, br. Ke
mény Zsigmond, Köteles Sámuel, Mihályi Károly, gr, Mikó Imre, Salamon 
Ferenc, Szász Béla, Szász Károly püspök, Szász Károly föisk. tanár, 
Téglás Gábor, gr. Teleki Domokos [Nagyenyed); Szilágyi István (Nagy- 
kalló); Arany László, Galgóczy Károly, GyurikoHts György, Károlyi 
Árpád, Pólya Jakab, Réthy Mór, Szemere Pál, Tanárky Gedeon, Szilády 
Áron (Nagykörös); Arany János, Borovszky Samu (Nagyszalonta); 
Ballagi Mór, Domanovszky Endre, Döbrentey Gábor, Fábián Gábor, 
Gondol Dániel, Kenessey Aibert, Kerkápoly Károly, Kovács Sebestyén 
Endre, Kovács Pál, Kozma Andor, Lichner Pál, Molnár Aladár, Szabó 
István, Szemere Pál, Tarczy Lajos, Thaly Kálmán, Vikár Béla, Zádor 
György (Pápá); Almási Balogh Pál, Almási Balogh Sámuel, Mikszáth 
Kálmán, Nagy Gyula (Rimaszombati; Balásházy János, Almássy Balogh 
Pál, Almási Balogh Sámuel, Csorna József, Csorba József, Dósa Elek, 
Erdélyi János, Fáy András, Fogarasi János, Géléi József, Hazslinszky 
Frigyes Hegedűs László, Jászay Pál, Kallós Lajos, Kazinczy Ferenc, 
Kazinczy Gábor, Kováts Mihály, Nagy Gyula, Nyíry István, Petrovics 
Frigyes, Somosi János, Szádeczky Kardoss Lajos, Szemere Bertalan, 
Szemere Miklós, Szemere Pál, Tessedik Ferenc, Tompa Mihály, Warga 
János, Zsarnay Lajos 'Sárospatak); Ladányi Gedeon (Szatmár); Tunyogi 
Csapó József, Urházy György Zilah).

A  ref. iskolák akadémikusainak nagy száma szintén nagy bizo
nyíték arra, mily jelentős szerepet töltenek be ez intézetek hazánk 
kultúrájában, Ev. iskoláinkhoz hasonlóan ref. iskoláink is önálló egyé
niségek voltak mindenkor s azoknak kell lenniök ezentúl is, hogy 
sajátos feladatukat a haza érdekében minél jobban elvégezhessék. S ha 
most visszagondolunk arra, hogy ref. akadémikusaink közt mennyi nagy 
költő és nyelvművész, irodalomtörténeti ró, kritikus és nyelvtudós van, 
úgy talán ez a körülmény is rámutat egyik fontos rendeltetésükre, 
melyre különben környezetük tősgyökeres magyarsága is utal: Legyenek 
továbbra is buzgó őrei és művészi továbbfejlesztői nyelvünknek és 
lelkes hívei nemzeti irodalmunknak. Hiszen ref, iskolák tanítványa és 
tanára vo't az a nagy költőnk, aki áldottnak nevezte még a bölcsőt is, 
mely őt magyarrá ringatta.

Losonczi Zoltán.
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1. Kulturfölény-polítikájáért támadják sokan kultuszminiszte
rünket, hol gúnyos csipkelődéssel, hol komoly érveléssel. Nincs igazuk 
a támadóknak. Nagy fölényben van velük szemben a támadott. Öt erősítik, 
mellette tesznek bizonyságot ezeréves magyar múltúnk nagy tanúlságai, 
siralmas jelenünk lehetőségei, a jövendőbe józanúl vethető reménysé
geink. Múltúnk bizonyítja, hogy a magyarság itt, a kelet kapujában, 
ahol előtte egyetlen nép sem tudott tartós otthont teremteni, azért tudott 
ezeréves államot alkotni, mert különb volt a környező népeknél, mert 
kultúrfölényben volt azokkal szemben. A jelen körülményei között arra, 
hogy jövendőnk biztosítására hathatós munkát végezhessünk, szinte csak 
egy ut áll nyitva előttünk: — a magyarság testi-lelki, anyagi és szellemi 
kultúrájának erősítése, kultúrfölényének biztosítása. Nagyon helyes 
tehát, ha kultuszminiszterünk ezt az egy lehetőséget ki akarja használni 
minél nagyobb mértékben. Erre irányuló törekvéseit szabad, sőt kell is 
bírálni; de gúnyolni, kárhoztatni szinte bűn számba megy. Mert vitán 
felül álló igazság, hogy a magyarság itt, a népek országútján, ezeréves 
lakóhelyén, az ellenséges néptengernek hullámverései között, csak úgy 
tarthatja fenn magát, ha különleges testi-lelki kiválóságokkal magasan 
fölébe emelkedik a környező népeknek. Ezért a magyar tanárság törhe
tetlen falanxként áll minisztere mellett, kulturfölény-politikájának 
támogatásában.

2. Körlevelet intézett kultuszminiszterünk az újév kezdetén 
Magyarország összes oktatóihoz. Jól átgondolt, gyönyörű programm ez a 
körlevél a magyar oktatók, nevelők számára. Céltudatos, tervszerű, nem
zeti építő munkára kell nevelnünk a magyar ifjúságot, mondja, még pedig 
úgy, hogy nemzeti önismeretre emeljük, vallás-erkölcsi alapon a társa
dalmi igazságosság érzésétől fűtött jellemekké neveljük. Ezt a program- 
mot, hisszük, készséggel vallja magáénak a magyar oktatók egész tábora. 
Ezt a programmot valljuk és hirdetjük mi is teljes meggyőződéssel. 
De hirdetjük azt is, hogy e programmnak kívánatos métékű megvaló
sítása csak akkor várható el jogosan a magyar oktatóktól, ha a 
kormányzat őket a mainál sokkal nagyobb mérvű erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesíti. E nélkül legjobb igyekezetük mellett sem képe
sek nagy feladatuk tökéletes megoldására,

3. A numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalja képviselőházunk. Mi a numerus clausus teljes mrgszüntetését 
szeretnök már látni. Mert szerintünk úgy a régi törvény, mint a módo
sító javaslat, teljes ellentétben áll a kívánatos kultúrfölénypolitikával, 
mert mindegyik csak kárt, veszedelmet, szégyent hozhat nemzetünkre. 
Nem bezárni, de minél jobban kitárni kell a tudomány csarnokait a 
tanúlnivágyó ifjúság előtt. A tudomány nem mérgező szer, amelyből csak 
korlátozott adagokat szabad a nemzet szervezetébe juttatni, hanem 
nemzetnevelő erőforrás, amelyből minél többen, minél többet isznak,



annál jobb. Hogy így túltermelésünk lesz diplomás fiatal emberekben 
s ezek nem tudnak itthon elhelyezkedni, hanem külföldre szorulnak? 
Lehet. De ez még mindig kisebb baj, mintha tudományszomjas fiatal 
lelkeket eltiltunk a tudomány italától, lehetetlenné tesszük számukra az 
itthon tanulást s ezek igazságszeretetükben mélyen sértve, sebzett szív
vel mennek külföldi egyetemekre, vagy szép ifjú álmaikról, vágyaikról, 
terveikről lemondani kényszerülve, keseredett szívvel, kedvetlenül 
keresnek itthon valami munkateret. Még mindig kisebb baj, ha magas 
műveltségű fiatal diplomás embereket adunk a külföldnek, mint ha 
kulikat exportálunk külföldi bányákba, állati munkára. Azok a diplomás 
kivándorlók bizonyára méltóbb képviselői lesznek nemzetünknek ott az 
idegenben, mint a tanulatlan testi munkások.

Reméljük, hogy kultúrfölény-politikánk vezére rajta lesz, hogy a 
tanulás szabadsága mielőbb biztosítva legyen hazánkban mindenki 
számára, hogy ne érezhesse magát ebben az országban senki jogfosztott- 
nak, kitagadottnak, hanem egy anyának édes gyermekeiként mindnyájan 
testvéri szeretetben egybeforrva, közös erővel, lelkes odaadással dolgoz
hassunk beteg édesanyánk meggyógyításán, Nagymagyarország vissza
állításán. Akik ezt a szeretetben fogant magas ideált nem tudják magu
kévá tenni, akik összefogás helyett osztály harcot, faji és felekezeti 
gyűlöletet hirdetnek: azok eltévedt fiai, akaratlanul is ellenségei
hazánknak, bármily keményen verik a mellüket, bármily hangosan 
szavalják hazafiságukat.

4. Diligentia és vacatio c. alatt ir cikket dr. Kardos Albert a 
debreceni zsidó reálgimnázium 1926—27. évi értesítőjében és sajnálattal 
állapítja meg, hogy a vakáció-pártiak fényes diadalt arattak a diligentia 
híveivel szemben, a két utóbbi iskolai évben ; mert sikerült kivívniok, 
hogy a szorgalmi idő két teljes héttel később kezdődjék az iskolákban.

Kitartásra buzdítja a diligentia híveit, hogy az iskolai évnek idő- 
integritását visszaszerezhessük, hogy az iskolai évnek határai ismét szept. 
1-től június 29-ig terjedjenek, amint azokat a törvényen alapúló rend
tartás rég megállapította.

Mi is magunkévá tesszük a cikkíró kívánságát és helyesnek tarta
nok, ha a tanáregyesületek felterjesztést intéznének e tárgyban közoktatás- 
ügyi miniszterünkhöz.

Az iskolákkal szemben illetékes és illetéktelen tényezők mind 
magasabb követelményekkel állanak elő s ugyanakkor a szorgalmi idő 
rövidítését is követelik. Ez a két követelmény pedig aligha egyeztet
hető össze. Borsos Károly.
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Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Julius Gréb: Geschichte der Gemeinde Grosslomnitz.

Késmárk, 1926, 200 lap.
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Az elszakított maroknyi szepesi németség erős ellentállást fejt ki 
az előretörő szlávsággal szemben és ezért már jó ideje szálka annak a 
szemében, Fajiságának erősítésére lázas irodalmi működést fejt ki, 
melyben támogatást talál ugyan a szudita németek részéről, azonban 
azok mindenkép arra törekednek, hogy a szepesiekkel a magyar anya
országhoz való közmondásos hűségöket elfeledtessék és teljesen a német 
fajhoz láncolják. E törekvés még igen csekély eredménnyel dicseked
hetik, akkor is legfeljebb a brünni és prágai főiskolai hallgatók köré
ben, mégis nagy szerencse, hogy ily körülmények közt a jelenlegi 
szepesi német irodalom legjelesebb művelői azok, kik magyar nemzeti 
öntudatukat megtartották és azt német munkáikban sem tagadják 
meg, sőt hivatásuknál fogva is mintegy kapcsolatot létesítenek az 
elszakított Szepesség és a mai Magyarország közt,

E férfiak közé tartozik Gréb Gyula is, akinek kiváló értékű szepesi 
dialektológiai és néprajzi működése már nemcsak szakkörökben ismere
tes és megbecsült és kinek előttünk fekvő új munkája is írói kvalitásait: 
az alaposságot, széles látókört, tökéletes tárgyismeretet és szigorúan 
tudományos módszert a legszebb összhangban tünteti fel. Munkájával 
példát adott arra, hogyan lehet az egyes szepesi községekről teljesen 
megbízható és egyben vonzóan megirt monográfiát nyújtani. A műben 
megelevenedik Kakaslomnicz múltja és elénk áll a jelene. Megismer
kedünk K. földrajzi viszonyaival, alapításának körülményeivel, a Ber- 
zeviczy-család megjelenésével, mely a helység főurasága lesz, a többi 
ott székelt nemesi családdal, a községet ért sok természeti csapással, 
a község kulturális intézményeivel, kiterjedésével, jogviszonyaival — 
végre hites embereivel (Buchholz György, Augustini ab Hortís, Ber- 
zeviczy Gergely, Spiner Andor stb.) E mű, mely az amerikában élő 
szepesiek pályadiját elnyerte, nem csak a szepesiek, hanem a Szepes- 
séget szerető közönség érdeklődését is megérdemli, mert nem csak 
kiváló tudós, hanem hazafiasán dobogó s z í v  munkája is, mely hivatva 
van a mindenfelé szétszórt cipszerek szolidaritásának és szülőföldjük 
szeretetének az erősbitése mellett, a régi hazájuk iránti hűséget is 
ébrentartani. Kifogást alig tehetünk a jeles mü ellen, legfeljebb, hogy 
a gazdag anyagot esetleg máskép lehetett volna elrendezni.

így tehát a tudós szerzőt a legteljesebb elismeréssel köszöntjük 
és kérjük jeles munkásságának folytatására, kiválólag a Szepesség nép
rajzának elkészítésére. Sz. O.

Lieszkovszky Pál, Dillínger Alfréd: Modor és jellem. (Pécs, 1927).
„És adatott vala tinéktek,
Teremteni új nemzedékoi." (Arany).

E jelmondattal kezdődik a közel 200 lapos könyvecske, amely hézag
pótló a maga nemében. Az ifjúság nevelésére, csiszolására írják az 
ifjú szerzők, gondolván elsősorban katonatársaikra — de átlapozva 
meggyőződtünk, hogy nem kevésbbé jó lenne ezt fiatal tanárainknak s 
lelkészeinknek is átíapozniok; ők még csiszolódhatnak, az öregeknek 
úgyis hiába adnók kezükbe. Két főrésze: „Illemtan“ és „Jellemtulaj
donságok“ közül első a sikerültebb. Ebben általános társadalmi szabá
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lyokat, tanácsokat ad, az öltözközdés, étkezés, érintkezés, viselkedés 
formáiról tájékoztat a könyv. A jellemtulajdonságok közt a becsülettől 
az önuralom, fegyelem, bejtársiasság, széthúzás kérdésein át a hazaszere
tetig tárgyal sok szépet és jót. Függeléke levélminták s öltözködési 
táblázat. — Az ifjúság lelkesedése jellemzi tárgyalását, melyet a nemes 
cé l: hazánk jövőjének az ifjúság nevelése révén való fellendítése táplál. 
Sok szempontja kissé szétfolyóvá teszi tárgyalását; nem is egyszerre 
végigolvasandó olvasmány akar lenni, hanem amolyan illemtani lexikon, 
melyben utánanézhetünk, ha vitás kérdéseink vannak. — Tanulsággal 
forgathatja mindenki, aki modorosságát leakarja küzdeni s csak ajánl
hatjuk különösen ifjú nemzedékünk figyelmébe, mert hovatovább az 
u. n. „lovagias magyar nemzet“ is frázis lesz, mint annyi más, ha nem 
nevelünk más nemzedéket, melyben Felméri szerint „a fenkölt érzületé 
és a tökéletes jellemé" a döntő szerep.

Budapest. Dr. Böhm Dezső.

Lux Gyula: A nyelv. Nyelvlélektani tanulmány. Budapest,
Athenaeum. 134. old.

„Ez a tanulmány a nyelvfilozófiai és nyelvlélektani kérdések nagy 
tömegéből azokat a kérdéseket akarja megvilágítani, amelyek a nyelv- 
tudománnyal és a nyelvtanítással foglalkozót különösen érdeklik . . . 
Miként magyarázzák ma az emberi nyelvkeletkezés, a nyelvfejlődés 
kérdéseit, mit tudunk az egyéni nyelv keletkezéséről és fejlődéséről és 
különösen mit tudunk a beszélő, illetőleg hallómegértő egyén lelki 
folyamatairól." A munka e szerint három főrészre tagozódik: 1. A 
nyelv és a beszéd. A nyelv keletkezéséről szóló elméletek. A beszéd 
fejlődéstörténete. (5—49. o.). 2. Az egyéni beszéd fejlődése (a gyer
meki nyelv (49—73. o.). 3 A nyelvi jelenségek lélektani vizsgálata 
(74—124. o.)

Minthogy a nyelvlélektan alapjait Wundt vetette meg s a mai 
nyelvpszichológusok is nagyobbára ezeken az alapokon építenek tovább, 
természetes, hogy szerző munkájában is Wundt szolgáltatja a vezér- 
motivumokat. A szerző különben, aki nem kritikai tanulmányt, hanem 
tájékoztató munkát irt, Wundt rendszerén csupán azt az objektiv kriti
kát gyakorolja, amelyet a nyelvlélektan fejlődése magával hozott. 
Egyéni mondani valója tehát nem sok van, annál hálásabbak lehetünk 
iránta azért a nagy anyagért, amit aránylag szűk terjedelmű munkájá
ban összeszorított. Hogy milyen arányú rövidítéssel volt kénytelen 
dolgozni, arra csak azt hozom fel, hogy Wundt jelentésváltozás elmé
letének ismertetésére két oldalt tud szánni, ami pedig Wundtnál száz
hatvan oldal. Ez a körülmény teszi érthetővé, hogy munkája ebben az 
alakjában zsúfoltan, túlterhelten h a t; mit még fokoz az is, hogy bizo
nyos sietség, pongyolaság érzik az egészen. Csak igy lehet megérteni 
bizonyos kiegyenlitetlenségét; itt-ott fetünedező ellenmondások, stiláris 
hibák (germánizmusok, szók kimaradása, ismétlése, nem odavaló szók 
használata) nem sokat vonnak le értékéből. Nem akarom ezeknek az 
inkább kűlsőleges hiányosságoknak felsorolásával nyújtani ismerteté
semet, inkább nehány mélyebbreható fogyatkozására mutatok rá,
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A szerző nyelvfilozófiai és általános pszichológiai tudása még 
nem minden izében elég erős. A belső nyelvalakról szólva azt mondja: 
„Humboldt nem használja még az innere Spraehform elnevezést, ezt 
Steintal használta először“ [14. o.]. Ha szerző alaposabban betekintett 
volna Humboldt müveibe, az innere Spraehform kifejezéssel számtalan
szor találkozott volna. Talán Rubinyi Általános Nyelvtudománya vezette 
félre a szerzőt; mindenesetre kár, hogy nem ismeri Klenim szép 
tanulmányát „A belső nyelvalak“-ról (Minerva 1925.), sem az én 
Humboldt Nyelbölcseletéről irt tanulmányomat (Német Plilológiai Érte
kezések 1914.). Megértem azonban, hogy szerző, aki a felhasznált 
irodalmat három oldalon sorolja fel, a nyelvfilozófiai iratokba, mivel 
ő főképen nyelvpszíchológiát akart adni, nem mélyedt bele. Humboldt 
különben is olyan nehéz szerző, hogy még a németek sem szívesen 
olvassák, Steintal mondja róla, hogy Humboldtot mindenki rendkívül 
nagyrabecsüli, munkáit a legelső helyre teszi könyvtárába, a legmaga
sabb polcra s ha aztán szükséges volna valaminek utána nézni, nem 
veszi le a könyvet, mert igen magasan van. Pedig szerző több helyen 
hasznát látta volna Humboldt odaadóbb tanulmányozásának. így pl. a 
nyelv eredetére vonatkozó elméletekben külön hely illetné meg Hum
boldtot, mint a nyelv „felfedezésének“ teoretikusát, aki azt tanítja, hogy 
a beszélni kezdő ősember taglejtés és kiáltás után észreveszi, hogy a 
másik ember, a társa, akihez indulata hatása alatt kiált, reagál, vagyis 
a kiáltást megérti. Egyúttal meglátná a szerző azt is, hogy mennyire 
modern tndós Humboldt e ponton még ma is, mert hiszen Wundt 
lélektani magyarázata a nyelvkeletkezéséről (amit szerző is elfogad és 
szépen ismertet) lényegében szintén ezt mondja, csak természetesen 
sokkal részletesebb lélektani elemzéssel dolgozza ki. Megtalálta volna 
Humboldtnál azt is, amit szerző talán két-három helyen is említ, hogy 
a nyelv és a gondolkozás kölcsönösen támogatják egymás fejlődését; 
megtalálta volna azt is, hogy az ősember első szavai egész mondatokat 
jelentettek; valamint figyelmet érdemelt volna Humboldtnak az a gon
dolata is, hogy egy népnek a nyelvéből a nép szellemi alkatát, szelle
mének jellegét is meglehet ismerni. Ez a gondolat, amelyet különben
N. Fink meg is kísérelt Die Sprachstämme des Erdkreises c. munkájá
ban értékesíteni, ma amikor a lélektan karakterológiai irányának meg
születését is szemléljük, egy általánosabb érdekű nyelvlélektani munká
ban nehezen mellőzhető.

Feleslegesnek tartom annak a kérdésnek felvetését, hogy „a ma 
létező összes nyelvek egy közös nyelvre vezethetők-e vissza vagy 
sem", hiszen a szerző maga mondja, hogy ezt a kérdést „ma még nem 
lehet eldönteni." Az a hozzászólás pedig, hogy „Valószínű csak az, 
hogy már az őshazában is rendelkezett a ma élő emberiségnek az őse 
olyan szellemi készségekkel, amelyek a gondolatkifejező eszközök 
kifejlesztésére alkalmasok voltak“ (27. o.), végül is alig mond valamit. 
Nincs ennek a problémának semmi fontossága s ha egyszer az ember 
fejlődésének s nyelvfejlődésének alapjára állunk a P. Schmidt-féle 
fejlődéstagadással szemben s a Schmidt-ié\e kijelentéselméletet nem 

f ogadjuk el, akkor igen is fel kell tennünk azt, hogy az emberré alakú-
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kulás több helyen megtörténhetett s a nyelv is, mint kifejező mozgás, 
hangtaglejtés megkezdődhetett, fejlődésnek indulhatott.

A „Höckel biogenetikus alaptörvényének" nyelvlélektani alkalma
zását, bár itt szerző W. Stern-re, a gyermeknyelv tudományának meg
teremtőjére és klasszikus művelőjére támaszkodik, szintén nem tartom 
egy ilyen szükreszabott áttekintő munkában fontosnak, hiszen ma már 
a Háckelizmuson régen túl vagyunk, maga a biogenetikus alaptörvény is 
inkább hipotézis mint törvény. Azok a példák, amelyeket szerző idéz 
annak igazolására, hogy az egyéni nyelv fejlődése a faji nyelv fejlődésé
nek megismétlése s hogy a gyermeki nyelvben is feltalálhatok az 
asszimiláció, metatézis, elizió stb., a pozitív szemlélet előtt inkább 
csak azt igazolják, hogy a kis gyermeknek nem sikerül mindjárt pon
tosan kiejteni a felnőttektől hallott szavakat.

Szerző pszichológiai tudását illetőleg aggályaim vannak a tudat 
életének pontatlan felfogása és pongyola terminológiája miatt. P l.: „A 
folyékony beszédnél (hallgatásnál) azonban a mondatnak kimondandó 
vagy kimondott szója nem merül el egészen a tudattalanságban“. . . 
(ritkítás tőlem). „A gondolat feltűnésekor tehát ott maradnak a tudat 
felszínén, (mondhatnék a tudat homályában) a gondolattal asszociált 
szóképzetek is, amelyek azután mint egy tovahaladó hullám egymás
után jutnak a tudat világosságába." Azt hiszem, precízebb és világo
sabb volna a dolog, ha a szerző a tudatmező, a tudat fókusza köz
ismert műszavakat használná. A kimondandó szavak bekerülnek a 
tudatmezőbe, kimondáskor a szó a tudatmező legvilágosabb pontján, 
a gyújtópontban van, kimondás után ismét a tudatmező szélére, tehát a 
homályosabb helyekre kerül.

A 39. oldalon szerző ezt mondja: „Az artikuláció csupán az 
embernél fejlődött ki és a hangmodulációval együttesen az emberi 
beszéd legjellegzetesebb vonása lett, De amig pl. a madarak hang
modulációja részben zenei hanggá fejlődött, addig az emberi beszéd
hangból csaknem teljesen hiányzik a zenei jelleg. Az, amit énekhang
nak, tehát az ember zenei hangjának nevezünk, az későbbi fejlődés 
eredménye és már a művészet körébe esik.“ Egyszer tehát ott van az 
emberi beszédben a hangmoduláció, a másik helyen pedig „hiányzik a 
zenei jelleg." Ha nem akarom ezt ellenmondásnak felfogni, akkor homá
lyos az idézett hely. Már pedig az emberi beszéd zenei jellegéről, 
annak tényezőiről Tonstärke, Tondauer, Tonhöhe bőven és világosan 
beszél Wundt is : beszélnek a magyar tudósok, Gombocz, Tolnai, Csűry 
is. Viétor vizsgálatai még épen szenzációsak, hiszen tudjuk, hogy pl. 
egyik magyar hallgatójával egyfolytában olvastatott magyar szerzőktől 
pár-pár sornyi szöveget s megmondta, hogy az előtte ismeretlen nyelvű 
magyar szövegben hol kezdődött az új szerző s a hallott szöveg 
alapján jellemezte a szerzők beszédének, stílusának dallamát is. Sőt 
egy súlyos bűncselekmény esetében, ahol az irásszakértelem lehetetlen 
volt, pusztán a beszéddallam alapján kimutatta, hogy az írott szöveg a 
gyanúsítottól származik.

Az egész könyvről az a benyomásom, hogy a feldolgozandó 
anyag tömege, szövevényessége túlhaladta a szerző erejét. Ha munkája
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három főfejezete közül egyet dolgozott volna ki gondosabban, nagyobb 
eredményt ért volna el. így nem tud mindig tisztába jönni forrásai 
értékével s míg pl. O. Dittrich-re, mint a nyelvlélektan „egy kiváló 
művelőjé“-re ötször is hivatkozik könyvében, addig Viétor neve elő 
sem fordul. Én hallgattam Viétort is, Dittrichet is, míg Viétor minden
ben precíz, biztos és világos, Dittrich csupa tapogatózás, bizonytalanság 
és homály. Igaz, hogy Viétor nem akart pszichológus lenni, pozitív tudo
mányt, hagtant adott, de a fennebb mondottakból láthatólag olyan 
tényeket figyelt meg, amelyek nyelvpszíchológiailag is jól értékesíthetők 
és figyelmet érdemelnek.

Mivel Lux Gyula könyve filológiailag képzett tanárok kezébe van 
szánva, fogyatkozásai ellenére is érdemes könyv. A kritikus olvasó 
leszámítja a zökkenőket s örömmel fogadja ezt a nyelvlélektani tájékoz
tatót, amelyből felfrissíti a rég tanultakat, bőven hall új dolgokat, 
különösen a legjobban sikerült harmadik részben. Ilyen szempontok 
mellett ajánlom ezt a könyvet tanártársaim figyelmébe, jóindulatába.

Trócsányi Dezső.

Zsigmond Ferenc: Az Ady-kérdés története (idézetekben).
Mezőtúr, 1928. Török-kiadóvállalat. 143 lap.

A  fanatikus rajongók és a dühös ócsárolók harcai között olyan 
jól esik az embernek végre ez a nyugodt, higgadt s a lehetőséghez 
képest tárgyilagos hang, amivel az Ady-kérdést kiegyensúlyozott kritiká
val tárgyalja szerző e munkájában. Az összes elhangzott kijelentések 
komplexumából kiragadja a legfőbbeket, mintegy irányjelzőkül felsorakoz
tatja pro és contra s igyekszik azokat a kívül álló harmadik személy 
biztos látásával nézni, sine ira et stúdió tárgyalni. Összeállította pedig 
ezt a munkát szerző a felnőtt ifjúság számára vezérfonalul, hogy a viták 
dühéből kijegecesedett tudni érdemes valóságokkal tisztában legyen az 
Ady-kérdéssel megismerkedni vágyó laikus, vagy a bizonyosságra éhes, 
kiváncsi lélek.

Kimondott célja a vitás pontok genezisének ismertetése és az, 
hogy maga az olvasó döntsön a felett, hogy az érvek közül melyik a 
legelfogadhatóbb számára. Ahhoz, hogy megdönthetetlen igazságokat 
szöggezzen le a kritikus Adyról, még nem érkezett el a 12-ik óra, 
arra pedig, hogy a kérdés részleteiben is tisztázódjék végre, nagyon 
alkalmas ez a könyv, e tekintetben igazán hézagpótló mű.

Szinte meglepő sok helyütt e tanulmányban a szakember világos 
okfejtése, a meggyőző bizonyítékok felsorakoztatása és elhitetésmódja, 
amellyel velünk találtaja el a sokféle eshetőségek közül a legmegfelelőbbet, 
ami tulajdonképpen a szerző állásfoglalása. Lagnagyobb érdeme azon
ban e könyvnek az, hogy minden féltő nagyképűséget félretéve igen
is hozzá mer nyúlni ehhez a kényes témához, megdönti tabu jellegét 
e problémának, hogy ifjúságunkat el kell zárni előle, mert megrontanók 
azzal minden szépre, jóra, nemesre és a legnagyobb szertelenségekre 
egyformán hajlamos lelkeket; kimondja, hogy igenis oda lehet az ifjúság
nak, sőt oda kell adni a fiatalságnak, hogy ő maga lássa és ítéljen, leg
följebb Ariadné fonalat nyújt szerző kezükbe e könyvével és kivezeti 
őket — észrevétlenül — a helyes irányba a lehetőségek zűrös útvesztőjéből.



Az Ady-apológiák végtelen sorozatából hosszabb időt szentel 
Ignotusnak, Hatvány Lajosnak és Benedek Marcelnek, próbál harmóniát 
teremteni Ady Lajos és Révész Béla biográfiai ellentmondásai között 
s megállapítja, hogy Ady emberi életpályáját a nevelés érdekeinek 
szolgálatában csak elrettentő például lehet venni, mert bár az igazság 
szempontjából kívánatos, „hogy semmi se maradjon titokban előttünk 
az élet valóságéi közül, de pl. a serdülő ifjúság szeme néha nem hasznát, 
hanem kárát vallja a túlságosan erős világításnak" s itt látszólag ellen
tétbe kerül Makkai felfogásával, aki szerint „a történelem és irodalom 
egyoldalúan fehér kezelése, minthogy a valósággal nem egyezik, nagy 
veszélyeket rejt magában," jóllehet Makkai nagyon is fehéren és tapin
tatosan kezeli Ady testi vonatkozású morális kilengéseit. Egyébként 
Makkai is csak az érett ifjúság előtt tárná fel ezeket az elhallgatásra 
ítélt biográfiai mozzanatokat. Arról azonban már lehet vitatkozni, hogy 
ez a bizonyos szellemi érettség az ifjú 16—24 évéhez van-e kötve, 
mint Makkai mondja, vagy előbb, esetleg utóbb következik be, Sőt 
Zsigmond Ferenc a maga részéről ezt sem fogadja el teljes mértékben 
s fölveti a kérdést, hogy a Makkai által visszariasztó jellegűnek mondott 
Ady életrajz nem csábítja-e a pályája elején álló ifjút éppen azok 
követésére ? E tekintetben talán túlsötéten Ítéli meg az ifjúság kriti- 
kátlan önállótlanságát. Lehet, hogy ő ismeri az ifjúságot s ezért ipar
kodik olyan túlzott pontossággal teljes világosságot deríteni minden 
lényegtelen kérdésre is, ami az ifjúságért való aggódás eredménye és 
a használni igyekvés célzatossága.

Ez cseppet sincs ugyan hátrányára a műnek s a mű értékének, én is 
inkább az ifjúság igazolásával tértem ki erre a pontra, mint aki magam is 
a Makkai megállapította korhatár elején ismerkedtem meg e költőzseni
vel, de semmiféle csábítás nem kisértett Ady emberi életének után
zására, mert a költő külső élete csak hitvány keret a legtöbbször, a 
géniusz értékének szerény takarója, nem mindig a szellem velejárója.

Végigtekintve Ady költői pályáján, az Ady-kérdés kezdetét s az 
irodalom kettészakadását 1908-tól datálja szerző (Vér és arany meg
jelenése s a Holnap c. írod. társaság megalakulása) s itt mindjárt igyekszik 
is megmagyarázni Ady forradalmiságát s leszögezi a konzervatív kritika 
múlasztását, amely a modern tehetségeket elkallódni, vagy helytelen 
vágányra siklani engedte. Rámutatott igen helyesen arra is, hogy nem 
annyira esztétikai viták ütköző pontja volt Ady, mint inkább világnézeti 
ellentétek kirobbanási alkalma, azért nem jöhetett létre kompromiszzum.

Felsorakoztatja a vádpontokkal kapcsolatban az egész Ady iro
dalmat. A sok érdekes eszme közül, melyeket felvet könyvében, 
bennünket is leginkább ez a specialis kérdés érdekel: vájjon meg
kívánja-e az ifjúság érdeke, hogy a tanúlandó művészi alkotások össz
hangot alkossanak a pedagógiai eszményekkel. Itt van az Ady-kérdés 
Achillessarka, kár, hogy ezt a problémát ő sem fejti meg határozottan.

A szerelmi költészetére vonatkozó szélsőséges állás foglaláso
kat ismertetve két véleményt helyez szembe egymással : Hatványét és 
Makkaiét. A vallásos hit és erkölcsi érzés megléte, vagy hiánya is nagy 
port vert fel. Ravasz László betegnek és veszedelmesnek minősíti, 
Makkai e felfogást támadja s Adyt megvédi hatalmasan, Sebestyén Jenő
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is tiltakozik ez irány ellen s legszomorúbb, hogy éppen teológusok 
boncolják ezt a témát, ami kizárólagosan irodalmi ügy. Beleszól a vitába 
Hatvány is s szerző felfogása Makkai megállapításainak lényegét is 
magáévá téve inkább Hatvány felé hajlik ott, amikor az megállapítja, 
hogy Ady vallásos költészete korkép és kórkép egyszerre : egy fél-hitű, 
szerencsétlen korszak kollektív lelkűletének tükre. Én inkább aláírom 
ezek ellenére is Makkai megállapítását.

Azt azonban vakon aláírom, amit kétségbe vonhatatlan tény gyanánt 
említ, hogy az Ady-kérdést elsősorban irodalmi, azaz művészeti kérdés
nek kell tekinteni, pedig a viták csúcspontján nem a költő, hanem az 
ember áll mindegyik vitázónál.

Függelékül adja Ady költészetének 50, éves évfordúlójára írt 
tanúlmányát, ahol egyéni felfogása már határozottabban kidomborodik, 
ami méltó kiegészítője e filológus pontossággal megírt munkának. Ezzel 
ha nem is tudott rendet teremtei a nagy káoszban (ami nem is volt 
célja), de alapos és a kérdés legapróbb részletéig kiható lelkiismeretes 
művével felhívta az érdeklődést e témára, írod. kalauzt adott benne 
nemcsak a laikusoknak, hanem az Adyt ismerők- és tisztelőknek is 
értékes élményt nyújtott s ajánljuk jó lélekkel mindenkinek elolvasásra 
és megszívlelésre. Dr. Boross István.

Magyar nyelvtan. A középiskolák I. osztálya számára. írták : 
Dr. Kovács Géza, Dr. Trócsányi Dezső. 66 1. U. a. a II. o. számára. 
Irta : Dr. Trócsányi Dezső. 86 1. Franklin Társulat kiadása.

A Dr. Kovács Géza, Ravasz Árpád, Dr. Trócsányi Dezső és 
Zsígmond Ferenc szerkesztésében megindúlt „Magyar könyvek sorozata“ 
az előttünk levő könyvekből ítélve értékes gyarapodását jelenti a magyar 
tankönyvirodalomnak. A magyar nyelvtan I. és IÍ. osztályos része nem
csak az új középiskolai tantervhez való alkalmazkodása, haenm a nyelv- 
tanítás módszerének fejlesztése miatt is újat jelent a régibb tankönyvek
kel szemben. A jól bevált rávezető módszert mindvégig vonzó tartalmú 
erkölcsi, esztétikai értékű szemelvényeken alkalmazza. A célszerűen 
megválasztott rövid olvasmányok s a belőlük levezetett egyszerű nyelvi 
jelenségek mind megtárgyalhatok a rendelkezésre álló idő alatt. A 
rávezetés minden esetben egyszerű és világos, a végeredmények meg
fogalmazása hasonlóképen rövid és könnyen érthető, Ami jót igy az egyes 
részletekről elmondhatunk, ugyanazt az elismerést érdemli az egész 
mű logikus szerkezete, anyagának természetes csoportosítása és mód
szeres fejtegetéseinek szerves összefüggése. Igen helyesen először a 
nyelv és beszéd fogalmát magyarázza a maga természetes megnyilat
kozásában s a legteljesebb önálló nyelvegységből, az egyszerű mondat
ból analizálja a beszéd- és mondatrészeket. A különböző szempontú 
analízisek végül is a minden szempontra kiterjedő mondatelemzésben 
kapcsolódnak egységes műveletté. A II. osztályos rész ugyanígy foly
tatja a nyelvi jelenségek módszeres vizsgálatát az összetett mondatok 
alapján. Üj technikus terminusként jelenik meg a „mondatsor“ a mellé
rendelő s a „mondatrend“ az alárendelő összetett mondat jelzésére. 
Ez a rövidítés a használhatóság szempontjából mindenesetre célszerű



s minthogy a lényeg megértése ez esetben nem a neveken fordul 
meg, egyéb tekintetben sem lehet kifogás ellene.

Mindkét könyv használatát megkönyíti az anyagnak leckékre való 
felosztása. Ez a minden valószínűség szerint gyakorlati értékű beosztás 
mutatja, hogy a könyvek szerzői nemcsak szakoktatási, hanem a tanítás 
nyújtotta gyakorlati tapasztalatokban is gazdag pedagógusai a magyar 
nyelvnek. Csak e két körülmény szerencsés összetalálkozása ajándékoz
hatott meg bennünket az előttünk levő kitűnő tankönyvekkel.

G u l y á s  S á n d o r .

A jogakadémiai kérdésről. A  p r o t e s t á n s  e g y h á z a k  i s k o l a f e n n ta r 
t á s i  a u to n o m jo g á t  é r t  s é r e le m . Irta : Szontágh Vilmos dr. Miskolc 1927.

A „Magyar jövő" kiadásában megjelent 18 oldalos kis füzet 
nagyon megérdemli, hogy olvasóink figyelmét ráirányítsuk. A miskolci 
jogászgegylet könyvtárának 25-ik füzete ez. S e derék vállalatnak soro
zatában is megállja a helyét, Ha merőben szorosan vett jogászi szak
fejtegetés volna, ahogyan a szerző már a bevezető mondataival sejtteti, 
— talán felmerülhetne a kérdés, miért szándékozunk vele kissé terjedel
mesebben foglalkoznia „Protestáns Tanügyi Szemlédben s miért ajánljuk 
olvasását a mi közönségünknek ? De nem kell megijedni a szerző 
jogászkodásától az e téren laikusoknak sem, mert mentői jobban bele- 
melegedík a tárgykörébe, annál érdekesebben ír és több olyan kijelen
tést is tesz, ami már nagyon is szól nemcsak a júristákhoz, hanem 
mindenkihez, aki a protestáns tanügynek az állami politikával való 
kapcsolatáról csak egy pár negyedórányit is gondozott valaha. Szabad-é 
feltennünk, hogy a prot. tanügyi társadalomban e téren sokan volnának 
közömbösek ? S ha mégis vannak, — fel kell ráznunk őket és meg
értetnünk velük, hogy a protestáns jogakadémiák évek óta tartó és 
most csaknem tetőfokig jutott válsága, nemcsak azt jelenti, hogy a 
protestáns tanügy valaha oly dicső várának egy emelete omlik le, hanem 
egy vérrel kivívott nagyszerű egyházpolitikai jog megy veszendőbe, 
melyen a puszta jogfenntartásnak esetleges egyidejű törvénybefoglalása 
is keveset segítene ! Sőt virtualiter hátrányosabb eredményre vezethetne, 
mint a jogakadémiai intézmény absolut, egyszersmindenkorra szóló 
megsemmisítése. A protestáns közép- és alsóbb-fokú általános s szak
intézetek fenntartói, tanárai, tanítói, barátai pedig gondolhatnak arra s 
kell is hogy gondoljanak, — amit Szontágh dr. a miskolci jogakadémia 
tövéből füzetében a fülükbe kiált: „Hódié mihi, eras tibi!"

* *¥
Eredeti módon veszi jogászi bonckése alá a szerző a jogakadémiák 

létalapját megrendítő elhiresedett két kultuszmíniszteri intézkedést, — 
t. i. a jogakadémíák első évfolyamára felvehetők létszámának 40-re 
való korlátozását és az akadémiák eddigi államvizsgáztatási jogának 
felfüggesztését.

Egy sajátságos fictíóból indúl ki Szontágh. Tudja azt a szerző, 
hogy hazánkban nincsen olyan legfelső közjogi, illetve olyan közigazga
tási bíróság, amelyhez ez ügy panaszolható, felterjeszthető lenne s amely
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miniszteri intézkedéseket bírói ítélettel semmisíthetne meg. Mivel u. í. 
a mi közigazgatási biróságúnk hatáskörébe tartozó ügyek a létesítő 
míllenninumi törvényben taxatíve vannak felsorolva és azok egyikébe 
sem illenék ez a jelen vitatétel. De elmondja, hogy a francia Conseil 
d' Etatnak bezzeg van ilyesmire megfelelő osztálya és a közjogi bírás
kodásra vonatkozó német jogtudomány bőven tárgyalgatott efféléket 
elvileg, az elméletileg előjöhető hasonló eseteket, épen a francia Conseil 
d' Etat praxisa kapcsán birálgatva. És ügyesen fejti ki Szontágh, hogy 
e tudós elméletek szerint, ha Franciaországban történt volna ez eset, 
az autonóm főiskolai fenntartók könnyen megnyerhetnék e port a 
miniszterük ellen s épigy a német felfogás szerint is.*

Tegyük tehát, javasolja a szerző, a nálunk hiányzó bírói fórum 
helyére a magyar nemzeti jogászi közvéleményt és vigyük eléje a 
kérdést. Hátha e közvélemény állásfoglalásának hatása alatt mégis 
kénytelen lesz a miniszter úr visszavonulni ?

*

Szedjük történeti sorrendbe — némi kiegészítő magyarázatokkal — 
a szerző érveit, amelyek különben nemcsak az övéi, mert hiszen az 
evangélikus egyház tiszai területének tiltakozó feliratában is hangoztatva 
vannak azok s lényegében ugyanezek a református egyetemes jogaka
démia kormányzó bizottsága által is leszögeztettek és felterjeszttettek.

E szerint a hazai két nagy protestáns egyház az ellenreformáció 
minden zivatarai után kivívta magának a felekezeti autonómia és jog- 
egyenlőség elismerését és pedig az iskolaügyre nézve is s ezt az 
1790 91 -iki országgyűlés a XXVI. t.-c.-ben szinte alaptörvényként állapí
totta meg"(az akkori kath. és prot. rendek megegyezésének eredményéül.)

E törvényes alapon létesültek száz év előtt a protestáns jogi fő
iskolák. Ám ezeknek fenntartása, a kor követelményeinek emelkedése 
folytán egy emberöltő előtt már nagy anyagi nehézségekbe ütközött.

Nos az 1848. XX-ik t. c. 3. §-a értelmében ekkor az államnak 
kellett volna a fenntartási terheket magára vennie, vagy legalább is 
olymódon segíthette volna e tanintézeteket is, mint 1883 után a pro
testáns felekezeti gimnáziumokat.

Az állam azonban ezt nem tette, de mégis a költségvetési törvény 
keretében az 1908-ík évi kormány, Apponyi miniszter bölcs belátása 
folytán, adott a jogtanároknak megfelelő fizetéskiegészitést, pótlékot s 
később állandó segélyeket.

Amidőn pedig 1920-ban az ellenforradalom győztes berendezke
désével egyidejűleg mutatkozott az is, hogy régi szép országunkból 
nagy területek amputáltatnak le, — s igy minden téren összébb kell^ 
huznunk vitorláinkat, az akkori nemzetgyűlés meghozta a híres XXV-ik

* Mort (I. 7 1. a francia Consoil d’ Etat“, — lia t. i. előtte megpanaszol- 
tatik — „megsemmisíti az olyan hatósági, természetesen miniszteri intézkedést is, 
melyről megállapítja, hogy nem szolgál annak a célnak, hogy az intézkedés nem 
abból az intencióból fakadt, melyet a törvényhozó inegáilapítliatólag kitűzött.“
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t. c.-et, mely bizonyos kautélákkal felhatalmazta a minisztert, hogy az 
egyes főiskolákra felvehető hallgatók létszámát kontigentálhassa.

Ám e numerus claususos törvény hozatalakor Szontágh szerint a 
törvényhozó testület, illettve igy e törvény maga sem akart „mást, mint 
azt, hogy a változott viszonyok megkövetelte módon szabályozza az 
értelmi pályák succrescentiáját. Ennek a törvénynek az éle tehát nem 
irányult a jogakadémiák ellen.“

E törvényre támaszkodva adni ki tehát oly rendeletet s tenni 
oly intézkedést, mely a szegényebb jogakadémiák elsorvasztását, meg
szüntetését célozza, — legalább is nem következetes, az 1790 91-iki és 
1848. XX-iki alatörvények célzataival meg pláne épen ellenkezik.

A szerző a francia Conseil d' Etat bíráskodására és a német 
tudományra hivatkozva magyarázza, hogy a hivatolt régi alaptörvények
nek olyan kijátszása lenne ez, amit az említett bíróság valószínűen 
„in fraudem legis" kiadottnak, vagy „culpa dolo proxima-nak minősít
hetne, mint ahogy a 8-ik, 9-ik lapon citált német tudós (Rudolf von Laun) 
szerint, hasonló esetekben főhatósági rendelkezések igenis megsemmisit- 
tettek és megsemmisítendők.

Szerző szerint az ilyen eljárásban a Conseil d' Etat legalább is 
„detournement de pouvoir“-t látna, ami maga után vonja az ilyes köz- 
igazgazgatási főhatósági intézkedés megsemmisítését.

Nem szabad ugyanis felednünk, hogy amikor az állampénzügyek 
szanálása érdekében a jogtanárok fizetéskiegészítése visszavonatott, az 
egyébként is önhibájukon kívül, épen a hallgatólagos államcsőd folytán 
megszegényedett felekezetekre nézve, — a prot. jogakadémiák fenn
tartása csaknem lehetetlenné lön.

Tudjuk, hogy két református jogakadémia kénytelen volt be
csukni a kapuit, de a megmaradott egy is csak olyképen működhetett 
tovább, épugy, mint az evangélikusoké is, ha az államtól visszavont 
segélypénzek kimaradását felfokozott tanpénz-jövedelemmel pótolta. 
Mivei azonban az állami egyetemek magasabb tandijak szedéséről szó 
sem lehetett, inkább alacsonyabb tanpénzekkel, de a beiratkozottak 
létszáma felfokozásával voltak kénytelenek dolgozni. Illetve nem is 
kellett egyebet tenni Miskolcon és Kecskeméten, csak azt, hogy itt is 
épugy felvegyenek előadásokat nemlátogató u. n. papiros-hallgatókat, 
mint tették évtizedek óta s teszik ma is az egyetemek. Persze a vizsga
szigorban se lehettek túlságosan kegyetlenek, bár az egyetemek alap* 
vizsgáival egy színvonalon maradni tudtommal igenis iparkodtak. Nem 
is ez okból jöttek, főleg Budapestről s környékéről sokan Kecskemétre, 
Miskolcra, hanem mert legközelebb találták e fakultásokat a budapesti 
egyetemről a létszámkorlát miatt kimaradottak. Továbbá mert ez aka
démiákon olcsón és kényelmesen, gyorsan volt lebonyolítható a beirat
kozás, ami nagyobb egyetemeken igen körülményes. Az ország lakos
sága a központban aránytalanul nagy; a perifériák egyetemei ezért is 
nem tudnak kellően benépesülni. Nem lehet ezen csodálkozni, kivált, 
ha azon társadalmi rétegek létszámára gondolunk, amelyekről az egyetemi 
hallgatók kikerülnek. A hazai főiskolákat megtöltő ifjúság felében, har
madában, a fővárosi és környéki lakosságból kerül ki.
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A kormány a prot. akadémiák e gazdálkodását pár éven át tűrte 
is. De később nagyobb sajtópropaganda indult a jogászproletáriátus 
veszedelmes és mesterséges növelése ellen és ennek ürügyén, — csodá
latosan csak a jogakadémíák ellen.

Pedig, ha e bajt oly országos veszedelemnek látja a minisztérium, 
— miért nem korlátozta az egyetemeken is jobban a számukra engedett 
nagy létszámot? Nem tette. Sőt! Pedig — mondja a szerző „azok 
némelyike alig tudja a részére megállapított kontigenst kihasználni“ (17 1) 

Szerintem ott üt leginkább a szegfejére Szontágh, mikor a 10-ik 
lapon azt fejti ki, vagy hagyja meg hát a miniszter az eddigi állapotot, 
illetve az akadémiák autonom jogi birtokállományát, amely esetben az 
egyházkerület (t. í. a tiszai ág. ev.) nem kér semmi anyagi támogatást, 
vagy „ám jelentse ki a miniszter, hogy az eleső (a szerző a tandíj - 
jövedelemre gondol) anyagiakat pótolni fogja és az egyházkerület 
bizonyára nem fog renitálni, “ mert a törvényben lefektetett jogait akkor 
biztosítva látja.* * *

*

A füzet 11-ik lapján a létszámkorlátozó rendelettel szemben 
kimondja, hogy „az 1920 :XXV, t.-c.-et a törvényhozó egész határo
zottan nem azért alkotta meg, hogy arra hivatkozással kibocsájtott 
rendelkezésekkel egy előző törvényben, az 1790—91 :XXVI. t.-c.-ben 
megadott jogot, annak eddigi lehető és háborítatlan gyakorlását tegye 
lehetetlenné.“

„Ha tehát nyilvánvaló, hogy az abban (t. í. a numerus claususos 
törvényben) kapott felhatalmazásnak a nehezményezett kontingens 
szerinti végrehajtása, mint közvetlen eredményt, a jogakadémia kény
telen megszűnését vonja maga után, — ez a rendelkezés alkotmányosan, 
jog, törvény és igazság szerint fenn nem tartható, mert ezt az ered
ményt a törvényhozó nem akarta s a miniszter nincs feljogosítva a 
törvényhozó akarata ellen, hanem csak annak megfelelőleg cselekedni.“

A  létszámkorlátozás — ha e jogi logikán túl teheti magát a 
miniszteri önkény, — ugyanígy tovább is mehetett volna s mehetne, 
„pl. a miniszter a felvehető hallgatók számát 20-ban, esetleg 3-ban is 
megállapíthatta volna s megszüntethette volna az alapvizsga-bizottságot 
is.“ (14. 1.) „És hol van akkor a garancia kérdhetjük, hogy a legközelebb 
ezt meg nem teszi?!“ (15. 1,)

„Ha nem sikerül a minisztert meggondolásra bírni, úgy — a jelek 
szerint — el lehetünk készülve arra, hogy legalább is mi protestánsok 
a jogakadémiáinkat, annak dacára, hogy fenntarthatásukat törvény bizto
sítja, anyagi eszközök híjján, ezt előidéző miniszteri rendeletek folytán 
leszünk kénytelenek beszüntetni."

Itt kiáltja a szerző a „hódié mihi, eras tibi“ mementóját! . . . 
és pedig az ország közvéleményéhez, Valóban még a kath. intézmények, 
minden nagy vagyoni alapjuk mellett se lehetnek velük ellenséges irányú

* Mikor az elemi iskolák tandijai töröltottok, így adott kárpótlást az állam 
s igy mentette meg a szegény protesiáns népiskolákat
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kormányzat ellen bebiztosítva, ha ily könnyű a törvények, sőt alap
törvények szellemével ellenkező miniszteri rendeletekkel operálni!

„Ha igy volna — folytatja Szontágh keseredetten — ha így 
lehetne — akkor nincs jogbiztonság, akkor nincs jog — és nincs 
kulturállam , . ."

Az államvizsgajog elvételére nézve arra figyelmezteti a minisztert, 
hogy erre pedig nincs is hatásköre, hiszen az oktatási és vizsgázta
tási rendet a jogakadémiákra nézve királyi rendelet szabályozta! Itt 
tehát most legalább is „hatásköri elhajlás“ készül. (13. 1.)

Feltétlenül jogosult a miniszter a protestáns főiskolák felett is 
felügyeletet gyakorolni. De szerző szerint „a felügyeleti jog nem gya
korolható úgy, hogy a felügyelet tárgya megsemmisüljön.“

A kétségtelen jogásztultermelés a háború befejezése óta nemcsak 
a jogakadémiák bűne s ezen igazán lehet más eszközökkel is segíteni, 
mint a jogakadémiák mesterséges elsorvasztása.

Hozzátehetjük, tessék inkább visszaállítani a jogakadémiák állami 
segélyezését, hogy lehessenek azok az intenzivebb jogászképzés olyan 
jeles műhelyei, mint voltak a háború előtt. Természetesen ez esetben 
nem is vennének fel azokra előadásokat nemlátogatókat, — és ne 
vegyenek fel többet az egyes egyetemekre se, mint amennyi valóban 
jár és amennyit egy professzor valóban tanítani képes (tehát egy pro
fesszorhoz se lehessen 300 vagy pláne 600 hallgatónak beiratkoznia, 
mint most Budapesten!). — Ám kárpótolják az eleső jövedelemért az 
állami egyetemeket, illetve professzorokat i s ! Az akadémiákon u. i. a 
tandijjövedelem nem a tanároké, hanem az intézet fenntartására 
szükséges.

Mindenesetre érdemes a Szontágh Vilmos dr. bátor fejtegetését 
elolvasni s felette elgondolkodni. Gergely György.

Külföldi folyóiratok szemléje.
Lehrproben und Lehrgänge. (Megjelenik negyedévenként a 

hallei Francke-féle alapítvány kiadásában. Szerkeszti: Dr. August
Nebe. 1927. októberi és 1928. januári füzet.) Vezetőhelyen találjuk 
Pachaly szép előadását a vallás szerepéről az emberek képzésében. 
Rövid bevezetésben megemlékszik arról a nagy változásról, amely 
1908-től 1918-ig következett be. 1908-ban a vallás és a német állottak 
a képzés középpontjában, 1918-ban pedig a porosz közoktatásügyi 
minisztérium rendelkezése szerint nem volt szabad még egy imádságot 
sem tanítani. Megemlíti, hogy újabban a vallástanítás kérdése ismét az 
érdeklődés homlokterébe került, de nem nagyon tud ennek örülni, mert 
a „tudatlanság és bizonytalanság, a pártoskodás és szenvedélyesség, 
az egoizmus és farizeízmus játszák a primhegedűt. “ Széles rétegekben 
tartják magukat az emberek ahhoz a jelszóhoz: a vallás túlélte magát, 
a múmia a múzeumba való. Szerencsére a hivatalos hatóság nem megy
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ennyire s a birodalmi alkotmány szerint a hittan az iskolák rendes 
tárgyai közé tartozik.

Szembeszáll azzal a régi ellenvetéssel, hogy a vallás nem tanít
ható, csak átélhető. Igaz, mondja, hogy a vallás, mint szubjektív érzés, 
mint személyes élmény nem tanítható s nem is kívánja, hogy az iskola 
direkt módszerrel ébressze a vallásosságot, mert ehhez próféták kellené
nek, de igenis tanítható a vallás objektiv megnyilatkozásaiban, a történe
lem, a kultúra és a mindennapi élet megnyilatkozásaiban. Hiszen az 
evangélium nélkül a modern kultúra teljesen érthetetlen lenne. Tanítható 
a vallás mint világnézet. Mint meggyőződés, amely bennünket az erkölcsi 
ideál felé hajt, amely megmutatja, hogy mik vagyunk és mivé 
kell lennünk. A vallás és erkölcs legszorosabb kapcsolata mellett tör 
lándzsát, ellentétben a német szociáldemokraták felfogásával, amely 
szerint az erkölcs teljesen autonom, független minden vallástól. Éppen 
a vallásoktatástól várja, hogy korunk materiálizmusa ellen felvegye a 
harcot s az emberiség lelkét helyes irányban alakítsa át. Végül a val- 
lástanitóknak ad egy pár praktikus tanácsot, különösen azt, hogy a 
Jézus konkrét kifejezéseiben rejlő absztrakt tanulságokat ne direkt 
ismertesse meg a tanulókkal, hanem azokkal hámoztassa ki.

Züst az írásbeli feladatok javításáról ír. Helyteleníti azt a mód
szert, amikor a tanár a sorok közé és a margóra annyit jegyez, hogy 
a füzet teljesen piros s végül is a tanár sokkal többet ad, mint amennyit 
a tanuló adott. Több példával illusztrálja a saját módszerét. Nála az 
írásbeli dolgozatokat felolvassák a tanulók s az osztály előbb a teljes 
dolgozatra mondja meg véleményét, azután mondatról-mondatra próbálja 
csiszolni. A tanár elé csak a már kicsiszolt munkák kerülnek. (Azt 
nem Írja meg, hogy mennyi időt vesz igénybe ez az eljárás egy 40-es 
osztályban. R.)

Henche cikke a tájszólások tanításáról a magyar iskolákat nem 
igen érdekelheti.

Reínhold Mueller a kísérleti psychológia bevezetéséről szól a 
filozófia propedeutika tanítása kapcsán. A német tantervi utasítás 
rendelkezése szerint a heti hat filozófiai óra közül egyet arra szán, 
hogy „alkalmasan megválasztott olvasmányok“ kapcsán tanárnak és 
tanulónak mintegy szabad teret adjon az önálló filozofálás elemeiben 
való jártasság megszerzésére. Két utón szokás járni. Vagy egy filozófus
nak műveiből vett szemelvények szolgálnak alapul, vagy egy kérdésre 
vonatkozólag több filozófus véleményét olvassák el s ehhez kapcsolják 
a tárgyalást. Mindkét ut sok veszéllyel jár. Ha több filozófus vélemé
nyét ismertetjük a tanulóval, még ha a szemelvények teljesen pártatlanul 
vannak is összeállítva, egyoldaluakká lehetünk s a tanulót megtanítjuk 
— iurare in verba compilatorís. Ha pedig egy filozófust veszünk 
alapul, a tanuló arra a téves következtetésre juthat, hogy pl. Kantot 
ismeri 8—10 oldal szemelvény alapján. Mueller nem helyteleníti általá
ban a filozófiai olvasmányok használatát, de rámutat egy másik útra is, 
amelyen haladva jobban elérhető az önálló filozofálás iránt való hajlan
dóság felébresztése. Szerinte onnan kell kiindulni, ahol a tanuló érdeklő
dését legkönnyebb megfogni. Ezért a kísérleti lélektant tartja jó kiindu-
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lásí pontnak. Legfeljebb 10 tanulóból álló lélektani szemináriumot vezet, 
ahol minden tag kísérleti szubjektum és objektum egyszerre. Nagy 
asztal körűi ülteti őket, hogy a tanulók figyelmét elterelje a tanárról.

A munkában nem szabad teljességre és rendszerességre törekedni; 
fő az, hogy problémákat állítsunk az ifjú elé s megmutassuk azokat 
az utakat, amelyeken ezeket a problémákat meglehet oldani. Wundt 
metronómja, Meumann testjei, Kraepelín számoló táblái nagyon jó 
eszközök az érdeklődés felkeltésére. S természetesen a kísérletek kap
csán sort keríthetünk sokféle lélektani és filozófiai probléma megvita
tására is. Ki lehet indulni a psychophysikai dualísmus feltételezéséből: 
a biológiai és a lélektani folyamatok sajátságos viszonyából. Az inger
küszöb, a Fechner-féle törvény, az érzékcsalódások, az érzetek erős
sége, minősége és színezete olyan kérdések, melyek a tanulót érdeklik 
s sok irányban magyarázhatók. Az érzetek után elő lehet venni a képze
teket s a velük kapcsolatos kérdéseket. De a tanulóknak mindent 
sajátmagukon kell megfigyelni.

Oelsner az abszolutizmus tárgyalásának módszeréről ir, Az 
abszolutizmus tárgyalásánál könnyen kisértésbe lehet jönni, hogy a 
világtörténelemben ne lássunk mást, csak uralkodók és népek hatalmi 
törekvéseinek a harcát, minden gazdasági és szellemi tényezőtől füg
getlenül. Az abszolutizmus tetőpontján, XIV. Lajosnál, tényleg nagyon 
erős ez a kisértés. Pedig itt is meg kell mutatni a tanulóknak, hogy 
az abszolutizmus rendszere sok más körülménytől is függ. Ki lehet 
indulni a középkori államok fejlődésének ismertetéséből. A középkori 
állam agrárállam. Ez a gyengesége. Alapja a hűbériség. A hübér kap
csolja a kiváltságosokat a fejedelemhez. De mivel a hübérek lassan 
örökölhetőkké válnak, a fejedelem iránt való hűség lassan elhalványul 
a az állam biztonsága a hiibérurak nagyon is bizonytalan hűségén 
nyugszik. Majd, mikor a hűbéresek maguk is hűbéreket osztogatnak, 
kifejlődik az oligarchia. Természetes, hogy a fejedelmek függetleníteni 
akarják magukat a vazallusok ingadozó állásfoglalásától. Az eszközt 
megtalálják a pénzben. A pénz uralma az, ami az abszolutizmust jel
lemzi s ezzel az egész gazdasági rendszer megváltozása. A pénzt a 
királyok saját hatalmuk § megszilárdítására használják. Első lépés a 
zsoldos hadseregek szervezése. S az a zsoldos, aki mindennepí kenye
rét a királytól kapta, tényleg hivebben szolgálta őt, mint a hűbéri 
kötelezettségen alapuló sereg. A nemesség jórésze is beállt a zsoldos 
seregbe, hiszen más munkához nem értett, mint a harchoz s a királyi 
udvarban a kívánatos fényt, pompát és tekintélyt is megkapta. Aki 
ellenszegült, azt lehengerelték. A pénzzel fizetett tisztviselői kar is a 
trón támasza lett. De a jólfízetett magas állások elnyeréséhez tudás is 
kellett. Ezért kezdték az egyetemeket látogatni. S mivel hivatalt csak 
nemes ember nyerhetett, a királyok pénzért osztogatták a nemességet 
s igy növelték bevételeiket. Ezekkel a támaszokkal átszervezte az 
uralkodó a birodalmat. S hogy az egységes vezetés még erősebben 
kidomborodjék, okszerű adópolitikát és gazdálkodási rendet kellett 
teremteni, Az indirekt adók, a merkantilizmus természetes velejárói az 
abszolutizmusnak, Az adósróf igénybevétele is az abszolutizmus ered-
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ménye. Úgy, hogy az abszolutizmus a hatalmát is, de az ellene támadt 
ellenszenvet is a pénznek köszönhette,

Brinkmann cikke a biológiáról különösen tanulságos abból a 
szempontból, hogy az emlékezet nagymérvű megterhelése, tehát a 
rengeteg név tanulása helyett a gondolkodásra való szoktatást követeli. 
Érdekes összefoglalásokat ad elő a szárazföldi állatok, a vízi állatok, 
a szárazföldi és vizi növények tárgyalása köréből.

Götze a viz kémiai tárgyalásával kapcsolatban érdekes példáját 
irja le a kémiai laboratóriumi munkák vezetésének. Nemcsak qualitativ 
méréseket kíván, hanem a quantitativ mérések elemeit is, a mérlegelést, 
a títrálást stb., hogy a tanuló saját tapasztalatából ismerje meg a 
kémia nagy gyakorlati jelentőségét. Tárgyalásra alkalmas témákul 
ajánlja: a szilárd, cseppfolyós és légnemű tüzelőanyagok vizsgálatát, 
tej- és vizvizsgálatokat, kísérleteket a kolloidokkal stb. ismerteti a viz 
vizsgálatát. Két egymásra következő délutáni órán dolgoznak a tanulók. 
Két tanuló alkot egy csoportot, Legalább két csoport végzi ugyanazt 
a vizsgálatot, hogy egymást ellenőrizzék, A vizsgálatok megkezdése 
előtt a tanár megadja az általános tudnivalókat a vizről s azoknak a 
könyveknek a címeit, amelyekből a tanulók bővebb tájékozódást szerez
hetnek. Vázlatosan ismerteti a különböző méréseknél követendő eljárá
sokat is. A vizsgálat két részre oszlik : helyszíni és laboratóriumi vizs
gálatra. A helyszínen megmérik a tanulók a kút, vagy a forrás erős
ségét, hőmérsékletét, színét, tisztaságát, szagát, izét, reakcióját (kék és 
vörös lakmussal), ammóniák, salétrom és szénsavtartalmát (Nessler-féle 
reagenssel, metaphenyldiaminoldattal és tiszta mésztejjel). A laboratórum- 
ban filtráljuk a vizet, megállapítjuk az oldatlanul szuszpandáit részeket, 
1 liter vizet elpárologtatunk s megállapítjuk a maradékot. Quantitativ 
méréseket végeztetünk a keménység, a szénsav, nitrogén, chloridok, 
szulfátok, vas- és ólomtartalom megállapitására s az eredményeket fel
használjuk egy pár gyakorlati jelentőségű probléma megoldására pl., 
hogy mennyi szappan vagy szóda kell a keménységi fok megváltoz
tatásához, vagy hogy 1000 év alatt az illető folyó mennyire változtatja 
meg a Föld felszínét

A Francke-féle alapítványok igazgatójának, Nebenke kegyeletes 
megemlékezéséről a nagy alapító halálának 200 esztendős évfordulójáról, 
folyóiratunk más helyén lesz szó.

Érdekes megjegyzései vannak Glatzelnek a januári számban az 
iskolai ünnepélyekről. Megállapítja, hogy a hivatalos hatóságok által 
elrendelt ünnepségek hidegek, különösen akkor, ha az ünnepi szónokok 
nem önként vállalkozni k a beszéd tartására, hanem sorrend szerint 
szerepelnek. Egészen másfajta iskolai ünnepség volt az, melyet Rainer 
Mária Rilke halála után két hónappal rendezett Glatzel. Mint Rilke 
személyes jóbarátja, Glatzel tartotta az ünnepség központját képező 
előadást. Rilke Der Tod des Dichters c. költeményének az elszavalá- 
sával kezdték, amit Chopin 15. Notturnója követett zongorán. 2 vers 
az ifjúkori költemények, 2 a „Maríenleben“-ből előzte meg Glatzel 
előadását. Ezeket lányokkal szavaltatta. Az előadás után zongoraszám, 
majd a „Neue Gedichten" c. kötetből 7 vers, a „Stundenbuch"-ból



néhány költemény s befejezésül Dowellnek egy kelta szonátája követ
kezett. Intim és meleg estnek dicséri G. az ünnepélyt, amely egyrészt 
a tanulók érdeklődését csigázta fel szinte nem várt mértékben Rilke 
iránt, másrészt pedig az iskola társadalmi kulturális munkájának is 
egyik jó eszközéül szolgált.

Az uj porosz tanterv görög nyelvi olvasmányokul Homerost, 
Platont, Thukididest és a tragikusokat jelöli meg. Dörwald kifogásolja, 
hogy az ókor legnagyobb szónoka, Demosthenes, ennyire háttérbe 
szorult. A III. Philíppikát ajánlja rendszeres és teljes olvasmányul, mint 
amelyből Demosthenes teljes szónoki nagysága a legjobban kiviláglik. 
Részletesen fejtegeti a beszéd felépítésének és a stílusnak a szépségeit.

Zarnewski meggondolandó javaslatokat tesz Sophok'es Antigoneje- 
vel kapcsolatban. Antigone tárgyalását az Ilias VI. éneke után kívánja, 
ahol is Hektor és Andromache hitvesi szeretete szolgálna kiindulási 
pontul. Erről át kellene térni a hazai irodalom hasonló tárgyú müveinek 
rövid megemlítésére. Ezután következnék Antigone olvasása. Segíteni 
akar azon az anomálián, hogy a drámaírók által rövid egy-két óra alatt 
való lepergésre szánt drámák iskolai tárgyalása nagyon is hosszú ideig 
tart s ezáltal a dráma épen egyik főérdekességét veszíti el. Kijelöl 
egyes részleteket 2—3 tanulónak házi előkészitésére s a tanórákon 
csak összeolvassák az előkészített anyagot. A fontos részeket az egész 
osztály olvassa, a kórusokat elször csak fordításban adja s a nyelvtani 
sajátságok megbeszélésére a teljes mü végigolvasása után tér át.

Részletesebben kell foglalkoznunk Wehner cikkével a Mertner- 
féle módszerről, mert éppen egyik legégetőbb középiskolai problémán
kat, a modern nyelvek tanításának sikertelenségét tárgyalja. Sok 
pedagógus véleménye szerint a túlságos grammatizálás ennek az oka, 
s nagyon dicsérik a Mertner-féle móeszert, mint amellyel szép ered
ményeket lehet elérni. Már az a körülmény, hogy Mertner két könyve 
6 év alatt több mint 1 millió kötetben kelt el, kötelességgé teszi a 
módszer megismerését. Mertner szerint az idegen nyelvek tanításánál 
már a kiindulási alap téves, mert a nyelvet az iskolában úgy tanitjuk, 
mint tudást, pedig a nyelv funkcionális lélektani organizmus. Ennek 
bizonyítására hivatkozik a kísérleti lélektan eredményeire s a gyermeki 
nyelv fejlődésének sajátságaira. Hibáztatja a szóképzetek és a szabályok 
tanulását, mert a szavak csak az élőbeszédben válnak élő valósággá. 
Az anyanyelvet sem kell segítségül hivni, mert az csak gátlásul szolgál. 
A fogalmakat a megtanulandó nyelv szavaival kell beidegzeni. Ugyan
olyan módszerrel kell tanítani, ahogy a gyerek az anyanyelvét tanulta. 
Természetes utón, tulajdonképpen minden tervszerűség nélkül kell a 
nyelvet tanítani. Az impressziv és expressziv nyelvkészséget a tanuló
nál is együtt kell fejleszteni. Létesítsünk az idegen nyelv szavai és a 
fogalmak közt közvetlen kapcsolatot. A megtartás és az emlékezet 
mechanikájára vonatkozólag megjegyzi, hogy bár csak azok a szavak 
maradnak meg, amelyeket ismétlésekkel bevésünk emlékezetünkbe, az 
újabb kísérleti lélektani kutatások szerint az ismétlések csak akkor 
hatásosak, ha bizonyos szüneteket iktatunk közbe, minthogy pl. az 
anya kis gyermeke előtt nem ismétli százszor ezt a szót: „tehén“,
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hanem csak akkor, amikor a gyerek tehenet lát. Ez mutatja meg, hogy 
az iskolai könyvnélkűlizések, a legtöbbször szélmalomharchoz hasonlíta
nak. Ez az oka annak is, hogy az iskolában a tanuló nehezen tanul 
meg egy verset, mig az utcán egyre-másra szedi a begyébe a kuplé- 
kat. Mertner az egyes szavakat értékeli, ahogy ő mondja, megállapítja 
a nyelv pénzrendszerét. A kulturnyelvek 80,000-nyi szókincséből alig 
néhány száz szónak van nagy értéke s az egyes ember alig használja 
a szókincs 10’’ c-ját. Kaedíng 11 millió szót vett vizsgálat alá s ezek 
közül csak 320-at talált magasértékünek, úgy hogy, ha valaki pl. német
ből ezt a 320 szót ismeri, minden olvasott szöveg 70’ói-jét megérti. 
Ezután rátér Mertner a saját módszerének ismertetésére. Németnyelvüek 
részére kiad egy 480 oldalas angol nyelvkönyvet, amelyből szerinte 
magánúton is meglehet a nyelvet tanulni. Könyve két hasábos; balról 
van az idegen szöveg, amelyben minden szó legalább 15-ször ismétlő
dik. Mind a tizenöt ismétlésnél megtaláljuk a számjelzést. Ennyi ismétlés 
után az illető szó Mertner szerint föltétlenül bevésődik. Ezután követ
kező ismétléseknél a számjelzés már elmarad. A könyv közepén levő 
oldalon 350 szó közül már 280 számjelzés nélkül fordul elő. Természe
tesen főképen a magasértékü szavak fordulnak elő s kezdetben azok 
között is sok olyan, ami az anyanyelvben is megtalálható. Nagyobb 
részletek olvasása után következik a szövegben található és már 
begyakorolt nyelvtani szabályok összefoglalása. Az olvasmányok tárgy
körei : az idegen nyelven megjelenő legjobb újságok válogatott cikkei, 
elbeszélések és novellák, vígjátékok és színművek. Mertner azt állítja, 
hogy módszerével két idegen nyelyet is könnyű egyszerre tanulni,
mert éppen a változatosság hoz nagy szellemi frisseséget és jó ered
ményt.

Wehner kritikája szerint Mertner elfelejti, hogy a tanuló nemcsak 
azt az egy idegen nyelvet tanulja, hanem egyéb tantárgyakat is s mig 
az idegen nyelv heti 4—6 óráig hat rá, a gátlások és egyéb hatások 
sokszorosan hosszabb ideig érvényesülnek. Nagy hibája Mertnernek, 
hogy szinte mindent a mechanikus emlékezetre alapit s az érdeklődést 
figyelmen kívül hagyja. Téved Mertner, amikor azt hiszi, hogy Írás
jelekkel is meg lehet tanítani a kiejtést. A kiejtés csak hallás után
tanulható meg. Lebecsüli Mertner a környezet hatását is. Pedig ezt az 
erős hatást csak úgy győzhetjük le, ha erősebb eszközöket is fel-

" használunk az idegen nyelv tanításánál, nemcsak a szöveg olvasását. 
Wehner ajánlja a tanár diktálása után való Írást, felolvasott szöveg 
értelmezését, tartalmi kivonatok elmondását.

Pedagógiai folyóirataink figyelmébe melegen lehet ajánlani Steudel 
cikkét a koncentráció gyakorlati megvalósitásáról. A középiskola III. 
osztályának történelemtanításáról beszél. Tekintettel a magyar és a 
német tanterv között levő különbségekre, feleslegesnek tartom a cikk 
részletes ismertetését, csak azt említem meg, hogy Steudel sorra vesz 
minden tárgyat s kifejti, hogy a történettanítás kapcsán milyen vonat
kozásokat kell a történettanárnak a többi tárgy segítségére kidomborí
tani s hogy a többi tárgy milyen vonatkozásokkal jöhet a történet 
segítségére. Jó lenne nálunk is minden osztály minden tárgya részére 
hasonló irányelveket megállapítani,
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A mathematika tanítására vonatkozó utasítások részleteit a német 
középiskolákra vonatkozólag, sajnos, még nem ismerem. Ezért nem 
tudok alaposabban hozzászólni Rauter értekezéséhez. A mi viszonyaink
hoz mérten lehetetlen törekvés középiskolában komplex változók függ
vényeiről tanítani. Még a translatorikus transformáció és a sztereografikus 
projekció megemlítése hagyján, — de már affin transformáció és kon- 
formis leképezés tanítása te jes képtelenség.

Tanulságos Dobers cikke arról, hogyan tudják a tanulók saját 
vizsgálataik és kísérleteik alapján a gömbtükrökre vonatkozó törvény
szerűségeket megállapítani.

Szeghalom. Nagy Miklós.

Belföldi lapszemle.
A Gyermek és Család. Nagy László és Nógrády László új 

képes folyóirata, mely az I. számban közölt beköszöntő szerint nem 
akadályozni, hanem előmozdítani akarja a 20 év óta fennálló „A Gyer
mek" c. folyóiratot, — főcélja, hogy szolgálja a családi élet és nevelés 
mindennemű érdekeit, érvényesülését, úgy a magán, mint a közéletben. 
A 64 oldalra terjedő I. szám cikkeiből megemlítjük a következőket: 
„Töredék a gyermekhygiena köréből (Bókay I.), A család védelme a 
gyermek szempontjából (Purébl Győző), A szülői tekintély (Nógrády L.). 
Érdekes rovatai: A gyermek szobából. A jövő kertje. Műhely. Kér
dések és feleletek.

A Magyar Tanítóképző 1928. évi I. száma első helyen „A szé- 
niumos fizetési rendszerit ismerteti. Majd Veress 1. : A modern peda
gógia lényegéről értekezik. Úgy látja, hogy a modern pedagógusok 3 
főkérdés: az értelmi képzés, az erkölcsi nevelés s a testnevelés kér
dése körül csoportosulnak és azért e három körbe eső műveket 
méltatja. Kenyeres Elemér: Genfi pedagógusok, ped. törekvések és 
intézmények címen érdekesen ismerteti a város mozgalmas tanügyi 
életét és vezérszellemeít (Claparéde, Malche, Bővet). Honti L. pedig 
Kornis Gy. államtitkár irodalmi tevékenységét méltatja.

A Protestáns Szemle 1928. évi február havi számában Imre S .: 
A nevelői gondolkodás terjedése c. cikkében örömmel konstatálja, hogy 
ma a nevelés ügye még a politikai kérdéseknél is jobban foglalkoztatja 
a közönséget, De az éremnek másik oldala is van. A nevelői gondol
kodás terjedése magával hozza azt is, hogy a legellentétcsebb irányok 
a nevelést a magok céljaira akarják kihasználni. A kibontakozás 
egyetlen útja az író szerint, ami az ő régi gondolata: az általános 
nevelői gondolkodás érvényre juttatása. E felfogás kialakultát intézmé
nyesen kell elősegíteni, ami kiválóan fontos következmény a papi 
pályára nézve.
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Az Ev. Népiskola 1928. évi februári számában közérdekű cikk 
a Horváth K,-é: „Az ember viszonya a földhöz" címmel. Sz. Ö.

Egyházi és iskolai hírek.
A sárospataki főiskola századok 
eseményeiről regélő épületének 

homlokzatán január 11 —13. napjain gyászlobogó hirdette, hogy az 
intézet legrégibb tanára : a széptollú és nagytekintélyű Raclrícsi György 
elköltözött az élők sorából. De az elhunyt nemcsak a pataki főisko
lának legidősebb, hanem talán egész Magyarországnak leghosszabb időn 
át működő tanára volt, mert teljes 44 éven át állott rendes tanárként 
az intézet szolgálatában (1873—1877-ig mint főgimnáziumi vallástanár, 
1877—1917-ig mint a theol. akadémián a bibliai tudományok, főként 
az Ó-szövetség tanára) s ha az előző s. tanári és a nyugdíjazása után 
egész 1925. év juníus hó közepéig h. tanári minőségben eltöltött éveit 
is beszámítjuk, 55 éven át szórta lelkének fényes, éltető sugarait fő
iskolánk ifjúsága felé.

De Radácsí György nemcsak hosszú időre terjedő tanári műkö
désével irta be nevét a sárospataki főiskola és a magyar prot. oktatás
ügy történetébe, hanem úgyis, mint az ószövetségi tudományok búvára 
és az ószövetség ékes nyelvű forditója, magyarázója. Az ószövetség 
tanúlmányozásába mélyedt, a biblia szellemével megtermékenyült, meg
teljesedett ifjú professzor, nem sokára akad. tanárrá választása után, a 
Sárospataki Lapokban, melynek 1882—1886-ban társ-, 1887—1896-ban 
felelős szerkesztője volt, egymásután bocsátotta közre szebbnél szebb, 
értékesnél értékesebb bibliai tanúlmányait, melyek a biblia egyes 
könyveinek alaposabb megértéséhez és szépségeinek méltatásához akar
ják az olvasót elvezetni s amelyek közül a kis prófétákról irt tanúl- 
mányaiban egyes emelkedettebb részletek jambusi sorokba foglalt szép, 
költői fordítását nyújtja.

Bibliai tanúlmányai csakhamar ráterelték a ref. irói és tudományos 
világ figyelmét s igy történt, hogy Szász Károly dunamelléki püspök, 
mikor a múlt század 90-es éveiben bibliánk kiadója : a Britt és Kül
földi Bibliatársaság a Károli G. bibliafordításából javított, a modern 
szövegkritika alapján készült és a mai fejlett magyar nyelvhez simúló 
fordítást óhajtott közrebocsátani, Radácsi Györgyöt is felkérte egyes 
ószövetségi könyvek lefordítására. Radácsi György e megbizásnak oly 
fényes sikerrel felelt meg, hogy a költőpüspök utólag más elmaradozó 
fordítók munkailletményét is neki juttatta, sőt utóbb egyes gyöngébben 
sikerűit fordítások revíziójával is megbízta őt. A revideált biblia, melyet 
ma is használunk, 1905-ben jelent meg s Radácsi Györgytől a követ
kező könyvek fordítását tartalmazza: Genesis, Exodus, Numerus, Levi
ticus, továbbá a Kis Próféták és a Zsoltárok egy részét,

De bibliai tanúlmányai még egy más fontos következménnyel is 
jártak Radácsi Györgyre, az íróra nézve: bibliai szellem, bibliai zamat,

Radácsi György (1846—1928).
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bizonyos prófétai szárnyalás lett uralkodó írásain és beszédein s köl
csönzött azoknak — kapcsolatban a legnagyobb magyar költők (főként 
Arany és Tompa) tanúlmányozása révén magasra fejlesztett írói művé
szetével, nemes veretű magyar nyelvével — ellenállhatatlan bájt és 
varázst. Ezekhez járult saját szubjektív érzésének megnyilatkozása, a 
múlt nagy alakjaira, nagy eseményeire árasztott lyrai emlékezés meleg 
sugára. Stílusának, előadásának e vonásai olvasói szivét méltán lebilin
cselték s R. Gy.-öt méltán ref. egyházi irodalmunk egyik legkedveltebb 
írójává emelték.

A biblia tanulmányába való mélyedéséből és a múlt nagy alak
jainak mélységes megbecsüléséből következett az „istenes vén ember“ : 
Károli Gáspár emlékezetének felújítása, bibliafordítása megjelenésének 
300 éves fordulója alkalmából s erőteljes hírlapi agitáció a Sárospataki 
Lapokban az ő gönci szobrának felállítása iránt, melynek leleplezése 
(1890. szeptember 14.) a két magyar prot. egyház nagyszabású öröm
ünnepévé vált, de ahol a legigazábban, a legmelegebben talán R. Gy. 
ünnepelt.

Önállóan megjelent művei, két népiskolai tankönyvén kivül: A 
Károli-biblia háromszázados örömünnepének Emlékkönyve (1891.), 
Bibliai tanulmányok (1906.), Emlékjelek-Bizonyságok I.—II. kőiét (1906., 
1910.), továbbá emlékbeszédjei (ifj. báró Vay Miklós, Mudrány András, 
Warga Lajos felett). Mindezek a művei, amelyek aránylag csak szűkebb 
körben ismeretesek, a magyar nyelv és irás legszebben zengő alkotásai 
közé tartoznak, telve költői ihlettel, prófétai erővel és szónoki lendü
lettel ; különösen ref. egyházi és iskolai életünk elhunyt jeleseinek 
érdemeit mesteri jellemzésekkel örökítette meg (Emlékjelek, I.—II. kt.), 
de szép, sima, hajlékony nyelve a szárazabb, elvontabb kérdésekről 
szóló cikkeit, dolgozatait is könnyen élvezhető, sőt gyönyörködtető 
olvasmányokká tudta változtatni. Igazán csodálni lehet, hogy a magyar 
nyelv és stílus e mesterének immár 40—45 év óta hírlapokban és 
külön lenyomatokban, 35—42 év óta önálló kötetekben is közkézen 
forgó művei, — talán azért, mert csak egyszerű vidéki tanár volt, aki 
nem tudott és nem akart a fővárosi irói körökkel összeköttetést keresni 
— máig sem tudták irodalmunk őrállóinak, kritikusainak figyelmét 
magokra vonni!

Hadd emeljem még ki jellemének, egyéniségének egy vonását, 
amely oly magasra emelte őt szemünkben: határtalanul szerette a 
sárospataki főiskolát, innen soha el nem vágyott, érette szellemi és 
anyagi téren szivének utolsó dobbanásáig fáradni és küzdeni szent 
kötelességének tartotta. De nemcsak azért szerette a pataki főiskolát, 
mert gyermekkorától kezdve — egy félév leszámításával — egész 
hosszú életét itt töltötte, mert ez adott neki kenyeret, nyújtott neki itt 
benn s künn az egyházkerületben, a Konventen, a Zsinaton magas 
kitüntetést jelentő tisztségeket és megbízásokat, hanem azért is, mert 
az ő lelkében ott éltek, ott lángoltak a magyar protestantizmus leg
nemesebb, legszentebb hagyományai és a Rákóczyak főiskoláját, mely 
200 éven át részese volt Erdély függetlenségének s vele a független 
kálvinista egyházi és iskolai életnek, úgy tekintette, mint ez eszmék
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letéteményesét s mint e főiskola egyik őrállója mindannyiszor, vala
hányszor egyházi és iskolai autonómiánkat vihar fenyegette, szinte 
kötelezve érezte magát arra, hogy e szent hagyományok védelmére 
sikra szálljon. De nemcsak az állammal szemben őrzi, védi féltékenyen 
egyházi és iskolai autonómiánkat, hanem az egyházon belől is ellensége 
az önkénynek, a centralizációnak, a hierarhikus törekvéseknek. Radácsi 
Gy. egész életével — egyszerű szegénységben, szüntelen munkában, 
példás kötelességteljesitésben s az eszmények kultuszában töltött életével 
— bizonyságot tett amellett, amit az Emlékjelek-Bizonyságok II. köteté
nek Előszavában ir t : „Én . .. egész szivvel, egész lélekkel a sárospataki 
főiskoláé, a tiszáninneni egyházkerületé és a magyar ref. egyházé voltam 
s Istenadta szellemi és erkölcsi erőimet ezek közt osztottam meg — 
hálából és kötelességből.“ O tudta, hogy a pataki iskolát csak a régi 
pataki diák rajongó szeretetével lehet erőssé tenni s ebben, valamint 
az elvekért, eszmékért való harcban, a biblia szent igazságaihoz való 
rendíthetetlen ragaszkodásban ragyogó példaként világolt tanítványai 
előtt.

A Radácsi Gy. élete és munkássága, jelleme és példája gazdag, 
messze időkre világitó drága öröksége marad a sárospataki főiskolának!

Rácz Lajos.

Nekem, ki első tanítványa s később 
kartársa voltam, jutott a szomorú 

kötelesség, hogy e lap minden olvasójának szivéhez oly közel állott, 
szeretett kartársunknak, a január hó 19-én elhunyt Sass Bélának rövid 
nekrológját megírjam.

Elsősorban a mienk, az iskoláé volt ő. Született 1865. év január 
hó 20-án Albison, hol atyja, Károly, református lelkész volt. Tizennégy 
évig Debrecenben tanult, az itteni diáktisztségek mindenikére meg
választatván. Seniorsága után 1887-ben iratkozott be a berni egyetemre, 
majd innen Berlinbe ment, hol különösen kedves tanárai voltak Dilmann, 
Pfleiderer és Weiss Bernát. Előbb gimnáziumi helyettes tanári tisztet 
töltött be Debrecenben. Majd egész fiatalon, 25 éves korában az 
ószövetségi tudományok tanárává választva, a saját költségén végzett 
külföldi tanulmányút után, mikor Berlinben különösen még Strack 
Hermannt és Müller Frigyest hallgatta, széles alapokon, szír, aram és 
arab nyelveknek szakcsoportjába bevonásával fogott hozzá tudományos 
foglalkozásához s adta Jób könyvének szép, magyaros fordítását. 
Tudományágának szaktekintélyeivel külföldi összeköttetései állandóan 
megmaradtak. Nagy volt, mint tanár, kinek nemes jó szivéhez tanít
ványai mindenkor bizalommal fordulhattak bajaikban segítésért és 
tanácsért. Nehéz helyzetekben a megfejtést senki nem találta úgy meg, 
mint ő s innen van, hogy akadémiai tanár korában, ami egészen szokatlan 
volt, háromszor egymásután választották meg igazgatónak. A debre
ceni Tisza István tudományegyetemünkhöz, melynek 1914 óta volt 
ny. r. tanára, meleg szeretettel viseltetett s két izbeni dékáni s egy 
izbeni rektori tisztsége alatt, annak fejlődésén hatalmas tehetségének 
teljes latbavetésével és a pontosság nála különösen kifejlett lelkiisme

Sass Béla Í865—1928.
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retességével munkálkodott, emelésére nagy társadalmi összekötteté
seinél fogva is mindent megtett. S mint kartársat s barátot Horatiussal 
siratjuk; „multis ille bonis flebilis occidit, nulli flebilior, quam nobis." 
Hiszen mindannyian nyertünk szivének szeretetéből melegítő sugarat, 
mindannyian tapasztaltuk férfias állásfoglalását mellettünk, hajthatatlan 
meggyőződését s békeszeretetét, puritán tiszta lelkét és jóságát.

De élete másodsorban az egyházé s annak intézményeié is volt. 
E tekintetben jellemezni nem ide tartozik. Az bizonyos, hogy refor
mátus egyházunk szervezetének, újabb zsinati törvénykönyvünk létre- 
jövetelének érdeme oroszlánrészben az ő nevéhez fűződik. Mindjárt 
tanárrá létele után helyet kapott a kerületben, 1898-tól fogva a kon- 
veníen, 1904-től fogva a zsinaton, mindig a legnehezebb előadói s 
jegyzői tisztet töltvén be. Mi e munkásságában is büszkeséggel tekint
hetünk reá, kiről reánk kartársaira is árad fény.

Végre társadalmi működésében szolgáltatott nemes példát. Alig 
volt olyan jótékony mozgalom, hol feleségével, szül. Csáky Mária úrnővel 
ne ő járt volt elől s ne ők ketten vezettek volna. E tekintetben sok 
áldásos emlék maradt utána.

Érdemeit bizonyította a temetése alkalmával megnyilvánult orszá
gos részvét. Legyen előttünk is a lefutó idők távolán keresztül emléke 
mindenkor szeretettől övezve, kinek korai távozása oly nagy veszteséget 
jelent társadalmunkra, egyházunkra s a hazai tudományosságra egyaránt.

Debrecen. Dr. Lene Géza.

Dr. Gergely György, a kecskeméti egye
temes ref. jogakadémia tanára, folyó hó 
10-én elhunyt. Nagybányán, Kolozsvárt, 

Debreczenben és Budapesten végezte tanulmányait, 1900-ban a már- 
marosszigeti ref. jogakadémia tanára, 1914-ben állandó igazgatója lett. 
Trianon után a románoktól bezárt jogakadémiát nagy nehézségek leküz
désével Hódmezővásárhelyére telepítette át s mikor a jogakadémiákra 
kiadott miniszteri rendelet miatt a hódmezővásárhelyi jogakadémia a 
sárospatakival együtt beleolvadt a kecskemétibe, az uj egyetemes jog
akadémia tanára lett. Temetése folyó hó 12-én Kecskeméten volt óriási 
részvét mellett.

Ez Gergely György életének szürke vázlata. De hogy ki volt 
igazán Gergely György, azt nem lehet ily röviden elmondani. Ritka 
kiváló példája volt a minden szépért, jóért, igazért lelkesedő s lelkese
désük tárgyaiért egész lélekkel, minden erővel dolgozni kész emberek
nek. Szinte iskolapéldája a lelkes, önzetlen munkásnak, aki nem a 
maga hasznát nézi soha, hanem az ügy érdekét, amelyért lelkesedik. 
Tüzes magyar és meggyőzödéses kálvinista, aki hazájáért és egyházáért 
minden fáradságra, minden áldozatra kész. Az életét is e két oltár 
előtt forgolódásban áldozta fel. Valósággal elégett az olthatatlan tüztől, 
amely csontjaiba rekesztetett, amely utolsó pillanatig ragyogott, lobogott 
egész lényében,

Feltűnő sikerek, nagy alkotások nem követték buzgó munkáját, 
de emléke, példája előtt tisztelettel, hálával kell meghajolnia minden 
igaz magyarnak, minden igazi magyar kálvinistának.

Dr, Gergely György 
1875— 1928.



Adjon a magyarok istene sok olyan hőst hazánknak, egyházunk
nak, aminő Gergely György volt: akkor bizonnyal feltámadunk mai 
elesettségünkből. B.

Protestáns kulturkönyvtár. Minden protestáns embert érdeklő 
vállalatot inditott meg ezen a címen a békéscsabai ev. egyházi könyv- 
kereskedés, Első kiadványa lesz: Luther vagy Loyola. Történelmi 
párhuzam. Szerzője dr. Szeberényi Lajos Zs. ev. főesperes. Előfizetési 
ára 3 P 20 f, — bolti ára magasabb lesz. Előfizetések a békéscsabai 
ev. könyvkereskedéshez intézendők. A vállalat II. kötete Kierkeghard: 
„Önbirálat“-a lesz Szeberényi L. Zs. fordításában.

A Bőhm—Tankó-féle lélektan és logika kiadását a budapesti 
Scholtz Testvérek cég (IX., Ferenc körút 19.) vállalta el. Az előnyösen 
ismert és az átdolgozás által értékében csak megnőtt tankönyv az új 
tanév elejéig okvetetlenül megjelenik. A sajtó alól való kikerülését 
azonnal tudatni fogjuk. Az engedélyezést az állami tankönyvügyi 
bizottság, valamint az ev. egyet, tanügyi bizottság részéről már megkapta.

Dr. Míkler Károly ny. miskolci jogakadémiai dékánt folyó évi 
február hó 1-én iktatták be a budapesti ev. egyházmegye felügyelői 
tisztébe.

Bendl Henriket, a magyarhoni ev. egyet, egyház és a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság nagyérdemű pénztárnokát, a kormányzó „kor
mánytanácsosi“ címmel tüntette ki. Őszintén gratulálunk!

Státusrendezés. Az Országos Református Tanáregyesület központi 
igazgatóságának nevében S Szabó József társelnök felvilágosítást kért 
státusrendezésünk késedelmének ügyében dr. Vajdinger Gyula minisz
teri tanácsos úrtól, aki a következő megnyugtató tájékoztatással vála
szolt, A kultuszminisztérium már elkészítette a nem állami tanárok 
státusrendezését, de az aktákat át kellett tenni a pénzügyminiszter 
úrhoz aláírás végett. Ha az akták a pénzügyminisztériumból vissza
érkeznek, azonnal kíbocsájtják a nem állami tanárok átcsoportosításáról 
szóló rendeletet is,

Nevelési segélyek. Az Országos Református Tanáregyesület 
központi igazgatósága folyó évi február hó 13-án tartott gyűlésén el
bírálta a T. Gy. N. A.-ból kiosztható nevelési segélyekre pályázó 76 
tanulónak a kérvényét. Tekintettel a pályázók nagy számára, a rendel
kezésre álló mintegy 4400 pengőnyi összegre és az Egyetemes Konvent 
118—1927. sz. végzésére az igazgatóság a következő elveket állapította 
meg: 1, Tanári pályára készülő s nem a szülők lakóhelyén tanuló 
egyetemi hallgatóknak 160 pengő nevelési segélyt javasol. 2. Más fő
iskolai, vagy középiskolai tanulóknak, ha nem szüleik lakóhelyén 
tanulnak, 100 pengőt. 3. Szüleik lakóhelyén tanuló középiskolásoknak 
jeles előmenetel esetén 60 pengőt, 4. Szüleik lakóhelyén tanuló közép-



iskolásoknak jó előmenetel esetén 30 pengőt. 5. Ha a tanár több gyer
meke után folyamodik, a többi gyermek a fenti 4 pont szerint neki 
járó összegnek csak felét kapja. 6. Elégséges bizonyítványé tanulók 
segélyt nem kapnak. — Ezen megállapodások után az igazgatóság 71 
tanulónak a kérvényét terjeszti fel az Egyetemes Konventhez segé
lyezés végett, öt folyamodó kérvényét elutasitja.

Gaea, a föld, az élet és a tudomány könyvei. A fenti címmel a 
Csáthy F.-féle egyet, könyvkereskedés Debrecen—Budapest lépett egy 
nagyobb szabású kiadvány sorozattal az olvasó közönség elé, mely tud. 
sorozat dr. Milekker R. debr. egyet, tanár szerkeztésében az olvasó- 
közönséget a mindennapi aktualitásokról kívánja tájékoztatni. Eddig 3 
füzet jelent meg. 1. Márton B. d r .: A földrajztanítás módszer tana. 2. 
Vekerdi B. d r .: A matematikai földrajz alapvonalai. 3. Márton B. 
Ausztrália. Egy-egy füzet ára csinos zsebalakú kiadásban 2'80 pengő.

Uj Tudományos Társaság. A pszichológia magyar művelői tudo
mányos társulatot alapítottak „Magyar Pszichológiai Társaság“ címen, 
mely 1928. február 24-én tartotta alakuló közgyűlését. Az előkészítő 
bizottság élén állottak : Ranschburg Pál, Boda István és Juhász Andor.

Felkérjük pályatársainkat és lapunk más olvasóit, hogy nyom
tatásban megjelent dolgozataikat ismertetés céljából Szerkeztőségünknek 
beküldeni szíveskedjenek.

Helyreigazítás F. é. első számunk 49. oldalán Szigethy B. helyett 
Szépréthy Béla és 1994 helyett 1904. olvasandó.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztárosának közleményei.
1927. nov. 9-től, 1928. február 18-ig beküldtek: I. Tagsági díjra: Pápa, 
theológia 24, Debrecen leánygimn. 64, Dr. Győrffy I. Szeged 4, Békés 
56, Hajdúnánás 64, Pöcz János 4, Nagykőrös tanítóképző 40, Nagy
kőrös gimn. 72, Pápa nőnevelő 60, Faragó Bálint Bpest II. Kapy-ut 4. 
4 pengőt. — II. Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára: Gyönk 
252, Miskolc leánygimn. 1124 48, Debrecen leányg. 1120, Békés 512'96, 
Hajdúnánás 504, Kisújszállás 551'04, Nyíregyháza leány kálvineum 
389'76, Hódmezővásárhely 500'80 (1 '60 pengővel), Csurgó 537'60, Nagy
kőrös gimn. 70P12, Miskolc reálg. 1232, Pápa gimn. 320, Pápa nőnevelő 
459'20, Nagykőrös tanítóképző 81'28 (különbözet), Debrecen tnőképző 
376'32, Hböszörmény gimn. 555'20, Siklós polgári 102'40, Karcag 168'32 
(különbözet), Sárospatak gimn. 262 40 (különbözet), Hódmezővásárhely 
200'32 pengő (különbözet). — III. Protestáns Tanügyi Szemlére : Debrecen 
leánygimn. 40, Békés 40, Pápa nőnevelő 40, Nagykőrös tanítóképző 
40 pengőt.

A központi igazgatóság febr. 3. gyűlésének határozata alapján 
felkérem a tanári testületeket, hogy a Protestáns Tanügyi Szemlére a 
folyó évre is szíveskedjenek legalább 40 pengőt beküldeni. Ha minden 
intézettől legalább ennyit kapunk, akkor tovább is ingyen tudjuk a 
Tanügyi Szemlét a tagoknak küldeni, a nélkül, hogy a szerkesztő 
bizottság által ajánlott tanulói járúíékokat szedni lennénk kénytelenek.

Jakucs István pénztárnok.



Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1928. évi január hó 13-tól 
február hó 19-ig a következő tagdijak és adományok érkeztek. Szarvasi 
Tanitóképző : 1928-ra 4 tag után á 4 P., összesen 16 P .; tanulók utáni 
dij 54 P. ; soproni líceum: 1928-ra 11 tag után ä 4 P.., összesen 44 P .; 
tanulók utáni dij 104 P. 80 fillér; aszódi leánynevelő intézet: 1928-ra 
8 tag után á 4 P., összesen 32 P. ; Vozáry Miksa Szeged : 1927-re 
2 P. ; 1928-ra 4 P . ;  1 P. felülfizetés. Köszönettel nyugtázza ezeket az 
összegeket. Losonczí Zoltán pénztáros.

Kérelem az igazgatókhoz, ismételten kérjük ígazgató-tagtársain- 
kat, hogy intézetük elhunyt tényleges és nyugalmazott tanárairól minden 
külön felszólítás nélkül küldjenek kellő időben rövid jellemrajzot szer
kesztőségünknek. Annyival igazán tartozunk pályatársainknak, hogy ha 
rögös, tövises életútjukon kidőlnek a sorból, legalább a saját folyó
iratunkban megörökítsük emléküket, megrajzoljuk lelki arcképüket.

Szerkesztőség.
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Ady-kérdés tö r té n e te .
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Török könyvkiadó 
Mezőtúr.

A 9 íves munka ára 3.50 P
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Új könyvek.
Juhász Andor: A világirodalom élettörténete. Budapest, 1927. 

Révai kiadás.
Ravasz László: Orgonazúgás II. k. Budapest. Studium, 1927.
A  nagykőrösi Arany János társaság évkönyvei II. kt. Szerk.:

Gaál László főtitkár, 1927.
A Litteratura almanachja. Budapest, 1928. Lantos.
R. Kiss István: Az erdélyi fejedelmek nemzeti politikája. Bethlen

könyvtár 12. sz. Budapest, 1927.
Boldog Margit legendája. A XVI. századi szöveget mai nyelvre 

átírta Boros Gy. Napkelet. Budapest, 1927.
Leffler Béla: Lagerlöf Zelma. (A debreczeni Tisza István tudo

mányos társaság I. oszt. kiadványa). 1927.
Kecskés Pál: A házasság etikája. Budapest, 1928.
A  protestantizmus Magyarországon. I—II. Történeti és helyzetrajz. 

II. A prot. szellem hivatása a magyar nemzet életében. 20 értekezés. 
Sajtó alá rendezte Vida Gyula. Budapest, 1928. A Bethlen Gábor Szö
vetség kiadása.

Magy. Prol. Egyháztörténeti adattár 1927. 2—4. Szerk,: Zsinka 
Ferenc. Kiadja: a M. P. 1. T.
Sebestyén Jenő: A református nö lelki világa. Sylvester kiadás. 1927.
I—II.

Szabó Gábor: Tábori beszédek. II. kt, Szeged, 1927.
Korniss Gyula : Magyaroszág Közoktatásügye a világháború óta. 

Budapest, 1927.
A  600 éves Dobsina. (Emlékkönyv). Szerk.: Gömöry Árpád. 

Putnok, 1927.
Dr. Papp Ferec: Az országos ref. tanáregyesület évkönyve az 

1926—27. tanévről. Debreczen, 1927.
Simándy Pál: A magyar kálvinizmus útja. Losoncz, 1927. Bethlen 

könyvkereskedés bizománya. Budapest, Novák Rudolf. Baros-utca 21.
Coué Emil: Egészség és önfegyelmezés. Budapest, Novák. II. 

kiadás.
Ch. Baudouon: Az önfegyelmezés művészete. Budapest, Novák. 
Süss János : Gondolatok a mai korszellemről. Budapest. Csáthy F. 
Dr. Vasady Béla: A valláspszichológia fejlődésének története. 

Debrecen, 1917. Bolti ára 5 P 50 f.
Dr. Márton Béla : A földrajztanítás módszertana. Debrecen, Buda

pest. Csáthy F. 1927. „Gaca“ 1. sz.
Dr. Vekerdi Béla: A matematikai földrajz elemei. Debrecen. 

Budapest, Csáthy F. 1922. „Gaea." 2. sz.
Dr. Márton Béla: Ausztrália. Debrecen. Budapest. Csáthy F. 

1927. „Gaea.“ 3. sz.
Payr Sándor: A  magyar prot. gályarabok. Budapest, 1927. 
Református almanach az 1928. évre. Szerk. Sebestyén Jenő,



II. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM.

PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE.
AZ ÁG. HITV. EV. ÉS REF. TANÁR- 

EGYESÜLETEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
MEGJELENIK ÉVENKÉNT 10 FÜZETBEN. 

ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 5 PENGŐ.

FŐSZERKESZTŐ;

BORSOS KÁROLY.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZELÉNYI ÖDÖN.

1928. MÁRCIUS.



T a r t a l o m .
Ibsen, mint nevelő. Sz. Ö.
August Hermann Franke. Nagy Miklós.
A z  evangéliumi cserkészet. Kiss István.
A francia középiskolák válsága. Fejér Lajos.
Az ág. h. ev. tanintézetek működése az 1926—27. évi 

iskolai évben. Szelényi Ödön.
A széniumus rendszer mellőzöítjei. Hársing István. 
Emlékezés Rozsnyóra. Dr. Oravecz Ödön.
Megjegyzések.
Hazai és külföldi irodalom.
Külföldi lapszemle.
Belföldi lapszemle.
Egyházi és iskolai hirek.
Új könyvek.

Értesítés.
Kéziratok úgy a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), mint ct 

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“ 
könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.

NYOMATOTT BORBÉLY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZŐTÚRON, 1928.



Ibsen, mint nevelő,
(Születésének 100-ik évfordulója alkalmából.)

A költészet nemcsak az esztétikai nevelés egyik főeszköze, hanem 
az erkölcsi nevelésé is, midőn a növendék fantáziájának megterméke
nyítése, érzelmeinek nemesítése, a családi, vallási, hazafias és szociális 
érzület megszilárdítása által jellemének kialakításához is nagymértékben 
hozzájárul. Ezért oly fontos az ifjúság költői olvasmányainak az ellen
őrzése. A költészet fajai közül azonban egynek sincsen elevenebb és 
közvetlenebb határa, mint a drámának, mely művészi határán kívül 
valósággal az erkölcsi oktatás szemléltető eszközeként tekinthető — 
amint ezt már az ifjú Schiller 1784-ben „Die Schaubühne als eine 
moralische Anstalt betrachtet" cimü értekezésében, bár határozott túl
zással és a sajátos esztétikai határ rovására, — de mégis alapjában 
helyesen kifejtette.

Ez értelemben beszélhetünk Ibsenről, mint nevelőről is, bárha 
neveléstani munkákat vagy cikkeket egyáltalán nem irt. Ha valaki, úgy 
Ibsen tisztában volt a drámaköltészet nagy erkölcsi jelentőségével. 
Megkövetelte a költőtől, hogy fölülemelkedve az érzékiségen, bizonyos 
erkölcsi fenséggel rendelkezzék, ne Írjon tendenciózus műveket, hanem 
álljon egész működése egy tendencia szolgálatában; ez pedig az, hogy 
a társadalom alvó lelkiismeretét fölrázza, azt etikailag fölemelje. Drámái
val tehát nem léha élvezetet nyújt, hanem súlyos problémákat szólaltat 
meg bennök.

Mint etikus, a modern drámairodalom e legnagyobb alakja, az 
individualizmus apostola. O nem a társadalmi és állami intézményeket 
akarja megváltoztatni, hanem az embert, amit úgy fejez ki, hogy „forra
dalmasítani az emberi szellemet“, vagyis önállósítani. Azt akarja, hogy 
az ember, hozzáértve a nőt is, legyen autonom egység, önmagáért való 
cél. Mivel pedig úgy látja, hogy a mai állam és társadalom akadálya 
az egyén szabad kifejlésének, sőt minden egyéb associatio, tehát a 
házasság és a barátság is, felcsap az egész modern kultúra kíméletlen 
bírálójává. Kritikája könyörtelen, de legtöbbször elevenünkre tapint'
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Való igaz, hogy ma sokszor nagy szakadék van egyházi és iskolai 
tanításunk és a reális élet, elveink, szavaink és cselekvésünk közt. 
Megtartunk formákat, szokásokat, melyekben nem hiszünk többé. 
Ibsennek igaza van, ha arra int, hogy ezen segíteni kell. Mit ér a szép 
szóbeszéd, ha tetteink azt unos-untalan meghazudtolják ? Ibsen tehát 
egyenes lelkű, önálló, bátor jellemeket akar, de a világért sem hirdet 
nyers egoizmust vagy líbertinizmust.

Mindvégig erkölcsi alapon áll és szigorúan erkölcsi pátosza nem 
egyszer Kantra emlékeztet. Amidőn sorompóba szólítja az embert a 
társadalmi intézmények és szokások mindent lenyűgöző hatalma ellen, 
mégsem csak a társadalmat teszi mindenért felelőssé, hanem kegyet
lenül kipellengérezi az egyént is. Hirdeti a mai ember akaratgyönge- 
ségét, végzetét (Császár és Galíleus, A tenger országa, Solness.); feltün
teti a társadalom vezérembereínek romlottságát. (A társadalom támaszai, 
Népgyülölő); kimutatja, hogy a legtöbb modern ember gyönge, hitvány 
báb, mely nem tud akarni, hanem amelynek folytonos megalkuvás a 
létele (Vadkacsa, John Gabriel Borkmann stb.); követeli a nő önállósu
lását, de azért nőideálját nem az agyoncsépelt Nóra, hanem a kevésbbé 
ismert Kis Eyolf fejezi ki

Bizonyos azonban, hogy Ibsen individualizmusa mégis erősebb a 
kritikában, mint a pozitív ideálok fölállításában. — Kétségtelen, hogy 
harcias pátosza tisztulásra, magunkbaszállásra kényszerít, hogy ellent- 
állhatatlanul buzdít a sok képmutatás, elvtelenség, opportunizmus, kon
vencionális hazugság alá rekesztett igazság napfényre juttatására és 
ezzel segíti előkészíteni a jobb, nemesebb jövőt. De másfelől töprengő 
szkepticizmusa, sötét pesszimizmusa, képes erős diszharmóniát is föl
idézni a lelkekben, aminek ellensúlyozására semmi sem alkalmasabb, 
mint a keresztyénség vallásos-erkölcsi világnézete a maga magasztos 
erkölcsi eszményével és megnyugtató evangéliumával. Ennek lényegét 
ez a nagy nevelő — sajnos — nem fogta fel és ezért nem tudta belátni, 
hogy az egyén és közösség követeléseinek ki kell egyenlítődniük. Az 
ember nem úgy lesz nemes jellemmé, ha saját énjét dédelgeti, hanem, 
ha a maga helyén a társas közösség javát becsületesen munkálja.

Sz. Ö.

August Hermann Francke.
Istentől gazdagon megáldott élet fejeződött be ezelőtt 200 eszten

dővel Halléban. Francke halt meg 1927 júliusában. Francke a nagy 
piétísta, a nagy alapitványteremtő, akinek tiszta, segíteni akaró szive
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és erős akarattal párosult hatalmas tehetsége örök időkig maradandó 
nyomokat hagyott az emberiség történetében.

Egy kis 3 éves korában árván maradt gyermek indult el az élet 
útjain a XVII. század utolsó harmadában, szinte minden segítség, minden 
támasz nélkül, csak a maga erejére, a maga tehetségére utalva. Keresztül
ment sok küzdelmen, sok megpróbáltatáson. Az isteni gondviselésen 
kívül senkitől sem várhatott semmit. Nem is kért. Ment a maga útján. 
Már fiatal gyermek korában a legnehezebb, legkomolyabb stúdiumokkal 
foglalkozik s tehetsége korán a leipzigi egyetem docensi állásához segíti. 
Őszinte nyíltsága nem tud alkuba bocsátkozni, irigyeí ellene támadnak, 
menekülnie kell. Lüneburgban összeismerkedik a híres Sandhagennel 
s a vallás kérdései felett való eszmecserék gazdagítják lelki világát. 
De feltámad a kétely benne. Súlyos, emésztő harcokat vív önmagával, 
míg számára is eljön Pascal éjszakája s élete munkáját teljesen 
Isten dicsőségére szenteli. Baráti viszonyba kerül Spenerrel, a pietizmus 
vezérével s ez a barátság vigasztalója, bátorítója, iránymutatója lesz. 
Spener még Leipzigba is visszaviszi, de innen ismét menekülnie kell. 
így játrt Erfurtban is.

Végre, még mindig elég fiatalon, 30 éves korában, megtalálja azt 
az állást, amelyben képességei kivirágozhatnak. Az újonnan szervezett 
hallei egyetemen tanári állást nyer, de egyúttal a Halle mellett levő 
Glauchaban lelkészi állást is kapott. Glauchában nagy volt a nyomor, 
az iszákosság, az erkölcsi zülöttség. A kis társadalom sürgős segítségre 
várt. S Francke megérezte ezt. Megpróbált segíteni. Több sikertelen 
próbálkozás után végre egy özvegyasszony 7 talléros adománya lett az 
a mustármag, amelyből nagyszerű alkotások fája sarjadzott ki. Ez a7 tallér 
adta Franckének a gondolatot, hogy megalapítsa a szegények iskoláját, 
ahol a szegény gyermekeket nemcsak ingyen tanították, hanem még 
könyvekkel és ruhákkal is ellátták. Az adományok és jótétemények 
állandóan gyarapodtak, az iskola híre nőtt s rövidesen már fizető tanulók 
számára is iskolát kellett nyitni. Hamar előkerült egy 500 talléros 
alapítvány is. Ez volt az alapja az árvaháznak. Itt egyetemi hallgatók 
felügyelete alatt nevelődtek az árvák. S amikor a Francke-féle nevelés
nek híre ment, messze földről hozták a gyermekeket az ő szárnyai alá. 
Meg kellett nyitni a később oly híressé vált paedagógiumot. Ezt követte 
egy egyetemi menza szervezése, latin iskola, leányiskola megalapítása, 
női menedékház építése. S ezeknek az intézményeknek a fenntartására 
csinált könyvnyomdát, könyvkereskedést, könyvkötészetet, gyógyszer- 
gyárat, patikát, úgy hogy ezekből az üzemekből évi 20—30000 tallért 
tudott biztosítani.

Ezt a sokféle intézményt egy ember létesítette. Maga gyűjtötte az 
eszközöket. S ezek az intézmények, közös néven a Francke-féle ala
pítvány, méltóképen őrzik még ma is a nagy ember emlékét. Máig 7 iskola 
83 osztályában évente több mint 3000 tanuló, az árvaházban, penzió
ban és paedagógiumban 500 teljes ellátást élvező gyermek nyer elhelye
zést a Francke-féle alapítványoknál. Egy igazi férfiélet gyönyörű munka
teljesítményének eredménye ez !

Paedagógiai téren is új útakat tudott vágni Francke. Igaz, hogy a
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pietisták ridegen szigorú felfogása erősen meglátszik nevelési elvein, 
amennyiben az örömet és a vidámságot teljesen kirekesztette intézetei
ből s az imádkozást, a világi élvezetektől való tartózkodást, minden 
tudásnál többre becsülte, korát messze meghaladó paedagógíaí érzéke 
mégis sok vonatkozásban kimutatható. Francke tekinthető a népiskola 
igazi megteremtőjének, ő tette a valláserkölcsi nevelést az iskola mun
kájának középpontjává, ő vezette be a szaktanári rendszert s próbálta 
elsőnek az egyes tárgyak helyes módszeres kezelését megvalósítani.

Minden idők paedagógusainak örök mintaképe lehet!
Szeghalom.

Nagy Miklós.

Az evangéliumi cserkészet.*
Minden kornak van valami jellegzetes sajátsága, ami nyomot hagy 

az emberek lelkén és életén. A halványabb és erősebb árnyalatok között 
találunk két olyan erőteljes, markáns vonást, amelyek egyike, mint 
uralkodó vonás, minden kor gyermekeinél megtalálható. Az egyiket 
úgy nevezhetném praktikus, a másikat poetikus. A praktikus mindig 
a valóságot, a poetikus annak „égi mássát" tartja szem előtt. A prak
tikus (gyakorlati) ember úgy rendezi be a maga életét, ahogy a jelen 
viszonyok között legmegfelelőbb és legkényelmesebb, a poetikus (költői 
lelkű) ember arra törekszik, hogy élete Isten és az emberi lélek örök 
törvényei legszentebb követelményeinek megfelelően a leghelyesebb és 
legigazibb legyen. Mindenik életfelfogás mellett lehet felhozni komoly, 
hathatós érveket. De senki sem vonhatja kétségbe az ideális életfelfogás 
magasabbrendűségét a praktikus felett.

A mi korunk — eltekintve az idealizmusnak itt-ott felbukkanó 
jelenségeitől — praktikus síkban mozog. Ennek következménye, hogy 
az élet ma elveszítette poetikus színezetét, harmatosán üde báját, vonzó 
kedvességét és lett szárazzá, rideggé, körülményekhez alkalmazkodóvá, 
— praktikussá. A praktikus vonásokat földieknek, a poétikusokat pedig 
égi, mennyei vonásoknak is mondhatnám. Távolról sem akarom kétségbe
vonni a gyakorlati érzék kifejlesztésének értékét és szükségességét a 
fejlődő gyermeki lélekben, de erősen hangsúlyozom, hogy, ha a jövő 
nemzedék életébe nem tudjuk beleépíteni Isten ragyogó világának 
pompás színezetű, örök valóságát úgy, ahogyan megjelent előttünk a 
Jézus Krisztusban, akkor az ő életök továbbra is olyan szegényes, 
szürke és nyomorult lesz, mint a mi életünk. A cserkészetnek tehát, 
szerintem, az első és legfontosabb rendeltetése az volna, az kellene, 
hogy legyen, hogy — a gyakorlati érzék kifejlesztése mellett — az 
utóbbi évtizedek alatt a könnyelmű élvezetek tarka köntösébe öltözött

* E cím alatt a januárban Budapesten tartott országos vallástnnáii konfren- 
cián elhangzott beszédem néhány gondolatát közlöm a konferencia megbízásából.
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és az önző cinizmus hűvös köpenyébe burkolózott magyar életünknek 
visszaadja poétikus színezetét, mennyei szépségben és tisztaságban.

E cél elérésének útját és módját a 10 cserkésztörvény szabja meg, 
melynek mindenike a bibliában gyökerezik. Ez a mi világunk szellemé
vel sok tekintetben ellentétes életprogrammot szab a fejlődő fiú elé. 
Lehet, hogy ezek sohasem válnak életté, de olyan cserkészmunka 
többet is árt, mint használ. A cserkészet ugyanis nem elégedhetik meg 
azzal, hogy megtanítja a gyermeket, mit higyjen és hogyan teljesítse 
kötelességeit, hanem a cserkészet training akar lenni az aktív munkál
kodásra. És pedig nem akármilyen munkálkodásra, hanem amelyet az 
a szent gondolat hat át, hogy az életnek egyetlen célja van és akármit 
teszünk vagy e felé vezet, vagy ez ellen irányul, nevezetesen : Isten 
akaratának betöltése. „Isten munkatársai vagyunk.“ Ez eszményi fel
adat és hősies vállalkozás azért homályosul el sok cserkészcsapat 
előtt, mert már a kiinduló pontnál eltévesztik a helyes irányt. Sok 
cserkész ugyanis azt gondolja, hogy cserkésznek lennni különös érdem, 
az ő érdeme. Pedig hát az, hogy valaki cserkész, az nem érdem, hanem 
kegyelem, az Istennek kegyelme. Aki így tekinti cserkészmivoltát, 
csak az lehet igazi jó cserkész. És az igazi jó munka egy csoportban 
akkor kezdődik meg, amikor ez a gondolat a csapatot vezetőjével 
együtt áthatotta. Az evangéliumi cserkészet kiinduló pontja tehát a 
kegyelem gondolata.

A  kegyelem gondolatát nyomon követi az engedelmesség leckéje. 
Ez a nevelés legfontosabb mozzanata; értéke egyéni és társadalmi 
szempontból mérhetetlen. Alapprincípuma minden szépnek, jónak, hősi
esnek az ember életében. — Természetesen nem az erő jogán alapuló, 
vak, szolgai engedelmességre gondolok, hanem az isteni kegyelem és 
suverainitas gondolatából táplálkozó önkéntes szolgálatra. Mert valamint 
az igazi vallás kezdődik és végződik az emberi léleknek Isten iránti 
feltétlen engedelmességével, úgy az igazi élet a másoknak való oda- 
áldozásában éri el eszményi magaslatát. Az igazi cserkész ennél kisebb 
életcélt nem tűzhet maga elé. Ébben pedig sokat, mindent megnyer. 
Hogy ez az elv homlokegyenest ellenkezik a mai életfelfogással és sokan 
nem szívesen hallanak róla, az semmit nem változtat az igazságon. Mert 
mi sem vagyunk megelégedve a mai világgal így, ahogyan van, azért 
akarjuk egészen új alapokra építeni. Ez az alap különben nagyon régi. 
Jézus Krisztus hozta e világba. Az engedelmesség leckéjének summája 
e z : nagyobb dicsőség szolgálni, mint szolgáltatni.

Ezzel elérkeztünk az evangéliumi cserkészet középponti gondola
tához : Isten kegyelméből, a Neki való engedelmesség alapján tiszta, 
nemes, önzetlen, áldozatos életre nevelés Szépen megvilágítja ezt az 
öt újj története, amit egy hindu ifjúsági vezetőtől hallottam egy esti 
tábortűz mellett a pörtschachi világkonferencián. A kéz újjai egyszer 
veszekedtek, hogy ki a nagyobb ? Mivel megegyezni nem tudtak, el
mentek a biróhoz, aki felszólította őket, hogy ki-ki adja elő indokait, 
amelyeknek alapján igényt tart az elsőségre. A hüvelyk így szól' én 
vagyok a legerősebb, magam birok annyit, mint a többi együtt. — A 
mutató újj ekként okoskodott: nekem van legnagyobb tekintélyem,
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királyok, hadvezérek, tanítók velem mutatnak, amikor gondolataikat 
közlík s parancsot osztogatnak. — A középső egészen természetesnek 
veszi: nekem nem kell magyarázgatni sem, nézzetek ide! én vagyok a 
leghosszabb. — A gyűrűs újj a következőleg érvel: a család képezi 
alapját mindennek és rajtam keresztül történik az eljegyzés. — Végül 
megszólal a kis újj is : igaz, hogy én vagyok a legkisebb, de az imánál 
miudenik az én hátam mögé bújik és én vagyok legelői. Természetes, 
hogy a biró nem tudott igazságot tenni közöttük. — Az emberek is 
így versengnek egymás között, mindenik körömszakadtig védi a maga 
igazát, a maga érdekeit és persze közben az igazság elvész. S az ilyen 
mindig csak önérdekeket szolgáló rút életfelfogás útját állja a jobb 
magyar jövőnek. Régi dolog, bogy versengéssel és széthúzással csak 
rombolni lehet, építeni pedig egymást szerető és megértő munkál
kodással.

Az evangéliumi alapon munkálkodó cserkészek azt a gondolatot 
akarják bele vinni a szomorú magyar életbe, hogy ne versengjünk 
tovább, hanem a biblián keresztül ismerjük meg a tökéletes életeszményt 
a Jézus Krisztusban és példáját követve arra törekedjünk: ki tud 
nagyobb, több szolgálatot tenni másoknak, azért, hogy nagyobb legyen 
közöttünk az Atya dicsősége, mert mi emberek erre teremttettünk!

Nem könnyű feladat és nem is kevés idő kell ahhoz, hogy a 
magyar ifjúság seregei meginduljanak a diadalmas, örök Fővezér nyo
mában. És egy gyermek-ifjúnak az említett gondolat tökéletes meg
valósítása nem mindenkor sikerűi. De a vállalkozó szellem, amellyel 
a cserkészek ifjúságuk kezdetén elindúlnak a nagy cél felé, magában 
is becsülendő. Mert mindnyájunknak szüksége van arra a hitre, remény
ségre, bízodalomra és szent elhatározásra, mely a cserkészfiuk tekin
tetéből sugárzik, amellyel együtt ők szivökben hordozzák a boldog és 
dicsőséges magyar jövő gondolatát. Igen, mert a magyar cserkészet egy 
szent és dicsőséges hadjárat — kemény kündelmek, vesztett csaták és 
fényes győzelmek szakadatlan láncolata —, miért? a magyar ifjúság 
leikéért, lelke tisztaságáért Ebben a hadjáratban nem vehet részt 
mindenki. Aki előtt egyéni hiúság és dicsőség lebeg, az (akár parancsnok, 
akár cserkész) szégyent hoz a Vezérre és az ügyre, aki külszínre 
dolgozik, becsapja önmagát s még jobban szerencsétlen nemzetét. Az 
evangéliumi cserkészet tehát a hadjáratban való részvétel jogát evan
géliumi alapon így határozza meg: lOO^U-os munkateljesítmény életed 
minden vonatkozásában (lélek, s z í v , értelem, test,)

Ennek a hadjáratnak szentségét és dicsőségét csak az érti meg 
igazán, aki fenntartás nél beleveti magyát a küzdelembe és egész életét 
leteszi az ügy oltárára. A munkán kívül állók nem is sejtik, hogy itt 
dől el a magyar jövendő sorsa. A hadjárat nagyszerűsége, hogy a magyar 
ifjúság önként, jószántából vállalja. A csonkitatlan magyar hazáért 
küzdünk a lélek fegyvereivel. A Vezér: Krisztus. A Vezér nyomában 
járók: áldozatos szívű, imádkozó lelkű, bizonyságtevő magyar fiúk, 
akik nem magok igazát, de Isten örök igazságait hangoztatják és azok
nak megvalósítására szentelik egész életöket. A diadal titka : feltétlen 
bizalom a Vezér iránt és fanatikus hit a győzelemben. „Légy hív
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mindhalálig. “ így születnek a legtökéletesebb egyéniségek: Isten gyer
mekei, akik által maga Isten épít nemzetünk számára jövendőt.

Röviden még csak arról emlékezem meg, aki ott áll a harc 
kellős közepében: a magyar fiúról. Érdekes képet rajzolhatnék róla a 
filozófia vagy lélektan reflektorainak fényében is. De most néhány 
vonással úgy állítom az olvasó szeme elé a magyar fiút és helyzetét, 
ahogyan cserkészmunkámon megismertem. A gyermeki lélek egyik jelleg
zetes sajátsága: a zárkózottság. És vájjon miért zárja el a gyermek 
lelkének legféltetebb titkait? Mert amikor az édesapa, édesanya vagy 
akármelyik tanítómestere közeledik felé, nem látja csupán az édesapát, 
édesanyát vagy tanítómestert, nem veszi észre az édesapának, édes
anyának és tanítómesternek a lelkét. A gyermek lelket keres. És szomorú 
kor ez a mienk, amelyben olyan sokan élnek lélek nélkül. Ezért a 
szülő nem érti gyermekét, annál kevésbbé a gyermek szülőjét, nem a 
tanítómester tanítványát, sem a tanítvány mesterét, vagy egészen bizo
nyosan félreértik egymást. A kétes talányok őrlő malmában aztán egymás
nak nem egyszer halálos ellenségeivé lesznek, pedig egymás szeretetére 
és megbecsülésére volnának hivatottak. S az imént még szirmaikat 
bontogató fiatal lelkek örökre bezárulnak, elhervadnak, elszáradnak 
a gyümölcs-termés előtt, mert úgy látják, hogy a köriiltiik morajló élet 
pokoli kohójában pusztulás a sorsa mindannak, ami szent, jó és igaz. 
így lesz az egymás után felnövekedő új nemzedékben egyre több azok
nak a száma, akik lélek nélkül élnek. S mi pedig aggódva kérdezhet
jük az ótestamentum utolsó könyvének írójával : vájjon hozzánk »is el
jön még az az idő, mikor Isten „az atyák szivét a fiákhoz fordítja, a 
fiák szivét meg az atyákhoz", hogy el ne jöjjön az Ür és meg ne verje 
még nagyobb átokkal ezt a földet, mi magyar földünket?! Oh milyen 
széppé és gazdaggá lehetne a mi magyar életünk, ha sok-sok gyermeki 
lélek titkáról lehullna a pecsét. Hogyan teljesednék meg az édesapa, 
édesanya szive szent célok felé irányúló tervekkel és a tanítómester lei
kéből sem tünedeznék el lassanként az idealizmus minden szikrája, hogy 
azután munkája a maga és tanítványa lelkét egyaránt mcgőrlő egyhangú 
robbottá legyen ! A lezárt titkok nyitja •' a bizalom.

íme néhány titok, mely a cserkészeimmel való bizalmas viszony 
következtében előttem feltárúlt :

„Nem tudok olyan őszintén imádkozni, mint mikor az édesanyám 
kicsiny koromban ott ült az ágyam szélén.“ Hány serdülő gyermek 
fájdalmas jajj kiáltása benne van ez egyszerű kijelentésben. S hány 
gyermek lesz idő előtt durva, makacs, engedetlen, mert elfelejtette az 
őszinte, szívből jövő imádkozást, a lelket finomító legdrágább alkalmat. 
S ez a szomorú állapot nem következett volna be egy 15—16 éves 
gyermeknél, ha nemcsak édesanya, de az édesapa is minden napon 
komolyan együtt imádkozott volna gyermekével.

„Szép dolog törekedni a jóra, de a környezetem, a családi otthon 
meggc'ol abban, mert homlokegyenest ellentétben áll az Istentől telkembe 
oltott legszebb és legszentebb életideálokkal.“ Mennyi elfojtott fájdalom
nak és vádnak a kifejezője ez is.

Ezeken kivül még számtalan sok példát hozhatnék fel. Óh hányszor
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mondották már nekem és annál többszőr gondolták : de különösek ezek 
a felnőttek, az én édésapám, édesanyám vagy tanárom, nekünk adják 
a bölcs és jó tanácsokat, amelyektől függ életünk boldogsága. És ők, 
kik sokkal több belátással rendelkeznek, miért nem élnek a nekünk 
hirdetett szép elvek szerint ? !

A gyermeki léleknek 2 fő jellemvonása van. Az egyik kellemetlen 
ránk felnőttekre nézve: élő példát vár tőlünk s ezzel kapcsolatban 
bírál, sőt szigorúan elítél bennünket. A másik reménységet kelt szi
vünkben : vágyik és törekszik egy jobb élet után. Az evangéliumi 
cserkészet az őszinteség és bizalom álláspontjára helyezkedve úgy 
akarja megoldani a fiú probléját, ahogyan leginkább megfelel Isten 
céljainak s a jobb magyar jövő érdekének.

Hogy e nagy feladat megoldására miért tartom legalkalmasabb
nak az evangéliumi cserkészetet, egészen röviden a következő 3 pont
ban foglalom össze: 1. a cserkészet legnagyszerűbb alkalom a gyermek 
megismerésére; 2. benne az egész fiút (lélek, értelem, szív, test) kapom;
3. református keresztyén hitünk legszebb igazságai — szolgálat, Isten 
munkatársai, Isten suverainitasa (eegedelmesség) és praedestinatio — 
oly felségesen domborodnak ki az evengéliumi cserkészetben, hogy a 
fiú lelkét okvetlen megragadja.

Mezőtúr. Kiss István.

A francia középiskolák válsága.
A nagy nemzet a kicsivel, mint nagy úr a szegénnyel szemben, 

ritkán tud elfogulatlan, igazságos lenni : vagy tudomást sem vesz róla, 
vagy lenézi, gúnyolja. A régi deákos világban úgy mondták ez t: vei indo- 
lens, vei arrogáns. A német, angol sem kivétel; még kevésbé a francia; 
kivált mióta a győzelem mámora megcsapta. Nagy magabiztában, széles 
jókedvét, fölényeskedő hangját bizony sokszor szabadjára ereszti. Mintha 
kérdezni akarná nagyfennen: ki vagyok én, mik vagytok ti ? Pedig, ha 
a kis kapun, a locs-fecsi francia újságok hírrovatain keresztül be talál a 
kiváncsi idegen a portájára tekinteni, biz' ott nem egy takargatni, el
takarítani való dolgot lát. A képviselőházban hangoskodó radikálisok 
és radikál-szociálisták, bent a sella curulisok körül sürgölődő, gáncs
vető-, kint a katonaság között bujtogató kommunisták, kiknek átokszóró 
keze a marokkói, sziriai csapatokig elér, a syndicalismus karjaiba dőlt 
tanítók, tanárok, a sok üresen tátongó laikus iskola, a sok tanító nélkül 
lézengő növendék, az aknamunkát folytató royalisták, a laicitással szün
telen hadi lábon álló papok, a feltornyosult pénzügyi, gazdasági prob
lémák rengetege, a ruhr-rajnai rémtől riadozó közvélemény, a nyereség
szagra becsődült tömérdek, dologtalan idegen, a kifelé huzó elsassi 
autonomisták, a már-már nemzeti csapássá fajult „egyke", a léha- 
sekélyes erkölcsök fent-lent, legutóbb a magyar kötvények hamisításán 
rajt'-vesztett sok „profi-éhes“ főtisztviselő stb. stb. (ki győzné mind
ahányat felsorolni, de meg nem is tartozik ide) — megannyi égető nyílt
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sebe a francia közéletnek, melyek bizony a gloire-nemzet jóhirnevét 
épen nincsenek hivatva gyarapítani, önérzetét még kevésbbé felfújni.

Maradjunk tehát a magunk sajátos területén — a tanügy mellett. 
Itt is elég megfigyelni való akad, amit a nem keresett erkölcsi elég
tétel jóleső érzetével jegyezhetünk fel — okulásul.

*
Iskolai év elején, beiratkozások alatt mostanság egyre nyugtala

nítóbb hir vonja magára és köti le a francia intéző körök figyelmét: 
a középfokú iskolák népességének ügye, a tanulói létszám szembe
szökő hanyatlása; holott korábban a növendékek számának fokozatos 
emelkedésével szoktak dicsekedni. A középfokú oktatás komoly vál
ságnak néz elébe, az egymást felváltó tanári nemzedék (sucrescentia) 
megritkult sora miatt is, amelynek legfőbb oka a tanári fizetések elég
telen voltában rejlik.

A méltatlanul elhanyagolt, háttérbe szorított testület, ugyan hogy 
tölthetné be munkakörét kedvvel, becsülettel: hogy' tudná komolyan 
venni a reáváró kötelességeket ? hogyan készíthetné elő alaposan és 
tölthetné ki lelkiismeretesen a nemzeti tevékenység hagyományos kereteit ? 
hogyan képezhetné jól az értelmi munkavezetőket, a társadalmi munkál
kodás, őrálló, intéző tisztjeit, milyenekre az országnak szüksége van, 
mikor az új nemzedék maga is bővebben jutalmazó és könnyebben 
elérhető pályák felé tódul, elfordulva azoktól, ahová csak lassan és 
nagy költséggel, évekig tartó keserves tanulmányok hosszú során juthat 
el. Ha egyáltalán eljut.

Egy tágas szemkörü, tisztán, messze látó tudós férfiú, aki ereje 
javát, teljes életét a francia „Alma mater" szolgálatának szentelte, adta 
meg nem rég a vészjelet.

A válság — úgymond — még nem épen kétségbeejtő, de a nyug
talanító jelenségek aggodalommal töltenek el, hogy maholnap az lesz. 
Kevesebb a beirt növendék jóval, mint az előző években ; kivált áll 
ez a megfigyelés Párisra. Néhány líceum kivételével, amelyek növen
dékeik számát még némikép emelkedni is látják, részint a lakosság 
szaporodása és egyéb kerületi kedvező viszonyok folytán, a francia 
tanintézetek nagyobb részének látogatása szembetűnően visszaesett. A 
létszámcsökkenés néhol 6—8 százalékot elér.

Ezt a bántó jelenséget két körülmény magyarázza: az egyik a 
népesség feltűnő megapadása. A háború alatt született gyermekek ugyanis 
most kerültek fel a középiskolába és a nagy világösszeroppanás, mely 
annyi családot döntött keserves gyászba, most tárja fel a szörnyű ered
ményeket.

A legjobban érintett gimnáziumi osztályok, az alsókon kívül még 
azok, melyek főiskolákra készítenek elő. És itt mindjárt meg lehet 
állapítani az iskolai dijak, különféle illetékek és a jelen gazdasági küz
delmek fokozódásának sajnos következményeit. Sok szüle abbahagyatja 
fiaival a megdrágult iskolát; a középosztályhoz és az annyira megviselt 
kis polgársághoz tartozó gyermekek, a mielőbbi kenyérkeresés gond
jától sarkalva, időnek elölte megszakítják tanúlmányaikat, hogy irodák
ban, kereskedelmi, ipari foglalkozásokkal szerezzék meg minél előbb
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azt a szerény kis illetményt, melyet az úgynevezett liberális életpályák 
nem tudnak nekik egykönnyen biztosítani.

Az ösztöndíjaknak sincs valami nagy varázsok. Már maga az 
ösztöndíjért folyamodók száma is észrevehetőn megcsappant — panasz
kodik az idézett francia tanügyi főigazgató (proviseur). Az ösztöndijasok, 
akárhány példa van rá, a középiskolának hátat fordítva a műszaki 
oktatás vagy tanítóképző (l'enseignement primaire supérieur) felé sietnek, 
amelyek hamarább kenyérhez segítik őket. Rendkívül szomoritó helyzet 
ez a franciákra, akik azt szeretnék, ha a vezető osztály, az élite, a 
segédforrások és életrevalóság tekintetében oly értékes és jómódú nép
rétegből kerülne ki.

Törik is fejüket, hogyan lehetne az aggasztón csenevészedő közép
fokú oktatás ügyén segíteni. Az egyik ezt, a másik azt az orvosszert 
ajánlja, Legtöbbek jelszava: az iskolai dijakat csökkenteni, a szülők 
vállaira nehezedő terheket apasztani, a közép- és felsőfokú oktatást 
alaposan újraszervezni, hogy az érdemes, de különben vagyontalan ifjak, 
könnyű szerrel iratkozzanak be. A megoldás a kormánynak szintén 
komoly gondot okoz.

Egyik terv a másikat éri. Legutóbb a képvíselőház pénzügyi 
bizottságában Herriot közokt. miniszter az egységes iskoláról, ponto
sabban a középfokú iskolázás ingyenességéről tartott hosszú, meggyőző 
előadást.

A miniszter azon kezdte, nem értik meg, sőt rágalmazzák őt. 
Távol van tőle a classícus tanulmányok megrontása, vagy épen tönkre
tétele, Az általa tervezett iskolai reform ellenkezőleg arra törekszik, 
hogy a tanulók létszámát emelje, az oktatás színvonalát javítsa, amely 
sajnos a hanyatlás lejtőjére jutott; különösen pedig az rontotta meg, 
— úgymond — hogy az ingyenes oktatásnak különféle faja egyre 
szaporodik: a műszaki, ipari, művészi, kereskedelmi stb. szakon ; úgy
hogy félni lehet, a szemlátomást romló, szegényedő értelmi középosztály 
maholnap cserbenhagyja régi iskoláját. Mig ha a középfokú iskola 
egész ingyenes lenne, a nyíltabb eszü és szorgalmas növendékek, mind 
a líceum és collégium padján ülhetnének, bármilyen lenne vagyoni 
állapotjuk. Herriot miniszter tehát voltakép azt szeretné elérni, ha 
a gazdag, de hanyag tanulót a szegény, de törekvő, tehetséges váltaná 
fel, vagy lenne legalább túlnyomó többségben.

Ami a reform költségét illeti, körülbelül 58 millió frankra lenne 
szükség a miniszter szerint, figyelmen kívül hagyva a közigazgatás 
általános költségeit. A francia középfokú iskolázás jelenleg 260 millióba 
kerül, amiből a szülők által fizetett tandíj csak 58 milliót tesz ki, más 
szóval az államra 202 milliónyi teher hárul, melyet egészben az 
adófizető polgároknak kell viselni. E szerint atandij jóformán ötödrészét 
éri el a teljes költségnek; azután a most uralkodó rendszer az anti
demokratikus kiváltság egy nemét alkotja, minthogy főkép a jólétben 
élő, vagyonos családok gyermekeinek érdekét látszik szolgálni.

Egyelőre azonban a szükséges előirányzat híján, még nem lehet 
a középfokú oktatás ingyenességét teljesen biztosítani.

A pénzügyminiszterrel egyetértőleg, Herriot évi egy millió hitel
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megszavazását kérte a bizottságtól, azaz 250.000 frankot az 1928. év 
utolsó negyedére. Az általános reform tehát csak csalogatóféle, az is 
csupán az 1928—29. évre.

Fejtegetéseinek támogatására felhozta a miniszter egy-két városnak 
az ingyenes középiskolai oktatás terén tett kísérletét, mely a miniszter 
szemében igen sokat jelent és mindenkép meggyőző, mert az elemiből 
felvitt 88 gyermek közül 23 nyert dijat vagy egyéb kitüntetést a 
líceumokban, ahova beírattak.

A pénzügyi bizottság, a miniszteri tanulmány és az ingyenes 
oktatás kedvező eredményének előterjesztése után szótöbbséggel meg
szavazta a 250.000 frank hitelt. Ugyanakkor egy millióval emelte a 
szellemi együttműködés nemzetközi intézetének a hitelét; végül két 
millióval az össztöndijak előirányzatát.

Mindezek a bajok jórészt háborús következmények és a háború 
szelétől csapott országok mindegyike többé-kevésbé szenved tőlük, 
t. i. a gimnáziumok általános tapasztalat szerint néptelenednek 
és hova tovább népszerűtlenebbekké válnak; kivált oly városokban 
tűnik ez ki, hol több fajta középiskola között van módjuk a szülőknek 
választani s ilyformán az élettel közvetlenebb kapcsolatot tartó, gyakor
latibb irányú kereskedelmi, ipari iskoláknak adják az elsőséget, mint 
a franciák, szintén haszonelvi szempontokból.

A középiskolai tanárság iskolai és társadalmi helyzete is ugyan
azt a képet mutatja nagyjából, ugyanazon okoknál fogva, főkép a tanári 
javadalomnak szűk mértékben és egyéb hasonlóképzettségü társadalmi 
osztályok illetményeihez viszonyítva, igazságtalanul történt meg
állapítása, — leginkább pedig a tanárok által végzett kulturmunka 
értékének kellő megnembecsülése miatt.

Bármennyi keserűség, aggodalom gyülemlett fel azonban idő folya
mán a magyar tanárok lelkében ; bármennyit bosszankodnak, tépelődnek 
a megnemértés, a háttérbe szorítás elkedvetlenítő tényei mián maguk 
között, bizalmas társaságban; bármily őszinte szókimondással, férfiasán 
viszik közgyűléseiken a nagy nyilvánosság elő panaszaik, kívánalmaik 
hosszú sorozatát s bármily kemény határozati javaslatok hagyják el a 
merészebbek ajkait és jutnak bele sokszor enyhítés nélkül, letöretlen 
éllel a hatósági elöljáróknak szánt memorandumokba: komoly fele
lősségérzet dolgában messze maguk mögött hagyják francia kollégáikat' 
akik megunva az üres ígéretek mézes madzagát, egy szép napon, híva- 
rásuk erkölcsi természetének megtagadásával, az önsegély kormány- 
tudját maguk ragadták kezökbe és syndicatusba léptek ; ami egyértelmű 
azzal, ha mi azt mondjuk: a kommunistákkal árul egy gyékényen — 
jó nagy százalékuk.

Hogy mérgesedtek el náluk igy a viszonyok, mily anyagi és 
társadalmi tényezők működtek közre, a hivatalos irányítás, a tanügyi 
kormányzat mely mulasztásokat, végzetes hibákat követett el, a közönség 
maga hogyan istápolta, élesítette ezt a szélsőségbe hajló világnézetei: 
minderről érdemes lesz külön képet rajzolni. Annyi gazdag okulás 
rejlik benne számunkra.

Végezetül csak egy tanügyi furcsaságra legyen szabad rámutatnom,
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amely bár a francia elemi oktatás szégyenletes különlegessége, meg 
nem állhatom, hogy legalább futtában ide ne iktassam, mint a francia 
közoktatásügyi költségvetés tárgyalásai során kipattant kormányzati 
„nonsens‘‘-t.

Herriot minisztert ugyanis, aki minden bomlási tünet dacára 
rendíthetetlen jó véleményt táplál a francia középiskolákról, mikor nem
rég egy senator meginterpellálta: hány az olyan elemi iskola, melynek 
csak két növendéke van, hánynak csak három, nem számítva a rendes 
tanítók és tanítónők gyermekeit, a miniszter a következő választ adta : 
iskola 1 növendékkel: vegyes 34, fiú- 4, leány- 31, két növendékkel: 
vegyes 34, fiú- 2, leány- 59 ; 3 növendékkel: vegyes 107,- fiú 9, leány- 51.

1927. évi február hó 14-én egy képviselő megint tudakolván a 
minisztertől, hány iskola van tanuló nélkül, ezt a választ nyerte: üres 
iskola a) tanítóval 21, b) amelynek tanítója más szolgálatra van beosztva 
220, c) tanító nélkül 941.

Ha hitelesen kinyomva, komoly, előkelő világlapokban (Temps, 
Figaro, Iournal des Debat) nem olvasná az ember saját szemével e 
nekünk furcsán hangzó számokat, hitetlenül rázná a fejét. Hogy meg
érthessük, ahhoz a francia keresztül-kasul feldúlt közéleti viszonyok 
ismeretére volna szükség, melyekről beszélni talán később még lesz 
alkalmam és kell is beszélnünk, ha tisztán akarunk látni kifelé s meg 
nem ijedni sem a nagy csörtető, sem a magunk árnyékától. 
Különben is, ellenfelünket ismerni: öröm s félgyőzelem.

Mezőtúr.
Fejér Lajos.

Az ág. h. ev. taníntézetézetek működése 
az 1926—27. ísk. évben.

(Az értesítők alapján.)

Nagy nemzeti katasztrófák után a közvélemény kettőzött érdeklő
déssel fordul az iskola és nevelés ügye felé, hogy a felnövekedő nem
zedék jobb nevelésével a nemzet jobb jövőjét megalapozza. — Ezt 
tapasztaljuk minálunk is, ezért látjuk azt, hogy a kormány mellett, 
mely uj tantervi és szervezeti változtatásokkal igyekszik iskolaügyünket 
gyökeresen megreformálni, a nevelés egyéb tényezői, az egyházak, köz
ségek, nemkülönben a család és a magánosok is szinte féltő gonddal 
fordulnak az iskola felé, A mi egyházunk szempontjából ennek az 
érdeklődésnek 2 fontos dokumentuma a jelen évben, az egyet, egyháztól 
kiadott: „Magyarországi ág. h. ev. Középiskolák rendtartása" és az 
„Utasítás a vallásosságnak és az ev. öntudatnak az áll. tanterv kereté
ben az ev. középfokú iskolákban való ápolására.“ (mindkettő 1927-ben) 
E két kfadvány érdekesen tükrözteti iskoláink kettős feladatát: az 
állami keretekhez való alkalmazkodás, a korszerű haladás mellett, saját 
öröklött egyéni charismáínk továbbápolását,
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Ily körülmények közt kötelességet vélünk teljesíteni, ha rövid 
beszámolót tartunk iskoláink működéséről, amiben a közzétett értesítőkre 
támaszkodunk, minél fogva azon intézményeinkről, melyek értesítőt 
nem adtak ki, sajnálatunkra nem szólhatunk,

Ennek következtében módunkban van 1 főiskoláról (Mískolcz), 
2 szakiskoláról (Sopron és Szarvas), 9 középiskoláról és 3 leánynevelő 
intézetről beszámolni, mindjárt jelezve azt, hogy az utóbbiak száma 
eggyel jövőre kevesbedik, amennyiben a pesti polgári leányiskola és 
Veres Pálné liceum az uj (1928—28.) tanévtől kezdődőleg fokozatosan 
leánykollégiummá alakulnak át.

Az említett intézetek nagyon különböző múltra tekintenek vissza. 
A legrégibb a soproni liceum (1557.), utána következnek az aszódi 
reálgimnázium (XVIII, sz. vége), majd a szarvasi, bonyhádi és budapesti 
gimnáziumok (1802., ill. 1806., ill. 1815.), mig a többi középiskola mind 
a XIX. sz. második feléből való, a tanitóképzők és leányiskolák pedig 
átalában a század legvégére esnek. Legfiatalabb intézeteink: a nyír
egyházi leánygimnázium (1927.) és a pesti Veres Pálné liceum (1920.). 
Megjegyzendő, hogy a középiskolák közül csak a bonyhádi reálgimná
zium és a kőszegi leánygimnázium nem emlékeznek meg az iskola 
múltjáról, ami pedig kívánatos volna.

Az előttünk fekvő értesítők alapján nyert összbenyomás általában 
kedvezőnek mondható. — A legtöbb intézetben pezsgő élet, élénk 
munkakedv, célirányos fejődés és korszerű haladás még ott is, ahol 
szinte nyomasztó az anyagi helyzet, ami amellett bizonyít, hogy tanár
karaink hivatásuk magaslatán állanak és semmi akadálytól meg nem 
bénítva, végzik a nevelés szent feladatát.

Az értesítők külső kiállítása és terjedelme különböző és általában 
már a háború előtti terjedelmet igyekszenek elérni. A külső csin ellen 
is alig tehetni kifogást, de az értesitők beosztása tekintetében talán túl
ságos a változatosság. Nem egy értesítő híján van az áttekinthetőség
nek, amit az elejére várnánk pl. az év története, nem egyszer annyira 
el van rejtve, hogy csak nehezen akadhatni reá. — Szintén a jobb 
áttekinthetőség szempontja teszi kívánatossá azt, hogy a tanulók név
sora és a reájuk vonatkozó adatok az értesítő legvégén közöltessenek. 
Van intézet, mely nem közli a tanulók előmenetelét, de ennek elvi oka 
lehet, így pl. leányiskolákban nem szokásos. Más intézet nem közli az 
érettségi vizsgálat eredményét azzal az indokolással, hogy a szóbeli az 
évzáró ünnepség után tartatott meg. Ez — úgy érezzük — nem helyt
álló, mert szerény nézetünk szerint sokkal fontosabb, hogy az értesítő
ből teljes képet nyerjünk egy iskolaév életéről, mint az, hogy a tanulók 
már az évzáró ünnepély alkalmával kapják kézhez az értesítőt. — A 
formai kérdéseket az ev. igazgatók nagyon kívánatos közös értekezle
tén lehetne eldönteni.

A programmi értekezések régi jó szokását a legtöbb intézet kezdi 
föleleveníteni, bár egyelőre nem tudományos vagy didaktikai tárgyú, 
hanem inkább alkalmi megemlékezések, hazafias beszédek alakjában, 
így a kőszegi intézet Herczeg F. és Beethoven-ról közöl 2 sikerült 
cikket, Teke S., illetve Mohr J. tollából; a nyíregyházi leánygimnázium
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közzé teszi Deiszer Gyula magvas tanyulmányát Mohácsról, a nyíregy
házi reálgimnázium pedig jeles poétánk Vietórisz J. Második Mohács c. 
megkapó elégiáját. A budapesti gimn. a hősök emléktáblájának lelep
lezési ünnepélyén elhangzott hatásos beszédeken és költeményen kívül 
Koch I. igen tartalmas beszédét Történelmünk gyásznapjairól; a Veres 
Pálné intézet Szígethy L. nehány hangulatos költeményét, a szarvasi 
gimnázium Melich J. felügyelő lelkes beszédei mellett a gyóni ünnepség 
lefolyását és folytatólagosan a könyvtár címjegyzékét; az aszódi reál
gimnázium az intézet első tanáráról Fabriczius J.-ról közöl tanulságos 
cikket, mellyel azonban az intézet alapításának az éve még nincsen 
eldöntve.

Az elhalt kartársakról egy-egy nekrológ emlékszik meg Hetvényi
L. (Sopron), Mendöl L, (Szarvas), Király L. (Békéscsaba), az utóbbi 
kettőről csak az év krónikája során.* Nyugalombavonulás vagy eltávozás 
folytán találunk egy-egy meleghangú megemlékezést Szigethy L.-ről 
(budapesti gimn.), Moravszky F. (nyíregyházi reálgimn.), Vidovszky K. 
(Békéscsaba). A soproni intézet Kapí Bélát köszönti 10 éves püspöki 
jubileuma alkalmából,**

Tanáraink nemcsak iskolai munkát végeznek, hanem bőven kive
szik a részöket minden társadalmi, művészeti és egyházi mozgalomból 
is, úgy hogy a vidéken egyenesen vezérszerepet visznek a társadalom 
erkölcsi nemesítése tekintetében. Irodalmi működés tekintetében jog
akadémiánk kiváló tanárai vezetnek: névszerint Bruckner Gy., Hacker 
E., Schneller K., Sztehló Z., Surány-Unger T., Szontagh V., Zsedényi B., 
Henszelmann Aladár. Külön felemlítendő, hogy az idén tartotta szék
foglalóját Bruckner Gy. a M. Tud. Akadémián, Surányi-Unger T. pedig 
a Magyar Statisztikai Társaságban, Többen közülök, mint Hacker és 
Surányi-Unger külföldi folyóiratokba is dolgoztak. — A jogakadémíai 
tanárok után a budapesti intézetek tanárai érdemelnek külön meg
említést; mint Bereczky S., Hittrich O., Loísch I., Bennert, Losonczi 
Z., Horváth K., Szígethy L., Böhm D., Láng Margit, Zelenka M. stb, 
A vidéki tanárok sorából kivált Vietórisz J. Németh S., Ruhman Jenő, 
Adorján L., Oravecz 0. stb,

Intézeteink szépen fejlődnek és tőlük telhetőleg igyekeznek lépést 
tartani a korszerű pedagógiai haladással. Különös dicséretet érdemel 
a nyíregyházi reálgimn, ahol az év folyamán 10 tanárértekezletí mód
szeres előadás hangzott el, úgy hogy az összes tantárgyak metodikája 
megbeszélés tárgya volt. Szintén utánzásra méltó a pesti gimnáziumban, 
hogy a szaktanárok nyilvános tanítást tartanak a tanárkar jelenlétében. 
Fontosak a szülői értekezletek is, amilyenek voltak a pesti polgári 
leányiskolában és Veres Pálné intézetben. — Ugyan itt nagy sih érrel 
alkalmazzák a vetítőgépet.

Igen helyesnek tartjuk azt is, ha az évi jelentések nemcsak

* Hasonlókép emlékszik meg a miskolczi jognkadómia Horovitz S. a soproni 
tanítóképző pedig az előző tanévekben elhunyt Sinikó E., Kapi Gy. és Gyurátz P.-röl.

** A bonyhádi reálgimn. Fáik Henriket 30 éves tanári, a nyíregyházi reálgimn. 
Kozák Istvánt 25 éves tanári szolgálata ötletéből.
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krónikát tartalmaznak, hanem kiterjeszkednek az időszerű pedagógiai 
kérdésekre is. így a soproni líceum igazgatója tiszteletreméltó bátor
sággal rámutat a szorgalmi időnek a megrövidítésére, mellyel nem járt 
együtt a tananyagnak csökkentése és azt is megmodja, hogy a hivata
losan elrendelt filmelőadások pedag. haszna nem igen ér föl a látogatá
suknak feláldozott 16 óra elvesztésével!

Nagyon nyíltan beszél a szarvasi tanitónőképző igazgatója, aki 
saját szavai szerint már 6 évvel ezelőtt megkezdte a maga hatásköré
ben az erkölcsi züllés elleni küzdelmet, tehát megelőzte a V. K. M. 
20809—1926. IX. sz. rendeletét.

Ugyanő felveti azt az életrevaló eszmét, hogy a tanitónőképzőt 
Pestvármegyében kellene elhelyezni: közel Budapesthez és mégis távol 
a főváros rontó hatásától, Szarvason pedig fiutanitóképző létesülne. — 
Eléggé érthető, hogy a súlyos gazdasági viszonyok mellett a 
hagyományos prot. áldozatkészség nem igen nyilvánulhatott meg nagyobb 
alapítványokban ; több helyütt pedig az ösztöndíjakat az elértéktelenedés 
miatt nem lehetett kiosztani. így csak egy nagyobb alapítványról emlé
kezhetünk meg; ez Koritsánszky Ottó 250 pengős ösztöndíj alapítványa 
Bonyhádon. Amit azonban egyesek nem tehetnek, pótolja az intézet 
volt diákjainak a szövetsége (ezt máris megérzi Budapest, Sopron, 
Szarvas). Ugyancsak a gazdasági helyzettel függ össze, hogy a tanul
mányi kirándulások még nem érték el a világháború előtti széles med
ret. Nagyobb kirándulás volt a soproni líceumban, aszódi leányiskolában, 
pesti Veres Pálnéban. Több kirándulás csak terv maradt.

Egyik-másik intézet elhelyezése még sok kívánnivalót hagy hátra, 
mint pl. az aszódi reálgímn., a szarvasi tanitónőképző, pesti Veres 
Pálné intézet, mely utóbbi még mindig bérházban van. Saját házába 
költözött a lefolyt tanévben a nyíregyházi leánygimnázium. Tápíntézete 
minden iskolának van, de mindjobban felkarolják az internátusokat is. 
A budapesti főgimnáziumé az idén nyílt meg. Nyíregyházán pedig 
szintén ez évben vetették meg egy fiuinternátus alapját. A bonyhádi 
internátus a régi keretek között működik, pedig ennek a fejlesztése is 
kívánatos volna.

Az ifjúság tanulmányi előmenetele általában kiélégitő volt. Külön 
fel kell említenünk, hogy a Pintér főigazgató által kezdeményezett 
tanulmányi versenyeken a budapesti főgimnázium nyerte el az elsőséget. 
A szellemi nevelés szolgálatában álló ifjúsági körök szaporodást tün
tetnek fel a világháború előtti évekhez képest, külön kiemelendő a 
budapesti gimnáziumban létesült Benczúr Gy. „Képzőművészeti Kör,“ a 
nyíregyházi reálgimnáziumban a „Természettudományi Kör“ és „Mate
matikai Szeminárium", ugyan-e kettő megvan a nyíregyházi leány - 
gimnáziumban is.

A testi nevelésügye szintén nagyot fejlődött intézeteinkben az össze
omlás óta. Majd minden fiúíntézetben van sportkör és meghonusult a 
Cserkészet fontos intézménye. — Sportkör van a leányiskolák közül 
Nyíregyházán, tennísz egyesület Szarvason. — Igen érdekesen ismerteti 
a Rákóczi Cserkészcsapat részvételét a Nemzeti Cserkész nagytáborban
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— vitéz Zerinváry J. a bonyhádi értesítőben. A céllövészet ismét 
kiszorult az iskolákból, a gyakorlati tanfolyamok megcsappantak. — 
Leányiskoláink közül gazdasági tanfolyam volt Aszódon, varró- és 
kalaptanfolyam a pesti Veres Pálné intézetben.

A modern nyelvek közül tanították az angolt (soproni líceum, 
békéscsabai reálgimn., bonyhádi reálgímn., pesti Veres Pálné, miskolci 
jogakadémia), a franciát (aszódi reálgimn., a leánygimnáziumokban és 
a Veres Pálné intézetben. Fontos szerepet tölt be a kisebbségi német 
nyelvi tanfolyam a soproni képzőben. Kapi püspök rendelte el avégből, 
hogy a német nyelvű elemi iskolák részére a nemzetiségi nyelvet 
kellően értő és nemzeti szempontból kifogástalan tanitók képeztessenek ki.

A valláserkölcsi nevelés szolgálatában állanak a különböző nevek 
alatt (belmissiói kör, ev. gyámintézet stb.) működő prot. vallásos egyesü
letek. Az itt folyó üdvös munkát még intenzivebbé kellene tenni, val
lásos estéket rendezni, ahogy megtették az aszódi intézetek és nagyobb 
súlyt helyezni az egyházi ének tanítására is. E tekintetben még mindig 
nem értük utói ref. testvéreinket,

Az első pillanatban talán feltűnő, hogy a miskolczi jogakadémía 
keretében a „Foederatio Emericanatis“ megtaláljuk, de nem szabad 
felednünk, hogy ez a nagymultu intézetünk csak Miskolcz város tete
mes anyagi támogatásával tarthatja fönn magát és igy kénytelen más 
felekezeteket is szóhoz juttatni.

A népesség szempontjából intézeteink a következő sorrendet tün
tetik fel: Budapesti gímn. 562. (v. t. 265 ev., 87 ref., 1 unit.), Nyíregyházi 
reálgimn. 435 (v. t. 85 ev., 147 ref., 2 unit.), Békéscsabai reálgimn. 
433 (v. t. 191 ev., 52 ref.), Aszódi reálgimn. 402 (v. t. 85 ev., 27 ref.), 
Bonyhádi reálgimn. 361 (v. t. 176 ev., 22 ref.. 1 unit.), Szarvasi gimn. 
351 (v. t. 201 ev., 29 ref.), Soproni líceum 265 (v. t. 221 ev., 7 ref., 
1 unit.), Nyíregyházi leánygimn. 258 (v. t. 44 ev., 61 ref.), Aszódi 
nőnevelő 167 (v. t. 85 ev., 20 ref., 1 unit.), Budapesti polgári 145 (86 
ev., 14 ref.), Kőszegi leánygimn. 162 (v. t. 84 ev., 15 ref.), Budapesti 
Veres Pálné liceum 148 (56 ev., 36 ref., 2 unit.)l Szarvasi képző 102 
(58 ev., 17 ref., 1 unit.), Soproni képző 96 (v. t. 69 ev,, 2 ref.) Ha e 
kimutatás szerint nem is mindenütt kedvező a protestánsok arányszáma, 
mégis minden prot. iskolának, mint megannyi prot. őrhelynek a fenn
tartása nemcsak protestáns, hanem nemzeti érdek is.

Ezzel vázlatos ismertetésem végére jutottam. Általában örvendetes 
benyomást nyerünk intézeteink munkájáról és haladásáról, mely tanár
karaink buzgóságát dicséri. Az ev. tanártestület erkölcsi komolysága 
és megbízhatósága megnyugtató kezességül szolgál a jövő nemzedék 
erkölcsi tökéletesedésére. Tanáraink energiája bizonyára le fogja küzdeni 
azokat az akadályokat is, melyek a jelenkor megmételyezett mentalitá
sában rejlenek. Flisszük és reméljük tehát, hogy ily lelkes munka 
mellett testileg-lelkíleg ép, a hazáért minden áldozatra kész, vallásilag 
öntudatos, egyházához hű új nemzedék kerül ki. Ez értelemben kíván
juk iskoláinknak: vivant, floreant, crescant.

Szelényi Ödön.
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A széníumos rendszer mellőzöttjeí.
A középiskolai tanárok átcsoportosítása, mely szerint fizetését 

mindenki szolgálati éveinek megfelelőkig kapja, befejezést nyert a Vkm. 
96717/1927 V. sz. rendeletével, mely a felekezeti és nem állami közép
iskolák tanárainak fizetésrendezéséröí intézkedik.

Bizonyos, hogy sokaknak lényeges javulást jelent az átcsopor
tosítás, azonban sajnos, nagyon sokan maradtak olyanok, kiknek a 
tanári munka végzéséhez szükséges békét és lelki nyugalmat nemcsak 
hogy nem hozta meg az új rendezés, sőt ellenkezőleg mélyebb elkese
redést támasztott szívükben. Ilyenek a legnagyobbrészt protestáns 
iskolákban működő volt szerzetestanárok, kiknek szerzetestanári minő
ségben eltöltött éveit a Vkm. és az illetők volt főhatóságainak régebbi 
megegyezése alapján most sem számították be.

Valóban nagy csalódást okozhatott ez a kegyetlen intézkedés 
mindnyájuknál, mert még a 9000/1927. M. E. sz. rendelet után remél
hették, hogy végre megszűnik ez az indokolatlan és megszégyenítő 
megbélyegzés. Ez a rendelet lehetőséget nyújtott nemcsak az eddig más 
státusnak vett tanítóképzőknél, polgári iskoláknál eltöltött éveknek, 
hanem bármely más, megszakítás nélkül eltöltött szolgálatnak beszámí
tására is, ha az illetőnek tanári oklevele volt.

A beszámítások ilyen nagymérvű kiszélesítésével méltán remél
hették a volt szerzetestanárok is, hogy ha már bármilyen más szolgálat, 
tanári oklevél birtokában, lehet rendes tanári szolgálat, akkor az ő 
szorosan középiskolai, bár szerzetesi minőségben kifejtett rendes tanári 
működésüket is méltányolni fogják. Annál nagyobb csalódást hozott 
reájuk a Vkm. 96717/1927. V. sz. rendelete, melynek 15. pontja ki
mondja, hogy a nem állami tanintézeteknél rendes tanári minőségben 
eltöltött szolgálati idő alatt azt az időt kell érteni, amelyet a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter fizetéskiegészitő államsegély szem
pontjából már elfogadott. Ez a pont tulajdonképen a volt szerzetes
tanárok ellen szól, bár a Vkm. 236218/1918. sz. rendelete szerint a 
szerzetestanári évek beszámíthatók a státusba s akik akkor siettek 
elismertetni régebbi éveiket, azoknak szolgálati évei most is rendes 
tanári éveknek számittatnak. Tehát, ha már egyeseknek beszámították 
szerzetestanári éveiket, az egyenlő elbánás elve alapján méltányos lenne 
a többiekét is beszámítani s azt hiszem, nem tekintené senki sem 
magára nézve sérelemnek, ha ily módon régebbi, letagadhatatlan okle
veles szolgálattal rendelkezők megelőznék.

Azóta megérkezett mindenüvé az új beosztás is, amelyből a volt 
szerzetestanárok világosan láthatják, hogy bármilyen más szolgálat, sok 
esetben még az oklevél nélküli helyettes tanári szolgálat is lehet rendes 
tanári szolgálat, csak a volt szerzetestanári szolgálat semmi. így elő
állott az a mélyen bántó, visszás helyzet, hogy egyes tanárok oklevél 
birtokában már 20—25 éve működnek s csak a IX. fizetési osztályban 
maradtak s jóval megelőzték őket olyanok, kik sokkal később szereztek 
oklevelet, vagy akik polgári iskolákból, tanítóképző intézetekből nem
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is olyan régen kerültek középiskolákba, vagy esetleg bármely más 
szolgálatban voltak tanári oklevéllel, csak nem tanítottak. Én pl. 1902. 
évi szeptember óta mint helyettes, 1905. évi november óta mint okleveles 
rendes tanár működöm minden megszakítás nélkül, tehát igazság szerint 
a VII. 1. fizetési osztálynak megfelelő fizetést kellene kapnom és kapom 
a IX. 1-nek megfelelőt, mert csak 1921. év november hó 1-től számí
tanak éveim s az előző szerzetestanári éveim mind figyelmen kivül 
hagyattak, így elém kerültek olyanok, kik nemrégiben más státusban 
működtek, oklevél hiányában sokáig helyettes tanárok voltak, sőt olyanok 
is, kiknek csak polgári iskolai tanári oklevelük van s az is sokkal 
későbbi keletű, mint az én középiskolai tanári oklevelem.

A Vkm-nek ezen rideg álláspontja annyira szigorú elvi álláspont, 
hogy a volt szerzetestanárok fellebbezést sem küldhetnek be sérel
meikre vonatkozólag, mert a kísérőlevél szavai szerint az ilyen felebbe- 
zések tárgyalás alá sem vétetnek.

Már most azt kérdem, mi szükség van azoknak a tanároknak ily 
módon való örökös megbélyegzésére, kik a hazai közoktatás ügyét 
egész életükben, szerzetességük alatt és után ép úgy szolgálták, mint 
bárki más. A nemzeti művelődés szempontjából lehet-e igazságosan 
különbséget tenni a becsülettel végzett szerzetestanári és az ugyan
olyan világi tanári szolgálat között?

Bizonyos, hogy a szerzetesrendek elhagyása súlyos lelkiismereti 
ügy, de szerintem még mindig becsületesebb eljárás azoknak kilépése, 
kik a Rendtől nyújtott ingyenes kiképeztetést igyekeztek legalább néhány 
évvel megszolgálni, mint akik számítással ép tanulmányaik befejeztével 
jöttek rá, hogy a szerzetesi élet nem nekik való s minden ellenszolgál
tatás nélkül kiléptek. Ha az ilyeneket nem érheti semmiféle megtorlás 
sem az egyház, sem az állam részéről, talán azok sem szolgáltak rá 
egy egész emberi életre kiterjedő megtorlásra, kik rendjüket tanulmá
nyaik bevégzése után is évekig becsülettel szolgálták, arra soha követ 
egy szóval sem dobtak kilépésük után sem, sőt hálával és szeretettel 
gondolnak vissza a Rendre, mint nevelőanyjukra, melynek kiképzésüket 
köszönhetik.

Mivel mi egyenként hiába fordulunk sérelmünkkel a Vkm.-hez, 
csak a Tanáregyesületekhez fordulhatunk azon kéréssel, hogy emberileg 
jogos és igazságos kívánságunkat régi éveink beszámítására vonatkozólag 
az illetékes helyeken képviseljék. Bízunk abban, hogy úgy az Országos, 
mint a Prot. Tanáregyesületek vezetősége ügyünket magáévá teszi és 
közbenjárásával sikerülni fog méltányosabb álláspont elfoglalására bírni 
azokat, kik különben nagyon jól tudják és hirdetik, hogy a szolgák 
bérének a megvonása az égbekiáltó bűnök közé tartozik.

Kisújszállás. Hársing István.
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Emlékezés Rozsnyóra.
(Ünnepi beszéd a rozsnyói öreg diákok nagygyűlésén.)

A nagy selyma palócnak, a mesemondó Mikszáth Kálmánnak van 
egy remekbe kovácsolt elbeszélése, mely tárgyát Rozsnyó színes törté
netéből vette, mit az oly korán kilobbant életű Mikulik József írt meg,

. . . Egy árva leányzó: Grünblath Erzsébet most három évszázada 
visszaküldő ifj. Gotthard Jánosnak, a városi főbíró fiának a jegygyűrűt 
azzal, hogy tiszteli, becsüli, de nem szereti s így hitvese sohasem leend. 
Törvény elé állították a szíve sugallatára hallgató szüzet. És lön az 
ítélet e z : „Hét esztendőkig férjhöz ne mehessen, menyegzői lakodal
maktól — táncoktól ez hét esztendők alatt eltiltatik. “ De rövid egy év 
múlva csodát lát, hall Rozsnyó polgársága.

Az őrtorony nagy órája elkezd sietni, futni körbe s ver, üt éjt- 
napot egybe, mig 6 évet egyszerre le nem peregtet. Az elitéit hajadon 
pedig a daliás iglói Szontagh Pállal az oltár elébe lép. Nem hiába volt 
az öreg Szontagh a toronyórák főkurátora.

Mintha ez az öreg toronyóra egy új csodát tárna most elénk. A 
mutatók visszafutnak, keringnek balra viharsebesen, a harangkalapács 
— szivünk dobbanása — meg ver egyre s a nagy angol író agyában 
fogant időgépen évekkel, évtizedekkel suhanunk vissza ki-ki a maga 
ifjúságának májusi mezejére, a rozsnyói diákévek rózsaszínű napjaiba.

Delet harangoznak . , . szombat van . . . s a régi törvény szavai 
szerint pro veteri more fere in omnibus scholis usitato — szabad a 
délután. S mi . , . én . . . ti . . . mindnyájan boldogan sietünk el, egyik 
a vaskapun, másik a zöldkapun, az egykor oly hires nemzeti tanoda 
Drázus-parti boltivei alól.

Áldott emlékezés, néked áldozunk ma! A tisztelet és hála meg
ható érzésével köszöntjük egykori jó tanáraink köztünk, felettünk lebegő 
lelkét, a néhány még élőnek most édes derűvel ide gondoló arcát. Az 
volt a szép föld — az volt a szép idő. De őrizzük is szivünk mélyén, 
mert hiszen az emlékezet az egyetlen hely régi nagy Magyarország 
mennyországából, honnan nem űzhetnek ki minket még az egykori 
buja zsarnok trianoni kéjlakában írott parancsokkal se,

Mennyi édes ábránd, bohó-tarkaszinü álom, rajongó hit lakta 
még akkor harmatos lelkünket — s ma már dérütötte fővel, megtépett 
szárnyakkal csak oda térünk vissza képzeletben, hogy újra hallgassuk 
egykori jóságos tanítóink szavait, érzelmeiket érezzük, eszméiktől esz
méljünk, buzdításaiktól buzogjunk.

Óh északfénypompában káprázó gyönyörű ifjúság, melynek bor 
nélküli mámorát virágos álmok rózsakelyheiből ittuk.

Nagy igazat ir vala ott a bersétei Máriássy curia vadszölős lugasá
ban egy fiatal nevelő: Erdélyi János egyik versében :

„A hű emlékezet mint fürge méhsereg 
Múlt kor virányain szerelmesen lebeg,
Ki lélekörvendően elmulatoz ennél,
Jót kétszer érez, lát; egyszóval kétszer él,"
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És nagy igazat ir vala a költő pap ott a hanvaí parochián, míg 
barátja után könnyező szemmel a Sajó völgyén mereng:

„A boldogsághoz kevés csak a jelen,
A múlton épül az s az emlékezeten,
Örömünkre szint s derűt titkon ez ád,
Mint a gyök adja a virág színét, szagát.“

Igen, kétszer élünk, újra élünk, ismét boldog diákok vagyunk 
Nagymagyarország legaranyosabb kis városában: Rozsnyón, Nem zúg 
úgy sehol az erdő, mint a Rákos orgonája; nem ködlik sehol oly 
szépen a lesuvadó nap, mint az Ivágyó felett; nem oly zengő sehol a 
madárdal, mint a Bányaoldal berkeiben, nem csacsog sehol úgy a 
patak, mint a dörömbölő kallók között, nem cseng édesebben sehol 
a magyar szó, mint ott a csókpárnás leányajkakon az orgona-illatos 
májusi esték térzenéin , . .

. . .  És szívja lelkünk, szívja mohón, ittason, mámorral magába a 
múltak emlékeit. Egy bohó dalos mese ötlik az eszembe. — Tizenkét 
anyóka hasztalan várja öreg férjét vissza az erdőből; végre megérkeznek — 
de mind délceg ifjú. Az ifjúság tavára találtak s megfiatalodtak attól 
Sietve tipeg el a tizenkét anyóka is De őket már hiába várják uraik. 
Végre utánuk mennek s tizenkét pólyás babát találnak a csodás tó vize 
mellett. Az élet tavasza után sóvárgó női lélekkel sokat, nagyon is 
sokat ízleltek az örök élet varázsló cseppjeiből.

S ha én most itt körülnézek — úgy látom, hogy itt nincs már 
múltba néző öreg diák — a szívek fiatalos lüktetését hallom, gyermeki 
mosoly lopódzott az arcokra, a szemekben a kikeletnek a derüfénye 
parázslik, a szív nyílt öbléből kacagva búg fel szavunk, rembrandti 
fénypárázat igézetes színeiben ég, izzik itt . . . itt Rozsnyón körülöttünk 
minden . . .

Isteni vagy te szeretet, mely minket a szülőföldhöz, gyermek 
reményeink s bánátink tanyájához; szüléink — tanítóink — kiégett 
vágyainak sírjához füzesz, Szent vagy te emlékezet, ki örök magyar 
gyászban vergődő minket egy órára, — egy napra megváltasz. Gyö
nyörűséges vagy te hála, mely szívünket eltöltőd derék tanáraink dicső 
és nemes emléke iránt. Nélkületek csakugyan húrjaitól megfosztott 
hárfa lenne a szívünk.

De a költő szavaként:
„Éltünk rögös határain
Két géniusz vezet:

Remény, emlékezet!“

S amint ébredünk a reminiscentiák mákonyos álmainak bóditó 
színekben vibráló képeiből, viharüzte madár fészkét kereső sikongó 
sírámát halljuk a levegő égben; itt szálldos a másik géniusz; a remény. 
Hát hiába volt minden ? Hasztalan .vetették a magyar kultúra magvait 
azok az áldott elmék? Céltalan égtek el önfényükben nekünk vilá
gítva ? Az evangélikusok rozsnyói magyar nemzeti tanodája — már 
csak történelmi emlék marad?
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A fészkét kereső madara a reménynek vijjogva sikítja: Nem ! — 
nem ! Petőfi nagy lelke azt mennydörgi fentről: Az idő igaz s eldönti, 
mi nem a z !

Borzongó történettel kezdtem s azzal is végzem. — Volt már 
Rozsnyón német világ is. Leopoldus császár-király idején csak a német 
tanító maradhatott meg, de az is csak akkor, ha nem protestáns.

A magyar Bombik Mihály és Sárosy Mihály tanítványaikkal Sajó- 
Gömörre, Bánóczi Braxatórisz János pedig Ráhóra menekült. De a 
történelem ökle fordított az idő küllőjén. Újra visszatérhettek hirdetni, 
vallani, példázni a magyar hitvallást.

Erről szól egy régi latin nóta is :
Hungarica natio 
Semper erat odio 
Apud Roseavienses 
Primum desiderantes 
Teutonos esse volentes 
Socum et obtinentes 
Et facta inver sió 
Atque permulatio 
Deus nos miseros
Elevavit hungaros. (Acsay: Gyűjt.)

A régi rigmus utolsó sorait magyarra fordítva zendítem meg én 
is végezetül:

Lesz még egyszer inversió 
És egy nagy permutatió.
Isten minket: magyarokat 
Oda fent még — felragyogtál,

Ügy legyen!
Aszód. £)/-. Oravecz Ödön.

igazgató.

Megjegyzések. 1
1. Egy kis beszélgetés. Hideg téli időben beszélget két magyar. 

Két tanár ember. Miről beszélgethet két tanár? A paedagógiáról. — 
Arról, hogy mennyi paedagógiai vívmány merült már fel 1—2 évtized 
alatt s mint a viz hulláma, rövídebb-hosszabb ideig csillogott a nap
fényben, azután újra elmerült az ismeretlenség tengerében. — Milyen 
dicshimnusz fogadta pl. a Dent-féle kis latin nyelv-könyvet is ? Mint 
mindenre alkalmas eszközt üdvözölték, mely hivatva van a latin tanítás 
kátyúba jutott szekerét kihúzni a sárból. Lassanként azután kiderültek 
hibái (pl. az Ibi crustula vendit-féle mondatok). Pótolták újakkal a 
hiányokat, mégsem bizonyult annak a csodaeszköznek, amelynek állí
tották. Most már nem is adják ki A helyette alkalmazott latin könyv, 
a Csengeri-féle, új meg új átalakuláson ment át. Más könyvek is. — 
Volt úgy, hogy az egyes és többes szám nominativusát mondtuk a 
témában, az igénél pedig a harmadik személyt. Most az egyes számú 
nominativus után a genitivus van a témában, az igénél pedig a praes.
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imperfectum egyes első személye után a prés, perfectumé jön s ez 
után az infinitivus. Lesz idő, mikor visszatérünk a régi jó sorrendhez: 
az amo, amare, amavi, amatum-hoz, amint apáink is tanulták, — Ma 
megint felvetődött egy uj gondolat s a felső osztályokban félévi latin 
dolgozatokat kell írni, mintha eddig nem csináltunk volna összefogla
lásokat. Most ez lesz az új csodaszer. Nem beszélünk most a háborús 
s háború utáni ujitásokról. Egyszer a szociológia olyan fontos tárgy, 
hogy az érettségi bizonyítványba is beírandó. Máskor nemcsak nem 
kell beimi abba, de még tanitani sem kell. Épigy a szépírás s a gyors
írás is Hamupipőke sorsára jutott a középiskolákban. Behozták az 
indexet. Ennek az a hátránya, hogy ha a nagyon elfoglalt vagy 
szórakozott tanár egy rovatot eltéveszt (ami nem is olyan nagy dolog, 
tekintve, hogy 3—4 féle index van forgalomban s a javító vizsga 
bejegyzésére nincs benne rovat), nem tudja eldobni; viszont megvan 
az az előnye, hogy 8 év bizonyítványai együtt vannak, hogy a tanúló, 
ha elveszti, ne 1-et, hanem 8-at veszítsen el egyszerre. — És így 
tovább . . .

A két bús tanár visszatér a régi jó időkre s amikor Apor szerint 
rarissimus volt a titulus, de pinguissimus volt a vitulus, El-elemlegeti, 
hogy még az ő deákkorukban 5 érettségi írásbeli volt, ma csak három. 
— És felvetődik köztük az a gondolat, hogy akkor, amikor oly nagy 
szükség van idegen nyelvekre, célszerű-e, hogy a német nyelv nem 
érettségi tárgy a gimnáziumban s a reálgimnáziumban. — Mert pl. a 
görögből a humángimnáziumokban az önként vizsgázni szándékozóknak 
lehet érettségit tenni. Nem volna-e célszerű a németből is igy, egyelőre 
az önként jelentkezőkkel érettségit tétetni! — Talán a tárgynak is 
nagyobb lenne a tekintélye, a tanulási buzgóság is erősebb lenne e 
nagyon hasznos modern nyelvből. Lehetne ugyan ez ellen azt felhozni, 
hogy a görögöt a theológiák s bizonyos tanári szakok s német egyete
mek megkívánják, a német érettségit pedig semmi sem indokolja, 
azonban ez érvvel szemben is fennáll az előbb mondottak érvényes
sége. Az uj tanterv szerint való érettségi szabályzat még úgy sincs 
készen, hiszen még csak 4 év múlva fog érvénybe lépni, de 
már most fontolóra lehetne venni ezt a kérdést s meglatolgatni addig 
is, mig az új érettségi szabályzat megjelenik,

így beszélgete a két tanár, a jövő nemzedék boldogúlását hányva- 
vetve lelkében. Gulyás József.

2, Az évvégi összefoglalásokról. A Hivatalos Közlöny január 
hó 15-ik számában olvasható egy közoktatásügyi miniszteri rendelet az 
évvég! összefoglalásokról. (85.913. V. 1927.) Éz hivatkozik az 1924. 
évi XI. t.-c.-re, mely a régebbi évvégi vizsgálatok helyébe minden 
osztályban nyilvános összefoglalásokat rendel el. — Ennek alapján a 
Rendtartás 101. s 102. §. szerint kiadott Utasítás 25. §-a megjelöli a 
módszeres útbaigazításokat s elveket, melyek alapján az egész évi 
tanítás főbb eredményei a tanár és tanítvány közös munkájával vala
mely szempont fonalán egységes képpé építhetők ki. E szempontot a 
tanulókkal csak az összefoglalások megkezdésekor kell közölni,
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Megállapítja a rendelet, hogy az eddigi gyakorlat nem domborítja 
ki az összefoglalások főcélját. Vagy a régebbi vizsgálatok módszerével élnek, 
vagy előre megállapított összefoglaló kérdések merev reprodukcióivá 
lesznek. Hogy ezt elkerülje az iskola, bizonyos kívánni valókat ad elő 
a rendelet. (1. Az utasítások elvi szempontjainak szem előtt tartása; 
2, összefoglalási tervezetek készítése ; 3. módszeres értekezleteken való 
tárgyalása; 4. összefoglalási vázlatok készítése májusban; 5. részlet
összefoglalások ismétléseknél; 6. próbaösszefoglalások év végén). — 
Hozzáteszi a rendelet, hogy a gyakorló középiskolák mintatanításait 
kell látogatni s a próbaösszefoglalásokra a rokonintézetek tanárait is 
meghívhatják és az ilyen bemutatásokat mindig megbeszélés kövesse.

Mivel e rendeletet a közoktatásügyi kormány hasonló eljárás 
végett az egyházi főhatóságokhoz is megküldi, várható, hogy a ref. 
középiskolákban is igy kell eljárnunk.

Nézzük csak meg, hogyan is állunk mi az összefoglalások 
dolgában az uj rendtartásunk szerint ? !

Bizony, ott nem látunk tisztán ma sem. A 222. §. pl. megemlíti 
az évvégi ismétlést, ezt nevezvén összefoglalásnak, mégis a 223. §. azt 
mondja, hogy az év végén az igazgatótanács küldöttjének vagy kül
döttjeinek vezetése alatt nyilvános évzáró vizsgát kell tartani. A 224, §. 
meg azt mondja, hogy a vizsgák célja az évközben tanultaknak a 
maguk egészében való áttekintése, a saját magunk számára való tájékozódás 
vagy tájokozottság bemutatása. A 222. s a 224. §. anyaga a régi rendtartás
ban vagy nem, vagy csak részben volt meg. A 225. §. anyaga a régiből 
vétetett át azzal, hogy legalább 1 tárgyból minden növendék feleljen. 
A 226. §. s a 102. §. azt mondja, hogy a vizsgának nincs osztályozó jellege.

Ez ismét az összefoglalásokkal ment át a rendtartásba, de az 
előbbi Rendtartás 146. §-a is átment, hogy kétes és feltűnő hanyag
ságot tanúsító tanulók kikérdezésére különös gond fordítandó. — Hát 
bizony a tudatlan tanulók különös (=  alapos) kikérdezése felborítja az 
összefoglalások elképzelt rendjét, mert roppant sok időt vesz igénybe 
s ez az „áttekintés“ rovására megy. A 226. §. végén aztán ott van a 
nagy ágyú: az ilyeneknek a vizsgán adott feleletei befolyással lehetnek 
az érdemjegyekre.

A régi Rendetartás szerint a vizsgálatot az igazsgatótanács kikül
döttei vezették, kik ezekről a tanácsnak jelentést tettek. Az uj szerint 
az igazgatótanács megbizottja vagy az igazgató, vagy a helyettese.

A Rendtartás nem világos §-ai most uj helyzet elé fogják állítani 
a ref. középiskolákat. A 225. §., 234. s a 37—1927. sz. határozat 
szerint az osztályozás a tanári kar joga, de a miniszteri utasítás rossza- 
lása a régebbi „vizsgálatok“ kikérdező módszeréről, azt bizonyítja, 
hogy a hanyag tanulók „különös“ kikérdezését el kell ejteni s a főcél 
a tanárnak s diáknak az összefoglalás éber bemutatása lesz. — A 
mintagimnázíumokba bejárás — azt tartom pium desiderium marad 
nekünk. Gulyás József.

3. Három jellemzés. Irta: Kristóf György. Minerva könyvtár 
7. Kolozsvár, 1926. 86. 1. Közös hibája a kritikusoknak, hogy olyant
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keresnek a műben, amit az iró nem akart beletenni. A Prot, Szemle 
egyik bírálója e füzettől is olyant kívánt, amit nem akart művével az 
iró. Három jellemzés van e kis füzetben: Vörösmartyról, Madáchról és 
Jókairól. Egy-egy nagy város irodalmi műveltségű, de mégis laikus közön
sége előtt akarja felolvasásban bemutatni, színesen, népszerű formában 
e három nagy magyart. Az első a nagyváradi Katholikus Kör délutánján, 
a másik az Erdélyi Irodalmi Társaság Madách ünnepélyén, a harmadik a 
marosvásárhelyi Kemény-társaság Jókai ünnepélyén hangzott el. Azt 
a célt, amit az iró kitűzött maga e lé : A hallgatóság elé varázsolni az 
ünnepelt Írót, elérte a szerző. Szakközönségnek már előbb mélyebben, 
feldolgozta (Petőfi és Madách). Ide, e kis füzetben, az magas lett volna.

Gulyás József.
4. Az osztályozás és a vizsgák eltörléséről szólt a „Budapesti 

Hirlap“-ban részletesen közölt előadásában Kemény Gábor dr. a szülők 
helyeslése közben a Gyermektanulmányi Társaságban. Hivatkozik arra, 
hogy a diákszökések osztályozáskor fordulnak elő, mert abban igen 
sok szubjektív nézőpont érvényesül. Kiemeli, mily lelki küzdelem ilyen 
munka a tanárnak; ez ijesztővé teszi a tanárt tanulói előtt. Jól hangza
nak ezek, de a szovjet alatt is hallottuk ugyanezt s tudjuk, mily sokat 
ért a „megfelelő“ s „nem megfelelő“ minősítés: a teljes lezülléshez 
vezetett volna idővel, — Az élet is megosztályoz minket; ha „életre“ 
nevelünk, különbségeket kell tennünk tanítványaink közt. — S hogy az 
iskolák percentre dolgoznak: gyártják a jeleseket ezért, avagy buktatnak : 
no, hát gyenge iskolákat láthatott az előadó vagy téved. — De ilyet egy 
paedagógusnak feltételezni sem lenne szabad az iskoláról. — Végül 
szélmalomharcot folytat a vizsgák ellen, melyek már nem is léteznek. 
Illenék egy ilyen előkelő szerepet betölteni kívánó paedagógusnak 
tudnia, hogy már níncsennek régimódi vizsgák, hanem helyettük utolsó 
összefoglaló órák vannak, melyek célja nem osztályozás, hanem 
beszámolás az évi munkáról. így fest az a nagyképű szülői összejöve
tel, melyről február hó 29-én olvastunk. „Szegény tanügyünk“ !

Dr. Böhm Dezső.

Hazai és külföldi irodalom. * II.
Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei. (1777—1848.) 

Budapest, egyetemi nyomda kiadása, 1927. I. kötet, XXIII. f- 667. 1.;
II. kötet, X. 1- 650. lap.

A Protestáns Szemle múlt évi decemberi füzetében Karácsony S. 
kartársam néhány irodalomtörténeti tanulmányt ismertetvén, kifogást 
emel a meddő részletkutatás ellen, melynek azok szolgálatában állanak, 
— s ezzel szemben a nagy, egységes összefoglalások szükségességét 
hangsúlyozza. Mellőzve a követelésében rejlő ellenmondást, hiszen nagy 
összefoglalások csak megelőző részletkutatások alapján állhatnak elő, 
t. Kartársam talán épen abban a pillanatban vetette ezt a követelményt 
papirosra, amikor a magyar irodalmi termelés három olyan kiváló, nagy-
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értékű összefoglaló munkával lépett a magyar olvasóközönség elé, mint 
Kornis Gy. „A magyar művelődés eszményei“, Finánczy E. „Az újkori 
nevelés története" és Horváth J. „A magyar irodalmi népiesség Faludi- 
tól Petőfiig" c. művei, amelyek élő cáfolatául szolgálnak az ő vádjának, 
mintha irodalom- és művelődéstörténeti termelésünk meddő volna és 
nagy összefoglaló alkotásokra nem tudna fölemelkedni.

Kornis Gy. hatalmas két kötetes műve, ama hetven évig tartó 
nagy küzdelem egyes részleteit tárja az olvasó elé, melyet a magyar 
nemzet — élén az iróí világgal, majd 1825-től kezdve az országgyűlés
sel — elsősorban a bécsi udvarral, másodsorban a magyar aulikus 
főurakkal s harmadsorban a nemzetiségek képviselőivel vívott, hogy 
elsőrenden iskoláiban, de aztán a közélet minden ágában is a magyar 
nyelvet a latin helyett uralkodó nyelvvé tegye. — E s z í v ó s  küzdelem 
legfőbb célpontja az iskola, az iskola oktatási nyelve, oktatási tárgyai 
(mily mértékben engednek bennök tért előbb a magyar, majd utóbb a 
negyvenes évektől kezdve, a latin nyelvnek), de emellett csaknem oly 
erős harc foly a törvények szerkesztési nyelvéért is. Ezért a szerző 
főszemügyét e 70 éves időközben szerkesztett tantervekre fekteti (kezdve 
az 1777-ben kiadott Ratio Educatonis-tói); megvizsgálja míndeniknél, 
hogy milyen mértékben karolja fel a magyar nyelvet? mennyire hatja 
azt át a magyar szellem ? de e mellett, kivált a küzdelem későbbi 
folyamán, a XIX. század első tizedeitől kezdve, a nyelvi-retorikai és 
a modern-reális irány küzdelme is erősen előtérbe lép.

Érdekes, sok helyt elszomorító, másutt fölemelő hatású Kornis 
könyveinek olvasása: elszomorító, ha, amit eddig is jórészt tudtunk, 
most Kornis higgadt, komoly, objektiv, mindenütt hiteles forrásokra 
támaszkodó előadásában olvassuk, hogy a magyar nemzet szellemi 
ereje kifejtésének, nyelve közhasználatúvá tételének s ezzel kipalléro
zásának, a magyar nemzeti művelődés fölvirágzásának főellensége a 
bécsi udvar, a király és az ő sok cseh és osztrák udvari embere! 
még szomorúbb, hogy a nemzetellenes törekvésekben hű támogatókra 
találnak az aulikus magyar főnemesekben, kiket a királyi kegy, a királyi 
udvar fénye magyar nemzeti érzésükből egészen kiforgatott és a magyar 
nemzeti törekvések ellenségévé tett. De viszont fölemelő dolog látnunk, 
hogy a magyar nyelv, mely 60 éves elnyomás után Bessenyei föllépé
sével 1772-ben mert újra a nyilvánosság terére lépni, törekedett újra 
az egész nemzet nyelvévé lenni, — a II. József-féle nyílt germanizáció 
után mint tör 1790-ben elementáris erővel elő s követeli jogait s ha e 
jogok érvényesítését 1825-ig ki lehetett is játszani, félre is lehetett dobni, 
az 1825-iki országgyűlés után mint nyer egyre nagyobb tért, mint foglal 
el újabb meg újabb pozíciókat, mig végre az 1844-iki II. törvénycikk
ben, mely a latin helyébe a magyar nyelvű iskolázást törvényre emeli, 
megnyeri a törvényes elismertetést és védelmet. Nincs nemzet Európá
ban, melynek nyelve elísmertetéseért ily kemény harcot kellett volna 
folytatnia, harcot éppen azok ellen, kik a nemzet anyagi és szellemi 
érdekeinek védelmére voltak rendelve s amely, századok e téren való 
mulasztásait mégis oly rövid idő alatt tudta volna pótolni!

A felölelt hatalmas anyagnak minden részlete könnyed, vonzó,
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lendületes előadásban tárúl az olvasó elé. Komis nagy gonddal gyűj
tötte össze a rengeteg anyagot s a fölött teljesen uralkodik, azt színes 
nyelven és alakban adja elő. Nagy mértékben emeli előadásának vál
tozatosságát a forrásaiból — egykorú naplókból, bizottsági javaslatok
ból — merített sok szószerinti idézet.

Szerzőnk több Ízben kitér a prot. iskolaügy rajzolására is. Itt is 
a legmegbízhatóbb forrásokból merít s miután célja a valóság objektiv 
megállapítása, teljesen hű képet fest a prot. iskolák állapotáról, viszo
nyairól. Ahol hiányt lát, megjelöli, de ahol szembetűnő haladás jelen
ségei bukkannak eléje, ott nem fukarkodik az elismeréssel. így például 
az 1796-ban életbeléptetett sárospataki tantervről teljes dicsérettel emlé
kezik meg: abban a gyakorlati élet szempontja erősen érvényesül, 
azzal a fontos újításával pedig, hogy benne — a történelem, theológia 
és filozófia kivételével — a tanítás nyelve a magyar, az ország vala
mennyi iskoláját évtizedekkel megelőzi. Hasonlóképpen az 1810-iki 
pataki tantervet az XIX. század első felében a magyar középiskolák 
legsikerültebb és legmodernebb tanyúlmányi rendjének nyilvánítja, 
melyben a nemzeti érdek, a tárgyak humanisztikus és realisztikus 
művelődési értéke a legszebb összhangban egyesül. Ugyancsak elisme
réssel emlékszik meg a pataki tanároknak a magyar nyelvű tankönyvek 
szerkesztése terén kifejtett buzgólkodásáról is.

Kornis művét, mely a magyar művelődéstörténetnek egy, eddig 
csak gyéren ismert, rendkívül fontos szakaszát világítja meg elsőrendű 
forrásokon alapúló gondos feldolgozásban, a magyar nyelv, irodalom, 
történelem és oktatásügy minden barátja csak elismeréssel fogadhatja!

Rácz Lajos.
Ossendowski: A sötét Kelet árnyéka. Fordította : Balassa József. 

Franklin—Társulat kiadás#. Budapest.
Ossendowski könyvei mindig világítanak. Elbűvölik még azt is, 

aki végigjárta mint hadifogoly az orosz szenvedélyek kálváriáját, aki 
látta a pópától elbutitott orosz muzsikot, látta a felül romlott, alul 
megfélemlített nyomorult népet. S most, hogy Ossendowskinak ezt a 
legújabb könyvét olvassuk, látjuk, hogy minden sejtésünk helyes volt. 
Oroszország titokzatos nagy ország, ahol a Nyugat modern civilizációja 
és a mongol nomádok ideológiája, az ortodox keresztyénség asketizmusa 
és a pogányság tarka keveredésben él együtt a mai napig. Az orosz 
intelligencia, átszellemülve és felemelkedve a legmagasabb idealizmusig, 
régóta elszakadt a néptől; nem tudta megérteni a nagy tömeget s lenézve 
őt, nem akarta észrevenni ellenséges és az emberiségre veszedelmes 
tulajdonságait, amelyek azonban megvoltak.

Szinte félelmetes végigolvasni a cári udvar életét, Rassputin 
hatalmát, az udvari emberek mulatságait a cári Oroszországban. Meg
értjük a nagy sülyedést, látjuk, hogy ide kellett sűlyednie a tudomány 
és belső vallásosság nélküli országnak, ahol minden csak pompa, külső 
fény, csillogás, ragyogás, amely a szegény tudatlan népet elkábitja, de 
messze van az Isten valódi, igazi ismeretétől. A történelemé már a 
események; a fehér cárt felváltotta a vörös cár, egy fokkal sem szeli2 
debb, mint elődje volt, sőt még vadabb, kegyetlenebb, Álarcban jár'



ott minden vezetőszemélyiség, katona, civil, pap egyaránt. Sok tanulságot 
nyerünk Ossendowskinak ebből a művéből is.

A vég azonban, a felszabadulás még nincs itt. Maguk az oroszok 
is türelmetlenkednek, de a kivezető űtat nem látják. Talán igaza van 
annak az orosz publicistának, aki ezt Írja :

„Mi egy anarchista tatár nép vagyunk; csakis a testi erő, a 
fegyveres hatalom, a páncélos ököl, az ostor felsőbbségét ismerjük. 
Ha nem akartunk adót fizetni, a kormány pálinkát adott nekünk, itatott 
mindenütt. Ivással fizettük meg az adót. Ha nem akartunk müveit nép 
lenni s nem akartuk iskolába küldeni gyermekeinket, a pap megtagadta 
a keresztelést, esketést, a temetést s a rendőr megkorbácsolta az apát 
és az anyát engedetlenség miatt. Nem akartunk katonát adni 
a hadseregnek, jött egy tiszt egy különítménnyel s lelőtt vagy leszúrt 
bennünket. És akkor jó polgárok és jó hazafiak lettünk: lefizettük 
adónkat „anyánk, Oroszország" kincstárába, lelekesedtünk a nevelésért 
és elmentünk védeni a cárt, a hitet, a hazát.

Ma mindez összedőlt mint egy kártyavár. A legszabadabbak vagyunk 
a világ minden népe közül. Szabadok vagyunk, de a szabadság egy 
kellemetlen vendéget hozott — az éhséget, olyan éhséget, amilyent a 
világ még sohasem látott. Döghust, fakérget, sarat fogunk enni. Csak 
akkor bukik majd meg Lenin vagy egy másik kommunista zsarnok s a mob 
darabokra fogja tépni Moszkva utcáin. És akkor elővesszük az élesre 
fent kést, kimegyünk az utcára és országutakra, elrejtőzünk a bokrok, 
falak és kerítések mögé s mormogjuk az orosz útonálló dalát: „ölj 
és menj a börtönbe!" elvágjuk az arra menő torkát, felvágjuk a hasát 
s addig élünk, mig lesz valami, amit lehet pusztítani. S ha már nem 
marad semmi, térdre rogyunk és ordítjuk az egész világnak, hogy 
hallják :

Mi nyomorult bűnösök vagyunk, rettenetes bűnöket követtünk e l! 
Megöltük atyánkat, lelkiismeretünket és hazánkat! Most kitárjuk bű
nünket, mint egy rothadt sebet, kérve benneteket, ó müveit nemzetek, 
jöjjetek és mentsetek meg!! !

Alig akad valaki, aki végigolvasva Ossendowski könyvét, meg
indulás nélkül teheti azt le. H. K.

„Payr Sándor; A magyar protestáns gályarabok. 24 képpel. 
Ara 1 P 20 fillér. Kiadta a Luther-társaság 1927. A keresztyén hit
hősök sorozatának legújabb száma 52 oldal,"

Payr ebben a kis népszerű füzetben elevenen és melegen, de 
egyúttal az őt jellemző történetírói lelkiismeretességgel Írja meg a „leg
gyászosabb évtized" leggyászosabb eseményének történetét. Kimutatja 
és pedig jó részben katholikus Írók és a nápolyi spanyol királyi 
törvényszék jogi véleménye alapján, hogy gályarabjaink ártatlanok voltak. 
Nem a rebellióért, hanem a religióért szenvedtek. Különös gonddal 
szükebb hazájának, a Dunántúlnak evangélikus gályarabjairól ir, de ki
terjeszkedik többre is : reformátusokra és evangélikusokra egyforma 
szeretettel. Közli a gályarabok debreceni emlékoszlopának, egy össze
láncolt ref. és ev, prédikátor közös képét és a 25 ref, és 16 ev. vér-
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tanú névsorát, Kevés kivétellel jó magyar nevek, bizonyságául annak, 
hogy híthűségük és magyar fajukhoz, illetve hazájukhoz való ragasz
kodásuk együtt tették őket olyan erősekké a szenvedésben,

Szépen és igazán irta róluk a nagy Révész Imre Lévay Józsefnek :
„Oh barátom óriások voltak azok hozzánk képest amaz erényekben, 
melyekben mi csecsemők vagyunk!“

A kis könyv egyúttal a református és evangélikus testvériséget 
is ápolja és így a mi közös, protestáns jellegű folyóiratunk olvasó- 
közönségének figyelmét különösen megérdemli. Szigethy Lajos.

Goethe: Dalok, balladák, egyéb költemények. Fordította és 
kiadja: Szigethy Lajos. — A Studium R.-T. bízománya. Mezőtúr, 1927.
105 oldal.

Ismét egy kötet, amely műforditásaink sorát bővíti, ismét valaki, 
aki költő-lelke munkájának hozzáadásával és segítségével igyekszik 
átültetni idegen földön nőtt virágot, hogy mások is gyönyörködhessenek 
annak szépségében, akiket különben az idegen nyelv nem-ismerésének 
bilincsei akadályoznának ebben, Mert a műfordítások értékéről lehet 
ugyan vitatkozni és tömegesen lehetne felsorakoztatni érveket pro és 
kontra, egy letagadhatatlan érdemük van azonban : mindenki számára 
hozzáférhetővé teszik oly irodalmi kincsek megismerését, amelyeknek 
élvezése egyébként csak az illető nyelvet tudók számára lehetséges. —
Azt is teljesen felesleges pertraktálni, hogy a Goethe-fordításoknak 
milyen jelentőségük van és épen ezért örömmel üdvözlendő minden 
efajta mű.

Szigethy Lajos nem adja Goethe összes költeményeit, de amit 
lefordított, az a művészi szépet kiművelt ízléssel élvező és megértő, 
költői lelkű írodalombarát munkája,

Mellőzvén a fordításnak más, már megjelent műfordításokkal való 
összevetését, ami messzire vezetne, hadd álljon itt egy pár megjegyzés, 
amely a verskötet elolvasása és az eredetivel való összehasonlítás után 
kívánkozott ki toliam alól, előre bocsátván azt is, hogy egyes kisebb 
hibák felemlitése nem von le semmit az egész munkának általában 
megállapítható értékéből.

A fordításnak legfőbb érdeme, — ami különben kelléke is a jó 
fordításnak, — hogy a tartalomnak lehetőleg hű visszaadása mellett a 
fordító mindig ügyelt arra, hogy az eredetinek hangulatát, színezetét 
is minél hivebben mentse át az új köntösbe. Hogy ez a két követel
mény nem egyeztethető össze mindig és teljességgel, talán felesleges 
hangsúlyozni. Az elhanyagolásnak természetesen az utóbbi rovására J§ 
kell történnie, mintahogy pl, erre magyarázható, hogy az „Életmentés“,
„Kéj és kin" c. versekből hiányzik az eredetiek játszi, kedves hangu
lata, vagy az „Éji dal"-ból eltűnt az eredetinek lemondó, borongós 
tónusa, amit egyébként ez utóbbiban a refrén lefordíthatatlansága okoz. 
Akadnak gyengébben sikerült helyek is, pl. a „Dalok jeligéje" : „Korán 
zengett, későn zeng", (Spät erklingt, was früh erklang); a „Feleletek 
társasjáték közben" első pár sora a német szöveggel való összevetés 
nélkül homályos; „A tapasztalt ember" utolsó sorai erőltettek; „A
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kedves közelléte" (Nähe des Geliebten) nem tünteti fel, hogy a leány 
sóvárog kedvese után; „A boszorkánymester inasa“ c.-ben ez a so r: 
„És felül fej légy.“

Nyelve általában kifejező, fordulatos és nem egy helyen megkapó. 
Vannak ugyan rossz hangzású sorai is („Örök erők, terek, napok“, 27.
0. . sok r és k ; „Künn a messze messzeségben" 31. o., jobb lett volna 
„távol messzeségben“ ; költőietlen kifejezései („Egészen úr lettél felettem“, 
38. o.), sőt található egy-két magyartalanság is (a 40. oldalon az ige
kötőnek messze hátra vetése: töltöm . . .  e l ; két sorral alább : „ültetel" ; 
az 51. oldalon „Házam- s a szobámból" helyett jobb lett volna: „Há
zamból s szobámból"; a névelő felesleges használata: „Mesélnek a 
sok csudatetteirül“, 77. o.).

Verselése is az eredeti verselést követi mindenhol, csak itt-ott 
fedezhetők fel gyengébb verselésü sorok (23. oldalon: „S különbséget 
se érezel“, vagy több helyütt „A lidérckirály“-ban, amely általában a 
kevésbbé sikerült fordítások közé tartozik).

Ezen kisebb kifogásoktól eltekintve túlnyomó számban találhatók 
azonban oly költemények, amelyek a fordító müértő ízlésére, verselő 
tehetségére és költői érzékére vallanak. Különösen érdekes jelenség, 
hogy ép azok a fordításai a legmeglepőbbek és tanúskodnak jó vers
technikáról, amelyeknél pedig a rövid sorok és az ennek következ
tében sokkal kötöttebb forma gördítenek nagyobb akadályokat a fordító 
elé. — Minden osztályozásra való törekvés nélkül hadd álljon itt egy 
pár olyan költeménynek a címe, amelyeknek fordítása különösebben 
sikerültnek mondható: A rátarti, Megtaláltam, Ki-ki a párjával, Májusi 
dal, Korai tavasz, Bánat gyönyöre, A halász, A thuléi király, A kinCs- 
ásó, A vándorharang, A hűséges Ekhárd, A boszorkánymester inasa, 
Ámor mint tájképfestő, A szellemek éneke a vizek felett, Örök tavasz.

Általában véve a kötet méltán foglal helyet értékes és élvezetes 
műforditásaink sorában. J. B. dr.

Ravasz László: Orgonazúgás. Beszédek, előadások. Második 
kiadás. A Studium kiadása, Budapest. 201 oldal, ára 8 P.

Ravasz püspök e hatalmas kötete világnézeti tanulmányokat, prédi
kációkat, halotti beszédeket és megemlékezéseket foglal magában:
1. Napsütötte ormok, Átlátszó mélységek, II. Orgonazúgás és III. Fénylő 
árnyékok gyűjtőcímek alatt. A lelkek ébredésének, az igazi szép, a 
magasztos után való vágyakozásának örvendetes jele, hogy ez a gyűj
temény második kiadásban jelenik meg. Nemcsak izgató, divatos regények, 
könnyű fajsúlyú, léha olvasmányok iránt érdeklődnek hát a magyar 
lelkek, amint sokszor, sokan hangoztatják, hanem a legnagyobb, leg
mélyebb vallási, filozófiai, világnézeti problémákkal is szívesen, örömmel 
foglalkoznak, ha azok megfelelő formában tárulnak eléjük: ezt bizo
nyítja ennek a könyvnek kelendősége. Amidőn azért igazi örömmel 
látjuk második kiadásban ezt a könyvet, amely alkalmat nyújt minden 
olvasójának arra, hogy bepillanthasson Ravasz László káprázatosán 
gazdag lelki kincses házába: — különös melegséggel ajánljuk minden
kinek e könyv megszerzését, olvasását; mert egészen bizonyos, hogy
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mindenkinek lelke romolhatatlan kincsekkel gazdagodik, mindenkinek 
lelki szárnyai hihetetlenül növekednek, erősödnek, mindenkinek látása, 
hallása csodásán finomodik, élesedik, aki betekint ebbe a kincses házba, 
aki hallja Ravasz László lelkének felséges orgonazúgását. B.

Nagy József Kis Fizikája a III. osztály számára. Előre meg
mondhatjuk, hogy eddig ez a legjobb tankönyv, azok között, amelyek a
III. osztály számára megjelentek. Mert Nagy József számol legokosabban 
azzal, amit a tanterv követel és azzal amit egy III. osztályos tanulónak 
meglehet tanítani.

Nem hallgathatom azonban itt sem el, hogy éppen ez a meg
lehetősen jó tankönyv mutatja meg nagyon élesen középiskolai tan
tervűnk sok nagy fogyatékosságát. Már maga az a gondolat, hogy a 
hatalmassá duzzadt fizika minden fontosabb részletét meg kellene 
ismertetni a III. osztályban heti két óra keretén belül, — gyakorlatilag 
keresztülvihetetlen. Tankönyviró és tanár kénytelen nagy lelki szorongá
sok között válogatni, hogy mit is hagyjon ki, mit is tartson meg, Ámbár 
válogatásra nem igen van módja, mert a tanterv éppen elég sok mindent 
ir elő, amit feltétlenül meg kell tanítani. Ezt az előírást ugyan nem a 
III. osztályos diák lelkivilágának megfelelően, nem a gyermek érdeklődési 
irányához mérten csinálja, hanem egyszerűen kiírja a tudományos rend- 
szerezésü fizikakönyvek lényegesebbnek látszó címeit s aztán lássa az 
a tankönyviró, hogy mit tud belőle kihozni. Hogy aztán a kijelölt tan
anyag milyen sikerrel és milyen eredménnyel emésztődik meg, azzal 
már igazán nem törődhetik a Tanterv! Érdekes az is, hogy a fizika 
tanítása egy évvel megelőzi a kémiai alapfogalmak tanítását s igy az 
anyagok szerkezetének, az atomelmélet elemeinek, sőt még a halmaz- 
állapotok ismeretének hiánya mellett kell hőtant, mágnességet, elektro
mosságot tanítani. Vagy kerülgetni kell ezután a vonatkozó kérdéseket, 
vagy ki kell hagyni egészen. Ha pedig a növendék esetleg érdeklődik, — 
akkor hallgatni fogunk, mert a felvilágosításra nem jut időnk. De h á t: 
ne is érdeklődjék az a gyermek; tanulja csak meg a kijelölt anyagot.

Mindezeket azért Írtam le, hogy kimutassam, milyen nehéz fel
adatot oldott meg Nagy József, mikor tankönyvét megírta. És, hogy 
senki se csudálkozzék azon, ha könyvében hibákat lehet találni.

A könyv erőszakosan rövid akar lenni. Le is tárgyalja az áramló 
elektromosságot, ami pedig valószínűleg legjobban érdekelné a fiúkat, 
10 oldalon, aminek majdnem fele ábra. Igaz, hogy viszont az elektrosz
tatikára 8 oldalt szentel, pedig ezt a részt lehetne, sőt kellene is rövi- 
debbre fogni. A mágneses aeklínációt és inklinációt sem igen emlegeti, 
mig a mágnesség gyengítésének külön fejezetet szentel. A mechanikai 
rész közel fele a könyvnek. És mindjárt az elején, a lehetséges logikai 
rendszerezéssel, hogy elvegyük a tanuló kedvét az egész fizikától. A 
lejtőn esésnek és a szabad esésnek aprólékos és legtöbbször ered
ménytelen levezetgetése helyett szívesebben láttam volna a könyvben 
valamit a villanyos csengőről, a generátorokról, elektromos vonatokról, 
sőt még a rádióról is, hiszen ezekért rajong a mai gyermek s itt lehetne 
érdeklődését megfogni. Azt sem hallgathatom el, hogy a kevés szó nem
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mindig jelent rövidséget. A definíció-stílus nem való tanulónak. — 
Száraz és emészthetetlen. A tárgyalás módja is csak látszat szerint 
induktív, lényegében deduktiv biz az. Legjobban sikerült része a 
könyvnek a fénytan.

Meg vagyok győződve, hogy Nagy Józsefnek is fájt a szive, amikor 
ezt a könyvet meg kellett írni. Ne is keressük hát tovább a hibákat, 
hiszen lehetetlen feladatot ki tudna helyesen megoldani ? Talán a Tan
terv szerkesztője!

Szeghalom. Nagy Miklós.

Református Almanach az 1928. évre. Szerkesztette: Dr. Sebes
tyén Jenő. I. évfolyam. — A Kálvinista Szemle kiadása.

Örömmel kell fogadnunk az uj kezdeményezést, melyre a Kálvinista 
Szemle vállalkozott, hogy t. i. Református Almanach cimen évenként 
tájékoztatást ad református hitfeleinknek magyar református egyházunk 
feladatairól, törekvéseiről, évenként elért eredményeiről, az egyházunk 
kebelében megindult munkákról, általában magyar református egyházunk 
állapotáról.

Már ezen I-ső Évfolyam is, mely 212 lapon adja a tudnivalókat, 
kezesség arra, hogy a többi évfolyamok is hasonló gondos összeállítás
ban fognak beszámolni teendő munkáinkról.

Ezen í. Évfolyam fontosabb cikkei a naptári részen kívül: Egy év 
a magyar református egyház életéből Patay Páltól. A kálvintéri központ. 
Ravasz Lászlótól. A római katholicizmus bántó és veszedelmes fel
fogása a vegyesházasságokról. B. Papp Istvántól. A magyar református 
lelkésznék országos szövetsége. Novák Olgától. Az 1848. XX. t.-cz. és 
a róm. kath. klérus újabb anyagi követelései. Hamar Istvántól. A 
kálvinizmus sorsa az alföldi tanyavilágban. Gesztelyi Nagy Lászlótól. 
A jezsuitizmus és katholicizmus. Ujfalusy Istvántól. Mit várunk az uj 
egyetemes zsinattól ? Varga Sándortól. Természettudomány és hit. Szűcs 
Ernőtől. Berekeszti a könyvet A magyar református egyház névtára. — 
Összesen 38 cikket — köztök nehány szép költeményt — közöl ez 
Almanach, melyeknek mindegyike református öntudatra ébresztő és 
munkára serkentő hatással van az olvasóra.

Valóban népszerűvé kellene tenni e könyvet vidéki egyházaink 
presbyterei és értelmes tagjai között, hogy tudomást szerezhessenek 
egyházunk országos állapotáról, nagy feladatairól, intézkedő hatóságaink 
lelkes munkájáról és ezáltal ők is fokozott érdeklődésre és szorgos 
munkára serkenjenek.

Elismerés illeti a Kálvinista Szemle szerkesztőségét a kezde
ményezésért. F.

A 600 éves Dobsína 1326—1926. Emlékkönyv Dobsina bánya
város alapításának 600 éves évfordulójára. Putnok, 1927. Szerkesztette: 
Gömöry Árpád ny. áll. alezredes.

A hajdan jelentős szerepet játszott kis Dobsína szülötteinek tol
lából, a lelkes lokálpatrióta: Gömöry Árpád szerkesztésében jelent 
meg egy szép kiállítású vaskos kötet, melynek hivatása az, hogy dicsé-



126

rétét zengje az elveszett Felvidék egyik legérdekesebb, kies fekvésénél 
fogva egyik legvonzóbb városkájának: Dobsinának. 32 szerzőnek több 
mint 50 cikkét tartalmazza a mű, amelyhez „Dobsina álma“ címen 
Herczegh Ferenc irt költői szárnyalásé bevezető sorokat. A mű össze
állításánál nem kerülte el a szerkesztő gondos figyelmét semmi sem. 
Dobsinát érintő, kulturális, gazdasági, etnográfiái, földrajzi, történelmi 
és katonai vonatkozású értekezések mellett, ott találjuk például Lukács 
Géza, Gömör vármegye utolsó főispánjának, volt főjegyzőjének és alispán
jának kedves visszaemlékezését Dobsinára, melynek bensőséges meleg 
hangján és a benne, Dobsina társadalmának néhány vezető emberéről 
elmondott apróságain jól esik az olvasónak elmerengeni.

Megható dr, Fornet Gyula, a nagy, majd a megcsonkított Gömör 
vármegye utolsó alispánjának (Gömör megye ma közigazgatásilag, 
ideiglenesen egyesittetett Borsod vármegyével). „1919. január hava" 
című cikke, amelyben annak Írója szeretett megyéjének a trianoni béke
kötés okozta sorsán kesereg.

Szontagh Sándor a dobsinai Szontagh-házról, Lux Gyula Dobsina 
múltjáról, Moldoványi Gusztáv a dobsinai nyelvjárásról, Lux Kálmán 
Dobsina legrégibb építészeti műemlékeiről, Ráth Zoltán a dobsinai jég
barlangról, Rozlozsnik Pál a dobsinai bányászat történetéről, Fábry Pál 
Dobsina iparművészetéről, Sztankovíts Károly Dobsina iskolaügyéről, 
Steiner Lajos a dobsinai jégbarlang hőmérsékleti viszonyairól, Szlávik 
Mátyás és Sztehlo Kornél visszaemlékezéseikről, közölnek értékes és 
tanulságos cikkeket.

Ezen most említett cikkek mellett meleg sorokat szentel a szer
kesztő, Gömöry Árpád, a dobsinaiak háborús katonai szolgálatot telje
sített fiainak, majd a cseh megszállás körüli harcokban magukat dere
kasan viselő magyar, német és tót nemzetiségű dobsinai őslakosoknak. 
A mű ezen része értékes adatgyűjteménye lesz korunk történetírójának.

Nemcsak kedves olvasmány e munka, különösen, a csonka hazá
ban szétszórtan élő dobsinaiaknak, nemcsak a régi kedves otthonra 
való visszaemlékezés célját szolgálja e mű, hanem tanít, példát mutat 
és lelkesít másokat is.

Miskolc. Dr. Sztehlo Zoltán.

Külföldi lapszemle.
A „Pädagogisches Zentralblatt“ 1928. évi első száma több 

cikket hoz a minden pedagógust elsősorban érdeklő, mert elsőrangú 
fontosságú kérdésről, miként lehetne a szülőket erősebben belevonni 
az iskola nevelő munkájába. A tanítást elvégezhetjük mi, tanítók, de a 
nevelés bizony nem végezhető el az iskolában, hanem ott a szülői ház 
segítő keze még sokkal fontosabb, mint a tanító munkája.

Götze Kari cikkében a szülők szerepéről ir a nagyvárosi isko
lában. Sok szociális kérdést vet fel, de igen helyesen mondja ki elvül, 
hogy az iskola nőjjön ki szervesen a gyermek életéből s nőjjön bele
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ugyanígy további életébe; azaz legyen összefüggés az iskola és élet 
közt. Sokkal érdekesebb Ziechert Arnold az iskola és otthon viszo
nyáról írt cikke. A Berlin-Niederschönhauseni „Lebensgemeinschafts
schule“ munkájáról számol be. Elmondja, hogy minden pártérdek, minden 
felekezeti kérdés (!) kikapcsolásával fogták össze itt a szülőket; sok 
összejövetel, amelyen megismerték egymást, sok otthoni látogatás tette 
a benső viszonyt erőssé. Majd osztályonként rendeztek szülői esteket, 
úgyhogy a szülőknek gyermekük nevelőjével személyes érintkezésbe 
kellett lépniök. Elismeri azonban azt is, hogy igazi benső viszony csak 
oly szülőkkel fejlődhetett ki, kiknek gyermeke az első osztálytól kezdve 
iskolájukba járt. A szerves együttműködés helyes elv, de már nem 
helyeselhető az, hogy a tanításnak teljesen nyilvánosnak kellene lennie. 
Elvben talán ezt is el lehetne fogadni, de a gyakorlatban kivihetetlen. 
Tessék csak elképzelni, hogy állandóan be-bejöhetne minden szülő a 
tanítási órákra! Milyen zavart fogna ez előidézni, okvetlenül megzavarná 
a tanítást, még akkor is, ha a gyermeksereg hozzászoknék; mert akiben 
több a lélekjelenlét, elnyomná a félénk s talán értékesebb gyermeket. 
Persze, ha a szülői látogatás a tanárokkal való gyakori beszélgetésből, 
kirándulásokon való részvételből, egy-egy alkalommal való megjele
nésből á ll: ez csak javára válnék a tanító s főleg nevelő munkának. 
Megszivlelésre méltó megjegyzése a szerzőnek az, hogy a tanár tudjon 
a szülőkkel bánni. Bizony sok tanár van, ki rideg viselkedésével nem
hogy előmozdítaná a szülő érdeklődését, hanem egyenesen elriasztja az 
érdeklődőt attól, hogy még egyszer bejöjjön az iskolába. — R. Rötscher 
beismeri cikkében, hogy aránylag könnyű ilyen nevelési közösséget 
összehozni, de igen nehéz megtartani: a szülő igen önző, csak saját 
gyermeke érdekli. Mennyi példa van arra, hogy még intelligens embert 
is csak addig érdekel a nevelés kérdése, mig saját gyermeke is benne 
van e korban s csak addig érdeklődik valamely iskola munkája iránt, 
mig odajár gyermeke. Haladás az és erre kell mindenkép törekedni, 
— mondja — hogy a szülőket a gyermeknevelés mint olyan, nem pedig 
csupán saját gyermekük sorsa — vezesse az iskolával való együtt
működésre. Ezt cikkíró iskolája az ő bevallása szerint elérte és pedig 
úgy, hogy pl. veitek egy telket, melyen sétatér, játszótér, szabad szinpad 
volt; ide hozták össze a gyermekek mellett azok szüleit is, kik ennek 
hatása alatt munkaközösségre léptek. Dolgoztak együtt, de élvezetet 
is szereztek egymásnak, amennyiben volt zene, ének és egyéb játszó
társaságuk. Véleményünk szerint ennek a háború és az ezt követő 
időkben volt főleg értelme. Egyházi iskoláknál nem is helyeselhető ez ; 
legyenek egyházi társadalmi intézmények, melyek a felnőttek ilyen 
összefogásáról gondoskodjanak, az iskola pedig az ifjúság erre neve
lésével törődjék. A kapocs a vallás legyen, ez sokkal erősebb, mert 
állandóbb, mint az iskola, mely esetleges és igen különböző elemeket 
hoz össze. A politika kikapcsolása helyes elv, mert ez mindent felborit, 
mint azt ép magyar példák mutatják. De úgy lehet itt a sorok közül 
kiolvasni, hogy a szocialista Németországban a vallás is politika, mert 
az iskolák alakulataiból ezt is kirekesztik.

Mennicke Kari a tanár társadalompedagógiai előkészüléséről ir,
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amit az iskola és ház egészséges viszonya ad meg. Megállapítja, hogy 
a nevelés sikere nem elsősorban függ a tanártól, hanem jórészt a tőle 
független körülményektől, mint azt a mostani évek is mutatták. Meg 
kell ismernie a tanító embernek a kor problémáit, ismernie kell a múlt 
nagy pedagógusainak műveit, de a jelen népmozgalmak iránt is érdek
lődnie kell, épugy az élet- és társadalmi formákat is meg kell ismernie. 
Tény, hogy a családi élet elvesztette manapság eddigi jelentőségét, a 
házasaágok könnyű felbontása, az egyéniség minden téren kívánt ura
lomra jutása okozza a sok gyermekbünözési esetet. Hiszen ép most 
folyik Németországban a legborzalmasabb ilyen bünügy tárgyalása; a 
fertő kitárul előttünk a napilapok ebben kéjelgő hasábjain. Ezek oka 
az, hogy a szülők az egyéniség uralmában nem mernek gyermekeikkel 
szemben szigorúan fellépni, vagy nem is tudnak m ár! A proletár
családokban a helyzet mindig ilyen kétségbeejtő volt, most azonbau a 
régen példakép álló jó polgári családok élete is megfertőződött. Baj az, 
hogy kikerültek a családok az egyház vezető gondnoksága alól, (szeren
csére még egyelőre csak a szocialista államokban, igy főleg Német
országban van ez igy.) Az ifjúsági mozgalmak helyes irányítása és 
vezetése szükséges, az ifjúság gondozása elsőrangú fontosságú. Az 
iskolának kell megtermékenyítő hatással lennie, bizalmat teremtenie 
szülőkben és szeretetet a tanulók lelkében. Még a felvilágosítás, a nemi 
kérdések megfelelő tárgyalása is itt kívánatos; mi módon ? — azt a 
tanítók tapintata fogja megmondani, semmiesetre sem helyes azonban 
előráncigálni alkalom nélkül az ilyen fontos kérdéseket.

Végül Herrtwich Werner ir arról, hogy a tanítók továbbképzésére 
rendezett tanfolyamok keretében a pedagógiai lélektannak nem szabad 
hiányoznia. Mert az ískolásgyermek igen sokféle szempontból lehet 
ránk lélektani hatással: mint élő lény, mint testi-szellemi lény, mint 
egyén, mint társas lény egyúttal; azonkívül kulturszemély is a gyermek, 
a környezet szempontjából is vizsgálható, sok minden egyéb fogalom 
mellett végül mint fejlődő szervezet érdekelhet. E tanfolyamoknak és a 
gyermekkel való ilyen foglalkozásnak a gyermeklélek megértésére igen 
fontos szerepe lesz. Erre szolgálnak a lélekrajzzal foglalkozó naplók, 
ezért lényeges a megfigyelés minden iskolai munkában, továbbá meg
felelő kísérletek végrehajtása. E megfigyelések megbeszélése és meg
vitatása, ha rendszeresen történik, hozzáértő vezetéssel, sikerre vezet. 
Persze vigyázni kell, hogy a megfigyelt gyermek ne vegye észre, hogy 
megfigyelés tárgya, mert ez esetben már nem lesz igaz a megfigyelés 
eredménye, mivel a figyelt sem lesz őszinte minden ő cselekedeteiben 
és beszédében. Az őszinteség itt is elsőrangú fontosságú.

Dr. Böhm Dezső.

Belföldi lapszemle.
A Kisdednevelés 1928 januári számában Imre S. A magyar 

kisdedóvás 100-ik évéről ír abból az alkalomból, hogy junius 1-én lesz
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100 éve, hogy Brunsvik Teréz az u. n. angyalkertet megnyitotta. Egy 
anya naplójából címen Tariné Felzman Anna tanulságos feljegyzéseket 
közöl gyermekének első évéről. A II. és III. szám közli Brunsvik 
Teréz és Wertheimer József levelezését. Wertheimer volt az, aki le
fordította Wilderspin S. könyvecskéjét, mely döntő hatással volt 
Brunsvik T. terveire. A II. füzetben azon kívül folytatja Taríné fel
jegyzéseit gyermekének II. évéről, a IITikban pedig 3-dik évéről. A 
III. füzetben Székely Gáborné ír a magyar kisdedóvás százéves fejlődé
sének kiállításáról. Ezt a kiállítást a 100 éves jubileum alakalmával 
rendezik. Ezenkívül találjuk benne Pestalozzi néhány levelét a 
kisdednevelésről,

Az Ifjúsági Vezető (népművelési és testnevelési folyóirat) II. évf. 
jan. és febr. füzetében Váradí József folytatja cikksorozatát Jellem
nevelés az ifjúsági egyesületekben mint. p. az elsőben a lelki függet
lenség feltételeiről, a másodikban pedig a bölcseség törvényeiről. Az 
I. füzetből azonfelül említendő dr. Batiz D. cikke A szellemi élet 
égészségtanáról. A februári füzetben Früwirth M. ir az ifjúsági vezető 
feladatairól az ifjúság szociális gondozása terén. Szederkényi Anna 
pedig törvényt követel a leányok iskolánkivüli nevelésére és beszerve
zésére. Egyéb rovatok : Egészségügyi nevelés. Tanulmány. Kirándulások. 
Céllövészet. Téli sport stb.

A Néptanítók Lapja 1928 febr. 15. száma hozza Maday Gy, 
országgyűlési képviselő beszédét Br. Eötvös Józsefről. Utána gr. 
Klebelsberg Kunó miniszter értekezik a hires körlevelében érintett 
gondolatáról: Az új nacionalizmus címen. Szerinte ennek első célja a 
házasságok tisztasága és tartóssága, a magyar gyermek, a magyar 
élet védelme. Második célja pedig a magyar ember eszményének további 
kialakítása. A negatívumokra beállított tipus helyébe tegyük a dolgozó, 
szerző, családjának helyzetét emelni és biztosítani igyekvő magyar 
ember pozitív alakját.

A Pannonhalmi Szemle 1928. évi I. számának pedagógiai érdekű 
cikkei: Klemm A .: A nyelvtudomány és logika viszonya. (Részlet a 
szerző akad. székfoglalójából.) Holteada Barnabás a hires fizikus 
Jedlik Ányosról ír. Kálovics Adorján pedig Hrabanus Maurus pedagógi
ájáról, mely az első magyar dolgozat az első praeceptor Germaniaeről.

A Magyar Művelődés 1928. jan.—febr. számának I. cikke. Az 
irredentizmus a középiskolákban. Szerzője Gajda B. helyesen hang
súlyozza. hogy az irredentizmusra való nevelés nem lehet a hivatalos 
tananyag tárgya, hanem e munka egészen és kizáróan a tanárra vár. 
Tarczay Erzsébet cikke (Munkára való nevelés) pár új szemponttal 
világítja meg e sokat hánytorgatott kérdést.

Az Evang. Családi Lap 1928. február 26-iki száma Schedius 
Lajosnak 2 ismeretlen levelét közli Pestalozzíhoz. Az első (1817. aug.
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24-éről) leszögezi, hogy a pesti iskola egész Magyarországon az első, 
mely P. módszerét elfogadta. A másodikban (1818. január 2.) Schedius 
arról ir, hogy előfizetőket gyűjtött P. összes műveire : m. p. Pest részére 
49, Buda részére 27 példányt íratott alá, ossz, 76.

A leveleket Lahmann György budapesti deáktéri elemi isk, igazgató 
fedezte fel múlt nyári tanulmányútján a zürichi Pestalozziánunban, 
Ugyanott talált rá Egger Vilmos volt ev. isk, igazgató levelére is, Ezzel 
a magyar Pestalozzi bíbliographia becses adalékkal gyarapodott,

A Magyar Pedagógia 1928, évi 1—2 száma a rendes rovatokon 
kivül tartalmazza Szandtner P, cikkét: A főiskolákra készülő ifjúság 
pályaválasztási felvilágositásának németországi intézményeiről és Kenyeres 
E, tanulmányát, Az uj iskoláról és annak pedegógíájáról.

A Dunántúli Prot. Lap 1928. márc. 9-kí száma közli vázlatosan 
Antal Géza püspöknek a Nemzeti Klubban tartott előadását Nemzeti 
nevelésünk problémáiról. Végre egy hozzáértő ember szózata, aki nem 
hárít minden felelősséget az iskolára! Valóságos aranyszavai a követ
kezők : „A nemzeti nevelés problémáját nem lehel megoldani az iskola 
révén, hanem az összes társadalmi tényezőknek összműködésére van 
szükség, hogy a lelkek újra a nemzeti eszmény szolgálatába álljanak 
(a kérdés) megoldásához a család járulhat hozzá a legnagyobb sikerrel. . .  
A  nemzeti eszmények visszafejlődésének kétségtelen oka az, hogy a 
családi életben a nemzeti törekvések helyébe az egyéni önző érdekek 
kielégítése után való törekvés lépett és a gyermek állandóan ezekről az 
egyéni érdekekről hall szülői körében, melynek szolgálata elsőrendű 
feladat.“ Sz. Ö.

Egyházi és iskolai hírek.
A mezőtúri ref. gimnáziumnak 
13 évig vallástanára, oki, lelkész, 
tanító, ügyvéd, biró, teológiai 

magántanár és egyháztörténet író. Erdélyből szakadt ki s nem tudott 
gyökeret verni az Alföld talajában, az Apácai Cserék, Comeniusok 
nyugtalan lelke ösztökélte mindig tovább és tovább. Orszentmiklós, 
Újvidék, Nyárádszentímre, Mezőkövesd és Sövényháza volt rövid időre 
életállomása, mikor pedig 1924-ben vallástanári tisztéről lemondva 
nyugalomba vonult, ügyvédi praxist folytatott Mezőtúron, majd 1927 
őszén Pestre költözött s ott is halt meg. Hányatott életéről, szenvedé
seiről, emberfölötti munkásságáról köteteket lehetne írni. Vasakarata, 
mellyel könnyedén győzte le a lebirhatatlannak tetsző akadályokat is, 
nemes szíve, érző lelke, nagy tudása, humánus bánásmódja összes 
tanítványai rokonszenvét egy csapásra megszerezte számára. Tudott 
tanítani, büntetni, de megbocsájtani is. Akár vallástant, akár magyart 
vagy történelmet tanított, megtudta szerettetni tantárgyát a tanulókkal

Szakáts Mikes Albert dr. 
1877— 1928.
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egy pár óra alatt. Bámulatos átadó képessége elsőrangú pedagógussá 
jegyezte el, de megállta a helyét mint ügyéd is nem utolsó módon.

Produktiv munkásságát nyomtatásban is megjelent több egyház
történeti alkotása, számtalan hírlapi cikke őrzi, valamint sok száz tanít
ványának soha el nem múló szeretete, Mikor ezt a merésznek látszó 
nyilatkozatot teszem, nemcsak a magam szimpátiáját tolmácsolom, 
aki magam is hálás tanítványa vagyok az elhunytnak, de állítom, hogy 
egyetlen egy nincs köztük, aki mást, mint a legnagyobb szeretetet és 
mélységes megilletődést ne érezne iránta, amit igazán meg is érdemelt.

Dr. Boross István.
Balthazár Gábor, a kecskeméti 
ref, reálgimnázium tanára és 
igazgatóhelyettese, a ref. egyház

tanács és igazgatótanács tagja, tanári működésének 33 évében hosszas 
szenvedés után március 16-án, Debrecenben elhunyt. Temetése Debre
cenben volt márc. hó 18-án.

Buzgó kötelességtudó, tanítványait atyailag szerető tanár, meleg
szívű munkatárs, ref. egyházunk lelkes harcosa, jó és igaz ember távozott 
el személyében közülünk. Emlékét szeretettel, kegyelettel őrzi mindenki, 
aki őt ismerte. Áldás emlékére !

Nagybányai Horthy Miklós tengernagy Magyarország kor
mányzójává történt választásának 8-dik évfordulója alkalmából a pro
testáns tanárság is mély hódolattal és őszinte hálával emlékszik meg 
arról a nagy férfiúról, kinek erélyes fellépése és lankadatlan kötelesség
tudása lehetővé tette e sokat szenvedett országban a romok eltakarítá
sát, a megerősítés müvének megindítását és ezzel az iskolai nevelő 
munkának is a rendes mederbe való terelését. Bár a tanárság még 
mindig heroikus erőkifejtést kénytelen alkalmazni a tanúlóifjuság meg
változott mentalitásával szemben, a nemzeti épitőmunka haladása mégis 
félreismerhetetlen és a tanárság lankadatlanul tovább folytatja hivatását 
abban a reményben, hogy még a mostani államfő alatt — kinek drága 
életét hosszúra nyújtsa az Isten kegyelme — eljön a nagy nap, mely 
ről a költő énekel: „lesz még ünnep a világon . .“

Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
soproni látogatása alkalmával megtekintette a teológia fakultást is. A 
tiszteletére rendezett ünnepségen a soproni honoratiorokon kívül részt- 
vettek báró Radvánszky Álbert ev. egyet, felügyelő is.

Az egyetlen felvidéki képes folyóirat A Mi Lapunk c. ifjúsági 
folyóirat, mely Losoncon jelenik meg és melynek előfizetési ára egy 
évre 25 cseh korona. Előfizetést elfogad a Studium könyvesbolt Buda
pest IV. Muzeumkör-ut 21,

Magyar nemzeti célt szolgál, aki előfizet r á ! Melegen ajánljuk 
ifjúsági könyvtáraknak és egyesületeknek.

Balthazár Gábor 
1864-1928.



A newyorki Kossuth Szobor leleplezésén a magyarhoni ev. 
keresztyén egyházat Kapi Béla dunántúli püspök, a ref, egyetemes 
konventet Török Imre esperes képviseli.

Dr. Gaál Lászlót, a nagykőrösi ref. gimn. tanárát, Kelet-kutatással 
foglalkozó nyelvészeti munkássága elismeréséül a Körösi Csorna Társa
ság rendes tagjává választotta.

A Prot. Irodalmi Társaság válsága szerencsésen elsimult, a 
Prot. Szemle szerkesztője Zsinka F. is megmaradt, terheinek könnyíté
sére pedig a titkári teendőkkel Török Pál bízatott meg.

Február hó 28-án pedig megalakította tudományos, irodalmi és 
művészeti osztályát, (mely hittudományi, bölcsészet-nyelv és történet- 
tudományi, irodalmi, művészeti és természettudományi szakosztályokra 
oszlik) és melynek 120 megválasztott tiszteletbeli és rendes tagja közül 
74, közép- és főiskolai tanáraink sorából került ki.

Az uj irodalmi és tudományos alakulás célját és jelentőségét 
Ravasz László püspök márványba kívánkozó beszéddel fejezte ki, 
melynek főbb gondolatait kivonatosan adjuk: „A magyar protestáns 
tudósok, írók és művészek nem kívánnak u. n. protestáns akadémiát 
alakítani. A prot. szellem nem ismeri el a felekezeti akadémiák jogo
sultságát, mert alapos meggyőződése az, hogy az igazi tudomány fele
kezeti és vallásos meggyőződésektől ment . . . tehát Magyarországon 
csak egy akadémiára van szükség . . .

Viszont szükségesnek tartjuk azt, hogy a magyar prot. gondolat 
egységét, szellemtörténeti jelentőségét és hivatását a prot. tudósok, írók, 
művészek valóságképpen lássák . . .  A Társaság munkásságának egyik 
része a magyar prot. theológiai tudomány művelése és a magyar prot. 
szellem múltjának buvárlása . . . Kísérletünk tehát nem ellenakció a 
Szent István Akadémia munkásságával szemben, hanem éppen az ö 
munkájának kiegészítésével akarja a közös nemzeti tudományosságot 
szolgálni.

És jogosult a természettudományi szakosztály is, mert a protestan
tizmus sajátos kritikai álláspontot is jelent és ha a természettudós világ
nézeti kérdésekhez eljut, azaz természetfílozófussá lesz, nyomban érvé
nyesíti a protestantizmus a maga sajátosságát,“

Az alakuló gyűlés a tagok élénk részvétele mellett és mindvégig 
emelkedett hangulatban folyt le.

Hátra van az ügyrend elkészítése, melynek elfogadása után az 
egyes szakosztályok nyomban megkezdik munkájukat.

Lencz Géza debreczeni egyetemi tanárt a Bocskayról és a Bécsi 
békéről irt német nyelvű munkájáért a madridi kir. Földrajzi Társaság 
levelező tagjává választotta.

A Ref. Egyetemes Tanügyi Bizottság február hó 22—23-án 
tartotta ülését Budapesten, dr. Baltazár Dezső püspök elnöklete alatt,

A bizottság határozottan állást foglalt a nyári szünidő meghosszab
bítása ellen, a kötelező filmoktatásra vonatkozó miniszteri rendeletet
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az iskolai autonómiába ütközőnek nyilvánította, új ref. középiskolai 
tanterv készitésését javasolja és szükségesnek tartja kötelező utasítás 
kibocsátását arra nézve, hogy a tanterv keretein belül, az egyes tár
gyak tanításánál, hogyan kell ápolníok a középiskoláknak a református 
szellemet. Az évvégi vizsgálatok, illetve összefoglalások tekintetében a 
konventi rendtartás IV. fejezetének érvényben tartását javasolja, szem
ben az új miniszteri rendtartással.

A volt szerzetes tanárokat, akik jelenleg nem állami közép
iskoláknál működnek, súlyos sérelem érte, amennyiben közokt. kor
mányunk nem számította be nekik, az új fizetési osztályokba sorolás 
alkalmával, szerzetes iskolákban eltöltött szolgálati éveiket.

Ez indokolhatatlan sérelem orvoslásának kieszközlésére a mező
túri ref. gimnázium tanárkara felkérte az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesületet és az Orsz. Ref. Tanáregyesületet, mert tűrhetetlennek 
tartja, hogy a magyar kultúra érdemes munkásait a magyar állam 
büntetéssel sújtsa csak azért, mert a római katholikus vallásról protes
táns vallásra tértek át, holott az állam törvényei minden polgárnak 
megadják a jogot arra, hogy legjobb belátásuk szerint egyik felekezet- 
ből a másikba átléphessenek, tűrhetetlennek tartja, hogy közoktatás- 
ügyi kormányunk bármelyik felekezetnek is büntető eszközül adja oda 
magát.

Az ORTE Dobó Sándor üdülőháza két épületből áll két-, három- 
és négy ágyas szobákkal. 1. A főépület: 25 szoba, 70 kényelmes 
ággyal, csinos fehér bútorzattal, hatalmas étterem és előadóterem; 
olvasó, felszerelve a billiárd asztaltól kezdve minden szórakozó esz
közzel, 150 kötetes könyvtárral. A tetőn 200 ember számára lapos 
napozó, kerti bútorokkal, ernyőkkel. Gyönyörű kilátással az ezer arcú, 
misztikusan rejtelmes Balaton végtelenbe vesző csodás panorámájára. 
2. A háttérben látszó villánk 9 szobás, 30 ággyal. Vízvezeték, villany
világítás, csatornázás. Mindkét épülettömb az Öreghegy oldalán épült 
s nincs olyan része, honnan a legszebb kilátás né nyílnék a Balatonra 
s megejtően szép hegyes, erdős vidékére. Állomástól, Balatontól 10 perc 
Napi ellátás, lakás, kiszolgálás ORTE és ORLE tagoknak P 4'50, nem 
ORTE tag pedagógusoknak P 6'50, nem pedagógusoknak P 7. 27.959. 
sz. csekkszámlánkon havi előleges részletekben is fizethető az üdülési 
díj. Felvétel a jelentkezések, illetve befizetések sorrendjében. Üdülés 
kezdete május 1. Turnusok két hetesek, s 1 — 15-ig, 16—30-áíg tartanak. 
Egy üdülő több turnust is tölthet. Elsőrangú ellátásunknak máris országos 
hire van. A napi háromszori bőséges és változatos étkezés, rendes 
időn belül, tetszés szerint. Saját pék- és cukrászüzem. Kis fejpárna 
hozandó, minden más ágyuemüt az Üdülő ad. Három éven aluli gyer
meket nem veszünk fel. Háromtól hat évig a gyermekek napi 3 pengőt 
fizetnek. Hat éven felül teljes dijat. — Nem ORTE tag pedagógusoknak 
jelentkezését csak március 1-től kezdődőleg tartjuk magunkra nézve 
kötelezőnek, Elsősorban tagjaink üdülését biztosítjuk. ORTE és ORLE 
tagok s családtagjaik 50° o-os fürdőjegykedvezményben részesülnek a 
Fürdő Részvénytársaság részéről. Kedvezményes jegyek körpecsétünkkel



ellátva válthatók. — Balatonalmádi a Balaton Abbáziája. Klimatikus 
gyógyhely. Gyönyörű panorámája, modern strandfürdője révén még a 
mai súlyos gazdasági viszonyok mellett is a legkedveltebb s legláto
gatottabb balatoni fürdők egyike, Északi oldalon a 222 méter magas 
Öreghegy övezi, mely igy a fürdőtelepet védi s éghajlati viszonyait 
csodálatosan egyenletessé teszi. S épen ez egyenletes kiima folytán 
igen jó hatású s feltűnő jó eredmények érhetők el különösen a tüdő 
krónikus hurutjainál, Basedov-kórnál és neurastheniánái. Az összes 
gyógytényezők által: általános testi gyöngeségnél, vérszegénység, étvágy
talanság, angolkór, vérkeringési és idegrendszeri megbetegedéseknél 
sokszorosan ajánlva. Hygíenice kifogástalan strandfürdője 2000 ember 
befogadására alkalmas. Van gyógy-, lég- és napfürdője, állandó orvosa, 
gyógyszertára. Természetadta gyönyörű fekvése, hatalmas erdői, elragadó 
kiránduló helyei, pompás sétányai örökre feledhetetlenné teszik az itt 
eltöltött bájos napokat, a gyógyulást, a friss testi-lelki energiát kereső 
közönség számára. Üdülőnkben az élet közvetlen, meghitt; fényűzés 
száműzve. Az egész egy nagy, kedves család, mely együtt él, kacag, 
szórakozik, hogy testben-lélekben felüdüljön egy nehéz, munkás esz
tendő idegeket követelő fáradságos munkájára. — Válaszbélyeg ellenében 
szives készséggel nyújt felvilágosítást s küld csekklapokat a titkári 
hivatal: Debrecen, Csap-utca 11. szám. Ugyancsak ide irányitandók a 
jelentkezések is.

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába érkezett: Dr. Horváth
Károlytól 4 P. (tagdíj 1928. évre) s a tanúlók utáni járulékok a követ
kező intézetektől: aszódi leánynevelő intézet 46 P. ; budapesti ev. 
leánykollégium 97 P. 20 fillér; nyíregyházi leánygimnázium 100 P. 
40 fillér; soproni tanítóképző 46 P. 80 fillér. — Lezárva 1928. évi 
március hó 18-án. Dr. Losonczi Zoltán pénztáros.
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Uj magyar filozófia.
i .

A Minerva 1927. 1—3. számában Várkonyi Hildebrand beszámol 
Brandenstein Béla német nyelven megjelent filozófiai alapvetéséről, a 
„Grundlegung der Philosophie“-ról, amely új alapot akar adni a böl
cseletnek. Találóan állapítja meg Várkonyi, hogy tulajdonképen minden 
igazi filozófia új alapvetést akar adni a megelőzőkkel szemben, s 
a mellett mégis csak folytatja a régiek munkáját, mert a filozófia nem 
kész bölcseség, hanem reá való törekvés.

Brandensteín műve német nyelven jelent meg, s így addig, amig 
az alapvetés fölé az épület fel nem emelkedik, (ami, mint ugyanott 
olvassuk, már nincs messze) még pedig magyar nyelven, addig új 
magyar filozófiáról beszélni korai dolog. Mindamellett valami van a 
levegőben. Állítólag a napilapokban is volt szó arról, hogy kéziratban 
van egy új magyar bölcselőnek egészen eredeti filozófiája, amelyet már 
be is mutattak volna hivatásos bölcselőink egynehányának, s azok közül 
némelyik nagy gondolkozót vél feltalálni az új bölcselet írójában, míg 
mások csak jószándékú műkedvelőt látnak benne. De még, ha ez a hir 
alaptalan is. akkor is lehet beszélnünk új magyar filozófiáról, legalább 
is annyiban, hogy van szerzőnk, aki elég nagyszabású alapvetéssel lép 
fel, s egyúttal szintén azzal az igénnyel, hogy az elhibázott alapok 
helyett újat adjon, s így új filozófiát indítson, sőt teremtsen meg. Ez a 
könyv Gerőcz Kálmán : A filozófia alaptanai című 336 oldalas munkája. 
Ha jószándékkal tudományt és filozófiát lehetne teremteni, akkor 
valóban örömmel kellene fogadnunk ezt a munkát, amely „a szegé
nyeknek, bénáknak, sántáknak, vakoknak ajánlva" Sátoraljaújhelyben 
jelent meg. Az Előszó szerint a könyvből befolyó tiszta nyereség is, 
„amennyiben ilyen lesz, — teljes egészében szegényügyi és jótékony
célokra fog fordíttatni," Bocsásson meg a szerző, aki személyes jóisme
rősünk, ha itt mindjárt azt mondjuk, hogy többet használt volna a 
szegényeknek és szerencsétleneknek, kiknek sorsa annyira a szerző 
szívén fekszik, ha a kiadás költségeit, ha már fölösleges pénze volt,



egyenesen jótékony célokra adja. Mert könyvéből tiszta haszon nem 
igen lesz s igy a szegényeken nem segített, viszont a tudománynak, a 
filozófiának sem tett szolgálatot. Nem lesz kelendősége a könyvnek, 
mert megirásmódja nemcsak hogy élvezhetetlen, hanem sokszor nagyon 
is nehézkes, úgyhogy szakember is alig tudja odaadással olvasni, ami 
onnan is van egyébként, hogy a gondolatokban magukban is nagy 
a kuszáltság. Tankó Béla a Protestáns Szemlében nagyon is kesztyűs 
kézzel bánik ezzel a könyvvel, de azért megállapítja a „teljes zavar"-t, 
Varga Sándor pedig azt mondja az Athenaeum-ban róla: „Gerőcz 
Kálmán könyve elriasztó példa mindenki számára, ki a filozófia érde
keit komolyan szívén viseli." Említsük még meg az igazság kedvéért, 
hogy akkor, amikor két református bíráló elitéli a református szerző 
munkáját, a Magyar Kultúrá-ban a katholikus Kühár Flóris elismeréssel 
szól róla, aminek oka abban rejlik, hogy Gerőcz Kálmán néhol közel 
áll a katholikus bölcselet bizonyos gondolataihoz.

Gerőcz Kálmán a sárospataki református jogakadémián volt a 
büntetőjog tanára, s a jogakadémia megszűnése óta Sátoraljaújhelyen él 
kénytelen nyugalmában, a tudománynak és egyházának szentelve mun
kásságát, egyebek között belmissziói iskolát is vezetve. Számos büntető
jogi tanulmányt irt, többek között a büntetőjog bölcseletét, a filozófiában 
tehát nem egészen új ember; s azt is megmondja Előszavá-ban, hogy 
ennek a könyvnek egyes részeit már 1918—19-ben megírta. Tehát 
tízévi munkásság, tanulmány, elmélkedés gyümölcsét veszi itt az olvasó. 
Csak sajnálni lehet, hogy szerző egyes részeket nem tett előbb is közzé, 
hogy tisztába jöhetett volna a maga erejével a kritika nyomán, s inkább 
egyes problémák megoldására vetette volna magát, mert igy nagyobbat 
mervén, nagyobbat is bukott.

Nem ismerjük Gerőcz Kálmán büntetőjogbölcseletét s büntető
jogi tanulmányait, de ebből a könyvéből úgy látszik, hogy büntetőjogi 
problémák, tán éppen a beszámithatóság, determinizmus, indeterminizmus 
kérdései vitték el a bölcselet általánosabb problémáihoz. Ismerettani 
alaptétele ugyanis hasonlít Hans Vaihinger álláspontjához, a „mintha“ 
filozófiájához. Tudjuk, hogy már a római jog is dolgozott fikciókkal, s 
a méltatlan örökössel úgy bánt el, „mintha“ apja előtt meghalt volna, 
tehát nem kapott semmit. „A mintha filozófiájá“-ban Vaihinger maga 
is említ néhány német büntetőjogászt, Hoppe, Rümelin, akik a büntető
jog szempontjából foglalkoztak a determinizmus kérdésével s azok 
álláspontját belevonja a maga fikció-elméletének tárgyalásába. Gerőcz 
maga is említi Vaihingert: „A módszer kérdésénél csupán részben, 
mintha igaza volna Hans Vaihinger hallei egyetemi tanárnak, a „mintha"
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bölcselőjének, bár az igazságtól ő nagyon messze jár ugyan, amikor 
azt mondja, hogy az igazság: célszerű tévedés." Vaihinger álláspontját 
szerzőnk ezzel nem épen szerencsésen jellemezte, mert Vaihinger ugyan 
beszél „termékeny tévedések“-ről (Goethe is azt vallotta, a tudósnak 
mernie kell tévedni is), beszél a fikcióknak, mint fogalmi képződmé
nyeknek a célszerűségéről, a fikciókról, mint „tudatosan hamis fel
tevések‘‘-ről, magyarázó elvekről, a megismerésről, mint biológiai 
funkcióról; s ez mind jobban jellemzi álláspontját, mint a „célszerű 
tévedés.“ Amit szerzőnk egyébként azon a helyen még Vaihíngerről mond, 
szintén nem teszi világosabbá a dolgot. Lehet, hogy Vaihinger könyve 
nem volt kezében, s az „Als ob“ filozófust csak másodkézből ismeri. 
Mert azt meg lehet állapítani, hogy Gerőcz szeret könyvekre hivat
kozni, de meg lehet állapítani azt is, hogy azokat nem igen olvasta. 
A 152. oldalon pl. Girgensohn-ról ezt mondja: „Girgensohn megálla
pította (a maga valláspszichológiai kisérleteteiből), hogy a vallással nem 
lehet kísérletezni." Való igaz, hogy Girgensohn mondja ezt, de hozzá
teszi azt is, hogy valláspszichológiailag lehet is, kell is kísérletezni; és 
akkor nem is a vallással, hanem vallásos emberekkel kísérletezünk, s 
a vallásos élmény természetéről bőséges adalékokat nyerünk. Szerzőnk 
különben igen sokszor idéz, de nagyon sokszor ott is hiányzik a lap
szám, ami szintén a második kézből idézésre vall.

A sok név között nehéz felismerni, kik lehetnek Gerőcz gondol
kozásának igazi motiválói. Némi rokonságot mutat a modern gnoszti- 
kusokkal, Schmitt-e\, Madary-val, valójában azonban a sok név között 
nem lehet eligazodni. Gondolattörmelékek innen-onnan. Thales-tö\ B. 
Russell-ig, körbenforgó gondolatláncban, verejtékes, vánszorgó, taposó 
malomban. Szerző úgy látszik Platonhoz érzi magát legközelebb, akiről 
egy helyen azt mondja: „Ha Platónnál nem is vagyunk mindenben egy 
véleményen, de el kell ismernünk, hogy őelőtte jelenik meg először 
a filozófiai gondolkozás ; — filozofálni annyit jelent, mint plátónizálni 
(,,idea"-lizálni), ,,hitdogma"-tizálni“ (98. o.). Ebből az idézetből egyúttal 
Gerőcz ismerettani alaptételét is megismerjük, ez az alaptétel azt mondja, 
a megismerés nem egyéb, mint hit. „A biztos tudás az ember számára 
nem adatott" (29. o.), hogy 2 X 2  =  4, ezt sem tudjuk, csak hisszük. 
Ez a szkeptikus álláspont annál inkább feltűnő, mert a skolasztikus 
filozófia tételét: conformitas inter intellectum el rém Gerőcz is elfogadja, 
bár léggé helytelenül, igy fogalmazza: „tapasztalás által azért vagyunk 
képesek megismerni jelenségeket, mert mi magunk, illetve értelmünk, 
eszméletünk hasonló a tapasztalás tárgyához. Eszméletünkben talál
kozik az anyag és szellem coincidenciája által a tér és idő . . . "  Az
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az anyag és szellem conformitas-ából sokkal inkább a kritikai reálizmus 
álláspontja következnék, mint az ismeretelméleti szkepticizmus. Ebből 
a szkepticizmusból kiindulva mozoghatna szerzőnk a Vaihinger-féle 
fikcionalizmus vonalán, minthogy különben is vallja, hogy a dolgok 
magánvalóját nem ismerhetjük meg, — s ugyanazon okból vallhatná a 
Kant-i kriticizmust is. Gerőczöt azonban félre vezeti az az ismeret- 
elméleti gondolat, hogy a dolgokat a maguk valójában nem is ismer
hetjük meg, s felkapja azt a gondolatot, amit Rickert-nél és másoknál 
is (Schmitt) megtalálni, hogy ismeretünk végső fokon valamilyennek 
tartás, hit, s most egy merész fordulattal ezt a „valamilyennek 
tartást", egynek veszi a vallásos hittel. Világos pedig mindenki előtt, 
hogy ez a két hit, ha már mindkettőt annak nevezzük, nem ugyanaz. 
Gerőcz különben az ő sajátos filozófiájával erre azt mondhatná, hogy 
ha nem is ugyanaz, de hasonló, s mi az azonosságot nem is tudjuk 
megismerni, csak a hasonlóságot, az a kétféle hit pedig hasonló. Az 
azonosság kérdésével különben a Gerőcz-féle filozófiának a punctum 
süliens-éhez értünk. Az azonosság elvét ugyanis megtagadja, a követ
kező indokolással: „A létező élet nem tűri az azonosságot, a létező 
életet a különbségek adják.“ „Ha az identitást érvényesíteni akarnánk 
a gondolkozásban, gondolkozásunk megállna, és nem volna gondolkozás ; 
mert gondolkozni annyit is tesz, mint hasonlóságot keresni a különböző 
dolgok között. Ha „két" „ugyanazon" dolog állna előttünk (aminek el
képzelése is nehéz), amelyek mindent ugyanúgy csinálnának, ez a 
kettősség megzavarna bennünket elménk rendes állapotában" (75. o.). 
Itt is világosan látjhatuk, Gerőcz Kálmán mennyire összezavar mindent, 
mennyire nincs tisztában az iskolai bölcseleti előtan alapfogalmaival, 
vagy mondjuk a logika alaptételeivel sem. Az azonosság elve, amely 
ellen itt Gerőcz harcol, nem mondja, hogy két dolog azonos, hogy „két“ 
„ugyanazon" dolog állhatna előttünk, hanem azt mondja, hogy minden 
önmagával azonos, vagy hogy valamely dolgot önmagával azonosnak 
kell gondolnunk: A  =  A. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy 
egyfajta dolgok vagy élőlények ne lehessenek, de egy faj két egyedét 
azért nem vesszük egynek.

Az azonosság elvének tagadása különben nem új s nem is eredeti 
Gerőcz gondolat, ma is meg van pl. Keyserling-nál is. Ezzel termé
szetesen nem akarjuk Gerőcz érdemét csökkenteni, mert hiszen a 
gondolkozás alapelveinek megtagadását, bizonyítás nélküli elvetését nem 
tekinthetjük sem érdemnek, sem bölcseleti tettnek. Világos, hogy az 
azonosság elvetéséből következik a többi ősrelációnak, a gondolkozási 
alapelveknek az elvetése is, de mit kapunk helyette? „Osrelációja is
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csak a gondolkozó értelemnek lehet; — s ez nem más, mint a hason
lóság (melynek formája tartalmilag immanens hitet, hitben való hitet 
foglal magában ; előállási módja, (módszere) az ismétlés. (Platon helyesen 
mondja, hogy az ideák és dolgok viszonya: hasonlóság és utánzás)“ 
(81. o.). A gondolkozás alapelve, ősrelációja tehát a hasonlóság, hasonlót 
hasonlóval ismerünk meg. Hogy egyeztessük ezt azonban össze azzal, 
hogy a „dolgok magánvalója megismerhetetlen?“ Gerőcz így felel: „A 
hit a képzelet segítségével képet alkot a dolgokról és átadja a gondol
kozásnak, mint összehasonlítás alá kerülő anyagot (hitdogmahalmazt). 
A dolgokról való ismeret akkor felel meg leginkább a dolgoknak, ha 
az ismeretben nyugodt lelkiismerettel erősen hiszünk" (103. o.). Hason
lítsuk most ezt össze a következő hellyel: „Az értelem háromirányú 
működést fejt ki a gondolkozás alatt: 1. felfogja az új érzéki és képzeti 
adatokat, 2. ezeket hasonlítja (asszociálja) a régi képzeteivel, melyeket 
többé kevésbbé érzetek is kisérnek (érzelem) és 3. feldolgozza az így 
nyert anyagot." (162. o.)

Ragadjunk ki innen most annyit, hogy az utóbbi idézet szerint a 
hasonlítás annyi, mint asszociáció. Tehát a gondolkozás végső alapelve, 
ősrelációja az asszociáció !

Nem folytatom ennek a zűrzavarnak a kibogozását, mert szerintem 
Gerőcz Kálmán gondolatait logikus rendbe hozni lehetetlen. De ez csak 
természetes i s : a logika alaptörvényeit eldobta, s helyükbe hozta a 
hasonlóság elvét, erről meg kiderült végül, hogy nem egyéb, mint az 
asszociáció. Ha az asszociáció a gondolkozás törvénye, akkor arról 
beszélhetünk, ami éppen eszünkbe jut, ha hiszünk benne és lelki
ismeretünk nyugodt, igazunk van. Akkor pedig vitának, nézeteltérésnek 
helye nincs : minden igaz, amit hiszünk, s mindenkinek igaza van. Ez 
pedig lehet álláspont, de nem tudomány és nem filozófia.

Mi az ember? Mik a dolgok? Gerőcz így felel: „A világ (én-emmel 
együtt nem jelenhetik meg előttem másképen, mint hitdogmatömeg; — 
végtelen halmaza a hittartalomnak. Az emberi érzékelő öntudatok benne 
csak a hasonlósági kapcsolatokat polarizáló hitcsomók, melyek a hit
tartalom nagy tömegében kapcsolatban vannak egymással is s a rajtuk 
kívül levő hittartalmi részekkel, amennyiben azokban hisznek. Az egyes 
többi dolgok is különböző hitcsomóknak felelnek meg. A világ képe 
az értékelő tudat hitcsomójában jelenik meg, — de ez a hítcsomó el
juttatja az emberi értelmet a dolgok egészének és részeinek a meg
vizsgálásához, bárhova és bármikor, — ha hiszünk azok fennállásában." 
„Ha hiheted, minden lehetséges a hivőnek") teszi hozzá Márk 9. 23-ből. 
Mi tehát az ember ? Hitcsomó, mondja Gerőcz. Mik a dolgok ? Kisebb- 
nagyobb hitcsomók.
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Gerőcz Kálmán könyvében vannak ép részek i s : az abszolút 
érték nem más, mint Isten, Szeretnünk kell őt és egymást. Gerőcz 
vallásos, sőt misztikus filozófus. Hogy vallásos, az szép, de amellett 
még lehetne tudós is. Hogy misztikus, hogy szerinte a mindenséget, az 
Istent, a tökéletességet . . .  az elragadtatásban „a misztikái identitás 
segítségével“ fogjuk fel, erre azt mondhatjuk, hogy az lehet egyéniség 
dolga, de protestáns álláspontnak aligha mondható.

*

A Prot. Tanügyi Szemlét leginkább tanárok olvassák. Ha az 
eddig elmondottak nem érdekelték őket, minden bizonnyal kiváncsiak 
lehetnek Gerőcz Kálmán könyvének

A  neveléstan
cimü fejezetére. Mert Gerőcz Kálmán könyve valóságos filozófiai rendszer, 
melyben nemcsupán ismeretelmélet, ontológia és axiológia van, hanem 
van „normatisztika" is, az érték megvalósitásának tudománya. Ma, 
amikor a pedagógiai eszmék is forrongásban, középiskoláink az iskola- 
reform folytán átalakulóban vannak, s az Utasítások hozzák a tanárok 
lelkét mozgalomba, minden pedagógus szeretne megihletődni. megtelni 
„új időknek új dalaival,“ Kommentár nélkül közlünk két szemelvényt 
Gerőcz Kálmán pedagógiai bölcsességéből: (a stilus is figyelemreméltó !)

1. „Több érzéki adat által egyszerre jelentkező dolgot hamarabb 
ismeri fel az értelem. Pl. valaki beszél, de nem látom, — vagy látom 
is. Itt a hasonlóságok kapcsolatainak mennyisége fontossággal bir. Ha 
csak távoli célzást teszek valamely dologra s nem mondok el róla 
mindent, amit tudok, — csak sejtelmet nyújtok, de nem győzök meg, 
nem adok erős hitet a dolog magánvalójának fennállásáról. Minél több 
hasonlósági kapcsolatot tud valaki érthetően közölni egyszerre, annál 
erősebb hitet teremt az általa eszközölt meggyőződés iránt. A nevelés
tannak ez a legfontosabb alapelve.“ (326. o.)

2. „A nyelvtanulás alapja nem lehet a könyvből való (látási 
memóriára épített) tanulás, mert ez a nyelv szubszisztens jellemvoná
sának nem felel meg; — nyelvet nem lehet megtanulni a hallási memo
ria foglalkoztatása nélkül, mert a hangok legelsősorban a hallást foglal
koztatják. Hallás által már megtanulhat valamely nyelvet az ember, 
azonban annál jobban, minél több másféle érzéki adat is segítségére 
van: látás, tapintás, szaglás, ízlés stb. (Nagyon helyesen hangsúlyozta 
Herbart, hogy a nevelés egyik legfontosabb elve a sokirányú érdeklődés 
felkeltése.) (327. o.)

*
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Üj magyar filozófia. íme itt van előttünk a teljes épület, alapjától 
a tetejéig, Megvannak benne a filozófia rendszerén belül a pedagógia 
„legfontosabb elvei", de fontosabb didaktikai módszertani kérdések is: 
nyelvtanítás látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlés segítségével!

Ez az újmódi filozófia megpróbálta, hogy a logikát s az egész 
filozófiát átalakítsa „bölcseleti hittaná.“ Olyan filozófiát akart teremteni, 
amely „hiterősitő tevékenységet" fejt ki, mert Gerőcz Kálmán meggyő
ződése az, hogy a tudomány és a filozófia hivatása az, hogy 
„alkalmassá tegye az értelmet a vallás hitdogmáinak erős (meg
nyugtató) hittel való megértésére." Ebből következik az is, hogy 
Gerőcz hitfilozófiája igen sokszor hivatkozik a bibliára, onnan 
illusztrálja tételeit, máskor meg bibliai helyekkel bizonyít. Pl. „A jel 
mindig valamely fogalomnak a jele, amely fogalom, amint mondtuk, 
gyakran előforduló megszokott ítéleteket tartalmaz ; s épen ezért már 
ítéletnek is lehet jele, pl. egy előre megállapított fényjelnél. Ily érte
lemben olvassuk a bibliában: „micsoda lesz jele a te eljövetelednek" 
(Máté 24., 3.); — helyes kifejezése a jelentésnek: „jelentsétek Jánosnak, 
amit hallotok és láttok, hogy a vakok látnak és a sánták járnak, a 
poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak feltámadnak 
és a szegényeknek az evangélium hirdettetik'“ (Máté 11. 4—6.)

A biblia ilyen felhasználását nem lehet helyeselnünk. A tudomány 
legyen tudomány, a vallás legyen vallás. Az összeolvasztás mind a 
kettőt meghamisítja, hiszen a tudomány fogalmakkal törekszik meg
ragadni a valóságot, s tisztában van azzal, hogy törekvése végtelen; 
a vallás pedig jelképekkel dolgozik, s célja a valóságnak, a minden- 
ségnek közvetlen megragadása, a mindenkori hívő ember számára való 
végleges megoldás, a mindenség Urával való személyes viszony. A 
megoldás külső nyilvánulásában, a tudományban és a vallás tanaiban 
lehetnek egyezések bizonyos végső tételekre nézve, annál inkább, mert 
a tudomány és a vallás az ember lelkében él, de bizonyos hasonló
ságok miatt nem lehet azonosaknak vennünk olyan dolgokat, amelyek 
lényegükben mégis csak különbözők. De ezt a pontot már láttuk ott, 
ahol az azonosság régi elvét és a hasonlóság Gerőcz-féle új tételét 
vizsgáltuk, ezért elbúcsúzunk már a szerzőtől.

Eszünkbe jut a gyermekek egyik kedves játéka: homokból várat 
építenek, gyönyörködnek a bástyákban, tornyokban s mig a homok 
nedves, a büszke falak tartják is magukat. De ha kicsit megsüti őket 
a nap, megfújja a szél, egy-kettőre ledőlnek, porrá lesznek. Gerőcz 
Kálmán filozófiája is ilyen homokból épült vár, homokszemei filozófiai 
gondolatok törmelékei, cementje a szerző jószándéka, Miután a kritika
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szellője többfelől megfújta, ennek a filozófiai felleghomokvárnak nincs 
egyéb dolga, mint eloszlani a semmiségbe, a feledés homályába.

Trócsányi Dezső.

Gondolatok
a református tanárok nyári közgyűlése körül.

Ave Calvine, reformati te salutant.

Hosszú, hosszú sorát látom a szellemi bajnokoknak e jelszóval 
felvonulni az Üdv 1927. évének junius hó 8-ik napján, Kecskeméten, a 
Tisza-Kollégium dísztermében. XXV-ször mutatják meg erejüket ország
világ előtt. Dübörgő lépésük erőt ömleszt a milliós nézőközönségükbe 
és öntudatos tömegülésre képesíti. Ez a pszihikai értéke ennek a csa
patszemlének, tüntetésnek. A reformátusok már rá is jöttek erre. A 
gyakorlatba is átvitték, mint politikai módszert. Az erélyes Sebestyén 
Jenő kezdeményezésére gondolok, ki huszévi hallatlan erőfeszítéssel 
tízezrekre menő tömeget szivattyúzott fel a központba politikai erő
mutatványra.

És az a tömeg tudta és tudja, hogy mit akar.
Ki is vitte. Tényező lett a politikában. Jöttek utánuk a gyüleke

zeti vezetők: a lelkészek, nagyszerű vezéreikkel az élükön. Majd a 
papnék a családi gondolatokkal, az Iskolai missziói tanács a gyermek
sereggel — szóval a reformátusság végső eresztékéig meg van szer
vezve tudatos erőtényezőnek. A vele bánnitudóknak hadsereg, amely- 
lyel a bécsi, nikolsburgi, linci vívmányokon túl, végre a 48. XX. tör
vénycikket realizáltathatják.

Lapozok az Évkönyvben.
Jóleső örömmel nézem a seregszemlére gyülekezőket, izmosabb 

testvéreinket. Élükön halad a dunamellékí egyházkerület bibliai buz- 
galmú püspöke, követik az egyházmegye, az egyházközség, a rokon
egyesületek képviselői — a kormány kimaradt a névsorból. És azután 
jön a derék had: az ország református középiskoláinak a kiküldöttei 
mintegy kétszázan, az egyesület tagjainak kereken 50 százaléka! Mily 
energiája van a Calvin gondolatának, hogy a különben kevéssé mobilis 
tanárságot képes ennyire mozgásba hozni, más ilynemű egyesületek 
közönyével szemben ?!

Aki szervezettebb, azé a jövő és ez a tüntetésszerü tömeges fel
vonulása a református tanároknak országos szemlére: a szervezettség 
eredménye. Ez tudatossá teszi a tömegerőt.

Mennyi ismerős arc az egyetemi évekből. . .  a kolozsvári refor
mátus theoíogiai fakultás internátusából . . .! Az ifjakból komoly, méltó
ságteljes tudósok, érdemes professzorok váltak, szilárd lépésekkel viszik 
előbbre közegyházuk kincsesládáját. . . Grálját — az örökké megújhodó 
protestáns gondolatot az ifjú nemzedékbe.
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Az elnöki megnyitó nyugateurópai nagy férfiakról emlékezik meg; 
emelkedett stílusában előkelő kiválasztást és a nemes eszmék tudatos 
áthasonulását érezzük.

Derék munkáról számol be a negyedszázados évfordulón az egye
sület kitűnő alelnöke: S. Szabó József — a legnagyobb eredményről 
szerényen hallgat. Ez a 206-nál több főből álló, m agasszintű köz
gyűlés, a református gondolat egy újabb erőmutatványa, országos 
bajnoksága.

Marton Sándor a kecskeméti kollégium történetéből mond el 
részleteket. Aki nem ismerte Kecskemét és Nagykőrös baráti viszonyát, 
az most pótolhatja ezt a hiányt. Afféle eszményi és anyagi vetélkedés, 
mint az már jó szomszédoknál szokásos — „de közhaszon is fakadt a 
versengésből (53. v.) — és ez megnyugtat. Előszóban bizonyára jobban 
hathatott ez az előadás, de Írásban az ilyen kifejezések szemet szúrnak 
mint „megrögzött jóakarójuk: Polgár Mihály püspök" — nem is szólva, 
a püspök után úszó mondatszörnyről! Ezekhez hasonló még nem egy 
terpeszkedik formátlanul.

. .. Das Was bedenke, mehr das Wie — mondja erre Goethe. 
— Hozzáteszem még: a skálázás nemcsak a zenében szükséges, az 
irodalomban is, verejtékeztető módon. Különben már általánosságban 
itt emlitem, úgy vagyok e füzet nyelvezetével, mint egykor az angolok 
Kossuth Lajos szónoklataival, az ódonságát, az öblös hangját élvezték 
a tartalom mellett.

A múltból a jelenbe térnek az előadók. Papp Ferenc terepszem
lét tart a középiskolai oktatásban. Átnéz a kerítésen túlra, sőt magas 
kilátó pontjáról a művelt külföldet is szemléli és okos megfontolással 
főbb rendszereket ismertet. Számol a tárggyal és az idővel. Szép, 
tanulságos áttekinttést nyújt. Aki tanulni akar, sokat tanulhat az ada
tokból. De a következtetésben pótolnunk kell egyet-mást.

Egy főgondolat domborodik ki a modern oktatási irányzatokból: 
a nemzeti cél. Az utolsó száz esztendő analizálta a nagy evolúciókat 
és végső elemzésben faji összetevőkre bukkant, amelyek évezredeken 
át tudat alatt ösztönös hajtóerőkként működtek. A francia forradalom 
az a nagy gesztus, amely a faji értékekre mutatni kezd.

Mindenfelé felfigyelés, szervezés, kutatás a tovaterjesztés legjobb 
formái után és mint egykor a reformáció az iskolák utján terjedt, úgy 
terjed a nacionalizmus legbiztosabban ezen az utón. Hosszú idő kellett, 
mig a középkori sallangok lemaradtak a közoktatásból. Kezdetben csak 
a módszerben, később, sőt csak a legújabban, a szervezetben; de még 
ma is folyik a pör egy téren: a görög nyelv mellett és ellen. Erről is 
lesz szó alább.

Tehát a modern jelszó, mély politikai létkérdések megismerése 
alapján : a nemzeti célok szolgálata az iskolából induljon ki. A francia 
középiskola 1925. évi tanterve a nemzeti nyelv, irodalom, művészet, 
bölcsészet, szóval a francia szellem alkotásainak az ismertetésére 
helyezi a fösulyt, minthogy „a francia kultúra tartalma és befolyása 
elsősorban nyelvi, irodalmi és művészeti alkotásaiban rejlik s csak 
másodsorban technikájában és gazdasági szervezetében !"
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Ezt tanulták a szörnyű, véres leckéztetésből, a világháborúból. 
De tanultak! Egyedül a nemzeti gondolat volt a megmentőjük, ez égett 
a „vén tigrisben“, ki a legválságosabb pillanatokban tartotta a lelket 
az egész nemzetben. — A „gloire" tudatossá vált és most módszeres 
beosztással tanítják az iskolában. — De hát a fascísmus, hogy jött? 
Átmenet nélkül ? Nem!

Fest Aladár: Az olasz középiskola tanítási terve-cimü értekezésé
ben (1. 0. K, T. E. Közlöny 1914. évi 6. számában a 236. oldalon) igy 
szól: „Mire elvégzi iskoláit az olasz ifjú, teljesen tisztában van minden 
egyes szó jelentéstanával, a szinonimáknak legfinomabb árnyalati különb
ségeivel s megszokta, hogy gondolatait a leggondosabb szabatossággal 
és választékossággal fejezze ki. Az olasz irodalomat pedig minden olasz 
abituriens részletesen ismeri, az írókat bálványozza s nemzeti büszke
ségében a világirodalom élére helyezi. Festnek ezt a megállapítását 
alátámasztja a saját megfigyelésem, amit évekre terjedő olaszföldi tar
tózkodásom alatt eszközölhettem. Főleg egyéves római tanulmányutam 
idején volt alkalmam érintkezni olasz egyetemi hallgatókkal és akkor 
meggyőződtem irodalmi készültségökről. Énekszámra idézték — néha 
görög karra emlékeztetőn — Dantét, Aríostót, Tassót, Leopardi pár
beszédeit, Carduccit stb. De a híresebb szónokok beszédeit is tudták 
könyv nélkül. A Caprera-i évenkénti Garíbaldi-nap szónoklata irodalmi 
esemény Olaszországban, az újságokból tanulják a megkapóbb részeket 
belőle és gyönyörködve ismételgetik — nálunk pl. a Széchenyi emlék
ünnepen mondott beszédekkel, ki törődik a jelenlevőkön kívül . . .  és 
azok is a lakomán túl . . . meddig? — A Liceo Marco Visconti-ban 
hospítálgattam, ahol a koedukáció már akkor dívott, leginkább a hosz- 
szabb lélekzetü és választékos szövegezésű feleletek kötötték le a 
figyelmemet — itt lett programmpontom a helyes szóbeli stilizálás az 
iskolában és itt kezdtem fogalmazástanomat.

Az olasz iskola gyönyörű eredménye elérésében bizonyosan 
jelentékeny tényező az a heti 44 intézményes óra — a mi 28 óránkkal 
szemben, — amely alatt az olasz középiskolai ifjúságot a nemzeti nyelv 
és irodalommal foglalkoztatják.

Szolgáljon áttekintésül az alábbi táblázat:

Olasz Magyar Heti óra A hetek száma Évi olasz
heti heti 1 többlet átlagosan egy 

tanévben óra többlet

p /  1 I. 7 óra I. 5 óra — 2 X 40 =  80
w \ctf ; II. 7 „ II. 5 „ = 2 X 40 =  80tí \ 
g ) III. 7 „ III. 3 „ - 4 X 40 =  160

<5 { IV. 5 „ IV. 3 „ = 2 X 40 =  80
V. 5 „ V. 3 „ = 2 X 40 =  80

O 1 1 .5  „ VI. 3 „ 2 X 40 =  80
o j II. 4 „ VII. 3 „ 1 X 40 —  40

Lj ( III. 4 „ VIII. 3 „ 1 X 40 =  40

44 28 = 16 X 40 =  640
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Átlagosan számítva tehát az olasz középiskolát végzett ifjú a 
magyarnál 640 órával több iskolai nemzeti nyelvi és irodalmi oktatás
ban részesül középiskolai pályafutása alatt. Körülbelül négy osztályt 
jelent ez. Azt hiszem ez eleget magyaráz, főleg, ha még a kisebb 
létszámot is figyelembe vesszük: 40 fő osztályonként.

1870-ben megcsinálják az Itália unita-t, az iskolát szolgálatába 
állítják a nemzeti gondolatnak és mire az első iskolások hagyományai
kat átadják fiaiknak: ezekben megterem a fascismus.

Ily gyorsan alig érlelt még politikai gyümölcsöt az iskola, mint 
Olaszországban ! Videant consules !

Mit csináltak Németországban a világháború előtt a középiskolák
ban a nemzeti nyelvvel?

Szóljanak a németek maguk, egy részletkérdésről ugyan, de ez 
fontosságában fényt vet az egész rendszerre. Idézem Adolf Jensen u. 
Wilhelm Lamssus „Unser Schulaufsatz“ Hamburg 1910-ben megjelent 
müvét: „Wir können uns auf Zeugnisse in Ehren ergrauter Schulmänner 
zurückbeziehen, die mit Resignation konstatieren, das trotz riesenhafter 
Anstrengungen, trotz einer bis zum Raffinement fortgeschrittenen, alle 
Finessen besitzenden Aufsatzmethode die Abituriendenaufsätze einen 
bedenklichen Abstieg verraten gegen die vor 100 Jahren geschrie
benen . . .  Wer wollte es leugnen, dass unsere deutsche Sprache in 
einen Sumpf geraten ist, dessen Ende nicht abzusehen ist?"

Dr. O. Rommel, Der freie Aufsatz. Vortrag gehalten im Verein 
„Mittelschule“ am 11. Mai 1912-ben igy szól: „So ist es beinahe so 
weit gekommen, dass man den deutschen Aufsatz, der zur Klarheit 
des Schauens und Denkens erziehen sollte, als einen der grössten 
Schädiger unsers Erziehungslebens betrachten muss !

Hermann Büttner: Zur Grundlegung des Erziehungs und Unterrichts
betriebes an unseren höheren Schulen.

Marburg I. H. 1911-ben ezeket mondja: „Der durch die Schule 
des deutschen Aufsatzes hindurchgegangene Mensch wird, wenn er 
später wirklich etwas zu sagen hat, sich geradezu von den erworbenen 
Schulgewonheiten erst wieder frei machen müssen, erst im Gegensätze 
zu jener Erkenntnis durchdringen müssen, dass wer etwas schreiben 
will, nichts anders zu tun hat, als seinen Gedanken Ausdruck zu geben!“

Tehát itt is baj van a nemzeti tárgy körül és ennek nem legjelen
téktelenebb oka a heti 26 óra a 9 osztályú középiskolában, amennyit a 
nemzeti nyelv és irodalom tanítására rendeltek a jelenben (1912.) érvé
nyes „Lehrpläne u Lehraufgaben für die nöheren Schulen in Preussen.“

A jelzett 26 óra igy oszlott meg V I: 4 ; V : 3 ; unt. III: 2 ; ob. 
I l l : 2; unt. II : 3; ob. I I : 3 ; unt. 1 :3 ; ob. 1:3 — tehát eggyel több 
osztályban kettővel kevesebb nemzeti nyelvi óra mint nálunk! De a 
németek is tanultak a világháborúból! Rácz közli az 1924. évi porosz 
Neuordnungot ebben a gimnáziumnak heti 31, a reálgimnáziumnak 31, 
a reform reálgimnáziumnak 35, a főreáliskolának 37, Deutsche Ober- 
schulenak 44, a reformgimnázíumnak 37 órájában látják el a legnemze
tibb tantárgyat. Sapienti sa t!
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Az angolról egyáltalán nem szól Rácz. Ez a középiskola merőben 
elüt a kontinentálisoktól.

Minthogy az angol középiskolák nem állami intézetek, egységes 
tanterv nem kötelezi őket, inkább a hagyományok teszik annyira, 
amennyire egységesekké. A legjelentékenyebb „public school“-ok egyiké
ben a Rosall School-ban a nemzeti tárgyakra nagy gondot fordítanak, 
fölötte gondos önképzőköri életet folytatnak a „head mester" vezetése 
mellett, (Dr. Iolland Arthur szives felvilágositása szerint.)

Azonfelül a szaktanárok szakköröket létesítettek, amelyekben a 
növendékek önszántu tevékenységére éber gondot fordítanak. Minden 
tárgynál szerepel a stílusgyakorlat és ez egyik közvetlen magyarázata 
az angol közirály fejlettségének.

Már most nézzük, mit tanultunk mi ezekből! Rácz ezekre a 
szembeszökő jelenségekre, isméden csak utal, de következtetést nem 
von a mi viszonyainkra, nemzeti evolúciónkra ! Vonjunk tehát mi!

A következtetés az olaszoknál a fascizmus, a franciáknál a tudatos, 
politikai gloire, a németeknél most vajúdik az öntudatos egység és 
nálunk e megismerésekkel szemben, hogy a mai időben az iskola száz
szorosán fontosabb, mint a lassúbb ütemben haladó múltban — meg
maradt az a háború előtti 28 óra . . .  28 magyar nyelvi óra . . . ennyi 
példa után 28 óra . . .! És e mellett a heti óramaximum nem kisebb 
a nyugaténál, érthető könnyítés céljából, sőt . . .  az egészségtant irónia
képpen hatodik óraként tanítják nálunk, úgyhogy, ha egy hetedikes 
fiú pl. gyorsírást tanul délután 3 órától és tagja a gyorsír ókörnek, 
szerencsés esetben reggel 7 órakor elmegy hazulról és este 6 órakor 
jön haza és készül a másnapi tantárgyakra . . és üdül ( ? ) . . .  vájjon
tudják-e ezt az intéző körök ?

Gyökeresen, más tantárgyak óracsökkentésével és a nemzeti tár
gyak jobb óradotálásával kell elősegíteni a korszellem hatalmas nemzeti 
irányú feltörését és akkor nem lesz szalmaláng a lelkesedés a közért, 
a fajért, nem lesz rövid éltű védegylet, vagy tulipánmozgalom, hanem 
alapvető politikai rendszer, mint a fascizmus. Nem is lehet a gloiret vagy 
a fascizmust utánozni alapvetés nélkül. Mindkettő tudatosságra tört 
nemzeti erő, amit éppen az iskola van hivatva előkészíteni, ébrentar- 
tani és a jövő nemzedéknek átadni. A sok összetevőt bajosabb észre
venni, mint az egy vonalú, hatalmas eredőt, legyen az gloire, Sacro 
egoismo — a macchiavellismus modernebb neve — vagy a legújabb 
olasz államelmélet a fascísmus, azért szappanbuborék az iskolanélküli 
utánzásuk külsőségekben. Nem a camiccia rossa volt a Garibaldismus 
lényege, aminthogy nem az a camiccia nera a fascismusé, vagy a guillotine 
a gloire-é.

Effajta következtetésekkel terhes az összehasonlítás a külföldi 
középiskolákkal. A gloiret vagy fascismust eredményezhető tantervet a 
középiskolákban ilyennek képzeljük e l:
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Gimnázium:

Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Vallás 2 2 2 2 2 2 2 2
Magyar 6 6 6 6 5 5 5 5
Német — 3 3 3 3 3 2 2
Latin 6 5 5 5 5 4 4 4
Görög — — — — 5 5 5 5
Földrajz 3 3 2 1 — — 1 —

Természetrajz 2 2 — 4 2 3 — —

Természettan — — 2 — — — 3 3
Történelem — --------- 3 2 3 3 3 3
Számtan 5 3 3 3 3 3 3 2
Rajz 2 2 2 2 _

— —

Bölcsészet — — — — — — 2
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2

28 28 30 30 30 30 30 30

Reálgimnázium:

Tantárgyak I. II. III. ,v. .v . VI. VII. VIII.

Vallás 2 2 2 2 2 2 2 2
Magyar 6 6 6 6 5 5 5 5
Német — 3 3 3 3 3 2 2
Francia — — —

_ 4 4 3 3
Latin 5 5 5 5 4 3 3 3
Történelem — — 3 2 3 3 3 3
Természetrajz 2 2 — 3 3 3 — —
Földrajz 3 3 2 2 — 1 2 —
Természettan — — 2 _ — 4 4
Számtan 6 3 3 3 3 3 3 3
Mértan 2 2 2 2 1 1 1 1
Bölcselet — — — — — • -- — 2
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2

28 28 30 30 30 30 30 30



148

Reáliskola:

Tantárgyak I. 1 II. .... 1 IV. I1 v. VI- I VII. iVIII.

Vallás 1 2 2 2 2 2 2 2
Magyar 6 6 6 6 5 5 5 5
Német 4 4 3 3 3 3 2 2
Francia — — 4 4 3 3 3 2
Történelem — — 2 2 3 3 3 3
Természetrajz 2 2 — — 2 2 2 —

Földraj 3 3 2 1 — 1 2
Természettan — — 2 — — — 3 3
Vegytan — — — 2 2 2 — —

Számtan 4 5 3 4 4 4 3 3
Mértan 3 2 2 2 2 2 2 2
Bölcselet — — — — — — 2
Rajz 2 2 2 2 2 2 2 2
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2

28 28 30 30 30 30 30 30
Az általános műveltségi színvonalra törekvő tervezetek helyett 

erősen hangsúlyozott nemzeti irányt mutat az én tantervem. A nem
zetiség politikája ma szükségesebb, mint bármikor máskor.

Megfontolandó volna még a magyar és történelem egyesítése egy 
tárgyba, mint az első és második osztályban — egy óra csökkentésé
vel. Az a nyert óra a nemzeti nyelvi fogalmazás rendszeres tanítására 
szolgálna.

Ily rendszer mellett elérhetnők az idézett Fest-féle háború előtti 
olasz nemzeti irodalmi ideált — amely azóta politikai gyümölcsét a 
fascizmust meghozta a háború után.

Sajátságos, hogy az idő ily világos beszéde, sőt harsogása mellett 
is, mily fájdalmas lemondani a megszokott útról. Hiszen nem rossz, 
szó sincs róla, sokat lehet tanulni a görögöktől, de ma fontosabb, élet
bevágóbb kérdéseink vannak ennél. A középiskolát is az életkérdések, 
sőt a nemzet létkérdésének a körébe állítjuk, ma már ez nem nobile 
officium, egy néhány kitűnő koponya kérdése, láttuk a fascismusnál és 
a gloirenál. Elég nekünk annyi, amint azt a miniszterünk tervezte, aki 
a fascizmust alaposan ismeri — Bordrerótól, az olasz közoktatásügyi 
államtitkártól bolognai egyetemi tanártól, Mussolini legközvetlenebb 
környezetének tagjától tanulta. Miniszterünk világos meglátással mondja, 
elég nekünk egy néhány müveit fő, aki a göröggel foglalkozik és a 
szine-javát beszivárogtatja a közműveltségbe erjesztőül. Végre-valahára 
le kell számolni a túlzott klasszikái irányzattal. Ennek is meg volt a 
maga küldetése, betöltötte emberül, de „a régi tantervhez való vissza
térést“, amint azt a nyelv és történettudományi szakosztály határozta, 
idejét múlta. Ma modern fogalmak tömege, fascísmus, gloire, technika
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stb. kell, azt pedig nem lehet görögből tanulni. Értsük meg, ma az 
iskola a reális politika kérdése. — Fájó ama régi ideális kortól 
távolodni, búcsúzni.. . Et ego in Arkadia! De ma gloire meg fascismus 
és technika kell nekünk — hétköznap . . . vasárnap majd Nagymagyar- 
országon lehet megint beszélni valami jobb megoldásról. Luxusról.

A természettudományi szakosztály a fizikai gyakorlatok bevezeté
sét megint elhalasztotta egy évvel, azaz a kérdést mint „a fizikai 
oktatás sikerének és mélyítésének jelentős tényezőjét a legközelebbi 
gyűlésén .. . minden vonatkozásában beható tárgyalás alá kívánja tenni. “ 
K ár! Nincs fiú, kit ma a rádió-technika stb. ne érdekelne és nincs 
középiskola, ahol legalább kezdetleges eszközök ne volnának az elemek 
megismertetéséhez. Ma is fájlalom és érzem hiányát, hogy fizikai kísér
letekben nem volt részem. Kár e fölött sokat tanakodni, rajta, munkára!

Fontosnak, természetesnek és telj esi tendőnek találom a tanitó- 
képzőszakosztálynak azt a javaslatát, hogy képviselete legyen a Tankönyv
bizottságban — kell ezt bizonyítani? Miután a tanárok erről nem szólnak, 
gondolom benne vannak, vagy tán olyan nehezen eresztenek be a lelkész 
urak a legfőbb bizottságokba tanárembert, mint az evangélikus hit
testvéreim ? Munkabuzgóságukból avagy pediglen .. . más . . . néminemű 
okokból ?

Az Erő küldetést tölt be. Támogatjuk is. Ne várjon még dicsére
tet, arra még nem érünk rá. De a megjegyzéseket, ha kellemetlenek is, 
hallgassa meg. Egy katholikus kartársunk figyelmeztetett tavaly egy 
cikkre husvét előtt, amelyben az Énekek énekéből vett részlet analizá
lása közben megállapítja az iró, hogy a bakkecske nem illik a nőstény
oroszlányhoz, mert az perverz viszony volna. Erről bővebben nem 
kell szólni!

Örömmel üdvözlöm én is a Református Középiskolai Misszió 
Tanács megalakulását, remélem jövőre ilyenkor már evangélikus test
véreink is múlt időben fognak erről nálunk szólhatni. Itt is a szerve
zést látom, amely az egyetemes református tömböt összefűzi és egy 
cél felé irányítja.

Még a Protestáns Tanügyi Szemléről kell említést tennünk. Az 
Évkönyv alig szól róla, holott ez a múlt esztendő egyik legjelentősebb alko
tása, testvéri találkozása az evangélikusoknak a reformátusokkal. Nemes 
gesztus, két egymást férfias őszinteséggel szorító jobb. Alapgondolata 
a szeretet és bizalom. Kitűnő kezek vezetik. Szép tettek előtt áll.

Még egyet! Megértő megelégedéssel tölt el, hogy az Egyesület 
megint Debrecent jelölte meg székhelyéül, okos decentralizáció az 
ország; és bölcs centralizáció a Kálvinizmus szempontjából.

És vége a XXV. közgyűlésnek.
Emelkedett lélekkel veszek búcsút a résztvevőktől. Összegezem 

röviden magamban az eredményt egyfolytában, — ami úgyszólván 
minden közgyűlési jelentésből kiányzik, itt is — és megállapítom:

1. Európai szintű kultureszmék.
2. Különleges hazai jellegű eszmék.
3. Sikerült seregszemle. A szervezettség bemutatása.
4. Tömeghatás kifelé és befelé. Elindulás a politikai tényező

ség felé,
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5. Megerősödve tér ki-ki őrhelyére vissza : végeredmény — jókora 
plus! Érdemes volt eljönni,

Búcsúzom pályatársaimtól. Jól esett erős férfiak között időznöm. 
Melegen búcsúzom, különösen Tőled, akivel együtt jártuk a negyediket 
Iglón és azután négy év múltán ott vártál a kolozsvári pályaudvaron 
és kalauzoltál a sötétben ama hires-nevezetes, drága református theológíai 
fakultásra. A felvettek között láttad a nevemet, ott a táblán . . .  és 
csak úgy találomra jöttél ki nap-nap után, amíg egyszer csakugyan 
megérkeztem.

Jó nagy darab maradt Kolozsvárott a lelkemből . . .

Mohr Győző.

Minta-tanítások a középiskolában.
Középiskoláink betegségei közül legyen szabad megint rámutatni 

valamire. Két olyan hiányra, amelyek talán nem jogtalanul sorolhatók 
az alaphibák közé. Olyan belső bajok ezek, amiknek orvoslása nélkül 
hiába próbálunk külső reformokkal segíteni.

Az egyik, talán a legsúlyosabb, baj az, hogy iskolarendszerünknek, 
tanterveinknek, tanítási és nevelési eljárásunknak nincs meg a kellő 
lélektani alapozása. Nem a gyermeki lélek szükségleteinek megfelelő a 
mi iskolánk, nem az ifjúság leikéből kiindulva alkotjuk közoktatásügyi 
intézményeinket és berendezéseinket, hanem a tanítás és a nevelés 
mint valami kívülről jövő erőszak jelenik meg a gyermek előtt. Ezért 
megy a legtöbb gyermek kedvetlenül, mint valami kinzókamrába, az 
iskolába, ezért nem kelnek ki az elhintett magok, ezért válik sokszor 
kizárólagos céllá a bizonyítvány s ezért veszti el az iskola az össze
köttetést az élettel, a szülők szeretetével.

De erről most nem akarok többet beszélni. Csak azért említettem, 
mert ebből következik az a másik betegségünk, ami kezd idestova 
akuttá válni s lassan lélektelen taposómalommá teszi a középiskolát.

Ez a baj: hogy nagyon kevés módszer van a tanításunkban s ami 
van is, legtöbbször gyenge lábon áll. Ha felügyelő hatóságaink látoga
tása nélkül lefolyó rengeteg tanítási óránk sorozatát, beszélő filmen 
lepergetnék előttünk, sokszor bizony magunk is megborzadnánk azon a 
sivár, kietlen látványon, ami elébünk tárulna. És kezdenénk megérteni, 
hogy miért tudnak csak olyan gyenge eredményeket felmutatni tanít
ványaink. Mert, valljuk csak be őszintén, a tanítási órák legnagyobb 
részében egyhangú, száraz, lélektelen hivatalnoki munka folyik. A tanár 
csengetés után 5—10 perccel bemegy az órára s a részére kiszabott 40—45 
percet olyan szürke egyformasággal pergeti le, hogy annak legkisebb rész
letét is előre tudja s előre megunja az osztály minden tanulója. Felszólít 
3—6 tanulót, elrecitáltatja velük a kihagyott leckét, beírja a jeleseket 
és szekundákat s mikor a felelésre szánt 25 perc letelt, megkönnyeb
bülten sóhajt fel a sereg, mert most már a magyarázat következik,



amikor nyugodtan lehet Nick Cartert, Doktor Kubbot, Boccacciót vagy 
Casanovát olvasgatni. Még szerencse, ha a felelőket nem egyszerre az 
óra elején szólítják ki, hogy az órakezdés után már 3 perccel meg
szabaduljon a többi diák a lidércnyomástól s szerencse, ha a magya
rázatból egy pár figyelő lélek meríteni tud valamit. Mert bizony, sajnos, 
megesik, hogy a kérdezés is, a magyarázat is csak gyötrelem tanárra 
és tanulóra egyaránt.

Ne hozakodjunk most elő azzal, hogy a tanári fizetésért nem lehet 
elég keveset dolgozni, sem azzal, hogy a tanárnak nem is volt módjában 
sem az egyetemen, sem azután a szükséges didaktikai ismeretek meg
szerzése, ne magyarázzunk és ne indokoljunk, hanem ismerjük be, 
hogy ezek tények, szomorú tények, amelyeken változtatni, javítani 
kellene.

Az a tanár, aki azt hiszi magáról, hogy az ő tanítási módszere a 
legtökéletesebb s ezért másoktól tanácsokat, utasításokat elfogadni nem 
hajlandó, az a tanár semmiesetre sem tud jól tanítani. Mert az ilyen 
tanár sohasem gondolkozott azon, hogy micsoda veszedelmes mélységű 
tenger a gyermeki lélek, milyen szeszélyes viharok borzolják hullámait 
s milyen nehéz művészet révbe vezetni a hajót pillanatról pillanatra 
változó helyzetek sorozatában. Súlyosabb dolgokról ne is beszéljünk, 
de sokszor egy szó, egy gesztus, egy hangsúly képes döntően befolyá
solni tanításunk sikerét s bizony nem szégyen az, ha más hibát talál 
nálunk s nem szégyen mások útmutatása alapján levetkőzni hibáinkat.

Itt volna hát a mód, hogy mulasztásainkat helyrepótoljuk, itt volna 
az út, amely tanítási módszerünk tökéletesítéséhez vezet. Tanuljunk 
egymástól!

Nem volna bizony felésleges, ha iskolalátogatásaink jobban ki 
tudnának terjeszkedni az egyes tanárok didaktikai módszereinek vizs
gálatára és tökéletesítésére is. Erre a célra nagyon helyes lenne a 
szakfelügyelői állások szervezése, de nem olyan formában, hogy egy-egy 
nagyképű tanár egy-két tanítási óra meglátogatása után belekössön a 
kollégájába és minél több tanítási anyag bemagoltatására kényszerítse 
örök elégedetlenségével, hanem inkább olyan formában, hogy egy-két 
arra alkalmas és arra hajlandó tanár kisérje állandóan figyelemmel a 
tanítási módszerek változását és fejlődését és egy-egy általa helyesen, 
szakszerűen vezetett óra keretében mutassa meg kollégájának, hogy 
milyen módon lehet könnyen szép eredményeket elérni. Nem általános, 
elméleti tanácsokra lenne szükség, hanem mintára, példára. Meg kell 
mutatni a helyes módszert, mert csak abból lehet tanulni igazán. Nem 
is lenne talán szükséges ehhez új állások kreálása. Egy-egy jó mód
szerrel dolgozó tanárt néha el lehetne küldeni más iskolákhoz, hogy 
mintatanitási órák keretében ismertesse meg a helyes tanítás módszerét. 
Hiszen külföldön egy jó módszerrel tanító tanár órájának a látogatására 
messzi földről is elutaznak a kollégák.

De még egyszerűbb mód is van a tökéletesedésre. Nem föltét
lenül szükséges egy kis módszerért idegen iskolába menni. Nagyon 
termékeny mintatanitási órákat lehet rendezni házi kezelésben is. Legjobb 
lesz talán, ha egy példán mutatom be ezt az eljárást.
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Intézetünknek még csak két osztálya van négy tanárral. Nem 
okozott tehát nagy gondot, hogy minden tanár ott legyen egy előre 
megbeszélt tanítási órán. De nagy intézeteknél sem lenne nehéz egy 
kis óracsere akcióval a tanárkar legnagyobb részét összegyűjteni, sőt 
a hasznáért még az sem lenne bűn, ha egy 12—1-ig terjedő óráról 
elbocsátnánk a többi osztály növendékeit s csak egy osztályt tartanánk 
fenn, ahol ez a módszeres óra lefolyik. A tanítási óra megkezdése 
előtt megállapodtunk, hogy nem annyira a tanító tanár módszeréből 
való tanulás, hanem a tanító tanár módszerében talált hibák feltárása 
lesz a főcél s hogy a legkisebb hibára is a legszigorúbb kritikával kell 
rámutatni.

Számtan-óra volt. A feldolgozásra kitűzött anyag: köbtartalom- 
számitás, illetve a köbtartalom számítás elemeibe való bevezetés a II. 
osztályban. Az óra lefolyása a következő: (természetesen a feleletek
nek csak a lényegét közlöm.)

Mivel foglalkoztunk eddig a mértan-órákon ? (A mértani testekkel.) 
Mi az a mértani test. — T, ? (A térnek lapokkal körülhatárolt része.) 
Milyen testekről tanultunk ? — S, ? (Kockáról, négyzetes oszlopról és 
téglalapu testről.) Milyen test a kocka. — Cs. ? (A kocka olyan mértani 
test, amelyet hat egybevágó négyzetlap határol.) Rajzoljunk kockát. Pl.
menj a táblához s rajzolj a táblán............ Milyen alkotórészei vannak
a kockának. — B. ? (Lapok, élek és csúcsok.) Hány éle van a kocká
nak. — Sz. ? (12.) Hányféle helyzetben lehetnek a kocka élei egymás
hoz viszonyítva, —- Cz. ? (Párhuzamosak, metszők és kitérők.) Mutas
sunk kitérő éleket a kockán. — K. Tantermünk is kockaalaku test? —
M. ? (Nem.) Miért ? (Mert nem négyzetlapok határolják.) Milyen idomok 
a tanterem határlapjai ? — Pl. (Téglalapok.) Mi a neve az olyan testnek, 
amit csupa téglalapok határolnak. — V. ? (Téglapu test.) Hány csúcsa 
van a téglalapu testnek. — N. ? (8.) Mutassunk a tanteremen párhuzamos 
és egymást metsző éleket. — B. Lerajzoljuk a téglalapu test hálózatát.
A táblán rajzol — T ........... Felrajzoljuk a füleket is. Táblán rajzol. —
K. Hová ragadnak a felrajzolt fülek. — S. ? Milyen fülek hiányoznak 
még. — M. ? Hányfajta téglalap határolja a téglalapu testet ? (3.) Mit 
értünk egy test felszínén. — G. ? (A határoló lapok területeinek össze
gét.) Egy feladatot fogunk kidolgozni. Itt van ez a kartonból készített 
téglalapu test. Elei 8, 10 és 12 cm. hosszúak. Ki fogjuk számitani ennek 
a téglalapu testnek a felszínét. A táblánál dolgozik. — Sz. Mit fogunk 
először kiszámítani. — P. ? (A legkisebbik téglalap területét.) Hogy 
számítjuk ki a téglalapterületét. — F. ? (Alap szorozva magassággal.) 
Mennyi lesz tehát a legkisebbík téglalap területe. — S. ? (80 cm.-négyzet.) 
A középső nagyságú téglalap területét kiszámitja. — B. (A 3 téglalap 
területét összeadjuk és szorozzuk 2-vel.) A négyzetes oszlop felszínét 
is igy kellene kiszámitani. — L. ? (Nem, mert a négyzetes oszlopnak 
egyforma nagyságú határoló lapjai is vannak. (Hogyan számítanánk ki 
a négyzetes oszlop felszínét. —- W. ? (Az egyik négyzetlap területének 
a kétszereséhez hozzáadjuk az egyik téglalap területének a négyszere
sét.) S vájjon a test felszínének a mértékszáma jellemzi a test nagy
ságát, vájjon nagyobb testnek a felszíne is nagyobb lesz. — F. ? (Igen.)
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Lássátok, az ember igy gondolná első pillanatásra. Pedig meg fogjátok 
látni később, hogy különböző alakú testek közül egyik nagyobb mint 
a másik, még ha a felszínük egyforma is. A test nagyságát nem a fel
színe állapítja meg. Vájjon, hogy lehetne két testet nagyságra nézve 
összehasonlítani. — K. ? (Homokot töltenénk bele és literrel megmér
nénk.) Hát pl. ha azt kellene megállapítani, hogy a templom hányszor 
nagyobb a tanteremnél, akkor is igy kellene eljárni. — H. ? (Nem.) 
Próbáljuk csak kiokoskodni, hogy kellene eljárni, Mit tanultunk eddig 
a mérésről. — L. ? (Mérés: egy mennyiség összehasonlítása vele egy
nemű alapmennyiséggel.) Mondjunk erre példát. — G. (Hosszúságot 
méterrel, súlyt súllyal, területet területtel mérünk.) Mivel lehetne tehát 
megmérni egy test nagyságát. — Z. ? (Egy alapul felvett testtel). Hogyan 
mérnénk meg tehát a tanterem és a templom nagyságát, ha pl. ez a 
kartonból készült négyzetes oszlop lenne az alapul felvett test. — F, ? 
(Teleraknánk a templomot is, a tantermet is ilyen négyzetes oszlopok
kal és megszámlálnánk, hogy mindenikben mennyi van.) Helyes lenne 
mindig az ilyen eljárás. — H. ? (Helyes, de kivihetetlen.) Jó lenne ala
pul négyzetes oszlopot felvenni. — I. ? (Nem, jobb lenne kockát.) Tény
leg kockával szokás a testek nagyságát megmérni. Azt állapítjuk meg, 
hogy a kérdéses testet hány darab olyan kockával lehetne teletölteni, 
amelyeknek az éle 1, 10, 100 stb. cm. Az olyan kis kockát, amelyik
nek minden éle 1 cm., köbcm.-nek.................................. köbméternek
nevezzük. Mi az a köbdm. — K. ? (Olyan kocka . . .) Mi az a köb- 
kilométer. — L. ? (Olyan nagy kocka . . .) A testek nagyságának a 
megállapításánál tehát azt kell kiszámítani, hogy hány köbdeciméter, 
köbméter stb. az illető test nagysága, térfogata, köbtartalma. Igyekezni 
fogunk olyan eljárást találni, amelynek a segítségével egyszerű hosszu- 
ságmérések után ki tudjuk számítani az egyes testek köbtartalmát. 
Hozzátok ki mindnyájan a kartonból készített kockáitokat. Minden 
kartonkockának az éíe egy deciméter. Csinálunk ezekből a kis kockák
ból egy nagyot. A nagy kocka köbtartalmát úgy állapítjuk meg, hogy 
megnézzük, hány kicsi, egy köbdeciméteres kockából van összetéve 
Nézzük csak meg a nagy kockát. Milyen lapok határolják. — K. ? 
(Nég'yzetlapok.) Az alapra hány köbdeciméteres kis kockát tudunk 
elhelyezni — W. ? (Kilencet.) Szükséges ezt a kilenc kis kockát tény
leg rá is helyezni az a!aplapra, vagy talán előre is megtudnánk mon
dani, hogy hányat lehet rátenni. — G. ? (Előre is ki tudjuk számítani. 
Ahány négyzetdeciméíer az alap, annyi kis kocka fér rá.) Hogyan 
tudjuk meg tehát, hogy egy tetszőleges nagyságú kockát hány köb- 
deciméterrel lehet beborítani. — J. ? (Megmérjük a kocka alapélét s 
kiszámítjuk az alaplap területét. Ahány négyzetdeciméter az alapterület, 
mindig annyi köbdeciméterrel lehe/ beborítani.) A nagy kocka azonban 
nemcsak az alaplapon elhelyezett kis kockákból van összetéve; több 
sor kis kocka van egymás fölött. — R.? (Három.) Ezt is előre meg 
tudnánk mondani, anélkül, hogy a sorokat tényleg ki kellene rakni. —
P. ? (Igen. Meg kell mérni, hogy a kocka hány deciméter magas. Ahány 
dm. a magassága, annyi sorral lehet a köbdecimétereket egymás fölé 
sorba rakni.) Ez az itt összeállított kocka tehát hány köbdeciméterből
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áll. — D. ? (27-ből.) Hogy jöttünk erre rá. — B. ? (Megnéztük, hány 
köbdeciméter fér az alaplapra s hogy hány sort lehet egymásra rakni.) 
S aztán, hogy számítottunk. — Z. ? (Az alapra férő köbdeciméterek 
számát szoroztuk a sorok számával.) Egy másik kocka köbtartalmát, 
hogy kellene ilyen módon kiszámítani, anélkül, hogy tele kellene rakni 
köbdeciméterekkel. — H. ? (Kiszámítanánk az alapterületet négyzet- 
deciméterekben s ezt megszoroznánk a kocka magasságával deciméte
rekben.) Meg kellene mérni a kocka magasságát külön is. — L. ? (Nem, 
mert a kockának minden éle egyforma.) Hány mérést kell tehát csinálni, 
hogy a kocka köbtartalmát kiszámítsuk. — P. ? (Csak egyet, a kocka 
egyik élét kell megmérni.) S ha egy élet megmértünk, mit kell csinálni, 
— D.? (Az él mértékszámát meg kell még egyszer szorozni az él mérték
számával s akkor megkapjuk a köbtartalmat.) Ki tudná ezt szabályba 
foglalni? (Próbálgatás után: A kocka köbtartalmát úgy számítjuk ki, 
hogy egyik élének mértékszámát háromszor vesszük szorzótényezőül.) 
Ezt képletileg is fel tudjuk irni.) Több jelentkező közül: K. é. é. é. 
(Számítsuk ki csak annak a kockának a köbtartalmát, amelyiknek egy
éle 8 dm. Fejben........... S, (512 köbdeciméter.) Jegyezzük meg azt is
jól, hogy mig a területmérésnél a négyzetcentíméter, négyzetdeciméter 
stb. jelzésére a cm., dm. mellé jobbra fönt egy kis 2-t Írunk, a köb
deciméter jelzésére jobbra fönt kis 3-t kell irni. S vájjon a kocka köb
tartalmát csak köbdeciméterekben mérhetjük meg. — Z. ? (Nem. Mér
hetjük köbcentiméterekben, köbmiliméterekben, köbméterekben stb. is.) 
Hogy mérnénk meg köbmiliméterekben egy kocka köbtartalmát. — H. ? 
(Miliméterekben mérnénk meg a kocka élét.) És akkor mit csinálnánk. 
L. ? (A miliméterek számát vennénk háromszor szorzótényezőül.) Számít
suk ki hát ennek a kartonból készült kockának a köbtartalmát köb-
miliméterekben. Csináld. — N. (Megmérjük egy é lé t............38 mm.)
A táblánál számit. — Cz. (83, 83, 83 =  570,787 köbmiliméter.)

Az óra befejezése a házi feladat kijelölése.

A tanítási órát megbeszélés követte, melyen az elhangzott meg
jegyzések lényege a következő. A tanitás kiválóan logikus felépítésű 
volt. A tanulók foglalkoztatása mintaszerű. Egymást érik a tervszerűen 
rendezett kérdések. A tanulóknak idejük sincs az elkalandozásra. Min
denkinek gondolkozni kell, mert mindenki felel. Eredmény is van, mert 
a térfogat mibenlétét a gyermekek megértették. A térfogategységekből 
felépített kockával szemléletesen bemutatást nyert, hogy miképen 
lehet mérni a térfogatot, Azonban mindebben a gyermekek teljesen 
passzív szerepre voltak utalva. Részt vettek a munkában, mert részt 
kellett venniök, a tanártól való tartás kényszere alatt, de nem lélekből, 
nem érdeklődésből. Mint zápor a juhnyájra, hullott rájuk a kérdések 
tömkelegé. Feleltek, hol jól, hol rosszul, Csak egy dolog hiányzott a 
tanításból: a tanulók belső hozzájárulása. És valljuk meg, hogy igy van 
ez a legtöbb tanítási órán. Nem sokat törődünk vele, hogy vájjon annak 
a gyermeknek mi köze van az ablativus absolutushoz, a Linne-féle 
rendszerhez, a gömbháromszögtani tételekhez, a logaritmus táblához, a
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glykoni sorhoz stb. Egyszerűen ez a tananyag, el kell végezni. Mintha 
teljesen elfelednénk arra még csak gondolni is, hogy mi illenék, mennyivel 
jobb eredménye volna tanításunknak, mennyivel jobban és könnyebben 
a gyermek sajátjává érnék a tanítandó anyag, ha az teljes odaadással 
venne részt a tanításban. Ha igazi érdeklődést tudnánk kelteni benne. 
Ha már a mi számunkra meg van szabva, hogy mit kell tanítanunk, 
ha már nem taníthatjuk azt, amit egy osztálynak, még kevésbbé egy 
tanulónak szellemi fejlettsége alapján és fejlődése érdekében épen az 
adott alkalommal legmegfelelőbbnek tartunk: első feladatunk, hogy amit 
tanítanunk kell, azt úgy tanítsuk, hogy a gyermek minél könnyebben, 
minél jobban megemészthesse, hogy ne idegen testként lökjük bele 
lelki világába minden új óra anyagát, hanem igyekezzünk megtalálni, 
minden óra tárgyához megkeresni azt a fogantyút, amellyel az osztály 
érdeklődéséhez hozzákapcsoljuk. Mert pl. a jelen esetben is lehetséges 
úgy megváltoztatni egész tanítási eljárásunkat, hogy — legalább is nagy 
valószinüséggel — jobban megragadjuk a tanulók lelkét, érdeklődését, 
ők maguk cselekvőleg, készséggel és örömmel vegyenek részt a tani- 
nitásban és a közösen végzett munka alapján lelkűk szerves részévé 
váljék az új ismeret- Ehhez azonban mindenekelőtt igen sok a felvett 
anyag, a módszeres egység. Egy órára tökéletesen elég a térfogat fogal
mának tisztázása. A kiinduló kérdés igen helyesen volt feltéve : vájjon 
a test felszíne mértéke-e a test nagyságának, amivel hallgatólagosan 
már a térfogatát érti a tanár, vagy pedig nem szükségképen nagyobb 
az a test, amelynek nagyobb a felszíne ? Ezzel a kérdéssel a gyermek 
elé problémát állítok és tulajdonképen ezzel teremtem meg számára az 
aktiv beleavatkozás lehetőségét. De ahhoz nem elég egy elvont gondo
lati probléma helyes megfogalmazása, ezzel még csak a tanítás munká
jának logikai tisztaságát alapoztam meg, hanem itt kezdődik a pedagógus 
nehezebb feladata: annak a problémának megoldása, hogy miképen 
teheti ezt a kérdést a tanulók személyes ügyévé. Ha ezt sikerül el
érnem, ha tényleg a gyermekek problémájává tettem azt, amivel az új 
ismeret birtokába juthatnak, akkor elértem a célomat: tanítási eljárá
somba belekapcsoltam növendékeim önkéntes munkáját, biztosítottam 
munkámhoz az ő belső hozzájárulásukat, szabad részvételüket, ezzel 
a sikeres tanítás előfeltételét teremtettem meg. Jelen esetben talán a 
következő módon lehetett volna ezt a célt elérnem. Két, e célra készített, 
ismert mértani testet használok tanításom kiindulásához, mind a kettő 
üres. Az egyik legyen egy hosszú, lapos téglaalakú test, a másik egy 
tömzsi kocka. A lecke kikérdezésénél már e két testnek számítjuk ki 
a felszínét és igy zökkenés nélkül térhetünk át az új problémára, 
esetleg ötletszerűen odavetve: mit gondoltok, vájjon melyikbe fér több 
kendermag, vagy más efféle ? Persze mindenki rámondja a nagyobb 
felszinű edényre, hogy abba fér több. Itt a problémánk: a felszín 
abszolút mértéke-é a test nagyságának, vagy van más mérték, ha van, 
milyen az ? Megtöltjük a két dobozt kendermaggal és kiderül csaló
dásunk. Nincs más hátra, minthogy keressük az egész osztállyal a 
megoldást és közben rájövünk a térfogat mibenlétére, felfedezzük a 
térfogat mértékét, sőt kezdjük megsejteni a térfogat mérésének módját
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is. Egy szóval kiépítjük a térfogat fogalmát. (Az már a technika dolga, 
hogy pl. az említett két test nagyságát úgy választjuk meg, hogy a 
tanulók kész kockáiból telerakhatok legyenek stb.) Ennyi elég is egy 
órára, mert kell egy óra hozzá. Közben úgyis elkerülhetetlen, hogy a 
két összehasonlított testet mértékül választott kis kockákból, köbcenti
méterekből össze ne rakjuk s ez már biztos alapot nyújt a testek köb
tartalmának a kiszámításához. (Itt is esetleg ne a kockával kezdjük, 
hanem pl. a téglalaku testtel, vagy négyzetes oszloppal, mert a kocka 
köbtartalmának kiszámítása speciális esete amannak.) — Természetes, 
hogy mindezeket nem a tanár végzi, hanem a tanulók. A tanár csak 
ügyesen irányít, lehetőleg ne is vegyék észre még azt sem a gyermekek, 
hogy segít, ahol a próbálkozás szekere kátyúba reked. Hiszen a terület- 
számítás analógiája, — persze csak, ha azt is módszeresen tanítottuk, — 
biztos támasz az ügyesebb tanulók számára. A mintaszerű tanításnak 
persze az is feltétele, hogy a tanulók hozzá legyenek szokva az ilyen 
szabadabb, szinte kezdeményező tevékenységhez. Ha eddig előadó 
módszeren tömtük őket a tudománnyal, akkor egyszerre nem fog kivá
lóan sikerülni az első ilyen kísérlet. De ha egyszer elkezdjük, akkor 
hamarosan kinyílnak a szárnyaik és erőre kap lelkűk szabad tevé
kenysége.

Hogy igazságosak legyünk magunkkal szemben és ne építsünk 
légvárakat, rá kell mutatnunk egy igen fontos körülményre, ami a tanár 
kezét feltétlenül megköti és a módszeres tanítástól elveszi a kedvét: a 
módszeres tanitáshoz sok idő kell. A mi tantervi anyagunk pedig olyan 
nagy, hogy ha minden részét módszeresen akarnánk feldolgozni, akkor 
aligha találnánk olyan tantárgyat, amelynek anyagához az iskolai évben 
rendelkezésre álló idő elég lenne, Jelen esetben is épen két módszeres 
egységnek kínálkozó anyagot kellett a szaktanárnak egy órára begyömö
szölni tanmenetében, hogy a heti 4 óra alatt a tantervben felvett 
számtan-anyagot feldolgozhassa. Minden szaktanár a maga tárgyára 
megállapíthatja, hogy lehetetlenül sok az az anyag, amit az előírás 
szerint bele kell préselni a növendékbe. Mert ilyen körülmények között 
jobbára csak préselésről lehet beszélni és nem igazi tanításról. Kétség
telen, hogy az adott helyzetben szinte lehetetlen akadályokba ütközik 
a pedagógus, ha igazán módszeres eljárással szeretné elvégezni a 
munkáját a rendelkezésre álló idő alatt. Az időhiány azonban ne vegye 
el kedvünket attól, hogy amennyire lehet, igyekezzünk megvalósítani 
minden tanitás sikerének előfeltételét: ne a szekunda félelmetes hatal
mával, erőszakkal törekedjünk eredményt elérni, hanem igyekezzünk 
tanitási eljárásunkkal felkelteni és ébren tartani a tanulók érdeklődését. 
Tegyük a növendékek belső ügyévé az ismeretszerzés munkáját. A 
tanitás külső keretein nem áll módunkban változtatni, de amennyire 
ezek a keretek lehetővé teszik, kövessünk el mindent, hogy biztosítsuk 
a tanulók szabad hozzájárulását, belső odaadását a munkához. Ezzel 
tulajdonképen a munkaiskola legéletrevalóbb gondolatát igyekszünk 
megvalósítani: a tanulás munkájában a tanulók öntevékenységét vesszük 
igénybe. Egészen más lesz a tanitás eredménye, ha a tanulók figyelmét 
nem kényszer kapcsolja a tanitáshoz, hanem önkéntes hozzájárulás,
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mert akkor nem elkerülhetetlen gyötrelem, szükséges rossz számukra 
a tanóra, hanem kedves szellemi foglalkozás. Nem rettegés, hanem az 
öröm érzése lesz tevékenységük alapmotívuma. Már pedig az világos, 
hogy kellemes, jóleső örömérzés erőgyarapitó, a félelem pedig föltét
lenül lenyűgöző, lekötő hatással van minden ember lelkére, mennyivel 
inkább a fejletlen gyermekiélekre, amelynek igy a munkateljesítménye 
is sokkal kisebb lesz és sokkal több szenvedéssel, feleslegesen nagyobb 
erőfeszítéssel jár és tegyük hozzá : csekély eredménnyel.

Tanulságúl meg lehetne jegyezni azt is, hogy a gyakorlati tanítás 
szembeötlő példái szerint súlyos hiba az, ha a tanterveket a mai mód
szerrel úgy állapítják meg, hogy az óratervet a humaniórák és reáliák 
között kibalanszirozzák s ettől függetlenül állapítják meg a tanítandó 
anyag mértékét. — Tantervet helyesen csak az tud csinálni, akinek 
kezében van a megtanítandó anyag módszeres feldolgozása, amig a 
kijelölt anyag a kijelölt keretek közé nem fér be, addig hiábavaló lélek- 
kinzás lesz a tanítás tanárra és tanulóra egyaránt. Az eredmény pedig 
siralmas marad.

Szeghahom.
Nagy Miklós.

A görög nyelv a francia szenátusban.
A görög nyelv kérdése sokat foglalkoztatja a francia közvéleményt 

is. Jelenleg a szenátus tárgyal róla. Héry szenátor különösen sajnálja, 
hogy az egyetemi ifjúság jóformán cserbenhagyta a görög tanulmányokat; 
szerinte minden áldozatot megérne, ha vissza lehetne valamikép édes
getni hozzájok. A görög műveltség, jelentette ki nyomatékosan, sokkal 
többet ér, mint bármely más népé, tantárgynak is kitűnő az elmét 
pallérozni. A mi országunk — úgymond — már érzi, milyen kárral jár 
ennek az anyanyelvnek a háttérbe szorítása. Sajnos, a történelem és 
bölcsészet jelöltjei az egyetemen, alig ismerik Thukidydes és Aristo
teles nyelvét.

Egy másik szenátor meg a jelenlegi középfokú oktatás szerveze
téről és tanrendjéről tartott előadást; az iskolai rendszer, kifogásolta 
kemény szavakkal, annyira összetett, bonyolult és a maga sok sejtü 
osztályaival olyan szövevényes „varia et pigra mássá“, oly átitathatatlan, 
meggyúrhatatlan keverék (amalgám), hogy hosszú életet egyáltalán nem 
lehet neki jósolni. A szónok azt szeretné, ha ez a nehéz mozgású 
alkotmány két csoportra válnék, a classicusok és modernek közt tett 
minden megkülönböztetés nélkül. A francia nyelv lenne mindkettőben 
a művelődés főeszköze, egyformán elosztva. Az első vagy irodalmi 
csoportban a latin és görög játszaná a főszerepet. A másik a technikai 
tanulmányoknak adna elsőséget.

A tudomány-szakbeliek (scientifiques) egyébiránt csak úgy választ
hatnák a latint, görögöt, mint akár .az olaszt vagy spanyolt. Majd rátér 
az egységes iskolára; a növendékeknek vizsga utján leendő kiválogatását



elvileg helyesnek találja. Érvelése ily nagy mondásban csúcsosodik k i : 
„Egy kisded, de csinos templomot óhajtanék emelni: alapja lenne a 
népiskola, télül kerülne rá két oszlopnak a középfokú irodalmi és 
tudományos oktatás, homlokzatán díszelegne az egyetemi kiképzés. 
Bárcsak ez a templom ne esnék messze a Parthenon emlékétől, sőt 
lenne méltó mindenkép hozzá!“

A harmadik szenátor a szülők szószólójakép állott fel. Ezek már, 
hirdette hangosan, 57 társulatot alkottak s közülök némelyik 2000 tagnál 
többel dicsekszik. A tagok teljes száma meghaladja a 15.000-t egy álta
lános szövetségbe csoportosítva. Szerintük a nyelvtani oktatás az alsóbb 
osztályokban nagyon el van hanyagolva. Az ókori történelmet az V, 
osztályon felül nem ismétlik többet; ennélfogva az antik nyelvek taná
rának magyaráztai során koronként egy-egy korszakot fel-fel kellene 
újítani. A latin, görög írásbeli feladatok szövegét meg sokszorosításban 
osztani ki a növendékek közt, nem pedig diktálni, mint máig dívik.

Más baja is van a szülék szövetségének. Az orvosi akadémiával 
közösen nagy a panaszuk a tanulók iskolai túlterhelése miatt. Ennél
fogva a szövetség elnöke kéri a közoktatásügyi tanácsnak néhány 
szövetségi taggal leendő kibővítését. Ezek ugyanis kevésbé szakbeli és 
elméleti férfiak lévén, mint a tanács legtöbb tagja, családapai mivol
tukból folyó, szélesebb körű tapasztalataik, a különféle iskolai refor
moknak csak javára lennének. Remélik is, hogy óhajtásuk rövidesen 
teljesül.

L. Berard szenátor, volt közoktatásügyi miniszter, lelkesen védte 
a humanistákat. A humaniórát — úgymond — megújítani és régi 
fényükben ragyogtatni, csak úgy sikerül, ha a jelenleg dívó és dúló 
iskolai tanulmány-keverék (amalgám) feltétlenül és minden alakban 
eltűnik; máskép az ország sorsa egy szép napon a véletlen sors 
„mandarinatus“-ának lesz kiszolgáltatva. Az az értelmi előkelőség 
(elite), melyet a számok, a kézzel fogható tiszta mennyiségek imádói 
el nem tudnak szenvedni és amelynek már a puszta neve is orrfinto- 
ritást okoz nekik, — jóllehet a demokrácia jobban rászorul, mint akár- 
mely más kormány — csak okos, megfontolt határozatok és ezek lelki- 
ismeretes hű végrehajtása révén érhető el.

A szenátus meleg fogadtatással adózott a volt miniszter meggyőző 
szavainak. Ám a tapsok, bármily igazán megérdemlettek voltak légyen, 
jegyzi meg egy hirlapiró, nem képesek immár Franciaországban a régi 
klasszikus műveltséget megmenteni.

Az iskolai egyenlőség kérdése, folytatta másnap úgyanaz a szenátor, 
elég közel jár a megoldáshoz. A tanulmányi ösztöndíjak kedvezmé
nyéből az elemi iskolai tanulóknak a legjava nem feljut-e a lyceumba ? 
Nem fokozható-e a kiválogatás még azzal, hogy a népiskolákban 
átmeneti vizsgákat szerveznek és igy a legszorgalmasabb, a legtehet
ségesebb növendékek a lyceumok felé terelődnek mind.

Az egységes iskola fogalmát jobban meg nem megyarázta senki, 
mint Bérard szenátor, mondják a szakemberek, soha még több vilá
gosságot nem árasztottak kárhozatosabb tervre és élesebben ki nem 
emelték egy szép eszmének csúf eltorzulását, amely egyébiránt bizo-
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nyos körökben mindig napirenden volt, mig most egyenest a rombolás 
szelleme kelt ki belőle.

Farjon szenátor emelt, érces hangja harangzúgással ért fel. A 
szülők egyesülete nevében szólott, kiknek bizonyára joguk van beszélni, 
lévén ők gyermekeiken át az iskoláknak elsőrendű, közvetlen haszon- 
élvezői és sokszor bizony közvetve szenvedő alanyai.

A szülők többsége úgy találja, hogy a görög-latin csoport növen
dékeinek bőven mérik a tudományt. Ez onnan van, felelik az illetékes 
körök, mert a csoportból nem különítik el a tudományos iskolák leendő 
jelöltjeit; ezek az iskolák megint a növendékek gyönge francia nyelvi 
ismeretei miatt panaszkodnak. Azok a szülők meg, hangzott el a vita 
folyamán, akik gyermekeiknek az egykor maguk által élvezett klasszikus 
neveléshez hasonlót szeretnének adni, azért cseppet sem óhatják, hogy 
a görög megint régi módon „in extenso et obligatione" tanittassék; 
csupán annyit és úgy szeretnének belőle, hogy megsejtsék a fiúk, mi 
fán terem az a görög műveltség és milyen volt igazában. Talán igy 
egyik-másik meg is kedveli és esetleg bővebb tanulmányozására szánja 
rá magát, mint nem egy esetben megtörtént nálunk az ok nélkül le- 
kicsinylett görögpótlós rendszer idején.

Feltűnt többek közt Herriotnak egy kijelentése : „A műveltség 
— úgymond — az a tiszta leszűrt eredmény, amely megmarad, mikor 
az ember már jóformán minden egyebet elfelejtett.“ A szülők rájöttek, 
sajnos, hogy a jelenleg divó módszerek mellett mind a beszélt, mind az 
írott francia nyelvben szépkevésre viszi növendékét az iskola. — Herriot 
egyébiránt úgy beszélt, mintha a középiskolai növendékekből hiva
talosan megannyi hellenistát akarnának faragni; holott ő tudja leg
jobban „non ex quoque trunco fit Mercurius“, nem minden tuskóból 
lehet M. A miniszter bizonnyal buzgó hive a klasszikusoknak, azokat 
őszinte becsüli, ápolja és kétségkívül olyan tudós, aki ért annyit a 
göröghöz, mint bármelyik müveit francia ember. Erről az oktatásról 
minap, egy iskolai pályázat alkalmából beszédet is mondott, amely 
azonban az elején kissé dagályos, csapongó, valóságos római „lanx 
satura"-hoz volt hasonlatos, a végén meg kissé ellapult és általános lett.

Szegény Herriot! sajnálkoznak rajta a lapok. Az ő görög szerelme 
oly végzetes természetű, hogy mikor a közoktatásügyi reformhoz hozzá
nyúl, a francia nyelv és irodalom sínyli meg. Csupán azért, mert a 
tanulmányi keveréket, a tantárgyak vegyes házasságát nagyon kedveli. 
A különböző fajta ismeretágak növendékeit azonmód szedi-veszi össze 
és csoportosítja, amint keverte-kavarta, politikai többség korában, mikor 
a baloldal feje volt, a radikálisokat és forradalmiakat. És ez a modor, 
miután a frank bukását sietteté, a vezető osztály, az elite értékcsökke
nésének lön útegyengetője.

Herriot miniszter, a szenátusban elhangzott előadásokra egy for
mailag csinos beszéddel válaszolt, noha annak metaforákban, szó
képekben való gazdagsága és a történelemre, mint meghiggadt politi
kára történt hivatkozásai bizony nem egy szofizmát takargattak. Legelőbb 
is kijelentette, hogy a latin és görög nyelvnek teljességgel nem az a 
barbár ellensége, amilyennek némelyek tartják. Mikor ő az antik nyelvek
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ama kötelező tanításának véget vetett, amelyet L. Berard, miniszter 
korában (1923.) keresztül vitt, tulajdonkép csak a dolgok korábbi rend
jére tért vissza, csak a régi francia hagyományt újította fel.

Mindenek előtt komoly, szilárd alapon nyugvó középfokú okta
tásra van szükség, folytatá, hogy az országnak meg legyen a vezető, 
értelmi osztálya. E tekintetben Herriot egy véleményen van a felszó
lalókkal. „Magam is elismerem — úgymond — hogy nincs jobb közép
fokú nevelés, mint az, amelyik a régi nyelvek alapján épül fel, ki
egészítve mindenkor a modern tudományok és élőnyelvek kellő isme
retével. “

Majd köztársasági szokás szerint Jaurét emlékét idézve, kijelenti, 
hogy a francia nyelv és irodalom tanulmánya egy maga ele
gendő olyan középfokú oktatást teremteni, amely a jellem- és értelmi 
műveltségnek elengedhetetlen föltétele. Egyébiránt ez a tanulmány a 
lyceumok- és kollégiumokban szépen összefér a latin és görög tanu
lásával. Tovább menőleg szóvá teszi a többször felpanaszolt tanügyi 
keveréket (amalgámot). A latint épen nem gondolja feltétlenül szüksé
gesnek a francia nyeív oktatásához, mert ez, mint afféle analyticus 
nyelv, egyáltalán nem nyerhet a synteticus természetű latin nyelvvel 
való kapcsolattól. Herriot annyit mégis megenged, hogy az a hírhedt 
pedagógiai vegyülék javításra szorul és hogy az intézet vezetőjének, az 
igazgatónak (professeur principal) mégis bíztositaní kell azt az erkölcsi 
szerepet és befolyást, mely egykor megillette.

A görög nyelv kérdéséhez érvén a szónok, vitatja, hogy neki 
igaza volt, mikor az 1923-ban elrendelt két kötelező évet megszüntette, 
mivel ennyi idő beható, komoly tanulmányra egyáltalán nem elég.

E reform ellenére, állítja meglepetéssel, a klasszikus tanulmányok 
most mégis virágzóbbak, mint valaha.

„A jelenlegi premiere (VI.) osztályban, a latin leckék növendékei 
nem teszik ki a teljes létszám kétharmadát (40—60-ból); mig az új rend 
szerint a sixieme (I.) osztályban a latinisták a tényleges létszámnak három
negyedét (45) érték el.

A haladás nyilvánvaló; 1926-ban a klasszikusokat tanuló növen
dékek kétharmada ült a síxieme-be’n, 1927-ben az arányszám eléri a 
háromnegyedet.

A görögnél az 1902-iki rendhez való visszatérés még ékesebben 
szóló számokat mutat. 25 év óta oly becsben nem állott a görög tudo
mány, mint ma. A quatríeme-ben (III. o.) 6838 növendék közül 1930 
választotta a görögöt, háromszor annyi, mint a premiere-ben. Es a 
minőség évről-évre javul" (1. elől Breard nyilatkozatát),

Majd az egységes iskola tárgyát tette szóvá a miniszter. Szerinte 
ennek egyetlen célja volna, kiküszöbölni a gyermekek közt vagyoni 
tekintetben fennálló egyenlőtlenséget. Az ösztöndíjak, ingyenes helyek, 
alamizsna számban mennek, szólta el magát nagy csüdálkozás közt 
Herriot. Végezetül hangoztatja még, hogy a köztársaság csak akkor lesz 
igazán megalapítva, ha az oktatás jótéteményében egyformán részesül 
majd mindenki.

Debierre szenátor nem ért egyet a közoktatásügyi miniszterrel.
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ő  mint a bonctan egyetemi tanára a latin és görög nyelvet az orvosló 
tudomány hallgatóira nézve múlhatatlan szükségesnek tartja. Nála azok 
a legjobb tanítványok, akik átmentek a klasszikus nyelvek iskoláján.

Labrousse fél a barbárság betörésétől. D. Delahage tiltakozik a 
lefelé haladó egyenlőség ellen, amelyet Herriot úgy magasztal.

Azután Fr. Sains Maur katholikus szempontból fejti ki a maga 
nézetét.

Az egységes iskola nevezet alatt, gyanakszik, nem a miniszter jó 
szándéka lappang, hanem az egyedárusság veszedelme. Mikor egyszer 
a tanulókat különféle kedvezményekkel kezdik csalogatni magukhoz az 
állami iskolák, csak a selejtese jut a magánintézeteknek.

Azután, ha majd az ingyenes intemátus ténnyé válik, mennyi 
rengeteg pénzbe kerül az? Egyébiránt a tervbe vett rendszer csak a 
falvak, vidéki apró községek kiürítésére szolgáló eszköz lesz. Minden 
emberfia, ha érez magában egy parányi kis tehetséget, felcsap közép
iskolai tanulónak. A lyceumok kapujában berendezett hivatalos rosta 
inkább az emlékező tehetséget veti próba alá, mint az értelmet."

L. Berard levonja a vitából a tanulságokat: a tanügyi körök 
lépten-nyomon tapasztalható ellenszenve a latin iránt M. Brunos befolyá
sának tulaldonitható, aki szerint a francia nyelvnek a latin közvetítő 
kizárásával folytatott közvetlen tanulmánya sokkal eredményesebb.

Majd idéz néhány csattanós példát a keverék-tudományok alatto
mosan terjedő ártalmairól, egyúttal cáfolja a Herriot könnyelmű jó
hiszeműsége által szolgáltatott számokat. 1902-ben például 3500 növendék 
tanulta a görögöt, ma 400; még talán annyi sem. Kéri tehát a görögnek 
a klasszikus csoportban leendő kötelező visszaállitását és a latin, görög 
nyelvi vizsgának a licenciatuson* kötelező elrendelését. Ezt célozza az 
általa és elvtársai által benyújtott határozati javaslat.

Herriot ragaszkodik a maga álláspontjához. A kötelező görögtől 
elvett két esztendőt nem hajlandó visszadni, de a klasszikus tanulmá
nyoknak. tőle telhetőleg mindenkor védelmére kel. Bienvenu Martin 
korlátlan bizalomról szóló határozati javaslatot nyújt be. Berard újólag 
kéri, teremtsenek az illetékesek sürgősen rendet, a zavaros és irányelv, 
egységes eszme nélkül hányódó középiskolai oktatás terén, majd 197 
szóval 97 ellen a Bienvenu Martin-féle indítványt fogadják el.

»

Legyen szabad végezetül a szenátusi tárgyalások nyomán termett 
„salatticum"-ból egy kis Ízelítőt szolgálni.

Felnőtt férfiak a legtöbbször szívesen gondolnak vissza az isko
lában töltött boldog éveikre, kivált a jó pajtásokra és tanulmányaikra, 
még ha netalán ezeket kissé fanyalogva végezték is, mint teszem a 
görög nyelvet és mathematikát. Ez magyarázza meg és Berard szenátor, 
volt közoktatásügyi miniszternek közkedvelt személye, hogy annnyi 
kiváncsi hallgató gyűlt a szenátus tanácstermébe. Gyűlés előtt örömmel 
látta meg Breard a folyosón Briand külügyminisztert. Az Ön kedvéért 
jöttem — siet megelőzni Briand. Nem, kedves uram! azért kár lenne

• Közbülső fok az érettségi és doktorátus közt, amely tanításra jogosit.



az időt itt vesztegetnie, — De igen, igen, itt maradok, hallani akarom 
önt. És Briandnak csak egy rövidke mondattal volt ideje megokolni 
jelenlétét: Egy görög fordításom valamikor nekem is dijat nyert, 
ennélfogva . . .

*

Az interpellációk folyamán, a hallgatók egy galambősz öreg urat 
vettek észre, aki feszült figyelemmel kísérte az előadást s minden 
találó megjegyzésnek szivéből örült. „Ni, ott ül egy idős marquis!" 
mutogattak felé. Nagy barátja lehet a görög nyelvnek. És a gyanúba 
vett hellenista, kiderült csakhamar, nem volt más, mint Marseilles 
város szociálista érzületü képviselője.

*
Miután a szenátorok végig hallgatták és tapsolták egymás beszédjét, 

boldog bizalmaskodás közt hozakodtak elő régi klasszikus emlékeikkel. 
A szenátori palota boltivei régóta nem visszhangzottak annyi görög és 
latin idézettől, mint most. A „sál atticum"-mal versenyre kelt az 
„acetum Italicum," A sóval az ecet. Mintha mindenik dicsekedni akart 
volna, A só, hogy mily finoman őrölt, lágy és hogy nem izetlenült meg, 
tehát nem kivetni való; az ecet meg, hogy milyen csípős, erős. A 
lépcsőházban lejövet a szenátus elnöke dicsekedve mondogatta többek 
jelenlétében: Akárhány görög verset tudok még ma is idézni hiba 
nélkül, szó szerint.

És választ sem várva el kezdte az Iliasból pergetni Hektor búcsú
ját a körülte állók nagy szemmeregetése és fejbólogatása közepett. De 
azt már türelmes hallgatóim bizonyára nem sejtik, tette hozzá kíváncsi
ságukat fokozva, hogyan ragadtak meg igy nálam e zengzetes, szép 
sorok. Egy időben nagyon elhanyagoltam a görög leckét. Készületlenül 
jártam órára. A könyvnélküli meg épen nem akart a fejembe menni, 
vagyis inkább Jrövid ésszel én nem akartam, hogy a fejembe menjen, 
mint aki a fejébe vette, mennyire haszontalan lim-lom az a görög, nem 
érdemes időt vesztegetni rá. Csakhamar rajta is vesztettem az elvi 
meggyőződésen. Utóiért a görög nemezis: „becarcereztek sine die.“ És 
csak akkor nyertem vissza teljes szabadságom, mikor a feladott görög 
pensum ment, görgött, mint a folyó viz. Beletelt vagy három vasárnap 
mig letelt rólam a részletekben kirótt büntetés. Ekkor csaptam be az 
imént szavalt bucsu-jelenetet, amely önöket annyira meghatotta. Nem 
is felejtem el soha többet. Ha tehát hajazok még valamicskét a görög 
nyelvhez és most Önöket pár percre az enthusiasmus gyönyörűségébe 
tudtam ringatni rögtönzött szavalatommal, azt tisztára annak köszönhe
tem, mert valamikor egy kicsit rossz diák voltam.

*
Az étkezőben véletlenül egymás mellé kerültek Berard és Herriot 

miniszter. A társalgás hamarosan arra a heves vitára terelődött, melyet 
öt évvel elébb a képviselőházban folytattak, mikor a mostani közokt. 
miniszter keményen interpellálta Berardot az elődjét a középiskolai 
reform tárgyában. A hallgatókból egy-kettőre egész gyűrű képződött 
körültök és csak úgy nyelték a szavukat.
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Herriot fejtegetése különösen élénk hatást tett környezetére. „Jól 
tudom én, jegyezte meg többek közt, mi fáj Önöknek legjobban, miért 
lovagolnak úgy azon a bizonyos tanulmányi keveréken. Azért egysze
rűen, mert még most sem elég jó keverék: hiányzik belőle a latin. — 
Évtizedek hosszú során megszoktuk a latint s mikor egyszer észre 
vesszük, hogy nincs meg, úgy érezzük magunkat mint a leszerelt hajó, 
vagy legalább is olyan hajó, amelynek a vitorláit leeresztették, az 
evezőit elszedték és most, szentül hisszük és valljuk — többet „se té, 
se tova," mozdulni sem bir. Szakasztott igy érzik magukat a régi szo
kások szárnyaitól megfosztott emberek. Olyan forma ez, más utszéli 
hasonlattal élve, mintha egy szép napon, nem találnám sehol, tűvé téve 
érte az egész házat — régi, kedves, de már valljuk be, kissé a sok
szívástól megbajuszosodott, sőt gyanús illatú — pipámat.........

*

Egy radikális újság a Berard beszédjét attikai, hymettusi mézhez 
hasonlította. Mikor ezt a szellemes kapcsolatot megállapitá nagy lele
ménnyel, a képviselőházban éppen, a francia méz és a mézeskalács 
forgalmi adójáról folyt a szó. Akkortájt B. több oldalról kapott levelet, 
amelyben felhívják, hogy ha majd az a gyűlöletes adójavaslat a szenátus 
színe elé kerül, el ne felejtse pártját fogni a francia méznek. így lesz 
egész a játék. *

Szenátusi záróbeszédjét ily csattanóval fejezte be Herriot: „A 
modernizmus és klasszicizmus közt örökös a perpatvar; átlépte már az 
akadémia küszöbét, ellepte az akadémikusok padsorát." Erre az egyik 
szenátor mosolygott, a másik bólingatott. „Igen uraim !" folytatta emelt 
hangon Herriot, „vannak Önök között szép számmal hellenisták, de még 
többen hellenizálók (elgörögösödők). E szó tudniílik a francia szájá
ban majdnem olyan árnyalattal hangzik, mintha a „Graeca fides nulla 
fides" hírhedt szállóigét ejtené ki, vagy mint mikor nálunk a rég múlt 
időben az alföldi magyar, közte a túri is, a kereskedői adás vétel körül 
a görögkeleti vallásu kalmárt praegnans nyelv használattal szinte egynek 
vette a könnyű lelkiismeretű, hamis fonton mérő idegen szatóccsal.

Berard, ki az imént zengte őszinte szívből, mézes ajakkal a görög 
szellem dicsőségét menten kiérezte a szó neki szánt fulánkját, 
amire görög Íróitól eltanult klasszikus nyugalmat erőltetve magára — 
egyszerű, de emelt hangsúllyal nyomósitott „köszönöm a bókot" — volt 
részéről az elintéző rövid válasz . . .

Rövid tanulság mindebből. A francia szenátorok közt még sok 
lelkes hive van a klasszikus míveltségnek, különösen a görög irodalom
nak. Nem csak a szenátusban elhangzott lelkes beszédekből tűnik ez 
ki, hanem az ujabbkori irodalmi alkotások egynémelyike is ékesen szóló 
bizonyság mellette. Legyen elég itt futólag Éourget, a nagy lélekelemző 
regényíró egy-két müvére (Un divorce, L'étape) utalnom, amelyekben 
nekünk legalább szokatlanul, Aischylusi és Éuripidesi idézetekre buk
kanni eredeti görög szövegben. Nem ritkaság görög irodalmtörténeti 
tanulmány egyik-másik előkelőbb napi lapban sem, amilyen a Temps,
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Le Figaro, Journal des Debats, hol pl. nem rég vezércikk ismertette 
mélyen szántó, alapos készültséggel Clemenceannak Demosthenesről 
kiadott könyvét; M. Boulenger pedig Le tarrible Aristophanes címen 
tartott most a képviselő választások idején igen tanulságos alkalmi leckét 
az athéni demokráciáról stb. Mindez azonban, sietek megjegyezni, 
inkább csak kivételes jelenség és korántsem a kialakult, lüktető köz
véleménynek a megnyilatkozása. A görög nyelv és irodalom szeretete 
egyre gyengül, hanyatlik ott is, mint nálunk. A tanügyi kormány sem 
istápolja. Ellenkezőleg, a görög míveltség rovására nyit utat a modern 
idők uj követelményeinek. A görög nyelv tanulása időszakonként mind 
kisebb csoportokra szorítkozik; a heti órák száma egyenest a kegyelmi 
helyzet, a megtürtség szomorú képét mutatja. Egy sorbonni kollégium, 
Le Grec par la joie (a játszva tanult görög nyelv) címen, 32 órai 
foglalkoztatással biztosított teljes siker csodaszerét hirdeti. Mindamellett 
alkonyodik a görögnek — csak még nem húzták meg felette a lélek
harangot. Csendes kimúlás lesz a sorsa maholnap, mint nálunk lett a 
görögpótló tanulmányok révén; mert ne ámítsuk magunkat, ez a külön
leges magyar amalgám — szintén a kivezető utat készítette elő kor
mánytámogatással a görög nyelv számára, amely már az uj alkotásu 
reálgimnáziumban egy kis szerény zugolyt sem érdemel — menedék
helyül, még holmi pótlószerrel kendőzve sem. Igaz, külön tűzhelyül 
jelöltetett ki neki minden tanulóra szóló kötelezettséggel a régi 
szabású humánus gimnázium. Nagy kérdés azonban, nem alakul-e át 
ez a tűzhely, rövidesen olyan oltárrá, amelyen a követelő korszellem 
kedvéért és nagyobb dicsőségére, minden szépítő szertartás nélkül 
maga a tisztelet tárgya is feláldoztatik. „De jaj, csak igy jár minden az 
ég alatt. Forgó viszontság járma alatt nyögünk . .“

Ledülnek, leomlanak legnemesebb ideáljaink egymás után és tűnő 
századok futó homokja borít rájuk örök szemfedőt . . .

Az oltár nélkül maradt papok, tisztelők megritkult serege pedig 
idézheti ekkor önön bús fejére nagytalálón a vergiliusi verset:

Succedunt növi, veteres migrate Coloni.
Mezőtúr. Fejér Lajos.

Megjegyzések. 1

1. Egyházi törvényeink VI. cikkének módosításához közép
iskoláink szempontjából. Megjelent az egyetemes konvent zsinat- 
előkészitő köznevelés- és oktatásügyi albizottságának előterjesztése az 
egyházi VI. t.-c. módosítása tárgyában Úgy érzem, hogy a magyar 
református tanárságnak erkölcsi kötelessége a minél több szempontból 
való hozzászólás, mert ha a javaslat a mindnyájunk előtt szinte abszolút 
tekintélynek elismert dr. Dóczi Imrétől kapta is a fémjelzést, a közép
iskoláinkra következő esztendők súlyos küzdelmeinek előrevetett árnyéka 
gondolatainknak, aggodalmainknak és prepozícióinknak megismertetését 
parancsolja.
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A középiskolai tanárság minden idegszálával benne él a közép
iskolák súlyos bajainak krízisében. Abban a krízisben, amely egyrészről 
az államkormányok középiskola-ellenes törekvéseinek, másrészről, — 
nem kisebb mértékben, — a magyar református egyház testében jelent
kező folyamatoknak eredőjeként jelentkezik. Ezért ködös tagadhatat
lanul sok magyar református középiskola jövendője. Ezért nem tudjuk, 
hogy vájjon birjuk-e biztosítani középiskoláink részére a magyar kul
turális életben és a magyar református egyház kebelében azt a pozíciót, 
amit őseink kivívtak maguknak s amire hivatást is érzünk magunkban. 
Hiszen középiskoláink nagyobbik részének fejlődése máris megállóit, 
vagy legalább is nem bir lépést tartani az uj élet iramával, mert minden 
energiája felőrlődik a puszta vegetálásért folytatott kegyetlen küzdelem
ben s az iskolák lelkét alkotó tanárkarok ideálizmusa kezd fásult egy
kedvűséggé halványodni az anyagi és szellemi téren folytatott örökös 
és meddő szélmalomharcban. Uj lendületre, uj impulzosokra, uj erő
forrásokra, uj reményre lenne szükségünk! S ezek csak az uj egyházi 
törvények rendelkezéseinek intézményes biztosítékain sarjadhatnának ki.

Igaz, hogy a törvény inkább csak a formai életet szabályozza, 
lelket és tartalmat a tantervnek, a tantervi utasításoknak és rendtar
tásnak kell adni. De mégis a törvény a fundamentum, csak ez adhatja 
meg a lehetőségeket. Ezért kívánatos a minél több oldalról jövő hozzá
szólás, ezért bátorkodom én is véleményemet nyilvánítani.

A zsinatelőkészitő bizottság maga is hangsúlyozza, hogy a har
madik budapesti zsinat iskolaügyi bizottságának javaslatát legnagyobb 
részében ma is elfogadhatónak tartja s főképpen az uj állami törvé
nyekhez való alkalmazás végett terjeszti elő módosító javaslatait. így 
természetes, kogy a legtöbb módosítás stiláris módosítást jelent, még 
pedig legtöbbször azt, hogy a gymnasium szó helyett középiskola 
teendő. Stiláris módosítás ugyan, de emellett a precizitást biztosítja az, 
hogy a 86. §. második sorában „az 1894. évi XXVII. törvénycikk 
alapján“ szavak helyett „a mindenkori érvényben levő országos törvény 
alapján"; a 98. §. második bekezdésében pedig „egyharmadát nem 
haladhatja meg" helyett „egyharmadát teszi" kerül, ami törvényesen 
biztosítja, hogy a tanárkar kellő módon képviseltetik az igazgató- 
tanácsban.

Lényegbeli módositások a következők:
A 75. §-ba bekerül, hogy a tanárok „általában velük szemhen 

(a tanulókkal szemben) s az intézet egész működésében belmissziói 
munkát tartoznak végezni." Ugyanebben a §-ban „feleségül csak protes
táns nőt vehetnek el" helyett: „házasságot csak református lelkész 
előtt köthetnek ; gyermekeiket református egyházunk hitelveiben tartoz
nak nevelni. E kötelességük teljesítésében nem jöhetnek összeütközésbe 
az állami törvényeknek a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó 
rendelkezésével ; ugyanezért vegyes házasság esetén gyermekeiknek 
református vallásban való neveltetését biztosítani tartoznak s ez ellen 
való vétségük, valamint a gyermekek vallásos nevelését illető kötelesség 
elmulasztása fegyelmi vétséget képez,"

A 78. §. igy alakul: „Vallástanárokká oly egyének választhatók,
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akiknek középiskolai vallástanári oklevelük, vagy pedig lelkészi oklevelü- 
kün kivül valamelv középiskolai szakcsoport tanítására képesitő okleve
lük van.“

A 83. §. kimondja, hogy a kötelező heti óraszámon felül levő 
órákért „legalább a rendes tanári alapfizetés hányadának megfelelő dij" 
utalandó ki. Ugyanez a §. intézkedik arról is, hogy „A tanárok saját 
intézetük rendes vagy magántanulóinak magánórákat nem adhatnak, az 
iskola felsőbbségének engedélye nélkül sem más intézetben nem tanít
hatnak, sem hivatásuk betöltését akadályozó tisztséget vagy megbíza
tást el nem fogadhatnak; de hivatalukkal megegyező, állásuk súlyát 
és tekintélyét emelő s iskolai munkájukban nem gátoló egyházi, társa
dalmi és hatósági tisztséget viselhetnek.“

A 85. §. szerint a ref. tanárság javadalmazása minden tekintetben 
azonos a mindenkori állami tanárság javadalmazásával. Az óraadó 
tanárok fizetését esetről-esetre a fenntartótestűlet állapítja meg az 
egyházkerületek jóváhagyása mellett: az igazgatók külön tiszteletdtja 
teljes középiskolában 700, nem teljes középiskolában 500 pengőnél 
kevesebb nem lehet.

A 89. §. a tanterv készítésének jogát az egyházkerületekről az 
egyetemes konventre ruházza át, a 90. §. pedig a használható tankönyvek 
és taneszközök engedélyezését ruházza a konventre. Átveszi a konvent 
a 94. §. szerint a rendtartás és fegyelmi szabályok megállapításának 
jogát is.

Az eddigi 96. §. homályos fogalmazása helyett a módosított §. 
kimondja, hogy: „az igazgató-tanárt a tanintézet rendes tanárai közül 
a tanári kar hármas jelölése alapján az igazgatótanács legalább 6 évre 
választja, s a fenntartótestület, felső fokon pedig az egyházkerület 
erősiti meg."

Nagyon fontos a 100. §., amely szerint: „a középiskolai okta
tásra való felügyeletről az egyetemes konvent az egyházkerületekkel 
egyetértőleg intézkedik."

Ha már most ezeket a lényegbeli módosításokat kritikus szem
mel vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy bizony mindegyikre szükség volt 
s majdnem mindegyik föltétlenül helyes. Talán egy kicsit tág fogalma- 
zásu, illetve a különböző értelmezések következtében esetleges súrló
dásokra fog alkalmat adni az iskolai belmissziói munkára vonatkozó 
rendelkezés. Éppen igy félremagyarázásokra adhat alkalmat az igaz
gatók külön tiszteletdijára vonatkozó mondat, mert ebből az is kimagya
rázható, hogy az igazgató-tanárokra nem vonatkozik az a rendelkezés, 
amely szeriínt javadalmazásuk azonos az állami igazgatók javadalma
zásával, hanem a rendes tanári illetményeken kívül a fenntarótestület 
által s esetlegességektől függő külön tiszteletdijat kapnak, mig a 85, §. 
kezdő mondata szerint mindenféle tanár javadalmazása azonos az 
államiakéval. — Mindenképpen dicsérendő a tanárok házasságkötését 
szabályozó rendelkezés s az a §., amely a tanárok mellékfoglalkozá
sáról és magánórázásáról intézkedik. Sok anomália küszöbölődnék ki, 
ha ez utóbbi pont rendelkezésének megtartására szigorúan ügyelnénk. 
A 96. §-ból talán ki lehetne hagyni „a tanintézet rendes tanárai közül“
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kifejezést, hiszen, ha tanárkar jelöl, úgyis ez fog bekövetkezni az 
esetek 90"/o-jében és nem vágnánk útját annak, hogy amikor esetleg 
a szükség kényszerít rá, vagy evidens nyereség lenne, más intézetbeli 
kiváló tanár kerülhessen igazgatói állásba. Sok üdvös újításnak a 
magvát rejtheti magában az uj 100. §., amely a középiskolai oktatás 
fölött való felügyelet rendezését a konventre bízza.

A zsinatelőkészitő albizottság által javasolt módosításokat tehát 
megnyugvással fogadhatjuk. Mégis, azt hiszem, a református tanárság 
nem egy tagja fogja azt mondani, hogy ezeken a helyes és szükséges 
módosításokon kívül van még egy pár súlyos problémája középisko
láinknak, amiket talán szintén jó lenne törvényhozásiiag rendezni. 
Mert igaz ugyan, hogy a jól megfontolt konzervativizmus, a már bevált 
intézkedésekhez való ragaszkodás és az újítások bevezetése körül 
kellő óvatosság éppen iskolaügyekben a legjogosultabb, de viszont a 
korszellemnek, az emberek világfelfogásának sok irányban megtörtént 
lényeges átalakulása s ezzel párhuzamosan tanulóknak, tanároknak, 
szülőknek, egyháztagoknak, egyházközségeknek középiskoláinkkal szem
ben tapasztalható vélemény-megváltozása, végül nem utolsó renden 
azok a követelmények, amiket a modern kor lüktető haladása támaszt 
mindnyájunk elé, mindezek a körülmények arra utalnak, hogy talán 
mégsem maradhat a középiskoláinkra vonatkozó egyházi törvényeink 
rendszere lényegileg ugyanaz, mint amilyen 1904-ben volt. Hiszen 
azóta egy egészen uj külső és belső világ alakult ki körülöttünk és 
bennünk s félő, hogy a régi formák megtartása egyértelmű lesz a tar
talom elseny védésé vei, középiskoláink életében a stagnálás intézménye
sítésével.

Vájjon nem volna-e lehetséges, hogy a május 29-ére összehívott 
református tanáregyesületi közgyűlésen a magyar református tanárság 
egyeteme felvetné és megbeszélné mindazokat a problémákat, amelyek 
református középiskoláinkat érdeklik s esetleg javaslattal járulna a zsinat 
elé, hogy törvényhozásiiag segítsen legégetőbb bajainkon? Hiszen ez 
lenne éppen a tizenkettedik óra, a legutolsó alkalom, amikor a kálvini 
autonómiának megfelelően a tanárság beleszólhatna saját sorsának, a 
rábízott iskola sorsának intézésébe. Bizonyos vagyok abban, hogy a 
vélemények őszinte nyilvánítása sok olyan gyógyítandó sebre rávilágí
tana, amiről eddig jobban szerettünk hallgatni. S bizonyos vagyok 
abban is, hogy sokkal jobb a bajokat feltárni, mert az elhallgatás soha 
nem fogja azokat megszüntetni.

Nem mulaszthatom el, hogy már itt is rá ne mutassak néhány olyan 
kérdésre, amelyek szerény véleményem szerint elintézésre várnának.

Református középiskoláink az elmúlt századok folyamán vezető
helyen állottak a magyar közoktatásügyi intézmények között. Sajnálattal 
kell megállapítani, hogy a vezetés lassan-lassan kezd kicsúszni kezünkből. 
A szerzetesi középiskolákkal máris alig álljuk a versenyt. S ha ez nem 
vonatkozik is kivétel nélkül minden református középiskolára, az egy
formán magas nívójú szerzetesi középiskolák mellett a nagyon is nagy 
nivókülönbségeket felmutató mieink hátrányára üt ki az összehasonlítás. 
Elismerem, hogy ennek olyan okai is vannak, amelyeken törvényhozásiiag
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segíteni nem tudunk. De a legfőbb ok, amit bizony meg lehetne szün
tetni : középiskoláink életében az egységes vezetés és irányítás hiánya. 
És itt ne hozakodjunk elő autonómiánk elvének érvényesítésével, mert 
jól tudom ugyan, hogy középiskoláink autonóm kezelésének helyes 
érvényesülése egyéni izt és színezetet kellene adjon iskoláinknak, de 
mikor a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben éppen ez a 
helytelenül értelmezett autonómia szegi szárnyát sok nemes törekvésnek 
és lendületnek s hogy iskoláink életének mozaikszerű egymásmelletti- 
sége nem hozza meg az óhajtott eredményt, akkor nem szabadna az 
elvért magát az intézményt feláldozni. Épen ezért talán nem lenne 
felesleges, ha a 100. §-t a következő képen módosítanák: „Közép
iskoláink anyagi és szellemi téren való vezetése, irányítása és felügye
lete a konvent által szervezett országos középiskolai felügyelőség joga 
és kötelessége."

Ezzel a rendelkezéssel egyengetnénk az útját annak a jogos és 
kívánatos törekvésnek is, hogy az államsegélyeket ne iskolánként vagy 
még különösebb módon, ne személyenként utalja ki a közoktatásügy 
kormány, hanem bocsássa azt az egyetemes magyar református egyház 
rendelkezésére, hogy az ossza szét iskolái között a maga legjobb 
belátása szerint.

És ez a rendelkezés nem is ütne csorbát az autonómia elvén. 
Hiszen a fentartótestületek hatásköre nagyjából maradna ugyanaz, ami 
eddig volt, csak a permanens felügyelőség irányitó hatása érvénye
sülne intenzívebben, mint az anélkül is túlságosan igénybevett kerületi 
közgyűléseké.

A helyi igazgatásban is jöhetne ennek megfelelően némi változ
tatás. Mert ha nem akarunk szemet hunyni egyes jelenségek előtt, be 
kell ismerni, hogy dicséretreméltó kevés kivétel mellett a középiskolák 
ügyeinek presbytériális kezelése a mai viszonyok között súrlódási 
felületeket létesít az egyházközségek életében, amiket épen egyházi 
szempontból kellene mindenáron kiküszöbölni. Hiszen épen ennek a 
ténynek sajnálatos következménye az, hogy ma már sok egyházközsé
günknek nem büszkeséget, hanem terhet jelent a középiskola, s a 
tanárt, sajnos, nagyon sokszor nem az egyház támasztó pillérének, 
hanem csak olyan ötödik keréknek tekintik.

Ennek az anomáliának a kiküszöbölésére példát vehetnénk a 
gyakorlati élet más területén már bevált intézményektől, a részvény- 
társaságoktól. Ott a nehézkesen mozgó, egyéni érdekek érvényesítése 
miatt kicsinyessé válható közgyűlés helyett az igazgatóságé az intéz
kedési jog, de a közgyűlés a maga részéről külön felügyelőbizottsággal 
biztosítja magának az állandó ellenőrzést. Könnyen vehetné át közép
iskoláinknál a presbytérium a közgyűlés szerepét, amelynek az igazgató- 
tanács évenként egyszer jelentést tenne s választhatna a presbytérium 
egy külön felügyelőbizottságot, amely havonta az igazgaió-tanár segit- 
ségiilvétele mellett meggyőződést szerezne az ügyek szabályszerű keze
lés ről s csak abban az esetben hivná össze a presbytériumot, amikor 
szabályellenességet tapasztalna. így, ha az intézkedési jog az igazgató- 
tanácsok kezében lenne, középiskoláink ügyeiben több mozgékonyságot,
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több megértést biztosítanánk és sok kellemetlen viszálykodásnak a 
csiráját sikerülne kiirtani.

A cél elérésére módosítani kellene a 95. §-t olyformán, hogy: 
„A középiskolákat igazgatják s azokban a nevelés és oktatás ügyét 
intézik: 1., az igazgató-tanár s ennek vezetése alatt a tanárok és tanári 
testület, 2., a fenntartótestület, igazgatótanácsa és felügyelőbizottsága 
által, 3., a felsőbb egyházi hatóságok, úgymint: az országos közép
iskolai felügyelőség, az egyházkerületek és az egyetemes konvent." 
Természetesen pontosan körül kellene irní az igazgatótanács, a fel
ügyelőbizottság jogkörét s meg kellene állapítani, hogy működjék a 
felügyelőség az egyházkerületekkel egyetértésben.

Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom megemlíteni azt is, hogy 
a ref. tanárság a helyi presbytériumokban nincs megfelelő módon 
képviselve. Bár ez a kérdés nem tartozik a VI. t.-c. tárgyalásához, 
nem felesleges hangsúlyozni, mert véletlenül majd az I. t.-c. tárgyalásá
nál is elmarad. Nem lenne szerénytelenség, ha középiskoláink fontos 
egyházi jelentőségére hivatkozva, azt kérnénk, hogy a ref. középiskolák 
minden rendes tanára hivatalból tagja legyen a presbytériumnak. Ezzel 
nemcsak a presbytériumok nívója emelkednék, de a tanárokat is szoro
sabb kötelékkel fűznénk egyházi életünkhöz. Mert, ha a tanárokat nem 
engedjük szóhoz jutni egyházi életünkben, akkor ne is csodálkozzunk 
azon, ha érdeklődésük meghalványodik egyházi kérdéseinkkel szemben. 
Már pedig a ref. tanárság olyan hatalmas erőtartaléka egyházunknak, 
amelyet mai súlyos helyzetünkben felhasználatlanul hagyni nem lehet 
és nem szabad.

Ez a kívánság különben csak egy láncszem volna azok között a 
kívánságok között, amelyek iskoláink református jellegének kidombori- 
tására vonatkoznak. Mert miben is nyilvánul meg legtöbb középisko
lánknál a református jelleg? Abban, hogy a ref. tanulók kevesebb 
tandijat fizetnek s remélhetőleg ezután a konvent által engedélyezett 
tankönyvek szellemében is. Kívánatos lenne azonban ezeken kívül a 
89. §-ban bevenni azt is, hogy: „A konvent által megállapított tanterv 
és tantervi utasítások intézményesen gondoskodjanak középiskoláink 
református szellemének kidomboritásáról és érvényesüléséről."

Végül mégy egy megjegyzést a 99. §-hoz. Ebben azt találjuk, 
hogy: „A tanárok közigazgatási ügyeiben első fokon az egyházmegyei, 
fegyelmi ügyeiben pedig az egyházkerületi bíróság Ítélkezik." Ez ter
mészetesen nagyon helyes. Azonban vannak olyan kisebb fegyelmi 
vétségek, amikkel nem lehet az egyházkerületi bíróságokat molesztálni 
s amiknek elintézetlensége s állandó lassú erjedése a tanárkarok belső 
békéjét s ezáltal a harmonikus együttműködést veszélyeztetik. Olyanok 
ezek az apró vétségek, mint a szunyogcsipés, amiket folyton vakar- 
gatnak, mig végül elmérgesedett seb lesz belőlük, amiken sehogy sem 
lehet segíteni. Ezeknek a „házi perpatvaroknak" az elintézése az 
igazgatók tapintatára s a tanárkar egészséges közszellemének kialakulá
sára van bízva. Az ügyek elintézése sokszor sikerül is. Sokszor azon
ban, főképpen az igazgató-tanár hat éves hivataloskodásánah rendszere 
mellett, csak hamuval, vagy még azzal sem sikerül letakarni a parazsat.
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Ezeknek a kisebbfajta fegyelmi eseteknek az elintézésére kellene esetleg 
helyi fegyelmi választmányokat, vagy az országos felügyelőség mellé 
évenként egyszer ülésező 5—6 tagú országos fegyelmi választmányt 
alakítani. „

Ezeket a megjegyzéseket nem tudtam elhallgatni a zsinatelőkészitő 
albizottság előterjesztésére. Ha talán némely helyen úgy látszik is, 
mintha túllőnék a célon, mentségemül szolgáljon az, hogy nem tudom 
rózsás színben látni középiskoláink sorsának jövendőjét, s úgy gondo
lom, hogy mindenkinek erkölcsi kötelessége a jövendő biztosítását 
illető gondolatait kertelés nélkül az illetékesek minél szélesebb rétegé
nek vizsgálódó szemei elé terjeszteni.

Szeghalom, Nagy Miklós.

2. Nagyon helyesnek tartanám, ha tanáregyesületünk elnöksége 
módot és alkalmat nyújtana arra, hogy a folyó évi május hó 29—30-ra 
összehívott közgyűlésünk alkalmával, a szakosztályi értekezletek mel
lett egy külön e célra rendezett értekezleten, a ref. tanárság egyeteme 
megvitathatná a ref. középiskolák és a ref. tanárság egyháztársadalmí 
és egyházjogi összes problémáit s a közgyűlés utján nyomban javasla
tokkal fordulhasson illetékes helyre. Borsos Károly.

Hazai és külföldi irodalom. 1
1. „A protestántízmus Magyarországon“ és ,,A protestáns 

szellem hivatása a magyar nemzet életében.“ Budapest, 1928.
„A Bethlen Gábor szövetség kiadása.“

Ennek a félezer oldalra terjedő, száz képpel és tizenhat mümel- 
léklettel díszített, ékesen kiállított kötetnek az az alapgondolata, mely 
valamennyi cikkén végigvonul: Mi a protestantizmus és mi különlege
sen a magyar protestántizmus ? Mi a hivatása a nemzet életében és 
annak különböző megnyilvánulásában ?

A könyv S. Szabó József tollából a magyar protestántizmus tör
ténetét adja 114 oldalon, bár röviden, itt-ott nagyon is vázlatosan, de 
általában érdekesen, érzéseket, gondolatokat ébresztőleg — megláttatva 
velünk a történetiró alaposságát, aki többet is adna, ha nem korlátoz
nák elmondandói elmondásában. —- Különösen értékes a világháború 
utáni idők egyházi életének képe. Boldogan érezzük át, mennyi érdeme 
van a magyar protestántizmusnak is abban, hogy a romokból meg
kezdődhetett egy Uj Magyarország felépítése.

A könyv azután tizenkilenc kiváló református, evangélikus és 
unitárius iró cikkét foglalja magában Vida Gyula szerkesztésében. A 
húsz cikk nem egyforma értékű. Vannak fennenszárnyaló elmefuttatások, 
filozófiai elmélyedésre valló, tudományos alaposságú értekezések, de 
van egypár nagy általánosságokban mozgó, a gondolatok felszínén végig 
suhanó, írásba foglalt előadás is, mely magán viseli a rögtönzés 
bélyegét.
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Egészben véve azonban e könyv értékes és érdekes nagy protes
táns egyéniségek megnyilatkozása, mely megérdemli és leköti érdeklő
désüket.

A kisebb cikkek sorozatát Raffay Sándor kezdi meg, kifejtvén: 
Mit köszönhet a világ a protestántizmusnak. Elmondja, amit a többi 
cikkben is, más és más oldalról megvilágítva, újra és újra hallunk, 
hogy a protestántízmus nem tagadás, hanem erős pozitívum: Krisztus
ban való élet; erős egyéniségek törekvése Istennel való közösségre. 
Kár, hogy az értékes cikkhez a szerkesztő hozzácsatolta a szerző 
polémiáját egy katholikus időszaki iratnak ezen előadást támadó cikké
vel. Szerintem a polemizálás nem való ilyen maradandó hatásra szánt, 
történeti jelentőségű könyvbe.

Természetesen csatlakozik ezen első cikkhez Gödé Lajos érteke
zése a protestántizmusnak nemzetünk életében való jelentőségéről. 
Ennek a szerepnek egyik részét világítja meg Lechnitzky Gyula, szól
ván a magyar protestántizmusnak a kultúrpolitika terén való jelentő
ségéről. Sztehló Kornél a magyar protestáns egyházak egymáshoz való 
viszonyáról szól, örök ifjú ideálizmusával kifejtve, hogy a magyar 
protestáns uniónak lelkes hive. Ugyancsak jelzi, hogy erre az unióra 
azért is szükség van, mert a katholikus táborból felénk hangzó kije
lentések kultúrharc lehetőségét tárják fel előttünk.

Jól esik e lehetőség kapcsán olvasnunk Puky Endre cikkét, 
melyben kifejti, hogy a harcot meg kell nemesítenie az evangélium 
szellemének, mely az elvek tiszta világába emeli fel a küzdelembe 
szállt lelkeket is.

De a harc örökös nem lehet, ki kell alakulnia a magyar nemzet
közi egységnek, melyet az egymást megértő, együtt érző protestánsok 
egységének kell megalapozni. Ez az alaphangja Józan Miklós emelke
dett előadásának is, mellyel mi is sokan sajnáljuk, hogy a Protestáns 
Irodalmi Társaságnak az unitáriusokat mért nem lehet tagjai sorában 
látnia.

A protestáns magyarságot a nagy világtörténeti áramlatok sodrában 
mutatja be Viktor Jánosnak igen érdekes cikke a stockholmi egyete
mes keresztyény kongresszusról.

Ennek a cikknek természetes folytatása Zajti Ferenc cikke, mely
ben azt az egyéni, de teljesen jogosult felfogását fejti ki, hogy a magyar 
nemzet azzal töltsön be világtörténeti hivatást, hogy vallási téren is 
igyekezzék hatni keleti, turáni rokonaira, akik sokkal készségesebben 
nyitnak keblet egy rokon faj sugalmazásának, mint tőlük idegen gon
dolkodású népek szellemi hatásának.

Schneller István a veterán tudós hosszú életének leszürődött 
tanuságaképen a protestáns léleknek mintegy a természetrajzát adja 
meg „Jézus Krisztus a vezető szellemünk" cimü cikkében.

Baltazár Dezső ugyanazt fejti ki, más oldalról, amit Raffay Sándor, 
hogy a protestántizmus nem negativ, hanem erős és önálló egyénisé
geknek Krisztussal való egyesülése.

Hegedűs Lóránt költői lelke egész hevületével a biblia renaissancát 
hirdeti és élete szomorú tapasztalataiból merített megható, szinte lírai
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vallomástétellel a biblia olvasását köti a müveit protestáns emberek 
lelkére.

Sidó Zoltán röviden a Keresztyénségnek és ennek keretében, 
különösen a protestántizmusnak a sociális nagy problémák megoldására 
való hivatottságát fejtegeti.

Ravasz László „Harangszó“ című elmefuttatása, igazi harangszó. 
Tisztább légkörbe emeli fel lelkünket költői szárnyalásával és nemes 
ideálizmusával, mely önkénytelenül is az eszményíség költőjének, 
Schillernek Glockéját idézi lelkünk elé. De egyúttal megrázza egész 
valónkat és felébreszti szent elhatározásunkat, hogy sokat szenvedett 
evangéliumi egyházunknak rendületlen hívei maradjunk.

Imre Sándor nagy értékű cikke a protestáns szellemnek arra való 
hivatottságát fejtegeti, hogy a nemzet újjáépítésében vezető szerepet 
vigyen. A protestantizmus ujjáalkotója az egyént és a Krisztusban újjá
született keresztyén, protestáns egyéniségek ujjáalkotják a nemzetet. 
Illetőleg a megújult egyéniségek összege a megújult nemzet.

Szelényí Ödön nagyértékü cikkében filozófiai elmélyedéssel tovább 
fejti ki Ravasz és Imre Sándor gondolatait. Van-e jogosultsága a keresz
tyén iskolának! Van-e jogosultsága pretestáns iskolának ? Föltétlenül 
van. mert az egységes protestáns világnézet alapján álló, erős egyéni
ségekből álló protestáns tanárkarok egy célra összeható munkája erős 
egyéniségeket nevelve megalapozza a nemzet jobb jövendőjét.

Ebben az eszmekörben mozog Czeglédy Emánuel cikke az egyház 
nemzetnevelő hivatásáról és Kaas Albert néhány szellemes gondolata 
a reformációról, mint renaissanceről.

Veress Jenő a protestántizmusnak a tudományok, különösen pedig 
a művészetek terén való jelentőségét fejtegeti. Végül Ihrig Károly adja 
alapos értekezésben mintegy a sociálizmus természetrajzát, betegsége 
diagnózisát és a gyógyítás módját, eszközeit — ebben a protestántiz- 
mus nagy hivatását is kifejtve.

Érdeklődéssel olvassuk el ezt a könyvet és magyar érzésünkben, 
protestáns öntudatunkban megerősödve tesszük le kezünkből.

Szigethy Lajos.

2. Pädagogisches Lexikon. In Verbindung mit der Gesellschaft 
für ev. Pädagogie und unter Mithwirkung zahlreicher Fachmänner, heraus
gegeben von Hermann Schwartz. I. ter Band. Bielefeld & Leipzig 1928. 
Kötve 26 márka. Ezt a most megindult és 4 kötetre tervezett uj 
pedagógiai lexikont a protestáns tanártestületek és könyvtárak szives 
figyelmébe ajánljuk, mert a tudományos igények teljes kielégítése mel
lett protestáns szellem hatja át, vagy a szerkesztő szavai szerint: „a 
nevelés vallásos és etikai kérdéseiben e mü magatartását az ev. keresz- 
tyénség határozza meg." Miután a német kath. tudósok már régebben 
szövetkeztek egy az ő világnézetöket kifejező lexikon szerkesztésére, 
mely Willmann Roloff neve alatt V. kötetet tölt meg és a Herder-cégnél 
jelent meg — a jelen munka hézagpótló és létrejöttét annak köszöni, 
hogy az uj szocialista német alkotmány határozmányai az öntudatos ev. 
köröket összefogásra, megfelelő társulat alapítására, uj ev. pedagógiai
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folyóirat kiadására és végre a lexikon közzétételére késztették. A szak
emberek fényes sora garantálja az értékes tartalmat. Mivel a 4 kötet 
körülbelül 2 éven belül jelenik meg, előfizetése nem is jelent túlságos 
megterheltetést az egyes intézetek költségvetésére. Sz. ö.

3. Dr. Sebestyén Jenő: A református Nő Lelki Világa.
Szilveszter-kiadás. Tahitótfalu, 1927. Ára 8 pengő.

Ezen két kötetben megjelent s 314 lapra terjedő könyvben a neves 
szerző magyar nőnevelésünk századok óta elhanyagolt bajain s a vál
tozó korszellemek által ferde irányba tolt állapotán akar segíteni szak
szerű és a figyelmet mindig lekötő értékes előadásával.

Nyitott szemmel nézve mai életnyilvánulásainkat, lehetetlen meg 
nem hökkennünk azon a mindig nagyobb mérvet öltő tobzódáson, mely 
a testi élvezetek keresésében, az arc, szemöldök, ajak, haj festésében 
s általában a test tulságba vitt ápolásában, a test bájainak kecsegtető 
fitogtatásában nyilvánul anélkül, hogy a lélek nemes tulajdonainak 
kifejtésén s valódi értéket képező lelki kincsek szerzésén iparkodnék 
a mai korszellem. Ez sem az egyén, sem a család, sem a társadalom, 
sem a nemzet szempontjából jóra nem vezet. És mivel a női lélek 
legfogékonyabb a világnak tetszetőbb divatok iránt s kellő irányítás 
nélkül vakon rohan tiszta lényét homályba boritó és csak testiségét 
kecsegtető mulatozásokba vagy szórakozásokba, fel kell előtte mutatni 
a magasztos női eszményt, hogy öntudatra, saját értékének és becsének 
ismeretére ébredjen, ne engedje magát hiú élvezetek játékszerévé tenni, 
hanem emelkedjék fel arra a magaslatra, melyet számára a teremtő 
Isten bölcsesége rendelt és feladatul kijelölt.

Ezt a célt szolgálja szerzőnk a Budapesten tartott élőszóbeli elő
adásaival és nyomtatásban kiadott fenti munkájával.

Vázolva a nő állapotát a pogány korban, az ótestamentom világá
ban, majd az őskeresztyén korban, továbbá a középkorban, a reformáció 
korában és a református keresztyén vallás világában, bibliai alapon 
mutatja ki a nőnek magasztos hivatását és rendeltetését.

A modern korszellemmel szövetkezett feminizmus teljes erővel 
igyekszik ugyan öntudatositani a nőt, de ez a mozgalom nem a nő 
lelkét, a női lélek fejlődését, sorsát és életét tekinti elsősorban, hanem 
csak a nőnek társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét és igy a női 
lélek hivatás szerű nemes tulajdonságainak kifejlesztését figyelmen kívül 
hagyja. — A keresztyén vallás öntudatra ébresztette a nőt s megértette 
vele, hogy az ő igazi értéke nem testi szépségében, ifjúságában vagy 
nemiségében, hanem lelki életében van.

A  nő rendeltetése nem az, hogy ura vagy rabszolgája legyen a 
férfiúnak, hanem az, hogy segítő társa legyen. És ez a minősége a 
szent házasságban éri el tetőpontját, mely nem ideig-óráig, mintegy 
próbaidőre, hanem egy életre köttetik, mely nem testi, hanem lelki 
alapon létesül, mely nemcsak testi közösség, hanem lelki közösség, 
életközösség, sorsközösség, imaközösség, ideálközösség, szeretet közös
ség, munkaközösség, melyben egyenlő felelősség terheli úgy a férjet, 
mint a feleséget a család jóléte, anyagi helyzete, boldogsága, egészsége,
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a gyermekek nevelése, erkölcse, tisztes magaviseleté és vallásossága 
tekintetében.

Csak igy teljesítheti a nő ama magasztos hivatását, melyen mint 
feleség, mint anya, mint háziasszony, mint társadalmi munkás és mint 
egyház tag általános becsülésnek és tiszteletnek tárgya. — A református 
nőnek minden életbeli viszonyát megvilágítja szerző e nagybecsű mun
kájában s ajánljuk azt az érdeklődök figyelmébe. — Bárcsak hasonló 
felvilágosító munka indulna meg kisebb városainkban is a nők lelki 
világának építésére. F. B.

4. Le roman francais des orígines á nos jours. Etude et extraits 
par le Dr. Béla Vass, prof, ä 1' école commerciale supérieure, Secrétaire 
de 1' Académice LA FONTAINE de Budapest, Diplomé de 1' Univerrsité 
de Páris, avec une introduction de S. Rocheblave, prof. hon. de 1' 
Üniversíté de Strasbourg, prof. de 1' Institut des Professeurs ä la 
Sorbonne. Páris, Les presses modemes, 1927. — 192. 1. 8.

Minden tiszteletre és elismerésre méltó dolog, ha egy magyar tanár, 
tudományos kutatásainak eredményeit német, francia vagy angol nyel
ven teszi közzé s ezáltal a világ legelső kutatóinak arénájában is helyet 
követel a magyar elme számára, ezt tette pl. Apáthy István vagy teszik 
számtalan esetben a mathematikusok és fizikusok, Ehhez hasonló értékű 
és jelentőségű dolog, mikor valamely idegen nyelv egyetemi professzora 
ezen az idegen nyelven bocsátja közre a nyelv és irodalom valamely 
vitás kérdésére új világot derítő, vagy a régi elszórt adatokat új szem
pontból összefoglaló kutatásait; ezt látjuk pl. Haraszti Gyula „En glanant 
chez La Fontaine“ c. müvében. E két eset után következik jelentőség 
tekintetében az az idegen nyelvű irodalom, amely a külföld nagy nemze
teit (angolokat, franciákat, németeket, olaszokat) a magyar nyelv, iroda
lom, földrajz, történelem, közjog, gazdaságtan stb. egyes fontosabb 
kérdései felől akarja felvilágosítani, vagy ezen mezőkről egy össze
foglaló vezérfonalat nyújtani kezökbe,

Vass Béla kartársunk Le roman francais des origines á nos jours 
c. fentirt műve e kategóriák egyikébe se tartozik; az nem önálló új 
kutatások eredménye, hiszen — az általános irodalomtörténeti műveken 
kívül — a francia irodalomban több, a regény fejlődését, történetét 
tárgyaló munka található; nem is derít új világot a regény fejlődésének 
történetére, — azt hiszem, ez nem is volt szándékában; végül nem is 
magyar kérdés taglálása francia nyelven, A mű értéke jelentősége tehát 
csak a z : hogyan tükröződik a francia regény fejlődése, története egy 
magyar kutató elméjében vissza ? E tekintetben egy jóravaló francia 
irodalmi doktori értekezésnek minősithető a munka, amely a kivonatok 
leszámításával, 50—60 lap terjedelmű lehet; az a körülmény, hogy 
francia témáról szól, igazolja francia nyelven való megjelenését.

A mű vizsgálatánál első sorban az a kérdés merül fel az olvasó 
előtt, vájjon az híven, minden fontosabb mozzanatra kiterjedőleg ismer
teti-e a francia regény történetét? Rocheblave, a Sorbonne professzora, 
a műhöz irt Előszavában azt írja, hogy „ez a saját módján jó össze
foglalása a tényeknek, s másfelöl pontos, éleselméjű és személyes



175

kalauz, mely biztos Ariadne-fonalul szolgál a francia regényirodalom 
íabyrinthusában.“ Ha e nyilatkozat egy részét a francia udvariasság és 
szeretetreméltóság rovására kell is írnunk, azt tény gyanánt szögezhet
jük le, hogy Vass Béla munkája ügyes és megbízható kalauz a francia 
regény története terén, amely mindenkor tekintettel van a nyelv fejlő
désére, az érzelmek és erkölcsök állapotára. A mű beosztása a követ
kező : I. Rész. A francia regény történeti fejlődésének ismertetése a 
középkortól 1925-ig (7—24. 1.), jó, világos összefoglalás, mely rövid 
bevezetés után külön ismerteti a XVII., XVIII., XIX. és a XX. század 
regényíróit, a két utóbbi századnál külön csoportokba, iskolákba osztva 
a lyrai, psychológiai, történeti, reálista és naturalista regényt. A II. 
Részben aztán Rabelaístől kezdve Catulle Mendés-ig sorra veszi, század- 
ról-századra s az utóbbi két században iskoláról-iskolára az egyes 
regényírókat, röviden ismerteti mindenik életrajzát, irodalmi működését, 
azután jellemzi egyéniségét, regényírói módját, előadását, nyelvét; ezt 
követi az illető művéből vett 1—2 lapnyi kivonat; végül az illető főbb 
műveinek jegyzéke és a róla szóló irodalom fejezi be az ismertetést.

Ha végig tekintünk a bemutatott, tárgyalt, méltatott regényirókon, 
el kell ismernünk, hogy szerzőnk bámúlatos széleskörű anyagot ölelt 
fel s azt kellőleg átdolgozta, megemésztette; ha felhasználja is a francia 
irodalomtörténetirás és kritika mestereinek adatait, Ítéleteit, de előadásá
nak minden sora elárulja, hogy ő maga is látta, ismeri, tanulmányozta 
és latra vetette azt, amiről ir. ítéleteit higgadtság, élénk eszthétikai 
érzék, minden szélsőségtől való tartózkodás hatja át, úgy hogy azokat 
legtöbbnyíre el lehet fogadnunk. Kiválasztásában is megnyugodhatunk : 
általában a legkiemelkedőbb regényirókat, egy-egy iskola legjellemzőbb 
képviselőit öleli fel; talán az egyetlen ifj. Dumas Sándor az, akinek 
nevét nem találtam a XIX. század II. felének regényírói közt, pedig ha 
B. Constant, aki csak egy regényt irt, fölvételre talált, a több mint tiz 
nagy hatású regénnyel szereplő ifj. Dumas annál nagyobb joggal helyet 
kaphatott volna. Még egy másik hiányt is hadd vegyek tollhegyre: 
Montesquieu Le Temple de Guide c. művéről, erről az érzéki és Ízetlen 
regényről vagy idíllröl kevésnek és enyhének találom azt az Ítéletet, 
hogy az eléggé hideg eleganciát leheli.

Montesquieunél jutunk észrevételeink második csoportjához. Szer
zőnk Montesquieu utasításairól szólva, megemlíti, hogy járt Bécsben, 
de már azt elfelejti hozzátenni, hogy nehány hétig Magyarországon is 
széttekintett (Pozsonyban, Selmecen, Körmöcön stb.), holott erről nem
csak a A. Soréi Montesquieu-életrajza (p. 47.), hanem még a G. Lanson 
irodalomtörténeti kézikönyve is megemlékezik*). Rocheblave professzor 
azt Írja Előszavában a műről, hogy az első sorban a magyar közönség 
számára készült; mi semmi nyomát nem látjuk ennek a műben, sehol 
egy célzás, utalás Magyarországra, sehol egy szó az egyes francia 
íróknak (Voltaire, Montesquieu, Rousseau) magyarokkal való érintkezé

* Lásd o soruk Írójától: Montesquieu utazása Magyarországon (Akadémiai 
Értesitó. 1914 évfolyam 168—177. 1. és tigyetemos Philol. Közlöny, 1915. évfolyam  
137—138. 1.) .
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séről vagy egyes nagyhírű francia regényeknek magyarországi hatásáról; 
még azt is sajnálja megemlíteni, hogy L. Ulbach . Prince Zihlah“ cimü 
regénye magyar földön játszik, — az a kifejezése pedig, hogy az Esprit 
de Lois „fut traduit dans toutes les langues et chez nous 22 éditions 
s' enlevérent" nem egy magyar, hanem egy francia szerzőre vall.

Rousseaunál több életrajzi adata nem egészen pontos, műveinek 
jegyzékében nem idézi összes műveinek ma használt 13 kötetes Hachette- 
féle kiadását, hasonlóképen az 1924-ben megindult Correspondence 
générale-t; a róla szóló irodalomban G, Vallette, Ducros és Faguet 
több fontos müvét, valamint a Rousseau-Társaság Annales-jait nem 
találjuk.

Akik eléggé jártasak a francia nyelvben, érdeklődéssel lapozgat
hatnak a könyvben; az érdeklődés egyaránt szól a szerzőnek, mint 
kalauznak, aki a francia regény kiemelkedő alakjai felöl az olvasót 
helyesen tájékoztatja és az ügyesen megválasztott regénykivonatoknak, 
amelyek eléggé alkalmasak arra, hogy egy-egy regényíró nyelvébe, elő
adásmódjába bevezessenek s nagy hatásának titkából az olvasóval 
valamit megéreztessenek, Rácz Lajos.

5. László Ödön: Ember tervez, Isten végez. (Vallásos irányú 
vígjáték.) Budapest, 1927. 40. 1.

A cím után olvasható megjelölés már eleve tájékoztat bennünket, 
hogy irány-drámával van dolgunk. Ez a minősítés az egyébként meg
levő irodalmi és esztétikai értéket egyetlen irodalmi alkotásban sem 
csökkenti, az ifjúsági művekben pedig egyenesen emeli az általános 
értékelést. Valamelyes erkölcsi célzat nélkül igazi ifjúsági írás tulajdon
képen nem is lehetséges, A legtöbb esetben épen az erkölcsi szempont 
az uralkodó s épen azért ez lehet a bírálatnak is vezető szempontja.

László Ödön a címben jelzett vallásos tételt könnyen érthető 
egyszerű mesével illusztrálja. Egy üres lelkűnek látszó gazdag leány 
egyetlen gondja, hozzá hasonló leánypajtásaival együtt, különböző szóra
kozások önző keresése. A mások bajával szemben tanúsított rideg 
szeretetlensége azonban Isten végzéséből nemes emberszeretetté vál
tozik, amelynek üdvös hatása kiárad egész környezetére. Az isteni 
végzés eszköze egy szegény menekült család. A szegényes külsejű, de 
értelmes és megnyerő fellépésű Pista, a nyomorgó család ifjúvá serdült 
tagja, nemcsak a maga személye, hanem a vele egyenlő sorsú szegények 
ügye iránt is állandónak mutatkozó érdeklődést tud kelteni a gazdag 
Etelkában és hozzátartozóiban. Az ifjú személyes hatását fokozza az 
angyalok kara is, amely Etelkának álmában megjelenik. Végül minden 
jóra fordul. A gazdagok üres lelke megtelik cselekvő emberszeretettel 
s a szegények is megtalálják helyüket a kenyéradó munka mezején.

A szembenálló társadalmi osztályok ki nem élezett és mégis 
találó rajza s az egyes szereplőknek inkább tipikus, mint egyéni jellem
zése mind a kitűzött célt mozdítja elő. A cselekmény bonyolítása elég 
mozgalmas, dialógusa elég eleven, nyelve egyszerű és magyaros. A kis 
mű ifjúsági előadásra és olvasmányul is mindenképen alkalmas.

Gulyás Sándor.
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6. Dr. Györffy István: A szilaj pásztorok. Benyovszky István 
ötven rajzával. Karcag, 1928. A Magyar Föld és Népe. Szerkeszti: 
dr. Milleker Rezső.

Györffy István a magyar néprajzi múlt harsonása. Akármikor, 
akárhol szólal meg, a dicső, a nehéz magyar múltat tárja elénk. A régi 
sötétséget világosság váltja fel, az éjszakára itt a nappal. Éles szeme 
mindenütt meglátja a lényeget, az igazat, a jellemzőt. Elmegy a nép 
közé, de a hagyományok mellett felkutatja a régi udvarházak, nemesi 
kúriák, a vármegyék, városok levéltárait és logikus eszmeszövésével 
felderíti a múlt homályos történeteit,

Az iskolában úgy tanultuk, hogy „mikor a tatárok feldúlták Kún- 
országot, Kuthen király 40.000 családból álló népével Magyarországra 
menekült s IV. Béla királyunk letelepitette őket az Alföld temékeny 
rónaságára, ahol egyes kunok ivadékai a Nagy- és Kiskunságon ma 
is élnek.“

Mikor érettebb ésszel visszagondoltam ezen szavakra — írja 
Györffy István — önkénytelenül eszembe jutott: hogy lehetett annyira 
lakatlan „az Alföld termékeny rónasága", hogy 40.000 családot még 
mindig el lehetett rajta helyezni ?

Égyszer azután régi térképek kerültek szerzőnk kezében, amelyek 
a Nagykunságot és környékét, mint valami tengert mutatták be. Imitt- 
amott szigeteket, szárazulatokat mutattak a mappák, de az egyes 
községek határai nagyobbrészt viz alatt állottak. Egy 1669-ben készült 
határleirás szerint náddal, sással, gyékénnyel felvert rétség volt ez az 
egész táj s a német leíró szerint: „A lakosok csak csolnakkal tudnak 
egyik helyről a másikra járni!"

A Kiskunságról meg ez olvasható: „Tanít a tapasztalás is, hogy 
ezen homokos vidéken csak egy esztendő alatt is, hát még annyi sok 
idő folytán hányféleképen változik a helynek fekvése."

Ezekből érthető csak meg, mint fért itt el 40.000 kun család. Ezek 
a járhatatlan rétségek és futóhomok-területek nem kellettek az ördögnek 
sem. Nagyrészt lakatlan területek voltak még IV. Béla király idejében 
is. A kunok menekültek lévén, nem válogathattak, oda kellett települ
niük, ahol helyet kaptak. Ennek a rétségnek és homoktengernek a képe 
több mint 600 esztendő alatt mitsem változott, csak az utóbbi két 
emberöltő alatt lett valamennyire úrrá az ember a természeten, mely a 
földet eladdig teljesen hatalmában tartotta.

Ezen a területen éltek a szilaj vagy másként rideg pásztorok, 
akik esztendőn át künn éltek a gondjaikra bízott jószággal a rétsé- 
gekben és a lápokon. A csordás, csürhés, juhász reggel kihajtott, este 
hazahajtott. A gulyás, szelidcsikós, kondás, nyáj juhász tavasszal kiverte, 
ősszel szétverte a nyájat. De a szilaj-ménes, gulya, konda szünes- 
sziíntelen künn legelt, télire sem verték szét. Ha szüksége volt a 
gazdának a jószágra, kiment a rétbe s a szilaj pásztorok kiszakították 
számára teljesen elvadult jószágát vagy rovásra vették és a többihez 
hozzáverték a hozott állatot. Az egész gulya azonban sohasem jött ki 
a rétségből, valamint a pásztorok sem. Volt olyan szilaj pásztor, aki 
30 esztendeig sem fordult meg a városban.
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A vad nyájat terelni nem lehetett. Ott vert állást, ahol az éjszaka 
reá szakadt. A pásztorok tehát állandó gunyhót nem építettek, legfeljebb 
este valami kis enyhelyet rögtönöztek, azt is csak télen, egyébként a 
szabad ég alatt tartózkodtak.

Ahol már ma zöld akácok között apró tanyák fehérlenek, ott hajdan 
a kövér fűvű legelőmezőkön címeres szarvú fehér marhák rázták a 
kolompot. Ahol a legelő szárazabb szikesbe csapott át, apró tippancs 
füvét juhnyájak borotválták. Ahol a lábnyom vagy szekérút a haragos
zöld rétbe veszett, ott a konda bányászott. Ha a nyári forróság le
perzselte a legelőt, beverték a jószágot a rétbe, ahol még mindig talált 
harapnivalót.

Akkor az állattenyésztés volt a főfoglalkozás, nem pedig a föld- 
mivelés, Nagyapáink is vetettek ugyan, de csak annyit, amennyi kenyér
nek épen elég volt. Ha jó termés volt, a fölöslegét elvermelték, ha 
rossz volt a termés, éheztek, jobban mondva kenyér nélkül ették a 
húst, mint 1863-ban is a nagy szárazság idején.

Nem volt érdemes gabonát termelni, mert nem tudták értékesíteni 
a fölösleget. Az utak rettenetes rosszak voltak. Az emberek lóháton 
jártak. Esők évadján az utak feláztak, a kénytelenségből járó szekerek 
és a lovasok felvágták s ha melegebb napok köszöntöttek be, az ilyen 
felvágott utakon a jármű az utasnak az agyvelejét rázta s a fakó 
szekér széthullott. Sarak idején istenkisértés volt teherrel útnak indulni. 
Már pedig az év nagyobbik felében sárosak voltak az utak. Rég letűnt 
pásztorélet elevenedik meg előttünk ötven gyönyörű rajz kíséretében. 
Nem tudjuk, miben gyönyörködjünk : a pompás rajzokban vagy az élénk, 
lebilincselő leírásban. Függelék egészíti ki szerzőnk becses munkáját, 
amelyben megtaláljuk nemcsak a képek és ábrák, hanem a szövegben 
előforduló kifejezések, szavak magyarázatát is. Minden tanár sokat 
tanulhat Györffy István munkájából. Horváth Károly.

7. Móricz Pál: Hortobágyi legendák. (Debrecen, Városi nyomda 
1927. 180 oldal.)

A rádió antennáihoz minden irányú hanghullámok eljutnak, de 
csak azokra a hangokra rezonál, csak azokat az elektromos hullámokat 
adja vissza, amelyek a beállított hullámhosszúságra vannak hangolva, 
a többiekre nézve semlegesen viselkedik.

Móricz Pált, ezt a Pestkörnyékén lakó, mélységesen magyar írót, 
melegszívű poétát, hidegen hagyják a Pestről kiáramló irodalmi irányok 
tovaterjedő hullámai, hatástalanul peregnek le lelkének antennájáról a 
a legerősebb irodalmi izmusok zivatarai, ellenben a Hajdúság felől 
szállongó leggyöngébb hangfoszlányok is élő valósággá érlelődnek benne. 
Csak a magyar néplélek kisugárzásai, a magyar tradíciók iránt van 
érzéke, csupán azokra rezonál érzékeny művészlelke.

Ha valaki Móricz Pál egyoldalúságát hibáztatja, hogy egyedül és 
kizárólagosan egyetlen irány apostoláéi szegődött el egész életére, a 
feledésbe merülő magyar múltnak, az egyre halványodó nemzeti hagyo
mányok feltámasztására szentelte irói tehetségét, nincs igaza, mert ez 
az egyoldalúság az ő legerősebb oldala.
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Sohasem akart divatos iró lenni, sohasem iparkodott utánozni 
senki külföldi nagyságot, megmaradt mindig, mindenben magyarnak, 
kinek egyetlen tárgyköre a délibábos Alföld ezerszínű csodáival, egyetlen 
hőse a puszták magyarja s mégis ontja a szebbnél-szebb műveket róla 
s mégsem tud betelni az Alföld szépségeivel, legendákat sző róla, magyar 
fajszeretetével lenyűgözi az olvasót, annyira telítve van az ő lelke 
annak imádatával.

Ez a könyve több, mint novelláskötet, éposz ez valójában, a 
Hortobágy remek hőskölteménye apró énekekben, rajzokban. Még 
főhőse is van Dely Mihály személyében, a legsajátosabb, legmarkánsabb 
egyéniség, aki összeköti az elbeszélések széthulló láncszemeit szerves 
egésszé.

A pusztai élet elütően más, mint a nagyvárosi. A puszták zár
kózott lelkű, büszke fia bizalmatlan a városi urak és cifra dámákkal 
szemben s lassan, valósággal ki kellett verekednie Delynek is a föl- 
tétlen bizalmat, hogy elhigyjék neki, hogy teljesen azonosítja magát 
velük, nem lát, nem hall, ha úgy hozza a sors, mert a puszta életét 
más törvény szabályozza s mások az érintkezési szabályok és sok 
minden ; de amikor e bizalomra minden tekintetben méltónak bizonyult, 
akkor megnyílt a szivük előtte s ettől kezdve Dely Mihály legbizal
masabb barátjuk, orvosuk és lelki gyóntatójuk is lett egy személyben. 
Az a vad hajdú, aki József főherceget következetesen „nagyságos" 
úrnak titulálja, mert hiszen ő se nagyobb úr, mint Rákóczy fejedelem 
volt, az is meghajtja konok fejét az öreg Dely tekintélye előtt, de más 
urat aztán nem is igen respektál, mert azok csak bámúlni jönnek ki a 
Hortobágyra, aztán eltűnnek, de az öreg Dely ott marad s arra mindenkor 
számíthatnak is.

Igen jó izü betyárhistóriák elevenednek meg a leírásain keresztül, 
a csikós és juhászélet apró titkai, sajátságos életmódja, tradíciója, 
fegyelmi bírósága és ítélkezése, melyeket igaz lelki gyönyörűséggel 
olvasunk mindenkor.

A legtisztább, legzamatosabb magyar izű Írások ezek, a lélek 
legmélyéről fakadó s a magyar életet minden vonatkozásaiban pontosan 
ismerő iró értékes vallomásai, aki maga is nagy lelki örömmel mélyed 
bele ennek az életnek a rajzába s ez az öröm ráragad az olvasóra is, 
vele örül, vele gyönyörködik s mikor leteszi a könyvet, az az érzése, 
mintha valami nagyon kedves utazásból tért volna vissza, a kellemes 
benyomások utórezgéseí még sokáig eleven izgalomban tartják lelkét. 
Jó szivvel ajánljuk mindenki figyelmébe e nem mindennapi olvasmányt.

Dr. Boross István.

8. Sárospataki tanárok m űve : Sárospatak régi idő óta világító
tornya volt a tudománynak és kultúrának. Régi feladatának most is 
igyekszik tőle telhetőleg megfelelni. Rövid egymásutánban jelennek meg 
a könyvek, az ottani tanárok szorgalmának e beszélő bizonyságai. 
Eltekintve a pataki diákvilág anekdotakincsétől, melynek létrehozásában 
tevékeny részt vettek a főiskola tanárai is, alig 1—2 hónapja jelent 
meg a nagy pataki diák: Kazinczy Ferenc levelezésének XXII. kötete
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Harsányi István gondozásában. E mű 255 levelet foglal magában, 89 
belőle a Váczy kiadása óta megjelent, 166 újonnan felkutatott levél. 
140-et maga Kazinczy irt. 30-ra rúg az uj levélírók száma. Bizony be 
kellett járnia Harsányinak a megszállt Felvidék levéltárait is, hogy fel
kutassa az ismeretlen leveleket. így 5638-ra rúg eddig Kazinczy levelei
nek száma, de a mű még nincs befejezve, a hivatalos levelek még 
hiányzanak. A kötetet alapos jegyzetek, név- és tárgymutatók zárják 
be. Ez 555 oldalnyi könyv dicsőséget szerez Kazinczynak, Harsányinak, 
a Főiskolának, az Akadémiának és — Széchenyi Aladárnak, aki meg
jelenését anyagilag elősegítette. — Folyóiratunk egyik számában már 
ismertettük Radácsy György életét és működését.- Most tisztelői s 
barátai egy 51 lapos Emléklapok c. füzetet adtak ki s veje és utóda, 
Harsányi István szerkesztésében megjelenttették Emlékjelek, bizonyságok 
cím alatt összegyűjtött cikkeinek III. kötetét. (Az első két kötet 1906. 
s 1910-ben jelent meg.) A szép kiállítású kötet 244 lapon magában foglalja 
azokat a megemlékezéseket, cikkeket, jellemző rajzokat, felolvasásokat, 
amelyek a Sárospataki Ref. Lapok hasábjain jelentek meg egykor, de 
kötetbe gyűjtve még nem voltak. Feltárják e cikkek Radácsy szép lelkét, 
s beszédes emlékei iróművészetének. A halott professzor még halála 
után is szól hozzánk, élő nemzedékhez. — Harsányi István, a Patakért 
rajongó s érte harcolni, de ha kell, dolgozni is tudó tanár Sárospataki 
Kalauz c. adott ki 1927-ben egy 106 oldalas, 45 képpel diszitett, főleg 
a várossal s a főiskolával foglalkozó fűzetet, mely hamarosan Il-ik 
kiadásra kerül. Harsányi tollából 1927-ben a Magyar biblia címen egy 
könyv jelent meg a Bethlen-könyvtár füzetei közt, mely másik művénél, 
a Reformáció hatásánál alaposabb s nagy szeretettel van megírva. Végig 
kíséri a könyvek könyvének sorsát a kéziratok korától kezdve úgy
szólván napjainkig. Szerző mindent autopsia utján igyekszik megírni s 
erre meg is van a módja, mert a sárospataki könyvtárnak gazdag 
bibliagyüjteménye van. A 415 lapos könyv 15 lapnyi alapos bibliográfiát 
is foglal magában. Nehány elnézésből eredő emberi tévedésén kivűl 
(amiért Zoványi kemény kritikáját nem érdemelte meg) alig van nagyobb 
hibája. Munkáját az énekköltészet történetével fogja kiegészíteni a 
tudós szerző. — Novák Sándor Holdas úton c. alatt jelenttette meg 
180 költeményét, de jóval több van még fiókjában. 13 részben sorakoz
nak itt egymás után a mély érzésre, olykor gondolkozó főre valló köl
temények, de szerző nem kíméli néha a gúny fegyverétől sem a 
mai kor nemzedékét. A „Nagy majtényi síkon" szerzője e kötetben még 
gazdagabb anyagot tár elénk, mint előbbi füzetében, a Két haldokló 
gladiátorban. — Most hagyta el a sajtót Rácz Lajosnak : A történelmi 
matéralizmus és a vallás c. mélyen járó műve, melyet szerző az Aka
démia II osztályában is bemutatott. Kilenc részben veszi vizsgálóra a 
történelmi matériálizmusnak a vallással szemben elfoglalt viszonyát, 
bírálván Marx és Engels műveit, elméletét, kimutatván egyoldalúságukat, 
bebizonyítván, hogy sohasem egy tényezőnek lehet tulajdonítani 
a társadalmi és történelmi fejlődést. Végig megy az összes vallásokon s 
megállapítja, hogy vannak vallások, amelyek lelohasztják, s vannak, 
amelyek fokozzák a népek energiáját. Ez utóbbiak csoportjába tartoznak



181

a parszi, a héber prófétai, a keresztyén (kath.) s a prot. vallások. A 
110 oldalra terjedő mü értékéről már a hely is, ahol bemutatta a szerző, 
előre kezeskedett. Most pedig látjuk, hogy a problémát igen sikeresen 
oldotta meg. Mert helytelen mindent a gazdasági haszonból levezetni. 
A keresztyén vértanuk, a gályák rabjai ugyan milyen anyagi haszonért 
is ragaszkodtak hitükhöz ? Igaza van a szerzőnek: nem lehet a lelki 
őreket kiküszöbölni a történelmi változások okaiból. A becses könyvet 
Jegyzetek s Névmutató zárja be. (Rácz Lajosnak egyébként egy másik 
müvét fogadta el most kiadásra az Akadémia, a Rouszeau életét.)

Gulyás József.

9. „Szülők könyve.“ Zimmermann Ottó könyve nyomán átdol
gozta Körösi Henrik (Egyetemi nyomda, Budapest, 1928).

Jeligéje: „Szeressétek gyermekeitek országát, Mert ez a szeretet 
uj nemességet kölcsönöz nektek." (Nietzsche.) Szeretet a gyermek iránt 
sugárzik a kedves 104 oldalas könyvből, mely elsősorban is a szülők
nek szól, kiknek kezébe a legmelegebb ajánlással tehetjük, de termé
szetesen nagy haszonnal és élvezettel fogja forgatni, aki pedagógiával 
foglalkozik, akár tanító ember, akár más. A szülői házzal való együtt
működés fontosságát állandóan hangoztatjuk mi tanárok, de bizony 
eddig nem nagyon találtak szavaink megértésre. Ilyen könyvek nagyban 
hozzáfognak járulni a kölcsönös megértés ápolásához és felkeltéséhez, 
ahol még erre van szükség.

Medici Lorenzóról szóló anekdotával kezdi, ki legdrágább kincsei
ként gyermekeit mutatja vendégének, majd alapelvnek kimondja, hogy 
a gyermeket mint egész embert kell kezelni, kit komolyan kell nevelőjé
nek vennie. A nevelésben sem túlzásnak, sem hanyagságnak nem szabad 
előfordulnia. A nevelő tekintélyét össze kell egyeztetni a gyermek sza
badságával : járjon a gyermek a maga utján, de a nevelő óvó keze 
álljon fölötte. Öröklött hajlama vezesse elsősorban a tanulót. Bizony a 
nevelés igen hálátlan feladat, hálára ne is számítson, aki ezzel foglal
kozik. A gyermek lényege az önzés, tehát önfegyelmezésre szoktatandó, 
s ebben a felnőttek jó példája irányítsa (a szülő, tanító vigyázzon 
minden szavára, cselekedetére, mert a példa nevel legerősebben.) Az 
engedelmesség viszont a jó nevelés próbaköve, erre szükség van, mert 
bár a szabadságot hangoztatjuk állandóan, a társadalom is megkívánja 
az engedelmességet, ehhez jókor hozzá kell már szoknia a gyermeknek. 
Engedelmesség azonban ne jelentse azt, hogy a gyermek akaratát letör
jük, belátás és szeretet vezessen, tulnehezet ne kívánjunk tőle; kevés 
parancs és tiltás hangozzék el, kiadott parancs teljesítését azonban 
azonnal és teljesen megkivánjuk.

Nem ígérgetéssel és fenyegetéssel kell hatni, önuralommal példát 
nyújtva többre megyünk, de legyen a szülők között összhang, nehogy 
egyik a másik rendelkezését lerontsa, nehogy az apa mint valami mumus 
álljon gyermekei előtt. Ha a kicsi dacos, hagyni kell, hadd dühöngje 
ki magát, felindult állapotban ne kinvánjuk tőle, hogy bocsánatot kérjen. 
Hazugságot ne neveljünk szigorral és félelemkeltéssel gyermekünkben, 
ha bizalommal van irántunk, nem fejlődhetik ki benne általában ez a
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csúnya és veszedelmes vonás. Ne is tekintsünk olyat hazugságnak, ami 
a gyermek tulajdonságaival együtt já r : pl. a gyermek mesélése nem 
hazugság, mint tapasztalatlan szülők gondolják. Viszont a szülő se 
hazudjék gyermeke előtt: pl. letagadtatja, hogy otthon van, vasúton két 
évvel fiatalabbnak mondja gyermekét, csakhogy olcsóbb jegyet fizessen : 
az ilyen példa, melyet a gyermek megjegyez, a hazugság melegágya. 
Általában nem büntetéssel kell a rosszat lenyesegetni, hanem a jó haj
lamokat kell erősíteni, melyek erősödése a rosszakat kevesbíti. Büntetni 
is kell, de nem haragból, hanem azért, hogy javítsunk; hirtelen harag
ban ne büntess, de gyorsan a hiba után fenyíts, s főleg négy szemközt, 
nem nyilvánosan. Bot nélkül nevel az igazi nevelés. Büntetést abban 
adjunk, amiben vétkezik: pl., ha elveszt, nélkülözze az elvesztettet, ha 
késik, otthon marad, ha csúnyán ír, nem olvasom e l; dicsérni is kell, 
de csak a különös jóságot. Á tisztaságra, rendre nevelés is fontos: 
igen szerencsés eszköz, ha a rendetlent bízzuk meg rendtartással (ez 
a legtöbb esetben beválik.) Ugyanígy udvariasságra, pontosságra, takaré
kosságra nevelünk. Barátkozást meg kell engedni, mert akinek nincse
nek egykorú barátjai, az koravén, s ez nem vezet jóra. A helyes visel
kedésre otthon lehet szoktatni, de nem a nevelőnővel, ki állandóan 
gyámkodik a gyermek felett. Ha az anya nem tud vele otthon foglal
kozni, jó Frőbel-óvoda a legelőnyösebb hely kicsinyeink nevelésére.

A mai iskola megismerése minden szülőnek kötelessége lenne : ez 
már egészen más, mint a régi, melyben mi tanultunk : a derű a lényege. 
Nem könyvmolyt, hanem boldog, cselekvő embereket akar nevelni. Az 
utcára, természetbe nem naplopás céljából viszi ki a tanító a gyerme
ket, hanem hogy megnyissa szemét. A szülői ház feladata az, hogy 
fogalmakat adjon a gyermeknek, nem, hogy már előre írni-olvasni meg
tanítsa. Nem szabad az iskolával rémitgetni a kicsikét, hanem készüljön 
örömmel iskolai életére, akkor lesz belőle valami. Ezzel kapcsolatban 
nem hagyhatom említés nélkül egy anyának tapintatát, ki fogorvoshoz 
is olyan ügyesen készítette lelkileg elő négy éves lánykáját, hogy a 
gyermek örömmel ment és szinte kitüntetésnek vette ez utat, húga pedig 
meg volt sértve, hogy ő is vele nem mehetett. A tanítónak sokat kell 
a tanítványairól tudnia; család, lakás, nevelés, ápolás, testalkat, szel
lemi alkat kell, hogy előtte nyitva legyen. Ezt a szülő közölje bizalom
mal a tanítóval, mert ha valamit eltitkol, kellemetlen következményei 
lehetnek a gyermek életére.

Az abc tanítása ma más, mint régen, ma nem az „i" betűvel kezdik, 
hanem a nyomtatott „t" betűk utánrajzolásával, ami sokkal természete
sebben megy; ezt a szemlélés, a látásra tanítás előzi meg. Felnőttebb 
korban, illetve, mikor már tud olvasni, vigyázzunk az olvasmányaira, 
ne sokat, de jót adjunk kezébe.

A feladatok elvégzésénél olyan alkalommal ne segítsünk gyerme
künknek, mikor célja éppen az, hogy a tanító az önálló munkára való 
képességet akarja látni. Játéktól ne tiltsuk el, mert a játékból tanul, 
ügyesedik, munkálkodni kedvet kap ; persze a játék legyen olyan, hogy 
a szellemet feljessze. — Ha kételkedik a szülő a tanitó valamely ren
delkezésében, ne adjon ellenkező parancsot, hanem jöjjön be az isko
lába : általában az iskolával való érintkezés ne szorítkozzék csupán a
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beiratás és egyéb ilyen nem kellemes alkalmakra. Bukáskor ne azon 
kezdjük, hogy az iskolát szidjuk, főleg ne a gyermek előtt tegyük meg
jegyzéseinket ; nem is a gyermekben van sokszor a hiba, hanem egész
ségi állapotában. — Ezen a bajon kell segíteni, akkor nem lesz annyi 
bukás. Moziba ne vigyünk tíz éven aluli gyermeket! — A kötelező 
filmekre vezessük legfeljebb, mondja a könyv magyar Írója. Erre csak 
azt jegyzem meg, hogy egy intelligens harmadik elemista ismerősöm 
látta a kötelező filmek során a magyar alföldet. S bár ez a kötelező 
filmoktatás remeke volt, mégsem tudott róla úgyszólván semmit elmon
dani. Nem túlzás ez és nem ostoba gyermekről van szó. Azt hiszem, 
még az ilyen előadásokba is korai 10 éven aluli gyermekek cipe- 
lése. Ebben a korban adjunk neki babákat, melyek számára maga fog 
meséket költeni és mondani, ami szellemi fejlődése szempontjából igazán 
előnyére válik. Még megemlítem, hogy a gyengébb tehetség a gyenge- 
elméjüek iskolájába járjon, melyet ne nézzünk le mint hülyék intézetét, 
mert itt megfelelő ütemben, de igazán hasznosan tanulnak, s az itt 
tanult gyengébb tehetségekből lesz valami, mig aki rendes iskolába jár, 
nem tud lépést tartani a többiekkel s nem fog semmire menni.

Mindenek felett fontos az egészség: erős táplálék, tehát helyes 
étkezés, egészséges öltözködés, jó és hosszú alvás (ennél megint tapasz
talatokra is hivatkozhatunk, mikor elemista gyermekek éjfélig fenn voltak, 
pedig 10—12 órai alvás a kisgyermeknek mindennél fontosabb), sok 
mozgás, izomzat fejlesztése. Ha vérszegény, vagy tuberkulózisra gyanús, 
azonnal orvoshoz! Általában ne féljünk az orvostól, mint azt a nép 
teszi, mert ha nincs még baj, az orvos nem csinál bajt, de ha van, 
nélküle nehezen fogjuk gyermekünket egészségessé tenni. Járvány-, 
betegségtől való félelem miatt ne tartsuk otthon a gyermeket, mert a leg
nagyobb óvatosság mellett sem kerülhető ez el, inkább tegyük edzetté, 
akkor semmiféle betegség nem lehet végzetes rá nézve. Végül a nagy 
szünidőre menjen a városi gyermek a természetbe, vidékre, hol felüdül- » 
hét a további munkára.

Mint e részletes ismertetésből kivehető, igen sok jó és helyes 
tanács van a könyvben, csak kevés a readszeresség, ami nem kis 
mértékben teszi kaotikussá. Az átdolgozónak munkája nem nagyon 
vehető ki a könyvecskén. Újabb kiadásánál tanácsos lenne rendszere
sebben, együvé tartozó kérdések egy helyen való megvitatása révén 
használhatóbbá tenni és könnyebben áttekinthetővé a művet. így olvas
mánynak kellemes, de a kép, mely megmarad, zavaros. Mennyivel vilá
gosabb a hasonló kérdéseket tárgyaló Imre Sándor: Családi nevelés c. 
kis könyve, melyet ezzel együtt is minden gyermeke sorsáért aggódó 
és nevelése iránt érdeklődő szülőnek figyelmébe ajánlanunk az iskolai 
nevelés sikere érdekében is kötelességünk. Dr. Böhm Dezső.

Külföldi lapszemle. 1
1. Die evangelische Pädagogik. Zeitschrift der Gesellschaft für 

ev. Pädagogik. Herausgegeben von Dr. Jul. Vassner. III. ter Jahrgang,
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1928. szept. 1. — Melegen ajánljuk e protestáns szellemű pedagógiai 
folyóiratot a tanárkarok figyelmébe. Megjelenik évente 4 háromíves 
füzetben. Ára 8 márka. Kiadója Teubner, Leipzig, Berlin.

Az ez évi I. fűzet élén Joh. Steinbach J. H. Wichernt, mint ev. 
pedagógust méltatja úgy, hogy munkájának általános érvényű alap
elveit és eljárásmódjait kiemeli. Határozottan keresztyén célt tűz a 
nevelés elé, melynek központja a Jézus Krisztussal való közösség, e 
célból az ember belső újjászületését követeli. De ennek a hitközösség
nek a mindennapi életben kell gyümölcsöt hoznia. Az ilyen szellemű 
kér. nevelés színhelye a család, melynek segítségére akart sietni az ő 
intézetével. A nevelés lényegileg lelki gondozás, ami nem dresszurát 
jelent, hanem azt, hogy minden gyermekiélekben Isten tulajdonát lássuk, 
melyért felelősek vagyunk. Az ő intézetében követett nevelés főtényezői 
a tanítás, munka és közösségi élet voltak.

A második cikkben Alfred Heussner ismerteti a pszichológia mai 
állását és rámutat arra, hogy a pszchológia szerencsésen kikerülte a 
természettudomány Scylláját, de most közel áll ahhoz, hogy a filozófia 
Charybdisébe zuhanjon; amint ezt pl. az u. n. Denkpsychologie 
(Stänigwald) mutatja.

A következő cikk W. Stählin tollából az iskolai ájtatossággal 
foglalkozik. Először pontos meghatározását adja. Az iskolai ájtatos- 
ságot az iskola életnyilvánulásának kell felfogni, tehát nem egyházi 
szempontokból kell megítélni, hanem az iskola életformáiból és szük
ségleteiből kell kiindulni, Kiterjeszkedík még az áhitat idejére, formájára 
is. A kritikai követeléseket a cikk folytatása hozza majd,

A fűzet egyéb rovatai: Archiv für Erziehung. Bücherbesprechungen. 
Mitteilungen. Verschiedenes. Sz. O.

2. Zeitschrift für pädagogische Psychologie, experimentelle 
Pädagogik und jugendkundliche Forschung. 28. Jahrg. Nr. 10—12.
29. Jahrg. Nr. 1.

G. Lünk cikksorozatban tárgyalja a természet fogalmát és peda
gógiai felhasználási módját. Nagy gonddal állítja össze a természet 
szó összes jelentéseit a legrégibb időktől. Ezeket 4 főágra lehet osztani: 
1. jelentése a mindenségben nyilatkozó teremtő erő, 2. a létrehozott 
természet a maga teljességében, 3. az ember aktiv akarata, alkotó 
ösztöne és 4. az ember egyénisége passzív létezésében. E főjelentések 
egy csomó mellékjelentést involválnak, amelyek ellentét-párokba foglal
hatók. Pl. : Istennel szemben a természet az összvalóság a végok nélkül; 
természet és szellem; az emberben a veleszületett adottságok és a 
felelős akarat; természet és kultúra, mint a szabadon teremtő ember 
műve; természet és művészet; stb. A természet fogalmának filozófiai 
megalapozásában keresi az ember érdeklődésének okát a természet iránt. 
Ez kezdetben önző: az önfenntartás és védekezés, később kifejlődik 
az önzetlen érdeklődés is. A külső és belső természet megismerése az 
emberiség és az egyes életében nyomon követi egymást. A természet 
felfogása jellemző a korok és egyéniségek egész világnézetére. A külső 
és belső természet választó kritériuma az önmagára eszmélés, az érté
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kelés képessége. A naturalista világfelfogás éles bírálatát adva meg
állapítja a szerző, hogy a szellem és akarat a természet irányitója az 
emberben, a természeti adottságon az ember ezek által emelkedhetik fel. 
És itt a nevelés jelentősége is : a természet nyújtotta értékek felisme
rése és alakítása. Az ember háromféleképen foglal állást a természettel 
szemben; empirikus megismerési céllal, intuitív beleérzéssel, aminek a 
művészetben, de a pedagógiában is nagy jelentősége van (a gyermek 
természetének intuitiv megérzése) és végül az igy nyert ismeret alapján 
átalakitólag, formálólag. „A természet nemcsak adomány, hanem feladat, 
nemcsak szükségszerűség, hanem lehetőség, nemcsak teremtés, hanem 
ígéret is." A természettudományos módszer jogosult ismeretek meg
szerzésére, de a dolgok lényegét vele meg nem ismerhetjük. A termé
szeti adottság az alapja a nevelhetőségnek is, de a létezőtől, az adottól 
a lehetőig, a kell-ig fel kell emelkedni. Megmaradni a természeti adott
ságnál bűn a szellem szentségével szemben. Az ember küldetése, hogy 
a természet fölé emelkedjék. A természet fogalmát kb. három jelen
tésben használjuk a pedagógiában: a gyermek természete, a nevelő 
természete és az anyag és eljárás természete. A természetes nevelés 
követelménye helyes fogalmazásban tehát azt teszi, hogy a gyermekben 
rejlő fejlődési tendenciákból kell kiindulni, az adott fejlődési lehetősé
gekhez kell kapcsolódni az emberi hivatásra való készítés pozitív 
céljával. A természetes nevelés nem jelent lemondást a nevelő hatásról, 
de ki akarja zárni az erőszakos és gyökértelen beavatkozást, valamint 
a szertelenséget. (Anyagtulhalmozás, agyonszemléltetés stb.) A nevelés 
jelentősége, hogy az ösztöncselekvések és mechanikus reakciók felé 
emelje az embert személyiségének megépítéséig. Az idősebb nemzedék 
átlagnivóját akarja továbbültetni a továbbfejlődésre való képessé tétel 
céljából. Értékek felismerésére és termelésére akar képessé tenni. A 
nevelés nehézsége az emberi lélek irracionális mivoltában rejlik. A 
természet a létezőt jelenti, az emberi lélek a leendőt is magában 
foglalja. A lélek ez irracionális lehetőségein hiusul meg minden natu
ralista pedagógia. A természet a kényszerűségek, a lélek a lehetőségek 
világa. E szerint a természetes nevelés felismeri a lehetőségeket, azokat 
érvényesíteni törekszik és megtalálja a megfelelő eljárást, hogy adott 
esetben meghagyja-e a növendékeket az adottságában, vagy felülemelje. 
A természetszerűség a belső szükség és a külső követelmény ki- 
egyenlitése.

Dr. F. Giese, stuttgarti magántanár „Elemző lélektan, mint megértő 
és nevelő eljárás" cimen értekezik. A lélektan legújabb előrejutásában 
három nyereséges mozzanat állapítható meg. Egyik a psychotechnika 
felfedezése, másik az alkatkutatás, mely a szervezet és a lelki műkö
dések összefüggését vizsgálja, harmadik az analytikus lélektan, amelyet 
meg kell különböztetni a hírhedt psychoanalyzistől. Ez az analytikus 
lélektan érvényesíti a szellemtudományi lélektan két értékét: az okoza- 
tiság és érték fogalmát. Ezzel emelkedett túl a kísérleti lélektanon. A 
lelki összefüggések dinamikáját sikerül megalkotni. Pedagógiai szem
pontból kettős jelentősége van. A lelki jelenségek megértését és magya
rázatát adja, mig a kísérleti lélektan megelégedett a tények puszta
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megállapításával. Ismerteti Jung lélektani kutatásainak jelentőségét, ami 
a tudattalan szerepének, az álomképek jelentőségének Freud egyoldalú 
értelmezésénél tökéletesebb magyarázatában, az extra- és introvertált 
embertípus megrajzolásában áll, A normális ember lelki fogyatkozá
sainak magyarázata is más lett az új, analytikus felfogás által. Peda
gógiailag jelentős ide vonatkozólag Alfred Adler kutatatása, aki a szervi 
fogyatkozások lelki következményeit tette vizsgálódása tárgyává. A 
valamely tekintetben háttérbe szoruló, kisebb tehetségű ember más 
téren igyekszik magának kárpótlást keresni. Pl. az elvont tárgyakban 
elmaradt tanuló esetleg művészi kedvtelésben leli rekompenzációját. Itt 
esetleg kiválót is produkálhat, A rekompenzáció felfedezése teljesen új 
megvilágításba helyezi a tehetségvízsgálatokat; az egyszerű intelligencia
vizsgálatok csak előzetes tájékozódás jellegével bírnak, teljesítmény
vizsgálatok. Csak az analytikai lélektan szempontjainak alkalmazásával 
emelkednek pedagógiai jelentőségre. E szempontból sokat Ígérő kezde
ményezés volt Rorschach vizsgálati módszere, melyet a mester halála 
után buzgó tanítványok elhibáztak, A pedagógusnak az adott lelki 
tulajdonságok értékelésén túl az egyéni magatartás okait kell ismernie. 
Itt nyilatkozik az elemző lélektan másik jelentősége a nevelés szem
pontjából : nemcsak tényeket konstatál, hanem alkalmas a megelőzésre 
és gyógyításra is. A játékot és munkát, mint a legjobb óvó és gyógyitó- 
szert az egyén lelki-testi tulajdonságainak dinamikájához kell alkalmazni. 
A pályaválasztás kérdése is könnyen oldható meg a hivatások dina
mikus karakterológiája alapján. A gyermek környezetének irányításánál 
is új eredményekre vezet az új lélektani szempont alkalmazása, vala
mint a gyermek két kritikus korszakának: a kisgyermek-kornak és a 
pubertás korának ismeretében és kezelésében is.

A novemberi számban Rosa Katz a kisdedóvó új formáját, a 
vándorló kisdedóvót ismerteti, melynek célja, hogy a pihenésre rászoruló 
édesanyától gondozásra vegye át a gyermekeket, hogy meglegyen a 
gondtalan nyugalma.

Kurt Lewin a gyermek megnyilatkozásait elemzi, megértést eláruló 
fejtegetéseiben különösen a gyermek nyilatkozatainak kettős jelentésére 
hívja fel a figyelmet, mert nem elég a gyermek szavainak logikai jelen
tését tekinteni, hanem mindig gondolni kell arra, hogy miféle lelki 
mozgalom kifejezését takarja a pár szó, vagy az érthetetlen magaviselet.

A német nevelési reform körül folyó csaták adtak alkalmat annak 
a gyönyörű tanulmánynak közzétételére, mely a decemberi számban 
jelent meg W. Thormanntól. A nevelés reformjának határai és bizto
sítása címen. A háború után a túlzó reformerekkel szemben megnöve
kedett a meggondolt újítók száma. Nagy erővel lépnek fel a reakciósak, 
ezért külön csoport alakult a reform pesszimista hiveíből. A kritikai 
pedagógia képviselői elméletileg akarják a reform lehetőségeit meg
ismerni. Sokszor távol maradnak az élettől. Az igazi kritika feladata 
nemcsak a határok megállapítása, hanem kötelessége a reformok bizto
sítása pozitív lehetőségek feltárásával. A nevelési reform határának 
kérdése a nevelés lehetőségének és határainak kérdésével van össze
függésben. Itt nem szabad sem a nevelővel, sem a növendékekkel
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szemben túlkövetelést támasztani, de az átlagnivón mindig túl kell 
emelkedni. A nevelés határainak problémája függ a kultúra fejlődésére 
való hatásának kérdésétől. És itt a pedagógia irányító jelentősége tény 
és követelmény. Nem szabad a nevelést kívül álló szempontok és 
idegen tényezők rabszolgájává tenni, mint amilyen az állami, társadalmi 
élet jelenségei, politikai viszályok stb. Efféle jogtalan uraskodástól a 
nevelést meg kell védenünk. Felmerül itt a nevelés jogának és a nevelő 
szabadságának kérdése. Szülők, tanítók, állam, egyházak harcolnak a 
nevelés jogáért. Ezek a törekvések csak nehezítik a nevelés munkáját 
és a reform megvalósítását. E külső határokon kivül megvannak a 
reform belső határai is. Ilyen van adva az oktatás és nevelés szembe
állításában is. Az intellektualitizmus ellen viselt háború a tanítás nevelő 
értékének lebecsülésére vezetett. A nevelésben a kényszer és önkény 
ellentétét a tekintély és szabadság elvével lehetne megoldani. A taní
tásban újabban a befogadóképesség gyakorlása és a spontaneitás érvényre 
juttatása, tanulás és munka, élmény és kifejezés ellentétei merültek 
fel. Itt a nevelési anyag és a tanuló lelki adottságainak ellentéte lappang. 
Az anyag nem puszta eszköz, hanem benne értékek megbecsülésére 
kell eszméltetni a növendéket. Hasonlóképen idetartozik a testi és lelki 
nevelés problémája. Az igazi reform nem egyszerű változtatás a régin, 
hanem a nevelés szellemének és formájának a tökéletesítése, a nevelés 
eszményeire irányul és örök feladata a nevelésnek. A nevelés örök 
eszményeihez vezető utat minden nemzedéknek saját maga adottságaiból 
kiindulva kell keresni. Innen világos a nevelés reformjának végtelen
sége és hogy azt csak a nevelők végezhetik, És abban van e reform 
biztosítéka, hogy a nevelő e reformtevékenységének határai vannak. 
Nem vezetheti önkény, Ami szervezeti és a belső reform ellentétét 
illeti, a felsőbb hatóságoktól kiinduló reform megvalósíthatósága is a 
tanító teljesítő képességétől függ. Azért a felügyelő, igazgató, ellenőrző 
hatóságoknak a tanítóval egyetértésben kell dolgozniok. Az erőszakos 
kívülről jövő reform nem véve tekintetbe a nevelők kívánságait, mester
kélt lesz és sok bajt okoz. Ilyen pl.; a nevelés nyugtalanitása a foly
tonos reformkisérletekkel, az egyes reformok összefüggéstelensége, a 
külső eredmények hajhászása, a nyilvános elismerésre törekvés, 
amelyekért elmellőződnek a nevelés magasabb, nem oly látható nagy 
érdekei. A nevelés iránt érdeklődő nyilvánosság értékes, de nem a 
nyilvánosságnak dolgozó nevelés. Végül ilyen veszély a pedagógiai 
gyámkodás, a tanitó maga nevelési napszámossá sülyed, a felülről jövő 
reformok kényszerű megvalósitójává. Az igazi reform nem jöhet kívülről, 
hanem a tanítóság, a nevelők élete árán szerzett eszmény megvalósí
tásának kell lennie. Erre a feladatra azonban a tanítóságnak rá kell 
nevelődni, ami a tanítók továbbképzésének is önként céljául kínálkozik. 
E reformmunkában a tanítóság az önkény és az igazi gyámkodás közt 
nevelési felelősségében találja meg szabadságának egyedüli jogos határát. 
A nevelő kötve van a nevelés örök törvényeihez, melyek a növendék 
emberi méltóságán és az emberi élet örök eszményein alapulnak. 
A nevelés és az erkölcsiség a legbelső összefüggésben állanak, mind
kettő tökéletesedése végtelen, A nevelési reformnak egy igazi és le
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küzdhetetlen határa van, amely a nevelés feladatának az emberi teljesítő 
képességen messze kimagasló fenséges voltában áll. Az igazi nevelés 
nem szoritkozhatik az elérhetőre, mert az elérhetőt csak úgy lehet 
elérni, ha magunkat odaáldozzuk az elérhetetlenért, a nevelés ember- 
feletti örök eszményeiért. Ez egyetlen igazi határ felismerésében nem 
kell meghátrálni a nevelés reformjának egyéb külső és belső akadályai előtti

K. Schieke az iskolába lépő gyermekeknek tehetség szerint, 
csoportosítására a számismeret megvizsgálását ajánlja, mint ami igen 
gyors áttekintést tesz lehetővé és az erre vonatkozó általa is végzett 
kísérletek szerint igen nagy mértékben megbízható is. Egyéni intelli
gencia megállapítására nem alkalmazható, de csoportok alkotására 
feltétlenül megfelel.

Th. Voss a gyermeki vallásosság kialakulásáról ir. Ismerteti ide
vonatkozó kísérleteit, melyekkel a különböző korú gyermekek vallási 
képzetvilágát vizsgálta meg. Eredményei azt mutatják, hogy kb. a 10. 
évvel kezdődik a vallási fogalmak nagyobb megértése és ettől kezdve 
erősen fejlődik tovább. Azelőtt is van vallásos élete a gyermeknek, de 
a fogalmi tisztázás itt is az iskola munkája. Legnagyobb haladás az I.
o.-ban történik, de a konkrétizáló jelleg nem törlődik le. Az imádság 
célja utilitarisztikus ugyan nála, de imádkozik. Vallásos élete az iskolai 
idő alatt nem tudatos, de valóság. Kár, hogy a nagy többség előbb 
kerül ki az iskola nevelő hatása alól, mielőtt öntudatos vallásossága 
kifejlődhetnék. Az ilyenek gondozása fontos feladat, mert a legkriti
kusabb időben fenyegeti vallásos életüket a hitetlenség, a miszticizmus, 
vagy a mágikus vallási felfogás. A kedvező körülmények között fejlődő 
ifjú vallásossága is sok zökkenőn keresztül alakul ki.

O. Bobertag „A gyakorlás hatása a tehetségvizsgálatok eredmé
nyére" címmel speciális vizsgálatok alapján arra az eredményre jut 
fejtegetésében, hogy semmiképen nem befolyásolja az efféle vizsgálatok 
eredményét az a körülmény, ha egyes gyermekek már előbb átestek 
ilyen vizsgálaton. Megjegyzendő, hogy a kísérlet alkalmával két év telt 
el a két vizsgálat között. Ellenben természetesen sokkal jobb eredményt 
érnek el a tanulók, ha közvetlen az első próba után (a helyes meg
oldás megmagyarázása alapján) történik a második kísérlet.

Kisebb közlemények között egy, az Ifjú Németország nevű ifjú
sági mozgalom kiállításáról számol be, amelyen az ifjú társadalmi 
helyzetét, szabad idejének felhasználását és kulturális tevékenységét 
ügyesen csoportosított kimutatások és tárgyak szemléltették.

A januári számban W. Stern értekezése foglal helyet „Az intel
ligencia elméletéhez" címmel. A szélsőséges felfogásokkal szemben ki
fejti, hogy az intelligencia sem nem merev egyöntetű képesség, sem 
nem különböző tehetségek aggregátuma, hanem a személyiség „össz- 
nivója", általános képessége. Az egyes diszpozíciók közös összetarto
zásuknál és egymásra vonatkozásuknál fogva érzéki személyes egységgé 
folynak össze. Külön tehetségekről beszélni: tudományos elvonás. Az 
ember lelke sokféleségben nyilatkozik. Eddigi intelligencia-meghatározását 
módosítja. E szerint intelligencia az az általános képesség, amellyel 
értelmi felszerelésünket új követelményekkel szemben célszerűen tudjuk
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felhasználni. Ebben két momentumot kell kiemelni: egyik az értelmi 
felkészültség, gondolati tartalom, fogalmak, ítéletek, gondolkodó képesség 
stb., másik az a képesség, hogy értelmünket helyesen tudjuk használni. 
Nemcsak az nem intelligens, aki nagyon keveset gondolkozik ott, ahol 
több gondolkozással jobb eredményt lehetne elérni, hanem aki túlsókat 
töri a fejét, mikor kevesebb töprengéssel hasonló, vagy jobb eredmény 
is elérhető. Érdekes az a megállapítás, hogy az intelligencia maga 
tudatos lelki működés ugyan, de az adott esetben az épen felhasznált 
eszközök kiválogatása a személyiség mélységeiben öntudatlanul megy 
végbe. Újabban nagy súlyt helyeznek a gyakorlati intelligencia kuta
tására, mert kiderült, hogy annak az életben sokkal nagyobb szerepe 
van, mint az elméleti intelligenciának. Az elméleti intelligenciától pedig 
közvetlen gyakorlati rendeltetése különbözteti meg. Ezért mindig konkrét, 
bonyolult, mig az elméleti általánosító, egyszerűsítő. A tervezés nem 
meríti ki a gyakorlati intelligencia lényegét. Azt végre kell tudni hajtani 
és ezért a helyzet pillanatnyi követelményeihez kell idomítani. Az el
gondolást minden részletében fel kell áldozni tudni, ha kell, a meg
valósulás feladatának. Csak akkor lép közre ismét a gondolkozás a 
maga eszközeivel, mikor a dolog megakad. A gyakorlati intelligenciából 
teljesen hiányzik a belátásra való törekvés,

A. Argelander: A környezet hatása a gyermek nyelvi teljesít
ményére címmel hoz egy pár adalékot az ismert témához. A tehetség
vizsgálatoknál megállapították a beszédesebb gyermekek előnyét a 
többiek felett. Szegényebb és jobb módú, falusi és városi gyermekek 
eltérést mutatnak szókincsükben és annak használni tudásában. Azon
ban nem első sorban a szülők társadalmi helyzete, mint inkább művelt
sége és főképen a gyermekkel való foglalkozás mértéke döntő, kik 
foglalkoznak vele, felnőttek-e vagy idősebb testvérek (az egyetlen gyer
mek előnye) ? Játszótársak, társaság, olvasmányok, távolabbról színház, 
mozi, utazás stb. hozzájárulnak a beszéd fejlődéséhez. Persze mind 
ezekben a jobb módúak előnye kézenfekvő. Az iskolában bizonyos 
nivellálódás áll be az iskolanyelv kialakulásában, de mig a kedvező 
nyelvi környezetben élő gyermek ezt a nyelvet csak az iskolában 
használja és attól mind jobban függetleníti magát, addig a kedvezőtlen 
környezetben növő gyermek az életben is ezt a tanult iskolanyelvet 
használja és nyelvi fejlődése ezen a fokon megmerevedik.

0. Kroh, tübingai egyetemi tanár a pubertáskor értelmi fejlődé
séről ir, Erre kevés gondot fordítottak a testi-lelki emóciók megfigyelése 
miatt, mely heves jelenségek ezt a fejlődési korszakot jellemzik. E 
korban nagyarányú differenciálódási folyamat indul meg a gyermekek 
között. Fiuk-lányok falusiak, városiak különbsége, szülök különböző 
társadalmi helyzete, különböző iskolafajok elkülönítő hatása ekkor 
jelentkezik. E differenciálódás oka nemcsak e külső jelenségekben 
keresendő, hanem első sorban ama folyamatban leli magyarázatát, mely 
ekkor folyik le, t. i. a kifejlődő ifjú nevelése mind jobban az egyéni 
hajlamainak megfelelő önképzés folyamatába megy át. Érdeklődési köre 
átalakul. Törekvése nem az ismeret sokféleségére irányul, mint inkább 
alaposságára. Érdeklődését nem a dolgok, hanem az emberek kötik le.
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A lelki világ ekkor tárul fel előtte tudatosan. Eszthetikai szemlélete is 
tudatossá válik. Nem csak a szépet figyeli, hanem annak hatását lelkére. 
Természetérzése is lelkesebb lesz. Ismét az én áll a tudat előterében, 
mint a gyemekkorban, de most a magára eszmélés tudatosságával. 
Képzeteiben bizonyos válogatás jelentkezik. A lényeges és lényegtelen 
különválasztása is e korban indul meg. A gyermekkor naiv szemléletes 
lelki világa teret ad az elvont gondolatvilág kifejlődésének. A fogalmak 
viszonyítása is szemléletes kép nélkül sikerül mind jobban neki. Jel
lemző az eszmények nagy száma, melyekből majd kialakul az ifjú 
ideális követelményekből álló eszményi jellemképe. A megformált esz
ményképben tükröződnek az önmegitélés eredményei az összefoglaló, 
a lényegesre irányuló világképpel együtt. Az egész fejlődés értelmét a 
korszak jelentősége és szerepe adja; az egyszeri esetlegességtől az 
általános érvényüség feltétlenségéhez kell emelkedni. E fejlődésnek 
akadályai is vannak. Ilyenek pl. az érési kor kezdetén a gyermek 
elutasító magatartása a nevelő hatásokkal szemben. Innen van a 14—15 
éves tanulók lustasága. Ebből folyik az emlékezet gyenge teljesítő 
képessége is. Az egész folyamat gyorsasága, eredménye függ egyéni 
tényezőktől, a tehetség erejétől, az önképzési hajlam fokától, a környe
zettől, a nemi érés folyamatának intenzitásától és a nevelő hatások 
milyenségétől. A mindennapi életből felhozott példák illusztrálják az 
elméleti megállapításokat. Kedvezőtlen körülmények ugyanis az értelmi 
kifejlődést ez átmeneti kor bármely fokán megrekeszthetik, Azért találni 
nagy számmal (különösen falun) olyan embereket, akik a gyermeki szem
lélet s gondolkodás fokán állottak meg. Az értelmi fejlődés a pubertás 
korában igen nagy jelentőségű.

Szeghalom. Péter Zoltán.

Belföldi lapszemle.
A gyermek. 1928. 2-ík számában különös figyelemreméltó cikket 

írtak: Kenéz Béla: A nemzet és családról. Lyka K. : A gyermek és 
művészetről. Bexheft A .: Gyermekeink megóvása a ragályos betegsé
gekről, Frank A. : Furcsaságok a nevelésben címen. Végül Geguss D. 
értekezik: „Gyermek Őfelsége“ jár elől, kövessük őt! címen. Itt a címet 
túlzónak találjuk, hol marad a szülői tekintély ?!

A Debreceni Prot. Lap 1928. március 17. számában N.—ó. ir 
nőnevelésünkről, értve rajta a kálvinista nevelést, A cikk eleje komoly 
aggodalmat kelthet, mikor írója magállapitja, hogy igazi kér. prot. szel
lemű leánynevelés nincs, ellenben az apácanevelés nemcsak érték
telen külső mázt, hanem bensőséges lelki életet is jelent, valódi, nemes 
keresztyén lelki műveltséget ad, léha gondolkozásu leányoknál nagyon 
előkelő átalakulást idézett elő . . . Vídeant consules!



191

A Magyar Gyógypedagógia 1928. 1—3. számának kimagasló 
tanulmánya: „Az individuálpszichológia jelentősége és hatása az 
idegesség kezelésére, a nevelésre és a világszemléletre.“ Adler Alfréd 
bécsi idegorvostól.

A Magyar Zsidó Szemle 1928. március, áprilisi száma tartal
mazza Blau L. emlékbeszédét Bánóczi Józsefről, ezen kívül hozza 
Bánóczi J. ifjúkori leveleit Horváth Cyrill egyet, tanárhoz.

A Magyar Nevelés II. évfolyam 7—8. számának vezető cikke 
a szerkesztő (Waldapfel J.) tollából a hercegprímás emez igéjével: „A 
haza az Isten gondolata" foglalkozik. Egy másik a nevelésről általá
ban szól.

A Debreceni Szemle 1928. márciusi számában Marton Géza 
nagyobb tanulmányt kezd „Jogtanitásunk reformjáról."

Az O. K. T.-i Közlöny 1928. január, február száma vezető 
helyen gr. Klebelsberg miniszter ujesztendei körlevelével foglalkozik. 
Ezt követi Madai Gyula elnöknek a LXI. közgyűlésen elmondott beszédje. 
Figyelemreméltó Kardeván K. cikke: Az ember tragédiájának iskolai 
olvastatásáról, melyben oda konkludál, hogy Madách tragédiáját a
VIII. oszt. oly szerephez juttasuk, mint a Toldit a IV.-ikben. E célból 
javasolja, hogy a filozófiai tanításból heti 1 óra csatoltassék a magyar
irodalomtörténeti órákhoz. Az első javaslatot helyeseljük, a filizófíai 
órák megnyirbálásához azonban sehogysem tudunk hozzájárulni. Fodor
I. A tanári továbbképző tanfolyamokról értekezik. Geszti L. Hiba van 
a kréta körül c. a. kritizálja Balog I.-nek a Magyar Szemlében megjelent 
cikkét, melyre a mi folyóiratunk is megtette már észevételeit.

A márciusi füzetben Tettamanti B. A német főnév ejtegetéséről, 
Jámbor Gy. pedig az ausztriai uj iskolai törvényekről ir.

A kísdednevelés 1928. 4. számában Imre S. a nevelés szavának, 
menetének, a nevelői lelkűiét, a növendék és nevelő viszonyának, a 
nevelés és közösség megfigyelése illetve elemzése alapján a nevelés 
következő meghatározását adja:,, a nevelés a közösség életéből fakadó 
s arra ható, az egyén kifejlődését tudatosan elősegítő, huzamos ideig 
tartó szellemi tevékenység, mellyel a fejlettség magasabb fokán levők 
céltudatosan és tervszerűen alakítják a kevésbé fejletteket, amig az 
alakítást az önállóság ki nem zárja." Majd a nevelői gondolkoldolkodásról 
szól. Ugyané szám folytatólagosan közli Wertheimer J. válaszleveleit 
Brunsvik Terézhez és Tordaí feljegyzéseit gyermeke 4-ik életévéről.

A Magyar Tanítóképző márciusi száma hozza Klebelsberg 
miniszter ismert szózatát. Kenyeres E. folytatja és befejezi „genfi 
pedagógusok, ped. törekvések és intézmények" c. cikkét. Utána követ
kezik több hozzászólás és határozati javaslat a tanítóképzői tanárkép
zés reformjáról. Sz. 0
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Egyházi és iskolai hírek.
Thomsen Vilmos. 1927. május hó 12-én halt meg 85 éves korában a 

magyar nyelv egyik nagyérdemű külföldi kutatója, Thomsen Vilmos 
koppenhágai egyetemi tanár, a dán tud. akadémia elnöke, akit Gombocz 
Zoltán találóan nevezett el a finnugor és török nyelvtudomány leg
nagyobb klasszikusának.

Nyelvünkkel fiatal korában kezdett foglalkozni. Hang- és alaktani 
sajátságait, rokonsági kapcsolatait 1867-ben ismertette egy dán folyó
iratban s már ekkor vette észre a magyar tárgyas igeragok és a birtokos 
személyragok eredeti azonosságát. Két évvel később meg is látogatta 
hazánkat, megismerkedett nyelvtudásainkkal s különösen Hunfalvyval 
ezután is eleven levélbeli kapcsolatban állott. A magyar tárgyas ige
ragozás kérdésével egy későbbi, egyéb munkáiban pedig a székely 
rovásírásra vonatkozó megfigyeléseket találunk.

Alapvető munkásságot fejtett ki a finnugor összehasonlító nyelv- 
tudomány terén főképp a finn és lappnyelv régi germán, valamint a 
finn nyelv régi balti szláv jövevényszavainak magállapitásával. Ezzel 
kapcsolatban világosságot derített az e nyelveken beszélő népeknek 
telepedési és műveltségi' viszonyaira a Krisztus utáni első századokban.

Legnagyobb terjedelmű volt azonban turkológiái munkássága s a 
legrégibb uralaltáji nyelvemlékek, a Krisztus utáni VIII. századból való 
orkhoni feliratok lángeszű megfejtése az egész tudományos világot való
sággal lázba hozta.

E nagykiterjedésü munkássága mellett különböző indogermán 
kérdésekkel is foglalkozott, de kutatásai még egyéb, így indiai és 
ausztráliai nyelvekre is kiterjedtek.

Érdemeiért Akadémiánk kültagjává, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság pedig tiszteletbeli tagjává választotta. De emlékét tartsuk fenn 
iskoláinkban is. Őszinte barátja volt nyelvünknek, egész munkásságából 
a nagy műveltségű északi nemzetek fejlett tudományos gondolkozása sugár
zik ki s mint nyelvtudós, a tudományos irodalom legnagyobbjai között 
foglal helyet. Losonczi Zoltán.

Az Országos Református Tanáregyesület 1928. évi május hó 
29. és 30. napjain Budapesten tartja XXII. rendes közgyűlését. A köz
gyűlés lefolyása: 1928. május hó 29-én, kedden: Az elnökség érke
zése és fogadtatása 16 óra 20 perckor a Nyugati pályaudvaron. 17 és 
fél órakor a szakosztályok értekezletei a református gimnázium helyi
ségeiben. 20 órakor ismerkedési estély a Posch-féle étteremben (a Sip-utca 
és Dohány-utca sarkán). (Étlap szerint, saját költségre.) 1928. évi május 
hó 30-án, szerdán : 8 órakor válaszmányi gyűlés a református gimnázium 
dísztermében. 9 órakor istentisztelet a Kálvin-téri református templom
ban. Imádkozik : Csűrös István, budapesti református gimnáziumi vallás
tanár. Fél 10 órakor közgyűlés a budapesti theológia akadémia dísz
termében. A _ közgyűlés tárgyai: 1. Dr. Dóczi Imre elnök megnyitó 
beszéde. 2. Üdvözlések. 3. Dr. Rácz Lajos sárospataki theológiai tanár,
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alelnök: Irodalmunk nemzetietlen korának okai. 4. Dr. Máthé Elek 
budapesti református gimnáziumi tanár: A klasszikus nyelvek tanítása 
és a modern műveltség. 5, Főjegyzői és pénztári jelentések. 6. A választ
mány előterjesztései s indítványok, melyeket legkésőbb május hó 15-ig 
kell az elnökséghez banyujtani. 7. A szakosztályok előterjesztései. 8. 
A közgyűlés berekesztése.

A debreceni ref. kollégium volt diákjainak országos szövetségét 
folyó hó 6-án alakította meg.

A mezőtúri öregdiákok országos szövetségének alakuló gyűlése 
folyó évi junius hó 10-én lesz, a gimnázium évzáró önnepélyével kap
csolatban, következő programmal: 1. Délelőtt 10 órakor alkalmi isten- 
tisztelet. 2. 11 órakor alakuló közgyűlés a gimnázium dísztermében. 3. 
1 órakor társas ebéd. 4. 1 a4 órakor részvétel az évzáró ünnepélyen. 
Jelentkezések Borsos Károly igazgatóhoz köldendök május hó 20-ig.

A Ref. Egyetemes Konvent folyó évi április hó 18—19. napjain 
tartotta ez évi gyűlését, amelyen a középiskolákra vonatkozó jelentést 
Dóczi Imre dr. terjesztette elő. A konvent felkérte a kultuszminisztert, 
biztosítsa a ref. egyháznak azt a jogot, hogy visszatarthassa szolgálatuk
ban a 35 évi szolgálatukat kitöltött tanárokat. Az önálló hitoktatók 
fizetésének a középiskolai tanárok fizetésének szintjére emelését és 
a jogakadémiaí rendelet visszavonását is kérte kultuszminisztertől.

A késmárki öreg diákok találkozója. A késmárki ev. líceum 
és az áll. felső kereskedelmi iskola volt diákjainak a találkozója 1928. 
évi május hó 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a VIII., Főherceg 
Sándor-utca 8. szám alatt a régi képviselőházban. A részvétel a név, 
foglalkozás, az érettségizés évének, a látogatott intézet nevének és a 
pontos lakáscímnek közlése, valamint 5 P részvételi díjnak a Magyar 
kir. Postakarékpénztárnak nyitott 23.435. számú számlánk javára való 
befizetése mellett a Késmárki Diáktalálkozó Rendező bizottságának Buda
pest, VIII., Vas-utca 9—10. szám alatt levelezőlapon bejelentendő.

I Pethes János
Kőszegen meghalt.

a pápai áll. tanítóképző intézet volt igazgatója, 
neves pedagógiai iró, életének 72-ik évében

Az amszterdami nyelvészkongresszuson Melich János egye
temi tanár nagyjelentőségű előadást tartott „Uber die Halbvocale im 
Slovakischen" címen. Nyelvészeti és történeti bizonyítékok alapján 
kimutatta, hogy az északi és déli szlávok elkülönülését nem a magyar 
honfoglalalás okozta, hanem sokkal régibb keletű, továbbá, hogy a cseh 
és tót már a honfoglalás előtt két önálló nyelv volt A felhozott döntő 
bizonyítékok a jelenlevőkre mély hatással voltak.

1 a pozsonyi ev. líceum volt igazgató-tanára 
____________I március hó 12-én életének 83-ik évében Loson

con elhunyt. Temetése nagy részvét mellett ment végbe.
Zorkóczy Samu
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Kitünteti tanárok. Dr. Madai Gyula, az 0. K. T. elnöke a Petőfi- 
Társaság, dr. Futó Jenő hódmezővásárhelyi ref. gimnáziumi tanár pedig 
a szegedi Dugonícs-Társaság tagjává választatott.

A magyarhoni ref. lelkészegyesület május hó 2. és 3-iki orszá
gos konferenciáján egy-egy előadással szerepelt: dr. Prőhle Károly, a 
soproni hittudományi kar dékánja és dr. Súrányi Unger Tivadar, a 
miskolci jogakadémia tánára.

A szülők figyelmébe. Zürich város iskolaszéke az iskolás növen
dékek szüleihez a következő felhívást intézte:

1. Az est leszálltával a gyermek helye a házban van, nem 
pedig az utcán.

2. Tízéves koráig a gyermeknek 12 órai alvásra van szük
sége. 10—17 éves korában pedig legalább 10 órai alvásra.

3. Foglaljátok el fiaitokat és leányaitokat házi munkával ; 
ha kivonjátok őket az utca káros befolyása alól, hozzászoktatjátok 
őket ahhoz, hogy élvezzék a családi életet, de ügyeljetek rá, hogy 
mindenikre erejéhez mért munkát bizzatok.

4. Ne kívánjatok tőlük kereső munkát a házon kívül, mert 
ez gyakran nagyon erős próbára teszi erejüket, ezzel együtt csök
ken az iskolai dolgok iránti érdeklődésük, a pénz pedig, amit 
nyernek, a kisértések forrása lesz rájok nézve.

5. Ami a zene-, tánc-, gyorsírászati s idegennyelvi órákat 
illeti, ne szorítsátok őket mértéken túl ezekre.

6. A tanulók semmi társaság tagjai nem lehetnek.
7. Ne vigyétek soha a gyermekeket a mozgószinházba!

Pestalozzi Anna sírja. Yverdon városé a dicsőség, hogy Pestalozzi 
feleségének, a világhírű pedagógus szeretetreméltó és odaadó munka
társának, Schulthess Annának, aki 1815. évi december hó 12-én halt 
meg e városban, hamvait őrzi. P. Anna porhüvelyét előbb a vár udvarán 
temették el, 1866-ban azután átszállították a jelenlegi temetőbe, ahol 
egy sírkő emlékeztette a járókelőket arra a nagy szerepre, melyet P. 
Anna férje munkájában játszott. A temető átalakítása folytán ismét meg 
kellett nyugvóhelyét változtatni, s erre a város elöljárósága elhatározta, 
hogy a nagy pedagógus feleségének méltó síremléket fog állítani, Az 
uj síremléknek — melynek költségét a svájci asszonyonyok és a svájci 
tanitónők egyesülete viselte — ünnepélyes felavatása december hó 17-én 
ment végbe. A síremlék fekete márványból készült, középen Pestalozzi 
Anna bronz-mellszobrával, amely Hubocher zürichi művész alkotása.

A Bőhm—Tankó-féle lélektan és logika május hóban megjelenik. 
Rendelések a kiadóhoz intézendők: Scholtz-testvérek Budapest, IX., 
Ferenc-körut 19—21. szám.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus folyó évi julius hó 
2—5. napjain Budapesten lesz a következő rendben: Julius hó 2-án
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este előkészítő ülés, 3-án reggel a Vigadóban ünnepélyes megnyitás, 
4-én a 24 szakosztály ülésezik, 5-én lesz a záróülés.

A kongresszussal egyidejűleg országos tanügyi kiállítás is lesz. 
Jelentkezni 3 P. tagsági díj beküldésével a tanügyi kongresszus köz
ponti irodájában lehet (VIII., Mária Terézia-tér 8. szám.)

' í ö  “ísd sa st'í.,
Érettségi vizsgálati kormányképviselők kiküldetése. A m.

kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az autonom felekezeti közép
iskolák folyó tanévvégi rendes érettségi vizsgálataihoz az 1883 évi 
XXX. t.-c. 23. §-ából kifolyólag a következő kormányképviselőket 
küldte k i :

1. A dunamelléki ref. egyházkerületben: 1. A budapesti gimnázium
hoz dr. Bartók György „Ferenc József“ tud. egyetemi ny. r. tanárt,
2. A budapesti Baar—Madas leánygimnágimnáziumhoz dr. Buday Árpád 
„Ferenc József“ tudományegyetemi ny. r. tanárt, 3. A kecskeméti reál- 
gimnáziumhoz dr. Kéki Lajos m. kir. színművészeti akadémiai r. tanánt, 
4. A kiskunhalasi reálgimnáziumhoz dr. Szidarovszky János budapesti 
tanárképzőintézethez beosztott gyakorló középiskolai r. tanárt, 5. A 
kunszentmiklósi reálgimnáziumhoz dr. Németh Gyula „Pázmány Péter" 
tud. egyetemi ny. r. tanárt, 6. A nagykőrösi gimnáziumhoz Bene Kálmán 
csurgói ref. reálgimnáziumi igazgatót.

2. A dunántúli ref. egyházkerületben: 7. A csurgói reálgimnázium
hoz dr. Erdélyi Lajos budapesti állami polgári isk. tanárképző intézeti 
főiskolai tanár, egyetemi magántanárt, 8. A pápai gimnáziumhoz dr. Kovács 
Andor „Tisza István" tud. egyetemi ny. r. tanárt.

3. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: 9. A miskolci reál- 
gimnáziumhoz Borsos Károly mezőtúri ref. gimnáziumi igazgatót, 
10. A miskolci leánygimnáziumhoz dr. Zehery Lajos min. titkár, egye
temi magántanárt, 11. A sárospataki gimnáziumhoz dr. Nagy József 
„Erzsébet" tudományegyetemi ny. r. tanárt.

4. A tiszántúli ref. egyházkerületben: 12. A békési reálgimnázium
hoz Pongrácz József pápai theologiai tanárt, 13. A debreceni gimnázium
hoz dr. Madai Gyula budapesti ref. gimnáziumi r. tanárt, országgyűlési 
képviselőt, 14. A debreceni leánygimnáziumhoz dr. Mitrovics Gyula 
„Tisza István" tud. egyetemi ny. r. tanárt, 15. A hajdúböszörményi 
gimnáziumhoz Fröhlich Károly budapesti V. kerületi állami reáliskolai 
r. tanárt, Orsz. Közokt. Tanács tagját, 16. A hajdúnánási reálgimnázium- 
haz dr. Kiss Ferenc „Tisza István" tud. egyetemi ny. r. tanárt, 17. A 
hódmezővásárhelyi gimnáziumhoz Faragó János c. tanker. kir. főigaz
gató, pápai ref. gimnáziumi igazgatót, 18. A karcagi reálgimnáziumhoz 
dr, Papp Károly „Tisza István" tudományegyetemi ny. r. tanárt, 19. 
A kisújszállási reálgimnáziumhoz Ravasz Árpád c. tankerületi kir. 
főigazgató, budapesti ref. gimnáziumi igazgatót. 20. A mezőtúri ref. 
gimnáziumhoz Bakó József nagykőrösi ref. lelkészt.

5. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben: 21. A bonyhádi reál- 
gimnáziumhoz dr. Szelényi Ödön ág. h. ev. theologiai akadémiai tanárt, 
22. A kőszegi leánygimnáziumhoz dr. Szigethy Lajos budapesti ág. h. ev.
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gimnáziumi tanárt, 23. A soproni reálgimnáziumhoz Horvay Róbert 
debreceni áll. reáliskolai tanár, c. középiskolai igazgatót.

6. A bányai ág. h. ev. egyházkerületben: 24. Az aszódi reál- 
gimnáziumhoz Bolemann Géza soproni m. kir. bánya- és erdőmérnöki 
főiskolai tanárt, 25. A békéscsabai reálgimnáziumhoz dr. Deák János 
„Erzsébet" tudományegyetemi ny. r. tanárt, 26. A budapesti gimnázium
hoz dr. Szlávik Mátyás ág. h. ev. theologiai akadémiai ny. tanárt, 27. 
A szarvasi gimnáziumhoz dr. Domanovszky Sándor „Pázmány Péter" 
tud. egyetemi ny. r. tanárt.

7. A tiszai ág. h. ev. kerületben: 28. A nyíregyházai reálgimná
ziumhoz dr. Benigny Gyula „Tisza István" tud. egyetemi ny. r. tanárt, 
29. A nyíregyházai leánygimnáziumhoz dr. Hittrich Ödön budapesti 
ág. h. ev. gimnáziumi igazgató, c, tankerületi kir. főigazgatót.

A Harmadik Egyetemes Tanügyi kongresszus alkalmából az 
Evang. Tanáregyesületet dr. Bőhm Dezső, dr. Mohr Győző és Haberehrn 
Gusztáv képviselik. Dr. Mohr „Nemzetvédő tanterv és a magyar fogal
mazás tanitás reformja" címen, Haberehrn pedig „a középiskolai ének
tanításról" tart előadást.

Gaudy László budapesti hitoktatási igazgatónak sikerült a német- 
országi ev. iskolaegyesülettel kapcsolatot létesíteni. Reményünk van 
arra, hogy az ev. tanáregyesület őszi közgyűlése alkalmából 1—2 
kiváló német ev, vallástanárt körünkben fogunk üdvözölhetni. Az 
1929-ben Koppenhágában tartandó lutheránus világkongresszus pedig 
bizonyára még szorosabb barátkozásra és intenzivebb eszmecserékre 
fog alkalmat adni,

Vallástanárok egyházi helyzete. A vallástanári konferencia 
alkalmával szóba került az az érdekes körülmény, hogy mig a hitoktató 
lelkész hivatalból tagja a presbitériumnak, — még ha állami hitoktató 
is, — addig, — ahol van ilyen is — a vallástanár nem. Érv erre az, 
hogy az előbbi a gyülekezetben lelkész, utóbbi meg nem lelkész és hogy 
ha a vallástanárok tagjai lennének hitvatalból a presbitériumnak, akkor 
ez a jog a többi tanárnak is megadandó volna.

Nem akarom a hitoktató lelkész és vallástanár munkája közötti 
párhuzamot megvonni, mert mindkettőt egyenlő mértékkel értékelem, 
csak azt említem meg, hogy — tudomásom szerint a hitoktató lelkész 
nem „gyülekezeti lelkipásztor", hanem csak vallást tanitó „vallástanár", 
ki a gyülekezeti életben csak azon a téren és csak annyiban vesz részt, 
mint a vallástanár. A vallástanár épenugy véglegesen megválasztott 
„lelkésze" a gyülekezetnek, annak egy részében, mint a hitoktató 
lelkész hasonló másik részében. — Viszont a többi tanár nem végez 
lelkészi szolgálatokat sem a tanulók körében, sem a gyülekezetben, 
tehát e tekintben nem eshetnek ugyanazon alappal bírók közé.

Hallottam még olyan érvet is. hogy: „Igen, de akkor a theologiai 
tanárok is követelhetnék, hogy hivatalból tagjai legyenek a presbitérium
nak." Igen! Úgy, mint a hitoktató lelkészek: ahol egy van, ott az a
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tagja, ahol több, közülök egy—két képviselő. Ezt alkalmazva a vallás
tanárokra, szintén úgy kellene megoldani, hogy ahol egy van, ott az, 
ahol több, mint pl. Debrecenben, ott küzülök egy lenne a tagja a 
presbitériumnak.

Szinte csodálatos, hogy a vallástanár e tekintetben nem áll a hit
oktató lelkészekkel egyenlő fokon, holott vizsga és képesítés tekintetében 
meg többet követelnek tőle!

Ennek eredménye lehetett az, hogy mig én 4 és fél évig voltam 
mai helyemen vallástanár és még az egyház tagjai közé se vettek fel, 
tehát még szavazati jogom sem volt az egyházamban, addig a meg
választott hitoktató telkész, még ha nem foglalja is el azonnal az állását, 
nemcsak szavazati joggal biró egyháztag, hanem a presbitériumnak is 
tagja, mégha „nem fizetett is előző évben egyházi adót!" Másik érde
kesség pedig az, hogy igy pl. — ahol van ilyen — a hitoktató bizottság
nak se lehet tagja, bár ezzel foglalkozik, — mig bárki más tagja lehet, 
még ha fogalma sincs annak mibenlétéről, ha a presbitériumnak tagja.

Mindezek alapján az a tiszteletteljes kérésünk volna az össze
ülendő zsinathoz, hogy ezeket figyelemre méltatni s az egyenlő köte
lezettségek alapján egyenlő joggal felruházni méltóztassék a vallás
tanárokat a hitoktató lelkészekkel. Vallástanár.

A szemelvényes biblia kérdése. A vallástanári konferencián 
indítványt terjesztettem elő, hogy vagy olcsóbb legyen az ára a sze
melvényes bibliának, vagy ne legyen kötelező a használata.

Mivel az Egyetemes Tanügyi Bizottság ezirányú javaslatának 
sorsáról még nem tudok, ez alkalommal az volna tiszteletteljes indít
ványom részint az illetékes körökhöz, részint vallást tanitó lelkésztár- 
seimhoz, hogy teljesen hagyjuk el a szemelvényes biblia használatát, 
nemcsak azért, mert ötször annyi az ára, mint a teljes bibliáé, hanem 
sokkal inkább azért, mert a vasárnapi iskolákban és bibliakörökben, 
amelyek munkába állítása kötelességünk, a szemelvényes bibliát egy
általán nem lehet használni, csak a teljes bibliát. Viszont nyugodt 
lelkiismerettel vállalhatjuk és bizhatják reánk, hogy a teljes bibliából 
mi is ki tudjuk jelölni az olvasandó részeket, amikor még jobban tekin
tettel lehetünk részint a tanulandó anyagra, részint a vasárnapi iskola 
és bibliakör tárgyára.

Azt pedig, hogy a gyerekek szemelvényes- és teljes bibliát is 
vegyenek, megkövetelni teljességgel lehetetlen, különösen ott, ahol a 
tanulók 70—80°/c-a szegény szülők gyermeke.

Úgy tudom, hogy tervbe is van véve egy bibliaolvasó kalauz 
szerkesztése osztályokra tekintettel s akkor a szemelvényes biblia megint 
csak teljesen fölösleges kiadást jelent. Vegyük tehát használatba a teljes 
bibliát s az Egyetemes Konvent a teljes biblia használatát tegye köte
lezővé fentiek alapján. Biky Gábor.

Az Orsz. REf. Tanáregyesület pénztárának közleményei. 1928. 
évi február hó 18-tól 1928. évi május hó 8-ig beküldtek:

I. Tagsági dijra: Debrecen polg. 8 P .; Berettyóújfalu polg. 24 P.
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(1928—29-re); Ákom Lajos Budapest 4 P .; Kisújszállás 68 P .; Kovács 
Géza Mezőtúr 4 P .; Koppé Etelka Mezőtúr 4 P . ; Mezőtúri gimnázium 
76 P .; Budapesti gimnázium 80 P .; Kecskeméti tanítóképző 64 pengő.

II. Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára: Kiskunhalas 577'92 
P .; Budapesti gimnázium 1104 P .; Pápai gimnázium (1926—27-e) 
518'40, 1927—28-ra 1102'08 P .; Makó polg. 5 P .; Sárospatak 75'20 P. 
(különbözet).

III. Protestáns Tanügyi Szemlére : Kecskemét reálgimnázium 40 P .; 
Hajdúnánás 40 P .; Budapesti gimnázium 80 P .; Kisújszállás 40 P .; 
Hajdúböszörményi gimnázium 10 P .; Mezőtúr 100 P .; Baár Madas 
leánygimnázium 40 P ; Hódmezővásárhely 40 pengő.

Mivel az egyetemes konvent az egyetemes tanügyi bizottság 
jegyzőkönyvének 68. pontjában javasolt nevelési segélyek megállapítá
sát változatlanul megerősítette, a segélyeket április hó 25-én és május 
hó 2-án szétküldtem, kérem az érdekelt kolléga urakat, szíveskedjenek 
a nyugtákat címemre elküldeni. Jakucs István péztáros.



Uj könyvek.

Gönczy Lajos: Isten hatalmas keze alatt. Egyházi beszédek, Torda, 
1927. Studium bizománya. Budapest.

Az igazi élet utján: 1 füzet. 12—14 évesek számára. Kolozsvár, 1927. 
Studium bizománya.

Lechniczky Gyula: A nemzeti géniusz. Bevezetés a nemzeti élet 
filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe. Budapest, 1928. 

Hegyaljai Kiss Géza: Magyar szívvel német földön. Miskolc, 1928. 
Balassa Imre: Krisztus. Budapest, Világirodalom kiadás. 1928. Ára 

1 pengő.
Marczell M. és Koszterszitz J . : A kemény parancs. Budapest, 1928. 
Uj Auróra: Irodalmi almanach 1928. VII. évfolyam. Szerkesztette: 

Reiner János. Pozsony~
Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. Debrecen, 1928. Külön

lenyomat a Theológiai Szemléből.
Harsányi Kálmán: Színházi esték. (1921 —1927.) Budapest, 1928. 

Győző Andor kiadása.





II. évfolyam 6. szám. 1928. évi junius hó.

PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE.

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET 
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Elnöki megnyitó
az Országos Református Tanáregyesület budapesti közgyűlésén

1928. évi május hó 30.

Tisztelt Közgyűlés!
Midőn tanáregyesületünk XXII. közgyűlését t. tagtársaink szives 

üdvözlésével megnyitni van szerencsém, nemzeti nevelésünk mai fel
adataira óhajtom néhány szóval irányitani a figyelmet. Az a fennkölt 
szellemű körlevél, melyet magas látókörű közoktatásügyi miniszterünk 
az újév alkalmából Magyarország összes oktatóihoz intézett, szinte 
kötelez bennünket, hogy reá visszhangot adva, a benne foglalt kor
eszmékkel, mint sorsverte nemzetünk nevelési eszményével foglal
kozzunk.

Szenvedés neveli az embert, amely igazságot legpregnánsabbul fejezi 
ki a görög szálló ige: d {< if (falcig a''vb (térjzog ov* n a i ő i v  erai  
(szó szerint: a meg nem nyúzott ember nem nevelődik). Nagy katasztrófák 
a nemzetek lelki életére is nevelően hatnak. Nincs nemzet, mely ezer
éves életében a balsors csapásaitól annyit szenvedett volna, mint a 
Magyar. Mohi, Mohács, Világos, Trianon: mindmegannyí nemzeti Golgo
táink, melyeken át a szenvedések tisztitó tüze nemcsak megedzette a 
nemzet lelkét, de új életideált is teremtett a jövő biztositására. A 
középkorban a harcias erények mellett tisztán a vallásos eszmény, a 
keresztyénség eszméje volt a nemzetfenntartó erő, majd nemzeti kul
túránk föllendülésével a műveltebb nyugat minden pedagógiai eszme- 
áramlata megtermékenyítette — főleg protestáns iskoláink útján — 
nemzeti közműveltségünket, s a XVIII. század óta minden korszaknak 
megvolt az uralkodó pedagógiai irányzat és nemzeti közélet lüktetése 
szerint a maga nevelési ideálja, melyet többé-kevésbbé megvalósítani 
törekedett. Most a Rousseau-féle naturalizmus, a filantropizmus köve
telte hasznossági elv az iskolai tanúlmányokban, majd a németországi 
neoklasszicizmus és neohumanizmus egymást felváltva és egymással 
küzdve adnak újabb szint iskolai életünknek, s különösen a humanisz
tikus és realisztikus irányzat küzdelme hozott újabb és újabb tantervi
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változásokat közoktatásunkba, míg a múlt század reformkorszakában a 
latin nyelvű oktatással szemben a nemzeti nyelv érvényesülése teljes 
diadalra juttatta a nationalizmus törekvéseit, amint ezeket Kornis Gyula 
,,A magyar művelődés eszményei“ cimű nagyszabású munkájában a 
Ratio educationistól 1848-ig terjedő időkről fényesen kimutatta.

Hát a mi gyászos korszakunkban, hazánk és nemzetünk szét
szaggatott helyzetében mi lehet nemzeti nevelésünk eszménye? Csak 
a nemzeti integritás és a történelmi Magyarország tudatának a jövő 
nemzedék leikébe kitörölhetetlenül beleoltása s szellemileg a legmagasabb 
fokon képzett, erkölcsileg művelt és testileg edzett olyan ifjúság neve
lése, mely nemzetünk ezer éves vezető szerepét az ősi hazában helyre
állítani s nemzeti eszményeinket megvalósítani képes legyen. Hogy e 
feladatot a magyar iskola milyen nevelési tényezőkkel oldhatja meg, 
arra ád utasításokat a miniszteri körlevél Magyarország oktatóinak. A  
nemzeti öntudat erősítése, minden sovinizmustól ment nemzeti önismeret 
és nemzeti sajátságaink kiművelése, a régebbi retorikai műveltség 
helyett alkotó nemzeti munkára nevelés, mely gazdasági kultúránkat is 
egyedül emelheti fel, az erkölcsi nevelés mélyítésével akarat- és jellem
képzés, mely erkölcsi alapon erős akaratú, szilárd jellemű hazafiakat 
neveljen, a szociális érzék fejlesztése, hogy az egyén a maga akaratát 
a nemzet kollektív akaratának és az állami érdekeknek alá tudja ren
delni, végre a vallásos érzés ápolása, melynek az egész nevelést át 
kell hatnia, hogy nemzeti törekvéseink az Istenbe vetett hitben fölemelő 
szánkciót nyerjenek: ime azok a sarkalatos alapelvek, melyek a kör
levél megállapítása szerint korunk nevelési eszményét valóra válthatják 
s melyeket a miniszter úr későbbi hírlapi cikkeiben neonacionálizmus 
műszava alatt foglalt össze, ezzel jelezve, hogy a magyar nacionálizmus 
a változott korviszonyokhoz képest új alakot öltött s újabb feladatokat 
állít a nemzeti nevelés elé.

Ha azonban történeti szemüvegen nézzük e nevelési elveket, 
látnunk kell, hogy azok lényegükben már nemzeti prófétánk, Széchenyi 
igéi, melyektől ő is az új Magyarország kiépítését várta. Széchenyi 
hangoztatta legerősebben a nemzeti önismeretet, felsorolva gyarlóságain
kat a nemzeti hiúságtól és szalmalángtól az ősi visszavonásig, ő sürgette 
legjobban nemzeti jellemvonásaink kiművelését, nemzeti műveltségünk 
fejlesztését a legfelsőbb fokig s kiterjesztését a nemzet legszélső rétegéig, 
hogy a magyar elme alkotásai az egyetemes emberi kultúra közkincsévé 
váljanak. A szociális nevelés szempontjából ő hirdette az állampolgári 
kötelességeket s az egyetemes nemzeti érdeket,

De akár neonacionálizmusnak mondjuk, akár egyszerűen a nem-
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zeti nevelés korszerű követelményeinek tekintjük is a miniszteri kör
levélben kiemelt nevelési irányelveket, azok mai helyzetünkben, a halál 
árnyékából ébredező állapotunkban, kétségtelenül nemzeti nevelésünk 
legfontosabb alkatelemei, nemzeti feltámadásunk legbiztosabb tényezői. 
Tagadhatatlan, hogy a régi magyar műveltség a latin iskola hagyománya
ként túlnyomóan retorikai jellegű volt, melyet ma az épitőmunka művelt
ségének kell felváltania. A múlt századi alkotmányvédő vármegye s a 
nemzeti gravamenektől visszhangzó országgyűlés époly szónoki palesz- 
trája volt a magyar nemesnek, mint a cívis romanus-nak a maga fóruma. 
Jogász-nemzet voltunk és vagyunk, mint a római s tán ezért is vert 
oly mély gyökeret a latin nyelv nemzeti közéletünkben. S ha a világ
háború után öntudatra ébredt római utód a Carta del lavoroban a 
munka kötelességének elvét avatta nemzeti feladattá, a szónokló magyart 
is a dolgozó magyarnak kell felváltani, dolgoznunk kell jövőnk építésén, 
s erre kell nevelésünkben is ösztönt adni az új nemzedéknek. E mellett 
nacionálízmusunk a múltban Ausztriához és a hazai nemzetiségekhez 
való viszonyunknál fogva sokszor csak a védekezésben merült k i; most 
tehát, midőn e kötelékektől megszabadultunk, a magunk erősítését kell 
teljes erővel munkálnunk, ifjúságunkat a kötelességteljesitésre kell növel
nünk, kötelességre a nemzet és haza iránt, hogy egyéni munkájával — 
szellemi vagy fizikai téren egyaránt — a nemzeti értéket növelje; az 
egyéni energiát nemzet-energiává kell emelnünk, s már az ifjúsági 
egyesületekben is hozzá kell szoktatni növendékeinket, hogy egyéni 
törekvéseiket a közös célnak rendelve alá, ez önfegyelmezéssel készülje
nek fel nemzeti feladatukra: a nemzeti eszmények egyakaratú meg
valósítására.

Az is szomorú valóság, hogy az erkölcsi erőre, az erkölcsi jel
lemre s a balsorsunkban is fölemelő vallásos érzésre sohasem volt 
nagyobb szükségünk, mint a mai meglazult erkölcsi viszonyok és meg
gyöngült vallásos világnézet állapotában. Nemzeti társadalmunk beteg
ségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy éppen azok az erők gyen
gültek meg benne, melyek a nagy katasztrófák után rendesen nemzet- 
fenntartó erőknek bizonyultak. Mohács után a nemzet a vallásos hitben 
keresett bünbánólag vigasztalást, Istenbe vetette reménységének horgo
nyát, s ez a lelki állapot teremtett melegágyat a reformáció gyors 
elterjedésének is. Világos után az erkölcsi erő tette kitartóvá a nemzet 
passziv rezisztenciáját s készítette elő a boldogabb jövő kialakulását. 
S ime ma Trianon után oly beteges pesszimizmus vesz erőt a lelkeken, 
mely az erkölcsi világrendbe vetett hitet rendíti meg s az önbizalmat 
és erkölcsi erőt ölve ki belőlük, még az öngyilkosságot is szinte járvány
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szerűvé tette társadalmunkban. A tanár az iskolában elkövetett öngyil
kosságával tanítványainak hitét és erkölcsi érzését ingatja meg; a 
nevelőnő a templomi oltár előtt oltva ki életét, az Istentől és vallástól 
való lelki ürességnek adja megrendítő példáját. E beteges állapoton 
csak a nevelés segithet. Vallásos és erkölcsi nevelésünket kell mélyí
tenünk tanításunkkal, példaadásunkkal, nagy jellemek mintaképeivel, a 
történelem tanulságaival, az irodalom műremekeivel s az Istenben és 
erkölcsi világrendben vetett hit erősítésével. Meg kell mutatnunk, hogy az 
erkölcsi erő nagyobb a fizikai erőnél, s mint a harctéri katonát, még 
akkor is fenntartja az embert, mikor a fizikai erő már elernyedt az élet 
küzdelmeiben; a vallásos hit pedig a Jób szenvedéseit is reménységgel 
viseli, melyek között a hitetlenség már Istenét is elátkozza.

De köznevelésünk fejlesztésének a szellemi és erkölcsi nevelés 
fokozása mellett ki kell terjednie a nevelésügy harmadik ágára, a testi 
nevelésre is. És ha erről a miniszteri körlevél nem szól, oka csak az 
lehet, hogy testnevelésünk a világháború óta, annak hatása alatt, kap
csolatban az európai testnevelési mozgalmakkal, eddig soha nem tapasz
talt lendületet nyert. Iskolai életünket a tornaórák és játékok testedző 
gyakorlatai mellett sportkörök és cserkészcsapatok serény működése 
élénkíti, s tanintézeteink szinte az ó-görög yvfivct aior-ók modern alak
ját öltve fel, a test és lélek hármonikus kiképzésével mintegy a görög 
xaXoxa yaő-ia nevelési ideálját vetítik át nemzeti társadalmunkba. E 
nevelési irány állandósítása és tovább fejlesztése, kiegészítve az iskolán 
kívüli levente-intézmény országos szervezésével, hivatva van a Trianon 
által ránk erőszakolt lefegyverkezés pótlására is, hogy ha egyszer a 
sorsdöntő óra elkövetkezik, művelt nemzeti hadsereget állíthasson a haza
védelmére. * *

*

Ha már református iskoláinkban nézzük nevelési eszményünk 
megvalósítását, mindenek előtt ki kell jelentenünk, hogy a magyar 
református iskolával szemben a nacionálizmus hangoztatása merőben 
fölösleges. Ősi jellemvonása, úgyszólván character indelébilis-e ez 
iskolának nemzeti szelleme. Megnyilatkozott az benne a latin nyelvű 
oktatás korszakában is, úgy hogy a debreceni ratio institutmnis a múlt 
század első tizedében a külföldi tanügyi hatásokkal szemben is erősen 
hangsúlyozza, hogy nekünk nem eltanult idegen, hanem hazai földön 
született oktatási szervezetre van szükségünk, ha csak a nemzeti szel
lemen erőszakot tenni nem akarunk (nisi genio nationis vím facéré 
velimus). Református iskola kezdte meg a nemzeti nyelven való tanítást 
is és irodalmi újjászületésünk költői rajzában bizonyára nagy regény
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írónk sem ok nélkül mozdittatja meg a magyar földet debreceni diákok
kal. Ami pedig tanintézeteink jelenlegi szellemét illeti, midőn iskola- 
látogatásaim alkalmával a középiskola első osztályában is legelemibb 
számtani művelet, az összeadás és kivonás gyakorlására olyan feladatot 
látok, hogy a trianoni békekötés hazánk területéből hány négyzet- 
kilométert csatolt Csehországhoz, Romániához, Szerbiához és Ausztriához 
s mennyi területe maradt meg hazánknak, a második osztályban a 
százalék-számításra hasonló feladatot találok; midőn a tanulók Írásbeli 
dolgozataiban „Mohács és Trianon" címmel hazafias érzéstől lángoló 
értekezést olvasok; vagy midőn földrajztanításunkban hazánk földrajzát 
elszakított részeivel együtt, mint a Kárpát övezte természetes földrajzi 
egységet tárgyaljuk, irodalom- és történettanításunkban az egységes 
nemzeti szellem megnyilatkozásait regisztráljuk: meg kell állapítanom, 
hogy tanintézeteink a nemzeti integritás s az integer Magyarország 
tudatát oltják az ifjú nemzedék leikébe s ezzel teljesen nevelési esz
ményünk útjain haladnak. Ám nevezzék ezt irredenta pedagógiának, 
de minden esetre a nemzeti öntudat szilárdítása s a magyar jövő meg
alapozása.

Hogy e cél érdekében a szellemi és erkölcsi nevelés terén refor
mátus iskoláinkban is sok tenni való van, az bizonyos ; de iskoláink 
és tanárságunk szelleme teljes biztosítékot nyújt a kor szükségleteinek 
megértésére s nemzeti kultúránk emelésére. Iskolai önkormányzatunk 
a XVIII. században is tiltakozott a Ratio educationis ráerőszakolása 
ellen, de belkörü intézkedéseivel mindazon reformokat felszívta belőle, 
melyek tanintézeteinket a haladó kor pedagógiájának színvonalára 
emelték. Semmi kétségem benne, hogy iskoláink ma is érzik a nemzeti 
élet érverését s nevelő munkájokkal ma is erős pillérei lesznek az új 
magyar renaissancenak. E fölemelő tudattal tanáregyesületünk köz
gyűlését ezennel megnyitom.

Dóczi Imre.

Jelentés
az Országos Református Tanáregyesület 1927—28. évi

működéséről.

Igen tisztelt Közgyűlés!
Múlt évi közgyűlésünket emlékezetessé tette azon körülmény, hogy 

egyesületünk fennállásának 25-ik esztendejét ünnepelte: visszatekintet
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tünk a múltba, ennek küzdelmeiből, eredményeiből erőt, kitartást merí
tettünk a jövőre.

A jubiláris esztendő után következő idő, az 1927—28-ik év tar
talmával a magyar közoktatásügyet, közelebbről a református tanügyi 
szervezetet, ezeknek munkásait, vitális érdekeit érintő eseményeivel, 
éppoly emlékezetes lesz a magyar református tanárság annaleseiben, 
mint jubiláris évünk.

Az 1927—28-ik évben adta ki közoktatásügyi kormányunk a 
középiskolai Tanterv és Utasítást, megtörtént a várva-várt státusrende
zés, a negyedik Budapesti Országos Zsinat I. ülésszakában módosította 
az Egyházi Törvények V—VI. törvénycikkét és végül az iskolai év végén 
gyűl egybe az Egyetemes Tanügyi Kongresszusra.

Az Utasítás nemzeti és általános kulturális célkitűzéseivel, kor
szerű alapelveivel, emelkedett szellemével kétségtelenül jótékony hatás
sal lesz középiskoláink fejlődésére, de egyesitő tendenciája vájjon nem 
veszélyezteti-e a református iskola történelmi szellemét, nevelésűnk 
sajátos erejét és színét, amely szellem, sajátos erő és szin nemzeti 
kultúránkat a múltban jellegzetesebbé, határozottabbá és individu- 
álisabbá tette.

Aggodalmunk a drága örökségért indította igazgatóságunkat arra, 
hogy egy református középiskolai tanterv és utasítás kibocsátása 
érdekében az Egyetemes Konventnél ismételten szót emeljünk. Fel- 
terjesztésünkben reámutattunk ily tanterv és utasítás nagy elvi jelentő
ségére, gyakorlati előnyeire, egyben felajánlotta igazgatóságunk szives 
készségét e tanterv és utasítás kidolgozására.

Ez év történetének második kiemelkedő mozzanata státusrendezé
sünk. Állami karfásaink státusrendezése az állami tisztviselőkével egy- 
időben történt, a mienk pedig a státusrendezés után csak hónapok 
múltán és ismét hónapok múltak el, mig az illetmények az új rendezése 
folytán előállott különbözetekhez hozzájutottunk, sőt van kategória, 
amelynek e különbözetek e mai napig sem folyósittattak. Ha e késede
lem okát vizsgáljuk, azt nem kereshetjük közoktatásügyi kormányunk 
avagy egyházi íntézőségünknek a magyar református tanárság iránti 
esetleges közömbösségében, hiszen a 9000—1927. számú rendelet 
kimondja az azonos elbánás elvét, egyházi intézőségünk is szivén 
viselte és viseli érdekeinket. A késedelem oka nyilvánvalóan az, hogy 
az állami fizetéskiegészités elve nem országos törvényeken, hanem 
rendeleteken nyugszik és minden fizetésrendezés alkalmával a fizetés
kiegészités mérve és módja ujonan állapíttatik meg, amelynek irány
elveit nem törvények írják elő, hanem legjobb esetben a múlt gyakor
lata. E rendezetlen jogi helyzetnek a késedelem mellett az a súlyosabb 
következménye, hogy téves megállapítás, sérelem esetén kétséges a 
jogorvoslat, nincs fellebbezési fórumunk, a közigazgatási bíróság ugyanis 
csak országos törvények alapján Ítélkezik, a mi fizetés kiegészítési 
sérelmeinkkel érdemileg nem íoglalkozhatik.

A nem állami tanszemélyzet fizetéskiegészitő államsegélyét meg
állapító rendeletnek, valamint e rendelet alapján fizetési osztályokba és 
fokozatokba történő beosztásának több hónapos késedelme érthető
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nyugtalanságot keltett testületeinkben. Igazgatóságunk is éber figyelem
mel kisérte a státusrendezés ügyét, annak mielőbbi megvalósítását a 
közoktatásügyi kormányhoz intézett felterjesztésével, elnökünk szemé
lyes intervenciójával is sürgetvén.

A státusrendezés a szeniumos rendszer alapján, tehát a magyar 
tanári rend óhajának megfelelően történt. E rendszernek megvannak a 
maga előnyei, de vannak hátrányai is. Az egyenlő mértékkel való 
mérés ugyanis gátat vet ugyan az illetéktelen érvényesülésnek, de nem 
jutalmazhatja az érdemet. Azon körülmény pedig, hogy a szolgálati 
idő alapján történő automatikus előlépés indokolt esetben a 6 és 9 fokozat
nál megakasztható, aggodalmat keltő. Ha a visszatartás csak fegyelmi 
utón történhetnék, aggodalomra nem volna okunk. A visszatartás 
korrelativuma véleményünk szerint az volna, ha viszont a különösen 
érdemes tanári és irodalmi működésnek a rendkívüli előlépési jog biz
tosíttatnék. A szeniumos rendszer mellett e kívánság könnyen meg
valósítható, érdeket ugyanis nem sért.

A státusrendelet külön igazgatói státust létesít. A státus azonban 
nem a szeniumos rendszer alapján épül fel. E körülmény, ha az igaz
gatók egyre növekvő teendőikre gondolunk, nem erénye a rendeletnek, 
de méltányos kívánság is, hogy az egyazon iskolatípusnál működő 
tanszemélyzet minden fokozata azonos elvi alap, illetőleg rendszer 
alapján dotáltassék.

Panaszra ad okot az is, hogy a státusrendelet a tanárság előtt 
elzárja az V. fizetési osztályt. A múlthoz és más tisztviselői kategóriák 
(első folyamodású bírák) előlépési viszonyaihoz képest jelenlegi státus
helyzetünk visszaesést jelent.

Az igazgatói státus a VII. fizetési osztállyal kezdődik, holott a 
státusrendelet előtt az igazgatók kezdő illetménye a VI. fizetési osztály 
3 fokozata szerint állapíttatott meg. E fizetésbeli előny a nagy felelős
séggel járó igazgatói állás elnyerésére inkább szolgálhatott ösztönzésül.

Méltánytalannak tartjuk, hogy református intézeteink volt szerzetes 
tanárainak szerzetesi évei, a megszállott területről a trianoni diktátum 
után átválasztott tanárok megelőző szolgálati évei, továbbá a nyilvános- 
sági joggal biró magániskoláknál eltöltött évek az új fizetési osztály és 
fokozat megállapításánál nem számíttattak be. Ez eljárás a 96717—1927. 
szám a nem állami tanszemélyzet státusrendezése tárgyában kiadott 
rendelet 15. pontja alapján történt, de e pont ellenkezik e rendelet 2. 
pontjával, amely szerint az új fizetési osztály megállapításánál a bármely 
intézetnél (állami, nem állami) rendes tanári minőségben eltöltött éveket 
kell figyelembe venni.

Tudomásunk van arról, hogy a volt szerzetesi évek beszámítása 
tekintetében közoktatásügyi kormányunk nem egységesen járt e l : 
több állami, sőt nem állami intézetnél működő volt szerzetes tanár 
szerzetesi éveit beszámitotta. Igazgatóságunk a méltányosságra, a vonat
kozó státusrendeletekre, a kedvező elbánás esetére való hivatkozással 
felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz, hérve 
református tanintézeteinknél működő volt szerzetes tanárok szerzetesi 
éveinek, a trianoni béke óta átválasztott kartársaink Trianon előtti
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eltöltött szolgálati éveknek az új fizetési osztály és fokozat megállapí
tásánál történő beszámítását.

Az új státusrendezés folytán a magyar tanárság megélhetési 
gondjai alig enyhültek; a tanári munka sikerének egyik előfeltétele, az 
anyagi gondoktól mentes élet nincs biztosítva, de e státusrendezés 
alapelve, a szeníumos rendszer, mindenesetre kedvező alapja lehet a 
tanári rend illetményrendszere kiépítésének, egy jobb jövő előkészítésé
nek. Bízunk közoktatásügyi kormányunk jóindulatában és bölcseségé- 
ben, hisszük, hogy módot fog találni a tanári munka értékéhez mért 
javadalmazására.

Az új illetményrendezés figyelmen kivül hagyja a múlt értékes 
örökségét: a korpótlékot, amelyhez pedig a magyar oktatóstátusnak 
törvényben biztosított joga van, Ha a széniumos rendszer a korpótlék 
végleges megvonását jelentené, az új illetményrendszerért nagy árat 
fizettünk.

A tanári státus ujonan történt rendezése mellett a református 
tanárságra következményeiben még nagyobb jelentőségű a negyedik 
Budapesti Országos Zsinatnak a közelmúltban befejezett I. ülésszaka. 
Mindenekelőtt szomorúsággal állapítjuk meg, hogy e zsinaton a refor
mátus tanárság számbeli és szellemi súlyának nem megfelelően volt 
képviselve. E zsinatnak alig néhány tanárjellegű tagja, akik — noha 
rendünk díszei és vezérei — törpe minoritásukkal nem juttathatták 
érvényre az elvet, hogy az iskola templom, avagy az a bizonyos vete
ményes kert, melynek csendes munkásai a szeretetteljes megértést és 
megbecsülést mindennél előbbrevalónak tartják. A zsinat módosította az 
V. és VI. törvénycikket, E módosítások nem minden tekintetben felelnek 
meg a református tanárság óhajainak és kívánságainak, a vegyes házas
ságok és a bírói fórum kérdésében pedig a református tanári közvéle
ménnyel ellentétesek. Igazgatóságunk az I. ülésszak tapasztalatain 
okulva, a református tanárságot számbeli és szellemi súlyánál, munkája 
egyházi és nemzeti jelentőségénél fogva az egyházi életben megillető 
jogkör biztosítása céljából javaslatot terjeszt a választmány utján köz
gyűlésünk elé.

Amily nagy jelentőségűek a magyar református tanárságra nézve az 
Országos Zsinat I. ülésszakának határozatai, éppoly jelentőségűnek 
Ígérkezik a magyar közoktatásügyre a közelesen összeülő Egyetemes 
Tanügyi Kongresszus, amely közoktatásügyünk legfontosabb problémáit 
fogja megvitatni és tartós megoldásra előkészíteni.

A kongresszus előmunkálataiban igazgatóságunk is tevékeny részt 
vett, javaslatainkat az Előkészítő Bizottság a Kongresszus tárgysoroza
tába iktatta. A kongresszusra, a magyar pedagógusok ez ünnepélyes és 
eredményesnek Ígérkező gyülekezésre, ez utón is felhívjuk kartársaink 
figyelmét.

Igazgatóságunk ez esztendőben is különösen szivén viselte folyó
iratunk, a Protestáns Tanügyi Szemle ügyét. Egy, a kebeléből alakított, 
szerkesztő bizottság a társkiadó testvéregyesület hasonló bizottságával 
Budapesten értekezletet tartott, amelyen a folyóirat szellemi és anyagi
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ügyeiről behatóan tanácskozott és megállapította azokat az irányelveket, 
amelyeknek követése alkalmasnak látszik arra, hogy folyóiratunk további 
kiadását biztosítsuk. Folyóiratunk kiadásának különösen anyagi része 
ád kemény gondot. Azon elgondolásunk ugyanis, hogy folyóiratunkat az 
egyes tanártestületek önkéntes hozzájárulásával tartsuk fenn, nem 
bizonyult célravezetőnek. Testületeink jelentékeny része ugyanis igaz
gatóságunk gyakori kérése és felszólitása ellenére míndezideig egyáltalá
ban nem járult hozzá a Szemle kiadásához. Az értekezlet felvetette a 
növendékek részéről e célra szedendő járulékok gondalatát is, amelyet 
evangélikus testvéreink az értekezlet után már meg is valósítottak, 
igazgatóságunk azonban növendékeink súlyos anyagi megterhelésére 
való tekintettel az eddigi modus vivendi további fenntartása mellett 
döntött. Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy a helyzet ez 
értekezlet óta nem változott, a testületi hozzzájárulások azóta is csak 
szórványosan érkeznek, a tagsági dijakból pedig az egyesületünkre eső 
kiadási költségeket fedezni nem tudjuk. Nem kevésbbé lehangoló a 
szellemi pártolás hiánya is. A magyar református tanárság tekintélyes 
írógárdájából a Szemle hasábjain csak néhány kartársunk szerepel. A 
közömbösség indokolatlan és a testületi szellem bizonyos lanyhaságára 
mutat, pedig nem szabad elfelednünk, hogy a Szemle a magyar protes
táns tanárság erkölcsi, szellemi és anyagi érdekeinek szószólója, szín
vonala az egész magyar protestáns tanári rendre vet fényt vagy árnyat: 
támogatása tehát erkölcsi kötelességünk.

Igazgatóságunk foglalkozott a Tanárok Gyermekeinek Nevelési 
Alapja járulékaiból gyűjtött tőke részbeni felhasználásával, a református 
tanárok gyermekei számára létesítendő internátus tervével. A töke ez 
idő szerint még nem elegendő modern internátusi épület emelésére, de 
módot adna egy ily internátus felszerelésére és fenntartására, tanár 
gyermekek ingyenes és kedvezményes ellátására. Az utóbbi lehetőség 
megvalósitására alkalmat adott azon körülmény, hogy Debrecen sz. kir. 
városánák a Déri-muzeum felépítésével képtára és közművelődési könyv
tárának elhelyezésére szolgáló és a város központjában fekvő helyiségek 
felszabadultak.

Igazgatóságunk a helyszíni szemle alapján meggyőződött arról, 
hogy a helyiségek nagy' költségekkel való átalakítással sem alkalmasak 
internátus céljaira, igy lemondott e helyiségek igényléséről. Az internátus 
létesítésének gondolata azonban állandó tárgya volt igazgatósági üléseink
nek. Egy átmeneti megoldásra találtunk is módot, amely hisszük nagy 
segítségére lesz gyermekeiket lakóhelyüktől távol neveltető kartársaink
nak. E javaslatot igazgatóságunk a választmány utján jelen közgyűlé
sünk elé is terjeszti.

Foglalkozott igazgatóságunk a kötelező oktatófilm-előadások kér
désével is. Megállapította, hogy az előadásokkal járó tanulmányi idő- 
veszteség nem áll arányban ez előadások tanulmányi nyereségével, 
annál is inkább, mert nem minden előadás felel meg a tartalom és kivitel 
iránt támasztható pedagógiai igényeknek. A tanári előadói tisztelet
dijak csekély volta pedig a tanári munka nem megfelelő értékeléséről 
tanúskodik, miért is e sérelem orvoslására a vallás- és közoktatásügyi
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kormányhoz felterjesztéssel fordultunk, amely panaszunknak helyt is 
adott: a tiszteletdijak felemeltettek.

Végrehajtotta igazgatóságunk a múlt közgyűlés határozatait. Fel- 
terjesztést intézett az Egyetemes Konventhez református középiskolai 
tanterv készítése érdekében, rámutattunk egy ily tanterv kibocsátásának 
nagy elvi jelentőségére és gyakorlati előnyeire és egyben felajánlotta 
igazgatóságunk szives készségét e tanterv kidolgozására. A tanitóképző- 
íntézeti szakosztály határozati javaslatait felterjesztettük az Egyetemes 
Konventhez. Javasoltuk, hogy E. T. VI. t.-c. 12. §-nak törvényhozási 
úton történő megváltoztatásával az elemi iskolai tanterv elkészítése az 
Egyetemes Konvent jogkörébe utaltassák, hogy addig is, mig az E. T. 
vonatkozó rendelkezése módosíttatnék, az elemi iskolai vallástanitás 
egysége és sikere érdekében az Egyetemes Konvent 215—1916. sz. 
határozatával elfogadott elemi iskolai vallástanitási tanterv az egyház- 
kerületekben kötelezővé tétessék. E felterjesztésünkben reámutattunk 
annak szükségességére, hogy külön vallástanitási tanterv készíttessék az 
osztott, részben osztott és osztatlan elemi iskolára, e tipusok vallás
óra számainak nagy különbözőségére való tekintettel. Ajánlottuk elemi 
iskolai énektanitási tanterv és utasítás kibocsátását, külön tankönyvek 
kiadását az elemi iskola különböző típusai számára és végül tolmácsol
tuk a tanítóképző-intézeti szakosztály azon kívánságát, hogy az Egye
temes Konvent Tankönyvbizottságában a tanítóképző intézeti tanárok 
nagyobb számban legyenek képviselve.

Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jóviszonyt a testvér
egyesületekkel. Résztvettünk az Országos Református Lelkészegyesület 
és a magyar református egyház presbytereinek budapesti értekezletén. 
Az első képviselettel demonstrálni óhajtottuk a templom és iskola 
összetartozandóságát, a másodikkal pedig nyilvánítani, hogy a magyar 
református tanárság az egyházi élet megújhodását célzó mozgalmakat 
éber figyelemmel kiséri és abban tevékeny részt kíván venni.

Egyesületünk a folyó évben veszített halálozás és kilépés folytán 
23 tagot, új belépés folytán nyert 22 tagot. Egyesületünknek van 
jelenleg 7 tiszteletbeli, 29 alapitó, 12 pártoló és 442 rendes tagja.

Elhunytak az 1927—28. évben: dr. Gergely György, a mára- 
marosszigeti, majd a kecskeméti jogakadémia buzgó tanára; Radácsy 
György, a sárospataki kollégiumnak költői lelkű theológiai professzora, 
alma materének mindhalálig hűséges sáfárja, aki az élet alkonyán is 
ifjú lélekkel, talentumainak kivételes bőségével áldozott nemes hiva
tásának; Harsányi István, a sárospataki theológiai akadémia professzora, 
a magyar irodalomtörténet fáradhatatlan és eredményekben gazdag 
búvára; Konrád Teréz, a Dóczi intézet jóságos lelkületű, lankadatlan 
tevékenységével például világitó tanára; Baltazár Gábor, a kecskeméti 
reálgimnázium meleg szivéről, sikeres tanári munkásságáról messze 
földön hires tanára ; Kovács Gyula, a kecskeméti tanitónőképző-intézet 
igen érdemes munkása és elvesztettük Sass Bélát, a debreceni tudomány- 
egyetem teológiai professzorát, az Egyetemes Konvent és Zsinat fő
jegyzőjét, egyesületünk egyik alapitóját és igazgatósági tagját, a magyar 
kálvinizmus büszkeségét, a jó és igaz embert, a magyar református



209

tanári rend fényes elméjű, ékes szavú patrónusát. Az ő elhunytéval 
ért pótolhatatlan veszteségünk a zsinat I. ülésszakán lett még inkább 
nyilvánvalóbbá és tudatossá.

Elhunyt kartársaink emlékezetét kegyelettel őrizzük.
Jelentésemet azzal a hő óhajtással zárom, hogy a reánk követ

kező új esztendő érlelje meg a gyümölcsöt, melynek magvait az elődök 
vetették, növelje a tanári állás becsét, a magyar református tanárság 
és egyesületünk tekintélyét és erkölcsi súlyát, sújtott nemzetünket pedig 
hozza közelebb az igéretföldjéhez : Nagymagyarországhoz.

Dr. Papp Ferenc.

Az Országos Református Tanáregyesület
közgyűléséről.

Református Tanáregyesületünk 22-ik rendes gyűlését május hó 29-én 
s 30-án tartotta meg Budapesten. A fővárosba befutó vonatok csak 
úgy öntötték magukból az Egyesület tagjait s mire mindnyájan össze
gyülekeztek, több mint 200 főre emelkedett a számuk.

Az elnökség 29-én délután érkezett meg. Fogadtatásuk a pálya
udvaron a szokott lelkes hangulatban folyt le.

Röviddel azután megkezdődött a munka. Délután V26 órakor a 
Lónyai-utcai ref. gimnázium termeiben voltak a különböző szakosztá
lyok, (nyelv- és történettudományi, vallástanárí, természettudományi, 
tanítóképzői, polgári iskolai szakosztály stb.) értekezletei.

Ezeken vitatták meg az egyes csoportok azokat a kérdéseket, 
amelyeket érdemleges tárgyalás és döntés céljából a közgyűlés elé 
óhajtottak terjeszteni.

A nyelv- és történettudományi szakosztály tárgyai közül különö
sebben kiemelésre méltó Révész Lajos debreceni tanár tanulmánya, a görög 
nyelv sikeresebb tanítására vonatkozólag. Két részre oszlott dolgozata első 
felében azt bizonyitja, hogy a görög nyelv tanítása más tárgyakhoz 
viszonyítva eléggé sikeres. Harminc évi tapasztalata mutatja, hogy a 
görögből mindig tudtak a tanulók annyit, mint más tárgyakból. Körül
belül 90 áttanulmányozott értesítő adatai szerint: a görögből alig bukott 
néhány tanuló, a többi tárgyakból, pl. a modern nyelvekből ellenben 
sokan kaptak elégtelen jegyet.

Tehát relatíve meg van elégedve a tanítás eredményével, de 
tekintve, hogy a görög tanítása csak csekély számú iskolára szorítkozik, 
általánosan, magasabb kulturális szempontból, külföldi viszonylatban 
vannak javaslatai a sikeresebb tanításra vonatkozólag. Fontosabbak:

1. A görög tanár kisérje figyelemmel a manapság oly sűrűn 
elhangzó görögellenes érveket és szóval, vagy írásban szorítsa azokat 
kellő értékükre, mint ahogy erre Fináczy Ernő példát mutatott.

2. Az órák számát emelni kell.
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3. Addig is, míg az órák szaporodnak, rajta kell lenni, hogy a 
görög órák kezdőórák legyenek; ez is nyereséget jelent,

4. Óra alatt egy szót, tárgyat, gondolatot magyarázat nélkül nem 
szabad hagyni, mely a régi és modern ember lelkivilágát összefoglalja.

5. A filológiai múzeumokat fejleszteni kell, mert a szemléltetés 
nagyon fontos.

6. Kitűnő magyarázatos könyvek szerkesztessenek.
7. A görög legyen érettségi tárgy. Képtelenség, hogy a humán- 

gimnázium legjellegzetesebb tárgya kimaradhasson az érettségi tárgyak 
közül, amikor több német egyetem nem is vesz fel görög érettségi 
nélkül.

8. Az athéni Collégium Hungaricumban biztosittassék hely ref, 
vallású görög tanárok számára is.

Révész e tervezete mellett Fuzhoffer Rezső javaslata is élénk 
tárgyalásra s meleg fogadtatásra talált. O ugyanis arra hívta fel a figyel
met, hogy nincs görög szótárunk. Egyedül használható, érdemes szótár 
a sárospataki, amely azonban már nem kapható. Annak új lenyomatása 
volna szükséges.

Az értekezlet a görög könyv, szótár s a külföldi tanulmányútak 
kérdésében terjeszt javaslatot a közgyűlés elé.

Ugyancsak e szakosztály foglalkozott dr. Soós Adorján előadása 
kapcsán a „történelmi átértékelés“ — kérdésével, állást foglalt vele 
szemben s kívánatosnak találta ref. szellemű történeti könyvek készíté
sét. — Ez annyival inkább is szükséges, mert az új tanterv szerint 
készült tankönyvekben a történelmi olvasmányok a leggyengébbek, 
színtelenek; nem adnak semmit a magyar múltból.

Felmerült még azután az a kívánság, hogy a filozófia története is 
taníttassék iskoláinkban.

A szakosztályi értekezleteket ismerkedési estély követte a Posch- 
féle étteremben.

30-án reggel 9 órakor istentisztelet volt a Kálvintérí ref. templom
ban, ahol Csűrös István imádkozott s kérte Isten áldását az Egyesület 
küszöbön levő munkájára.

A közgyűlés délelőtt V2IO órakor kezdődött a ref. theológia dísz
termében.

Fényképészek sürögtek-forogtak: a terem minden sarkából, elnöki 
emelvényről, ajtóból felvételeket készítettek.

Dóczi Imre egyesületi elnök megnyitó beszéde ezúttal is eseménye 
volt a közgyűlésnek. Mint S. Szabó József alelnök kiemelte: 22 év óta 
mindig iránytjelölő volt Egyesületünk előtt.

Ez alkalommal nemzeti nevelésünk mai feladataira mutatott 
rá. Beszédét teljes egészében közöljük lapunk más helyén, igy 
arra nem térek ki. De nem lehet említés nélkül hagyni azt a rendkívül 
meleg ünneplést, amelyben a megjelentek serege nemcsak e beszédé
nek elmondása után, hanem egész kétnapos együttléte alatt állandóan 
részesítette ünneplésre éppen nem vágyó elnökét. A szeretet, tisztelet 
és ragaszkodás megújuló nyilatkozatai elől nem térhetett ki.

S. Szabó József indítványára táviratilag üdvözölte a közgyűlés 
gróf. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Őnagyméltóságát.
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A közoktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent dr. Wajdin- 
ger Gyula, a közokt. minisztérium V. ügyosztályának vezetője.

Dr. Ravasz László képviseletében megjelentek dr. Imre Sándor 
és Hamar István theológiai tanár. A budapesti ref. egyház képviseleté
ben dr. Szászy Béla, a dunántúli egyházkerület nevében dr. Balogh 
Jenő főgondnok; Budapest székesfőváros polgármestere képviseletében 
dr. Szlovák Pál tanácsjegyző, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületet dr. 
Madai Gyula, Szőts Gyula és dr. Nagy Pál képviselték ; az evangélikusok * 
részéről dr. Szelényi Ödön és dr. Szigethy Lajos, a katholikus tanárok 
részéről dr. Lechner Tibor jelentek meg.

Dr. Antal Géza püspök és Petri Pál közoktatásügyi államtitkár 
levélben üdvözölték a közgyűlést.

Az üdvözlő beszédek sorából kiemelkedtek Imre Sándor szavai. 
Beszéde elején kifejezte, hogy mennyire szeretett volna jelen lenni 
Ravasz László s ha csak egyetlen módja lett volna rá, elhárította volna 
az akadályt, de hivatalos kőrútjának programmját megváltoztatnia nem 
lehetett, — Azután arról beszélt, hogy az Egyesület gyűlésein elhang
zott beszédek, főképpen az elnöki megnyitók, milyen termékenyitöen 
hatottak rá mindenkor. S ha a múltra nézve az a vélemény, hogy a 
magyar ref. tanárság összetartására ez Egyesületnek nagy hatása volt, 
úgy ez a jövőre nézve még fokozottabban fennáll. Egy nagy védekező 
munkára kell szervezkednünk azokkal a külső hatásokkal szemben, 
amelyek az iskola erejét lépésről-lépésre gyengítik.

Az iskola körül olyan tényezők szaporodnak, amelyek az ifjú
ságnak az iskola által való irányítását nem mozdítják elő. Mennyi 
szervezet van, amelyek sokszor ugyan üdvös célok szolgálatára, de az 
iskola kezéből ki akarják venni a növendékeket. (Pl. testnevelési s 
egyéb szervezetek.) Már pedig minél többen akárják vezetni az ifjúsá
got, annál nehezebb feladat vár az iskolákra. Átalakulóban van az 
iskolai élet, tehát ügyelni kell, hogy a különböző egyesületek igyekez
zenek ugyan a maguk tagjait erősíteni, de azért mégis csak az iskola 
tudjon vezető és középpont lenni. — Ha nem tud, akkor az iskola 
lehanyatlik s méltán vethetik szemére, hogy csak oktató, csak ismeret- 
közlő s nem nevelő intézmény. — Aki a jövő feladatait látja s azokra 
rámutat, mint ez Egyesület elnöke, sokszor megelőzi a reakciót. Lát
nunk kell, mennyi veszedelem fenyegeti a nemzetet s éppen e miatt 
össze kell fognunk. Ez az Egyesület mindenkor kinyújtotta a kezét, 
hogy megtalálja azokét, akik ugyanannak az ügynek szolgálatában 
állanak.

Szászy Béla, a budapesti egyházközség gondnoka kiemeli azt a 
kapcsolatot, amely az egyház és iskola között van. A ref. egyháznak 
mindig két szimbólum volt a kezében: a szent Biblia s a tudomány 
égő fáklyája. Amaz jelenti a kijelentésen alapuló lelkíismeret-szabad- 
ságot, ez a felvilágosodás, a gondolat szabadságát. A kettő összeforrott 
egyházunk életében. A templom mellett épült az iskola mindig.

Azt akarjuk, hogy a nemzet büszkesége legyen az az ifjúság, 
amely az iskolából kikerül. Az ifjúság olyan, mint az iskola, az iskola 
pedig olyan, mint amilyen a tanári kar. Életünk sok szomorú jelensége
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közt legvigasztalóbb az, hogy a tanári kar szerény és küzdelmes élete 
közt ma is a legodaadóbban teljesíti kötelességét. Ez a remény a jövőre.

Madai Gyula szeretettel köszönti pályatársai gyülekezetét, mert 
érzi, hogy ennek minden tagját azok az eszmények hevítik, amelyek 
ő t : a vallás, haza, emberszeretet s a nemzeti műveltség eszméi.

Szelényi Ödön, az ev, tanáregyesület képviselője, örömmel állapítja 
meg, hogy a ref. tanárság távol áll attól a törekvéstől, amely újabban 
a felekezetek közti béke megbontására irányul. Távol áll, mert tudja, 
hogy ma nem csak egységes protestáns, de egységes keresztyén frontra 
van szükség. Létrehozta a közös folyóiratot, amely a régi kapcsot még 
szorosabbra hozta. — Ma minden erőre szükség van nemzetünk érdeké
ben. Ma : a haza minden előtt.

Dr. Lechner Tibor a Katholikus Tanáregyesület nevében a nem
zeti érdekektől kívánt összetartozás érzésével melegen üdvözli az 
Egyesületet,

Az üdvözlő beszédek elhangzása után dr. Rácz Lajos theológiai 
tanár olvasta fel értékes tanulmányát, amelyben a XVIII. század elnem- 
zetietlenedésének okaira mutatott rá.

Ezután dr. Máthé Elek budapesti tanár tartotta meg szabadelő
adását a klasszikus nyelvek tanításáról.

Helyettesithetik-e a klasszikus nyelveket a modern nyelvek: a 
francia, angol és olasz ? Érdemes volt-e a cserét megtenni ? — Egy
felől a szülők meg vannak győződve arról, hogy a görög nyelv tanítása 
ballaszt a modern műveltségben. Másrészt a modern nyelvet elfogadott 
iskoláknak érezniük kell a felelősség súlyát, hogy tudják-e adni azt 
az értéket, amit adtak a görög nyelv tanításával, főként ott, ahol az 
angol nyelvet tanítják, — A háború utáni évek közállapotai mások, 
mint 30 évvel ezelőtt. A szülők megvárják, hogy gyermekeiket sokkal 
inkább életképesekké tegyük, mint eddig. S ime a VlII-ból kilépő 
gyermek egy szót se tud a modern nyelvből. A szülők elégedetlenek voltak, 
mert 4—5 évvel ezelőtt mindenki menekülni akart ismét külföldre s 
ekkor látta, hogy a tanult modern nyelveket nem ismeri. Elfelejtik, 
hogy a középiskolai tömegtanítás erre nem képesít. — A német taní
tása is formaképző elem lett, mint a latin vagy görög. Ha pedig ez 
így van, akkor a latin és görög sokkal alkalmasabb, mint a kiforratlan 
grammatíkájú modern nyelvek. Az angol meg egyenesen pedagógiai 
abszurdum. Nagyobb időveszteség a magyar tanítás történetében még 
nem volt. E nyelv tanítása tiszta fonetika. Hogy megértsük, egész 
beszédorganumunkat át kell alakítanunk. Az angol th kiejtését, vagy 
az angol hangsúly ingadozásait nem lehet megtanítani. — S akik sok 
költség árán meg is tanulják, azoknak sem nyílik alkalmuk a gyakor
lásra. Ezt látjuk külföldet járt s faluban eltemetkező — theológusainknál. 
— A háború utáni érintkezés rutinná tette az idegen nyelvek tudását. 
A nemzetközi munkaügyi hivatal konferenciáján egyszerre három nyel
ven tolmácsolják elmés szerkezetek segítségével az elhangzó beszéde
ket. Az idegen nyelv tudása, illetve tanítása kenyérkeresö pálya. De 
a középiskola nem vállalkozhatik arra, hogy tolmácsokat neveljen. — 
A görögellenesek egyik érve, hogy a görög nyelv nagyobb intellektuális



213

terhet jelent. Miért? Mert nem alkalmazkodunk a szelekcióhoz. — A 
legalsó néposztály szellemileg teljesen értéktelen elemei is középiskolát 
végeznek. — A mai viszonyok megkívánják idegen nyelvek tudását, 
ennek egyedül helyes módja s útja a Collegium Hungaricum-ok. — 
Egyetlen komoly nemzet se szorítja vissza a görög nyelvet, még a 
leggyakorlatiasabb német és angol sem.

Wekerdi debreceni tanár felsorolja a statusrendezéssel összefüggő 
sérelmeket. Különösen hangoztatja a korpótlék visszaadását. Nem he
lyes beállítás az, hogy a korpótlékot elvették, mivel magasabb osztályba 
is mehetnek a tanárok. — A magasabb fiz. osztály megnyitása más 
— tisztviselő — csoportoknál is megtörtént s oka a pénz elértéktele
nedése. — Eddig azért küzdöttünk, hogy a birákkal egyforma elbánás
ban részesüljünk, most korpótlékunk elvesztésével a többi tisztviselők
kel szemben is háttérbe szorultunk. — Kornis Gyula szerint is csak 
„átcsoportosítás" történt. Kultuszminiszterünk vagy nincs meggyőződve 
e kérésünk jogosságáról s akkor meg kell őt győznünk, vagy meg van 
győződve, de olyan erőkkel áll szemben, amelyekkel szemben nem 
tudta érvényesíteni akaratát s ez esetben háta mögé kell állnunk s 
álláspontját támogatnunk. — Egységes eljárás céljából a kérdést átte
szik az Orsz. Tanáregyesületekhez.

Ezután Jakucs István olvassa fel pénztári jelentését. Majd a 
választmány javaslatai kerülnek a gyűlés elé. — Ezt követik a szak
osztályok előterjesztései. Közülök kiemelem a vallási szakosztály 
ama kérését, hogy az önálló hitoktatókra kiterjesztett jogokat a vallás
tanárokra is terjesszék ki.

A tárgysorozat letárgyalása után Dóczi Imre köszönetét mondott 
a budapesti tanári testületnek a közgyűlés előkészítéséért; bejelentette, 
hogy a jövő évi gyűlésre a hajdúböszörményi ref. gimn. és egyház 
hívta meg az Egyesületet s a gyűlést berekesztette.

D. u. két órakor a pesti ref. egyház látta vendégül a gyűlés 
résztvevőit a Gellért szálló pompás márványtermében. Több mint 200 
teríték, kitűnő és bőséges enni- és innivaló, az aprólékosságig kiterjedő 
figyelem a rendezőség bőkezűségét s hozzáértését mutatta.

Nyolc beszéd hangzott el a banketten, Az elsőt Szászy Béla 
mondotta s a legelső magyar embert: a Kormányzó úr Ofőméltóságát 
éltette. A beszédet felállva hallgatták meg.

Imre Sándor Dóczi Imrét köszöntötte fel; Dóczi Imrét, aki a 
magyar tanárok körében határozott fogalom, egy darab itt élő valóság 
a múltból, biztosíték a jelenből s ígéret a jövendőből. Mindnyájunknak 
jelenti az eszményeket, melyeknek erejével naggyá lett a ref. iskola 
régen, jelenti az erőt, mely nehéz helyzetben fenntartotta az iskolát s 
jelenti most e nehéz viszonyok közt, hogy az ő példájának követése, 
az ő hihetetlen kötelességtudásának a magunkbafogadása, az ő igazság- 
szeretetének következetes érvényesítése, az önzetlenség, amely benne 
é l: ref. iskoláink megmaradását lehetővé teszik és súlyukat biztosítják. 
Benne látjuk ez Egyesületet, amely az ő keze nyomán olyan, amilyen. 
. . . Megteheti, hogy erővel kiszakitja magát most közülünk, de a 
magyar tanárságnak, különösen a ref. tanárságnak a szívében ott 
marad mindenkor.
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Dóczi Imre a budapesti ref. egyházat s főgondnokát éltette.
S. Szabó József Imre Sándort köszöntötte fel, mint a nemzet 

nevelőjét, akinek minden szava, írása ott lebeg, ahol a nemzeti géniusz 
él s aki írásaiban, felszólalásaiban mindig magasabb célokat tűz a 
nemzet elé.

Borsos Károly arról beszélt, hogy minden propagandának, amely 
eredményt akar elérni, két követelményt kell teljesítenie. Először 
szóval kell meggyúrnia a lelkeket az ideálok befogadására, azután 
tettekkel kell előállnia. Verba movent, exempla trahunt.

A magyar nemzet lelki egységét megbontották a háború s a 
forradalmak. A magyar tanárság erkölcsi feladata a nemzeti lélek 
integritásának helyreállítása. — Felhívja a jelenlevő tanáregyesületeket 
s képviselőiket, hogy evégből egyesüljenek velünk közös propagandára. 
Tudja, hogy ezt meg is teszik, biztosítékát adták ennek mai megjele
nésükkel. — Üdvözli a testvér-tanáregyesületeket s ama reményben 
üríti poharát, hogy e lelki integritás mielőbb valóra válik.

Szőts Gyula, mint az Orsz. Tanáregyesület képviselője, szintén 
az Egyesületek összetartásáról beszél s az ebben rejlő erőt hangsúlyozza.

Nagy Ferenc arra emeli poharát, hogy a mai ifjúság még meglássa 
Magyarország fényes jövőjét.

Soós József a gyűlés fáradhatatlan rendezőjét, Ravasz Árpádot 
köszöntötte fel.

Mind a gyűlésen, mind pedig a banketten elhangzott tartalmas 
beszédek termékenyitően hatottak a résztvevőkre s igen alkalmasak 
voltak arra, hogy a különböző tanári testületek között kapcsolatokat 
létesitsenek.

Papp László.

A köznevelés és az iskola/
1. A nevelés több szerv közös munkája.

A köznevelés* ** szervezete a maga teljességében, minden része 
együtt tölti be azt a feladatot, amely a nemzet életében a nevelésre 
vár. Egy-egy ember nem jut érintkezésbe e szervezet mindenik tagjával, 
mert pl. aki egészen az önállósúlásig családja körében élhet, nem szőrül 
a családot pótló intézményre, aki meg gyermekmenhelyről indúl az 
életnek, nem részesül a család állandó hatásában. Nagy a különbség 
abban is, hogy ki mennyi időt tölt az iskolában, milyen fajta iskolába 
jár s kire melyik hat inkább a családon és iskolán kívül levő nevelési 
tényezők közül. Az egész szervezet tehát nem mindenkire hat egyaránt,

* Részlet a szerző Neveléstan. Bevezetés az iskolai nevelés munkájába címen 
sajtó alatt levő kötetéből (Budapest, Studium).

** Köznevelésen érteni kell mindazokat az intézményekig, amely.k az 
embert valamilyen irányban tervszerűen alakítják, azokat is, melyeknek ez az 
alakítás ugyan nem tervük, de működésüknek mégis eredménye.
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de azok a szervek, amelyek az egyes emberre hatnak, együttesen 
teljesítik reánézve a nevelés kötelességét; a közösség, a nemzet pedig 
éppen tagjainak sokféle életviszonyai miatt, csak az egész szervezet 
minden részének egybehangzó, egyaránt kiegészítő munkájával kapja 
meg mindazt, amire a nevelés terén szüksége van. Akár az egyest, akár 
a nemzetet nézzük, feltétlenül helyes az a megállapítás, hogy a közneve
lési szervezetnek mindegyik tagja csak egy-egy részét végzi a nevelés 
munkájának, ezért egyiket sem lehet a többitől a valóságban mereven 
külön választani. Akkor is, ha csak egyiket vagy másikat akarjuk 
minden oldalról megfigyelni és evégre gondolatban mintegy elkülönítjük, 
mielőtt magában részleteznők, észre kell vennünk, hogy számtalan kapocs 
fűzi egybe a többivel; s minél alaposabban megismerjük, annál tisz
tábban látjuk, hogy ezek a kapcsok milyen erősek.

Ez a kapcsolat a nevelés természetéből következik: a nevelés a 
különféle hatások egybefoglalása, egy irányba terelése, tehát bármelyik 
ponton áll is egy-egy nevelő, akár vesz tudomást a többiről, akár nem, 
azok mindenképen hatnak reá s ő is azokra. Minél határozottabban 
számbaveszi a többit, annál inkább érvényesülhet maga is, mert fel
használja a segítséget, amelyet kaphat és számol az akadályokkal, 
amelyek útjába kerülnek a többi nevelő részéről. Ugyanígy a nevelés 
különböző szervei is csak egymást és magok helyezetét ismerve végez
hetnek jó munkát. A család csak akkor, ha az együtthatókra állandóan 
gondja van s tisztában van az alapvető hatások távolba nyúló erejével, 
de egyszersmind a családi nevelés korlátáival is. Valamely nem neve
lési célzatú, de alakításra törekvő szervezet (pl. az igazságszolgáltatás, 
a hadsereg, a párt stb.) alakitó hatását csak olyan szervezők és tiszt
viselők érvényesithetik, akik az emberek alakításában részes minden 
tényezőnek, közviszonyoknak s a szorosan véve nevelésre rendelt 
intézményeknek a hatását számba veszik és felhasználják. Önként 
érthető tehát, hogy egyetlen intézmény sem zárhatja el magát a rokon 
célzatú többitől, különösen az nem, amelyiknek egyedül a nevelés 
a rendeltetése, t. i. az iskola. A nevelő hatások többi csoportjával való 
összetartozást az iskolán szemlélhetjük legélénkebben. Ekként az isko
lára nézve az az első kérdés : hol a helye a nevelés többi szerve között.

2. Az iskola helye a köznevelés szervezetében.
Ha az iskolai nevelés kérdéseit akarjuk részletesen tisztázni, ez 

azt jelenti, hogy a nevelés szervezetének többi tárgyával nem foglal
kozunk, de azt nem jelenti, hogy azokkal nem törődünk. Az iskolának 
az egész szervezetben levő helyét a többi szervvel való viszonyának 
ismerete nélkül nem is lehetne meghatároznunk. Három szempontból 
kell néznünk ezt a viszonyt: először a nevelés hosszú folyamatában az 
egymás után szempontjából, másodszor az egyidejű hatások útjára s 
harmadszor a tervszerűség mértékére való tekintettel. Nem egyik vagy 
másik iskolafajra gondolunk most, hanem általában az iskolára: az 
idegenek részéről történő rendszeres nevelés helyére.

Az iskola a növendéket olyankor veszi át, amikor azt nemcsak
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az átöröklés határozta meg, hanem már a családi élet és egyéb körül
mények is nagy mértékben alakították és éppen az első benyomások 
erejénél fogva a további alakulás irányát megszabták. A nevelésnek 
abban az első szakaszában a családnak kei! a hatásokat egybefognia, 
ezért azt mondhatjuk, hogy az iskola arra a talapzatra épit tovább, 
amelyet a család épített az átörökléssel kapott talajra. Amikor pedig 
az iskola elbocsájtja a fejlődő embert, a tervszerű hatásoknak még 
mindig van tere, de ezek csak olyan mértékűek és irányúak lehetnek, 
amilyet az iskolai nevelés eredménye megenged. Eszerint a fejlődés 
menetét tekintve az iskola középen áll az alapvető családi nevelés, 
meg a befejező önnevelés között.

Ha pedig csupán az iskolai nevelés idejére gondolunk, úgy látjuk, 
hogy az iskola igy nézve is középen áll az iskolázás korszakában 
érvényesülő sokféle, szándéktalan és tudatos hatás között. A családi 
nevelés eredményére épit, az építéshez széles körből hordja össze az 
anyagot, munkájának részleteit és eredményeit nem egyedül saját szán
déka és ereje határozza meg, hanem abban az ember fejlődésének a 
családon és iskolán kivül levő, egyidejű mozgatói is részesek. S mind
ezek hatása az iskolához fut össze : az iskola hatása teszi fogékonyabbá 
vagy érzéketlenebbé a növendéket egyéb hatások iránt, a növendékek 
érdeklődése az iskolázás közben felélénkült és kiterjedt s ez a közélet 
és a társadalmi élet számtalan benyomásának nyit tág kaput és vala
hogyan visszahat arra, hogy a növendékek az iskolával milyen viszony
ban legyenek. Az iskola egyébként is befolyása alatt van a környe
zetnek (pl. kisvárosi és nagyvárosi iskola eltérései), ennek hatásai rajta 
keresztül is érik a növendékeket, (pl. az ískolánkivüli magatartásért is 
az iskola számoltatja); az iskola szervezete egyenesen biztosítja is a 
teret különféle környezeti hatásoknak (pl. az iskolai nevelők és tanuló
társak sokasága s az öntudatlanul tovább adott hatások sokfélesége 
által); a család hatása is tart, sőt ekkor a családi hatás nagy mértékben 
az iskolai hatással kapcsolódik, néha egyirányban, néha ellentétesen, 
sőt ellenségesen is. Ebben a korszakban a növendékre nézve az iskola 
a legfőbb, mert az iskola szabja meg élete rendjét, teendőit, ez alakítja 
lelkűletét, ad tartalmat gondolkodásának és mond róla a további életére 
kiható Ítéleteket. Az iskola, valamilyen módon minden növendék ala
kulását meghatározza; mindenféle hatásnak az útja ekkor vagy az 
iskolán visz keresztül vagy az iskolai hatás útjával kereszteződik; az 
egyidejű hatások között tehát valóban az iskola van középen.

Két tény mutatja tehát, hogy az iskola a köznevelés szerveze
tében középen van: a fejlődés menetében az iskoláé a középső szakasz 
s az egyidejű hatások csak vele vagy ellene, de minden esetre általa 
érvényesülhetnek. Azonban középponti helyzetét a harmadik szempont 
igazolja csakugyan. Ez is tényre figyelmeztet, de egyszersmind köve
telményt is tartalmaz. A tény az, hogy az iskolának — mindazoknak 
az intézményeknek, amelyeket ezzel a szóval nevezünk meg — bizonyos 
fensöbbsége van más nevelők fölött: hivatalos szervezete jogokat ad 
neki a növendékkel, a családokkal, minden Ískolánkivüli tényezővel 
szemben; az iskola az elismert, hivatalos szerve a nevelésnek. Ez a
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tény azonban azzal a követelménnyel jár, hogy az iskola igyekezzék a 
különféle hatások közepette az egyesítést, irányítást kezébe venni és 
megtartani. E kötelezettség juttatja az iskolát a fejlődés egyidejű ténye
zőinek tömegében középre, mert a legtöbb család a maga nevelői hiva
tását nem ismeri eléggé, a nevelés felelőtlen tényezői pedig jórészt 
öntudatlanúl fejtik ki nevelő hatásukat. Az iskola fensőbbségét az 
biztosítja és gyarapítja, ha annak nem egyedül az iskola hivatalos 
minősége, a ráruházott minősítő hatalom (az osztályozás) az alapja, 
hanem a tudatosságban és tervszerűségben rejlő benső erő. A tuda
tosság akkor van meg, ha az iskola látja, hogy életének a nevelés az 
egyetlen feladata és az a rendeltetése, hogy az egyének fejlődését a 
sokféle hatás közepette a teljes kifejlés felé vezesse; tudja, hogy mun
kája tőle függetlenül kialakult talajon és hatalmában nem álló együtt
hatók között folyik s a növendék mielőtt a nevelés céljához eljutna, 
elhagyja az iskolát. Vagyis az iskola tudatossága a maga kötöttségének 
és mégis irányításra kötelezett voltának ismeretében áll. A tervszerűség 
pedig abban a módban nyilatkozik, ahogyan az iskola ennek a kétség
telen ellenmondásnak feloldását keresi és az el nem hárítható korlátok 
között feladatát betölteni igyekszik.

Tudatossága és tervszerűsége teszi képessé az iskolát a nevelő 
hatások többi forrásának egy mederbe terelésére; csak igy lehet való
sággá, ami anélkül csak papiroson igaz, hogy t. i. az iskola a köz
nevelés középponti szerve. Feladatát csak ezen a helyen tudja betölteni, 
ezt a helyet kell tehát elfoglalnia.

Imre Sándor.

Megjegyzések. 1
1. Ami nincs a Rendtartásban. „Szürke minden elmélet, de 

zöld az élet arany fája,“ mondja Goethe. A múlt (3.) számban még 
azt mondottuk, hogy az összefoglalások ügyében meg fogja a miniszté
rium keresni az egyházi főhatóságokat is, a hírek közt már azt is ol
vastuk, hogy ez meg is történt s fel van vetve a kérdés : vizsga-e, 

vagy összefoglalás ?
Most egy másik dologra világitok rá. Lehet, hogy mire e cikk 

megjelenik, a gyors lüktetésű élet már múlttá teszi e kérdést is.
Az összefoglalásokról szóló rendelet hivatkozik a gyakorló közép

iskolák mintatanitásainak látogatására. Mintatanításról a ref. Rendtar
tás nem tud. Lehet, hogy több református gimnáziumban meg van. Fel
vetődik az a gondolat, hogy az egyetlen mintagimnáziumban az egész 
ország Tanársága nem járhatván be, nem volna-e célszerű a mintataní
tásokat (a képzők módszerével) minden gimnáziumban meghonosítani ? 
Hiszen az igazgatói s osztályfőnöki, valamint a szaktanári hospitálások 
(amik eléggé növelik a tanárok terhét) bizonyos mértékben előfutárai a 
mintatanításnak,
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Az illető tanár igyekszik a legjobbat nyújtani. Ilyenkor a tanúlók 
is jobban figyelnek.

Minthogy e kérdés csírája benn van a Rendtartásban s az össze
foglalásokról szóló rendelet végén a miniszter hangsúlyozza azt, hogy 
a próbaösszefoglalásokra a rokon intézetek tanárai is meghívhatok, 
szerintem e tények meghatározzák a mintatanitások külső kereteit is.

Mert nem helyes az, ha egy tanárnak olyan osztályban s olyan 
tárgyból kell mintatanitást tartani, ahol és amelyet nem tanít; esetleg 
a tárgy olyan részét választja, amelyről abban az osztályban sem azelőtt 
nem volt szó, sem azután nem lesz. A növendékeket nem ismeri. Az 
sem helyes, ha az illető tárgyat tanító szaktanár utasítása alapján tart 
egy másik szaktanár mintatanítást, mert akkor alkalmat nyújtunk a 
növendéknek az összehasonlításokra. Leghelyesebb, ha az illető szak
tanár a maga osztályán a maga tárgyából, saját növendékeivel tart 
kollégái jelenlétében mintatanítást.

A miniszteri rendelet végén az is ott van, hogy az ilyen bemutatá
sokat mindig megbeszélés kövesse. A „megbeszélés" szó már előfordul 
a Rendtartásban, még pedig a 34.-§. b) pontjában s általában a módsze
res osztály-tanácskozmányt s más értekezleteket szintén lehet meg
beszélésnek tekinteni. Ezeken a „több szem többet lát“ elve alapján 
a 34.-§. a) pontjában hangoztatott kollegiális jóindulat alkalmazásával 
el lehet mondani az észrevételeket s nincs kitéve a tanár pl. annak, 
hogy az egyiknél a kisebb hibát is kipécézik, a másiknál a súlyosabb 
hibát meg sem emlitik.

így állván a dolgok, a Rendtartás e hiányának „megbeszélésére" 
már itt felhívjuk a figyelmet. Gulyás József.

2. A görögpótlóról. Ha a miniszter eddig is panaszkodott a 
görög nyelv tanításának kevés eredményéről, ezután még inkább fog 
panaszkodhatni, mert teljes osztályokban gyenge tehetségű s a nyelv 
iránt semmi hajlandósággal, sem kedvvel nem viseltető növendékekkel kell 
az előbbinél jobb eredményt elérnie a tanárnak. Célszerűbb lett volna 
meghagyni a görögpótlót abban a formában, hogy a görög helyett vala
melyik modern nyelvet lehetett volna választani kinek-kinek tehetsége 
s hajlama szerint. Akkor a gyakorlati életre való nevelés követelmé
nyének, a szülök kívánságának, a gyermekek hajlamának is eleget tet
tünk volna s mindkét tanár (görög és görögpótló) megszabadult volna 
a felesleges tehertől s az eredmény is jobb lett volna. Gulyás József.

Hazai és külföldi irodalom.
Szigethy Lajos : Schiller költemények. Budapest, Studium 1927. 

Ara 3 pengő.
Amikor Erődi főigazgató még jóval a háború előtti időkben 

amerikai tanulmányújáról visszatért, sok tapasztalata közül különösen 
egy ragadta meg a figyelmemet, hogy ott az emberek a villamoson
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mind olvasnak. Mindnek újság vagy könyv van a zsebében. Bennem, 
mint szenvedélyes olvasóban, ez ugyancsak belehorgonyzódott, mert 
én hiába próbáltam már addig is olvasni a naponként szinte másfélórás 
villamosutamon, nem ment, káprázott a szemem. Azóta már rájöttem 
a titok nyitjára, a yankee mindenütt reális businesst hajszol s szinte 
csak a villamoson áldoz a nem anyagi hasznot hajtó olvasásnak. Az 
én mesterségem éppen tótágasa az amerikai rendnek.

Hanem . . ., hanem! Ugyancsak ott a villamoskocsiban ült egy 
tudós külsejű úr — azóta meggyőződtem, hogy belseje is az, sőt mi 
több: költő — nos ennek az úrnak állandóan könyv volt a kezében. 
Elmerülve olvasott. Többnyire a Baross-tértől a Kálvin-térig tartott 
együttes utunk. O tovább utazott át Budára. Ennek az úrnak nyilván 
könyv az eleme — és ez az úr Szigethy Lajos volt, az Ev. Tanárok 
Orsz. Egyesületének jelenlegi, nagynevű elnöke. Könyv az eleme, de 
mennyire! Szigethy Lajos rövid két-három esztendő alatt 6 (hat) könyvet 
jelentetett meg: két kötet Luther-tanulmányt, (egy harmadik készülőben) 
egy kötet eredeti verset, egy csomó előadást, tanulmányt, cikket, ez is 
van legalább egy vaskos kötetnyi anyag és tetőzésül három kötet 
műfordítást.

Egy-egy Szigethy könyv mind megkülönböztetett figyelmet érde
mel, mind oly szemszögű távlatot nyit, amely merőben új és egyéni. 
Mind elmélyedést jelent a szellemi energiák központja felé. Üj meg
látások villannak föl és vetnek nagy látókört, feltáró sugarakat. Ha ő 
szükségesnek találja indokolni a három kötetnyi műfordítását Schillerjének 
az előszavában, úgy mi azt mondjuk, az ö felmagasztosult szemlélete 
a világrendről, amely müveiből szabályos kristályokban kiragyog, már 
elég ok arra, megmutatni azt az utat (Werdegang), amelyen ehhez a 
kiegyensúlyozottságához közeledni lehet.

K. F. Meyeren kezdve Goethén át jutott Schillerig, ez persze 
Szigethy belső fejlődésének a kronológiája.

Szóval az enyhén realista (inkább romantico-graeco-realista) K. 
F. Meyer a kiinduló pontját jelzi Szighethy műforditásaínak.

Mikor ez a kötetje került a kezembe, amelyről különben már 
egyszer szóltam nyilvánosan, először is „Lethe"-t néztem. Ez t. i. K. 
F. Mayernél azt jelenti, amit Petőfinél a „Szeptember végén“ : tökélyt 
és lefordíthatatlanságot.

Nézem, összehasonlítom, ritmizálom, elmerülök benne — megállta 
a vizsgát 1 Ez műfordítás 1 Az eredetinek a hangulata ködlik a fordí
táson át. Ez művészet 1 — A többivel már könnyebben végezhe
tett sikeresen.

Jött Goethe. Egy vizsgáló pillantás és Szigethy munkába áll — 
most már tudatosabban. Ha az első próbában megsejtések is hatottak 
még: itt már kész műsorral és rendszerrel dolgozik, szinte az eredeti
ség bélyegét viselik a fordításai. Csak egyet említek :

Emlékezés.
Miért száll egyre messzebb vágyód ?
Nézd mily közel van a jó !
Csak ragadd meg boldogságod:
Ez mindig jelen való !
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Festékes készlete és ecsetje kéznél van, kitünően tud már vele 
bánni, kifejezi már a sejtelmes árnyalatoktól az éles rajzig az összes 
fokozatokat.

így felkészülve fog a német irodalom legnagyobb stilművészének, 
Schillernek a fordításába.

Huszonkét költeményt választott ki a bőségből. Itt szerepelnek 
Schiller retorizáló balladái közül: A búvár, Polykrates gyűrűje, Ibykus 
darvai, Hero és Leander, A kezesség, A sárkányviadal és Szigethy 
nem volna az a vérbeli paedagógus és didakta, ki a diákok százait 
vezette a szép megismerése felé, ha A séta és az Ének a harangról 
nem volna ebben a csokorban.

Mit kívánunk a műforditótól ?
Hódoljon az eredeti mű és a fordítási nyelv szellemének nemes 

önzetlenséggel. Azért önzetlenséggel, mert nagy a kisértése a fordítónak 
fogósabb esetekben saját gondolatait is belecsomagolní a fordítási 
anyagba. Vagy a beleélése oly alapos, hogy utánköltésbe kap. Szigethyt 
philológusi lelkiismeretessége megóvja ettől a kettős veszélytől.

Nem hiába gyakorlatozott K, F. Meyer és Goethe verseivel, 
itt egy húrpenditéssel beleringat az eredeti hangulatba, például Ibykus 
darvai-ban:

Kocsik s dalok nagy versenyére,
Görög törzsek vig ünnepére 
Jó Ibykus is utrakél.
Korinthus isztmusa a cé l . . .

Illúziónkat nem zavarja az a körülmény, hogy a sorok rendje meg
változott, a másodikra a negyedik, a harmadikra a második, a har
madik pedig a negyedik helyre került — a hangulat egysége nem 
szakad meg.

Vegyük most még hozzá a könnyed verselést, a jó magyarságát, 
akkor bebizonyosodik, hogy Szigethyt a legjelesebb műfordítóink körébe 
kell soroznunk,

De tallózzunk tovább. Láthatóan fejlődik Szigethy a három kötet 
folyamán, a legmagasabb fejlődési fokot, a harmadik kötet végén éri el 
az „Ének a harangról“ című klasszikus jelentőségű tanító költeményé
ben Schillernek. Itt maga a német költő is már tökéletes mestere az 
anyag elrendezésnek, a szerkezetnek, a legelső írályművésze (Stylvirtuose) 
a németeknek, ki a legcsekélyebb zökkenő nélkül száll a külső életből 
a belsőbe, száll a földről az eszmék honába — itt utolérni Schillert 
művészi teljesítmény és csak elismerése a fordító eredményének, ha 
megállapítjuk: ez a legjobb fordítása a három kötetben :

Jól a földbe befalazva 
Égett agyag minta áll.
Készen legyen a harang ma,
Föl, legények, munka vár!
Forró homlokon 
Izzadás folyjon,
Mestert műve igy dicséri —
De az áldás égből éri!
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Igen, az áldás égből éri — Szigethyt. Hosszú eredményes közép
iskolai tanárkodás után nyugalomba vonult — és folytatja ott, ahol 35 
év előtt abba hagyta; a költészetet. Ez a 35 év nyomtalanul suhant 
el — nem feje fölött, mert azt bizony megcsípte a dér — a lelke felett. 
Akkora zavartalan eszményi örömben van része, amit csak az örökké 
megifjitó költészet, művészet tud nyújtani. Derülten járja be a Gellért
hegy lankáit — nem magában, vele van a múzsa, a költészet és bizony 
nem egyszer azt sem veszi észre, hogy valaki elmegy mellette és az, 
elhaladtában, vissza-vissza néz az elysiumi mezőkön andalgó költő után. 
Mi is sokáig . . . tisztelegve.

Budapest. Mohr Győző.

Emlékjelek — Bizonyságok. Összegyűjtött dolgozatok. III. kötet. 
Irta Radácsi György sárospataki theol. tanár. Sárospatak, 1928. 244 
lap. Ára 5 pengő.

Összegyűjtött dolgozatainak III-ik kötetére még maga hirdetett 
1913. év végén előfizetést, de azután közbejött a világháború s a kiadás 
elmaradt. A múlt év őszén, a könyvkiadási viszonyok némi jobbra- 
fordultában reménykedvén, újra elővette a régi tervet s a jelentkezett 
kevésszámú előfizető mellett az ö sok-sok tisztelőjére, a sárospataki 
főiskola régi tanítványaira számítva, megindította a mű kiadásának 
munkálatát: megállapította a fölveendő dolgozatok sorrendjét, a nyom
dába adta a kéziratot s mikor az első iv korrektúráját kézhez vette, 
az Előszó írásába is belekezdett. Ez a kiszedett iv volt erősen alkonyba 
hajló életében az utolsó fénysugár, mert a mindenható Isten csakhamar 
kivette kezéből a tollat, melynek oly nagy mestere volt, mellyel az ő 
gazdag lelkének annyi fényes gondolatát, melegen érző szívének annyi 
nemes hevületét papírra vetette s elszólitotta őt hűséges földi szolgá
latai után ama magasabb szolgálatra. így Összegyűjtött dolgozatainak 
III. kötete vejének, Harsányi István tanárnak gondozásában látott 
napvilágot.

E III. kötet is, mint az Emlékjelek — Bizonyságok első két 
kötete nagyobb részben emlékezéseket, kisebb részben a nyilvánosság 
előtt tartott felolvasásokat foglal magában. A 23 Emlékezés közül 5 a pataki 
főiskola egy-egy elhunyt tanárának, tisztviselőjének, nagyobb része: 12, 
az egyetemes ref. egyház egy-egy nagyértékű, hűséges munkásának, a 
haza és irodalom egy-egy hatalmas oszlopának (minő Baksay Sándor, 
Bánffy Dezső, Tisza István, Pósa Lajos, Mocsáry Lajos, Antal Gábor, 
Erőss Lajos, br. Vay Béla, Kun Bertalan) kihűlt hamvaira teszi le az 
emlékezés koszorúját; egynéhány, a régi idők egy-egy nagyjának emlé
kezetét újítja fel születésük évfordulója alkalmából (Kálvin J., Tompa M.), 
végül egynéhány egy-egy magasabb méltóságra emelt vagy egyébként 
ünnepelt férfiúnak (Dókus E., Fejes I., Lévay J.) nyújt át egy hódoló 
rózsaszálat. Míndenik méltó, 10—15 évvel íratása után is, nemcsak 
arra, hogy elolvassuk, hanem egyházi és iskolai, politikai és irodalmi 
életünk munkás, kimagasló alakjainak nagy hozzáértéssel, széles látó
körrel, itt-ott kiváló jellemző erővel megrajzolt irói arcképei, melyeken 
az egyéniség színe, az érzés heve vonul át, ma is méltó gyönyörkö
désünkre és okúlásunkra szolgálhatnak.
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A Bizonyságok neve alá foglalt 6 felolvasás, melyek közül kettő 
(A bibliáról, A négyszázados reformáció) általánosabb témáról, négy 
Sárospatakkal és a pataki főiskolával kapcsolatos kérdésről szól, valóban 
méltó bizonysága szerzőjük eszményekért lángoló és főiskoláját mind- 
denekfölött szerető és magasra emelni akaró gondolkozásának. A Dol
gozatok közül, melyek eredetileg a Sárospataki Református Lapok-ban 
jelentek meg, a legrégibb (Kálvin J.) í909-ből, a legújabb (Tisza I.) 
1918-ból való; a szabad sajtó elnémitásával és az összeomlás ránk- 
szakadásával az ő szivének zengése is elhallgatott, az ő tollának perce- 
gése is elnémult!

Aki egyházi és iskolai, politikai és irodalmi életünk közelmúlt
jának nagy munkásaival — amint azok a Radácsi György szivén, 
lelkén keresztül alakot öltöttek — akar megismerkedni, aki a régebbi 
idők egy ragyogó tollú, zengzetes nyelvű, igézetes előadású írójával 
társalkodni akar, köszönetét fog e posthumus kötet kiadásáért mondani.

Rácz Lajos.
Revue des Etudes hongroíses et Finno-Ongriennes. Sous les 

auspices de 1' Académie hongroise des sciences, dirigée par Zoltán 
Baranyai et Alexandre Eckhardt. Paris, 5 année, fase. I—IV. p. 420.

Mindazoknak, akik értenek franciáúl, melegen ajánljuk ezt az 
ügyesen szerkesztett, tartalmas tanúlmányokban, elevenen irt bírálatok
ban, történelmi, irodalmi és vegyes közleményekben bővelkedő folyó
iratot, amelyet egyfelől Baranyai Z., a Népszövetség mellé beosztott 
magyar titkárság titkárja, másfelől Eckhardt S., a budapesti egyetemen 
a francia nyelv és irodalom tanára szerkeszt a M. Tud. Akadémia 
pártfogása mellett s amely a franciák nyelvészeti, nép- és földrajzi, 
történelmi és politikai felvilágosítása mellett főkép a francia-magyar és 
magyar-francia kulturális érintkezések, szellemi és erkölcsi ráhatások, 
befolyásolások történetét, tehát a nemzetközi irodalom- és művelődés- 
történetnek egy fontos ágát igyekszik alapos kutatások révén földeríteni 
és az olvasó elé tárni, A negyedévenként megjelenő folyóirat évi elő
fizetési dija 10 pengő, mely a Librairie Honoré Champion, Paris (5 quai 
Malaqudis) cimre küldendő.

E Francia Szemle múlt évi folyama — részint franciák, részint 
magyar emberek tollából — gazdag változatát tárja elénk az érdekes 
és fontos tanulmányoknak, hosszabb-rövidebb cikkeknek, finom bírála
toknak. A franciákat a magyar történelem főbb eseményei felől híven 
és alaposan tájékoztatni van hivatva Eckhardt Ferenc bécsi levéltárnok 
magvas dolgozata: Bevezetés a magyar történelembe (Introduction 1' histoire 
hongroíse), mely a maga 142 lap terjedelmével, majd önálló füzetben 
megjelenve, rövid és szabatos tájékoztatóúl fog szolgálni a magyar 
nemzet ezeréves történetének kiemelkedőbb mozzanataira nézve, gazdag 
(s a német, francia és angol irodalom ez irányú termékeire is kiterjedő) 
bibliográfiájával pedig útbaigazítást nyújt mindazoknak, akik az egyes 
korok történetét tüzetesebb tanúlmány tárgyává óhajtanák tenni. Gyalokai 
Jenő katonai történetiró a Mohácsi csata harcászati lefolyását, Thienemann 
Tivadar egyet, tanár Erasmusnak, a nagy humanistának a magyar 
elmékre gyakorolt szellemi befolyását, e sorok írója Pictet B. XVIII.
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századi genfi tanár és lelkész nagyszámú munkájának magyar kiadásait 
és fordításait, Haraszti Emil a magyar huszárok elszászi szereplését, 
Bartucz Lajos a magyar nép antropologiai alkatát, Baranyai Z. Amiéi 
genfi iró Petőfi-forditásait, Tolnai Vilmos egyet, tanár a magyar királyné 
vizének nevezett illatszert ismerteti, Szinnyei F. a francia és magyar 
romanticizmust hasonlítja össze, Sági I. a magyar nyelvészetnek utóbbi 
évtizedekbeli fejlődéséről és irányairól rajzol vonzó képet. Az adatok - 
tárában a francia és magyar szellemi érintkezés és ráhatás több nagyon 
érdekes és tanulságos esete van feltüntetve a múltból és jelenből. A 
kritikai rovat, ügyes elosztással, úgy van berendezve, hogy lehetőleg 
francia bírálók ismertetik a magyar íróknak és magyar bírálók a francia 
íróknak a magyar-francia kulturális érintkezést tárgyaló müveit. így 
Eckhardt F. ismerteti és bírálja Auerbach francia történetiró művét, 
mely Ausztria és Magyarország szerepét adja elő a világháborúban, 
viszont Székely J. mutatja ki Constantinescu oláh pamfletirónak a 
magyar-oláh történelmi kapcsolatok terén való tájékozatlanságát és bak
lövéseit. Faludi, Hevesi, Kémery, Téréi francia tárgyú vagy a francia 
kultúrát érintő müvei mind alapos bírálatban részesülnek.

Mi a szép francia nyelven írott, a tudományos alaposságot európai 
látókörrel és a kifogástalan simaságot helyes magyar állásponttal egyesitő 
Revue-1 élvezettel olvassuk s annak a külföld olvasóközönsége körében 
mentői szélesebb elterjedést kívánunk! Rácz Lajos.

Az  elszakított magyarság közoktatásügye. írták: Barabás
Endre, Berkes József, Csuppay Lajos, Jancsó Benedek, Kornis Gyula, 
Pecháry Adolf. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta: Kornis Gyula. 
Budapest, 1927. 230. lap. A Magyar Pedagógiai Társaság kiadása.

Ezt, a legilletékesebb szakemberektől irt munkát minden magyar 
nevelő csak a legnagyobb haszonnal forgathatja. Az egyes fejezetek 
különböző terjedelműek. Legnagyobb a Románia közoktatásügyét tárgyaló 
13—136. (írták: Barabás E. és Jancsó B.); utána jön Szerbia 137—185. 
(Irta: Berkes J.), a felvidék (Pecháry 186—218.) és végre az utolsó, az 
Ausztriához csatolt terület közoktatásügyi 219—230. (Csuppay L.).

Mindegyik fejezet az elcsatolt részek közoktatásügyének nemcsak 
a jelen állapotát, hanem annak múltját is tárgyalja. A jelen a magyar
ság szempontjából elszomorító és szinte összefacsaródik az olvasó szive, 
ha látja, hogy kivált Románia az utolsó 5 év alatt micsoda pusztítást 
vitt végbe a magyarság iskoláiban, amennyiben (1919 —24-ig) összesen 
8076 magyar tannyelvű intézménytől fosztották meg Erdély magyarságát.

A románok, szerbek, csehek egyformán helytelen kultúrpolitikát 
követtek akkor (amint azt kiváló embereik be is ismerik), midőn nem 
tartva szem előtt az iskolaügy terén fontos fokozatosságot, tömegesen 
államosították az új területek iskoláit, nyakra-főre új intézeteket létesí
tettek, de azokat nem voltak képesek szabályszerűen képesített tan
erőkkel ellátni, úgyhogy tanügyükjjez idő szerint igen alacson színvonalon 
áll, tanerők és tanulók tekintetében. Legjobban megboszulta magát ez 
az eljárás a legbrutálisabb eszközöket követő Romániában, melynek a 
régi királyságban virágzó középiskolái voltak, az utolsó években köve
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tett oktalan kultúrpolitika azonban ezeket szétzüllesztette, az új tarto
mányokban pedig még nem tudott kellő színvonalú közoktatást beren
dezni. De a tótokat is utolérte a nemezis, amennyiben a legerélyeseb
ben folyik azok elcsehesitése.

Azonban bármenyire fáj is az olvasónak a magyarság ilyetén 
elnyomása, el kell ismernünk, hogy ellenfeleinknél is találhatni utánzásra 
méltó mozzanatokat. így például a románoknál Spiru Haret miniszter 
intézkedései figyelmet keltők. Szerbiában a kétféle : kis és nagy érettségi 
(az első a IV. osztály elvégzése után), a cseheknél a tanárok fizetésénél 
a széniumos rendszer stb.

Végül azt is tanuljuk e tartalmas könyvből (kivált Jancsó fejtege
téseiből', hogy a magyar kultúrpolitika is követett el hibákat, kivált a 
románokkal szemben. Nem igyekeztünk a régi királyságra kulturálisan 
hatni, nem édesgettük egyetemeinkre a nemzetiségeket, különösen a 
románokat, hanem átengedtük a francia kulturbefolyásoknak.

Mennyivel más irányban haladt volna Magyarország és Románia 
viszonya, de a többi balkáni népeké is, ha egyetemeinken nagyobb 
súlyt vetettek volna a balkáni népek etnográfiájának, összehasonlitó 
filológiájának, történelmének ismeretére; ha nagyobb számmal lettek 
volna e nyelveken jártas embereink, akik pl. a románokat tévedéseik
ből az igazság útjára vezérelték volna?

De amit eddig elmulasztottunk, azt ezután kell megtennünk, csak
hogy immár más célzattal, amikor a tudomány által kovácsolt fegy
verekkel kell visszahódítanunk az elveszített pozíciókat. — Mert jól 
mondja Kornis pompás előszavában, „hogy minden oly törekvéssel 
szembe kell szállnunk, mely az u. n. pedagógiai pacifizmussal akarja 
megmerevíteni azt az állapotot, melyet igazságtalanul és vakon a fegy
ver brutális erőszaka ránk kény szeri tett.“ Szelényi Ödön.

Dr. Márton B éla: Ausztrália. Gaea, a föld, az élet és a tudo
mány könyveinek a 3-ik száma. Csáthy Ferenc Egyet. Könyvkereskedés 
és Irodalmi Vállalat R.-T. Debrecen—Budapest kiadása.

Dr. Milleker Rezső egyet, tanár szerkesztésében jelent meg ez az 
olcsó kis könyvecske, mely Ausztráliáról szakszerű és mégis könnyen 
érthetően megirt összefoglaló munka akar lenni a nagyközönség számára. 
Nemcsak akar lenni, de az is, sőt hézagpótló i s ; mert a szerencsés 
tollú szerző olyan világosan és érthető módon tudja szavakba öltöztetni 
mondanivalóját, hogy a sokak által ma még nem igen kedvelt földrajz
tudományt is vonzóvá tudja tenni nemcsak a tanuló és tanító, hanem a 
művelt olvasó számára is. A könnyed, élvezetes leirások illusztrálására 
felhozok egy eléggé csiklandós példát: „Az ausztráliai alpok, bár a 
kontinens legmagasabb hegysége, korántsem nyújtja azt a képet, amit 
névadó hegysége mutat. Azt a vad szépséget, amit az alpok zegzúgos 
gerinceivel, kiszökkenő csúcsaival, mély, szűk völgyeivel elénk tár, itt 
lekoptatta az idő. Inkább fensíkszerű hullámos felülete van azoknak a 
hegyeknek, melyek együttesen viselik az ausztráliai Alpok nevet." Itt 
eszembe jut egy másik tudósunk stílusa, ciki az ő tudományos munká
jában a mi bájos Dunántúlunk hegyeiről így ír: „A Nyugati közép



hegységben hiányoznak az összefüggő, nagy kiterjedésű, fensikokat alkotó 
táblaságok (karsztok) és a szintén összefüggő, egyszerű, hullámos domb
ságot alkotó neogén táblaságok.“

Amit Márton Béla dr. egyet. m. tanár ebben a kis könyvben 
Ausztrália leiró földrajzáról, népességéről, gazdasági életéről és politikai 
földrajzáról mond, az bármilyen rendű és rangú olvasó számára: eleven, 
szórakoztató, de azért komoly, tanulságos olvasmány. A statisztikai 
adatok is, pedig vannak szépen, a szerző magyar vonatkozású s egyéb 
összehasonlító megvilágításában mindig érdekesek, tanulságosak. Kedves 
kis zsebkönyv lesz ez a tanulónak, tanárnak egyaránt; kedves olvas
mánya minden tanulni szerető olvasónak. Éppen ezért reményiem, rövid 
időn belül ott lesz minden középiskolai ifjúsági könyvtár polcán s a 
tanári szakkönyvtárakban; de ott lesz az egyetemi hallgató zsebében 
s minden nyilvános könyvtárban is. Egy hiánya van ennek a kis 
munkának, amit olcsósága sem menthet, hogy nincs hozzá mellékelve 
Ausztrália térképe. Végül szeretném hinni, hogy csak az én példányomban 
találhatók olyan hiányosan nyomott lapok, melyeknek egyikén, másikán 
30—40 betű is hiányzik, avagy hibás, ami bizony az értelmes olvasást 
meg-megzavarja.

Budapest. Dr. Kubacska A.

Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története (1600—1800). 
Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Budapest, 1927.

Hazánk egyik sokoldalú lángelméje Eötvös József báró, mint iró, 
biráló nyilatkozik meg akkor, mikor azt mondja, hogy a könyv ne csak 
szép mű, de szép tett is legyen. Mivel a nemzet sorsát nagyrészt a 
nevelők tartják kezükben, szép tett, nagy tett, hazafias tett ennek a 
széles látókörű, nagy irányitóerejű, gazdag tanulságú munkának a meg
alkotása.

A XVII. és XVIII. század neveléstörténetének megírása, mint a 
tudós szerző a mű előszavában maga is megjegyzi, az anyag nagy 
gazdagsága, szövevényessége miatt nehéz feladat. A kiválogatás és 
szerkesztés munkájánál a könyv fent jelzett, gyakorlati célja, meg a 
szerző pedagógiai és filozófiai éleslátása adja meg az irányítást. Ez 
adja meg a műnek a könnyen áttekinthető szerkezetét is ; három részre 
tagolódik, ezek: a XVII. század, XVIII. század s a hazai törekvések és 
alkotások pedagógiatörténete.

Jellemzi a munkát mindenekelőtt az a széles látókör, mellyel a 
szerző dolgozik s melyet az olvasó előtt megnyit. Nemcsak pedagógiai 
elvek, álláspontok összegezése a mű, hanem — szinte Homeros módjára, 
történésben adva a tényt, mutatja be a szerző az egyes korok és 
személyiségek pedagógiai nézeteinek, felfogásának a kialakulását, S itt 
szívesen használja a neveléstörténet segédtudományainak : a filozófiának, 
a történelemnek, irodalomtörténetnek az eredményeit is. Minden kor 
jellemzése az illető kor filozófiai felfogásának vagy a tárgyalt pedagógus 
filozófiájának a jellemzésével kezdődik. Ez a talaj, melyből a peda
gógiai eredmények kihajtanak. A saját koruknak az álláspontjáról mél
tatja ezeket az eredményeket, mert hiszen másként tárgyilagos érté
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kelés történelmi munkában nem is képzelhető. A tanulságokat azonban 
a jelen számára vonja le és alakítja ki a szerző s ezzel a tudományos, 
filozófiai alapon nyugvó munka gyakorlati jelentőségűvé válik a peda
gógus-olvasó kezében.

Az elvek, gondolatok, eszmemenetek bemutatására e műben ép 
úgy, mint előző munkáiban a legkitűnőbb eszközt választja az író : 
magát a tárgyalt pedagógust szólaltatja meg. Érdekes, jellemző szemel
vényeket ad az illetők munkáiból s ezzel oly közvetlen viszonyt teremt 
az olvasó s az auktor közt, amilyent ívekreterjedő ismertetésekkel sem 
lehetne elérni. Ezeknek nagy értékét csak még inkább érezzük, ha 
elgondoljuk, hogy a tanuló ifjúság is eredetiből ismerheti meg általuk 
az egyes Írókat, műveket, s az illető teljes művek elolvasásához, mint 
saját tapasztalásomból is tudom, ellenállhatatlan kedvet kap.

Az egyes fejezetek végén az illető pedagógus „Öröké" címen 
összegezi azokat az elveket, melyekben az iró újat adott, értékeset 
alkotott, melyekkel a pedagógiát előbbrevitte, melyek a történelem nagy 
próbáját is megállták s melyek nekünk is értékes kincseink. De nem 
a kritikus ridegségével, hanem a nagytudású, mélyérzésü lélek szerető 
elnézésével tárgyalja a tévedéseket, a túlzásokat, a botlásokat is s 
még ezekből is tud, ha nem pozitív, hát negativ tanulságokat levonni. 
Különösen egyes pedagógusok méltatásában választja szét mesterien az 
újonnan felfedezett nagy értékeket s a hozzájuk tapadó értéktelen sala
kot, azoknál, hol erre leginkább szükség van. Ilyen pl. Rousseau, kirek 
munkáiban a lángelméjü újítások, az eredeti egyéniség, az előadásnak 
és stílusnak megkapó varázsa még olyan kikristályosodott, józan itélőerőt, 
mint Kant-é is könnyen magával ragad.

Igen nagy értéke a műnek, hogy az egyes korban, térben, fel
fogásban elkülönülő pedagógusokat és elméleteket nem egymástól 
elszigetelten, tárgyalja, hanem a bevezető részben mindig megemlékezik 
azokról a hatásokról, melyeket az illető a maga szellemi elődeitől vett 
s a befejezőben összegezi azokat, melyeket utódaira tett. Ezzel eléri 
azt, hogy a szellemi életet nem szakadozott, töredezett, egymás mellé
helyezett részletekben mutatja be. Megfelel a pedagógusvilág előtt oly 
jól ismert comeniusi képnek : nem holt hasábokból összehordott farakást, 
hanem üdén zöldelő, élettől duzzadó, terebélyes nagy fát állít lelki 
szemünk elé. S hogy e hasonlatot folytassam, mint a fa, mely mozaik
szerben helyezi el koronájában leveleit, hogy azoknak mindegyikét érje 
az éltető napfény, úgy találja meg a szerző minden új gondolatnak, 
eredeti eszmének a legmegfelelőbb helyet a neveléstörténet elveinek 
sűrű tömegében. Még e tévedések értékét is meglátja, a mozgató, ható
erőt ezekben is értékeli s igy még ezekre is ráirányítja az utókor hálás 
tekintetét, mely tekintet feledéstől óvja, halhatatlanná teszi őket.

(így látja meg például a Philantropium-ban a mai kísérleti-iskolák 
ősét, az ő merész kezdeményezésű, nagy kilengéseket mutató nyelv- 
oktatásukban a ma is sokat emlegetett „direkt módszer“ alapjait.)

Az egész mű folyamán nagy gondot fordít a szerző a magyar 
vonatkozásokra. Behatóan foglalkozik azzal a felemelő ténnyel, hogy a 
kor legkiválóbb pedagógusa, Comenius Sárospatakon is élt. — Jogos
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önérzettel mondja itt az iró, hogy „nincs a kort tárgyaló neveléstörténeti 
munka, bármily nyelvű legyen, mely elhallgatná Sárospatak nevét." — 
Ugyancsak felemelő tudat az is, hogy a nevelés másik nagy apostolával, 
Pcstalozzival is közvetlen viszonyt teremtett a magyar pedagógiának 
egyik halhatatlan egyénisége.

Brunsvik Teréz grófnő, ki Pestalozzi yverdoui előadásain szivta 
magába a nagy reformeszméket, a népneveléshez szükséges szociális 
érzéket, amit a lelkes honleány itthon azután olyan magasztos módon 
fordított hazánk javára.

De összefüggő egészében a III. részben tárgyalja e mű a magyar 
viszonyokat. Itt is az előbb vázolt módon, az egyes korok vezetőszel
lemeinek idevonatkozó művei, gondolatai alapján, a filozófiai és törté
nelmi viszonyok vázolásával dolgozza ki a kor rajzát. Közvetlenül jut
tat itt is Pázmány, Káldi, Apáczai, Bethlen, Mikes, Bessenyei, Kazinczy 
gondolataihoz, hogy ezek alapján tiszta és hű képet kapjunk a protes
táns és katholikus iskolák életéről és működéséről, erényeikről és 
hibáikról. Behatóan tárgyalja az igen nagy jelentőségű Ratio Educationis-t, 
kimutatja ennek eredetiségét s fájó szívvel szól annak hatástalanságá
ról, arról a bántó közönyről, mellyel azt a külföldi pedagógiai irodalom 
agyonhallgatta. A sorok közül kiérezzük az „élet kapujáéban csüg- 
gedező, azon hiába zörgető magyar nemzet nagy tragikumát, azt, hogy 
időnk és erőnk java történelmünk egész folyamán a Nyugat védelmében 
használódott el s ez a Nyugat mindig, még akkor is, ha a szellemiek 
terén korszakalkotót teremtettünk, rideg közönnyel zárkózott el előlünk. 
Ez a sors még szembeötlőbb a „második haza“, Erdély művelődés- 
történetében ; ennek neveléstörténetével fejezi be a szerző nagyarányú 
müvét.

Az előszóban az érdemes iró „erősen alkonyodé" életkorát említi. 
A mű áttanulmányozása után ezzel kapcsolatban koszorús költőnknek, 
Arany Jánosnak legremekebb alkotásaira, késő öregkorának hervadha
tatlan virágaira, az „Oszikék“-re kell gondolnunk.

Amilyen ragyogó kincse a magyar irodalomnak az „Oszikék"-et 
tartalmazó „kapcsos-könyv", olyan múlhatatlan értéke a magyar nevelés- 
tudománynak ez a mű. S mikor megjelenéséért írójának hálás köszöne
tét mondunk, kérjük a magyarok Istenét, hogy azt az említett alkonyt 
minél hosszabbá és minél verőfényesebbé tegye !

Budapest. Dr. Zelenka Margit.

Harsányi-emléklapok. Sárospatak, 1928. Kiadja a Sárospataki 
Ref. Lapok szerk. 51. lap.

Múlt számunkban még elismeréssel emlékeztünk meg a java fér
fikorában lévő Harsányi búzgó irodalmi munkásságáról s ma, im, a halála 
alkalmából kiadott Emléklapokkal kell foglalkoznunk. Az elmúlás szele 
elhervasztotta élte virágát. A döbbenet tükröződik e kis emlékfüzetből 
s az elköltözött nagy tanár iránti részvét, szeretet, mely kartárs, felettes 
hatóság s tanítvány szívében, száján megfogamzott. A végtisztességtétel 
beszédeit is magában foglalja e kis füzet. Szomorúan látjuk, hogy sok 
szép terve maradt kidolgozatlanul. Nagy veszteség a halála a prot. 
tudományosságra. Gulyás József.



Helyreigazítás. Ezen folyóirat múlt számában „Űj magyar filo
zófia" c. cikkre vonatkozólag tisztelettel kérem a következők közlését :
— Nem felel meg a valóságnak, hogy „A filozófia alaptanai" c. köny
vem „a szegényeken nem segített, mert már a múlt évben odaadtam 
kifejezetten könyvemmel kapcsolatban szegényügyi célokra a bruttó 
bevételből „a könyv céljaira" váratlanul kapott kis összegeket. — Nem 
felel meg a valóságnak, hogy Vaihinger álláspontját az „igazsággal" 
kapcsolatban nem „a célszerű tévedés" jellemzi, mert Vaihinger maga 
mondja már könyve első részében, hogy: „wir werden noch unten 
darauf hinweisen, dass Wahrheit nur der Zweckemässigste Irrtum sei."
— Nem felel meg a valóságnak, hogy a Girggnsohn által is vallott 
azon idézetet, hogy: „a vallással kísérletezni nem lehet", ki kellene 
egészíteni azzal, hogy vallásos emberekkel kell-e vagy lehet-e kísér
letezni ; mert maga Girgensohn is élete végén változtatott álláspontján 
a kísérleti módszert illetőleg (kísérletei különben vallásos költemények 
olvastatásából állottak, melyek nem jelentenek eredeti vallási élménye
ket, csak utánaéléseket.) — Nem felel meg a valóságnak a protestáns 
misztikára vonatkozó álláspontja (mely könyvem álláspontját sem 
adja vissza pontosan). Irányadó: a biblia. (Dr. Révész Imre : Jegyzetek 
a magyar református tudománypolitikához.) A református misztika 
egyik kiváló ismerője: Mátyás Ernő ref. theoí. tanár szerint: „a vallásos
misztika minden szellemi jelenség között a legmagasabban á ll" ........s
abban egyéni életünk végtelen ősalapjával, Istennel jutunk egységbe."
— A valóságnak nem felel meg, hogy könyvemben szó van „nyelv
tanításról látás, hallás (stb.) segítségével", mert könyvemben itt „tanu
lásiró l van szó, melynek az érzéki adatokkal való kapcsolatáról az 
érzések elemzésének egyik legkiválóbbja: Mach könyve (ford.: Erdős 
L.) első lapján mondja: „Színek, hangok, hő-, tér-, időérzetek stb. a 
legkülönbözőbb módon vannak összekapcsolva. Ezen szövedékből a 
viszonylag állandóbb kapcsolatok előtérbe nyomóinak, bevésődnek az 
emlékezetbe s nyelvi kifejezést találnak." (Mások sem mondanak ennek 
ellent.) — Ugyanilyen cáfolatot lehet tenni a bírálat többi ellenvetéseire."

Gerőcz Kálmán.

Belföldi lapszemle.
A jövő utjain c. pedagógiai folyóirat 1928. évi január-márciusi 

számában elsőben magyar fordításban kapjuk Giuseppe Lombardo- 
Radice, az Üj nevelés mozgalmánák egyik legkiválóbb olasz képviselő
jétől a „Gyerekek Újságja és Gyerekujságok Itáliában" c. cikket. 
Szerinte a Gyerekujság szerkesztősége, legyenek kicsinyek vagy nagyok 
benne, igazi és valóságos katedrája a gyakorlati nevelésnek. A gyerekek 
újságjának rá kell nevelni az ifjúságot arra, hogy a forgalomban lévő 
gyermeklapokat is kritikai érzékkel olvassa. A gyerekek lapjai közt 
azok a legjobbak, melyek egyetlen intézet falai között csinálod-
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nak. A nyomtatott újságokban semmi esetre sem szabad ki írni a szerző
gyerek nevét. — A második cikk R. Smola a bécsi tanítóképző intézet 
vezetőjétől való és egy Tanulók újságát ismertet. Egyéb cikkek: A 
gyermeki munkában ujraébredő néplélek. (Kari Hóls). Magyar nép
művészet az iskolában. (Undi Mária). A gyermekek tervező munkája 
a családban. (Czitronyiné). Gazdag „Az új nevelő műhelyéből" c. rovat 
is pl. alkotó nevelés a Családi iskolában. Papírmunka technika. Gon
dolatok a zenei nevelésről. A Szemlék és jegyzetek közt kiemelkedik 
egy meleghangú megemlékezés Kovács Sándor zenepedagógus hátra
hagyott munkáiról.

A Híd c. irod. művészeti és társadalmi folyóirat húsvéti számá
ban Th. Wigand Ede „Iskola és otthon" cimen kemény kritikát gyako
rol a mai iskoláról és tanításról. Mintaiskolának ajánlja a gothenburgi 
(svédországi) Samskolá-t, mert ott nem a tanító, hanem a növendék a 
főszemély. Nálunk (a kontinensen) ép az ellenkezőjét tapasztalni. „Csak 
felelni és felelni", kérdezésnek semmi helye. Ha pontosan bemagolja: 
kitűnő. Logikai értelmezés, szellemi megemésztés lényegtelen (?). Tanító, 
tanár a „hivatalosan megállapítottat" gépiesen továbbítja. . . . Az ered
mény : Termelők helyett puskázok, a bölcsész : élő, de megmerevedett 
lexikon, a jogász: corpus juris, a matematikus: számadógép, az orvosok: 
bábák és a bábák orvosok. „Ezek az examinált studentek." . . . „Nagy 
archívum vagyunk, megtömve Írnokokkal a tudomány konzervátoraival, 
restaur álókkal, szolgákkal stb. . . . Utolsó generációnk tündökölt az
az egyénietlenség eredménytelenségével . . az utókoron a sor, tudo
mányt, művészetet egyénileg fejleszteni."

A hivatásos pedagógusok előtt nem újak és nem ismeretlenek 
ezek a vádak. A modern tanárság látja a mai nevelés és oktatás hibáit, 
melyeket a szerző nagyon is túloz és igazán „verejtékkel és buzgalom
törekszik azok eltüntetésére." De azért, mint minden téren, a tanítás 
terén is mindig lesznek művészek és kontárok!

Az Evang. Népiskola áprilisi számából kiemelhető Koller István 
cikke, mely „A filozófia és pedagógia" lényeges vonásait vizsgálgatja.

A Néptanítók Lapja 1928. évi április hó 1-ső számában Kornis 
Gy. államtitkár hatalmas érvekkel száll szemben a nyári nagy vakáció 
meghosszabbítása ellen és a mellette felhozni szokott gazdasági, egészség- 
ügyi és művelődéspolitikai érveket sorra megcáfolja. Cikkét e szavak
kal fejezi be : „az erre (t. i. a vakáció meghosszabbítására) irányuló 
törekvés egyenesen káros a magyar ifjúság s ezzel a magyar kultúra 
és nemzet jövője ellen.“ — Reméljük — hogy a hatalmas szózat után 
az odiósus ügy, mely ellen a tanárság annyit küzdött, végleg le is kerül 
a napirendről és helyreáll a régi rend.

Az 1928. évi április hó 17-iki számában gr. Klebelsberg miniszter 
„Több élet és több munka" cimen tovább szövi a neonacionalizmus 
gondolatát,
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Az Ifjúsági Vezető márciusi száma közli Raffay püspöknek a 
magyar zene barátainak első hangversenyén mondott megnyitóját: 
„Harc a nemzeti gondolatért a magyar zenén keresztül" címen.

Az áprilisi számban br. Vlassics Tibor versben üdvözli Magyar- 
ország kormányzóját. Mindkét füzetben folyik továbbá Váradi J. „Jel
lemképzés az ifjúsági egyesületben" és Fekete J. „Az élő szó, a kép 
és betű az iskolán kívüli népnevelésben“ c. cikke.

A Polgári ísk. Tanáregyesület Közlönye februári számában 
hozza gr. Klebelsberg miniszter korszakos újévi körlevelét. Ugyanezen 
számban Loschdorfer János A tizedes törtszámok tanításáról ir.

A Magyar Középiskola március-áprilisi számában Kisparti J. ir 
A gyakorlati tanárképzésről, különös tekintettel a pedagógiai vizsgálatra 
és megállapítja, hogy a pedagógiai vizsgálat gyakorlatiasabb olyan
féle lehetne mint pl. a bírói vizsga. Kívánatos volna, hogy a peda
gógiai vizsgálat írásbeli része a gyakorlati év anyagából vegye a 
tárgyát. — Figyelmet érdemel „A tanárképzés követelményei a 
fizikus tanárjelöltekkel szemben" c. cikk is Bernolák K tollából; azt 
kívánja többek közt, hogy a qualitásos kísérletek lehetőleg előzzék meg 
a quantításos méréseket, a kísérletek bemutatásánál az egyszerűségre 
kell a tanárjelölteket figyelmeztetni; fel kell hívni a figyelmüket arra, 
hogy jegyzet készítést ne kívánjanak; végül meg kell őket ismertetni 
a fizikai szakirodalom lényeges munkáival. A tanítás módszertanából c. 
rovatban Karl. J. A vetítő gépek alkalmazásáról ir a földrajztanításban.

Az O. K. T.-i Közlöny 1928. évi áprilisi számában Ember J. 
mélyen szóló cikkben (Történetszemlélet és Történettanítás) a mai tör
ténet tanitás eljárását ismerteti. Alapvető tételei: a gondosan szelektáló 
tényeknek egy összefüggő egész keretébe illesztése, a történeti élet 
hatóerőinek kidomboritása, a történeti megértésen felépülő történeti 
érzék és gondolkodás fejlesztése, egy szóval, filozófiai szellemet kell 
bele vinni a történelembe, miáltal megszűnik a legkönnyebb tárgynak 
lenni, de méltóbban fogja betölteni a „magistra vitae" szerepét.

Szép, helyes gondolatok, de mégsem egészen újak. Ballagi A. a 
budapesti egyetemen tudvalevőleg évtizedeken át eszmei alapon taní
totta a történettudományt és ezt a szempontot nem egy tanítványa a 
középiskolában is szép sikerrel érvényesítette.

Olofsson G. (Rajzoktatásunk magyar vonatkozásai) címen követeli 
a rajzoktatásnak szélesebb alapra fektetését, tekintettel a benne kiemel
hető hazai vonatkozásokra. Jámbor Gy. Franciaország középiskoláinak 
jelen viszonyait ismerteti.

A Magyar Művelődés március-áprilisi számában Loczka Alajos 
cikke „Tanárképzés az északamerikai egyesült államokban" érdemel 
külön is figyelmet, mert összehasonlítja a magyar tanárképzéssel. 
Megállapítja többek közt, hogy míg nálunk a fősúlyt a szaktárgyakban 
való teljes felkészültség elérésére helyezik, addig Amerikában első-
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sorban a tanitónevelő munkában való jártasságra oktatják a jelölteket. 
Továbbá, hogy amíg az amerikai tanár magára vállalja a családi nevelés 
70°/c-át, addig a magyar tanár a magyar tudományos világból veszi ki 
a maga nagyob részét, mert az előbbit képzése egész folyamán arra 
szoktatták, hogy a gyermekekkel foglalkozzék, az utóbbit pedig, hogy 
a tudományos problémákat fejtegesse. (Nálunk az Eötvős-Kollégium 
kétségkívül, főleg az utóbbi szellemben nevel, de azért az utolsó évek
ben már a gyakorlat minden ágára is jobban előkészítik a jelölteket, 
főleg a budapesti gyakorlófőgimnáziumban.) Helyesen mondja szerző, 
hogy a helyes utat valahol a két véglet között kellene megtalálni, illetve 
a kettőt összekapcsolni. Mi úgy látjuk, hogy mi már ez úton kezdünk 
haladni. Szelényi Ödön.

A Tanítók Lapja 1928. év 9—10—11. számaiból kiemeljük 
Földes F. éleshangú cikkét, melyben támadja a képezdei tanárok szó
többséggel hozott határozatát, hogy a régi tanítóképző fentartása mellett 
nyilatkoztak, nem pedig a tanítóság által kívánt érettségire felépített főiskola 
mellett. Somorja L. a testnevelés hatásáról értekezik; Toros K. pedig 
„A XX. század szellemi irányzatáról.“ A Problémák rovatában hozzá
szólások folynak erről a kérdésről: „Neveljük-e gyűlöletre növen
dékeinket ?“ A vezércikkek a III. egyet, tanügyi kogresszusson foglal
koznak és követelik a nyolcosztályú népiskolát és a főiskolai tanító
képzést.

Külföldi lapszemle.
A Pädagogisches Zentralblatt 1928. évi 3. száma Lietz Hermann 

és a „Landerziehungsheim" fontosságához méltó értékes cikkeket tartal
maz. Az első Andreesen Alfrédtől éppen Lietzről és az általa létesített 
nevelőintézetekről értekezik. Az intézmény maga harminc éves, 1898. 
április 28-án nyitotta meg Lietz az első ilyen intézetet a Harz nyúlvá
nyain Ilsenburgban; ebből, ennek példájára egész mozgalom fakadt. 
Kell természetes akadályokkal megküzdenie, de ő az alkotás embere, 
a gyors teremtésé s így egymás után állítja fel a falusi nevelőotthonokat, 
Mások is követik példáját s ha más nevet is adnak intézményeiknek, 
mégis iskolafajt teremt példája. Lietz kilenc év előtti halála után is 
terjedt a mozgalom, mely különösen a háború után lendült fel nagyon. 
Maga a gondolat angol eredetű, Reddie „New schoolja“-ja Abbot- 
sholmban a példa, ki maga Reinnek, a nagy jénai pedagógusnak tanít
ványa, viszont Lietz nála ismerte meg e mozgalmat. A Reddie-féle 
internátusok angol elv szerint főleg a sportban vezetnek, pedagógiai és 
didaktikai szempontból maradiak. Elve az, hogy minél kisebb intézetek 
létesüljenek (110—120 növendék legfeljebb), az iskola a városon kívül 
nyerjen elhelyezést jó levegőn: a koedukáció ellensége, általában Reddie 
férfias jellegű nevelést ad, — Lietz először irodalmilag foglalkozik e
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kérdéssel, kezdi az akkori intézmények kritikájával, végül felhívást 
tesz közé a német társadalomhoz, hogy anyagiakkal támogassa e 
mozgalmat. ígér és kíván önfeláldozó és lelkes tanári munkát, mely 
szerető és erős is egyúttal. Mint fiatal emberből, senki sem nézte volna 
ki a jövendő szervező tehetségét; gyámoltalan, emberkerülő a lénye. 
Vallástörténeti tanulmányai alapján jut arra a végső következtetésre, 
hogy az egyénben a megtestesült értékérzet a vallásos élet mozgató ereje. 
S ha kérdezzük: Mit teremtett hát? 1. Felfedte az emberi élet igaz 
értékét, mely nem néz rangra vagy vagyonra, hanem csak az egyéni 
értékekre. 2. Nevelői egyesülést teremtett, önkormányzatot, hol a tanít
ványok is nevelik egymást. 3. A valódi élet követelményeire hallgat: 
túlterhelést nem akar, de nem kényelmi szempontból küzd ellene, ő 
megszünteti a haszontalan túlterhelést, hogy viszont más irányban 
erősebben vegye a lélekben szunnyadó erőket igénybe. Nem könyv
tudást, hanem életre valót kíván adni. 4. Fokozatokat különböztet meg 
a nevelésben s más módon foglalkozik a 10—12 éves gyermekkel, 
mint a felnőttebbekkel, mindenkinek megfelelő környezetet akar az 
otthonban nyújtani, Ez az uj u. n. „otthonok“ igazi célja és jelentősége : 
a család mellett és helyett ezek az egyéni nevelés helyei.

A második cikk Ferriére Adolf tollából van, ki ezt 1919-ben 
franciául irta meg, mint a nagy pedagógus tanítványa. Szerinte nagy 
tudású, de még nagyobb erkölcsi érzésű ember Lietz, ki a lényeges 
kihámozásra törekszik, a tudást értékítéletek szerint rendezi. Leírja e 
cikk Lietz tanítását, azt a szellemet, mely e „Heim"-okban leng, külö
nösen érdekes az ájtatosságok erkölcsnemesitő hatása, melyekben a 
koráléneklés és hétköznapon erkölcsnemesitő szép müvek felolvasása, 
vasárnap szent beszéd szerepel. Nappal Lietz a növendékekkel dol
gozik a mezőn, kertben; emellett öt órát is tanít, este ájtatosságot tart, 
végül éjjel kettőig is levelezését intézi e nagy energiával bíró férfiú. 
Benne a hit tartja a lelket: bizalom a gyermekekben, mert véleménye 
szerint nincs rossz gyermek, mert a rossz természetellenes. Természetes, 
hogy ilyen nevelőmestemek igen nagy volt a hatása a tanulókra és 
tanítókra egyaránt.

Rein Vilmos, jénai professzor emlékezik meg ezután róla, arról 
az időről, mikor még szemináriumának tagja volt. Itt rövid idő alatt 
belehatolt a pedagógiai irodalom mélyébe, majd osztálytanitást is biztak 
rá, asszisztens is lett. Amilyen jó volt az elméletben, olyan kiváló a 
gyakorlatban. így felkészülve ment önálló útjára. Rein kifogásolta 
Heimjaiban, hogy nincsen családanya, sem hozzá méltó segítőtársak; 
az ő tanácsára választották szét a különböző évfolyamokat, illetve 
különböző korú gyermekeket külön otthonokba. Persze hátránya volt 
ennek, hogy a mesternek szét kellett erejét forgácsolnia s igy hatása 
kisebb volt.

Meissner Erich, tanító munkájáról ir, melyben az vezette, hogy 
mint gyermek úgy érezte, értelem nélkül kínozták, a humanisztikus 
nevelésben sok fölöslegessel terhelték a tanulót. Előtte társadalomtudo
mányi és kulturtörténelmi nevelés ideálja lebeg, főtárgya a történelem 
(amit nálunk Schneller hangoztat neveléstani elveiben), az irodalmi
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nevelés gyenge. Nagy túlzás részéről, hogy egész délelőttöket fordítanak 
történelemtanításra. Ellen is mond magának, mikor nem akar modern 
nyelveket tanítani, de megint azt írja : „Nyelvtudás nélkül nem lehet
séges az emberi élet teljes feltárása." Tehát végeredményben Lietz 
nevelési gyakorlata és elméleti követelményei mögött idegen nyelv 
nélküli képzés gondolata áll. Ez igen radikális ujitás lenne, melyet 
azonban a kompromisszumok teljesen elhomályosítottak. (Csak meg
jegyezni kívánjuk, hogy a háború után Németországban újra kísértett 
az idegen nyelv néküli tanítás gondolata, mely azonban teljesen meg
bukott, mert azok az intézetek virágzottak, melyek a legtöbb idegen 
nyelvet tanították.) Dicséretére — nem lép fel túlzott követelményekkel, 
hanem csak teljesithetőt kíván. A történelem a főtárgy, melyben lelki- 
ismeretes forrástanulmányra szoktatja a tanulót.

Schwarz Sebald ez otthonoknak az állami iskolákra való hatá
sáról értekezik s előnyüket főleg a nyilvános iskolákban annyira el
hanyagolt nevelési oldalban látja. Wyneken ez iskolai közösségeket a 
rendes iskolákra is át akarta vinni 1918-ban, de kísérlete megbukott. 
Az iskolai fegyelmi ügyeknél azonban igen jól bevált a növendékek 
önkormányzata. A testi nevelés fontosságára is felhivták ez otthonok a 
figyelmet. A rendes iskolák ehhez hasonló nevelést utazások, kirándu
lások rendezésével, a városi iskolák falusi otthonainak létesítésével 
valósítottak meg. így a szabad iskolák és a megkötött tantervvel dol
gozók egymást szerencsésen kiegészíthetik. Bloch Frigyes egy tanulmány
út hasznát rajzolja, melynek célja lenne ily otthonok és szabad iskolák 
megismerése. Itt merülnek fel a következő gondolatok: koedukáció 
avagy csak nemek szerinti elkülönülés; testi nevelés, művészeti hajla
mok kifejlesztése; a tanár és tanuló, nagy és kicsiny benső viszonya. 
Minden esetre tanulmányozni kell ez otthonokat: ez pár hetes tanul
mányi utak mellett, melyekről az illető tanárnak írásban is be kell 
számolnia, még úgy érhető el, hogy hosszabb időre, félévre vezényelnek 
ki tanárokat ez otthonokba szolgálattételre, Dr. Böhm Dezső.

Egyházi és iskolai hírek.
Harsányi István. Alig négy hónapja, hogy a sárospataki fő

iskola kiérdemesült, veterán tanárának: 
Radácsi Györgynek kihűlt hamvait az anyaföldnek átadtuk s ime május 
10-én nagy hirtelenséggel követte őt veje, a férfikora delén, alkotó 
ereje teljességében levő Harsányi István, az ó-szövetségi próféták ékes 
szavú fordítója, az ó-szövetségi könyvek tudós magyarázója.

Mindenki, aki Sárospatakon megfordúlt és a 400 éves kollégium 
emlékei és műkincsei iránt érdeklődött vagy a nagyhírű Rákóczi-várban 
kissé széttekintett, ismerte Harsányi Istvánt, aki bámúlatos szakérte
lemmel és kimeríthetetlen szeretetreméltósággal magyarázta a főiskolai 
könyvtár nagyértékü régiségeit, unikumait s vezette el a főiskola ven
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dégeit — mint a régi vár történetének egyik legalaposabb ismerője — 
a várkastélyba, a régi őstorony és termek megtekintésére. A hatalmas 
termetű, erős, izmos férfiúból még évtizedek Ígérete, alkotó munkája 
szólott; tegnap még tele volt nagyratörő irodalmi tervekkel, újabb meg 
újabb könyvészeti és irodalmi kutatások végzésének elgondolásával — 
s ma már tanszékén is, a könyvtárban is csak az üresen maradt hely 
meredez felénk és érezteti velünk nagy veszteségünket.

Harsányi István (aki 1874-ben született Abaújszántón) a pataki 
főiskola neveltje volt, aki a Berlinben töltött külföldi tanúlmányi év és 
a Sátoraljaújhelyben végzett s. lelkészi évek után, miután közben a 
theol. m. tanári képesítést is megszerezte, 1903. év szeptember 1-én 
lett a sárospataki főgimnázium vallástanára. Ebben az állásában műkö
dött 1918-ig, amidőn apósa, Radácsi György utódja gyanánt, a theol. 
akadémián az ó-szövetségi tudományok nyilv, rendes tanárává válasz
tatott. Tanári állása mellett, már 1905-től fogva, a főiskolai könyvtár 
élére kerülve, itt tág tere nyilt az ő páratlan szorgalmának a munkál
kodásra. Nemcsak rendezte a régi nagy könyvtár gazdag kézirattárát s 
30.000 cédulából álló népdal-katalógust állított össze, melynek nincs 
párja az országban s amelyet a fővárosi írók és tudósok is nem egyszer 
megcsodáltak és felhasználtak, hanem hangyaszorgalommal s egyre 
mélyülő hozzáértéssel és szakavatottsággal egymás után hozta felszínre 
a régi könyvek és kéziratok halmazába temetett nagyértékű, eddig 
ismeretlen adatokat. E nemű irodalmi dolgozatai, adatközlései és tudo
mányos értekezései csakhamar a fővárosi irók és tudósok figyelmét is 
magukra vonták s ennek eredményeként a különböző fővárosi irodalmi 
és tudományos társaságok egymás után vonták őt kebelükbe, tüntették 
ki a választmányi tagsággal, mint a M. írod. Történeti Társaság, M. 
Néprajzi Társaság, M. Prot. írod. Társaság s a M. Tud. Akadémia 
írod. Történeti Bizottsága. De ugyanennek a széleskörű irodalmi tájé
kozottságnak és szerencsés kutatói érzéknek lett az eredménye, hogy 
a Géniusz írod. R.-társaság 1921-ben Harsányi I. és Gulyás J. pataki 
tanárokat bízta meg Csokonai összes műveinek új, szakszerű kiadásával, 
aminek ők, rengeteg új anyag felszinre-hozatalával, az egész ország 
elismerése mellett feleltek meg. Ugyanők szállottak már 1913-ban a 
kuruc népköltészet drága kincseinek, a kuruc balladák hitelességének 
a védelmére s Riedl és Tolnai egyetemi tanárok érveit erősen meg- 
renditették. A Csokonai-kíadás sikere után egészen természetes volt, 
hogy a M. Tud. Akadémia I. osztálya Harsányit biz.ta meg Kazinczy 
levelezése kiadásának folytatólagos szerkesztésével s midőn rendkívüli 
gond és utánjárás után, temérdek új levéllel gazdagítva a kiadást, az 
új (XXII.) kötetet a f. év elején közrebocsátotta, annak megjelenését az 
egész irodalmi világ a legteljesebb örömmel és elismeréssel üdvözölte.

Fönt említett művein kívül nevezetesebb irodalmi alkotásai: Az 
Apostolok cselekedeteiről írott könyv (1904), Malakiás próféta könyve 
(1918), A reformáció hatása a magyar közművelődésre (1913), A magyar 
biblia (1927), Miskolczi Csulyak István élete és munkái (1926), A sáros
pataki ref. főiskola metszetgyüjteménye (1911), A Rákóczi-könyvtár és 
katalógusa (1917); kiadta a Régi M. Könyvtár 30 kötete gyanánt
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Bessenyei: Az embernek próbája c. művét (1912). A magyar biblia
fordítások történetének ismertetése után, a Bethlen könyvtár részére, 
már hozzákezdett a magyar énekeskönyv történetének a megírásához ; 
de ezenkívül is sűrű egymásutánban jelentek meg a különböző folyó
iratokban a nyelvészet, irodalomtörténet, etnográfia, bibliográfia stb. 
körébe vágó cikkei, ismertetései, új adatai. Legutolsó munkája az apósa 
Emlékjelek — Bizonyságok c. műve III. kötetének és a saját Sáros
pataki kalauz c. müve II, kiadásának sajtó alá való rendezése volt.

Izrael nagy törvényadója : Mózes elvezette népét az Ígéret földéhez, 
de már abba nem adatott neki belépnie. Harsányi István kartársunk is 
széleskörű, az irodalomtörténetet sok új és értékes adattal gazdagító 
tudományos munkássága elismeréséül már ott állott a legmagasabb 
irodalmi és tudományos forum : a M. Tud. Akadémia küszöbén, amely 
egyhangú jelölés alapján pár nap múlva készült őt levelező tagjává 
választani. A jelölt, bizalmas körben élete legboldogabb napja gyanánt 
említette május 15-ét, a választás napját. S ime az Ür másként végzett 
felőle és magasabb megbízatással elszólította őt innen e földi életből 1

Áldott legyen a hű munkásnak, a kiváló tudós kutatónak emlé
kezete 1 Rácz Lajos.

Életrevaló vállalatot indított meg az előnyösen ismert Studium 
cég (Budapest, IV., Muzeum-körut 21.) A vállalat cime: Kortársaink. 
Szerkesztője Hankiss János, debreceni egyet, tanár. Egy-egy díszesen 
kiállított füzet ára 1 P 60 f. Eddig a következők jelentek meg: Babits 
M. (Juhász G.-tól), Csathó Kálmán (Szondy Gy.), Herczeg F. (Zsigmond 
F.), Móricz Zs. (Juhász G.), Tormay Cécile (Hankiss J.), Zilahy L. 
(Ruzitska Mária). A füzetek közlik az irók életrajzát, regényeik, drá
máik tartalmát és jellemzését és ezzel megkönnyítik az olvasást és a 
színdarab megértését. Minden könyvecskét az iró arcképe és aláírása 
diszit. Együttesen megbízható tájékoztatást nyújtanak a ma irodalmában.

Dékánválasztás az Erzsébet tudományegyetem ev. hittudományi 
karán. Az eddigi dékán: Prőhle K. visszavonhatatlan lemondása után 
a közbizalom Deák J. felé fordult, aki azonban nem vállalta, mire a 
kar Kiss Jenő ny. r. tanárt választotta meg az 1928—29. tanévre 
dékánnak.

A Budapesti Iparosképző Prot. Egylet-nek most jelent meg 
évi jelentése fennállása 68-ik évéről. Az egyesület e hosszú időn át 
nagy sikerrel az iparos ifjak képzésének kulturális feladatát szolgálta. 
A lefolyt évben felső népiskolai tanfolyamot is tartottak, melynek értelmi 
szerzője Novágh Gyula volt. A hitélet apostola a lefolyt évben is a 
fáradhatatlan titkár: Szuchovszky Gyula ev. vallástanár volt.

Három érdemes tanférfiú kitüntetése. A pesti magyar egyház 
javaslatára br. Radvánszky Albert ev. egyet, egyházi és iskolai felügyelő, 
dr. Szigethy Lajos és Mikola Sándor gimnáziumi tanárokat az ev. 
tanügy terén kifejtett nagyértékű tevékenységük elismeréséül igazgatói
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címmel tüntette ki. Mikola Sándort ezenkívül és ettől függetlenül a 
vallás- és közoktásügyi miniszter is az igazgatói státusba léptette elő. 
Meleg szeretettel köszöntjük mi is ezt a két jeles emberünket meg
érdemelt kitüntetésük alkalmából! Ad multos annos !

A kultuszminiszter nyitja meg az Országos Tanügyi Kiállítást.
Dr. Négyessy László egyetemi tanárnak, a III. Egyetemes Tanügyi 
Kongresszus elnökének vezetésével nagyobb küldöttség tisztelgett gróf 
Klebeisberg Kuno kultuszminiszternél, hogy őt a kongresszus védnöki 
tisztségére és az Országos Tanügyi Kiállítás megnyitására felkérje. A 
miniszter Négyessy László üdvözlő szavaira válaszolva, a kongresszus 
védnökségét elfogadta és megígérte, hogy az Országos Tanügyi Kiállítást 
személyesen nyitja meg junius 29-én.

A szarvasi gimnázium és „Öregdiákjai“ megható módon áldoz
tak néhai Benka Gyula emlékének, aki 46 éven át volt az intézet kiváló 
tanára, illetőleg igazgatója. Junius 2-án leplezték le az iskola udvarán 
művészies ércmellszobrát, melyet az iskola és Benka egykori tanítványa, 
Reviczky Hugó alkotott' A szobrot Raffay Sándor püspök, az Öreg 
diákok elnöke avatta fel és Melich János professzor, gimnáziumi felügyelő 
vette át.

Az ev. tanáregyesület is koszorút helyezett a szoborra, mert 
Benkát úgy tiszteli, mint az egykori nagy szarvasi tanároknak, Vajda 
Péternek és Tatay Istvánnak méltó utódját és áldja a jó tanárnak, a jó 
magyar embernek, a lutheri lelkű férfiúnak, az ifjúság atyai barátjának, 
minden jó ügy előmozdítójának emlékét. Díszes és értékes emlékkönyv 
is jelent meg ez alkalomból, melyet Benka egykori tanítványai, szülő
városa, Békéscsaba gimnáziumának igazgatója, Rell Lajos szerkesztett. 
Az Öreg diákok ezer pengős ösztöndíj alapítvánnyal is megörökítették 
e szép emléket. Jól esik látnunk, hogy a tanári munka is elnyeri 
méltó koszorúját. Szigethy Lajos.

A z  evangélikus tanítók egyesületének balatonparti, révfülöpi 
üdülőházában a teljes penzió (lakás, kiszogálás, bőkoszt) csak öt pengő. 
Tanárokat is testvérileg befogadnak családtagjaikkal együtt.

Készülődés az Országos Tanügyi Kiállításra. Az Országos 
Tanügyi Kiállítás Bizottságának április hó 14-én tartott ülésén dr. Erődi 
Kálmán elnök az eddigi eredményekről számolt be. Örömmel közölte, 
hogy a Rendező Bizottság felhívásai az egész országban lelkes vissz
hangra találtak. Az ország iskoláinak oktatószemélyzete teljes mértékben 
érzi a Tanügyi Kiállítás nemzeti fontosságát és minden erejével arra 
törekszik, hogy az minél jobban sikerüljön. A Vallás és Közoktatás- 
ügyi Miniszter Ür Onagyméltósága a Hivatalos Közlöny legújabb szá
mában külön rendeletben szólította fel az ország iskoláit a kiállításban 
való részvételre. A legnagyobb jóakarattal támogatják a kiállítást Buda
pest Székesfőváros Tanácsa, a tankerületi főigazgatóságok és a várme
gyei királyi tanfelügyelőségek is.
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Elnök beszámolója után az egyes iskolatípusok kiállítását intéző 
társelnökök teszik meg jelentéseiket. Azokból kitűnt, hogy az ország 
minden vidékéről több mint ezer iskola jelentette be részvételét. A 
Rendező Bizottság ez alkalommal újból felhívja azokat az iskolákat, 
amelyek még nem jelentkeztek, hogy részvételükat sürgősen jelentsék 
be, mert csak igy tud a bizottság részükre megfelelő helyről gondoskodni.

A Rendező Bizottság egyúttal felkéri az összes iskolákat, hogy a 
kiállításra szánt anyagot, — ha már azzal elkészültek, — azonnal keld- 
jék be, mert annak kiválogatása, csoportosítása és elrendezése hosszabb 
időt kíván. Az anyagokat az egyes iskolatípusok kiállítását rendező 
társelnökök címére kell küldeni, akiknek nevét és lakáscímét megelőző 
híradásainkban már közöltük.

Elhatározta a Rendező Bizottság, hogy a kiállításról katalógust 
ad ki, amelynek adatait már most gyűjti. Ezért is szükséges a rész
vétel módozatairól gondosan tájékozódnia.

Félreértések elkerülése végett közli a rendezőség, hogy az iskolák 
semmiféle részvételi dijat nem fizetnek, a Kongresszus tagsági igazol
ványa az Országos Tanügyi Kiállítás belépőjegyéül is szolgál.

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába érkezett: a nyíregyházi 
Kossuth gimnázium tanulók utáni járuléka 160 P ; a vallástanári szak
osztálytól 22 P ; a bonyhádi gimnáziumtól tagdij 1928-ra 15 tag után, 
továbbá tanulók utáni járuléka s az iskolafenntartó 40 P-ős adománya, 
összesen 228 P 40 f ; a soproni tanítóképzőtől 9 tag utáni tagdij 1928-ra 
36 P ; dr. Moór Győző tagdija 1928-ra 4 P . — Köszönettel nyugtázza 
ezeket az összegeket Dr. Losonczi Zoltán pénztáros. Budapest, 1928. 
évi junius hó 4-én.

A  Dalmát-tengerparton julius és augusztus hónapokban állandó 
tábort tart az angol vezetés alatt levő Belgrádi KIÉ. Augusztus 
hó első két hetében magyar fiuk és leányok számára, ugyanott 
külön tábor lesz. Három cserkész fiút ingyen vendégül látnak. Heti 
ellátás dija fiuknak 24 pengő, leányoknak (házban) 28 pengő. A 
szerb vasúton a költségek egyharmadát kell fizetni. Lent lesz a ref. ág 
titkára is. Érdeklődni lehet Dobos Károly orsz. titkárnál Budapest, IX., 
Üllői-ut 29. II. emelet.

Szekszárdon junius hó 7-én az evangélikusokkal együtt nagy 
ifjúsági nap volt a ref. egyházban. Szalonnás János faddi lelkész, Batiz 
Dénes dr. orvos és Dobos Károly orsz. ref. titkár tartottak délelőtt 
előadásokat Délután kirándulás s este zárókonferencia tették teljessé 
az emlékezetes és jólsikerült napot. Az ifjúsági munkának új lökést 
adott ez a nap.

Országszerte foglalkoztak az ifjúsági egyesületek a most konfir
mált ifjúsággal Putnokon szép ünnepélyt rendeztek számukra. Makón 
55 kiló lisztből sütöttek kalácsot a konfirmáltak szeretet-vendégségére, 
melyen 120 új korfirmándus vett réstz, Gödöllőn a református kérész-
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tény ifjúsági egyesület szintén 70 konfirmándust vendégelt meg. Itt 
Novák Lajos, Amerikában született magyar teológus tartott a leányokat 
és fiukat rendkiviil lebilincselő előadást.

Harangot öntött és adományozott a református diákok Soli Deo 
Gloria Szövetségének balatonszárszói üdülője részére a jól ismert 
Slezák László budapesti harangöntő. A hnrangot a Református Nagy
gyűlés alkalmával az Iparcsarnokban is kiállították. E helyről is hálás 
köszönetét mondanak jó s z í v  vei adott adományáért a kedves Szlezák 
urnák a Magyar Református Diákok.

Olcsó üdülés a Balatonnál. Lelkészek, tanárok, tanítók és általá
ban ifjúsággal foglalkozók részére julius hó 21—24-ig villanyvilágítással 
felszerelt kényelmes barakokban üdülőtábort tart a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetsége. Féljegy. Külön strand. A három és félnapi 
ellátás dija a részvételi díjjal együtt összesen 9 pengő. Jelentkezni 
lehet julius hó 12-ig egy levelezőlapon. A jelentkezés alkalmával 4 
pengő előre küldendő be KIÉ. Szövetség címén. Budapest, IX., Üllői-ut 
29. II. emelet.

Református Főiskolás Diákkonferenciák. Fiuk részére Balaton- 
Szárszón junius hó 26-tól julius hó 1-ig. Részvételi dij, féljegy és öt 
napi ellátás 12 pengő. Előadások: A holnap feladatai: A házasság. 
A magyar középosztály problémái Kálvinizmus és nemzeti újjászületé
sünk. — A jövő presbitere. Délutánonként: Intelligens szemmel, hivő 
szívvel: Vallásosság a modem irodalomban. — A modern természet- 
tudomány és a hit. — Keresztyénség és a modern filozófiai irányok. 
— A református theológia modern problémái. Esti tábortűznél: Tamás, 
Péter, János, Pál. Leányok részére Mezőszentgyörgyön lesz konferencia 
junius hó 27-től julius hó 2-ig. Részvételi dij mindössze 4 pengő. Itt a 
leányok a gyülekezet vendégei lesznek, amely örvendetes tény első
sorban a helybeli agilis lelkipásztornak, Eötvös Sándornak köszönhető 
Isten után. itt a programm délelőtt: Kálvinista hitünk szépségei. — 
Kálvinizmus az irodalomban és művészetben. — Kálvinista kegyesség. 
Délután: Modern leányok. — Mai leányok szellemi táplálékai. — Lát
ható és láthatatlan élethivatás. Esti tábortűznél: Ruth, Mária, Márta, 
Magdaléna, Mária. Résztvehetnek most érettségizettek és főiskolás 
diákok. Jelentkezhetnek a részvételi dij felének beküldésével a Soli 
Deo Gloria Szövetség cimén. Budapest, IX., Kálvin-tér 7. II. 15.

Fiuk r é s z é r e  12 éves kortól 17 évig bezárólag lesz foglalkozás 
beli különbség nélkül konferencia a Balaton partján, Balatonszárszón 
julius hó 16. és 20. között. Részvételi dij 11 pengő, melyből a jelent
kezéskor 4 pengő küldendő előre. Kérjük azokat a lelkészeket, akik 
ősszel ifjúsági munkát akarnak kezdeni, hogy a gyülekezetben levő 
fiuk közül válogassanak ki egy ügyes csapatot és hozzák el magukkal. 
Nagyon számítunk tanítóink támogatására is. Legjobb ifjúsági egyesületi 
munkát serdülő fiukkal kezdeni. Most konfirmált ifjak megnyeréséhez



239

a legjobb út lesz ez a balatonszárszói fiu-tábor. Kérjen meghívót a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségétől. Budapest, IX. Üllői-ut 
29. II. emelet.

A református ifjúság részére 17 éven felül julius hó 2r>. esté
től julius hó 29. estéig lesz Balatonszárszón konferencia csak református 
ifjak részére. A! ik az ősszel gyülekezetükben ref. ifjúsági munkát 
akarnak kezdeni, küldjenek ide egy pár fiút, ha az egyház költségén 
is, hogy ezek hazatérve, mintegy magjai legyenek az indulandó mun
kának. Részvételi dij 11 pengő. Féláru vasutijegy. 4 pengő előre 
beküldendő. Budapest, IX. Ullöi-ut 29. Dobos Károly.

Városi fiatal emberek részére augusztus hó 1. és 5. közi itt 
lesz KIÉ. konferencia Balatonszárszón, melyen a magyar városok 
mindenféle foglalokzásu ifjúsága lesz képviselve. Részvételi dij 13 pengő. 
Minden résztvevő kap féljegyet. Lapunk fiatalember olvasóinak figyel
mét külön hívjuk fel e konferenciára, mely elsőrendű üdülési alkalom 
is lesz, Az üdülőtelepen kényelmes barakok vannak villanyvilágítással, 
háromszori étkezés. Naponta egy előadás, esténként tábortüzek. A kon
ferencia utolsó napja egybeesik a Balatoni Szövetség által rendezendő 
országos Balatoni Nappal, melynek záró akkordja lesz a Balaton kivi
lágítása. Meghívót lehet kérni a következő címről: Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetsége. Budapest, IX. Üllői-ut 29. II. emelet.

Mr. Gethman. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világ Szövet
ségének főtitkára junius hó 8-án Budapestre érkezett, ahol junius hó 
14-ig az ifjúsági munkára vonatkozóan a magyar vezetőséggel rendkívül 
fontos tárgyalásokat folytatott. Mr. Gethman volt az, aki a háború után 
Csehországban és a megszállott Felvidéken a keresztyén ifjúsági egyesü
leti munkát kiépítette.

Földrajzi vándorgyűlés. A Magyar Földrajzi Társaság Didak
tikai Szakosztálya május hó 6-án tartotta vándorgyűlését Nyíregyházán 
s vele kapcsolatban rendezett egy kis tanulmányi kirándulást a Nyírség 
közelebbi megszemlélésére.

A vándorgyűlés kétféle módon nyújtott gazdag tanulságot. Egyfelől 
tartalmas és szép előadásával, másfelől az említett nyírségi kirándulással.

Az előadásokat dr. Vargha György elnök nyitotta meg, aki be
vezető előadásában mintegy hitvallást tett minden földrajzszakos tanár 
nevében, az egybegyült nagy közönség előtt, hogy „a magyar földrajz
tanároknak a Kárpátok gerince, Nagymagyarország ezeréves határa a 
vezérlő csillaga." Azután átadta a szót dr. Kari János piarista tanárnak, 
aki a „Tájak harmóniája“ címen értekezett mindenkit magával ragadó 
előadásában. Bebizonyította, hogy valamelyik táj nem csak egy erőnek 
a produktuma, hanem egész csapat, u. n. tájalkotó tényező végső ered
ménye. Példákkal illusztrálta, hogy a természet erején kívül mindjárt 
másodsorban mennyire tájalkotó tényező az ember. Hiszen ha a kultú
rának olyan alacsony fokán áll is, hogy mindössze csak a füvet tisztítja 
el a gyümölcstermő fa alól avégből, hogy az ő táplálékát jelentő gyű-
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mölcs tiszta helyre hulljon, ahonnan könnyen felszedheti, már akkor 
belenyúlt a természet rendjébe és tájalkotó tényezővé vált. Szakszerű 
fejtegetésében végigvezette hallgatóit Európa egyes területein s min
denütt kimutatta, hogy mennyire nyúlt bele az ember a természet 
rendjébe s végűi is bebizonyitotta, hogy az ember kultúrájának fejlő
désével, előhaladásával mindjobban meg tudja változtatni a regió képét. 
Végül elméletét tömören egy képlettel fejezte be, amikor bebizonyított 
tételeit igy formulázta R — VN 4- H, azaz a regió egyenlő a termé
szet erőinek a működése, vires naturales, plus homo, mégpedig az 
ember főleg kultúrája által. Mivel a természet erői meg vannak és 
működnek ma is, mivel ember is van e csonka hazában elég bőven, 
csak egy tényezőnek kell kifejlődve lenni, még pedig az emberi kultú
rának, akkor a régió, a táj, a régi kedves Nagymagyarország újra 
talpra áll,

Következő előadó Szohor Pál nyíregyházi főjegyző, nem a céhbelí 
tudósok sorából került ki, de olyan előadással gyönyörködtette hallga
tóit, amilyet a Nyírségről, csak egy ott született és szíve szeretetével 
annak tanulmányozására magát elszánó intelligens ember adhat. Látszik, 
hogy jóval felül áll a dillettántizmuson. Mindent, amit a Nyírségről 
mondott, előbb komoly megfontolás tárgyává tette s így előadása, 
melyet első forrásból merített, a hallgatóságra kristálytiszta üdítő italként 
hatott. Előadása a Nyirség településével foglalkozott, ezzel kapcsolatban 
tudtuk meg azt is, hogy a Nyirség nevét nem a nyírfától kapta, hanem 
a nyírfa által is nagyon kedvelt „nyirkos", nedves talajról.

Németh József tanár, tankönyviró, gondolatokban gazdag előadást 
tartott arról, hogy miként lehetne a földrajzot a nemzeti gondolat szol
gálatába állitani. Teliér Gyula budapesti polg. iskolai igazgató dolgo
zatát egyik megbízott kollegája olvasta fel. Végül még Scharbert Ármin 
nyíregyházi tanár olvasta fel tanulmányát Nyíregyháza jelenlegi földrajzi 
előnyeiről és hátrányairól, amelyeket a békeszerződésnek köszönhet.

Az előadásokat bankett követte, mely díszére vált Nyíregyházának.
A földrajzi kirándulás szintén tanulságos volt.
Ámde, ha az iskolában tanító tanár szemüvegén keresztül néz

zük a gyűlés végső eredményét, be kell vallani, hogy sok szép érté
kes ajándéka mellett volna még kívánni valója az ilyen vándorgyűlés
sel kapcsolatban. Ez a gyűlés a társaság Didaktikai Szakosztálya cimet 
viseli s éppen a didaktikából nyújtottak legkevesebbet.

Pedig éppen olyant szeretnénk hallani és kapni ilyen Didaktikai 
ülésen, ami könyvekben nem található, hanem például idősebb kolle
gák és vezető férfiak tapasztalata alapján hozna nekünk valami újat. 
Gondolok itt pl. egy mintatanításra, melynek keretében a nagyobb gya
korlattal rendelkezők szépen bemutatnák a fiatalabbak számára sok 
évi tapasztalatuk eredményét, amellyel igen sok csalódást, újra kez
dést lehetne elkerülni az egyetemes nevelésügy és földrajzi szaktudo
mány előnyére.

Szeghalom. Pásztor József.

Kenessey Joséphine leányinternátusa és továbbképzője. Buda
pesten, a Rózsadomb alján (II. Keleti Károly-utca 9.) százados fákkal
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körülvett parkban nyílt meg A mai kor kívánalmainak teljes átértésével 
lehetővé teszi, hogy a müveit középosztály gyermekei hazai földön 
szerezzék meg azt a magasabb műveltséget, amihez eddig csak nagy 
anyagi áldozatok árán, külföldön juthattak.

Nagy előnye, hogy bár nincs messze a várostól, még sincs házak 
közé szorítva, hanem nagy, levegős parkjával a fiatal szervezetnek 
feltétlenül egészséges légkört nyújt,

Az intézetnek nemcsak elhelyezése szerencsés, hanem vezetése 
is előnyös. Nem rideg intézet, hanem családi otthon.

A modern higiénia követelményeit szolgálják a központi fűtésre 
berendezett napos, tágas helyiségek. A vezetőség célja, hogy a társa
dalomnak testileg-lelkileg egészséges nőtipust neveljen.

Az intézet növendékei a szomszédos budai iskolákat is látogat
hatják. A jelentkezés határideje jul. 15.

A soproni ev. theológus-otthon alapkövét junius hó 17-én helyez
ték el.

Jancsó Benedeket, a kiváló tudóst és publicistát, a magyar 
szuprémáciáért folytatott harc fáradhatatlan bajnokát, közéleti tevékeny
ségének 50-ik évfordulója alkalmából a prot. tanárság is mély tisztelet
tel köszönti.

debreceni ev. lelkész, volt budapesti vallás
tanár pár napi szenvedés után 37 éves korában 

elhunyt. Vele a fiatalabb ev, papi nemzedék egyik legértékesebb és 
legtisztább lelkű tagja hanyatlott korai sírjába.

A Mezőtúri Öregdiákok Országos Szövetsége junius hó 10-én 
alakult meg nagyszámú öregdiák jelenlétében és roppant lelkesedés 
keretében. Borsos Károly gimn. igazgató felhívására az ország minden 
részéről tömegesen jelentkeztek az alakuló gyűlésre.

Délelőtt 10 órakor ifjúsági istentiszteletre ment a mintegy 200 
főnyi öregdiák, ahol Nagy István kisújszállási ref. lelkész, öregdiák 
prédikált, utána 11 órakor volt a közgyűlés, melyen Borsos Károly 
igazgató bevezető beszéde után felolvasták és elfogadták az alapszabály
tervezetet, több hozzászólás után, módosítva, megválasztották a tisztikart 
s 1 órakor 200 terítékes ünnepi ebédre vonult a közgyűlés tagjainak 
jórésze az Úri Kaszinó nagytermébe, ahol igen tartalmas beszédek 
hangzottak el.

Délután V24 órakor, a gimnázium évzáró ünnepélyén is megjelentek 
az öregdiákok, kik közül nehányan buzdító szavakat intéztek az 
ifjabb generációhoz s kellemes hangulatban, feledhetetlen élményt sze
rezve oszlott szét az ifjúság az évzáró ünnepélyről. Egyetemi tanár, 
miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő, lelkész, tanár, orvos, ügy
véd, szabad foglalkozásúak, művészek kerültek ki az Alma Mater sorai
ból, sok igazi férfiú, puritán jellem, kiknek jelenléte buzdításul szolgált 
az ifjúságnak, milyen utón haladjanak, ha nem akarnak méltatlan 
utódai lenni sok-sok neves, kiváló elődeiknek, B. I.

Farkas Győző



Pályázati Hirdetmény.
A szeghalmi ref. „Péter András“ reálgimnázium

igazgatótanácsa pályázatot hirdet
egy magyar-latin szakos rendes tanári állásra.
Pályázhatnak protestáns vallású, magyar-latin középiskolai 
tanári oklevéllel rendelkező tanárok. A megválasztott tanár 
javadalma a nem állami tanszemélyzetre megállapított java
dalommal azonos. Az igazgatótanácshoz intézett és szabály
szerűen felszerelt kérvények 1928. évi julius hó 5-ig igazgató 
címére küldendők be. A pályázók személyes jelentkezése 
kötelező. Igazgatótanács fenntartja magának a jogot, hogy az 
állást esetleg helyettes tanárral töltse be. Az állás 1928. évi 
szeptember hó 1-én foglalandó el.

Szeghalom, 1928. évi május hó 23-án.

Dr. Kardos József s. k. Nagy Miklós s. k.
igazgatótanácsi elnök. igazgató.
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A numerus clausus
kérdése ismét aktuálissá lett. Aktuálissá tette az a körül
mény, hogy egyetemeinkre a szokottnál sokkal többen 
jelentkeztek felvételre és szokatlanul sokan elestek a fel
vételtől. A  kimaradtak jajkiáltását meghallgatta kultusz- 
miniszterünk s felemelte a felvehetők számát. De ezzel a 
bölcs és nemes gesztussal nincs elintézve a kérdés. S nem 
is lesz mindaddig, mig az egyetemi numerus clausus 
törvénye bármilyen formában fennáll. A  numerus clausust 
nem módosítani, nem reparálgatni kell, hanem véglegesen 
kitörölni a magyar corpus jurisból. Ki kell törölni, mert 
szöges ellentétben áll az igazsággal, a pedagógia követel
ményeivel, a magyar kulturfölény gyönyörű jelszavával, a 
magyar nemzet elemi érdekeivel. Teljes lehetetlenség a 
numerus claususnak olyan formát adni, amely összeegyez
tethető volna az igazságossággal, a pedagógia, a kultur
fölény, a magyar nemzet érdekeivel. El kell hát törölni 
minél elébb s a magyar állam minden polgára számára 
biztosítani kell egyenlő f e l t é t e l e k  a l a t t  a tanulás sza
badságát.

A  numerus clausus védőinek nincs egyetlen érvük sem, 
amelyet elfogulatlan, igazságszerető ember elfogadhatna. 
Figyelemreméltó érvük is csak kettő van : 1. A  tanulás 
szabadságának biztosítása a szellemi proletárok számát túl- 
nagyra növeli, 2. Az egyetemeken nincs elég hely és tanerő 
a nagylétszámú hallgatók kellő képzésére.

Ha komolyan megvizsgáljuk, sine ira et studio, mindkét 
érvet teljesen értéktelennek találjuk. Az érettségit tett, egye
temre fel nem vett, reményeikben csalatkozott, sokkal kisebb 
intelligenciájú ifjak, kevésbbé tudnak elhelyezkedni az életben 
s ha nem tudnak, sokkal veszedelmesebb szellemi proletárok 
lesznek, mint az egyetemet végzett fölösszámú diplomás 
emberek. Amíg tehát a középiskolákra is nem alkalmazzák
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a numerus clausust, amíg a középiskolák korlátozás nélkül 
termelhetik az érettségizett ifjakat, addig az egyetemi numerus 
clausus csak n öve l i  a szellemi proletárok számát, még 
pedig kevésbbé intelligens, tehát veszedelmesebb elemekkel. 
Ha pedig ez igaz, aminthogy cáfolhatatlan igaz, akkor a 
második érvre nagyon egyszerű a felelet; t. i. egyetemeinken 
a férőhelyeket és tanerőket a szükséghez mérten szaporítani 
kell. De mi lesz a fölösszámú fiatal diplomás embereinkkel, 
akik itthon nem tudnak elhelyezkedni? Kormányzatunk 
gondoskodjék ezeknek külföldön való megfelelő elhelyezéséről. 
Lehet, hogy nehezen megy ezek elhelyezése, de semmiesetre 
sem nehezebben, mint a csak érettségizett szellemi proletár
jaink elhelyezése. Inkább szállítsunk a külföldnek értékes fiatal 
tudósokat, mint félművelt embereket, vagy analfabéta kulikat. 
A  tudósexport minden propagandánál meggyőzőbb bizonyí
téka lesz kulturfölényünknek s mérhetetlen értékű erkölcsi 
és anyagi hasznot teremhet nemzetünk számára. A z erő
szakkal leigázott görög nemzet szellemi fegyverekkel diadal
maskodott leigázóján, Rómába küldött pedagógusai, tudósai, 
művészei által. Külföldre exportált tudósaink, művészeink, 
a magyar szellem fegyvereivel fogják legyőzni a külföldnek 
felőlünk táplált helytelen vélekedését, káros ellenszenvét, 
rossz véleményét, magyar ügyekben tapasztalt vastag tudat
lanságát.

Vagy tudósexportra kell hát berendezkednünk, vagy 
középiskoláinkban kell szigorú numerus clausust alkalmaz
nunk ; vagy — vagy, csakis e két eszközzel védekezhetünk sikere
sen szellemi proletariátusunk növekedése ellen; az egyetemi 
numerus clausus csak növeli a bajt. Ámde a középiskolai 
numerus clausus alkalmazását a magyar törvényhozásról 
feltételezni is nemzetgyalázás volna. Nincs hát más válasz
tás, mint az egyetemi numerus clausus sürgős megszüntetése.

Szeretjük hinni kultuszminiszterünkről, hogy díszes 
érdemkoszorúját még díszesebbé teszi azzal, hogy az egye
temi numerus clausus eltörlése iránt megteszi a kezdemé
nyező lépéseket.

De a magyar protestantizmusnak is megvan ebben a 
kérdésben a maga sajátos hivatása, feladata. Noblesse 
oblige, protestantisme oblige. Minket, protestánsokat, elkö
telez a lényegünk, a múltúnk, a jövendőnk arra, hogy a
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tanulás szabadságának kérdésében határozott álláspontot 
foglaljunk el. A  lelkiismeretszabadság jegyében született protes
tantizmus, amely századokon keresztül harcolt kemény, 
eredményes harcokat az emberi szabadságjogok kivívásáért 
és biztosításáért, amely egész életében a tudatlanság, babona, 
a lelki sötétség minden regiója ellen küzd a világosság 
bajnokaként a sötétség lovagjai ellen: — ez a protestan
tizmus, ha csak nem akarja magát megtagadni, köteles 
minden tőle telhetőt megtenni a tanulás szabadságának 
intézményes biztosítására.

A  protestantizmus egyik szerény katonája kötelessé
gének tartotta ezek elmondását.

Borsos  K á r o ly ,

Nemzeti érzés és nevelés.
A kor szellemének hatása alól senkisem vonhatja ki magát. Az 

emberek változnak a szerint, amint a kultúra tartalma időnként felfrissül, 
kiegészül, amint új célok, új törekvések irányítják a nemzedékek akaratát.

A haladás új eszméket vet felszínre, új vívmányokkal alakítja át 
az életet. A feltünedező újabb célok és az elért újabb eredmények új 
világnézetet teremtenek. Ez a fejlődés törvénye.

Tévedés volna tehát azt kívánnunk, hogy ifjúságunk épen úgy 
gondolkozzék és ugyanazon szokásokhoz, Ízléshez alkalmazkodjék, mint 
az idősebb nemzedék.

De a fejlődés mérhetetlen áramlatában vannak értékek, amelyek 
minden idők szellemének erőforrásai maradnak: fenntartó és építő 
örök erőforrások.

A szellem és az erkölcs mélységes világában is szakadatlan a 
változás. De ennek a változásnak is vannak örök mozgató eszméi.

Hogy tehát a kultúra tartalma folyton változik, azt egészen termé
szetesnek tartjuk. De komoly aggodalomra ad okot, ha kiveszőben van 
belőle az az ősi erőforrás, amely fenntartja és nagyranöveli.

Nemzetünk zuhanását nagy lelki kisiklás követte. De már ezt 
megelőzőleg is sok méreg szivárgott nemzetünk testébe. Része van 
ebben az idegen rontó hatásnak, de része saját erkölcsi világunk meg- 
lazulásának is. S most, hogy eszmélni kezdünk a valóságra, területi 
megcsonkításunknál is megdöbbentőbbnek látjuk lelki integritásunk 
veszedelmét.

A magyarnak sok hibája mellett ősi erénye volt mindig a hazai 
röghöz és a magyar szellemhez való ragaszkodása. Küzdelmes jele
néhez és jövőjéhez áldozatos, dicső múltjából merített mindig erőt. S 
a nemzet érzés- és gondolatvilága a lelki kapcsolatoknak finom, gazdag
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hálózatát teremtette meg, melynek nyomában hatalmas művelődési vágy 
lobogott fel és nagyszerű szellemi és erkölcsi eredmények érlelődtek. 
Erősebb nemzetfenntartó hatalomnak bizonyult ez a lelki közösség 
minden politikai és fegyveres hatalomnál. Megtört rajta minden ármány, 
minden idegenből eredő kísértés.

A kenyéradó áldott magyar földnek és a magyar életnek valóban 
lelkeket összehangoló, csodás ereje van. Ezt az erőt az ideszakadt 
idegen is érzi. Meg kell győződnie, hogy ezen a földön csak akkor 
van maradása, ha szíve a honi röghöz húzza, ha lelke összeforr a 
magyar sorssal. Aki ebbe a lelki közösségbe szívvel-lélekkel nem tud 
belehelyezkedni, az idegen marad itt mindvégig és sohasem boldo
gulhat igazán ezen a földön.

És most megrendülve tapasztaljuk, hogy az ősök lelkének drága 
öröksége: a nemzeti érzés, amit mi a szülői házban szívtunk magunkba, 
ifjúságunk nagy része előtt ismeretlen. Szívük nem nyílik meg amaz 
eszmények előtt, amelyek évszázadokon keresztül nemzetünk életét át
hatották és vezérelték. Mintha nemcsak a kultúra tartalma változott 
volna meg, hanem a magyar ifjú lelkének alapvonása is.

És mi csodálkozva állunk eme jelenség előtt. Mert ha elismerjük 
is, hogy a nemzetünk életében bekövetkezett nagy változás új feladatok 
elé állítja ifjúságunkat, de tagadjuk, hogy ezek megvalósításához rideg 
anyagi gondolkodás és üres lélek vezetne. Tagadjuk, hogy az újabb 
célok eléréséért nemzeti mivoltunkból kell kivetkőznünk és lelkűnkből 
a legtermészetesebb érzést kell kiszakítanunk. És mivel a történelem is 
meggyőz bennünket arról, hogy a szilárd nemzeti öntudat mily meg
becsülhetetlen erőforrása a nemzet fejlődésének, kétszeres aggodalommal 
kell tapasztalnunk ifjaink hazafias érzésének lehanyatlását.

Vizsgáljuk meg ezt a szomorú jelenséget a nevelés szempontjából. 
Kutassuk, hogyan védekezhetnék az iskola a nemzetközi métely terjedése 
ellenében és hogyan szüntethetné meg a nemzeti eszme iránt nyilvánuló 
közömbösséget ?

Tévednénk, ha az ifjú lélek alapvonásának megváltozásában 
keresnök a baj okát. A fogékony ifjú lélek ma is a régi és készségesen 
fogadja magába a nemes eszmék csiráit. Csakis a körülötte és benne 
fölburjánzó gyomok fojthatják el ezeket a nemes csirákat. A baj ott 
van, hogy ezek a gyomok most ugyancsak buján tenyésznek és a jobb- 
érzésű családok házatáját sem kímélik. Sőt annyira elhatalmasodtak, 
hogy a gyökeres változást már csak az egész társadalmi lélek átalaku
lásától remélhetjük. Egyedül az iskolától azt nem várhatjuk. A szélső 
hullámverés után ugyanis az iskola hiába fordult megint régi eszmé
nyeihez : törekvéseinek útjába számtalan család lelki eltévelyedése áll.

Elsősorban tehát a családi kör levegőjének kell teljesen meg
tisztulnia, a családok körébe kell visszatérnie az ősi erénynek, hogy az 
iskola nemzetnevelö hivatásának sikeresen eleget tehessen.

A családok körében gyökeret kell vernie annak a szilárd meg
győződésnek, hogy az egyetemes emberi és nemzeti gondolat nem egy
másnak ellentmondó, de egymást föltételező fogalmak. Mindenkire nézve 
a közösség legközvetlenebb és legtermészetesebb alakulata az a nemzet,
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amelynek az illető tagja. Az egyén csakis ebben a közösségben fejlőd
hetik ki és boldogulhat legjobban. Az egyetemes emberiség gondolata 
ellenben az egyéntől már távolabb álló és a nemzeten kívül meg sem 
közelíthető gondolat. Ezért oly fontos a nemzeti tudatosságra való 
emelkedés.

A szülői ház a nemzeti érzés megszentelt hajléka legyen. A 
gyermek már itt szívja magába a honszeretet érzelmét, már itt pillantson 
bele nemzete múltjába, itt tanulja megbecsülni mindazt, amit a magyar 
lélek teremtett és alkot s itt eszméljen a magyar sorsra, hogy tudjon 
lelkesedni a nemzet múltján, dolgozni jelenéért és jövőjéért s tudjon 
lemondani és áldozatot is hozni a szebb jövendő érdekében.

Csak ilyen érzésű lélek fogékony az iskola nemzetnevelő törek
vései iránt.

Ha az iskola még annyiszor adja is az ifjú ajkára a haza szót, 
hideg, üres szó marad az mindaddig, amig hallatára az ifjú lelke mélyén 
meg n m rezdül valami láthatatlan húr, amelynek hangja igaz tartalmat, 
élő valóságot ad az üres szónak. Hasztalan hall vagy olvas az ifjú a 
haza múltjáról, ha a szülői hajlék szelleme nem eleveníti meg azt a 
múltat a maga küzdelmeivel és önfeláldozó erényeivel. Hiába az iskolai 
ünnepek erőlködése, ha a magasba lendülő hazafias beszédek, szavalatok 
és énekek csak a szemnek és a fülnek, de nem a szivnek és akaratnak 
szólnak. És hasztalan a tanítónak, tanárnak minden hazafias buzgalma, 
ha azt a szülői házból hozott közömbösség dermesztő hidege hűti le.

Az ifjúság nevelői bizonyára szomorúan érzik a hazafias érzés 
lehanyatlásának komoly következményeit. Tudják, hogy az eszmények 
nélküli, könnyelmű életfelfogás és a nemzeti öntudat hiánya minden 
érték, haladás, becsület és ellenálló erő megrontója. Érzik, hogy ha ez 
a szellem az új nemzedéket egészen hatalmába keríti, akkor nemzetünk 
a pusztulás útjára kerül.

De a veszedelem érzése nem rendíti meg hitüket, mert hisznek 
az isteni örök igazságban és bíznak a nemzeti géniusz megtartó és 
fölemelő erejében. Bizton remélik, hogy a régi nemzeti erények megint 
erőre kapnak és pezsgő munkalendületre serkentik majd az elernyedt 
nemzet ifjú sarjait.

És amikor majd mindenütt megújhodott lélek munkálkodik a magyar 
családok hajlékaiban, akkor az iskola is a legszebb reménységgel 
tekinthet célja felé. Igaz nemzeti öntudat, a múlt nemes hagyományai 
iránt való lelkesedés és a magyar értékek megbecsülése lesz a neve
lésnek is természetes erőforrása, amely szent közösséget teremt majd 
az iskola kis társadalmában is.

Már zsendül a jövő vetése, fejlődéséről szorgalmas, erős kezek 
gondoskodnak. Éáradozásuk nyomán már föltárul előttünk a jövő biztató 
képe : látjuk, hogy az új nemzedék acélos karral, tiszta, kiművelt fővel 
végzi céltudatos munkáját. Nemzeti érzése nem szavakba fullad, hanem 
építő tettekben szökken sudárba. Akaratát helyes társadalmi érzék 
vezérli, boldogságát vallásosságában és a kötelességteljesítés fölemelő 
érzésében találja meg.

(Győr.) Barcsai Károly.
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A természetrajz nevelő értéke.
Az iskola célja a tanítás, de sohasem mellőzhetjük a nevelői 

célzatot sem, mivel nekünk a tanulókat — amennyire csak tőlünk telik, 
elő kell készítenünk az élet nagy feladataira. A természetrajzban talán 
legfontosabb az érzékek és az értelem képzése. Kezdjük azzal, hogy 
beigazoljuk a tanulónak, mily keveset lát világosan és alig tud valamit 
helyesen megfigyelni: ami nem csoda, hiszen a megfigyelés nagyon 
nehéz tudomány, a természetrajzban azonban száz és száz alkalom 
nyílik a helyes megfigyelésre.

Ha felszólítjuk a gyermekeket, ők maguk saját tapasztalataikból 
egész sereg hibás, helytelen megfigyelést sorolnak fel. Maguk beszélik, 
hogy az egyik pl. kést vett, de csak későn vette észre, hogy a penge 
rossz, tompa, stb. Ebben a tekintetben kiváló útmutató Förster: 
„Iugendlehre" című munkája (Berlin, Reimer). Ez legyen az oktatás 
főcélja, az érzékek helyes használata, főkép a látás, tapintás. Nitzsche 
(Jenseits von Gut und Bőse, 192. pont) szintén panaszkodik, hogy az 
érzékek finomodása, fejlődése milyen lassú. Érthető is ez, hisz a fán 
nem nézhetjük meg egyszerre pontosan a levelet, ágakat, törzset, színt, 
alakot, gyökeret, magasságot, vastagságot, hanem bizony lassan és 
egymásután!

Korán emeljük ki már a kísérletek fontosságát és pedig gyakorlati 
utón, nem pedig elméletileg. Látják ezután, hogy sok kérdésre nem 
lehet azonnal felelni, hanem kísérletezni kell előbb a növénytanban, 
állattanban egyaránt. Hogy a kutyának jó szaglóképessége van-e, vagy 
nincs, arra csak kísérlettel felelhetünk, mert a kutyát magát nem kérdez
hetjük meg. Megbízzuk ezért a tanulókat, hogy figyeljék meg a kutyával 
való ily irányú próbáikat. Csak arra figyelmeztessük őket, hogy a 
kutyát kínozni nem szabad.

Már a rákövetkező órán alig győzzük hallgatni a sok kísérletet. 
Természetes, hogy a legtöbb kísérlet majdnem helytelen, mivel a leg
többen úgy csinálják, hogy a kutya látja az eléje tett húst, vagy 
csontot. Egyik-másik okos fiú sötétben végezte a próbákat, a másik 
meg kilyukasztott tetejű dobozba tette a húst. Látják, hogy a meg
figyelések eredménye nem ugyanaz, vagyis egyszeri kísérlet a legtöbbször 
nem elégséges. Vigyáznunk kell, mert az állattani megfigyeléseknél 
majdnem mindnyájan beleesnek a közös hibába, t. i. naiv anthropocent- 
ríkus állásponton vannak, ezért a saját, tehát emberi gondolatokat és 
érzelmeket magyaráznak be és azokat keresnek az állatokban.

Amikor a tanulók érzékeit neveljük, ugyanakkor — gyakorlatilag — 
iparkodjunk értelmi erejüket is fejleszteni. Összehasonlítunk tehát, úgy 
megyünk át az általános törvényekre, amelyeket tényekkel lehet ellen
őrizni. Mutassuk meg nekik, hogy sokszor csak a dolgok határát és 
működését tudjuk megfigyelni. A hóban pl. lábnyomokat látunk. Az 
állatot magát nem látjuk, de lábnyomaiból felismerjük a nyulat.

Kora nyári reggel a kertben járkálsz. Gyönyörű a hajnal, derűs 
az ég, a virágok harmatosak, illatosak. Hirtelen letekintünk a porondos
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útra s mit látunk! Kis, nagyon keskeny barázda húzódik keresztül az 
úton s mellette parányi tenyérnyomok látszanak. — Mi lehet az ? — 
Az a szalmaszálkeskenységü barázda az éjjeli pille útja, amelynek 
nősténye rosszul, vagy sehogysem repül, hanem csak mászik, s így 
mászik át egyik fáról a másikra. Eközben eléje kerül a végzete egy 
varangy alakjában. A pici tenyérnyomok a béka nyomai: Ahol a 
kanyargós barázdának vége, ott a béka elfogta a zsákmányát.

Igyekezzünk ilyenkor nem véleményeket, lehetőségeket és fel
tevéseket adni, hanem tényeket, miközben figyelmeztetjük őket az el
követhető hibákra. Mikor az állatokat vagy növényeket csoportosítjuk, 
osztályozzuk, reájönnek a tanulók arra, hogy sokféle osztályozás lehet
séges, pl. szín, nagyság, a lábak száma, tartózkodási hely, hasznuk, 
számuk, stb. szerint. Vigyáznunk kell az emberre való vonatkozásra 
is. Természetesen az osztályozást mindig csakis értékes szempontok 
szerint hajtsuk végre.

Mikor az érzékeket fejlesztjük, képezzük, arra akarjuk nevelni a 
tanulókat, hogy érzéki észrevételeikre és értelmükre feltétlenül rábíz
hassák magukat és ők maguk is szilárdan bízzanak azok helyességében. 
Vagyis, amire maguktól jönnek reá, azt igaznak tartsák, ha helyesen 
végezték megfigyeléseiket, mégha ellenkeznék is az eredmény az emberek 
véleményével.

Ne higyjenek vakon mások véleményének, mert nem tudhatjuk, 
hogy jött az létre, akaratlan csalódás is szerepet játszhatik benne. 
Ezért néha megtehetjük azt, hogy szándékosan helytelent mondunk, 
vagy rajzolunk és megdicsérjük azokat, akik a hibát észrevették, 
azokat pedig, akik vakon elhisznek mindent, megrójjuk és figyel
meztetjük, hogy ne higyjenek el mindent gondolkodás nélkül, pl. azt 
is, hogy a bab évelő növény nálunk.

így öntudatra neveljük őket. Természetesen azt is meg kell magya
ráznunk, hogy minden tudásnak, illetve megfigyelésnek van határa. 
Pl. ami tőlünk távol, vagy régen történt, vagy történik ma is, azt csak 
megbízható emberek útján tudhatjuk, hiszen magunk nem mehetünk el 
mindenhová. Ekkép nem engedjük, hogy túlzásba vigyék öntudatos 
tudásukat.

Mit tehet a természetrajz az akarat és a jellem nevelésében ? Nem 
kell bővebben bizonyítani, hogy ez fontosabb az érzékek nevelésénél. 
Bármily ügyesek és tudományosak is tanulóink, mégis el kell követ
nünk mindent, hogy képességeiket a jó szolgálatába állítsuk. Ezért 
fejlesztenünk kell jellemük jó oldalát, hogy a rosszat elnyomjuk és az 
erkölcsi-élet törvényeivel őket megismertessük. Angliában és Francia- 
országban külön etikai oktatás van. Nálunk csak a vallástan keretében 
van etika. Mikor azután a diák kikerül az iskolából, ha léha, minden 
reárakott bilincstől meg akar szabadulni, ami nincs a kedvére, ezért 
az etikai, vallási elveket mellőzi. Emiatt a természetrajz tanárának arra 
kell törekednie, hogy — főkép a kamaszkorban — az etikai törvé
nyeket az emberi élet természetrajzí törvényei gyanánt állítsa oda. Ez 
az igazi erkölcsi nevelés, mivel ez hat a tanulóra s gondolkodóba ejti.

A jellemet minden tantárgynál, a természetrajznál is kétféleképen
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nevelhetjük: 1. gyakorlatilag; 2. elméletileg. Tudvalevő, hogy sok tanuló 
bizony hamar ellankad, nem kitartó. Azután vannak érdektelen, unal
mas iskolai munkák, melyeket sokszor felületesen, lustán végeznek el 
a tanulók. Hivatkozzunk ilyenkor belátásukra, akaratukra, önuralmukra. 
Meg kell mutatnunk, hogy a legunalmasabb munka is szellemes és 
érdekes lehet, ha pontosan, kitartóan végezzük. így lassan a lelkiisme
retes, jellemes munkálkodást meggyökerezett szokássá tehetjük. Amikor 
pl. a baktériumokról beszélünk, rámutathatunk arra, hogy ezek a kis 
parányi lények milyen óriási átalakulásokat, változásokat okozhatnak. 
Ha a takarékosság erényét akarjuk kiemelni, a hóvirágot, jácintot, 
tulipánt tárgyaljuk stb., amelyek azért hajthatnak ki olyan korán, mivel 
az előző évben földalatti szárukban elég tartaléktáplálékot halmoztak fel.

Nagyon sok tanuló minden törvényben kerékkötőt lát, ezért, amikor 
csak lehet, megszegi azt. A természetrajz kapcsán sok ilyen törvénynek 
megmagyarázhatjuk az értelmét és így tiszteletet szerezhetünk a tör
vénynek, pl. az alkohol, dohányzás tilalmának.

Arra is sokszor nyílik alkalmunk, hogy egészségtani törvényeket 
tárgyaljunk. Ezek kapcsán tiszteletet szerezhetünk az iskolai és házi 
tilalomnak. Pl. a maszlagról, vagy a nadragulyáról, stb. beszélünk. 
Miután a növénytani részét elintéztük, így folytathatjuk : Te, X. Y. kis 
testvérkéddel sétálsz. Testvérkéd éhes, játékos. Megpillantja a nadra
gulya fekete bogyóját és megakarja enni: Megengeded ? Tanuló: Meg
mondom, hogy ez a mérges nadragulya. T .: De mit csinálsz, ha nem 
hiszi el, hiszen még kicsi, nem érti, hogy az méreg, nincs hozzávaló 
esze? Tanuló: Elkergetem, nem engedem, hogy hozzányúljon. T .: De 
akkor hugocskád megharagszik rád, mert nem engedelmeskedel óhajának. 
Mikor érti majd meg, hogy megmentetted az életét? Tanuló: Majd ha 
nagy lesz. T .: Látjátok, ti is még fiatalok vagytok, sokszor nem tud
hatjátok, mi a jó és a rossz, azért kényszerítenek benneteket szüléitek 
és tanitóítók, ha másként nem lehet, a jóra.

Még sok ilyen példát találunk. Persze rögtön nem látjuk az ered
ményt ilyen eljárással sem, de azért jelentőséges az. Paulsen is azt 
tartja, hogy az olyan belátás, melyre a tanuló így jut, hasonlíthatatlanul 
többet ér, mint a sok „így hallottam", „úgy mondják". Ha az orvos 
pl. egy fiatalembert rá tud venni arra, hogy tekintettel az alkohol ártal
maira, attól tartózkodjék, miért ne lehetne az etikában is ilyen termé
szetrajzi össszefüggések feltárásával befolyást gyakorolni a jellemre.

Az erkölcsi nevelés főcélja tehát az legyen, hogy az ifjúban azt 
a szilárd meggyőződést ébresszük fel, hogy az erkölcsi tilalmak nem 
önkényes tilalmak, nem az önkény parancsai, hanem hogy mély értelmük 
van. Ezt száz és száz példán mutassuk be azzal, hogy az erkölcsi 
törvényeket, anélkül, hogy magunknak kárt ne okoznánk, épen úgy 
nem lehet megkerülni, mint a természet törvényeit. Ekkor a tanuló 
magától követi majd az erkölcs törvényeit s erejét, képességeit a jó 
szolgálatába állítja.

Horváth Károly.



A III. egyetemes tanügyi kongresszus.
Julius 3—5. napjain folyt le Budapesten a tavaly tervbevett 

tanügyi kongresszus. A vezetőség jelzi, hogy miként az előbbi kettő 
1848-ban és 1896-ban, azonképen ez a kongresszus is a „nemzeti élet
nek egy nagy lélektani pillanatában született meg, a nemzeti létnek új 
katasztrófa után új szervezkedése idején." Nagyméretű mozgalom volt, 
komoly, lelkiismeretes rendezésben. Ha ilyen nagy tömegmozgalmaknak 
lehet általában mélyenjáró, maradandó hatása, ennél a feltételek meg
voltak hozzá. Az előkészítő bizottságot, melynek elnöke Négyessy 
László volt, minden elismerés megilleti derék munkájáért. — Fogadásra, 
kalauzolásra, elszállásolásra stb. külön-külön rendezők voltak más-más 
színű karszalagokkal. Gondoskodtak olcsó étkezésről, igen jó szállásról, 
szórakozásról, kirándulásokról. Nemzeti szempontból Budapest környé
kének megismertetése kirándulások útján nagyon szükséges és hálás 
feladat; hiszen ha az ember alaposan bejárja, találhat ott a gyógyításra 
és a gyönyörködésre üdülő helyeket télen-nyáron és igazán vétkezik, 
aki a régi közösügyes világból magába vett megszokásból minden áron 
Ausztriába siet nyaralni s el akarja magával hitetni, hogy ott olcsóbb.

A tulajdonképeni kongresszus, amelynek célja a tanügy munká
sainak egymáshoz közelebb hozása, az egymástól lehető tanulásra 
alkalom nyújtása, a tanügy és tanító személyzet kérdéseinek megbeszé
lése, a közönség előtt az iskolaügy érdekében pedig néma tüntetés volt, 
tartott u. n. általános (plénáris) gyűléseket az első és az utolsó napon, 
a közbeeső napon pedig számtalan szakosztályra ágazva végezte be
ható munkáját.

Az általános gyűlések kezdődtek a megnyitó ünnepségekkel és a 
tisztikar megválasztásával, a harmadik napon folytatódtak a következő 
tételek előadásával és megvitatásával: a nemzeti célú nevelés, a tan
ügyi közigazgatás reformja, a tanítói munka értékelése, a kongresszus 
bezárása. A középső napon a 15 különböző szakosztály tartotta más
más helyen üléseit. Ezek a következők: I. Népoktatás. Kisdedóvás. 
Népiskola. Tanítóképzés. — Ií. Középfokú oktatás. Polgári iskola. 
Középiskola. — fii. Tanárképzés. — IV. Szakoktatás. Mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi. — V. Művészeti oktatás. Rajz. Zene. Kézimunka.
— Ví. Testnevelés. — VII. Iskolai egészségügy. — VIII. Gyógypeda
gógia. — IX. Nőnevelés. — X. Iskolánkivüli népnevelés. — XI. Iskolai 
felügyelet. — XII. Tanügyi jóléti intézmények. — XIII. Ifjúsági irodalom.
— XIV. Gyermektanulmány. — XV. Pedagógia.

Olyan sok érdekes tárgy került megbeszélésre, hogy az ember 
szeretett volna az egyidejűleg folyt szakosztályi gyűlésekből többet 
meghallgatni, ha lehetett volna testben 2—3 helyen is jelen lennie. De 
ez esetben igen el kellett volna nyújtani a kongresszust. Aki nem 
lehetett jelen valamelyik szakosztály ülésén, az előre kibocsátott tájé
koztatókból tudomást szerezhetett a benne tárgyalásra kerülő tárgyakról, 
az előadók személyéről és előterjesztett határozati javaslataikról, ame
lyek olyan alapos meggondolás után készültek, hogy változatlanúl
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mentek keresztül a gyűléseken s végül bejelentődtek kivonatosan a 
záró összes gyűlésen is. Elolvashatok a kongresszűsnak májusban kiadott 
3. számú Értesítőjében.

Nem lesz talán érdektelen némelyiket kiragadni és külön is fel- 
emliteni. Nem tudok felmelegedni a 8 osztályos elemi iskola és a nyo
mában járó főiskolai tanítóképzés iránt. Tisztelet, becsület a „kultur- 
fölény“-nek, de az országosan kötelező 8 osztályos népiskola olyan 
tehertöbbletet hoz az államra, amit nehezen bír meg. Hát még a fele
kezetek vagy más szegényebb iskolafenntartók! . . . Nagyigényűvé teszi 
a köznépet. Pedig a nagyobb igény nem boldogító. A (négy) felsőbb 
népiskolai osztálynak és a polgári iskolának előbb-utóbb egészségtelen 
versenyre kell egymással kelni. Nem sok öröm lesz benne, ha egyik 
felfalja a másikat. A felfokozott tanítóképzés terve egyik változatban 
alsó tagozatúi meghagyja ugyan a mostani képezdéket, de különbözeti 
vizsgával középiskolai érettségi után is bocsát oda hallgatókat, a másik 
tervezet egyenesen kiköti feltételül, a középiskolai érettségi vizsgát. Hát 
ezen a ponton érint a kérdés bennünket középiskolásokat. Anélkül, 
hogy a tanítói pálya színvonalát lekicsinyelnők, tudjuk, hogy a közép
iskola IV. osztályából szerényebb képességű fiúk mentek át a képez- 
débe, akikből igen derék, értékes falusi tanítók lettek, és szakpályára 
eltávozván könnyítettek a középiskola létszámán s terhén. Ha mos
tantól kezdve végig ott lesznek kénytelenek maradni, ép úgy érinthetik 
jelenlétükkel a középiskola színvonalát, mint akik gyakorlati tisztviselő 
pálya elérése végett ülik végig. De ha azután egyszer főiskolára 
jutottak, lesz-e kedvük elmenni falura, tanyára ? Általános lett külön
ben mostanában az a beteges törekvés, hogy minden pályát hosz- 
szabbra igyekeznek nyújtani. Alig hiszem, hogy egyéb okuk lenne 
rá, mint hiú versengés: ha pl. a jogi pálya oly fontos — mondják, — 
hogy 6 év kell elvégzésére, miért legyen alábbvaló a papi vagy a 
tanári és így tovább ki-ki értékeli felfelé a magáét és aközben önkén
telenül teszi nehezebbé a következő nemzedék pályáját, tolja messzebb 
számára a családalapítás lehetőségét, gyengíti a magyar középosztályt. 
Az ilyen irányú értekezletek megérdemelnék, hogy mind a kormány, 
mind a társadalom beleszóljon.

A középiskolai szakosztály gyűlése igen magas színvonalú volt. 
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöke Madai Gyula megint 
kitett magáért: remek előadást tartott a nemzeti kultúra egységéről, 
amely egységbe kell hogy foglalja a klasszikus vagy m )dern term, 
tudományi irányú középiskolákat, háttérbe kell hogy szorítsa külföld
bálványozó terméketlen szerénykedésünket. A szakosztály ülése számára 
kijelölt tanterem megtelt érdeklődő tagokkal, de le nem tagadható tény, 
hogy a középiskolai tanárság részvétele nagyon eltörpült a tanítóság 
tömör felvonulása mellett.

A zenei szakosztály — amit e sorok írója évekkel ezelőtt a 
debreceni tanári körben fejtegetett — kívánja a középiskolában a rend
szeres énektanítást és a karének kötelező rendszeresítését, karének- 
gyűjtemények kiadatását, zenekarok létesítését. — Megelégedéssel álla
píthatjuk meg, hogy mi református iskolák már régen eljutottunk oda, 
ahova az államiak még csak szeretnének.
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A nemzeti szellemű nevelés érdekéből, amiről szintén sokat 
beszéltek, óhajtandó lenne, a tanító személyzetnek minél nagyobb szá
zalékban a tősgyökeres magyar elemből leendő újoncozása, nem fele
kezeti és helyi tekintetektől vezetve. Igazi nemzeti érzést, öntudatot az 
nevelhet bele a tanítványaiba, aki egészen magyar levegőben nőtt fel, 
nemcsak könyvből tanult meg magyarul. Magyarország tanítószemély
zetének jelentékeny részéről pedig a múlt évtizedekben alig mondhatta 
el ezt valaki egészen a legújabb időkig.

A kongresszussal egy időben nagyszabású tanügyi kiállítás is volt, 
amelyet maga a közoktatásügyi miniszter nyitott meg. A kiállítás anyaga 
iskolafajok szerint gyűlt össze és került bemutatásra. Az iskolákhoz 
felhivás ment szét kellő részletes utasításokkal a kiállításban leendő 
részvétel végett. Sem gáncsolni, sem gyanúsítani nem akarunk, mégis 
meg kell állapítanunk, hogy a kiállítás rendezése talán kissé megkésett, 
mert a csatlakozásra való felszólítás nem eléggé idejében érkezett el 
mindenüvé ahhoz, hogy méltóképen elkészülhettek volna az iskolák 
kiállítandó anyagukkal. Kifogásunkat nem a látottak hiányaiból merí
tettük, hanem saját intézetünk életéből, mert a kiállítás, amelynek 
gazdagságát még iskolaszerek gyárai is növelték, oly dús és oly szép 
volt, hogy ismertetéséhez nem is fogunk, azt leírni gyenge a toll. 
Rendezőinek buzgóságát jellemezni legyen elég annak felemlítése, hogy 
az egyes csoportok vezetői állandóan ott tartózkodtak termükben és 
szinte lesték, kinek magyarázhassanak el mindent.

Mind a felemelő lefolyású kongresszus, mind a tanulságos és 
gyönyörködtető kiállítás rendezéséért méltó elismerés illeti a rendező 
bizottságok fáradhatatlan buzgalmát s a közoktatásügyi kormány és 
Budapest város áldozatkész támogatását.

Szeremley Béla.

A III. egyet, tanügyi kongresszus 
középiskolai szakosztályának ülése. I.
I. Bevezető előadást a szakosztály elnöke, dr. Maday Gyula, 

országgyűlési képviselő tartottt „Középiskoláink és nemzeti kultúránk 
egysége“ c. alatt. A hangulatos és remekül felépített beszéd lényege az 
volt, hogy 1. a háromféle középiskolát egységes szellem kapcsolja 
össze: a nacionálizmus. A klasszikus írod. műveltség, modern nyelv- 
ismeret és természettudományi gyakorlatiasság elágazásait a nemzeti 
tárgyak hasonló terjedelmű és intenzitású oktatása ellensúlyozza. Epen 
ezért a oktató-nevelő munkában a főhangsúlyt a magyar irodalom, 
történelem és földrajz nemzeti szellemű feldolgozására fekteti. 2. Nevelő 
eszményünk ne elégedj k meg az általános keretek között mozgó s 
külsőségekben megnyilvánuló hazafias színezettel, hanem ezek helyén a 
termékeny nemzeti önérzet és tettrekész, faji önbizalom nevelői gondo-
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lata érvényesüljön. 3. Irodalmi oktatásunk ne száraz adatok történeti 
egymásutánja legyen, hanem a gyönyörködtető tartalmi hatások érvényre 
juttatása. Sorozzuk be klasszikusainkat a világirodalom közkincsének 
tekintett alkotások közé egyenrangú érték gyanánt s legyen bátorságunk 
ezt a világ irod. értéket a magyar érzelmi nevelés középpontjává tenni. 
4. Történettanításunk a nemzeti múlt ismeretéből fakadó történeti tudat 
beidegződését szolgálja. Olvastatni kell a tanulókkal monográfiákat, 
kiváló történeti nagyságaink életrajzait, mert ezeknek a jellemképző és 
akaratindító hatása kétségtelen. Minthogy pedig ez a feladat mai tan
tervűnk keretei között meg nem valósítható, módosítani kell a tantervet 
úgy, hogy a magyar történelmi anyag világtörténeti vonatkozásokkal a 
VII. és VIII. o. tantervébe illeszkedjék be. 5. A földrajzoktatás nemzeti 
tárggyá csak úgy emelkedik, ha az a magyar föld természeti szépségeit, 
kincseit s lakóinak nagyszerű életmegnyilvánúlásait nemcsak megismer
teti, de meg is szeretteti. 6. Minthogy a kultuszkormány a polgári 
iskolák számát rövidesen emelni kívánja, szükséges, hogy középisko
láink az eddiginél erősebb szelekciót gyakoroljanak s így eredménye
sebb munkával megközelítsék azt az ideális célt, hogy a középiskola 
valóban a nemzet szellemi vezetésére hivatott kiváló erők iskolája legyen.

II. Dr. Kisparti János előadása: „A középiskolai tanárképzésről“ 
volt a következő nagy érdeklődéssel végighallgatott tétel.

Beszélt nagy szaktudással a jó tanárról, aki több, mint a képzett 
tanár. Jellemvonásai: a) a hivatás-szeretet (szeresse a rábízott 
gyermekeket, ifjúi lelkesedéssel csüngjön a szép, jó és igaz eszméin, a 
tanárképzésnél pedig ne csak a tanár — hanem a magyar tanár egyé
nisége is fontos tényező legyen), b) tudományos műveltség, más szóval 
beható tárgyismeret. A tanári munka eredménytelenségét sokan a kellő 
műveltség hiányában látják, a tanárok pedig a tanárképzés hiányos 
voltát vetik ellene, hogy az egyetem csupán a tudományok műhelye, 
nem a tanárképzés székhelye. Szaktárgyaiknak csak kicsiny területét 
ismerik meg a jelöltek egyetemi pályájuk alatt, pedig a cél nem az, 
hogy enciklopédikus ismereteket szerezzenek. Legyen az egyetem a 
középiskola minden tárgyának előadója, hogy a tárgyat s ne a tan
könyvet tudja a tanár előadni, c) Didaktikai készség. Ismerje a tanár 
a tanuló lelkében végbemenő folyamatot, amihez lelemény, spontaneitás, 
bölcselet és lélektani tudás is kell. A gyakorlati év ne csupán a vizs
gára való készülődés legyen s két évig tartson, ami szociális szempontból 
amennyire hátrányos, annyira előnyös pedagógiailag. Az egyetemek 
mellé tanárképzőket kell kiépíteni szakok szerint s mindegyik tanárképző 
mellé gyakorló középiskolát, a tanári pályára való készülődés ideje 6 
évben állapíttassák meg.

Hozzászólt a tárgyhoz Ercsics Vince kalocsai jezs. tanár, aki két 
dologra hívja fel a figyelmet: 1. A gyakorló évet előre kell tenni s ha 
a jelölt nem vált be, nem engedni a tanári pályára, szigorú szelekciót 
alkalmazni és jó fizetéssel csalogatni őket. 2. Az egyetem mondjon le 
arról a sérelméről, hogy ő tanárképző testület is legyen s ne csak 
tudományt nyújtson.

Dr. Négyessy László válaszol neki. A gyakorló évet előre tehette



a jezsuita rend könnyebben, de ha mi akkor foglalkoztatjuk az ifjakat 
tanítással, amikor még nekik maguknak is tanulniok kell, ezzel zavarba 
hozzuk a kiválóbbakat is. Ezt csak a legkiválóbb anyaggal lehet elérni, 
ami ma kivihetetlen. Vannak olyan jelöltek is, akik hivatást éreznek 
magukban e pályára s e hivatásérzet sokszor pótolja a tehetség hiányát 
is. A tanárképzésnél, ha minden tárgynak külön előadója lenne, annak 
alacsonyabb nívójúnak kellene lenni, mint az egyetem, így a jelölt nem 
találná meg a magasabb kiképzés lehetőségét.

Méhes hozzászóló szerint tanárképzőnk csak papiroson van, ezt 
kellene képíteni, hogy a tudományos kiképzést és módszertani eljárást 
ő nyújtsa, az egyetem célja a tudományos búvárkodás és tudományos 
módszer. Múzeumi és könyvtári tisztviselők azonban ne tanítsanak ott, 
akik középiskolákban sohase működtek, a tanárképző tagjai csak közép
iskolában működő tanárok lehessenek.

Dr. Pap Károly debreceni egyet, tanár megvédi a tanárképzést 
az elhangzott vádakkal szemben, mert Debrecenben legalább más a 
helyzet. A 6 évi időt sokalja, vagy pedig számítsák be ezt a jelöltek 
szolgálati idejébe.

Kisparti hozzászólása után, aki reflektált az egyes kijelentésekre, 
a kongresszus elfogadta az ő javaslatait, de a Méhes-féle módosítással.

III. A leányközépiskolák fejlődésének irányai címen Bernolák 
Kálmán tartott előadást a leánykollégiumok mellett. Érveinek felsora
koztatása után határozati javaslatot tesz, mondja ki a kongresszus, hogy 
1. Kívánatosnak tartja, hogy az állam és más iskolafenntartók is állít
sanak fel leánykollégiumokat, 2. A nagymélt, VKM sürgősen adja ki 
az 1926. évi XXIV. t.-c. 31. §-ban említett rendeletet, amely megálla
pítja, hogy a leánykollégiumok elvégzése milyen köztisztviselői pályákra 
képesít, 3. A leánykollégiumi tanárnőjelöltek részére a női lélek sajá
tosságainak megfelelőleg külön tanárképző és gyakorló iskola állíttassák fel.

Borsos Károly mezőtúri ref. gimn. igazgató felszólalásában helyte
lennek tartaná, ha kongresszusunk vállalkoznék a leánykollégiumok 
propagálására, népszerűsítésére. Nem fogadja el tehát a határozati javaslat 
két első pontját, mert a leánykollégium, bár elgondolása in teória tet
szetős, ép olyan életképtelen iskolatípus, mint volt a felsőleányiskola. 
Nem számol ez a típus az élet követelményeivel, a szülők és egész 
társadalmunk felfogásával, hiszen egészen bizonyos, hogy alig akad 
olyan szülő, aki hajlandó volna leánygyermekét 8 esztendeig iskoláz
tatni csak azért, hogy az u. n. általános műveltséget megszerezze s 
azután otthon maradjon a szülői háznál. A szülők legnagyobb része 
azért küldi leányait középiskolába, hogy megadja nekik a lehető
séget felsőbb tanulmányok végzésére, illetve kenyérkereső pályák el
nyerésére. Az olyan iskolát, amelyik ezt a lehetőséget nem nyújtja, 
nem tartja egyenrangúnak azokkal, amelyek neki ezt biztosítják; azért 
hiábavaló a leánykollégiumnak minden ajánlgatása, a szülők és tanítók 
legnagyobb része sohasem fog azzal megbarátkozni, inkább választja a 
leánygimnáziumot és a leányliceumot. Leánykollégiumnak legfeljebb 
olyan városban van létjogosultsága, ahol másfajta leányközépiskola is 
van s így a szülők szabadon választhatnak a kollégium és másik közép-
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iskola között. Nagyon helytelen volna vidéki városainkra ráerőszakolni 
a leánykollégiumot, már csak azért is, mert így a vidéki tősgyökeres 
magyar leányokat zárnánk el attól a lehetőségtől, hogy egyetemi tanul
mányokat folytathassanak. Nem a latin nyelv és a mathematika teszik 
idegesekké, vérszegényekké a középiskolás leányokat, ahogy előadó 
állítja, hanem a fiúkénál nagyobb szorgalmuk, lelkiismeretességük, a 
kicsinyeskedésre való különös hajlamosságuk s azok a fiziológiai okok, 
amelyek egyformán jelentkeznek, érvényesülnek a leányoknál, akár 
kollégiumba, akár más leányközépiskolába járnak azok. A leánykollégium, 
ha komoly munkát végez, ép úgy megárthat a gyengébb szervezetű 
leányoknak, mint egyéb leányközépískola.

Gajda Béla igazgató közvetítőként javasolta, hogy vidéki váro
sokban önálló leánykollégiumok nem, legfeljebb csak bifurkált leány
középiskolák szerveztessenek úgy, hogy egyik águk líceum vagy gimná
zium, a másik leánykollégium legyen. E javaslathoz Borsos Károly is hozzá
járulván, a szakosztály azt egyhangúlag elfogadta.

IV. Végezetül dr. Horvay Róbert: Az élő nyelvek sikeresebb 
oktatása mellett emelte fel szavát. Szerinte: 1. Addig nem lesz meg 
a kívánt eredmény, amíg a tanulók létszámát 40-re le nem szállítják, 
sőt a modern nyelvi órákon még ezentúl is kettéosztással legfeljebb 
20 tanúló legyen, 2. Egy intézetben egy nyelvben egységes legyen a 
módszeres eljárás s felmenő osztályokban tanárcsere csak igen megokolt 
esetben történjék, 3. A tankönyvek nyújtsák a feltétlenül szükséges 
szóanyagot, ami állandóan ébren tartassék. Irodalmi művek jegyzetes 
kiadásáról is gondoskodni kell, 4. A  szakfelügyeletek eredményeit a 
tanársággal közölni kell, hogy azok gyakorlatilag értékesíthetők legye
nek, 5. Az aktiv nyelvtanárokat időnként külföldre küldjék ki ismereteik 
felfrissítésére.

A szakosztály Waldapfel János és többek hozzászólása után el
fogadta e javaslatot.

Dr. B. I.

A HL tanügyi kongresszus
„Testnevelési szakosztálya“

a Testnevelési Főiskola dísztermében tartotta meg rendkivül változatos 
programmal gyűlését, Demény Károly államtitkár elnöklete alatt, kinek 
mélyen járó, rendkivül széles látókörre valló, a. testnevelés minden 
ágát és vonatkozását alaposan ismerő és tárgyaló felolvasását viharos 
tetszéssel fogadta a termet zsúfolásig megtöltő testnevelési tanárok kara.

Arra a föltett kérdésre, hogy : „Elégséges-e az iskolai testnevelésre 
szánt idő a kitűzött célok elérésére?“ az itthoni és jóformán a világ 
összes kulturállamaira kiterjedő tanulmány-utjai alapján megállapítja, 
hogy célunkat csak az összes típusú és fokú iskolákban bevezetendő
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mindennapos, rendszeres testgyakorlással érhetjük el. A gyűlés ily értelmű 
határozati javaslat fölterjesztését el is határozta.

Utána dr. Szukováthy Imre, az Orsz. Testnevelési Tanács titkára 
„A testnevelési tanárképzés állapota. Szükségesek-e újabb reformok e 
téren ?“ címen tartott mély gyakorlati és elméleti ismeretre, a helyszínen 
szerzett közvetlen tapasztalatra valló szabad-előadást. Ismertette a gim
nasztika fejlődését, amely az egyes országok szükséglete szerint alakult 
azok szükségletének és népei lelki hangulatának megfelelően. Egyik 
országban katonai kiképzést szolgál, másikban gyógyitó-javitó, egészség- 
ügyi irányú.

Előadásából megismertük az összes európai, amerikai s japáni 
rendszert; majd a különböző testnevelési tanártipusokat, amelyek ezen 
rendszerekből kitermelődnek s azzal végzi, hogy nálunk a Test-
nevelési főiskola feladata oly tanártipus előállítása, amely mélyen átérzi 
hivatását. E hivatás nem lehet más, mint a magyar nemzeti gondolatba 
való bekapcsolódás. Feladata a főiskolának: a magyar nemzeti érzéstől 
áthatott jó nevelő formálása, aki elméleti és gyakorlati téren nevel 
erkölcsös, egészséges, munkabíró és a trianoni határokat széttépni tudó 
erős, értelmes magyar ifjakat. E cél elérése érdekében ezen határozati 
javaslat elfogadását kéri a gyűléstől: „Tétessék lehetővé, hogy
az Egyetemek bölcsészeti fakultásának hallgatói a tanárképzés alkalmával 
a testnevelést, mint második főtárgyat a Testnevelési főiskolákban 
végezhessék. “

A javaslathoz Kmetykó János főiskolai tanár még azt a meg
jegyzést fűzte, hogy minden tanárképzőben, de különösen minden tanító
képzőben oly behatóan taníttassék a testnevelés, hogy szükség esetén 
képesek legyenek a kikerülő tanárok a könnyebb természetű test
nevelést vezetni s a tanítók a nálunk különösen elhanyagolt elemi 
iskolai testnevelést erősebb kézbe venni.

A gyűlés délutáni szakában Dr. Witz Béla pápai kamarás, orsz. 
cserkész főtitkár: „Erkölcsi nevelés és sport“ címen tartott előadást,
azt hangoztatva, hogy a lélek a legnagyobb érték az emberben, de mun
káját teljes mértékben csak egészséges testben fejtheti ki, amelyhez 
léte és hatási lehetősége kötve van, Azért fejlesszük a testet is minél 
tökéletesebbre, hogy a léleknek temploma legyen.

Kmetykó János és Misángyi Ottó főísk. tanárok a testnevelés és 
az atlétikai nevelés újabb módszereit ismertették részben tartalmas 
szabad előadás keretében, részben lassított mozifelvételek igénybe 
vételével.

Előadást tartottak még Dr, Laky Dezső egyetemi tanár a főisk. 
testnevelés állapotáról és jövőjéről, Szőts László: A játékdélutánok 
rendezéséről. Mezey Ferenc: A leány és fiú tanulók verseny sport
járól és Pirovich Jenő; Torna a gyógypedegógiai intézetekben c. alatt.

Pályi.



Országos tanügyi kiállítás.
Csendben, nagyobb társadalmi mozgalom nélkül, jóformán csak 

szakférfiak részvételével folyt le úgy a III-ik magyar egyetemes tanügyi 
kongresszus, mint az azzal kapcsolatos, illetve azt gyakorlatilag kiegé
szítő országos tanügyi kiállítás junius 29-től julius 7-ig.

A kiállítás idejének rövidreszabott tartama volt egyrészről aka
dálya a nagyobb mérvű látogatásnak, de másrészről befolyásolta a 
látogatást a kiállítás idejének alkalmatlan volta is. Julius hó első 7 
napján ugyanis a gazdasági munkák beállta miatt nagyon sok ember, 
akire nézve nemcsak kívánatos, de tanulságos és gyümölcsöző is lett 
volna ily remek kiállításnak megtekintése és tanulmányozása, 3—4 
napra nem távozhatik lakóhelyéről, a vidéki tanintézetek személyzete 
is — bár junius hó végén záródik az iskolai év — julius első napjaiban 
még iskolai teendőkkel van elfoglalva és így, mire a munkából fel
eszmélt, már a kiállítás bezárása lehetetlenné tette számára annak meg
tekintését. Pedig a kiállítást rendező bizottság fáradságos, nagy értékű 
és teljes elismerést érdemlő munkájának úgy lett volna egyetemes, 
termékenyítő hatása, ha nemcsak Budapesten és közvetlen környékén 
lakó érdeklődők, hanem az ország távolabbi részén lakó tanerők és 
az iskolák ügyével foglalkozó tanügybarátok is alkalmat nyertek volna 
hazánk tanügyi fejlődésének és iskoláink mai állapotának beható szem
lélésére és áttekintésére. Nemcsak pedagógusok, hanem főleg vidéki 
városokban az iskolai ügyeket intéző testületeknek és bizottságoknak 
nagy többségükben nem pedagógusokból álló tagjai is, szélesebb látó
körre, nagy tanulságra és jövőre kiható nagy tapasztalatra tettek volna 
szert e kiállítás látogatása alkalmával. Nem ártott volna tehát a vidék 
megmozdulására propagandát fejteni ki. A leírás, ismertetés — bármily 
élénk és tárgyilagos is — sohasem pótolja a közvetlen hatást, mert a 
kiállításnak roppant gazdag anyaga s szakszerűen elrendezett és áttekint
hető csoportosítása csak közvetlen szemlélet útján keltheti mindenkiben 
a tanulságos és maradandó benyomást.

Nagyon helyesen járt el a rendező bizottság, hogy nem az egy
fajta iskolák közötti verseny feltüntetésére, hanem a különfajta iskoláknak, 
mint isko'atipusoknak teljes egészökben való szemléltetésére helyezte 
a fősulyt. A figyelmes szemlélő tehát külön-külön az óvodák, elemi 
iskolák, iparostanoncískolák, polgári iskolák, humán-gimnáziumok, reál- 
gimnáziumok, reáliskolák, leányközépiskolák, felsőkereskedelmi iskolák, 
tanitóképző intézetek, mezőgazdasági intézetek, gyógypedagógiai inté
zetek (siketnémák, nagyothallók, hibás beszédüek, vakok, gyenge elmé- 
jűek iskolái) kiállított tárgyainak minőségéből megállapíthatta az egyes 
iskolafajok módszeres nevelő és oktató munkáját, e munkának a tanu
lóknál elért eredményét, így az egyes iskolafajok feltüntetett eredmé
nyének összefoglalása utján magyar tanügyünknek mai magasfokú 
színvonalát.

Az iskolatípusoknak ezen szemléltetése volt a kiállításnak egyik 
nagyon tanulságos és nagyfontosságu csoportja.



Második csoportja volt Magyarország tanügyi szervezetének be
mutatása. Az ezen célra készült hatalmas térképeken volt feltüntetve 
a különfajta iskoláknak hazánkban való eloszlása és egy térképen az 
összes tanintézeteknek hazánk területén való elhelyezkedése. Külön 
térkép mutatta a Budapesten található összes tanintézeteket, külön 
térképek Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Kecskemét és Miskolc városok 
tanügyi szervezetet.

A kiállítás harmadik csoportja volt azon taneszközöknek köz
szemlére kitétele, melyeket a világháború óta gyártottak és amelyek a 
tanerők és tanulók munkájának eredményesebbé tételére vannak hivatva.

Volt még egy érdekes kiállitás: a rajztanítás szemléltetésére 200 
iskola tanulóinak beküldött rajzaiból három csportra osztott kiállítás, az 
óvodáktól a középiskolákig bezárólag.

A kiállitás Budapest székesfőváros pedagógiai szemináriumának 
épületében volt elhelyezve. A beküldött temérdek anyagnak azonban 
csak egy negyedrésze volt elhelyezhető ez épületnek három emeletén, 
de ez a negyedrésze is híven tükrözte vissza hazánk tanügyi állapotának 
magas színvonalát s bizonyságot tett magyar nemzetünk kulturális 
fejlődésre való képességéről, amidőn a mohácsi vésztől a kiegyezésig 
eltelt negyedfélszázad kényszerű mulasztásait alkotmányos szabadságának 
birtokában rövid 60 év alatt egyéb tudományos és művészi fejlődése 
mellett képes volt pótolni s tanügyét európai színvonalra emelni. 
Elismerés és méltó köszönet illeti a kiállítást rendező kiváló tanférfiakat, 
hogy tanügyünk magas fejlettségét e kiállítással világ elé tárták, de 
köszönet és elismerés illeti az egyes iskolák tanerőit is, mert ezeknek 
munkája telte lehetővé e gyönyörű kiállítást, az ö munkájok adta és 
eredményezte a kiállitás anyagát.

A kiállításban részt vett 9 város óvodája; 99 budapesti, 43 vidéki, 
tehát összesen 142 népiskola; 28 iparostanonciskola; 59 budapesti, 
101 vidéki, tehát összesen 160 polgári iskola: 23 humán-gimnázium; 
37 reálgimnázium; 16 reáliskola: 24 leányközépiskola; 33 felső keres
kedelmi iskola; 29 tanítóképző intézet, 41 mezőgazdasági iskola; gyógy
pedagógiai intézetek; Budapest pedagógiai szemináriuma.

Akik e kiállítást végignézték, feledhetetlen benyomásokkal, gazdag 
tapasztalatokkal és felemelő érzéssel tértek otthonukba a további 
munkára.

Faragó Bálint.

Válasz Gerőcz Kálmán „Helyreigazítására“.
Gerőcz Kálmán már azzal, hogy a Prot. Tanügyi Szemle ez évi 

4—5. számába irt ismertetésemre „Helyreigazítás“-t ír, megcáfolja az ő 
új filozófiájának alaptételét. Ha az azonosság elve nem érvényes, honnan 
tudja Gerőcz Kálmán, mit írtam én? Az azonosság elvét tagadja ugyan 
elméletileg, gyakorlatilag azonban igénybe veszi, vagyis papírra vetett 
gondolataimat önmagukkal azonosaknak veszi és nem hasonlóknak. 
Ezzel elfürészeli maga alatt az ágat.
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„Helyreígazitás“-án különben nem csodálkozom. El is voltam 
készülve arra, hogy felelni fog ismertetésemre, hiszen nem dicsértem. 
Ha ezt tettem volna, a „Helyreigazitás“-t aligha tartotta volna szük
ségesnek.

Szivesen dicsértem volna Gerőcz könyvét, de sajnos nem lehetett. 
Erről igazán nem tehetek. O mégis meglehetős kemény hangon próbál 
„helyreigazítani", de hogy ennek a hangnak mennyi a jogosúltsága, 
mindjárt meglátjuk. Nem csodálkozom azonban Gerőcz Kálmán „nem 
felel meg a valóságnak . . . "  éles szavain. O a hasonlóság alapelvén áll, 
vagy állna s így ha két fogalom közt valami távoli hasonlóság van, 
vagy gondolható, ő a kettőt felcserélheti egymással. Tényitéleteket 
tartalmazó gondolatsorral szemben helyén lehetne a „nem felel meg a 
valóságnak" kitétel; elvont tételeket tartalmazó ismertetésben, vagy 
bírálatban lehetnek tévedések s ezeket valóban lehet helyesbiteni vagy 
helyreigazítani. A „nem felel meg a valóságnak" kitétel akkor lehet 
helyén, ha az ismertetésben vagy bírálatban tudatos ferdítés ténye 
forog fenn. Nem gondolom, hogy Gerőcz Kálmán ezt akarná elhitetni 
Szemlénk olvasóival, hiszen pl. a prot. misztikánál azt jegyzi meg, 
hogy ismertetésem könyve álláspontját nem adja vissza pontosan. Harag 
és felindulás nélkül tárgyalunk tehát egymással s ami kiskílást Gerőcz 
helyreigazító soraiban látok, filozófiája alaptételének rovására, a hason
lóság kategóriájára írom.

Lássuk most Gerőcz Kálmán kemény pontjait.
1. Az Előszó szerint a könyvből befolyó tiszta nyereség volt 

szegényügyi és jótékonycélokra szánva. Hogy Gerőcz „a brutto bevé
telből a könyv céljaira váratlanul kapott kis összegeket“ már is oda
adta a szegényeknek, az szép; de nem következik az előszóbeli ki
jelentésből. Gerőcz tehát álláspontjának megváltoztatásáért nem tehet 
engem felelőssé.

2. Hogy Vaihinger álláspontját az igazsággal kapcsolatban valóban 
a célszerű tévedés jellemzí-e, vagy az, amit én felhoztam, arra van egy 
klasszikus tanúnk, maga Vaihinger. Wie die Philosophie des Als ob 
entstand (1927.) c. önéletrajza végén Vaihinger ezt mondja: „mindazo
kat a meggyőződéseket, amelyek a Mintha bölcseletében kifejezésre 
jutnak, vagy annak alapjáéi szolgálnak, vagy abból következnek, végül 
a következő tételekbe foglalom össze" s tizenöt pontban mondja el 
alaptételeit. A 10-ben van szó a gondolkozásról, a fikciókról, de a 
„célszerű tévedés“-t egyáltalán nem említi itt, sem a többi 14 pontban. 
0  maga tehát a „célszerű tévedés"-t egyáltalán nem tartja jellemzőnek 
vagy fontosnak. (Persze Gerőcz főforrásában Nagy József: A mai filo
zófia főirányai-ban benn van ez a gondolat, így hát Gerőcznek kapasz
kodni kell a maga igazságába,)

3. A 3. pontra nézve nyissuk fel Girgensohn nagy művét a 
12. lapon, ott ez áll: „Magával a vallással egyáltalán nem lehet kisér- 
letezni" ; kissé lejjebb : „Lehet azonban azzal az emberrel, akinek val
lásos élményei voltak". Bezzeg Gerőcz, aki Girgensohnról is való- 
szinűleg csak Mátyás Ernő könyvecskéjében olvasott, nagy fennen így 
„helyreigazit“ : „Nem felel meg a valóságnak, hogy a Girgenhsohn



által is vallott azon idézetet, hogy a „vallással kísérletezni nem lehet, 
ki kellene egészíteni azzal, hogy a vallásos emberekkel kell-e, vagy 
lehet-e k ísérletezniH ogy mennyi alapja van ennek a helyreigazításnak 
is, az Girgensohn—Gerőcz szembeállításából világos. Girgensohn nagy 
műve 1921-ben jelent meg s hogy az alig pár éve elhunyt szerző épen 
élete végén változtatott volna álláspontján, mint Gerőcz állítja, ezt 
igazolni kellene.

4. Hogy a misztika protestáns jellemvonás vagy álláspont-e, arra 
nézve nyissuk fel Zoványi Teol. ismerettárát: „általában a miszticizmus 
az élő és egyéni mozzanatot a katholikus kegyességben mutatja fel." 
Vagy nézzük meg I. Hastings : Encyklopaedia of Religion and Ethics 
c. hatalmas lexikonét: „Luther csodálta a Theologia Germanica-t és 
Tanlert, de a Münzer—Schmenckfeld-féle irány ellen, mely a bibliával 
szemben a belső tapasztalatra helyezte a súlypontot, állást foglalt.“ 
S azután nézzük át a keresztyén misztikáról írott 10 lexikon oldalt, 
alig egy hasábon nehány protestáns misztikus neve, a többi csupa 
katholikus. Azután kérdezze meg minden gondolkozó protestáns a maga 
lelkét is, misztikus-e ő, vagy nem.

5. Akár nyelvtanulásról, akár nyelvtanításról van szó, jó volna, 
ha Gerőcz a Nagy Józsefből citált Mach helyett inkább megmagyarázná, 
hogy a nyelvtanulásban mi a szerepe a tapintásnak, szaglásnak és 
Ízlésnek. A tanárember azután gondolkozhat arról, hogy Gerőcz reform
jait hasznosithatja-e az iskolában, van nem.

Azt mondja Gerőcz Kálmán a „Helyreigazítás" végén: „Ugyan
ilyen cáfolatot lehetne tenni a bírálat többi ellenvetéseire." Nagyon 
örvendek. Ha a többi cáfolat is ugyanilyen, akkor minden ponton 
igazam volt.

Trócsányi Dezső.

Megjegyzések. 1

1. Keresztyén egység. A legutóbbi években a különböző keresz
tyén egyházak képviselői világkonferenciát rendeztek Stockholmban és 
Lausaneban azzal a céllal, hogy az összes keresztyén felekezetek 
szociális programmját egységbe hozzák, hogy az emberiség közös 
nagy bajait, nyomorúságait közös munkával orvosolni igyekezzenek. 
Meghívták ezekre a konferenciákra az összes keresztyén egyházakat, 
meg is jelentek ott mind, a római katholikus egyház kivételével. Mint
egy a meg nem jelenés indokolására f. év januárjában XI. Pius pápa 
kiadott egy bullát, amit „Mortalíum animos" címen szoktak emlegetni. 
Ebben a bullában nemcsak megtiltja a r. katholikusoknak a más keresz
tyénekkel való konferenciázást, a keresztyén egység megteremtése 
végett, nemcsak állást foglal a keresztyén egység minden formája ellen, 
kivéve azt az egy lehetőséget, hogy mindenki, aki magát keresztyénnek 
tartja, térjen meg az igaz egyházhoz és vesse magát alá, engedelmes-



kedjék a pápának: — hanem kemény, sértő támadást is intézett a 
protestáns egyházak ellen.

Erre a pápai sértő támadásra felelt Hódmezővásárhelyen, az ORLE 
gyűlésén önérzetesen, de teljes tárgyilagossággal Baltazár püspökünk, 
felelt úgy, hogy feleletét minden komoly protestáns keresztyén, minden 
igaz kálvinista ember teljes szívvel helyeselheti, örömmel és megelé
gedéssel magáévá teheti. Ezért a bátor, igaz, önérzetes feleletért a leg
durvább támadásokat intézték Baltazár püspök ellen a f. hó 9-én tartott 
tapolcai r. kath. népszövetségi gyűlésen s utána sorra a r. kath. irányú 
lapokban, De támadták Baltazárral együtt általában a magyar protes
tánsokat is, békebontóknak, minden baj okozóinak kiáltván ki őket.

Az ilyen igaztalan, alantas támadásokra hozzájuk méltó feleletet 
adni jó ízlésű embernek szinte lehetetlenség. De elmenni mellettük 
szótlanul, figyelembe sem venni, szintén lehetetlenség. Fájó szívvel 
lelkűnkbe kell vésnünk s levonnunk belőlük a megfelelő következte
téseket. Meg kell állapítanunk, hogy az idézett pápai bulla elhangzása 
után öntudatos, önérzetes protestáns embereknek a római katholikus 
hivatalos egyházzal való bármiféle hittestvéri együttműködésre gondolni, 
azt erőltetni, több a nevetséges naivitásnál, valóságos erkölcsi lehetet
lenség. Meg kell állapítanunk, hogy a tapolcai támadások s az azokat 
megelőző, kilenc év óta r. kath. naggyüléseken, napisajtóban és folyó
iratokban protestánsok ellen intézett gyalázatos izgatások, alaptalan 
vádak, ferdítések, rágalmak, mind-mind a jezsuiták tervszerű műve s 
hogy ezek után a jezsuitákkal, csatlósaikkal és sajtójukkal szemben a 
legszilárdabb egységes frontot kell alkotniok az öntudatos protestánsoknak 
s mindazoknak a magyar hazafiaknak, akik a felekezeti harcoknak 
elejét akarják venni, akik a magyar jövendő érdekeit feljebb becsülik 
a jezsuitizmus hatalmi igényeinél, titkos és nyilvános céljainál. Megkell 
állapítanunk, hogy a jezsuitizmus a magyar protestantizmusnak életére 
tör mind nyíltabban, mind határozottabban, az eszközökben való minden 
válogatás nélkül. Meg kell ezt látníok azoknak is, akik a felekezeti 
kérdések iránt elvből közömbösek. Meg kell látniok a történelem tanul
ságaiból, hogy a magyar protestantizmus élete, ható erejének épségben 
tartása nem felekezeti érdek, hanem magyar érdek, a magyar protes
tantizmus legyengűlése nemcsak felekezeti gyengülést, de a magyarság 
gyengülését, egyenesen magyar-halált jelentene, annál gyorsabb, annál 
biztosabb halált, minél inkább a jezsuitizmus lépne, mint erőtényező, 
a protestantizmus helyére.

Akik látják ezt a veszedelmet, azoknak talpra kell állníok s tár
sadalmi szervezkedés, megfelelő sajtó teremtése által látásra kell nyitniok 
azoknak szemeit is, akik eddig nem láttak. S a protestáns tanárságnak 
legelői kell járnia ebben a munkában. Borsos Károly.

2. A  klerikálízmusról, ultramontanízmusról és jezsuitízmusról
klasszikusan szép és igaz jellemzést adott az ORLE hódmezővásárhelyi 
konferenciáján dr. Révész Imre. Le kell szögeznünk ezt a jellemzést 
lapunk hasábjain is, hogy minél többen olvassák s lelkűkbe véshessék azt:

A klerikalízmusban és az ultramontanizmusban meg kell külön-
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böztetni egy vallási és egy politikai oldalt, mondja az előadó. A vallási 
oldal abban áll, hogy a római katholikus ember vallásos buzgósággal 
ragaszkodik a papi rendhez és a pápa lelki föhatalmához. Ezt a maga
tartást a ref. keresztyéneknek lehet és kell szeretettel tolerálni. Politikai 
oldalról ellenben a kleríkálizmus és ultramontanizmus határozott vesze
delme a nemzeti állam életének és fejlődésének, tehát ez ellen küzdeni 
kell politikai téren.

A jezsuitizmus nem más, mint a tömény r. katholicizmus vallás
ban és politikában egyaránt a legmagasabb hatványon, a protestantiz
mus, különösen pedig a kálvinizmus ellen fordított éllel és heggyel; a 
keresztyénségnek jezsuita és kálvinista felfogása között mérhetetlen űr 
tátong. Ennélfogva a ref. keresztyén embernek tolerantiabeli kötelessége 
a jezsuitizmussal szemben megszűnik. A jezsuitizmussal szemben 
szakadatlanul, elszántan és éberen védekeznünk kell. A védekezés 
olykor ellentámadásba is átmehet, de mindig megmaradva a tiszta 
lelkiség síkjában. A védekezés legmélyebb erőforrása a saját református 
keresztyénségíink minél nagyobb elmélyítése. Fegyvere pedig a véde
kezésnek a tudományos, különösen történelmi kultúra, amelynek útján 
úgy egészen tudományos, mint népszerű kiadványok sorozatában meg 
kell bizonyítanunk az igazainkat, amelyeket onnan túlról tervszerűleg 
igyekeznek elhomályosítani.

Sohasem volt időszerűbb ezeknek az igazságoknak hangoztatása, 
mint épen napjainkban. Fogadjuk meg az előadó felhivását: föl a 
védekezésre! Borsos Károly.

3. A Rendtartás egyik pontjához. „A tudomány sántán követi 
csak a meglevő ifjú tapasztalást,“ mondja Madách. Megcsinálták s 
használatba vétették az új Rendtartást, s a gyakorlat már is mernyi 
hiányosságát fedezte fel.

Itt van például a 228. §. határozatlan volta. Ez azt mondja, hogy 
az évvégi összefoglaláson minden tanuló köteles megjelenni. Aki a 
vizsgálatot alapos ok nélkül csak egy tárgyból is elmulasztja, az arról 
az évről bizonyítványt nem kaphat s az osztályt ismételni tartozik. 
Ha betegség vagy más elháríthatatlan akadály miatt gátolva van a 
tanuló a megjelenésben vagy pedig a vizsgálatot ilyen okok miatt 
kénytelen megszakítani, az ilyen tanuló ügyében a tanári kar határoz 
s ha a felsőbb osztályba való lépése semmi tekintetben nem kétséges, 
bizonyítványát külön vizsgálat nélkül is kiállíthatja, gyenge előmenetel 
esetében pótló vizsgálatra utasítja (mely díjtalan a 232. §. szerint).

A gyakorlatban a tanulók azt a trükköt szokták alkalmazni, hogy 
az összefoglaláson (vagy vizsgálaton) megjelennek s ha úgy sejtik, 
hogy több tárgyból állanak elégtelenre, akkor elmaradnak a további 
vizsgálattól s orvosi bizonyítvánnyal kényszerítik a tanári kart arra, 
hogy a szeptemberi pótlóviásgálatot engedje meg nekik. Pedig azok a 
229. §. szerint ismétlőknek tekintetendők. Megtörténik az is, hogy a 
vizsgálaton meg sem jelennek.

Az állami Rendtartás sokkal világosabb, határozottabb ebben a 
dologban. Nevezetesen megszabja, hogy ha az évvégi osztályozó értekezlet
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ítélete szerint bukott tanuló marad el akár csak egy összefoglalásról 
is, bizonyítványa kiadandó. Ha kellőleg igazolja elmaradását, akkor 
évvégi bizonyítványába bejegyzendő: az évvégi összefoglalásokon
• • • miatt nem jelent meg. (De javíthat tehát 1—2 tárgyból.) Ha 
pedig elfogadható ok nélkül nem jelent meg, akkor ez jegyzendő b e : 
„az évvégi összefoglalásokról igazolás nélkül elmaradt." Az ilyen tanuló 
akár egy, akár két tárgyból bukott meg, javító vizsgálati engedélyt 
nem kaphat (103. §.).

A mi Rendtartásunk 228. §-a szerint az alapos ok nélkül csak 
egy tárgyból is elmaradt tanuló bizonyítványt nem kaphat s az osztályt 
ismételni tartozik. Itt tehát eltérés van a két Rendtartás között, mert 
az állami szerint ki kell adni a bizonyítványt.

Ha nem bukásra álló tanuló marad el csak egy összefoglalásról 
is s elmaradását kellően igazolja, az állami Rendtartás minden további 
nélkül kiadatja a bizonyítványt; ha pedig igazolására elegendő okot 
nem tud felhozni, akkor az I. félévi értesítő rovatába bejegyzendő: 
„igazolás nélkül maradt el, a jövő iskolai év elején magánvizsgálatra 
utasittatik."

A mi Rendtartásunk nem ismeri ezt az esetet: a nem bukott 
tanuló igazolatlan elmaradását. Csak annyit mond : az igazoltan el
maradó gyenge előmenetelű tanuló pótlóvizsgára utasittatik, (mely 
díjtalan).

Az állami Rendtartás sokkal határozottabb, szigorúbb, Miután 
bukásra álló tanulók maradnak el legtöbbnyire az összefoglalásokról, 
a mi Rendtartásunk e §-a az állami szerint volna átdolgozandó (103. §.) 
Lehet, hogy a 229. §. szolgálhat idevonatkozólag irányadóúl: „Aki az 
évzáró vizsgálat folyamán, miután már több tárgyból gyengén felelt, 
távozik a vizsgálat helyéről, ismétlőnek tekintendő.“ De mit csinálunk 
az olyannal, aki a 228. §. alapján orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
a vizsgálatot betegség vagy más elfogadható ok miatt kénytelen meg
szakítani ? Pótló vizsgára utasítjuk ?

A reform. Rt. 230. §-ánál az állami 104. §-a bővebb, mert meg
mondja, hogy a tanuló, aki az utolsó hónapban elégséges ok nélkii 
marad ki, pótló vizsgálatot nem tehet s ismétlőnek tekintendő.

Ilyen és még sok bizonytalan, elasztikus kifejezés és §. teszi 
homályossá az új Rendtartás egyes helyeit, mely nem számolt példáéi 
a megszállt területekről átjövő s vizsgázni óhajtó növendékek esetével 
sem. „A tudomány sántán követi csak a meglevő ifjú tapasztalást." 
De ez sok tanári testületnek fog még fejtörést okozni. Gulyás József.

Hazai és külföldi irodalom
Róheim G éza: Magyar néphit és népszokások. Budapest. 

Atheneum. 342. lap.
Ez a könyv az „Élet és Tudomány" 18-ik kötete gyanánt jelent
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meg és igen sokan nagy érdeklődéssel vártuk, hiszen évtizedek óta 
nem jelent meg összefoglaló munka a magyar népszokásokról, pedig 
az anyag az „Etnographia" megindulása óta hatalmasan megnövekedett 
és szinte kívánta kritikai megrostálását.

Szerzőnk e téren már jó nevet is szerzett magának és hivatva is 
volt egy ilyetén munka megírására. Kétségtelen érdeme a rengeteg 
anyag áttekinthető csoportosítása, új adatok feltárása és végezetül a 
nemzetközi kapcsolatok kimutatása

Azonban mindezeket az értékes tulajdonságokat lerontja a szerző 
amaz egyoldalú álláspontja, hogy a néphit és népszokások magyaráza
tában egyedül a Freud-fél psychoanalisís módszerét ismerte el célra
vezetőnek. Nincs terünk a freudizmus részletes kritikájára, ami nem 
jelenti azt, hogy minden értéket megtagadunk tőle, csak egy pontjára 
mutatunk rá, mely kimondhatatlan kárt okozott és okoz még mindig a 
tudományban és laikus körökben egyaránt és ez a sexuális tényezők
nek túlértékelése és ezzel az erkölcstelen paneroticum terjesztése. 
Nem akarjuk tagadni, hogy a sexualitásnak igenis van szerepe 
a neurózisban, az álomban, a mindennapos tévcselekményekben, sőt 
bizonyos fokig a népszokásokban is, de a primitiv népek és álta
lában a nemzetek alsóbb rétegei közt fennmaradt népszokásokat egyes- 
egyedül a sexualitással hozni kapcsolatba és mindenben a hírhedt 
Freud-féle szimbólumokat keresni, oly eltévelyedés, melyet a leghatá
rozottabban vissza kell utasítanunk. Tudós és nagyképzettségű szerzőnk 
pedig — sajnos — ezt az álláspontot foglalja el és ezzel könyvét 
élvezhetetlenné, tudományos szempontból pedig elfogadhatatlanná teszi. 
Az olvasó elrettentésére csak pár példát a sok közül. A „házi kígyóról“ 
ezt olvassuk: „A család fentartója maga az ősi kígyó, a római genius, 
aki a nemzés fogalmából ered és a kígyó a férfi nemzőszerve, amely 
a küszöb alatt (a vaginában) a faj fenmaradását biztosítja.“ Harmat- 
szedés. „A babona alaphangja a boszorkánytól, vagyis a nőtől való 
félelem. A nő az, aki a férfit valamitől megfosztja. Ezt a valamit ép 
a harmat szimbolizálja: a harmatot a semen szimbólumának fogjuk fel. 
A húsvéti tojás a női genitale, ez megmagyarázza a szokás lényegét, de 
nem teszi érthetővé keletkezését“ és igy tovább a végtelenségig! Az 
ilyen magyarázatokból igazán nem kérünk!

Az utolsó fejezetben szerző megállapítja, hogy a magyar néphit 
és népszokás igazi tömege: európai és hogy kivált a szláv hatás ki
mutatható úgy, „hogy egyáltalában nem túlzás, ha röviden azt mondjuk: 
a magyar néphit szláv néphit.“ Azt hiszem, ez ismét oly megállapítás, 
mely nem fog túlságos tetszéssel találkozni, de ha a további részlet
kutatások igazolni fogják, el kell majd fogadnunk; a pszichoanalizist 
mint egyedül üdvözítő módszert az etnológia, ill. folklore terén azon
ban semmikép el nem fogadhatjuk. Sz. O.

Kárpáti Aurél: A kétkedő kritikus. (Kultúra és Tudomány. 
61.) Budapest. Franklin Társulat. Év nélkül. 203. 1.

A Franklin Társulat emez értékes vállalatának újabb kötete 25 
kisebb irodalmi tanulmányt és megemlékezést tartalmaz. Címét az első



2  fi 6

cikktől nyeri, melyben saját kritikusi szkepszisének ad kifejezést. 
Dialogikus alakban tárja fel minden kritika gyöngéjét, vele született 
hibáit, hasznát és előnyeit is. A kritikának ezek szerint be kell hatolni 
a műalkotás lényegébe; szerepe a megmagyarázás; igazságra töre
kedjék. Egészben véve mégis a paradoxonoknak és a kételkedésnek a 
művészete. Egy kissé úgy látszik, mintha a régi udvari bohócok divatja
múlt sipkáját csapná szerzőnk a fejére, kik ezen a réven nyertek 
kiváltságot nagy igazságok kípattantására. Máskor meg csakugyan 
mintha maga sem hinne mesterségének komolyságában. Ám ez csak 
forma, külsőség, hogy olvasója kedvét ne veszítse a rövid elmélkedések 
átforgatásától; mert bensőleg nagyon is komolyan veszi hivatását. Bár 
nem mindenik cikk érdemli meg, hogy a gyűjtemény egészének a része 
gyanánt pályázzék a maradandóság érdemére. De a tartalom és hangnak 
nemessége ezeknek is előkelő tulajdonságuk.

Legterjedelmesebb s tartalmilag is a leggazdagabb a „Hamlet 
tragikum“-ról szóló kis tanulmány. Bevezetésül alapvető okokat rak le. 
Ezek között helyesen állapitja meg, hogy a tragikum küzdő tere a 
lélek benseje, alapja a lélek kettőssége. A tragikumban az ember 
egyénisége lép küzdelembe ama jellegével, hogy egyúttal társas lény is. 
Ez utóbbi tétel régi feltevés átfogalmazása az individualitás fogalom
körébe. A belső ellentétek azonban más fronton is összeütköznek; 
így a tragikus hősben küzd a régi ember is az újjal. Emez ellentétek 
küzdelmét keresi Kárpáti Hamletben is. Nála a vérbosszú kötelessége 
a régi embert, húzódozása az újat képviseli; tépelődései, önelemzése az 
individuális embert, attya meggyilkolása s anyja fertőző volta fölött 
érzett háborgása a szociálisát. Az új ember győz benne a régi fölött s 
azért nem képes a vérbosszúra; az individuális a szociális felett, azért 
szorítja vissza fiúi szeretete az anya ballépése feletti felháborodást. 
Hamletet választva elemzésül, nem csodáljuk, hogy a kételkedő kritikus 
szerepében látja magát, mert hiszen Hamlet kielégítő értelmezése a 
legsúlyosabb feladat, amelynek teljesítéséhez mindenkinek először saját 
magából kell szempontokat és anyagot belevegyiteni. Elmondhatjuk, 
hogy Kárpáti kritikai egyénisége eléggé színes, gazdag és emelkedett 
ahhoz, hogy legyen miből merítenie és a magából nyújtott elem másokat 
is eléggé érdekeljen. Azért egész kötete kedves és bájos olvasmány; 
olyan, mint egy marék virág, melyben a legkitenyésztettebb fajok mellett 
egy-egy szál ibolya és rozmaring is akad. Mitrovics Gyula.

Kazinczy Ferenc levelezése. XXII. kötet. A Magy. Tudom. 
Akadémia irodalomtörténeti bizottsága megbízásából közzétette Harsányi 
István. 1764. XII. 3. —1831. VIII. 15.

Kazinczy Ferenc levelezésének XXII. kötetét kapja az olvasó 
ebben a több mint 550 oldalas vaskos könyvben. A kegyelet szép 
szavát követi Harsányi István, amikor „Bevezetésbe első sorait Váczy 
János emlékezetének szenteli, aki égy élet munkáját áldozta arra, 
hogy a Kazinczykor tanulmányozásában elmerülve, irodalomtörténetünk 
első vezéri képességű egyéniségének megismeréséhez levelezése egybe
gyűjtésével és tudományos módszerű kiadásával közelebb vigyen ben-
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nünket. Váczy János huszonegy hatalmas kötete nélkül homályosan 
állana előttünk Kazinczy Ferenc csodálatos parancsoló alakja; Kazinczy 
nélkül pedig soha meg nem értenénk azt a páratlan megújhodást, amelyen 
irodalmunk és nyelvünk alig egy félszázad folyamán keresztülment és 
pótolta e hihetetlenül rövid idő alatt több száz esztendő kényszerű 
tespedését és az ebből származó, de saját hibánkon kivül való okokra 
visszavezethető elmaradását.

Harsányi István ezt a munkát „pótlék-kötet"-nek nevezi. Azaz 
Kazinczy levelezésének nem időrendi folytatását adja benne, — hiszen 
e tekintetben Váczy munkája befejezett egésznek tekinthető, — hanem 
az 1911 óta szértszórtan kiadott 89 és a saját maga által fölkutatott 
166. összesen tehát 255 levél összegyűjtésével az eddigi kötetekben 
mutatkozó hézagokat pótolni vagy az itt-ott feltűnő homályt eloszlatni 
igyekezett. A tudomány megbecsülhetetlen haszna, hogy e közben tisz
tázatlan problémákat is sikerült megvilágositania, sőt új adatokat is 
bemutatnia. Az első levél az egészen kisgyermek Kazinczy tollából 
való 1764. dec. 3-ról, az utolsót pedig 1831. aug. 15-én intézte Nádas- 
kay András az agg mesterhez ; de Harsányi a sorszámok után záró
jelbe törtszámot is tesz és ezzel jelzi, hogy a Váczy köteteiben levő 
darabok közé időrend tekintetében hová illik be az illető levél, s ugyan
ezt teszi azzal a 10 utolsóval is, amelyek már a nyomdai munka folyama 
közben kerültek elő, tehát csak a kötet legvégén foglalhatnak helyet, 
így azonban nem egy ismert levélre most megkapjuk az eddig ismeret
len választ, a Kazinczyval levelezésben lévő személyek névsorát pedig 
e kötet révén harmincnál többel bővíthetjük ki.

A szerkesztés egyébként aprólékos gondossággal követi a Váczy 
János irányelveit. A „Bevezetés“ (V—XX. old.) a levelek tömör átte
kintése — némi tartalmi csoportosítással, amelyből Kazinczy jellem
vonásainak finom kiemelése kapcsán új fénnyel lép elénk ennek a 
vasakaratú férfiúnak minden tiszteletünkre méltó egyénisége. Ezután 
találhatók a levelek (1—467. 1.), amelyeknél az esetleges gondatlan 
másolás hibáira zárójelbe tett felkiáltójellel figyelmeztet (pl. 55. 153. 
342. 1.), közli a régebbi kiadás (pl. 8. 231. 291. 1) és jelenlegi őrzés 
(pl. 135. 319. 427. 1.) helyét, adja a címzést (pl. 1. 297. 344. 1.) és 
Kazinczy rendkívül becses későbbi jegyzeteit (pl. 3. 114. 353. 1.), sőt 
mellékletet (pl. 143. 394. 406—408. í.) is. Majd „Jegyzetek" c. rovat 
(468—515. 1.) következik, amely irodalomtörténeti és életrajzi adatokon 
kivül a szereplő személyekre vonatkozó tudnivalók felsorolásában egy 
fokkal sem szegényebb, mint a 21 első kötet, és pontosjágával meg 
részletességével a szorgalmas szerkesztő tudományos alaposságáról az 
egész munka legtöbbet mondó részlete. Teljes „Név- és tárgymutató" 
(516 — 539. 1.), „Tartalomjegyzék" (540—551. 1.1 és a levélirók neve 
szerint való betűrendes „Tartalom"-rovat (552—555. 1.) zárja be a min
den tekintetben tanulságos munkát.

Ha le is számítjuk azt a 115 levelet, amelyet mások intéztek 
Kazinczyhoz, és csak azt a a 140-et vizsgáljuk meg, amelyekető maga 
irt barátaihoz, rokonaihoz, ismerőseihez, jóakaróihoz, irótársaihoz és 
hivatalos fórumokhoz, akkor is újra elvonul előttünk annak a jól
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ismert életpályának minden fontosabb mozzanata. Látjuk a derék 
kis diákot, aki szüleihez kedves és gyöngéd szavakkal közeledik, 
majd a korán érett ifjút, akiben már serdült korában egészen külö
nös fogékonyság van a közügyek minden csinja-binja iránt. Aztán 
elibénk áll a családi élet apró örömeit és a falu "csendjét minden 
nagyvilági zajnak és tülekedésnek elébehelyező figyelmes férj és 
szerető családapa, a fogságban sínylődő hazafi, a melegen érző barát, 
az anyagi gondokkal küzdő, pörösködésbe keveredett, de eszményeit 
egy percre el nem vesztő és minden szenvedésen és nélkülözésen 
át híven szolgáló, talpig tisztességes férfiú, a végletekig nacioná- 
lísta felfogású magyar és a vallásáért, hitéért minden áldozatra képes 
buzgó kálvinista. Végül halljuk szavát a mindent tisztán látó vezér
nek, a jószándékú ifjak közt föltétien tekintélynek örvendő öregnek 
és a politikához, képzőművészethez, történelemhez, igazságszolgál
tatáshoz, közigazgatáshoz, joghoz és sok-sok egyébhez értő polihisztor
nak. E leveleiben is fennen hirdeti, hogy kultúránk előbbrevitelének 
legfőbb feltétele az irodalom felvirágoztatása, ezé pedig a költészet
nek a klasszicizmus jegyében való megújulása, — mindkettőnek: nyel
vünk kiművelése a francia és német csín elérhetése érdekében. Ilyen 
irányban buzdít mindenkit, aki nyelvmiveléssel és irodalmi munkálko
dással foglalkozik ; örül minden görög-német szellemű munka és folyóirat 
megjelenésének és támad minden népies és reális gondolkodást eláruló 
művet mindjárt szerzőjével együtt; üdvözli a fellépő írókat, beleszól az 
irodalmi vitákba, irányítja a saját munkái megjelentetésének minden 
ügyes-bajos dolgát. Hadakozik elveiért, csipkedi a „debreceni kritikasz- 
tereket“, mosolyog a „pedántok“ megbotránkozásain; kéri a gazdag 
pártfogókat a mások munkái kiadásában való segítésére, hálálkodik kora 
divatos német Íróinak a műveikkel okozott vidám órákért, és csodás 
szellemi frisseséggel cseveg a részben életében megjelent, részben csak 
halála után kiadásra kerülő műfordításairól.

E levelek is, mint az előzők, magyar, német és latin nyelven 
vannak irva, de görög (pl. 24. 1.), francia (pl. 176. 1.) és olasz (pl. 201. 
1.) idézeteik s itt-ott önálló idegen nyelvű részeteik (pl. 324—325. 1.) ékesen 
beszélnek az iró és címzett nagy műveltségéről és sokoldalú képzett
ségéről. Ha történelmi szempontból az 5466 (id. Wesselényi M’-nak), 
5477, 5480 és 5485 (br. Riedeletől), 5481 (gr. Heister G.-től), 5501 és 
5509 (Berzeviczy G.-nek, — utóbbiban nyilatkozik a korabeli magyar 
nyelvtanokról, amelyek közül szerinte a Révaié a legjobb, a Mártoné, 
Verseghyé és a Debreceni a legrosszabb, v. ö. 255. 1.), 5542 (Tiszán- 
ineni Ref. Egyházkerületnek), 5580 (Zemplén vm.-nek), 5640 (gr. 
Széchenyi F.-től) számúak, családi szempotból pedig az 5421. 5423. 
5425. 5430. 5457. 5458. 5472. 5520. 5525. és 5559. számúak a leg
fontosabbak, az irodalomtörténetet leginkább a következő számú leve
lek fogják érdekelni: 5403 (Millernek, a Siegmark szerzőjének), 5402 
és 5444 (Verseghytől), 5429 (Bessenyeinek), 5453 (Ruzsícskaytól), 5455 
(Szentgyörgyitől), 5496 ( Majthényi L.-nak), 5515 (Csery F.-nek), 5531 
(gr. Teleki J.-nek), 5551 (gr. Teleki S.-nek), 5556, 5582, 5602 és 5611 
(gr. Teleki L.-nek), 5575 (Szemerétől), 5601 (Thaisznak), 5623 (Guz- 
micsnak), 5635 (Toldynak), 5637 (Fáynak) és 5646 (Vályi Nagytól).
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Mindent összevéve Harsányi István érdemes munkát végzett e 
XXII. kötet közrebocsájtásával. Kazinczyt nemcsak talentuma és nyelv
újítói érdemei tették a magyar irodalom munkásai egyik legneveze
tesebbjévé, hanem egész lelkülete odasorolja őt a valódi nagy magya
rok közé. Irodalmunkban az Ízlés, a verselés formai tökéletessége, az 
európaiassággal párosult nemzetiesség első, irányt szabó hangoztatója. 
Széchenyi úttörője és a magyar nemzeti lélek kiművelésének egyik leg
kitűnőbb érdemű bajnoka. S még ezeken felül nagyszerű pedagógiai 
érték is, mert kitartását, szorgalmát, tanultságát, elvhűségét, bátorságát, 
egyenességét, hazafiasságát és vallásosságát követendő példa gyanánt 
állíthatja ifjúságunk elé mindenki, aki nem elvont teóriák tartalmatlan 
jelszavaival, hanem beszédes példaképek elevenen ható bemutatásával 
akar e becsületességre, akaraterőre, tettekre és önzetlenségre annyira 
rászoruló kornak méltó nemzedéket nevelni. Az ilyen jellemeket éppen 
ma nem lehet elégszer és elég sok oldalról a törpe utódok szemeláttára 
bemutatni. Ezért a minden rendű és rangú nemzetnevelők is igaz oku
lással forgathatják ezt a levélgyüjteményt a maga magyarázataival és 
felvilágosító megjegyzéseivel együtt. Ez utóbbiakat Harsányi István kellő 
tapintattal és bölcs mérséklettel mindig éppen azon a helyen helyezte 
el, ahol a legkevésbbé rikitanak, de a legközvetlenebbül hatnak (pl. 
509. 1.).

Mezőtúr. Dr. Kovács Géza.

Vida Imre: Madách Imre életének vázlata. Új életrajzi adatok 
alapján. Budapest. Lampel.

A címlapon s még inkább az előszóban azt Ígéri a szerző, hogy 
új adatok alapján világítja meg Madách életét, műveit s ezek össze
függését. A két ívnyi kis fűzet átlapozása azonban arról győz meg 
bennünket, hogy új adata kevés. Ez természetes is, hisz leginkább 
Palágyi, de utána Voinovich is a felsorolt forrásokat mind ismerték s 
az értékes adatokat mind felhasználták. Ezek alapján úgy találjuk, hogy 
Vida füzetében néhány adat helytelen. A 36 7-i humanitási osztály 2. 
feléről Pesten tett Madách magánvizsgát. Kőszeg helyett Keszeg (Nógrád) 
a helyes. Ügyvédi oklevelét nem 1841. októberben, hanem 1842. 
december 19-én kapta meg. A Civilizátorról megfeledkezik Vida. Madách 
halálát a gyermekeiről ráragadt kanyarónak tulajdonítja, holott gyer
mekei betegsége júniusban volt, ő pedig október 5-én halt meg s bizo
nyára régi szívbaja ölte meg, de a fogságban szerzett köszvénye 
járult hozzá.

Részben új adat fiatalkori szerelmeiről néhány név, bár Palágyi 
is említett már kettőt. Az eddig még kiadatlan A rab virágaihoz c. 
költeményt teljesen közli, címét már Voinovics is említi. Egy teljes 
oldalon szól, nem nagy kímélettel a költő iránt, a Dorka nevű béres
asszonyról, (Palágyiból s a költő verseiből ismeretes a név) s vezeték
nevét is megállapítja. Ismét egy lapon szól arról, hogy Madách nem 
volt szabadkőműves.

Vida többi adata költőnk tanulói éveiről, megyei szerepéről, 
drámáiról, feleségéről, mind ismeretes. Épen főmunkájára vonatkozólag
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Palágyi, Voinovich, vagy akár Alexander iskolai kiadása többet s 
mélyebbre hatót mond. Itt-ott, különösen a befejezésben, nehézkes 
stílusa sem válik javára a kis munkának.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Vida füzete címének: élet
rajzi vázlat, megfelel; alcímének azonban, hogy új' életrajzi adatok 
alapján írná, nem.

(Budapest.) Kovács János.

Emlékkönyv dr. Kardos Albert negyvenéves tanári és írói 
működésének jubileumára. Szerkesztette Csobán Endre. Debrecen. 
105 oldal.

Kardos Albert nevét jól ismerik a magyar pedagógusok, különösen 
a magyar nyelvszakos tanárok, akik az irodalomtörténetben és a magyar 
nyelvészetben lépten-nyomon találkoznak ezzel a jócsengésű névvel. 
Most, amikor negyvenéves tanári és írói működésének jubileumára 
tanítványai, tisztelői és barátai ezzel az emlékkönyvei lepték meg, a 
protestáns tanárok szívesen csatlakoznak jókívánságaikkal az ünneplőkhöz.

A kötetben egybegyüjtött tanulmányok közül az elsőt Ady Lajos 
írta, Kardos Albertról, a pedagógusról s mig nehány oldalon tanul
ságos képet ad a jubilánsról, mint aki sokat tanult Kármántól, de nem 
esett a Kármán-tanitványok egy részének hibájába, a dogmatizmusba s 
a Kármán-féle ösztönzésekből ő maga fejlesztette ki nevelői eljárását, 
amelyet a rugalmasság, a nevelendő egyéniségéhez való alkalmazkodni 
tudás, változatosság jellemez; ugyanakkor figyelemreméltó gondolatokat 
vet fel az iskolaigazgatásra nézve is (az irodai munkára afféle segéderő, 
mint a bolgár középiskolai igazgatók titkárai).

Várakozást ébreszt Horvay Róbert tanulmánya: Újabb szempontok 
az élő idegen nyelvek tanításában. A cél megfogalmazása: behatolni 
az idegen nép szellemébe, kultúrájába, a módszer: direkt módszer, 
régi jó ismerőseink, a munkaiskola elvének hangoztatása azonban ma
gával hozná, hogy a szerző bemutasson valamit azokból az érdekes 
újító törekvésekből, amelyeket a mai munkaiskola Németországban (és 
bizonyára más nyugati országokban is) létrehoz,

Nagyon szép tanulmányt írt Oláh Gábor „Ady költészeté“-röl.
Üj gondolatot hoz Kardos László A rím elméletéhez címmel. „A 

rím értékét nem a hangrokonság, terjedelem, mérték és szófaj-ellentét 
alapján határozzuk meg, hanem egyedül abból, hogy a vers egészéből 
rábízott mondanivaló részt kifejezi-e valóban, vagy sem. Az értékskála 
rendező elve pedig éppen a kifejezés teljességének mértéke lesz: jó a 
rím, ha kifejező, — rossz, ha nem kifejező; s minél kifejezőbb, annál 
jobb, minél kevésbbé kifejező, annál rosszabb, Abban azonban nincs 
igaza, hogy ez az „új líra" vívmánya volna: gondoljunk csak Petőfire, 
pi. a Tiszá-ra, ebben a költeményben alig van ú. n. tiszta rím, csupa 
asszonánc, de mégis szép : kifejező. T. D.

Dr. Csengődy Lajos: A lélek halhatatlansága. Budapest, 1928. 
150. lap. Ára 3 P. Ügyes, sokoldalú tájékozottsággal megirt dolgozat, 
mely egyaránt felhasználja a néplélektan, a metafizika, a psychologia,



a modern kémia, fizika és teozofia adatait, Hogy e bonyolult mélyen- 
járó kérdést megvilágiHa, hogy a hívő ember számára a halhatatlanság 
kérdésének tudományos szempontból való mibenlétét is kellő világításba 
helyezze. Előadását, a modern lélektan, fizika, kémia köréből előszedett, 
ügyesen csoportosított érveit érdeklődéssel olvassuk s érvelését eléggé 
szilárdnak találjuk; csak egyetlen ponton találunk benne zökkenőt, ne
vezetesen ott, ahol a léleknek a halál utáni állapotáról beszél. Míg a 
109. lap közepén azt mondja, hogy a meghalás folyamatának legelső 
jelensége az öntudat kialvása, — pár sorral lentebb a nagy alvás, a 
halál álmát úgy jelzi, mint a lelki tiszta, testtől-anyagtól nem befolyá
solt öntudat és érzés zavartalan állapotát, a 112. lapon pedig ezt így 
bővíti k i : „tudatos önérzés kíséri további útjain az öntudatos és tevé
keny Ent.“ Quod erat demonstrandum! a szerzőnek épen ezt kellett 
volna bebizonyítania, de ő bizonyítás helyett ezt egyszerűen csak föl
tételezi, — ez már logikai hiba ! De ezt az egy pontot leszámítva, fő
ként Böhm és Drummond nyomán fölépülő fejtegetései a kérdés tudo
mányos megvilágításához sok érdekes adatot szolgáltatnak.

Sajnos, a szép képnek sok az árnyéka, foltja. Először is a nyomda 
(vagy talán a korrektor) sok sajtóhibát hagyott a szövegben, kivált az 
idegen szók hemzsegnek a sajtóhibától (Guyan és Nietzsche 2—2-szer 
fordúl elő s mindig hibásan). Második hiba, ami a mü olvasását gyak
ran zavarja, a szerző pongyola stílusa és sok germanizmusa; az előb
bire elég azt felhoznom, hogy a relativ mellékmondatot a főmondattól 
ponttal elválasztva, sokszor önálló mondattá teszi, — az utóbbira pedig 
azt, hogy a föltételes mellékmondat után a főmondatot mindig úgy kö
tőszóval kezdi, mert nem tanúlta meg Petőfitől:

Ha a föld Isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta !

Hasonlóképen idegenszerűség, hogy néha 2—3 soros mondatban a 
mondat végére veti az alanyt; a lipótvárosi írókat követi, mikor 
egyelőre helyett egyenlőre-1 ír. A magyar nem megválaszolja (beant
worten), hanem választ ad a kérdésre; az egy határozatlan névmásnak 
nyelvünkben nincs jogosúltsága ; az azonban kötőszó nem jól hangzik 
két egymás után következő mondatban; szerzőnk az elborul igét rá- 
ború!, domborúl értelemben használja, holott ezek mást jelentenek.

Rácz L.

Belföldi lapszemle.
Magyar művelődés 1928. évi május—julius számában Darás G. 

Üj középiskolai énekeskönyv szerkesztését sürgeti. Az énektanítás 
anyagát illetőleg helyesen követeli az irodalmi értékű szöveget és karak
terisztikus faji muzsikát (ellentétben a mai pesti dallal), mint ideált. 
A módszeres feldolgozására nézve az a főkivánsága, ne legyen sok 
gyakorlat és a gyakorlat rövid legyen,



A jövő útjain április—júniusi száma ezúttal a rendellenes gyer
mek problémáit öleli fel. E körben Zechmeister Ida: Idegesség és 
gyermeknevelés címen értekezik az Adler-i pszichológia alapján, 
Seelmann K. a nehezen nevelhető gyermekről ír, H. Révész M. az 
áltehetségekről, Éltes M. a gyengeelméjű gyermek társadalmi elhelyez
kedéséről ír. A kitűnő szerző megállapítja, hogy a kisegítő iskolákból 
kikerült növendékek főleg ipari pályákon keresik meg kenyerüket, 
tehát az emberi társadalom hasznos tagjaivá lettek. De az igazi haladás 
— úgymond — az lesz, ha minden gyermekről már a születése előtt 
úgy gondoskodunk, hogy ne lehessen abnormálissá senki és ne legyen 
szükség gyógypedagógiára. Végül Hegedűs L. a nyomorékok isko
lájáról ír..

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületí Közlöny májusi 
füzetében Sághelyi L. kimutatja, hogy az iparos iskola polgári iskola 
lesz, ha tandíjmentessé válik. Csánky A. a német „Schullandsheim“ 
intézményt ismerteti, vagyis az iskola falusi otthonát, hol a városi 
gyermekek 2—4 hetet töltenek tanári felügyelet alatt, (Nem tévesz
tendő tehát össze a „Landerziehungsheim“-okkal!). Keller A, a nyelvi 
dolgozatok javításánál a legjobbnak a közös javítás módszerét tartja. 
Horváth K. tanulságos cikkben kifejti, hogy a belterjes gazdálkodást 
csak az iskolák mozdíthatják elő. A nép szintjének emelése meghozza 
a többtermelést.

A júniusi hatalmas fűzet a polgári iskola megszületésének 60 éves 
fordulója alkalmából a közgyűlés felolvasásait, továbbá a III. egyet, 
tanügyi kongresszus polgári iskolai szakasztályának határozati javasla
tait tartalmazza. A cikkek közül kiemelendők ezek : Csengery A. emléke
zete (Orbán K.-tól), Az osztályozás reformja, melyben Rákosy Z. az ed
digi négy helyett három fokozatot javasol; dicséretes, megfelelő, nem volt 
megfelelő. Langer S. bemutatja a modern természetrajztanitás metodikai 
menetét. Babirák M. a polgári iskolai gazdasági oktatás problémáit 
világítja meg. Stelly L. pedig a munkaoktatás tantervét és útasitását 
ismerteti.

Kísdednevelés júniusi és júliusi számai nagyrészt Brunszwik 
Teréznek vannak szentelve, a magyar kisdedóvás megalapításának szá
zadik évfordulója alkalmából.

Magyar Szemle júliusi számában Glatz K. ismerteti Jeszenszky 
S. füzetét, melyben a Belgiumban komoly eredményeket elért művészi 
nevelési módszert magasztalja. Glatz kimutatja, hogy ez a módszer 
lényegében azonos a hamburgi Lichtmark módszerével és hozzáfűzi, 
hogy az irodalmon, a szabadkézi rajzon, a festésen, éneken és zenén 
kívül be kell vezetni a mintázást, az iparművészeti foglalkozásokat, sőt 
a fizikailag könnyebb ipari foglalkozásokat is, mert „minden művé
szetnek a mesterségi része az alapja.“

Magyar Gyógypedagógia 4—6. számában Purébl Gy. a főváros 
gyógypedagógiai intézményeit ismerteti; Rochlánné Goldzieher K. a hibás



beszédűek írásáról értekezik; Horváth Kálmán pedig a rendellenes 
fejlődésű gyermekek új alapokon való csoportosítását adja M. Peters 
nyomán. Sz. O.

Külföldi lapszemle.
Zeitschrift für paedagogische Psychologie, experimentelle 

Paedagogik und jugendkundliche Forschung. 29, Jahrg. Nr. 2—5. 
W, Authenrieth, mannheimi professzor a tanuló személyiségének össz
értékeléséről ír. Bár pályaválasztásnál, vagy felsőbb iskolába való fel
vételnél bizonyos speciális és részleges lelki sajátságokat vizsgálnak, 
még e tehetségvizsgálatoknál és az iskolai osztályozásnál is sok eset
ben a döntést a tanuló egyéniségének a megítélése hozza meg. Szük
séges volna tehát, hogy ezt az általános véleményt ne pusztán az em
berismeretre bízzák, hanem módszeres eljárással megbízhatóbbá tegyék. 
Értekező a frankfurti munkaközvetítő hivatal egy pár éve használt 
kérdőívével végzett 3 osztály tanulóin kísérleteket és az így kapott 
összértékelés eredményét egybevetette több másféle rangsorolással, így 
rendes intelligenciavizsgálat eredményével, egy másik tanár értékelé
sével, az iskolai bizonyítvánnyal. Ez összevetés célja volt annak meg
állapítása, hogy lehetségesre elemi lelki tulajdonságok összetevésével 
oly összértéket nyerni, mely alkalmas, egyéniségek összehasonlítására. 
Ezt az összértéket a tanuló szociális értékének és életértékének nevezi, 
szemben az iskolai értékeléssel, vagy valamely hivatásra való ráter
mettségével. Az összevetés eredménye, hogy nagy egyezés mutatkozott 
a kérdőív, az intelligencia-vizsgálat és egy másik tanár értékelése kö
zött. Egy felsőbb iskola tehetségvizsgálata is hasonló eredmény
nyel járt, mint az egyszerűen kezelhető kérdőíves vizsgálat. Ez azt 
mutatja, hogy az iskola mégsem áll távol az élettől, mindössze egy pár 
ponttal maradt alul az iskolai értékelésben minden tanuló az egész 
egyénisége értékét felmérő kérdőíves rangsorolással szemben, ami me
gint azt mulatja, hogy az iskola az emberi értékeknek csak bizonyos 
részét használja és értékeli. Az egész kísérlet azt mutatta meg, hogy a 
többször javított és a megvizsgáltak utólagos beválásával ellenőrzött 
kérdőív nagyon alkalmas arra, hogy nagyobb lélektani tudás nélkül is 
gyors és áttekinthető, mérésre, összehasonlításra alkalmas értékelést 
nyerjünk tanulóinkról. (A kérdőív következőképen szól: Kiütköző ké
pességek vagy képtelenségek, hajlamok és ellenszenvek. Pl. zenei, 
társadalmi, színvakság stb. 2. képzettypus: vizuális, akusztikus, moto
rikus, vagy kevert. 3. Jellem: alanyi, vagy objektiv. Különös tulajdon
ságok. Felfogó képesség, mechanikus, logikus emlékezet, gondolkodó
képesség, képzelet, képesség a lelkesülésre, áldozatkészség, alkalmaz
kodási készség, becsületesség, befolyásolhatatlanság, vezetésre való 
hajlam, alkalmazhatóság, önálló munka milyensége, munkatempó, ki
tartás, megbízhatóság, rendszeretet, érintkezési formák. A kérdőív ki
töltésénél 3 jel szerepel: -j igen jó, — nagyon csekély, 0 normális.)
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Th. Valentiner befejezi értekezését a középiskolába lépő tanulók
ról. Igen jelentős ezeknek haladására nézve is a családi kör hatás
komplexuma. A nyugtalan házi viszonyok, mint pl. vendéglősnél stb. 
károsak, a nyugalmasak, mint pl. a papnál, rendkívül kedvezőek a más 
iskolafajba való átlépés nehézségeinek leküzdésénél. Természetesen 
nagyon fontos, hogy otthon foglalkoznak-e a gyermekkel és mennyire. 
Sok függ a szülők fegyelmezésétől, életmódjától. Nagy figyelemmel kell 
lenni a középiskolákban arra is, hogy milyen elemi iskolából került a 
gyermek a magasabb intézetbe. Közismert tény, hogy vannak elemi 
iskolák, melyek jó előkészítést adnak a növendékeknek és vannak tel
jesen értéktelen munkát végző tanítók, kivált vidéken. Ezért ebből 
a szempontból osztályozni kellene az elemi iskolákat. Nagy szerepet 
játszik e körülményben az egyes tanítók különböző módszere is és 
növeli a zavart, hogy egy elemi iskola növendékei (falúról, vagy nagy 
városban) nem mind egy középiskolába mennek. Az elemi iskola érté
kelése is más, mint a középiskoláé. Ügyhogy a középiskolába kerülő 
gyermekek megítélésénél az elemi iskola értékelését össze kell vetni 
az iskola nívójával. A felvételi vizsga jelentősége megmarad akkor is, 
ha az elemi iskola bizonyítványában és a tanító ajánlásában a közép
iskola szempontjait is érvényesítik. A döntő különbség ugyanis a két 
iskolafaj között a célkitűzésben, főként pedig a módszerben van. Az 
általános műveltségre akar nevelni mind a kettő, de ezt is másféle
képen érti egyik, mint a másik. Amellett az elemi iskola nevelése 
személyi, a középiskoláé pedig intellektuális, szellemi. Ezt a két irányt 
ki kell egyeztetni, mert csak úgy várhatjuk az átmenet nehézségeinek 
legyőzését.

H. Lampert, hallei orvos Dadogó és tanító címmel ír, kifejtve, 
hogy a dadogás korántsem mechanikus szervi baj, melyet egyszerű 
technikai gyakorlatokkal lehetne gyógyítani, hanem lényegében lelki 
gátlásokon alapszik, amelyek csak lelki ráhatásokkal szüntethetők meg.

J. Wagner, frankfurti tanár az iskolai büntetések lélektanáról ír. 
Szerinte e sokat tárgyalt témát eddig inkább általános erkölcsi és vi
lágnézeti szempontból merítették ki, de lélektanilag teljesen feldolgo
zatlan, amennyiben pl. figyelmen kívül hagyták mindeddig, annak meg
vizsgálását, hogy a tanuló milyen állást foglal el az iskolai büntetések
kel szemben. Az eddigi kézikönyvek is megállapítanak pl. bizonyos 
rangsort a különböző büntetésfajok között, de senki sem vette tekin
tetbe, hogy a büntetések végrehajtásánál egy sereg mellékesnek látszó 
körülmény szerepel, melyek befolyásolják a büntetés hatását. Amellett 
az iskolai büntetések hivatalos sorozata, melyet a tanitónövendék 
könyvből megtanul, igen szegényes, Az értekező, tanítványaival ankétot 
rendezett a büntetésről táplált felfogásukat illetőleg és a gyermekek 46 
súlyosabb és 30 könnyebb büntetést soroltak fel. Részletesen foglal
kozik aztán ilyen módszer mellett a természetes büntetés elméletével. A 
tanulókkal folytatott megbeszélés alapján kimondja, hogy a természetes 
reakciókkal való büntetés egyebektől eltekintve főképen azért nem ér
tékes, mert nem erkölcsnemesítő, inkább csak elővigyázatossá tesz. 
Mélyebb jelentősége csak oly esetben van, amikor olyan mellékmoti-



vumok járulnak hozzá, melyek a fizikai fájdalmon kívül erkölcsi érzü
letében érintik a tanulót. A természetes reakciókkal való büntetés te
hát nem nevelő hatású. Általában minden büntetésnél annak rögtöni 
végrehajtása a tanuló részéről kedvezőbbnek látszik, a büntetés elha
lasztása súlyosbító hatású a legtöbb esetben. Igen változatossá lehet 
tenni a büntetéseket azáltal, hogy a tanuló társadalmi helyzetére tekin
tettel vagyunk. A tanulótársak, a tanító, a szülők, a tanuló előtt tiszte
letreméltó emberek a legkülönbözőképen reagálnak a tanulót ért bün
tetésre, ha tudomásukra jut. Ezekkel szemben a tanuló különböző 
mértékben éli át a büntetés tényleges, vagy képzelt következményeit. 
Megbecsültetését érzi megkisebbítve ezek szemében. A büntetés cél
jára vonatkozólag persze különbözöképen vélekednek a kisebb és na
gyobb tanulók. Mig a kisebbek csak az elíjjesztést látják, később már 
a megbünhödés, jóvátétel és javitás magasabb motívumait is világosan 
felismerik.

W. Stern a gyermeknyelv fejlődéséről értekezik. Megállapítja, 
hogy a gyermek nyelvét nem a beszédből, mint nyelvtani formák 
objektiv szövedékéből lehet megérteni, hiszen ezt a gyermek lassanként 
hódítja meg, hanem a beszélésből, tovább menve az ős önkifejezési 
ösztön megnyilvánulásaiból. Az emberi kifejezési módok a gyermeknél 
nagy mértékben összebonyolódnak a beszéléssel és csak lassan bonta
kozik ki ebből a mind inkább objektiválódó beszéd. A kisérő jelensé
gek nélkül közvetített gyermeki beszéd (fonográf utján) rendkívül szín
telen. Ezért külön beszédösztön felvétele tévedés. Sőt átfogóbb lelki 
ösztönmozgalmak nyilatkoznak a beszédben. Így első sorban az önki
fejezési törekvés, belső feszitő erők áttétele mozgássá. Ez a szubjektív 
mozzanat, (pl. gesztikulálás, arcmimika, stb.). Másik a szociális moz
zanat, a másokkal önmagát megértetni törekvő ösztön. E két alapösztön 
az állatoknál is megvan. Az emberi nyelvet a harmadik, intentionálís 
mozzanat emeli az állati kifejezések fölé. Intention valamely objektív 
jelentésre való ráirányulást kell érteni, Ez az emberi nyelv logikai 
mozzanata. A kis gyermek beszédében ez a mozzanat még hiányzik, 
a többi kifejezési módok keverednek a beszéddel, a jelentések nem 
szilárdultak meg, mint konkrét példákból világosan igazolható. Kezdet
ben szinte csak az első mozzanat jelentkezik, az önkifejezésre törekvés. 
Később mind jobban kihámozza a gvermek a beszédet a sok kisérő 
jelenségből, mind többet ad arra, hogy megértsék, amit mond (szociális 
tényező), végül kifejlődik az intentionálís tárgyra vonatkoztatás is be
szédében. Újabb megfigyelések arra mutatnak, hogy a beszéd kifejlő
désében való hátramaradás a balkezességgel van összefüggésben, ami
nek a magyarázata, hogy a jobb kéz mozgató központja és a beszélő 
központ egymás mellett foglal helyet az agyvelő baloldali részében.

V. Kommerell, tübingai főigazgató a matematikai tehetséget vette 
vizsgálat alá. Vájjon van-e külön mennyiségtani tehetség, vagy az álta
lános intelligenciának puszta függvénye? Tömegkísérlettel megállapította, 
hogy a mennyiségtani eredmények kétszerte jobban elütnek az általános 
intelligencia-becslés eredményétől, mint a nyelvi tehetség rangsora. Te
hát fel lehet venni külön matematikai képességet. Igaz, hogy azért a
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jó tanulóknak általában számtanból is jó jegyük van. De sok esetben 
igen eszes tanulók sem boldogulnak a számtannal. (Ez érthető, hiszen 
az egyoldalú tehetségek érvényesülnek legjobban.) A többi tehetséghez 
való viszonyát is alaposan megvizsgálja a matematikai tehetségnek és 
pl. megállapítja, hogy általában nem fér össze a művészi képességekkel, 
Így első sorban a költői zsenialitással. Még inkább jelentkezhetik együtt 
zenei hajlammal és filozofáló gondolkodásmóddal. Két iránya van, me
lyek bizonyos fokig megkülönböztethetők : az elemző és geometriai. A 
mennyiségtani tehetséggel bizonyos lelki sajátosságok járnak együtt, pl. 
elméleti hajlandóság, logikus gondolkodás, elvonásra való hajlam, kom
bináló tehetség (sakk), kitűnő térszemlélet, jó téremlékezet és össze
függések megjegyzése. Határa: a mérhetetlen értékek birodalma, az 
etika és esztétika. Péter Zoltán.

Egyházi és iskolai hírek.
halála nagy veszteséget jelent a magyar 
tudományosságra, de kivált a magyar törté

nettudományra. Eredeti fő volt, nagy tudással és széleskörű műveltséggel 
felszerelve és mint ilyen, nyomot hagyott úgy az egyetemes, mint a 
magyar történelemben, sőt a magyar nyelvészetben és publicistikában 
is. Egyben-másban érdekes egyéniségét izzó temperamentum és erős 
meggyőződés fűtötte, minek következtében a toll helyett akárhányszor 
a kardot forgatta és a magyar tudományos életbe'n sokszor heves har
cokat idézett föl. (A Nyelvtörténeti szótár ügyében Simonyival, A 
száműzött Rákóczi kérdésében Szekfűvel, stb.) Nagyobb művei fiatal 
és öregebb korára esnek (A magyar testőrség, A magyar nyomdászat 
— XII. Károly svéd király átvonulása Magyarországon), a közbeeső 
részt vitái, nem nagyon rokonszenves politikai működése, Európa leg
híresebb könyvtáraiban folytatott szakadatlan levéltári kutatásai és leg- 
főkép egyetemi tanitása töltötték ki. És ez utóbbi szerintünk a legérté
kesebb oldala széleskörű tevékenységének. Mikor a történetírás merőben 
anyaggyűjtéssé készült válni, Ballagi lelket tudott vinni a tudományába, 
a történeti élet lélektani és etikai oldalát tolta előtérbe, eszméket 
keresett az egyes korokban, népekben és az egyes hősöket az uralkodó 
koreszme megtestesítőiként fogta fel.

Ilyen megvilágításban minden kisebb adat értelmet nyert és egy- 
egy kor megelevenedett a hallgatók előtt, akik pl. a reformáció koráról, 
vagy a francia forradalomról tartott előadásait sohasem fogják elfelejteni. 
Noha a ref. egyház életében jelentős szerepet játszott, előadásaiból nem 
lehetett következtetni felekezetiségére (pl. Loyolát ideális hősnek tűn
tette fel, az inkvizíciót spanyol állami intézménynek, stb.), ha mégis 
támadták, bátran helyt állott. így máig felejthetetlen egy jezsuita hall
gatójával folytatott, u. n. „Da pecuniam" vitája.

Sajnálatos, hogy az, amit majdnem 59 éven át tanított, csak tanit-

Ballagi A ladár
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ványai feljegyzéseiben maradt fenn. Érdemes volna ezeknek legalább 
egy részét kiadni, hogy történettanitási módszere teljesen feledésbe ne

Sz. Ö.menjen !

Horváth Ferenc (1868—1928). Minden személyi nagyság, a 
viszonylagos is, ott kezdődik, 

ahol a körvonalakat kellőképpen meg nem láttató közelség kezd el
tűnni. Míg Horváth Ferenc élt, nem láthattuk igazi értékét. De mihelyt 
a helye annyi egyesületben s intézményben üresen maradt; mihelyt 
iskola, egyház, város, társadalom rádöbbent a kiáltó veszteségre, mely 
halálával előmeredt; mihelyt az emberi gyarló szemnek szükséges táv
latba került: értéke és nagysága egyszerre fájó méretekben kezdett 
kibontakozni. Egész élete s működése Széchenyi két nagy gondolatának 
tökéletes kristállyá válásaképpen jelentkezett. Egyfelől a kiművelt 
emberfő legszebb példája volt, másfelöl a köznek szolgálata égette el 
egész életét. Alkut nem ismerő parancs volt ez számára, a mint maga 
kifejezte : „A művelt elmének a közjóra kell világítani" s e felfogásában 
annak a vallásáig ment, hogy „a közjót csonkítja, lopja meg az, aki 
minden erejével, úgy a mint képes volna, elő nem mozdítja azt.“

Tevékenységének legnagyobb s legmaradandóbb eredményeket 
feltűntető mezeje a karcagi gimnázium volt. Mint annak 32 éven át 
igazgatója s 35 éven át tanára, kifejlesztésében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. A mások által a múlt század kilencvenes éveinek elején nagy 
buzgalommal hat osztályúvá fejlesztett intézet az ő igazgatósága alatt 
lombosodott ki nyolc osztályúvá, ő végezvén a súlyos munkák leg
nagyobb részét az iskolával szemben megnyilvánult ellenszenv, szűk- 
kebiűség, önző és hatalmi érdekek játékai, kérések megszégyenülései, 
tanárváltozások miatt előálló bizonytalanságok, majd a világháború 
bajai, végül a háború után következett anyagi, szellemi és erkölcsi le
romlás bénító nehézségei között. E mellett az igazgatók mindennapi, 
rendtartásszerű kötelességeit — a felügyelői és főigazgatói látogatások 
jegyzőkönyveinek a tanúsága szerint — elismerésre méltó lelkiismere
tességgel végezte. Lehet, hogy kartársait ellenőrző tisztében volt néha 
bizonyos enyheség, a mi a külvilág szemében talán ártott is az inté
zetnek, de ha igy lett volna is, ennek ellenértékéül állandóvá tudta 
tenni a protestáns tanári karok testületi szellemének egyik legnemesebb 
hagyományát, a ritka egyetértést a tanári karban s ennek az iskolára 
nélkülözhetetlen belső békességét. Mint tanár, kitűnő oktató és nevelő 
volt; tanári hivatását a legnemesebbnek értékelte minden más között, 
azt nem tehernek és átoknak, hanem a kegyelem istene által nyújtott 
tisztességnek, kitüntetésnek vette.

De az intézet nem merítette ki tevékenysége egész körét. Való
jában egész Karcag vezetője s nevelője volt. Hiszen halálakor egész 
sereg egyesület és intézmény vesztette el benne olyan elnökét, aki 
nemcsak névleg állott azoknak élén, hanem mindenik haladásának, fej
lődésének, virágzásának tempóját, irányát, egész jellemét az ő egyéni
sége, elvei, szempontjai határozták meg. Azoknak hosszabb-rövidebb 
életében az ő vezetése alatt nemcsak felfordulás nem történt soha, ha
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nem még számba vehető kibillenés sem. Ezeken kívül alig volt az is
kolával nem kapcsolatos egyesület, amelyben, bár nem vezető, mégis 
irányító s nagyon sokszor döntő erőként ne szerepelt volna.

Hatásának a titkát képességei s egyéniségének a vonásai derítik 
fel. Talán maga jellemezte legjobban önmagát, mikor az igazi férfi kö
vetelményképpen felállított eszményi vonásait odacsillogtatta növendékei 
szemei elé. E vonások: „Őszinte egyenesség, cíkornyátlan egyszerűség, 
erkölcsi szigor, erős akarat, komoly kötelességtudás, alaposság; tűrésre, 
nélkülözésre, hüzdelemre való készség és képesség a kitűzött cél el
érése érdekében; jutalomnak nem a külső sikerben, hanem a belső 
lelki megnyugvásban való keresése, a műveltség külső máza helyett az 
igazi lelki műveltségre való törekvés“. Mert mindezeknek a jellem
vonásoknak kíjegecesedése volt haláláig. Egyenes volt, mint a kilőtt 
nyíl útja. Egyszerű, szerény volt öltözetben, modorban; talán csak eb
ben a hosszú kálvinista múlt talajából táplálkozó szerénységében ment 
tulságba. Az igazság, becsületesség, elvhűség (még a politikában is) 
szigorú, hozzáférhetetlen erkölcsiség embere volt. A változó és szeny- 
nyes politikai, társadalmi szelek és megalkúvások között is férfias jel
lemszilárdsággal — e mindenkire, de különösen vezető emberre annyira 
fontos tulajdonsággal — kemény nyakkal és gerinccel maradt mind- 
végig rendületlenül, éppen azért független, szabad, szuverén, tekin
télyt és tiszteletet parancsoló. Tudása mély és alapos volt; városa 
leggazdagabb, enciklopédikus ismeretekkel rendelkező embere, aki száz 
tanár helyett olvasott, minden könyvből ki tudta venni a lényeget s 
mindent megemésztve önmaga s környezete hasznára tudta fordítani. 
Vallásosságában józan és mély, kerülve minden feltűnést, hivalko
dást. Szerénysége és dogmája szinte ridegen cseng elő súlyos beteg
ségében mondott szavaiból: „Miért magasztaltatok fel? Lássátok, most 
az Isten megalázza azt, akit az emberek felmagasztaltak.“ Csodálatos 
faragású egyszerű lelkének mindvégig mélyen fájt a méltó dicséret és 
ünneplés, amelyben pár héttel azelőtt részesítették. Hűsége egyháza 
iránt mintaszerű volt lélekben és anyagiakban is, és e hűséget abszolút 
értékűre emelte a bibliai parancs megteljesítésével, mert bal keze igazán 
nem tudta, mit cselekszik a jobb; egyházának a vezető emberei is 
csak halála után tudták meg, hogy pl. mennyire takarékoskodott 
egyházának mindennel és mindenkivel szemben, mert ennek érdekei 
szentebbek voltak előtte és előbbre valók nemcsak a kartársai, hanem 
a saját jogos érdekeinél is. Törhetetlen magyarsága, gyümölcsöző tet
tekben mutatkozó hazaszeretete egyesítette magában a nagy költők 
müveiben megnyilatkozó hazaszeretet minden tisztaságát és nemességét.

Hogy példa volt a kicsinyekben is, talán azzal világosítható meg 
legjobban, hogy diákcsinyekért nem büntetett senkit, azokat a gyermeki 
lélek szellemességének, művészi játékának vette s igazán élvezte i s ; 
meg azzal, hogy vidám társaságban nemcsak senki sem tudott úgy 
örülni az örülőkkel, mint ő, hanem itt is valóságos elnöki képességek
kel járt elől jó példával. Mikor nevetett vagy kacagott, szemeiben annyi 
vidám sugár, kacagásában annyi érces derű és derűt fakasztó csengés, 
gyakran harsogás volt, hogy jó kedve átragadt társaságára is. Igazán 
vezetett a vidámságban is.
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Maradandó értéket képvisel mint író is. Évmegnyitó és záró, az 
egyesületekben tartott beszédei és felolvasásai stílusban, szerkezetben, 
történeti szemléletben, különösen az alföldi életből vett képeiben és 
hasonlataiban, a tanulságoknak a növendékekre s a korviszonyokra 
való alkalmazásában a szónoki beszédek s az irodalomtörténeti érteke
zések mintáiul szolgálhatnak. Belekapcsolódva az országos pedagógiai 
vagy történelmi jelentőségű mozgalmakba, birálva közéleti férfiak hasz
náló vagy kárt okozó nyilatkozatait, e beszédek a világosságnak, az 
igazságnak, a konzervatív alapokon nyugvó nemes liberálizmusnak, a 
tudományok és egyéniség tisztes szabadságának, a szellemi élet felséges 
gyönyörűségeinek, az erkölcsi élet ragyogó tisztaságának, e tisztaság 
irodalomban, művészetben, politikai és közéletben, egyéni, családi és 
társas életben való követelésének messzehangzó érctorkú kürtjei, tele 
ifjú tűzzel, nemes hevülettel, magasztos lelkesültséggel, magával sodró 
szenvedéllyel, mély gondolatokkal, a köz munkálására, szent célokra 
formáló ösztönzésekkel.

Mindent egybevéve, Horváth Ferenc igazgató a tudományosan, 
alaposan képzett és kiművelt fejű, nemes és tiszta erkölcsű, az esz
ményekért küzdő, vezéri szerepre hivatott s e szerepet híven betöltő 
kálvinista magyar tanár mintaképe volt. Ezért ereje teljességében való 
kimúlása érzékeny veszteség az iskolára, egyházra, városra, társada
lomra és magyarságra. Dr. K. S.

Tanárembereknél éppen nem
gyakori életkorban: 72 éves

korában halt meg Gáty Zoltán, a pápai tanitónőképző nyugalmazott 
ének- és zenetanára.

Bármely szakos tanár munkája edzett idegeket, erős fizikumot 
kiván, de hatványozott mértékben állíthatjuk ezt a zenetanárokról. Óri
ási türelem és kitartás kell ahhoz, hogy abból, akiben a tehetség meg
mutatkozik, elő is varázsolják az igazi tudást, Hát még aztán mit kell 
vesződniük azzal, akinek nincs tehetsége, s mindenáron tanulni akar.

Gáty Zoltán rátermett a zene- és énektanításra. Nagy tudásához, 
tanitásbeli ügyességéhez járult még nem mindennapi, szinte véghetetlen 
szeretete tanítványai iránt, amivel magához tudta láncolni őket.

De nemcsak tanított, nevelt, hanem maga is gyönyörűen hegedült. 
Pápára menetele előtt már ismert neve volt Budapesten. Mint okleveles 
zeneakadémiai tanár 1890-ben került Pápára, ahol 19 évig a ref. gim
náziumban dolgozott, a többi szolgálati idejét pedig a tanitónőképzőben 
töltötte.

A gimn. tanulóiból országosan elismert, kitűnő zenekart és mind
két ref tanintézet növendékeiből kiváló énekkart szervezett. Ezenkívül 
a város különböző egyesületeiben is alakított karokat.

A pedagógus mellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, 
hogy zeneszerző s egyben dalköltő is volt. Nyitányait nagy hatással 
játszotta a gimn. zenekara. Dalai a Pápai Hírlapban jelentek meg.

Résztvett a boszniai okkupációban s mint Sarudy György, volt 
tanártársa, irja megemlékezésében, kedvelt hegedűse volt a tiszteknek.

Gáty Zoltán (1856—1928.)



1908-tól fogva tanitott a képzőben. Nyugdíjazása után sem szü
netelt benne az alkotási vágy. Az utolsó egy-két esztendőben sokat 
betegeskedett s július 17-én meghalt.

A pápai érettségi találkozókra egybegyűlő volt tanítványok eggyel 
több koszorút visznek ezután a temetőbe. — Gáty Zoltán művészi lelke 
elszállt s a mennyei muzsikában gyönyörködik. Szomorú hozzátartozói, 
barátai, tanítványai azonban hűségesen megőrzik emlékét.

Papp László.
Nem történt semmi, csak egy 
tanár szíve örökre megszűnt do

bogni és Várady István, a kunszentmiklósi ref. Baksay Sándor reál- 
gimnázium tanára nem fog többé soha visszatérni a kathedrára. Tanár
társainak és tanítványainak lelkében azonban fájdalmat és megdöbbenést 
keltett a jó kartárs, a jó tanár korai, váratlan halála.

Várady István 1890-ben született Kábán, ahol édesapja a ref. 
egyház tanítója volt. A szülői házból hozta magával vallásos, egyházias 
érzületét. Egyetemi tanulmányait Debrecenben, majd Budapesten vé
gezte s tanári képesítését a görög és latin filológiából nyerte. — A 
késmárki ev. líceumnál kezdte meg tanári szolgálatát 1912. évi szep
tember hó 1-én, majd a szászvárosi ref. kollégiumban tanitott, ahonnan 
1915. december 1-én jutott a kunszentmiklósi ref. gimnáziumhoz, 
amelynek haláláig tanára volt.

Tanári hivatását mindig a legnagyobb buzgósággal végezte. Lel
kesedéssel magyarázta tanítványainak az antik világ sok szépségét és 
igaz hűséggel törekedett arra, hogy Istenben hívő, hazáját szerető ifjú
ságot bocsásson ki az életbe.

Korán elvesztettük derék kartársunkat, de megőrizzük emlékezetét.
Dr. Magony József.

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület konferenciája és közgyűlése, 
kapcsolatban az orsz. presbiteri értekezlet nagy választmányának gyűlé
sével, folyó évi augusztus hó 30-ától szeptember hó 4-ig ment végbe 
Hódmezővásárhelyen, nagyszámú résztvevővel és meglepően gazdag, 
változatos tárgysorozattal. Ref. egyházunk életére kiszámíthatatlan nagy 
befolyással vannak, évről-évre nagyobb értéket képviselnek az ORLE 
évi konferenciái és közgyűlései. Valósággal erőgyűjtést, lelki fegyverke
zést jelentenek a résztvevők számára. A mostani konferenciák időszerű 
s igazán mély hatásokat kiváltó tárgyaik által felülmúlták az előzőket. 
A közgyűlésnek pedig mérhetetlen jelentőséget adott Baltazár Dezső 
elnök hatalmas megnyitó beszéde s az ahhoz fűzött közgyűlési határozat. 
A Mortalium aínmos kezdetű pápai bulla nyílt, határozott, kemény, 
sértő támadása a protestantizmus ellen, megkapta a méltó feleletet az 
elnöki megnyitóban s a közgyűlési határozatban. S ennek a feleletnek 
nem szabad pusztában elhangzott szónak maradnia, e mellé oda kell 
állnia teljes határozottsággal, egy szívvel-lélekkel, az egész magyar 
protestantizmusnak, e mellett ki kell tartania s jövendő magatartását 
ehhez kell szabnia, e szerint kell irányitnia. Vegyék tudomásul Rómában, 
hogy a mi türelmünknek is van határa s ha Róma mindenáron harcot 
akar, a protestantizmus az elől sem tér ki.

Várady István (1890—1928.)
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Az ORLE konferenciáin és közgyűlésén református tanáregyesü
letünk is képviseltette magát Borsos Károly által, aki a közgyűlésen 
küldői nevében a következő üdvözlő beszédet mondotta:

Főtiszt, és Méltóságos Elnök Ü r!
Mélyentisztelt Közgyűlés!

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület testvéri üdvözletét hoztam, nagy 
szeretettel és mély tisztelettel De igaz örömmel is. Örömmel, mert 
öröm együtt lenni azokkal, akiket szeretünk, akiket igaz, megértő 
fegyver)ársakul ismerünk. Örömmel, mert erős meggyőződésem, hogy 
csak a kálvinista papok és tanárok közös, vállvetett munkája teremt
heti meg azt a magyar kálvinista renaissance-ot, amely az igazi magyar 
újjászületésnek nélkülözhetetlen előfeltétele; — e két tábor teljes 
harmóniájának biztosítására, erősítésére tehát minden alkalmat meg kell 
ragadnunk. De örömmel jöttem azért is, mert a magyar kálvinizmus 
utolsó kietlen negyed-, sőt félszázada alatt egyedül csak a Lelkész
egyesületet láttam örvendetesen élet- és fejlődésképes, maradandó, nagy 
alkotásokat termelő kálvinista tömörülésnek s évről-évre erősbödő, 
gazdagodó életműködése alapján benne látom kálvinista jobb jövendőnk 
teljes bizalmat keltő úttörőjét, fáklyahordozóját is.

Mindezekért a szeretet, a tisztelet az igaz öröm hangján üdvözlöm az 
egyesület érdemekben gazdag elnökét, az egyesület megteremtőjét, a 
magyar kálvinizmus primipilusát, üdvözlöm a közgyűlést, annnak 
minden egyes tagját s amidőn kész örömmel felajánlom küldőim nevé
ben a kálvinista tanárság egész fegyvertárát, teljes harci készségét a 
Lelkészegyesület nagy céljainak szolgálatára, viszonzásul kérem magunk 
részére a Lelkészegyesület teljes bizalmát, megértő szeretetét.

A Lelkészegyesület egész életére, minden munkájára Isten gazdag 
áldását kivánom.

Kapi püspök körlevele. Kapi Béla, a tiszántúli ev. egyházkerület 
püspöke julius 14-iki kelettel igen nevezetes körlevelet intézett egyház- 
kerülete gyülekezeteihez, melyből általános megszívlelésre a követke
zőket közöljük : „Magyar államunk felbecsülhetetlen erőfeszítéssel egész 
iskolatábort állít munkába s ezeknek az iskoláknak felszerelése, külső 
és belső fegyverzete a legtöbb helyen a kényes igényeket is kielégíti. 
Hasonlóképen óriási fejlődést mutatnak a különböző felekezeti iskolák 
is. Nem zárkózhatunk el annak megállapításától, hogy a róm. kath. 
egyház hatalmas anyagi erejével és céltudatos egyházpolitikájával föléje 
lendült azoknak a prot. egyházaknak, melyek a reformációt követő 
első évszázadokban a nemzeti kultúra és keresztyén valláserkölcsí 
szellem iskolafenntartó egyházai voltak.

Ezen megállapításból sokféle következtetést vonhatunk le. Mindenek 
előtt azt, hogy egyházpolitikánk középpontjába kell állítanunk iskola- 
politikánkat. Öntudatos tervszerűséggel, határozott programm megvaló
sítását szolgáló financiális erőkoncentrálással emelnünk kell iskoláink 
szintjét. Egyházunk evangéliumi szellemével s a protestantizmus örök 
eszményeivel kell megtölteni az iskolák tantermeit, hogy ne csak az 
épület homlokzatán ragyogjon az „evangélikus" jelszó, hanem az intézet 
belső, elrejtett és mégis mindenütt észrevehető homlokán is.



De kötelességeink közé kell sorolnunk iskoláink népességének 
biztosítását is. Joggal elvárhatjuk egyházunk és egyházkerületünk min
den lelkészétől, felügyelőjétől és tanitójától, hogy a gyermekeiket tanít
tató szülők figyelmét egyházkerületünk iskoláira felhívják s az ev. tanuló 
ifjúságot a mi iskoláinkba irányítsák. Mit használ minden anyagi és 
szellemi áldozat, ha saját fiaink és leányaink százai idegen iskolák 
falai közt, nekünk idegen, avagy kedvezőtlen, sőt ellenséges szellemet 
szívnak magukba.“

Miniszteri elismerés. A kultuszminiszter vitéz Zerinváry János 
bonyhádi reálgímn. tanárnak a magyar cserkészügy terén kifejtett oda
adó működéséért elismerését és köszönetét fejezte ki.

Tanárgyűlés Nyíregyházán. Az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület ezévi rendes közgyűlését a Szabolcsi Tanári Kör meghívására 
szeptember 8—9. napján Nyíregyházán tartotta, ahol kartársaínk úgy 
a tanintézetek, mint a hatóságok és a társadalom részéről a legmelegebb 
fogadtatásban részesültek.

Szombaton reggel megtekintettük a várost, meglátogattuk a Jósa- 
múzeumot, ahol Kiss Lajos múzeumőr ismertette a vármegye neveze
tesebb régiségeit, s megkoszorúztuk Bessenyei György szobrát dr. Zsig- 
mond Ferenc —, úgyszintén Kossuth Lajos szobrát dr. Ruhmann Jenő 
kartársunk beszédének meghallgatásával,

A közgyűlést, amelyen 30 iskola képviseletében 150 tag jelent 
meg, dr. Madai Gyula elnök nyitotta meg és vezette. Nagyrabecsült 
elnökünk lendületes és tartalmas megnyitó beszéde felölelte a tanárság 
valamennyi korszerű kérdését s élénk visszhangot keltett az egész kö
zönség lelkében.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után Édes Jenő főtitkár terjesz
tette elő gondosan megszerkesztett évi jelentését; majd a számadás és 
költségvetés bemutatása került napirendre. Nagy megnyugvással érte
sültünk arról, hogy a Tanárok Nevelőháza rövidesen átadható lesz 
magasztos rendeltetésének

Az előadások során dr. Vietórisz József „Régi tanártipusok" is
mertetésével, Bihari Ferenc a módszer fontosságának fejtegetésével 
igyekezett szolgálni az iskolaügy érdekét ; a választmány útján elő
terjesztett négy kisebb jelentőségű indítvánnyal kapcsolatban anyagi 
ügyeink is megvitatásra kerültek.

Vendégeink tiszteletére a város ünnepi ebédet adott, amelynek 
folyamán számos felköszöntő hangzott el. Ezek közül különösen ki kell 
emelnünk dr. Kállay Miklós főispán beszédét, aki a tanári munka ér
tékelése mellett a tanárság közéleti tevékenységét sürgette. Délután a 
Sóstó-fürdőbe rándultunk ki.

Az esti hangverseny műsorán Sajó Sándor és Gaál Mózes kar
társaink nagyhatású felolvasással, dr. Muntyán Ilona és Steller Mária 
operaénekesnők sikerült dalszámokkal, M. Garay Etta értékes szava
lattal szerepeltek; tetszést aratott a helybeli vonósnégyes is. Megnyitót 
az egyesület —, zárószavakat a kör elnöke mondott.

Másnap sikerült kirándulásban volt részünk Tiszabercelen, ahol



Dávid László kartársunk Bessenyei emlékének áldozott szülőháza meg
koszorúzásával, azután pedig a szabolcsi földvárban, ahol a Tomory- 
testvérek figyelmes kalauzolása és magyaros vendéglátása szerzett 
mindnyájunknak igazán kedves emléket.

Az ünnepség egész lefolyása megerősített abban a meggyőződé
sünkben, hogy közgyűléseinket nemcsak a fővárosban, hanem koron
ként, hagyományaink értelmében vidéken is tartani többféle okból na
gyon kívánatos és szükséges dolog a magyar középiskolai tanárság és 
a magyar középiskolai nevelés érdekében egyaránt. (V.)

Bőhm Károly emléktáblája. Junius hó 20-án délben avatták fel 
a budapesti ev. gimnáziumban Bőhm Károlynak Lux Elek által 
mintázott emléktábláját előkelő közönség jelenlétében, dr. Raffay püspök 
elnöki megnyitója után Szigethy Lajos igazgató tartott kegyeletes ünnepi 
beszédet, mely kivált Bőhmöt, az embert jellemezte. Bartók György 
egyetemi professzor a nagy filozófust méltatta. Elischer Gyula debre
ceni egyet, professzor, a volt növendékek egyesülete nevében fejezte 
ki hódolatát a nagy tanár és tudós emléke iránt. Híttrich Ödön, a fa
sori főginázium igazgatója vette át azután az emlékművet megőrzés végett.

j w eber Artur ! a berlini magyar követség sajtó-attachéja, neves
■ ------------------ ! germanista, a Baár—Madas-féle ref. leánygimná

zium volt tanára augusztus 19-én Berlinben elhunyt.
Geduly Henrik ev. püspök a napokban ülte meg lelkésszé avat- 

tatásának 40 éves évfordulóját, mely alkalommal nyíregyházi gyüleke
zete lelkes ünneplésben részesítette és a kormányzó is elismerő sorokat 
intézett a jubilánshoz.

Tanárválasztás. A debreceni ref. gimnázium Birtha Istvánt a 
görög-latin székre, dr. Gulyás József József sárospataki tanárt, lapunk 
buzgó munkatársát, a magyar-latin tanszékre rendes tanáraiul válasz
totta. Mindkettőjükben kiváló munkaerőkre tett szert a debreceni 
kollégium. Kívánunk nekik új munkaterükön sikerekben gazdag jó munkát.

Lord Rothermere, a pápai ref. kollégiumnak negyvenezer pengőt 
adományozott s ennek felhasználását dr. Antal Géza dunántúli püs
pökre bízta.

Uj theol. magántanár. Dr. Csekey Sándor, a Dunamelléki Ref. 
Egyházkerület vizsgálóbizottsága által az Ótestumentumí bibliai tudo
mányok szakcsoportjából theológiai magántanárrá minősíttetett.

A főiskolai hallgatók kalvineumát alkotta meg legújabban, Buda
pesten, az Orsz. Ref. Lelkészegyesület. A modern berendezésű inter- 
nátus célja, hogy abban ref. egyetemi hallgatók igazi református szel
lemben nevelkedjenek. Debuisset pridem ! Bizony, rég kellett volna már 
ilyen internátust alapítani nemcsak a budapesti, hanem többi egyetemeink 
ref. tanulói számára is. Kívánjuk, hogy az új alkotás legyen erős vára 
a magyar kálvinizmusnak, ahonnan a kálvinista világnézet hatalmas 
fegyvereivel ellátott ifjú vitézek kerüljenek ki a magyar közélet 
küzdőterére.
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Nyugalomba vonuló tanárok. A budapesti ev. gimnázium két 
nagyérdemű klasszika-filológusa, dr. Hittrich Ödön c. főigazgató és dr. 
Tóth Kálmán tanár az 1927'28. tanév végeztével nyugalomba vonultak. 
A humanisztikus kultúrának igazi apostolai voltak mindketten, akik 
szívvel-lélekkel mélyedtek a klasszikus szellem tanulmányozásába, s 
ennek kifolyásaképpen az ifjak hosszú sorában élesztették és táplálták 
az eszményiség nemes tűzét.

Dr. Hittrich Ödön 1893. óta volt az intézet tanára, 1914-től igaz
gatója. Mint tanár, igazi atyai szeretettel viseltetve az ifjúság iránt ki
tűnő módszerével elérte azt, hogy tanítványai minden nehézség nélkül 
rendkívül alapos és tágkörű tudást értek el a klasszikus tárgyakban. 
Ügyanily kiváló módszer jellemzi népszerű tankönyveit is. Mint igaz
gató, a közelmúlt legnehezebb éveiben is Istenbe vetett rendíthetetlen 
bizalommal, keresztyéni türelemmel, fáradhatatlan odaadással vezette 
iskoláját; kartársainak pedig mindvégig igazi jóakaró barátja maradt. 
Iskolája iránti szeretete vezette arra is, hogy annak történetét megírja. 
E munkájával a legjobb iskolatörténetek egyikét alkotta meg.

Dr. Tóth Kálmánt 1890-ben választották meg a gimnázium taná
rává. Szigorú igazságossággal, folytonos önképzéssel nemcsak szaktár
gyainak tanításában ért el bámulatos eredményeket, hanem tanítványai 
jellemének fejlődésére is kiváló hatást gyakorolt. A klasszikus világnak 
minden vonatkozásban való alapos ismerete kitünően megnyilvánult az 
ókori történelem valóban mesteri oktatásában is. 1893-tól egészen 
nyugalomba vonulásáig búzgó őre volt a gimnázium tanári könyv
tárának, melyet hosszú, fáradságos munkával újra rendezett.

Midőn e két érdemes pedagógus nyugalomba vonulása alkalmával 
legjobb szerencsekivánataínkat juttatjuk kifejezésre, egyszersmind arra 
is kérjük őket, tartsák meg továbbra is érdeklődésüket nemcsak isko
lájuk, hanem a protestáns és általában a magyar iskolaügy iránt is.

L. Z.
Dr. Víetórisz József nyugalomba vonulása. A nyíregyházai 

ág. hitv. ev. Kossuth Lajos reálgimnázium érdemes igazgatója, dr. Vic- 
tórisz József f. é. szept. hó 1-vel 37 évi működés után nyugalomba 
vonult.

37 évig működött intézetünknél mint nagytudású és lelkiismeretes 
tanár s a 37 évből 8 éven át mint igazgató elévülhetetlen érdemeket 
szerzett intézetünk történetében. Hosszú tanári ideje alatt szinte össze
forrt az iskolával, melyben széleskörű ismereteiyel, mintaszerű köteles
ségtudásával, puritán gongolkodásával és értékes munkásságával a fel
jebbvalók elismerését és becsülését, a tanári kar tiszteletét és a tanít
ványok szeretetét és háláját vívta ki.

Ideális lelkű tanár volt, ki lelkének nemes tartalmát kisugározta 
másokra, mikor 37 év nehéz munkáját végezte, mikor szolgálta a magyar 
művelődés ügyét tudásban gazdag leikével és érzésben nemes szívének 
tiszta erkölcsi felfogásával. Ideális lelke visszatükröződik több kötetnyi 
kiadott költeményeiben is, melyek közül egyik hosszabb elbeszélő köl
teményét, a „Senki Pál"-t, a Kisfaludy Társaság a Nádasdy jutalommal 
tüntette ki.
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Iskolai elfoglaltsága, költői munkássága mellett mindenütt ott látjuk 
a közért is tevékenykedni. Különösképpen szereti egyházát s az egy
házközségi élet minden fokozatán közreműködött hivatásszerűen és 
önzetlenül. Nem hiányzik Nyíregyháza város, Szabolcs vármegye köz
gyűlési termeiből sem, kiveszi részét mint a Bessenyei-Kör irodalmi 
szakosztályának elnöke nemcsak mint irányitó, hanem magvas tartalmú, 
művészi formájú s ragyogó stílusú előadásaival is mindenkor el 
ragadta hallgatóit. De nincs a közéletnek tere, mely Vietórisz József 
értékes munkásságát nélkülözhetné.

Amidőn most nyugalomba vonul, lelkét az a boldog érzés tölt
heti el, melyet a jól végzett munka tudata ad. Tanítványainak hálája, 
kollegáinak szeretete és tisztelőinek becsülése kiséri élete további 
útján. T.

A budapesti ref. teol. akadémia intézőbizottsága Hamar István 
lemondásával megüresedett főiskolai internátusi felügyelői állásra dr. 
Csekey S. szalkszentmártoni lelkészt hívta meg és egyszersmind az 
üresedésben lévő egyháztörténeti tanszék ellátásával bízta meg. Az 
akadémia igazgatójává dr. Sebestyén I. választatott meg.

Külföldi tanulmányutak. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter dr. Vass Vince és Györy Elemér pápai teol. tanároknak a 
nyár folyamán Franciaországban és a francia Svájcban teendő tanul- 
mányútjára egyenként 500 P tanulmányi segélyt folyósított. Ugyancsak 
500 P utazási ösztöndíjat folyósított dr. Szelényi Ödön egyet, magán
tanárnak a németországi schnepfenthali nevelőintézetben végzendő le
véltári kutatások céljából.

Új evang. gimn. igazgatók. A budapesti ev. gimnáziumban dr. 
Hittrich Ödön nyugalomba vonúlásával Nikola S., a Nyíregyházában 
Vietórisz I. visszavonúlásával Tcltsch K., a szarvasi gimnáziumban pe
dig Sasskó S. lemondásával Raskó Kálmán választatott meg igazgatóvá. 
Mind a hármat szeretettel és bizalommal köszöntjük !

Új egyetemi magántanár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Surányi-Ünger Tivadar műegyetemi magántanár, miskolci jogaka
démiai rendes tanárnak a budapesti Pázmány P. tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán a közgazdaságtan elmélete, különös te
kintettel a legújabb irodalomra c. tárgykörből egyet, magántanárrá 
történt képesítését tudomásul vette és megerősítette.

Betöltötték a soproni ev. hittudományi fakultás vallástörténeti - 
neveléstudományi tanszékét. Erre a tanszékre még múlt évi augusztus 
havában hirdették meg a pályázatot. Pályázók voltak : D. Dómján Elek, 
Gyarmathy Dénes, D. Báró Podmaniczky Pál, Szimonidesz Lajos. Ki
neveztetett báró Podmaniczky Pál, aki a gyakorlati teológiai- és szép- 
irodalom terén tevékenykedett és utoljára a pozsonyi tót akadémián 
működött teol. tanári minőségben.



Az országos középiskolai tanulmányi versenyek pünkösd 
hétfőjén folytak le. A verseny ezidei győztese a budapesti áll. Mária 
Terézia leánygimnázium lett 13 egységgel. Második helyre kerültek 
11 —11 egységgel a budapesti ev. gimnázium, az V. kér. Berzsenyi, a
VI. kér. Kölcsey reálgimnáziumok s az V. kér. Bolyai reáliskola. Har
madik helyre kerültek 10—10 egységgel a budapesti ref. gimnázium s 
az I. kér. Verbőczy reálgimnázium. Az eddigi 1923—28. évi tanulmányi 
versenyeken a győztes iskoláknak a hat év folyamán kivívott egységek 
száma szerint való érdemsora a következőképen alakult k i : 1, Buda
pesti ev. gimnázium (62 egység). 2. Budapesti Verbőczy reálgimnázium 
(57 egység). 3. Budapesti kegyesrendi gimnázium (49 egység).

Helyreigazítás. Lapunk folyó évi 4—5. számában, 149. oldalon, 
Mohr Győző cikkében ez a kitétel olvasható az Erő egyik cikkéről:

„Az Énekek énekéből vett részlet analizálása közben megállapítja 
az iró, hogy a bakkecske nem illik a nőstényoroszlánhoz, mert az 
perverz viszony volna. Erről bővebben nem kell szólni.“

Egy katholikus kartársunk figyelmeztetett tavaly, husvét előtt egy 
cikkre, amelyben:

Az Erő szerkesztősége felkért ez állítás kiigazítására, beküldvén 
az Erő 1927. évi márciusi számát, amelynek 28, oldalán ez olvasható : 
„Lásd, a bibliai szerelmes a vadkecskékre kéri Jeruzsálem leányait, 
hogy hagyják békében. Tudod, mit jelent ez ? Gondoltál rá, hogy 
természetellenes, perverz az, amit ezen a téren a fiatal vadkecske és 
a növendékszarvas nem csinál, az ifjú emberek meg csinálnak lépten- 
nyomon. Zsúrozó, táncoló, flörtölő, csókolodzó diákfiúk és diákleányok. 
Csak annyi szűzies szerelmet kér tőletek saját vőlegénységtek és 
menyasszonyságtok érdekében a bibliai mátkapár, amennyi az álla
tokban van.“

Hogy az Erő cikke idézett részletének egészen más az értelme, 
mint a Mohr Győző cikkében olvasható mondatnak, az nem szorul 
bizonyításra. Ügy látszik, Mohr Győzőt félvezette informátora. Szerk.

Az ev. tanáregyesület pénztárába legutóbbi kimutatásunk óta 
érkezett a vallástanárí szakosztálytól 2 P, a budapesti ev. gimnáziumtól 
580 tanuló utáni járulékképpen 232 P. Budapest, 1927. évi julius hó 1-én. 
Dr. Losonczi Zoltán, pénztáros.



Új könyvek.
Gróf Klebelsberg Kuno: Neonacíonalizmus. Budapest. Atheneum. 1928. 
Pass László: Ne felejts el élni! Budapest, 1928. Szerző kiadása. Kölesd.
Horatius levele a költészetről. Fordította dr. Vietórisz József 

Nyáregyháza, 1928.
Vértesi Frigyes: Kritikai megjegyzések Nagy József két könyvéről.

Pécs, 1928.
Nagy József: Ildomos válasz Vértesi F. ildomtalan pamfletjére.

Pécs, 1920.
Szederkényi A nna: Az  asszony meg a fészek. Könyv az asszonyról. 

Budapest, 1928. Singer és Wolfner.
H. Gaudy László: A keresztyénség megalapításának története.

Budapest. Kókai L. 1928.
Beküldött értesítők: Ref. gimnázium Mezőtúr, Petőfi reálgimn. Aszód, 

ref. leánygimn. Debrecen, ev. leánykollégium Budapest, ev. gimn. 
Budapest, ref. gimnázium Debrecen, ev. reálgimn. Bonyhád, ev. 
Kossuth reálgimn, Nyíregyháza, ref. polgári fiúiskola Makó, ev. 
jogakadémia Miskolc.

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési díj egész évre 5 pengő.
Kéziratok a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), vagy 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“ 
könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.

NYOMATOTT BORBÉLY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZŐTÚRON, 1928.





II. évfolyam 8. szám. 1928. évi október hó.

PROTESTÁNS/

TANÜGYI SZEMBE;
(

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET 
ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS 
TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ:

BORSOS KÁROLY.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZELÉNYI ÖDÖN.

MEZŐTÚR — BUDAPEST.



T a r t a l o m ,
Október 31. Borsos Károly. — — — — — — — — 28 7
Tolstoj mint pedagógus. Sz. Ö. — — — — — — — 28 8
A fascista nevelés. Fejér Lajos. — — — — — — — 29 0
A m atúra nehézségeinek megoldásához. Dr. Schindler Gyula. 294 
Megjegyzések.

1. Október 6. 296. — 2. Mutatvány az átértékelt magyar történe
lemből. 296. — 3. A „példás“ magaviseleti jegy. 297.

Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Törös László: A német tanítóképzés főiskolai színvonalra eme
lése és tanulságai. 298. — Krisztus. 300. — Varga Béla: A mai 
közszeliem pszichológiája. 301. — Takáts Sándor: Szegény Magyarok. 
301. — Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Monok története. 302. — Barankay 
Lajos dr.: A magyar integritás művelődéspolitikája. 302. — Nagy 
Péter: Óh, kedves Kolozsvár! 304. — Dr. Márton Béla : A földrajz
tanítás módszertana. 305. — Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Magyar szívvel 
német földön. 306. — S. Ramón Y. Gajal: Tudományos kutatásra 
vezérlő kalauz. 307. — A Váci Muzeum Egyesület 1927-ben. 308. 
Podhraczky György: A tótok lakta Felföld politikai és kultur- 
geografiája. 309. — Dr. Carpenter Estiin J . : A keresztyénség helye 
a világ vallásai között. 310. — Dr. Szuchovszky Lajos : A lélek 
muzsikája. 311. — György Lajos: Öreg diák visszanéz. 311. 

Belföldi lapszemle.
A Debreceni Protestáns Lap. 312. — Az Országos Polgári Iskolai 
Tanáregyesületi Közlöny. 312. — A Dunántúli Protestáns Lap. 312.
— A Néptanítók Lapja. 313. — Az 1929. évre szóló Luther-naptár. 313, 

Külföldi lapszemle.
Lehrproben und Lehrgänge. 313.

Egyházi és iskolai hirek.
Dr. Antal Géza. 319. — Raffay Sándort. 319. — Kapí Béla. 319. — 
A Protestantizmus Nemzetközi Védőszövetsége. 319. — Református 
Figyelő. 319. — Öregdiákok Szövetsége. 319. — A Középfokú Iskolák 
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Október 31.
a legnagyobb, legsorsdöntőbb történelmi dátum Krisztus 
születése óta. E  nappal indul meg a hitjauítás munkája, a 
szörnyűmód deformálódott keresztyén egyház reformációja.

Luther hatalmas kalapácsütései betörték a tömlöcajtót, 
amely mögött az egyház feje őrizte, rejtegette a Krisztus 
evangéliumát s ebből a nagy kincsből, ebből a minden 
hívőnek üdvösségére szánt isteni ajándékból csak annyit 
mutatott a világnak, csak annyit fordított a beteg emberi 
lelkek gyógyítására, amennyit hatalmi igényeinek sérelme 
nélkül célszerűnek tartott.

A  kinyitott tömlőéből előtörtek az evangélium hatalmas 
erői, örök igazságai s végezni kezdték áldott munkájukat a 
rájuk szomjazó emberi lelkekben. Az evangélium örök 
igazságainak napfényre hozása, az emberiség közkincsévé 
tétele, az embervilág életébe hatóerökül beállítása: ez a 
reformáció elvitathatatlan örök érdeme, ez ad mérhetetlen 
jelentőséget 1517. október 31-nek.

Ami szépet, nagyot, örökértéküt alkotott az emberi 
kultúra 1517 óta, az mind-mind a Krisztus evangéliumából 
kiáradó örök isteni erők gyümölcse. S hogy ezek az erők 
végezhették munkájukat úgy, ahogy végezték: az a
reformáció bilincstörő, lélekfelszabaditó nagy harcainak ered
ménye. Hősök légióinak önfeláldozása, mártírok vérhullása 
nyitott utat az evangélium erőinek országok határain keresz
tül, szent áhitozással kitárult emberi szivek kapui felé. S  
hogy a felszabadult evangéliumi erők 400 év alatt nem 
tudtak nagyobb eredményeket felmutatni, mint amennyit 
szemeinkkel láthatunk, annak okát egyházi és világi hatal
masságok gátló munkájában, az emberi bűnök és gyarló
ságok félelmes sokaságában kell keresnünk.

Fájdalom, még még ma is nagyon sok bűne, baja, betegsége 
van az emberiségnek, amelyeknek egyedüli orvossága csak 
a Krisztus evangéliuma lehet.
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Be kell hát vinni ezt az orvosságot mindenhová, ahol 
gyógyitni való van, meg kell tisztítani az utakat, ki kell 
tárni a kapukat az evangélium csodás erői számára, hogy 
azok szabadon végezhessék tisztitó, gyógyító, építő, megváltó 
munkájukat emberi szívekben, társadalmak, nemzetek, álla
mok életében, politikájában, minden intézményében: ez a 
feladat vár még az emberiségre, ez szent kötelessége az embe
riség minden igaz barátjának faji és felekezeti különbség 
nélkül.

Ha majd emberek és államok életében legfőbb törvény
adó a Krisztus evangéliuma lesz: majd akkor ér véget a 
reformáció áldott munkája, majd akkor az egész keresztyén
i g  egy szívvel-lélekkel ünnepli a reformáció indulási napját, 
1517. október 31-ikét.

B orsos K á ro ly ,

Tolstoj mint pedagógus.
(S zü le tésén ek  100-ik é v fo rd u ló ja  alkalmából.)

A nagy orosz regényíró ezt a munkásságát tudvalévőén 
nem tekintette fontosnak, hanem úgy érezte, hogy neki ma
gasabb prófétai hivatása van, melynek sarkpontja a modern 
társadalom erkölcsi újjászületése az őskeresztyénség alapján. 
Innét kiindulva sajátságos kulturfilozófiához jut el, melynek 
lényege, hogy a nyugati kultúra értéktelen, mert megrontotta 
az emberiséget, az a legjobb ember, aki legkevésbbé civi
lizált, tehát nem a művelt úr, hanem a paraszt. Az orosz 
„muzsik“ dolgos természetét, őszinte vallásosságát és igény
telenségét avatja ideállá és állítja a modern művelt, de 
rothadt társadalom elé, megújítva ezzel Roussean hires jel
szavát: „Térjünk vissza a természethez“. Az orosz pórhoz 
kell fordulni — Tolstoj szerint — felvilágosításért az élet 
értelmét illetőleg, mert józan eszét, természetszerű maga
tartását, tiszta erkölcsét, világos ítéletét, nem mételyezte meg 
a kultúra máza. A  nyomasztó orosz autokrácia elleni hada
kozás Tolstojt hovatovább az anarchizmus álláspontjára 
juttatja, úgyhogy végtére minden állami hatalom, törvény, 
erőszak és kényszer ellen fordul. Csakhogy ő ideális
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a n a r c h i s t a , mert nem a tett propagandájával akart célt 
elérni, mint a politikai anarchisták, hanem az egyének 
belső világának átalakításával. Ez utón jut el a nevelés 
fontosságának a tudatához.

Igaz, hogy itt bizonyos ellentmondás van. A kultúra 
ostorozója, aki a civilizálatlan embert állítja oda ideálul, 
iskolát alapit, mely pedig mindenkor a kultúra terjesztésének 
az eszköze. Csakhogy Tolstoj az eddigiektől teljesen eltérő 
iskolát akar. Nyugateurópai útjain behatóan tanulmányozta 
a népoktatást, kivált Németországban és arra az eredményre 
jutott, melyet olvasmányai, különösen Rousseau csak meg
erősítettek benne, hogy nem az a műveltség való a népnek, 
melyet a nyugati iskolákban neki nyújtanak.

Tolstoj úgy látja, hogy a nép szomjazik a műveltségre, 
a kormány és társadalom mindenkép nevelni akarja és a 
nép e törekvéseknek mégis ellene szegül. Ennek magyará
zatát abban találja, hogy művelődés és nevelés nem azonos: 
„a nevelés kényszer, a műveltség szabad folyamat.“

A nyugati iskola nem az életet szolgálja, mert olya
nokra akarja tanítani a népet, melytől az joggal idegen
kedik. A  mai iskola kényszeriskola, főtörvénye a fegyelem, 
a rend. Ezzel szemben Tolstoj legfőbb pedagógiai elve a 
ssnbadfóg. Ma semmiféle iskolafajban nincs meg szerinte 
az igazi szabadság, az egyetemen sem. Az igazi egyetem 
az volna, ahol az emberek fesztelenül, kölcsönös művelődés 
céljából gyűlnek össze és ahol a vita is meg volna engedve. 
A nevelés mindig kény szeritett, erőszakolt műveltség, pedig 
jog a nevelésre nem létezik. Ha a nép művelődni akar, 
tegye meg, de senki se kényszerítse. Mindenki azt tanulja, 
ami neki tetszik. A  külföldön dívó mindenféle vizsgálat 
káros és haszontalan, a bizonyítványok fölöslegesek, a jutal
mazások és büntetések elvetendők.

Ezeket az elveket igyekezett jasznája-polyánai birtokán 
életbeléptetni (1862). Egymásután 12 iskolát állított fel, a 
főiskolában maga is tanított, még pedig az orosz nyelvet, 
bibliát, éneket és rajzot. Havi pedagógiai folyóiratot is 
indított, hol elveit és tapasztalatait közölte. Iskolája teljesen 
a szabadság elvén épült fel. A z megy az iskolába, aki akai 
és oda ül, ahova akar. Könyvet és füzetet a tanulók nem 
visznek magukkal, mert a házi foglalkozás ki van zárva.
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A  tanítás menete tejesen a tanuló kívánalmaihoz alkalmaz
kodik, az a leghelyesebb módszer, mellyel a tanulók meg 
vannak elégedve. A  gyermekeknek joguk volt közbeszólni, 
helyeselni. Iskolájának kétségkívül nagy sikerei voltak, de 
ezek nagyrészt az ö pedagógiai hivatottságához fűződtek. 
Tehát az ő eljárását általánosítani akkor sem lehetett.

Mai szemmel nézve, Tolstoj iskolája és az ő elmélete 
sokban az úgynevezett „új iskola“ szellemére emlékeztet. 
A  „Landerzichungsheim“-ok szintén a természet ölén ala
kulnak és ott is nagy szerepe van a szabadban való játék
nak, kirándulásnak, fürdésnek, kézimunkának, stb. Az iskola : 
„gyülekezet,“ család; a tanító igazi tanácsadó, az egyéni 
szabadságnak tág tere van. Szintén időszerű ma Tolstoj 
törekvései közt a dolgozó népnek és munkájának új értéke
lése, a „falu“, a „vissza az anyaföldhöz“ jelszó. De nagy 
igazságai mellett vannak nagy hiányai és túlzásai is, igy 
különösen a kultúrának elvetése, illetve eudaimonisztikus 
értékelése. így is helyet kér a nevelés történetében.

Sz. Ö.

A íascista nevelés.
Talán az egy spártát kivéve, nincs a föld kerekén állam, mely 

úgy tudná fegyelmezni gyermekeit, mint a mai Olaszország. Utasok 
beszélik, bármily kis olasz községbe lép az ember, biztosra veheti, 
hogy négyes sorokba osztott, katonás tempóban, kemény léptekkel 
haladó fiúcsoportokkal akad össze. A parancsszó, a rendelet végre
hajtása, az elöljárók irányitó intézkedése szakasztott az, ami a katonai 
gyakorló téren otthonos. Egy jelre megáll a csapat, mint a cövek, másikra 
indul mint a gép. És ne gondoljuk, hogy mindez a nagyoknak idétlen majmo- 
lása, nevetséges katonásdi móka. Minden nemzet gyermekei szeretik a 
játékot, szeretnek katonásdit játszani. De náluk a komoly kép, az oda
adó, feszült figyelem, készséges akarat mind azt mondja, hirdeti, itt 
nem játékról, nem pihenésről van szó, annál kevésbé szórakozásról. Ez 
a gyakorló, komoly ifjúság szentül hiszi (az arcáról olvashatod le), hogy 
valami nagy eszme, szent cél érdekében dolgozik és híven végzi annak 
velejáró szertartásait. Még ha foglalkozását játéknak minősítjük is, ez 
a játék (erős a meggyőződése) a haza javáért történik, mint latin 
ősapáik vallották; jelszavuk az, mi a hajdan való római gyermekeké : 
pro patria ludimus. Ennek büszke tudata lerí a legkisebbnek arcáról 
is. És ami egykettőre feltűnik a szemlélőnek: a cserkészek szeretetre
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méltó, gyermekifjú könnyedségéből alig van bennök valami. Elütő, más- 
tipus ez, melyet a nagy cél már jóeleve eljegyzett magának külön hivatásra.

Az olasz gyermek vasfegyelemnek hódol; ez a fascizmus lényege. 
A fascizmus ugyanis nem éri be a tegnappal, de még a mával sem ; 
nem elég neki az élő olaszokat átalakítani, a holnap olaszait is eszméi
hez akarja idomítani, a jövőt a jelen képére formálni.

Miután a nemzet szellemét és vágyait megújította, arra tör nyíltan, 
hogy a gyermek-nevelés az új renddel és elvekkel összhangzásba 
jusson. Az olasz félsziget egész ifjúságát közös lélekkel, közös aka
rattal kívánja megtölteni és így az újjászületett nemzedékben az olasz 
újjáteremteltség nagy müvét teljessé tenni, befejezni.

Ez a magosra tűzött dicső cél, ez a szokatlan új eszmemenet 
hozta világra a „Balilla“ nevű nemzeti alkotást. Már maga a különös 
nevezet tele mély értelemmel, jelentőséggel; nem pedig a vak eset 
adta tartalmatlan, üres névszó az. Balilla tulajdonkép egy magát a 
hazáért feláldozó hősi gyermek. 1745-ben Génua utcáin, mikor az osztrák 
katonák egy nehéz mozsárágyút alig-alig bírtak cipelni, a köréjük gyűlt 
bámészkodó lakosoktól kértek volna segítséget. Ezek azonban kereken 
megtagadták, mire az ellenség puskaagyhoz folyamodott s kemény 
bosszút állt a városiak szívtelenségéért. Mikor már több volt 
kettőnél s a génuaiak egyre hátráltak, egyszer csak közbe lép egy 
I. Baptist Balilla nevű tiz esztendős fiú; felkp hirtelen egy darab 
követ és az üldözők felé dobja. Ez jeladás volt a zendülésre. És az 
osztrákok még az nap este futva menekültek Genuából.

Az ifjúság testi-erkölcsi nevelését szolgáló nemzeti Balilla-intéz- 
mény, a szoros értelemben vett „Balillákból,“a vagyis a 8—14 éves 
gyermekekből és az első gárdát alkotó 15—18 éves ifjakból áll.

Az 1926. április havi törvénnyel megteremtett és 1927. márciusában 
életbeléptetett szervezet jelenleg 600.000 balillát és 400.000 gárdistát 
számlál. Ez a félszigetszerte elosztott egy millió olasz legény katonailag, 
fascista alakulatokban, római mintára van tagolva. Alapalakulata a 
quadra, a 12 ifjúból álló raj, egy vezető rendelkezése alatt; azután 
következik a manipulus, amely 3 rajnak az összetétele; majd a 3 
manipulust magában foglaló eenturia és a cohors 3 centuriából, végül 
a légió 3 cohorsból. E gyermekifjú hadseregnek oktatói jobbadán, ki
vált a gárdistáknál, a fascista milicia tisztjei, altisztjei közül kerülnek 
ki. Tízezren végzik ezt az új katonai nevelő munkát. Az őrmester a 
manipulus feje lesz, a kapitány centurio nevet és szerepet visz, a 
parancsnok, a senior, az ezredes consullá lép elő. A lictor, aki a régi 
Rómában a vesszönyalábba (fasces) ütött pallost a főtisztviselő (magis
tra te  curilis) előtt vitte, itt zászlótartóvá alakul át. Az üdvözlés, szintén 
római módra, karfelemeléssel történik, ahányszor elöljáróval, a kormány
elnökkel, a királlyal, vagy akár a nemzeti zászlóval találkoznak.

Mi több, évente egyszer, mikor a gárdisták 18. életévüket betöltve 
felavatásukat elnyerik, u. n. „fascista sokadalmat" szoktak rendezni 
feltűnő, iinnepies szertartások között; olyan forma esemény ez, mint a 
régi rómaiaknál a toga pretextából kinőtt római ifjúnak a toga virilisbe 
öltözése, a nagykorúság jele, a hivatalos férfi-avatás.
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Az eskü letétele után a volt gárdisták azonnal beiratkoznak a 
pártba, tagjai lesznek a fascista miliciának s ezt a kettős, polgári és 
katonai beavatást mindenikök egy anyakönyvi jegy (tessera) és egy 
fegyver alakjában kapja meg.

A balilla-intézmény eszerint az új kormányrendszernek egyik 
legfontosabb alkotása. Ez a teljes, minden tagozatában jól felépített, 
az ifjú fejlődésének különböző kor szakaihoz ügyesen simuló rendszer 
ugyanis a gyermeket úgyszólván zsenge korától fogva veszi gondozásba 
és többet el sem hagyja, besorozván annak rendje, módja szerint a 
szabályszerű alakulatokba, amelyek a polgárrá avatásig elkísérik, de 
úgyanakkor biztositja, erősíti vele annak a szervezetnek az alapjait, 
amelyre a rendszer támaszkodik, egyszersmind részesiti a párt, az 
állam oltalmában s mindenféle intézmény kedvezéseiben.

Igaz, elvileg csak önkénteseket szednek, kik az atyai beleegyezést 
fel tudják mutatni. De a jótétemény, Ígéret, ami az ifjút mind a sport 
terén, mind a pályaválasztás körül várja annyi és oly sokféle, hogy 
nem csoda, ha mint fentebb kimutattuk, egy milliónál több gyermek, 
tehát megközelítőleg az olasz fiatalságnak egy harmadrésze benne van.

Egyébiránt, néhány hónapja hozott kormányrendelet értelmében a 
balilla-intézmény a királyság minden iskolájában magára veszi a gyer
mekek testi, erkölcsi nevelésének gondját s felel is érte. Más szóval a 
testgyakorlati, sportszerű és értelmi művelés területén, a fascizmus ja
vára tényleg valóságos egyeduralmat honosít meg, az egyöntetűség pon
tos keresztülvitelével.

Általa az állam, az olasz ifjúság egymás nyomába lépő nemze
dékeit a legteljesebb mértékben ellenőrzi egész testi, szellemi kialaku
lásában. A hatalmas intézmény közigazgatását is ugyanazon egységes 
szellem hatja át. Élén központi bizottság áll a „Duce" legfőbb felügye
lete alatt, elnöke a milicia nagyobb rangú tisztjei közül kerül ki. A 
vidéki kerületekben megint külön bizottságok működnek és minden 
községben helyi bizottság. így a szervezet a lehető legszorosabban 
illesztődik össze és a legpontosabban működik.

Az igazgatás egyenest Rómából történik; innen sugárzik ki és 
vetődik szét az egész királyságba az az egységes szellem, amely ne
velés dolgában, a fascista elvek, a fascista működés egységét az utolsó 
ország-zugig elhatóan megvalósítja.

Az intézmény működése a lehető legegyszerűbb. A testi nevelés 
fokozatosan halad. Míg a balillák csak könnyebb fajta testgyakorlati 
mozgásokra, főkép játékokra vannak kötelezve, addig a gárdisták ter
mészetesen az észszerű fokozatok figyelembe vételével valóságos atlé
tikai, sportszerű és végül katonai kiképzésben részesülnek.

Egyébiránt az intézmény ritka körültekintéssel van kigondolva, 
megteremtve.

Az olasz gyermek már balilla korában, külön ízlése, hajlama sze
rint űzheti a céllövést, vívhat, csónakázhat, skizhet, sőt lóra, repülő
gépre is ülhet, a hadsereg és a különféle társadalmi sportegyesületek 
támogató jóvoltából. Természetesen az iskolai tantervnek gerincét a 
classicus korbeli pentathlon (öt gyakorlatnem; úgrás, futás, gerely, ko-
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rongvetés, birkózás) teszi, amelynek bemutatása komoly előkészület és 
az egész országra kiterjedő válogatás után évenként a fővárosban folyik 
le s tényleg egv régi szabású nemzeti versenyjáték alakját ölti fel. Ez 
alkalommal még egy másik római hagyományt is föl szoktak éleszteni. 
A vitézi torna után t, i. a Capítoliumban ünnepies külsőségek közt 
babér-koszorút kap a győztes ifjú és a balillák fő-lictorának kíáltatik ki.

Azonban ha az intézménynek első, legfőbb célja is, testben erő
síteni, fejleszteni az olasz ifjúságot és egyúttal az igaz katonai fegye
lemről fogalmat szereztetni vele, mégsem szorítkozik tisztán a gimnasz
tikái és sportnevelésre; ellenkezőleg mind több és több gondja van az 
ifjú teljes kiképzésére.

Ezért egész külön intézmény létesült a célból, hogy a fiatal em
bereket ipari, technikai előkészítésben részesítse, megkönnyítvén nekik 
ezzel a pályaválasztást és boldogulást. Vidéken elméleti és gyakorlati 
gazdasági tanfolyamokat nyitott a Balilla. Városban a gépészek, mű- 
asztalosok, órások, rádió-telegrafisták stb. számára állított mesterisko
lákat ő igazgatja. Néhány kikötőben meg az ú. n. iskola-hajók a leendő 
tengerészek kezére vannak bízva, Végül a Balilla hatása alatt, az ő 
serkentésére sok város, mint Milan, Forli, Turente stb. Balilla-házakat 
építtetett, amelyek ugyanakkor mint művelődési központok, a maguk 
könyvtáraival, újságjaival, társalgó termeivel, cinematografjaival stb. a 
fascista tanításnak valóságos tanulmányi, propaganda helyei és az olasz 
ifjúság testi, erkölcsi nevelését ekképen politikai oktatással egészítik ki.

A balilla-intézmény tehát mint láthatjuk: az egész olasz ifjúságnak 
a fascista elmélet szerint való testi, erkölcsi, politikai megújhodása. A 
gyermek mindenek előtt az államé, akár a hajdani Spártában volt. 
Egyedül az államnak van joga az ifjú nemzedék teljes nevelését ma
gára vállalni és saját szempontjai, érdekei, szükségei szerint pallérozni 
testét, lelkét, vagy mint ők szeretik mondani, a legértékesebb szellemi, 
erkölcsi tulajdonságokkal bebutorozni belső világát. Szóval a fascis- 
mus úgy gondolkozik (a maga különös szempontjából, meg kell engedni, 
helyesen), hogy csak az állam által megállapított nevelő rendszer ilyen 
kizárólagossága, csak ilyen kérlelhetetlenül szigorú, következetes kivi
tele mellett lehet ama kiváló erények elsajátításáért kezeskedni, amelyek 
az új Olaszország épületének oszlopai gyanánt szolgálnak.

A balilla irányú nevelés ugyanis a nemzeti érzést becsüli leg
többre. A haza jegyében történik náluk minden. Jelszavuk: „A haza 
minden előtt.“ Maga a kormány-fő akarja, rendeli így: „Éltetek minden 
pillanatában a haza sorsán kell nyugodni gondolataitoknak“ — így szó
lott egykor a Colosseumban összegyűlt fiatalokhoz. „Bármely cseleke
detet műveltek“, kötötte lelkűkre hasonló körülmények között Turati, 
a párt titkára, örökösen az az egy kérdés álljon előttetek: használok-e 
ezzel a hazámnak? És minden este, midőn aludni tértek, kérdezni kell 
magatokat: ugyan tettem-e valami jót ma a hazáért ?“

Bizonyára, az oly nevelő rendszer, mely a nemzeti, hazafias szem
pontokkal az általános emberi összetartozandóság, a felebaráti szeretet 
egyetemes érzelmét nem tudja kellőkép összehangolni, nagy hiányos
ságban szenved és célját aligha éri el. Bodrero, közoktatásügyi állam
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titkár a legutolsó fascista gyűlésen nem átallott ily vallomást tenni: „Az 
emberiséggel mi nem törődünk, mert a mi olasz szívünk nem elég tág 
arra, hogy azért a 4 milliárd 800 millió lakosért megmozduljon, amennyi 
él jelenleg a földön." A túlzott fascista hitvallás im ily lehetetlen, mert 
keresztyénellenes, krisztustagadó kijelentésre ragadja az elvakult apos
tolokat.

Am másfelől meg kell vallani, hogy ez a vasfegyelmű, sok tekin
tetben korlátolt, kizárólagos rendszer, amely a családi befolyást, sőt 
bizonyos fokig még a vallást is közömbösiteni meri, egyrészt minden 
idegen és ellentétes befolyást kizár, másrészt — ami még nagyobb do
log — az olasz ifjúság közt a viszályt, fegyelmetlenséget csirájában el
fojtja; de ami legfőbb nyereségnek látszik, az ifjú lelkeknek bármi 
néven nevezendő felforgató tanokkal való fertőzését szinte lehetetlenné 
teszi. És e rendkívüli tény felbecsülhetetlen, kivételes helyzetet biztosit 
Olaszországnak mindamaz államok között, amelyek mostanság, le egész 
az iskolákig, mindennemű kommunista, antimilítárista elmélettől meg 
vannak mérgezve.

Bármint áll a dolog, a balílla-intézmény az ifjúság állami nevelése 
terén valami egyedül álló, páratlan kísérlet, a milyennek emlékét a 
történelem eddig még nem jegyezte föl. Azok az államok, melyek mint 
egykor Spárta, hasonló rendszerrel kísérleteztek, a modern országok 
nagy arányait és sokszerű életviszonyait bizonyosan nem ismerték.

A nevelés világában ezért látszik szokatlanul bátor, kockázatos 
újításnak a fascísmus. És ki tudná, mily nemzetközi visszahatások kö
vetkezhetnek egyszer utána? . . .

Mezőtúr. Fejér Lajos.

A matúra nehézségeinek megoldásához.
A matúra a növendékek réme. Nincs is olyan vizsga, amely 

maradandóbb emléket hagyna a lélekben, mint az érettségi vizsgálat. 
Többször halljuk, hogy a tanult egyének férfi, illetőleg családanya-korukban 
álmodnak az érettségi vizsgálat félelmes nehézségeiről, de nem igen 
álmodnak a szigorlatokról. Mi az oka annak, hogy a matúra élményének 
ilyen, a „tudat küszöbe“ alatti raktározó hatása van ?

E kérdésre a felelet nem is olyan nehéz, mint amilyenek látszik. 
Sokan a meg nem felelő tantervek, utasítások s az ezek irányítása 
szerint készült tankönyvek rovására Írják a matúra nehézségeit. Mások 
azt állítják, hogy a tanár módszeres vagy nem módszeres tanításán múlik 
a maturandus sorsa. Vannak, akik lakonikusan intézik el a kérdést: 
„Rendszeresen szorgalmas tanúlónak nem kell félnie, a hanyag pedig 
vegye el méltó büntetését."

A tanterven sok mulhatik, de nem minden. A tankönyveknek az 
az általános hibájuk, hogy nem annyira a tanúló, mint inkább a bíráló 
bizottság számára készültek. Innen van, hogy a tanuló nem tudja meg
szeretni a tankönyvet és kényszereszköznek tekinti.
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A tanár egyéniségén igenis nagyon sok múlik, de nem minden 
esetben. A tanár egyéniségét pedig a legtöbbször sok körülmény korlá
tozza.

A lakonikus véleménnyel nem szükséges foglalkozni.
Itt csak érintettem a matúra nehézségeire vonatkozó különböző 

véleményeket anélkül, hogy azokat a cél szempontjából lényegeseknek 
tartanám.

Ellenben tudjuk, hogy a matúrát megnehezítik a következők :
1. Hogy a növendék hét, esetleg nyolc és nagyobbrészt heterogén 

tárgyból vizsgázik.
2. E különböző tárgyakból való vizsgáztatásnál kevesebb a kivá

nalom az alaki kiképzés (gondolkozás) szempontjából, de annál nagyobb 
a tárgyismeret erőltetése.

3. A vizsga helyének, a környezetnek szokatlansága és az isme
retlen elnök.

4. A növendék félelme.
A sok tárgyból való vizsgázást megkönnyitené, ha a növendéket 

úgy készítenék elő és elsősorban az volna a követelmény, hogy nem 
annyira a részletek tudásáról, mint inkább a biztos tájékozottságról, a 
tantárgynak megfelelő gondolkozás irányáról adjon tanúságot a növendék.*

A legnagyobb nehézséget okozza a matúrán az az akadályozó 
érzelem, melynek neve: félelem. Minden pedagógus tudja, hogy a gon
dolkozásnak, igen sokszor a jó feleletnek akadályozója a félelem. A 
növendék félelmének, a félelem okainak megszűntetésére mégis a leg
kevesebb történik. A félelmet előidézi a szokatlan környezet, szokatlan 
jelenség és jelenségfolyamat, amely elé sodródik az ember.

A maturandus nem a megszokott osztályában, nem a megszokott 
kérdezési és felelési módon számol be tudásáról; nem egy tanárjával, ha
nem egy testülettel áll szemben és a testület ünnepies módon jelenik meg.

A szokatlan környezetet még félelmetesebbé fokozza az, hogy abban 
a főfő minisztériumtól kiküldött ismeretlen elnök ur a főbíráló, Tehát 
egész sorozata a félelem okainak. Nem említve még azt a magával 
hozott és egyre emésztő félelmet, hogy ott bizonyára olyat kérdeznek, 
amire nem tud majd megfelelni és ő mindent tudhat, de ha azt az 
egyet nem tudja: megbukik.

Itt nem segít a testületnek a biztató szava, a növendék bizalma 
tanárával szemben. Nem segít az utolsó pillanatban a félelmesnek el
képzelt elnök szives és bátorító beszéde sem. A félelmet már legkeve
sebb egy hónapja hordozza magában és az napról-napra nő, beídegződik 
és erősebb a szerényebb, szorgalmas növendéknél. Az ilyen növendék 
az utolsó hetekben, tanulásában éjt-napot eggyé tesz s ezért teljesen 
kimerült idegzettel jelenik meg a vizsgán. Az érettségin a legjelen-

Toljesen helytelen és elhibázott a minden érettségin előforduló, meglepetés 
szorii kérdés : „Hol fekszik N. város?“ — Egész 8 éven keresztül felülről és alul
ról elítéltük a nomenklatúrát, a matúrán mégis az ily irányban ki nőm képzett 
növendéktől éppen erre vagyunk kiváncsiak. Helyes mathemntik'ii gondolkozás, 
történelmi összehasonlítás, követkoztotós stb. eredményesebb a nővén lók további 
tanulmányai szempontjából is, mint formulák és osemónyek értelmetlen elszajkózása.



296

téktelenebb, de nem várt kérdésre agyveleje felmondja a szolgá
latot. Sokszor tapasztalható, kivált leányiskolákban, hogy a nyolc 
éven keresztül mindig szorgalmas, de középtehetségü tanuló a matúrán 
nem tud megfelelni. A tantestületnek minden jóakarata megdől sokszor 
és a derék növendék egész életében kesergi a rosszabb bizonyítványt 
és a meg nem értés fullánkjával gondol az iskolára.

Mi itt átmenetileg a teendő ? A matúrához szoktató évvégi vizs
gát eltörölték. Helyes, de nincs pótlása vagy egyéb rendelkezés, amely 
a növendékeket hozzászoktatná a félelem leküzdésére.

Ilyennek bizonyulhatna az ünnepies módszeres tanítás rendszere
sítése. Ez ünnepies tanítás ne tartassák az osztályban, hanem a dísz
teremben. A alsó osztályokban elegendő volna évenként egyszer, a 
felső osztályokban ellenben legalább kétszer. Elnöke ismeretlen sze
mély legyen.

A sikertelen módszeres tanításért ne érje gáncs se a tanárt, se 
az osztályt. A tanárt nem szabad elkeseríteni, a növendéket nem meg
szégyeníteni.

A szokatlan környezetet ilyen módon megszokná a növendék, 
úgy, mint a katona egy-két tüzpróba után a harcteret.

A matúrán a sablonos abc sorrendes vizsgáztatásnak is módosúlnia 
kellene. A bátrabb fellépésű, jó tanulók kezdjék meg a sort. A többire 
kötelező legyen a vizsgán való jelenlevés. Mindez bátorító hatású. A 
kérdezés módja megmarad, de a felelet előtt a tanár és ne az elnök 
ismételje a kérdést.

E javaslatok remélhetőleg eredményre vezetnének és akkor keve
sebb panasz hangzanék a matúra sikertelenségéről, de elérkezhetnék 
az érettségi vizsgálat szigorításának az ideje is.

Ma, előkészítés nélkül, már a szigorítás híre is árt a matúra ügyének.

Dr. Schindler Gyula.

Megjegyzések. 1
1. Október 6. a négyszázéves magyar kálváriának egyik legmeg- 

kapóbb stációja. Hősök, a magyar szabadság, a magyar igazság, a ma
gyar alkotmány, a szentesített magyar törvények dicső védelmezői 
szenvednek vértanúhalált e napon, uralkodói mezbe öltözött zsarnoki 
önkénytől. Nem első eset ez, sajnos, négyszáz év alatt a magyar tör
ténetben, de legpéldaszerübb, legszemléletesebb, legstilizáltabb jelenete 
a nagy magyar tragédiának. Azért fölötte alkalmas arra, hogy minden 
évfordulón a magyar nemzet, a magyar ifjúság szeme elé állítsuk me- 
mementóul: Magyar, meg ne feledkezzél kötelességedről, ha bitófa vár 
is érte rád ; útáld a zsarnokságot teljes szívedből, teljes lelkedből, küzdj 
ellene minden erődből!

2. Mutatvány az átértékelt magyar történelemből. A szept. 
16-án Egerben tartott katholikus népszövetségi gyűlésen Károlyi József
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gróf így szólt: „A katholikus vezérek voltak igaz értékei a magyar
ságnak, nem pedig azok, akik századokon keresztül polgárháborúkat 
rendeztek és akiket a meghamisított történelmi könyvek nemzeti hősök
ként ünnepelnek." Majd bejelentette, hogy már készül az új iskolai 
tanterv és tankönyv, amely katholikus szellemű lesz. Ez ugyebár ma
gyarul csak azt jelentheti, hogy Bocskay István, Bethlen Gábor, a Rá- 
kócziak, Wesselényiek, Thököly, Bercsényi, Kossuth Lajos s mindazok, 
akik négy századon keresztül a magyar alkotmány, a magyar szabad
ság védelmére fegyvert fogtak, akiket eddig a magyar történelem leg
dicsőbb alakjaiként ismertünk, magasztaltunk, — hogy mindezek csak 
hamisított nemzeti hősök s újakkal kell őket kicserélni, felekezeti ala
pon. Vagyis nemzeti történetünket, amely eddig az egész magyarságnak 
érintetlen, szent, közös kincse volt, amely eddig a legnagyobb össze
tartó erőt képviselte a magyarság életében: ezt az erős kapcsot ki kell 
cserélni, meg kell gyengíteni, közös kincs jellegétől meg kell fosztani: 
ezt kívánja a gróf úr. Ha ez nem a legveszedelmesebb destrukció, ak
kor nincs destrukció. Kár, kár, kár, kár vala Károlyi Józsefnek ezt a ve
szedelmes destrukciót hirdetni, terjeszteni. Ám rajta nem csodálkozunk. 
De azt végtelenül elszomorító jelenségnek tartjuk, hogy az ő beszédét 
annyi magyar ember türelemmel, tiltakozás nélkül végig tudta hallgatni. 
Ügy látszik, a felekezeti jellegű destrukció immár nagy romlást oko
zott a magyar lelkekben. Borsos Károly.

3. A „példás“ magavíseleti jegy. A régi Rendtartás (1910) sze
rint csak 4 magaviseleti fokozat volt az osztályozásban: jó, szabály- 
szerű, kevésbbé szabályszerű, rossz. Az új (1927) Rendtartás 235. §-a 
szintén 4 fokozatot állapit meg, de a „rossz" jegyet elhagyja: példás, 
jó, szabályszerű, kevésbbé szabályszerű.* Megjegyzi egyúttal, hogy a 
„példás" jegy kitüntetés számba megy, melyet csak a szorgalom és 
magaviselet tekintetében teljesen kifogástalan tanuló kaphat. (219. §.) 
Az állami Rendtartás régi szövege (1890 23583.) nem ismeri a „példás" 
fokozatot, az új (1926) 188. §-a igen, megjegyezvén, hogy a szorgalom, 
kötclességtudás, akarati fegyelmezettség is figyelembe veendő az 1-es 
magaviseleti jegynél s ezt csak az a tanuló kaphatja, akinek szorgalma 
és magaviseleté teljesen kifogástalan. (47. §.)

A gyakorlat azonban, bár közben főhatósági figyelmeztetések is 
hangsúlyozták a „példás" jegy kitüntetés voltát, azt mutatja, hogy kezdi 
elfoglalni a régi „jó" érdemjegy helyét a magaviseleti osztályozásban. 
Mert volt eset, hogy egyes iskolákban komolyan vették a Rendtartás e 
szabályát s példás jegyet csak néhánynak adtak, más iskolánál pedig 
70—80 százaléka kapott ilyen érdemjegyet s ezáltal rontották a sta
tisztikát. Volt olyan eset is, hogy ugyanazon intézet osztályai más-más 
elvet követtek. Ma, úgy látjuk a helyzetet, elégséges tanulók is kap
hatnak „példás" jegyet, ha nem volt I. és II. fokú fegyelmi büntetésük 
vagy kifogás nem merült fel ellenük. így a ref. és az állami Rendtartás 
e §-át nem tartják meg mindig az iskolák a statisztika szempontjából.

Gulyás József.

*) Az indexekben: „példás, jó, tűrhető, rossz“ is olvasható.
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Hazai és külíöldí irodalom.
Dr. Toros László : A német tanítóképzés főiskolai színvonalra 

emelése és tanulságai. Budapest. 1927. 45. oldal. — Ez a kis tanul
mány már ismerősünk a Néptanítók Lapjából. Jó, hogy külön lenyo
matbem is megjelent, igy az egész gondolatmenet épségben áttekinthető, 
s most már lehet foglalkozni a benne felvetett tervekkel. Kell is fog
lalkozni, mert nagy és súlyos dolgokról van szó ebben a kis füzetben. 
Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a tanítóképzést német min
tára vigyük át mi is az egyetemre. Középiskolai vagy kereskedelmi 
iskolai érettségi után két évig az egyetemen tanulna a tanítójelölt, még
pedig szakot választana, de „el tudják ők azért tanítani bízvást a többi 
tárgyakat is, mert ha még annyi tudást sem adnának a középiskoláink, 
vessük nekik a bontószerszámokat, hogy kő kövön ne maradjon belő
lük.“ (40. o.) A tanítójelölt „olyan tanári alapvizsga félét, alsóbb tanári 
vizsgálatot“ tenne szaktárgyából s igy „alkalmazható volna a közép
iskolák alsóbb osztályaiba is." (41. o.)

Mielőtt szerző terveihez hozzászólnánk, emeljük ki füzetéből 
először is azt, hogy a hatalmas Poroszország nem vitte az egyetemre 
a tanítóképzést, s bár a tanítói pálya előfeltételéül a középiskola el
végzését teszi, magát a tanítóképzést külön tanítóképző főiskolákra bízza. 
Említsük meg továbbá azt, amiről Törös nem beszél, hogy a katolikus 
délnémet tartományok, Bajorország, Würtenberg, mindeddig megmarad
tak a régi szemináriumi kiképzés mellett; s mutassunk rá, hogy az 
egész németbirodalomnak csak aránylag kis részében, bár több állam
ban, hozták be a tanítók egyetemi képzését. Azután idézzük magát a 
szerzőt: „Néhány év múlva pedig már tapasztalatok fognak rendelke
zésre állaní s a tények alapján lehet végérvényesen állást foglalni.“ 
(16. o.) A szerző tehát némileg sietett a „tanulságok“ levonásával.

A német reformból s Törös terveiből helyeseljük, hogy a leendő 
tanító végezze el a középiskolát és tegyen érettségit, A továbbiakban 
E. Spranger álláspontjához csatlakozunk, s nagyrészben magunkévá tesz- 
szük Becker porosz kultuszminiszternek a tanítóképző főiskolák mellett 
felhozott érveit. (Die pädagogische Akademie im Aufbau unseres natio
nalen Bildungswesens.) Nem helyeseljük Törös terveiből a tanító 
szakválasztását s ebbői kifolyólag azt sem, hogy a tanító a középiskola 
alsó osztályaiban tanítson.

Indoklás:
Egész művelődésünk alapját a népiskola, tehát a tanító rakja le. 

Amig tanítóképzésünket a lehető legjobbá nem tesszük, addig egész mű
velődésünk gyenge alapokon áll. A középiskola gyengén előkészített 
anyagot kap a mai népiskolából, s az „alap“ gyengeségét sohasem 
tudja többé pótolni. Mindig homokra épit, s az érettségit tett ifjú kép
zettsége, főiskolai tanulmányokra való alkalmassága ellen az egyetem 
emel panaszokat. Kétségtelen, hogy a tanítóra vár a legnehezebb fel
adat. Nem csupán azt várjuk ma tőle, hogy a gyermeket megtanítsa 
az olvasás, írás számolás ismeretére, a földrajz, történet stb. elemeire,



hanem hogy valóságos népbarát, társadalmi apostol, nemzetnevelő le
gyen a maga falujában, városon pedig osztozzék ezen a szerepen a 
középiskolák tanáraival: keze alól eleven, talpraesett, józan nemzedék 
kerüljön ki. Nem szorul bizonyításra, hogy különösen falvaink művelő
dése mennyire elmaradott, oda tehát minél világosabb fejű, minél kép
zettebb, jól fizetett erők kellenek. Középiskolát végzett a pap is, a 
jegyző is ; miért ne végezhetne a tanító is ? Ez természetesen még nem 
érv. Mindnyájan tudjuk, hogy a középiskola negyedik osztályából több
nyire a leggyöngébbek mennek el a mai képzőbe. Hogy az ilyen gyenge 
diákból nem lesz a legjobb tanító, az világos. Tudjuk ezzel szemben, 
hogy a polgáriból egészen jó tanulók is mennek képezdébe, s vannak 
kitűnő tanítóink is, jó tanítóink is, de vannak gyengébbek is. Társa
dalmi, nemzeti, művelődési érdek, hogy minden tanítónk minél kitűnőbb 
legyen. Vonzóvá kell tennünk a tanítói pályát anyagi helyzetének eme
lésével. de a tanítónak társadalmi megbecsülését is emeli, ha érettsé
gije van. De még ez sem érv. A középiskola egyfelől a szellemi moz
galmaknak iskolája, szakérdekhez nincs kötve, tisztára a szellemieknek 
é l : értelmiséget nevel, sehol nem zárja le a szemhatárt, végtelen pers
pektívákat nyit. E mellett őre a nemzeti és vallási hagyományoknak 
is. Annak az embernek, aki szellemi pályán fog működni, mint a tanító 
is, 18 éves koráig ebben a szabad, érdekmentes, technikában, légkör
ben kell növekednie, hogy lelke nyiladozni megtanuljon. Közben pedig, 
aki végképen nem arravaló, azt kénytelen-kelletlen kirostáljuk a közép
iskolából.

így adjuk át az ifjút a tanítóképző főiskolának és nem az egye
temnek. Nem az egyetemnek, mert a leendő tanítónak az érettségi 
után főképen pedagógiai, didaktikai képzés kell, továbbá a szociális 
lelkiismeret kifejlesztése, a szociális és kulturális vezetni tudásnak a 
megtanuláca, bizonyos gyakorlati ügyességek, s azok mellett még a 
középiskolai anyagból annak az alapos átismétlése, pedagógus feldolgo
zása, amit a népiskolában majd tanitanía kell. Mindezt pedig az egye
temen, ahol a tudományos kutatás módszerébe, a tudományok elvszerű 
megismerésébe vezetik be a hallgatót, nem adhatják elő. Középiskolai 
tanárképzésünk is eléggé megsínylette az egyetemi munka természet- 
szerű intellektuálizmusát, tanítóképzésünket tehát alkalmasabb mederbe 
kell terelnünk. Hallgassuk meg, mit mond pl. egy porosz Pedagógiai 
Akadémia tanára a mai szellemű népiskola és néptanító feladatáról: 
„A népiskola végtelenül nagyobb mértékben nevelő iskola, mint ameny- 
nyire ma a középiskola lehet, amelynek lényeges feladata még mindig 
a tudás közvetítése annak ellenére is, hogy a Richert-féle tanügyireform 
joggal sürgeti ennek az egyoldalúságnak lehető kiküszöbölését. A nép
iskola művelő feladata elsősorban a gyermek összes testi, lelki és 
szellemi hajlamainak és képességeinek összhangzatos ápolása és fejlesz
tése, tehát nem az értelem iskolázása, hanem ugyanolyan mértékben a 
vallásos, művészi, technikai és testi erőknek a fejlesztése is. Csak így 
válik képessé a gyermek arra, hogy majdan a családban, a hivatási 
munkában, az államban minden életközösségnek tehetségéhez mérten 
eredményesen szolgáljon. Ezzel a feladattal szemben az egyoldalú
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szaktanulmány teljesen csődöt mondana, mert ez a feladat — és 
itt idézi az iró K. Weidel Becker-1 — az egészre irányuló ér
zéket kíván, amely a szellemet, lelket és testet a maga feloldhatatlan 
összetartozásában és kölcsönhatásaiban nemcsak felismeri, hanem átéli, 
s ezzel megtanul tanítani s még inkább életével példát mutatni". 
(Monatsschrift für höhere Schulen. 1927. 7—8. Heft.) S lássunk még 
egy másik helyet K. Weideltől, ahol több ízben idézi Becker miniszter 
gondolatait: Magától értődik, hogy a pedagógiai akadémia hallgatóinak, 
akik mint érettségizett ifjak bizonyos tudományos gondolkozási képes
séget már elsajátítottak, igazi tudományos lelkületet kell magukban ki
fejleszteni, amely „nem a tudás halmozásában és nem módszeres 
technikában, hanem a megismerés nehézségei iránti tiszteletben" nyil
vánul, „nem csupán a kikérdezéssel ellenőrizhető tudásban, hanem ab
ban a szellemi magatartásban, hogy minden dolgot more philosophico 
szemléljen“ — és azzal szemben állást foglaljon. Ebben a tekintetben 
a pedagógiai akadémiák megegyeznek minden más főiskolával. De mű
ködési céljuk más: nem a szaktudós, mint az egyetemen, nem a mér
nök, mint a műegyetemen, nem a zenész, mint a zeneművészeti fő
iskolán, hanem a teljes és tiszta emberiesség megteremtője: a nevelő. 
Ehhez pedig nem elég a pedagógiának mint „szak“-nak tudományos 
tanulmányozása, sem a népiskolai tudnivalónak tudományos ismerete, 
sem a megtanulható oktatási technika. Ehhez elsősorban „a nevelő nagy 
életfeladatához való igazi humánus beirányzódás, felfedező örvendezés 
az ifjúság fel nem fedezett világa felett s legfőképen önképző, önalakitó 
munka kell, mert aki egész embert akar nevelni, annak magának kell 
először egész embernek lenni."

Törös gondolatával, hogy a tanító szakot válasszon, nem tudunk 
megbarátkozni. A tanító szakválasztásának lehet értelme a németeknél, 
akiknél a népiskola nyolcosztályú. Ha nyolcosztályú népiskolánk volna, 
ami sajnos minálunk falun még álom, hiszen négy osztályt is nehéz 
együtt tartani, meg tudnánk barátkozni olyan szakbeosztással, amilyen 
ma a polgári iskoláknál van: nyelvszak, reális szak. Többre a népiskola 
V—VIII. osztályában sem volna szükség. Ezt ma a „Gesamtunterricht“ 
korában világosabban látjuk, mint bármikor.

Csak egyet nem értek: miért nevezi Törös Fichte-t „a német 
szabadságharc lánglelkű költője“-nek ? (6. o.) Trócsányi Dezső.

Krisztus. Irta Balassa Imre. A Világirodalom kiadása 327. oldal.
Újabban mindinkább szaporodnak azok a drámák, filmek, regények, 

rádió-előadások, melyek a krisztusi eszméket és eszményeket belevívén 
azoknak leikébe is, akik a bibliát nem forgatják, a templomot nem 
látogatják — tagadhatatlanul terjesztik Isten országát a földön. Ennek 
a célnak szolgál Balassa Imre életet sugárzó jelenetekkel, bámulatosan 
hű természeti képekkel, teljes drámai elevenséggel, gyönyörű — bár 
itt-ott kissé túlzottan modern stílusban megirt Krisztus-könyve is, melyet 
csak azért nem nevezhetek regénynek, mert a teljesen regényes, ki
gondolt, de korhű és valószerű részek mellett gyakran egyfolytában 
sok-sok lapon át magát a bibliát beszélteti. Minket, protestáns olvasókat
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az zavar némileg a tiszta gyönyörűségben, hogy a katholikus szerző a 
katholikus szövegben, vagyis fordítás után készült fordításban, tehát 
az eredetitől nagyon eltéröleg közli a bibliai részeket. Egyébként azon
ban a melegen és bensőséggel megírott könyvnek érzékenységünket 
sértő, úgynevezett felekezetieskedő színezete nincsen, Szigethy Lajos.

Varga Béla: A mai közszellem pszichológiája. Minerva könyvtár.
9. szám. Kolozsvár. 1928. Studium bízománya. Budapest. Ára 1 pengő.

„Minerva könyvtár“ címen a kolozsvári Minerva műintézet igen 
életrevaló vállalatot indított meg, melynek kiadványaival az általános 
tudományos, történeti és világnézeti látókört szélesíteni és mélyíteni, 
másfelől pedig kisebb terjedelmű és klasszikus értékű szépirodalmi 
alkotások által a lelkületet és művészi Ízlést nemesíteni törekszik.

Az eddig megjelent fűzetek közt van filozófiai tárgyú (Apácai 
Csere I.), természettudományi (Erdély geológiája; Az anyag szerkezete), 
irodalomtörténeti (Erdélyi arcképek; Három jellemzés; stb.). A vállalat 
szerkesztői Tavaszy Sándor és Rass Károly.

A jelen fűzet igen időszerű témát tárgyal mélyen szántó filozófiai 
alapon, de egyelőre csak az alapfogalmakat elemzi és határozza meg 
nagy szabatossággal, a kifejtés a következő fűzetekre marad, Szerző 
megállapítja, hogy a „közszellem“ társadalom-lélektani, nem tömeg
lélektani tünemény, még pedig mindig bizonyos értékelés eredője. 
Ha a közszellem bizonyos történelmi korszakokban pontosan megálla
pítható, akkor beszélünk korszellemről. A mai közszellemet, kivált a 
változás utáni vágy, bizonyos apokaliptikus közhangulat jellemzi. A mai 
közszellemben jelentékeny része van a politikának, mert a politikai 
élet mindig legtöbb módot nyújt a közszeílem kialakulására. De a világ 
keresztyénsége is megmozdult, azonban egyetemes kér. közszellem ki
alakulása nagyobb nehézségekbe ütközik, mint pl. a politikai közszel
lemé. De legalább érzelmi közösséget kellene létesíteni! Azonban 
új közszellem kell a társadalmi osztályok elhelyezkedése tekintetében 
is és igy feltétlenül revízió alá kell vennünk a népünkhöz való viszo
nyunkat. Eddig a jeles és világos fejtegetés. Kíváncsian várjuk a foly
tatását ; addig is ezt és a Minerva könyvtár többi füzeteit melegen 
ajánljuk. $Z. Ö.

Takáts Sándor: Szegény Magyarok. Genius kiadás. Korvin 
Testvérek nyomása. Budapest. 8-ad rét. 500 lap.

Takáts Sándor neve nem új a magyar irodalomban. Ismerik őt 
mindazok, akik érdeklődnek magyar hazánk s nemzetünk történetének 
egyes eseményei, honszerető magyar hőseink és magyar nagyasszonyaink 
áldozatos munkája iránt, melyeket a legújabb időben nyomós levéltári 
kutatások utján bocsát olvasó közönségünk elé. Fent jelzett munkája 
is a már hozzáférhetővé lett cs. és kir. állami levéltárak, pénzügyi 
levéltár és főúri levéltárakban tett kutatásai alapjein készült. Hazánknak 
a XVI. és XVII. századbeli állapotát, a honvédelem nehéz és egye
dül a végbeli hősöket és főurainkat terhelő munkáját, a német katona
ságnak a termelő népet mindenéből kifosztó, kegyetlen zsarolását, az
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évenként százezer szarvasmarhát is kihajtó magyar kereskedőink 
letörését, a harmincadokon befolyó tömérdek pénznek nem a haza 
védelmére, hanem az osztrákok javára való elhasználását s az osztrák 
kormányszékeknek azon lelketlen eljárását írja meg, hogy a végbeli 
honvédő csapatok gyakran 50—60 hónapig sem kaptak fizetést. Ezen 
újabb kutatások bizonyítják, hogy főuraínk: a Zrínyiek, Batthyányak 
stb. saját költségükön tartottak honvédő seregeket, amiért csak mellő
zés, sőt gyanúsítás volt részök elismerés helyett. Megcáfolja szerző azon 
lábrakapott hiedelmet, hogy főuraínk elnyomták volna a jobbágy népet.

Elismerés és hála illeti Takáts Sándort, hogy magyar nemzeti 
életünknek eddig nem ismert részleteit kikutatva, élvezetes előadásban 
tudtunkra adja. Könyvtárak és olvasó egyletek kincset nyernek ezen
könyvben. „A7 múltjára érzéketlen,

Jobb jövőre érdemetlen.“ t .  t i ,

Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Monok története. Sárospatak. 
1926. 54. lap.

Hegyaljai Kiss Géza református lelkész elég termékeny író. Ez 
idő szerint irt 5 verskötetet, 1 elbeszélést, 1 színjátékot, 8 történeti 
életrajzot (közöttök van Árva Bethlen Kata, Nagyasszonyok a magyar 
reformációban, Lorántfy Zsuzsánna fejedelemasszony, Kossuth Lajos 
című műve) és 5 nemzetépitő iratot. Ez utóbbiak között van Monok 
története. Megrajzolja e művében a Zemplén vármegyében fekvő s 
mintegy 2600 magyar lakosságú Monok nagyközségnek, Kossuth Lajos 
születési helyének képét, fekvését, múltját, a tatárbetörés és a törökvilág 
alatti viszontagságait. Elszámlálja Monok földesúrait, elbeszéli e földesúri 
családok változásait és ezen családok uralma alatt a község fejlődését, 
de egyúttal az ott alakult, illetve az egymást felváltó egyházak viszon
tagságait. A XV. században a csehek kerítették hatalmukba Monokot 
s ekkor lakosai husziták lettek, A reformáció idejében a Kálvin nézetét 
fogadták el. A gazdag Monaki Annát feleségül vett Andrássy Mátyás 
fia, Andrássy Miklós a katholikus hitre tért át s igy az 1731. évben, 
Andrássy Ferenc vármegyei karhatalommal foglalja el a református fü
vektől a templomot. A megindult térítés következtében mindig fogy a 
reformátás hívek száma és csak a század végén, az 1794. évben jut 
nagy erőfeszítések után a 350-re leolvadt református lakosság olyan 
eredményre, hogy megkezdheti saját temploma építését és 1799. évben 
befejezheti.

A múlt minden nap távolodik tőlünk s minél tovább haladunk 
az időben, annál nehezebb a múltak eseményeit kideríteni. — Minden 
monográfia, mely akár község, akár egyház történetét adja elő, egyaránt 
fontos, mert hazánk egyik darabjának s nemzetünk kultúrájának múlt
jával és fejlődésével ismertet meg bennünket, egyszersmind az illető 
község és egyház tagjainak tudását, önbizalmát, kitartását emeli. Erre 
pedig szükségünk van. Ezért fontos Monok története is. Faragó B.

Barankay Lajos dr.: A magyar integritás művelődéspoliti
kája. Pécs 1928. Dunántúl egyetemi nyomdája. Szent István Társulat 
bizománya. 89. 1. Ára 3 pengő.
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Ez a csinosan kiállított s logikusan tárgyaló kis füzet annak a 
mindjobban előtérbe lépő felfogásnak bizonyítására vállalkozik, „hogy 
az integritás kiküzdésének feladata első sorban nem külső diplomáciai, 
sőt nem is hadügyi kérdés, hanem mindenek előtt belső kultúrpolitikai 
teendők tervszerű rendszeres sorozata." S ez az eszme következetesen 
domborodik ki a tartalmas művecske mind a négy fejezetéből.

Az I. fejezet vezérgondolata: „Az integritás eszméje mindenek 
felett erkölcsi és szellemi megújulással járó belső organizációt követel 
tőlünk." Igen, mert be kell vallanunk, hogy „azért az előzetes állapotért, 
amely a szégyenletes békére kedvező atmoszférát megteremtette, első 
sorban mi, a történeti Magyarország alkotó tényezői, a századok folya
mán letűnt örökhagyói és jelenlegi örökösei vagyunk a felelősek." A 
költő-hadvezér Zrínyitől Tisza Istvánig minden jövőbe látó nagy magyar 
ajkán elhangzott a gyászos mementó, nemzeti bűneinket nyomon követő 
katasztrófák idején: „Ennek igy kellett történnie!" A szégyenletes 
bukásból felemelő tényezők pedig: „a zajtalanúl dolgozó nevelő család, 
nevelő iskola és nevelő társadalom lesznek."

Hogyan csatlakozhatik e nevelő munkához segítő társúl a politika? 
— erről szól a II. fejezet.

Első és fő kötelessége a magyar politika irányítóinak, a béke- 
revizió szükségességének szakadatlan hangoztatásával meggyőzni az 
európai és amerikai közvéleményt, hogy a magyarsággal a legnagyobb 
igazságtalanság történt, amelyet javítani egyetemes európai érdek. Ez 
a közvéleményt hangoló — tehát szintén nevelő — előkészítő munka 
történhetik a követségek mellé beosztandó kultúr-megbizottak, a kül
földi sajtó tájékoztatása, az irodalom és külföldi tanulóházak utján. De 
ezzel a kormánytevékenységgel párhuzamosan ki kell venni minden 
magyar egyháznak a maga részét a külföldi hittestvérek állandó infor
málásából. Nagyon megszívlelendő gondolata itt az érdemes szerzőnek, 
hogy a közös szent célért folytatott mozgalomban, a kölcsönös türelem 
alapján, a különböző egyházak vezető embereiből alakítandó közös 
bizottság dolgozza ki a munkarend részleteit.

A III. fejezet „Művelődéspolitikai teendőink" szervezését, célkitű
zéseinek és módszereinek megválasztását ajánlja. Ez volna szerinte a 
pozitív vagy cselekvő irredentizmus, amelyet a kormánypolitika céljaival 
összhangban, egy már meglévő országos egyesületnek kellene kézbe 
venni és minden más társadalmi szervezet szövetségbe tömörítésével, a 
magyar társadalom egész anyagi és erkölcsi erejével irányítani.

Akármilyen tökéletes politikai és társadalmi megszervezettség 
mellett is, az integritás gondolatának leghatalmasabb megvalósítója, szer
zőnk megállapítása szerint, a köznevelés lesz. Ezt fejtegeti és taglalja a IV. 
fejezet „A közoktatás teendői" cim alatt.

Amit itt az értéktudatositás s ennek eszközei, az önismeret és 
felelősségérzet, a lelki élet ethikai védelme, az értelmi, érzelmi s erköl
csi nevelés, főleg pedig az akarat-nevelés elmélyítése tekintetében ajánl, 
azt minden pedagogous és szülő haszonnal értékesítheti. Főleg azonban 
a taníttató társadalomnak kell tudomásul venni, hogy micsoda nagy 
akadálya a hazájáért, nemzetéért tettre kész egész embereket nevelő
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törekvésnek a felnőttek közönye és nemtörődömsége, az örök emberi és 
nemzeti eszmékkel szemben. Ez a két elharapózott nemzeti bűnünk 
volt főleg az a titkos hatalom, amely Trianonig sülyesztette nemze
tünket : valamint, hogy területi épségünk is csak akkor remélhető, ha 
az erkölcsi és nemzeti épségig egyetemlegesen fel tudunk emelkedni.

Minden gondolkodó magyar embernek, főleg politikusoknak és 
pedagógusoknak hasznos olvasmányul ajánlhatom az itt ismertetett érté
kes művet, amelynek nemes szándékaival minden becsületes magyar 
embernek egyet kell értenie.

Én a magam részéről csak két részletkérdésben jelentek be a 
tudós szerzőétől eltérő külön véleményt. Egyik az elszakított magyar 
testvéreinkkel kívánatos érintkezésben a titkos szövetkezés elitélése, 
amelyet pedig az ő elnyomott és minden nyilvános megmozdulásukat 
ellenőrző helyzetük indokol. A másik, hogy Horvátországot kapcsoljuk 
ki nemzeti törekvéseink köréből, ami pedig a magyar tengerpartról 
való végleges lemondásunkat jelentené. Hagyjuk ezt egyelőre nyilt 
kérdésnek, annyival is inkább, mert Horvátországban az idő már is 
mintha a mi javunkra kezdene dolgozni. Marton Sándor.

Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár! (L. Voggenreiter Verlag 
magy. oszt. Berlin. 1926. A Studium bizománya.)

Reményik Sándor előszavával és Tóth István festőművész sike
rült, de nem mindig a megfelelő helyen közölt rajzaival kedves kis 176 
oldalas könyvecske jelent meg, mely régi emlékeket idéz fel mindenki 
lelkében, aki kincses Kolozsvár falai közt élt. Szívesen olvassuk a jel
legzetes elnevezéseket, csak hiányzik közülök nem egy, pl. az annyira 
érdekes Hidelve, Kétvízköze stb., a régi kövek, falak, utcák, terek, 
városrészek leírását, melyekből mindig kisúgárzik a szerző rajongó 
szeretete városa iránt. Érdekes a templomok festői leírása, az a meg
állapítása, amit minden szemlélő rögtön láthat is Erdély magyar fő
városában, hogy mindenütt egymás mellett van a templom és iskola. 
Pl. a piarista, református és unitárius gimnázium a templom mellett 
állnak, de megemlíti, hogy az evangélikus templom szomszédságában is 
ott van az evangélikus iskola, mely szintén nevezetes kultúrtényező 
volt mindig, bár csak elemi volt: mert oda nemcsak a protestánsok 
jártak szívesen, hanem a város mindenféle vallásé polgára szívesen 
adta oda a gyermekét, mert a nyelvtanítás erős oldala volt, egyes tár
gyakat német nyelven tanított. Azért az ú. n. „szász" iskola csak 
rosszindulatú név maradt végig, mert magyar lett ez teljesen. Vizsgálja 
az egyes házak (tanácsház, Redoute, Gubernium stb.) értékeit, a folyó
part nevezetességeit. Itt ki lehetett volna emelnie a Malomárok érdekes, 
kertek végébe biggyesztett kis fürdőházait is, ilyet se lát akárhol az 
ember, meg az ú. n. „tornafürdő zuhannyal" c. közintézményt. A séta
tér és nyári színház, lövölde kedélyes órákat felidéző képei után a 
múzeumkert és Házsongárd (Hasengarten), majd a környék nevezetes
ségei vonulnak fel, mondák, anekdoták tarka, de érdekfeszitö tömege, 
vonzó előadásban. Befejezésül stílszerűen a temető értékeit látjuk; 
hiszen egész Kolozsvár most a magyarság temetője, a magyar kultúra
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emlékeinek átminősítése, oláhvá való deklarálása jegyében él. Igen jó 
az ilyen kis könyv, mely magyar múltúnkra, magyar hagyományainkra 
hívja fel a figyelmet. Kár, hogy összefüggőbb előadásban nem kapjuk 
a sok szépet és jót, mert kissé szaggatott és rapszódikus, úgyhogy 
nem találunk összefüggést az egyes részek közt, hacsak nem a han
gulatot és szellemet, mely az egészet átlengi és minden olvasóra üdi- 
tőleg hat.

Aki járt Kolozsvárt, olvassa el e művecskét: szeretett emlékek 
újulnak meg lelki szemei előtt. Aki pedig nem volt oly szerencsés, 
hogy ott élhetett volna Kolozsvár művelt közönsége, vagy iskolái köré
ben, az múltúnk és műveltségünk megbecsülését fogja szivni magába, 
ha elolvassa és kedves perceket szerez magának nemes élvezettel.

Dr. Böhm Dezső.

Dr. Márton Béla: A földrajztanítás módszertana. Gaea, a 
föld, az élet és a tudomány könyveinek 1-ső száma. Szerkeszti: 
Dr. Milleker Rezső egyet, tanár. Csáthy Ferenc egyet, könyvkereskedés 
és irodalmi vállalat rt. Debrecen—Budapest kiadása.

Bár nem az olvasóközönségnek, hanem elsősorban tanítónak, ta
nárnak szól a földrajztanítás módszertana, mégis ajánlom minden ta
nulni vágyó olvasónak és tanuló gyermekei előhaladását figye
lemmel kisérő szülőnek: olvassa el ezt az értékes kis munkát. Nagyon 
rövid idő alatt és kevés fáradtsággal meg fog barátkozni a földrajz 
tanításának a módjával s nagy segítségére lehet földrajzot tanuló gyer
mekének akkor is, ha helyes módot követ a tanár, avagy ha módszere 
egyoldalú, hiányos, túlhajtott, vagy éppen hibás.

Hiányos középiskolai tanárképzésünk mellett az ilyen kisebb 
módszertani munka is hézagpótló. A fiatal tanárjelölt minálunk nagyon 
sok esetben kerül katedrára anélkül, hogy akár vizsgáló bizottsága, 
akár alkalmazó fóruma előtt módja és alkalma lett volna beszámolni 
elméleti, avagy éppen gyakorlati módszertani tudásáról. Ilyen körül
mények között sok tanárjelölt a diploma megszerzéséig sokkal inkább 
foglalkozik szaktárgyaiban az ismeretek szerzésével, semmint a szerzett 
ismeretek átplántálásának módszereivel. A tanítójelölt sokkal szeren
csésebb helyzetben van; ő kellő vezetés mellett annyi elméleti és 
gyakorlati módszertani ismeretek elsajátítása után kapja meg oklevelét, 
hogy minden kínos kísérletezés nélkül tanithatja kis diákjait ; mindaz- 
áltaí akár pályája kezdetén, akár később, haszonnal olvashatja el az 
ilyen rövid módszertani munkát, mely dióhéjban ugyan, de annál vilá
gosabban tárja elénk a földrajztanítás helyes módszerét. Középiskolai 
tanár, főleg pedig tanító- és tanárjelölt, kiknek számára írta tulajdon- 
képen a figyelmes egyet. m. tanár ezt a könyvecskét: zsebkönyvének 
tekintse; minden fejezete megérdemli a gondos mérlegelést.

Mindjárt az első fejezet, mely a tanító önképzéséről és készülé
séről szól, nagyon érdekesen állítja elénk a két tanítótipust: egyik az 
elkeseredett, pályájában csalódott oktató, aki csak a sok vakációt, meg 
a napi 3—4 órai elfoglaltságot látja életpályájában vonzónak ; a másik 
az egész lélekkel, minden mellékgondolat nélkül a nevelés, tanítás 
szolgálatában álló oktató.



306

Az iskolák földrajztanitási terveit 20 oldalon közli ; de a könyv 
megírása óta már a középiskolák tanterve is megváltozott; szerencsére 
előnyösen.

A földrajz nevelő feladatai közül kiemeli, hogy a földrajz erősít 
meg a szülőföld és a haza szeretetében. Találóan mutat rá arra a saj
nálatos körülményre, hogy a külföldi fürdőhelyeket imádó, a külföld 
városainak szépségeiért, kultúrájáért, hangulatáért rajongó magyarban, 
ennek diákéveiben a földrajztanítás nem ápolta elég gondosan a szülő
föld szeretetét. (Mennyi külföldet imádó tanárnak sem tanították elég 
gondosan hazánk földrajzát!)

A tanmenet, a tanítás vázlata, a tanítási alak (közlés) fejezeteiben 
értékes, követendő utasításokat találunk. Rámutathatott volna arra is, 
mennyire hibásan és hiába tanítanak azok, akik az óra végén, csenge
téskor jönnek tűzbe! Szerencse, hogy csak azok esnek ebbe a hibába, 
akik félkor mennek órára,

A tanítás anyagánál hangsúlyozza, hogy a földrajztanítás alapja 
a honismeret, mely a legnehezebb tanítási anyag. A számokban ki
fejezett adatok felsorakoztatásában — nagyon helyesen — a mérséklet 
hive. — Az iparágaknál figyelmeztet a mezőtúri fazekasokra is. Kár, 
hogy nem szól a kormány érthetetlen közönyéről, mely mellett ezek a 
derék alföldi magyarok egészségükkel fizetnek rá mesterségükre, mert 
még mindig megengedik nekik a mérges ólomgelét használatát.

Európa földrajzánál, a felületi formák tárgyalásánál megjegyzi, 
hogy itt részben teljesen új és nagyon nehéz gondolatmenetről van 
szó ; mégis megköveteli a középiskola II. osztályos tanulójától — mert ez 
most nálunk divat — az európai hegységek keletkezésének történetét 
is. Beszélni kell Európa réteges kőzeteinek háromszori ráncolódásáról; 
redőzésről, rögvetődésről, törésvonalról, stb.-ről. A végén az oktató 
bátorítására ezeket írja: „Egyszerű vázlat megmagyarázza az európai 
hegyszerkezet ezen alaptényeit, melyeket csupán az egyes területek 
tárgyalása után lehet egészen megérteni.“ Igen! De nem egy II, osz
tályos tanulónak, aki a geológiát csak a IV. osztályban fogja tanúlni! 
Aki ezeket kívánja egy II. osztályos tanulótól, az túllő a célon, külö
nösen akkor, mikor a tanárok egy része csak az egyetem földrajz
tanárától — ásványtan és kőzettan nélkül — tanulta a geológiát. Alig
hanem ezek közé tartozik az érdemes szerző is, azért beszél (110. 1. 
Ausztrália. 21. 1.) középkorszakról (kor helyett) és kőszén&orról (kor
szak helyett). Ez olyan hiba egy vérbeli geológus szemében, mintha 
egy geográfusnak azt mondaná valaki, hogy a Földközi-tengernek öble: 
az Atlanti-óceán.

A szabadban való tanításról, a kirándulásokról, a tanítás további 
segédeszközeiről: a képekről, termésgyűjteményről, földgömbről, dom
borművű térképekről, modellekről, térképről, rajzolásról, ezeknek igénybe
vételéről, illetőleg használatáról a józan mérséklet hangján adja meg 
minden túlzástól mentes, követésre méltó tanácsait, utasításait.

Dr. Kubacska András.

Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Magyar szívvel német földön.
Magyar Jövő r. t. könyvnyomdája. Miskolc. 1928.
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Az Előszó-ban az író könyvecskéjének kettős célját jelöli meg: 
1. a Keresztyén Ifjak Egyleté-nek 1927, jul, 5—23-ig tett németországi 
útjának művészettörténeti, néprajzi, földrajzi, történelmi vonatkozású 
benyomásairól, 2. az ottani különböző belmíssziós intézményekben tett 
tapasztalatokról számol be. Ez a beszámoló olyan alapos, a fent jelzett 
vonatkozásokra kitérő, a látottakról olyan lelkes hangon szóló, hogy 
aki már bejárta ezeket a feledhetetlen emlékű szép helyeket (Bécs, 
Salzburg, München, Stuttgart, Heidelberg, a Rajna, stb.). az a köny
vecske olvasásakor újra átéli a hozzájuk fűződő szép emlékeket; aki 
pedig még csak kedves vágyként dédelgeti lelkében egy ilyen utazás 
tervét, annak elhatározása csak megérlelődik, aminthogy a legtöbb buzgó 
protestáns lelkében él is az a sóvárgás, hogy előbb vagy utóbb, de a 
reformáció ősi fészkét, Wittenberget, György lovag várát, a Wart
burgot s a többi nekünk oly magasztos helyet lássa, bejárja, áhitatos 
szemmel megcsodálja.

Különös gonddal, szeretettel, alapossággal írja le az író a belmisz- 
sziós intézményeket is, Bethelt, a legsötétebb Berlinben folyó szociális 
munkát, Hallet, úgy, hogy e jellemzésekből minden emberséges ember 
tanulhat, nemesedhet, s emberi tehetség szerint megvalósítva láthatja 
ez intézményekben Krisztus legnagyobb parancsolatát: „Szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat.“

Budapest. Dr. Zelenka Margit.

S. Ramón Y. Cajal: Tudományos kutatásra vezérlő kalauz.
Fordította: Dr. Salamon Henrik egyet m. tanár. Előszóval ellátta: Len- 
hossék Mihály dr. egyet, tanár. Novák Rudolf és Tsa. Budapest.

A szerző neve jól ismeretes a szakemberek előtt: jó nevű spa
nyol hisztológus. Ismertetendő munkája, mely spanyol nyelven 6 kiadást 
ért már meg, a biológia terén dolgozni szándékozók számára bátorító 
vezérfonal. Elsősorban kezdők kezébe való, akik akárhányszor minden
kitől magukrahagyottan, az említett terjedelmes tudomány hatalmas ki
terjedésű mezején tájékozódó képességükben teljesen megbénulva, az előt
tük álló feladat, vagy feladatok komolysága által minden bátorságukat 
elvesztik és végül is abbahagynak minden további kísérletezést, hogy 
valaha eredményt tudjanak elérni.

A munka ezek számára íródott és céljának ideálisan megfelel. 
Különösen ma, amidőn a kezdőt rendesen olyan súlyos anyagi nehéz
ségek veszik körül, hogy a legszükségesebb műszereket is nehezen 
tudja magának megszerezni, nem is említve azt, hogy a feldolgozandó 
irodalomhoz (még a nyilvános könyvtárakban is) sehogyan sem, vagy 
csak nagyon hiányosan juthat hozzá. A könyvből a kezdő biztatást, 
bátorítást olvas ki, lelkesedést merit. Kitűnő módszertan az, abban az 
értelemben véve, hogy megmutatja az ifjúnak azokat az útakat, ame
lyeken saját szellemi lénye által okozott nehézségekből simán eljuthat 
az egyenes útra. Hogy mennyire eltalálja a szerző azokat a pontokat, 
ahol a kezdő a fentemlitett ok miatt rendesen fennakad, néhány fejezet
címet leközlök. íme a kezdő idegbénító elfogultságát szerző a követ
kezőkben látja: a nagy kezdeményezők munkájának túlzott csodálata,
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félelem a tudományos témák kimerülésétől, félelem a rátermettség hi
ányától. Nem felejtkezik el szerző arról sem, hogy a különösen ma 
nagyon divatos „gyakorlati haszon" keresést néhány lesújtó szóval 
érintse és kiemelje az örök igazságot, hogy a tudományt saját magáért 
kell művelni, tekintet nélkül arra, lesz-e annak ad hoc valami gyakor
lati eredménye, haszna is. Önálló ítélőképesség megszerzésére búzdit, 
kitartó tanulásra és ezzel kapcsolatban az akaratedzésre is. A munka
kedv rúgóit keresi a hazafiasságban is és (talán kissé túlságosan hang
súlyozott mértékben) a dicsőségvágyban

Az akarat betegségeinek egy külön fejezetet szentel, megbeszéli 
a hivatás, valamint a családi élet és a kutató munka között fennálló 
(akárhányszor nagyjelentőségű és igen fontos) viszonyt. Űtmutatást ad 
a tudományos kutatás menetére vonatkozólag és végigvezeti azon az 
olvasót a megfigyelés, illetve kísérletezéstől egészen a vezető hipotézis fel
állításáig, ill. a bizonyításig. Kifejti a tudományos munka megírására 
vonatkozó általános szabályokat és elénk állítja a kutatót mint mestert.

Előadása végig üde, érdekes és lüktetőén eleven. Az ősz tudós 
mindenütt fiatalos lelkesedést áraszt maga körül. Hálásak lehetünk neki 
magáért a gondolatért is, hogy ilyen hézagpótló könyvvel gazdagította 
a világirodalmat és sokszorosan hálásak lehetünk az igen tisztelt fordí
tónak is, hogy kiváló munkájával az ismertetett művet gördülékeny és 
kifogástalan magyarsággal anyanyelvűnkre ültette át és ezáltal lehetővé 
tette, hogy a mi ifjúságunk is hozzáférhessen.

Az igen tisztelt szaktárs úraknak szives figyelmébe ajánlom e 
munkácskát, mely kiválóan alkalmas arra. hogy a tudomány iránt ko
moly érdeklődést tanúsító ifjaknak hathatós támaszául szolgáljon és a 
kezdet nehézségein átsegítse őket. Szelényi Gusztáv.

A Váci Múzeum Egyesület 1927-ben. Dr. Szarka Gyula titkári 
jelentése. 1928. Pestvidékí nyomda, Vácon. 27 lap.

Az átlagos titkári jelentések sablonjától egészen eltér ez a kis 
fűzet, mindjárt tartalmas és mégis hangulatos bevezetésével, melyben 
kijelöli az egyesület célját is, amely a nemzeti élet és nemzeti lélek 
szolgálatában áll, t. i, rekonstruálni akarja a múlt eseményeit, intéz
ményeit erényeivel, hibáival együtt, minél tökéletesebben, a megmaradt 
emlékek romjaiból s mindezekből hitet, reményt és biztatást akar 
nyerni a jövőre.

A gondolat is szép, a kivitel pedig méltó az eszméhez: gondosan 
és kegyelettel kutatni a múltak emlékeit, erősíteni a nemzeti önérzetet, 
mert ez a belső erő tette kitartókká elődeinket a végnélküli küzdelmek 
során s tette szívósakká államunk és nemzetiségünk fenntartásában . . .

A 32 éves múltú egyesület működése jobbára helyi jellegű, 
hagyományaihoz híven, a helyi történeti tudat ápolását tűzi ki célúi, de 
Vácnak a történelme is egy tégla az ezeréves állam szilárd épületéből 
s mint ilyen, egyetemes érdeklődésre is joggal tarthat számot.

Különös figyelmet érdemel „az egyesületi eszme felkeltése és 
ápolása céljából“ megalakúit „Váci könyvek" sorozatának kiadása, 
amely 17 számhoz jutott már el, Tragor Ignác d r.: „Váci Dekameron"
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C. munkája I. részének közrebocsájtásával. Önálló kiadása az Egyesü
letnek ugyanezen szerzőnek: „Vác monográfiája“ c. 25 ives diszműve. 
Kiadás alatt áll Szarka Gyulának: „A kamillánus szerzetesek története" 
c. alkotása. Ezzel a munkával a Vácon működő mindhárom szerzetes- 
rend múltja feldolgozást nyer, mert már ezelőtt kiadták dr. Szarka 
Gyulának : „Váci domokos konvent története" és „Az ágostonos remeték 
Szent Jakab kolostora" c. müveit. Feldolgozta ugyancsak szerzőnk 
„Vác szerepe az 1927. évi Szőnyi békében" cim alatt Vác XVIII. 
századbeli múltját.

Ilyen nagyarányú gyűjtő, feldolgozó és kiadói munka folyik vidéken 
lassan, észrevétlenül, de folytonosan élő példát nyújtva a vidéki nagyobb 
városoknak utánzásra és követésre, mert, hejh! de sok kincs porlódik, 
rongálódik szerte e csonka országban, pedig nemzeti hagyományaink 
megmentése mennyivel növelné az egyetemes magyarság egyetemes 
kincsét s erősítené bennünk a nemzeti géniusz lobogását is.

Adytól vett igen találó idézettel s a lelkek mélyére ható, remek 
sorokkal fejezi be Szarka Gyula beszámolóját, mellyel bizonyítja azt is, 
hogy nemcsak komoly szaktudós, de határozott mestere is a magyar 
stílusnak; kis munkája igazi, „meleg, benső élmény“-ként hat minden 
figyelmes olvasóra:

Mezőtúr. Dr. Boross István.

Podhraczky György: A tótoklakta Felföld politikai és kultur- 
geografiája. Budapest, 1924. Studium. 107 lap.

Négy éve jelent meg ez a kis tanulmány, de megérdemli, hogy 
folyóiratunkban is visszatérjünk egynémely gondolatára. A napjainkban 
annyira időszerű tót kérdést világítja meg alapos felkészültséggel és a 
Felvidék szülöttjének magyart, tótot egybeölelő szeretetével.

Sajátságos egy nép a tó t! Soha, sem a múltban, sem a jelenben 
a független nemzeti lét nem jutott osztályrészéül. Még csak külön neve 
sem volt földjének a nép ajkán: a „Slovensko" elnevezés újabb iro
dalmi termék. Századokon át a magyar határokon belül nemcsak bé
kén megvolt, hanem még tekintélyes teriilet-hóditásokat tehetett. Ma
gába olvasztott számtalan német, sőt magyar nyelvszigetet (pl. az előre
tolt őrségeket). Külső határán hatalmasan előrenyomult keleten a ru
tének rovására Ungvárig, nyugat felé pedig még a Morván át is bo
csátott rajokat az ott levő tótság fölfrissitésére. Egyetlen kis csoportja 
ez a tót népnek, mely Magyarország határán kívül élt, Masaryk elnök 
tudvalevőleg ennek a csoportnak a szülötte. A hódoltságot követő al
földi tót telepítések zömét a középső, evangélikusnak inkább megmaradt 
tótság szolgáltatta. Ha még az amerikai kivándorlók nagy tömegére is 
gondolunk, előttünk áll a tót ethnicum teljes képe.

Művelődés dolgában mindjárt a magyar és német után követke
zett. E téren a protestantizmus bevonúlása rájuk nézve a legfontosabb 
kultúrjelenség. Valaha a tótság oroszlánrésze evangélikus volt, ma a 
felvidéki részének csupán ötödé maradt meg annak. Főkép a nyugati 
és keleti szárnyakon volt az ellenreformáció diadalmas; jobbágyságból 
állt legtöbb helyt a tótság, a földesúri hatalom volt a téritők leghaté-
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konyább fegyvertársa. Mégis a kisebbségbe jutott evangélikusság volt 
a vezető elem; sajnos, huszita hagyományok alapján a cseh liturgikus 
nyelvet vezették be az istentiszteletbe. Az önálló tót irodalmi nyelv 
kialakúlásának három századon át ez volt a legnagyobb kerékkötője. 
Pedig egyébként a cseh érintkezés és kultúrhatás igazán minimális. A 
lassan beolvadó német városkákon kívül (1848-ig 28 sz. kir. város, 196 
mezőváros volt a l ó  szepesi városon kívül ezen a területen!) főképen 
dél felé volt mindig a legélénkebb szellemi és gazdasági kölcsönhatás. 
A Felvidék mindenkor az Alföld kiegészítője volt. De lélekben, gon
dolkodásban is a magyarhoz hasonúlt legjobban a tót néplélek; a leg
kisebb köze sincs a nyelvi rokonságon kívül a szlávság poroszaihoz, a 
csehekhez. 1918-ban egy cseh író, Kálal K. fájdalmasan állapítja meg, 
hogy a tótok nyelvileg ugyan szlávok, de életfölfogásukban, kultúrájuk
ban magyarok s ezért a cseheket sohasem fogják megkedvelni és meg
érteni. (52. 1.)

Befejezésképen a szerző ezt a tót néplelket iparkodik tárgyilagosan, 
de a sorok közül ki-kicsillanó rokonérzéssel megrajzolni. Függelékül 
47 lapnyí gazdag bibliográfiát közöl, melyet jóbarát, ellenség soká fog 
még forgatni, Bárcsak folytatná még e kérdés bővebb földolgozását az 
arra mindenképen hívatott szerző.

A tót az egyetlen számottevő nép a magyaron kívül, amelynek 
régi, ezeréves határainkon kívül valójában nincs mit keresnie. A közös 
múlt és a földrajzi törvények parancsszava a magyar kapcsolatra utalják.

Bár e derék népnek olyan vezetői lennének, akik fölismerik 
idejekorán népük létérdekét! Dr. Koch István.

Dr. Carpenter Estiin J .: „A keresztyénség helye a világ 
vallásai között“. Fordította: Dr. Kiss Elek theol. tanár. Az Unitárius 
Irodalmi Társaság kiadása. I. Székelykeresztúr. 1923. 70. oldal.

A füzet négy tanulmányt tartalmaz. A cím azt Ígéri, hogy a 
szerző valóban felel arra a kérdésre, vájjon mi a helye a keresztyén- 
ségnek a világ vallásai között, ehelyett azonban az első három dolgozat, 
sőt a negyedik nagy része is, csak a vallástörténeti kutatások eddig 
elért eredményeit közli s az olvasónak kell levonnia a végső következ
ményeket. Ám ilyen terjedelemben nem adhat a vallástörténet ma már 
tág mezejéről kielégítő képet s az a rapszódikus rövidség, amelv végig 
kiséri, tudományos írásnak bizonnyal kárára van. Ez a könyv sokkal 
több vallástörténeti ismeretet követel, mint amennyi az olvasóközön
ségnél feltételezhető, mert ennek hiányában célját téveszti. Mert ha az 
összehasonlító vallástudomány megállapításai helyes módon előadva, a 
keresztyén hitnek a mélyítésére szolgálnak, helytelen formulázással 
éppen ellenkező eredményre vezetnek. Ez a könyv megfojtja a keresz- 
tyénségnek abszolutságra való jogos igényét s azáltal, hogy az újszö
vetségi szentírás helyett az „Egyház“-at teszi a keresztyénség alapjává, 
a komoly keresztyénséget megfosztja talajától.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a könyv nem a tudomány 
mai állásfoglalását mutatja be, hiszen közel 20 esztendős kiadás nyo
mán készült ez a kései magyar fordítás. Már pedig éppen a vallás-
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tudomány az, amelynek terén nemcsak évtizedek, de esztendők is 
egészen új eredményeket vetnek felszínre, Ruttkay-Miklian Gyula.

Dr. Szuchovszky Lajos : „A lélek muzsikája“. Szerző kiadása. 
Budapest, 1927.

170. oldalon 19 rövidebb elmefuttatás. Prédikáció, homilia, ünnepi 
beszéd, útirajz s egyéb. Egységet az az erős hazafias és keresztyén 
vallás-erkölcsi érzés ad, amely minden betűjét áthatja. Jóakarattal írt 
sorok, nagy hibájuk azonban, hogy nem közérdeklődésre számítható 
tárgyakról írattak, szerzőnek pedig nincs olyan írói készsége, amely 
ezt a hiányt pótolni tudná. Stílusa szertelen, erőszakos jelzőtúltengetés 
(vannak egész oldalak, ahol minden második szó jelző), amely sokszor 
érthetetlenségig megy. Tárgyi hibákba sűrűn esik: az ókorban arab 
zsenialitásról beszél, Nietzschét a XVIII. századba teszi. Idézetei nem 
mindig helytállók és nem simulnak a szöveghez. Az ilyen kifejezések: 
„causalis célszerűség“ vagy „övéid szeretete" egészen hibásak. A mű
vészetről írt cikke vakmerőség.

Előszavában azt mondja, hogy ezek a gondolatok „nem gondos 
megrágások után készültek“, hanem „spontán megnyilatkozások". Ez 
valóban meglátszik rajtuk, de nem mentség a fentebb mondottak tekin
tetében. Szép érzelmei vannak, de közrebocsátás előtt feltétlenül „gondos 
megrágásokat" igényelnek. Ruttkay-Miklian Gyula.

György Lajos: Öreg diák visszanéz. Kolozsvár, 1926. Minerva 
kiadás.

Az utóbbi években hihetetlen túltermelés van az előttünk fekvőhöz 
hasonló, alkalmi összeállítású emlékkönyvekben. Mindjárt ki kell jelen
tenünk, hogy ez a hangulatos cimü könyv kevés tanulságot ad, sokkal 
kevesebbet, mint pl. a nagyenyedi album adott volt. A 180 lapból 79 
lapon olvashatunk valamelyes érdekességet: itt találjuk a piarista rend 
keletkezéséről, a kolozsvári gimnázium történetéről szóló részeket, 
sokkal üresebb a másik két cikk az iskola tanárairól és növendékeiről. 
Rengeteg kép (melyeknek megfelelő szöveget sokszor nem is találunk 
a könyvben), sok név nem járul áttekinthetőségéhez. A könyv kéthar
mada „Hálavirágok“ címen volt növendékek megemlékezése, irodalmi 
szempontból nem képvisel értéket, de sok megemlékezés nem is jellemző. 
Pl. Erődi Béla ny. főigazgató felemlíti, hogy a modern nyelvek tanu
lását itt kezdte ; ez lehet az ő szempontjából fontos, de nem a piaristák 
klasszikus irányú iskolájának a hatása. Érdekes Moldován Gergely, a 
kolozsvári magyar egyetemen a román nyelv volt tanárának vallomása, 
(mellesleg magyar drámairó is volt), aki kiemeli, hogy az oláhok mindig 
egyenlő bánásmódot élveztek itt a magyarokkal. Legértékesebb báró 
Apor Péter és Jósika Miklós feljegyzése itteni diákéveiről.

Az egész könyvet az óvatosság, az uralkodó oláhság felé barát
ságos arc mutatása jellemzi, ami magyarországi olvasót lehangol, bár 
teljesen érthető. A szerkesztő munkája azonban nem sokból állhatott, 
ha e „hálavirágok" rendszertelen összetevése a könyvecske főrésze. 
A kolozsvári Minerva kiállítása, képei, vidékies külsőt adnak a műnek, 
mely kedves emlék a benne íróknak, irodalmi szempontból azonban 
nyereséget nem jelent. m. ö.
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Belföldi lapszemle.
A Debreceni Protestáns Lap 1928. jul. 7, jul, 21, aug. 11, aug. 

18. és szept. 1, számaiban az egyik szerkesztő igen tanulságos szemlét 
tart a ref, iskolák mai állapotáról. Megállapítja, hogy a ref. iskolák nem 
tudnak versenyt tertani a kath. iskolák nagy haladásával, mert ők csak 
híveik áldozatkészségére támaszkodhatnak, ezeket pedig még nem hatja 
át az a tudat, hogy a nemzeti közoktatás virágzása egyházi érdek is. 
E belátás térfoglalása csakis tervszerű iskolapolitikától várható. Min
denekelőtt harmonikus munkát kell biztosítani — tehát a személyes és 
politikai pártszempontokat teljesen félre kell tenni és tisztán az egyház 
érdekét nézni. Áttérve az egyes iskolafajokra, a teol. tanintézeteket 
illetőleg szerző azt kívánja, hogy az egyetem hittudományi fakultásán 
kívül más hittudományi főiskola is álljon fenn a tudományos verseny, 
tanítás és tanulás szabadsága érdekében. A hittudományi fakultással 
kapcsolatos lelkészképző intézet merőben tudományos intézet, holott 
az volna a hivatása, hogy a lelkipásztori munkára való nevelés telje
sítője legyen. A jogakadémiákra áttérve, megállapítja, hogy a jogi ok
tatás a mai állapotában nem arra való, hogy bárminő világnézetet 
tudjon az emberekbe nevelni, (Sajnálatos, hogy nem fejti ki, miért 
nem!) holott régebben a ref. jogakadémiák jó oktató és nevelő intéz
mények voltak. Ily értelemben a kecskeméti jogakadémia fenntartásának 
tkp. semmi haszna nincsen, komoly reform nélkül. Helytelen az is, 
hogy csak a tiszántúli kerület áldoz reá, a többi három nem ad semmit. 
Sajnálatának ad kifejezést, hogy a debreceni bölcsészeti fakultásra, 
az egyháznak semmi íngrencíája nincsen és így a bölcsészek ref. szel
lemű nevelését a nemrég megnyílt ref. tanárképző szolgálja. Ezt kell 
oly irányban kiépíteni, hogy nemcsak jól képzett, hanem oly tanárok 
tanítsanak, akik a keresztyén világnézetre nevelik hallgatóikat. A gya
korló középiskola felállítására vonatkozó tervet nem fogadták el. Kul
túránk egyetemes felvirágzását egyébként szerző csak a humán irányú 
középiskola erőteljes munkájától reméli. A népiskolai oktatás kapcsán 
szerző polgári fiúiskolákat kíván, továbbá több tanítóképzőt, mert — 
úgymond — tanítóink nevelését nem szabad kiadni a kezünkből.

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny szeptem
beri számában Havas J. kimutatja, hogy a nyolcosztályú népiskola felállítása 
nem veszélyezteti a polgári iskola létét, mert ennek sajátos hivatása 
van, Csapó I. pedig a mezőgazdasági jellegű polgári iskolák tanterv
módosítására tesz javaslatot.

A Dunántúli Protestáns Lap szeptember 9. és 16-i számában 
Galgóczyl. csurgói vallástanár „Valláserkölcsí nevelés a középiskolában" 
címen értekezik, de tulajdonkép általánosságokban mozog túlrövid 
cikkében és a szoros értelemben vett vallás-erkölcsi nevelésre nem tér 
ki. A szeptember 23. és 30-iki száma Antal Géza dr., püspök jubi
leumának van szentelve és a jubiláns hatalmas irodalmi működését is 
pontosan összeállítja.
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A Néptanítók Lapja 1928. aug. 1. számában gr. Klebelsberg K. 
„Kultúra a Balatonon" cím alatt rámutat arra, hogy az Alföld után a 
Balatonra fordult a kormány tekintete. Ő (Klebelsberg) első feladatának 
tartja a Balatonkultusz megszervezését. Ezt szolgálta a tihanyi biológiai 
kutató intézet felállítása. Tervbe van véve egy sporttelep létesítése a 
tihanyi révnél, magában Tihanyban pedig angolnyelvű internátus és 
középiskola. Ugyané számban Körösi H. Oktató-film és műveltség 
cimen értekezik.

A szept. 1. számban Hanuszik Antal igazgató beszámol az ózdi 
gyártelepen létesített VIII. oszt. népiskola szervezésének a módozatairól.

A szept. 15. számban Klebelsberg gróf miniszter „Nép és nemzet" 
című cikkében kifejti, hogy nálunk Trianonig nem volt meg a belső kapcso
lat az államhatalom és a nemzeti gondolat között, mert akkor ílyesemi az 
osztrák állammal való viszony folytán sokszor gyanús színben tűnt fel. 
Ez Trianonnal megszűnt, de most a magyar nacionalizmusnak főbb 
problémája, hogy a közonti kormányzat igazán népbarát és a töme
gekkel együtt érző szociális érzéktől vezetett kormány legyen.

Az 1929. évre szóló Luther-naptár (szerk. Németh Sámuel) 
pedagógiai érdekű cikkei: A 400 éves Luther Káté. A késmárki ev. 
líceum. (Bruchner Gy.) Gombocz Z. (Zsiray M.) Gr. Brunsvik Teréz, 
az első magyar gyermekkert alapitója. (Payr S.) Megemlékezések Hitt- 
rich O., Kuttlik E., Mayer E. és Schneller Istvánról. Leánynevelésünkről. 
(Böhm D.) Sz. Ö.

Külföldi lapszemle. * 1
Lehrproben und Lehrgänge. Vierteljahrschrift, Herausgegeben 

von Dr, August Nebe. Geh. Studien Rat. Halle. 1928. 1 H. April. 
1928. Preis. Mk. 10. järlich.

1. Die Sittichen und religiösen Hauptschwirigkeiten der evang. 
gebildeten Kreise in Bezug auf das höhere Schulvesen Preussens von 
Studienrat dr. Th. Pauls. Halle.

A kérdések kérdése, veti fel mindjárt legelöl az értekező : „Milyen 
valláserkölcsi meggyőződésekkel jöttünk mi és jönnek most fiaink és 
leányaink a felsőbb iskolákból és mely feladatok hárulnak innen az 
iskolai tanításra? s kinek szivét, lelkiismeretét terhelik ezek?" A val
lásos és erkölcsi hagyomány értékében végbemenő változás sokakat 
kellemetlenül érint, sőt nyugtalanít, aggaszt. Mívelt szülők az állami 
iskolákról s azok jogosultságáról kezdenek az eddigitől eltérő módon 
gondolkozni. Az állami iskolák történelmileg kialakult helyzetét felül
vizsgálatnak vetik alá, annál inkább, mert hitük szerint, azok, az élő 
vallásos meggyőződések károsításával működnek s kialakul lassanként, 
főkép a katholikus világban, az a közóhaj, hogy az egyháznak előbb- 
utóbb ki kell venni a keresztyén ifjúság nevelése ügyét az állam kezéből, 
mint amely arra hivatatlannak bizonyult.
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A cikkező csupán a miveit körökre nézve fennálló nehézségeket 
érinti és tárgyalja röviden a porosz iskola-reformmal kapcsolatosan, 
azok közül is csak a legfontosabbakat.

Az új porosz tantervben a „concentratio“ gondolata az uralkodó 
t. i. szellemben, munkamódban és tervszerű munkamegosztásban minden 
szaknak szerves együttes oktatássá kell hangolódni. Az iskolák, tan
férfiak gyűlésein régóta hangzik a jelszó: isteni félelem és hazaszeretet 
alapján munkaszerető, szilárd jellemű férfiakat, összhangzatos személyi 
ráhatással, a vallásos életnek minden emberi művelődéstől megkivánt 
ápolásával, evangéliumi keresztyéneket nevelni, hogy az állami és társa
dalmi élet számára oly egyének teremhessenek, akik szilárd hitalapon 
állva az evangéliumi hit és evangéliumi egyház ügyét mindenkor hatha
tósan megtudják oltalmazni. E célkitűzésekben közös vonás, hogy vala
mennyi föltételezi a keresztyénségnek a művelődéssel való összefonó- 
dottságát, illetve miveltségünknek a vallással való szoros, elválhatatlan 
egybetartozását. Ily felfogás mellett azután, helyesen jegyzi meg az 
értekező, a hittanitás felszabadul végre eddigi elszigetelt helyzetéből 
s a hittannak nem lesz mint mostanig, noha papíroson a tantervek és 
bízonyitványminták élén állott, csak „ékitményi jellege," mert az iskola 
egész tevékenysége védőleg támogatja majd, minden oldalról féltékenyen 
közrefogva. Nem lesz ezentúl a közösségből kiszakított, árván magára 
hagyott szak, hanem minden mesterkedés, erőltetés nélkül a többi 
tárggyal szoros benső viszonyba jut. Egy lesz a cél, mely felé a testület 
törekszik vállvetve egyértelműen és vele az iskola szelleme a rég 
kívánatos, határozott irányban igazodik.

Hogy pedig az úgynevezett munka-tanitás, jobban mondva, dolgozó 
módszer (Arbeitsunterricht) általában kötelezővé lett, folytatja a szerző, 
az kétségtelenül új és hatásában egyelőre ki sem számitható nagy dolog. 
Csak attól fél, hogy az az újszerű oktatás az egészségtelen „én-kultusz" - 
nak lesz az eszköze. Szerinte a vallást, az emberiségnek e „summum 
bonum"-át, az új irányú tanításmóddal összefüggésbe hozni — majdnem 
blasphemia, istenkáromlás, sőt istentelenség (?)

Szó esik azután bő részletezéssel a tanár és tanítvány munka- 
közösségéről, az idősebb és fiatalabb szellemi szövetségbe lépésének 
módjáról és szükségéről. A cél tulajdonkép ennek a közösségnek a 
létrehozatala, amelyben az új szellemnek hódolva tanár, tanuló, kölcsö
nös adás-vevés közt dolgozik és igyekszik magát az anyag szolgálatába 
állítani; igy érlelve meg lassacskán azt a belátást, amelyszerint az 
anyag csak annyiban válik műveltségi értékké és sorozódik be a szellemi 
javak közé, amennyiben hatalmunkba tudjuk azt keríteni.

Felvetődik ezzel kapcsolatban a kérdés, vájjon felnőtttek és serdülő 
ifjak közt egyáltalán lehet-e szó pajtásságról vagy ez csak inkább 
puszta látszat, önámitás.

2. Vom Bau der deutschen Trilogien címen P. Rübesame tanügyi 
tanácsos értekezik. Szerinte e névvel különösen csak 3 darabot: Schiller 
Wallenstein, Grillparzer Goldenes Yliss és Hebbel Nibelungen című 
drámáit szokták jelölni, noha ezekre sem illik a nevezet oly értelem
ben, mint a görög drámaírók használták. Hozzá még, a német trilógiák
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tulajdonkép külsőleg sem három teljesen önálló részből szerkesztődnek 
össze, hanem csak kettőből, amelyek elibe még egy harmadik járul és 
jóval kisebb terjedelménél fogva is az előjáték nevet viseli,

E közös vonás mellett azonban a jelzett 3 darab, mind az egyes 
alkotó tagok, kivált pedig az előjátékok fölépítése mivoltában, mind 
egymáshoz való viszonyuk tekintetében, mélyreható különbségeket mutat. 
A dolgozó módszer (arbeitsunterrícht) szempontjából, mind a három 
iskolai részletes összehasonlításra igen alkalmas. A jelen vázlat ép ily 
összevető munkának kívánja az irányadó alapvonalait megjelölni, Az 
itt mellőzött fejtegetésből aztán végeredményül kitűnik, hogy a tárgyalt 
alkotások közül a trilógia nevezet legkevésbbé Wallensteinre illik, mert 
az sem több, sem kevesebb, mint egy 10 felvonásos történelmi kép, 
hozzácsatolt előjátékkal. A Hebbel Niebelungjaira nem talál a név, 
minthogy azok csak két teljes darabból megszerkesztett művet alkotnak. 
Az antik jelzést még legjobban megérdemli a Grillparzer Goldenes 
Yliss-e, mivel itt valósággal három, lényegileg önálló dráma sorakozik 
egymás mellé. De még itt is az első rész terjedelem és jelentőségre 
nézve úgy elmarad az utána következő másik kettőtől, hogy voltakép 
csak két igazi drámáról és egy előjátékról lehet beszélni.

3. A Debsner tanügyi ülnök „Das psychologische Problem im 
Meier Helmbrecht des Wernher Gartegaere“ c. a nevezett epos iskolai 
tanításának értékéről és módjáról tart elmefuttatást, a kérdést már csak 
azért is időszerűnek jelentvén ki, mert az új célok felé törtető mai 
fiatalság ajkáról egyre hangzik a divatos jelszó : „Szakítani a múlttal! 
el az öregektől!" — legyenek ezek személyek vagy intézmények. Azért 
sürgős szükség, vallja okosan a fejtegető, az ifjúságot öntudatra éb
reszteni, föleszméltetni, nyugodt hangon, higgadt tanáccsal és mindenek 
fölött meggyőző példákkal, hogy a mi jó és tisztességes a múlt hagyo
mányaiban, azt hazafias és emberi kötelesség megtartani, ápolni s át
örökíteni.

Erre igen jó alkalmat nyújt Wernher Meier Helmbrecht-je, melyben 
épen a korok távolsága a „punctum saliens". Az epos maga a mai 
időhöz hasonló átmeneti korszaknak a terméke, a lovagkoré, mikor ott 
is új erők mozdultak meg, hogy a mi addig jó és helyes volt, meg
buktassák. Ennélfogva az irodalomtörténet is inkább műveltségtörténeti 
felfogással tárgyalja az eposzt, mintsem a lovagrend hanyatló kultúrája 
és az udvari epopeia elfajulása bizonyítékát látja benne. Mindamellett 
érdemes a legfelső osztályokban, főkép nevelő lélektani oldalról szintén 
tárgyalni, az öreg és fiatal, az apa és fia ellentéteire irányzott figye
lemmel. Kivált manapság sok szép tanulságot meríthet belőle a ser
dülő ifjú.

E célzattal fog az értekező a darab taglalásához, amelynek rész
leteit, a mi olvasóink, ha netalán közelebbről érdeklődnének utána, a 
jelzett helyen megtalálhatják.

A fejtegetés rövid foglalatja különben a következő: az epos egyik 
főszemélye, az apa, konzervatív, de jó értelemben. Nem nyakas és ki
csinyes. Sőt eltűri fia viseletét és cicomáját, olykor-olykor még kezére is 
jár e tekintetben. De egy ponton aztán kérlelhetetlen, becsület dolgában.
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A fiú szemében ez, ódivatú, idejét múlt gondolkozás. Az élet neki csak 
úgy ér valamit, ha élvezettel, külső tisztességgel kínál; mig az apának 
a kötelességteljesités mindennél elébb való; ő bármely becsületes mun
kát sokra tart, végezte légyen azt büszke lovag, vagy megvetett paraszt. 
Az apa és fiú nézetei ezért nem férnek össze. Az ellentét köztük oly 
mély s kiélezett, hogy a legszorosabb vérségi kötelék is, amilyen csak 
apa és fiúé lehet, utána szakad és az apai szív halálosan vérzik bele.

4. Aus der Werkstatt des lateinischen Anfangsunterrichtes, c. W. 
Rögei tanügyi tanácsos őszinte, keresetlen szavakban tárja fel, milyen 
módszert kell követni a kezdő tanárnak, hogy mint „magister vere 
Latinus",a tiro Latinusoknak a latin nyelv tanulását valósággal ludus 
latinussá tegye, a kezökbe adott „Ludus Latinus" nevű olvasókönyv 
segítségével. A modern latin nyelvi kezdő oktatás próbáját akarja 
nyújtani, anélkül, hogy a mester szavára esküt kívánna bármely fiatal 
kezdő tanártársától. Hiszen, teszi hozzá mindjárt bizalomkeltően: sok 
út vezet Rómába . . .

Kiindul a német szókincsbe bő áradattal beözönlött és közhasz
nálatbem polgár-jogot nyert különféle természetű latin szavak elterjedt
ségéből, miként a mi utasításunk is teszí a magyar köznyelvben meg- 
honosult hasonló kifejezésekkel. Miután ezzel a művelettel szándékát, 
a csodálkozás érzetét (a nihil admirari ellentétekép) könnyűszerrel el
érte, megkezdődnek nála az első latin leckéhez szolgáló fordítási elő- 
gyakorlatok.

A latin és német nyelvformák különbségeinek megfigyelésére 
utasított és azok szóvátételére felbátorított tanulók csakhamar rájöttek, 
hogy a latin főnevek előtt nem szokott nem-jelölő szócska állani; in
kább a szó vége jelzi a nemi különbséget, mig a németben névelő- és 
szóvége együtt. További fölfedezés volt a mindkét nyelvben egyező 
t-betű a szó végén.

A hol meg a római hódításnak, latin műveltségnek emlékei ma
radtak fenn, pld. mint sok vidéken, régészeti ásatások utján feltárt 
csatorna, vízvezetéki maradványok, közlekedési útak, ház, nyaraló, 
fürdő, arena, circus-omladék, stb. mindezt föl kell használni már a kezdő 
tanításban s ezzel nyilvánvalóvá tenni, hogy az az állitólagos holt nyelv 
a történelem, a művészeti múlt gazdagításához, megelevenitéséhez sok
félekép hozzájárul. Hodiernus dies filius est crastini. Az „inflatios“ 
világ nem régmúlt korszaka, a bútorok, szövetek, stb, fejében kapott 
apró és lábas jószágaival könnyen érthetővé teszi a latin pecunia szó
nak eredeti alapjelentését (pecu =  barom). Ilyen alapon fölépítve, később 
ismerős szavakból takaros kis latin darabok állíthatók össze. „Szeretném 
én azt a sextanust (sestát) látni“, kiált fel lelkesülten a szerző, „aki 
meg nem szeretné a latint, mikor a hazai várakról, templomokról és 
nagy elődökről valamit latin nyelven cseveghet vagy írhat!“

Az előbbi rövid műveltségtörténeti eszmélődések után új példák 
kerülnek a táblára a többesszám kedvéért, együttmunkáló, elmeinditó 
rávezetéssel. A puella clamat és gallina clamat-féle mondatok megint 
új területre kalauzolnak, t. i. megértetik a fiúkkal a rómaiak és né
metek elütő képzet-világát, valamint azt is, hogy fordítani nem szabad



317

szavakat, hanem csak értelmét adni vissza annak, mit a latin mondani 
akart és a mit értett rajta valójában.

Az első latin olvasmány ismételt fordítása után következtek az 
átalakítások. Ez a munka nagyon tetszett a fiúknak, szinte nehéz volt 
mohó részvétüket, önként, hévvel kínálkozó munkakedvüket fékentartani. 
Otthonra is kaptak egy kis fejtörőt. A feladott mondatokat másnap 
közösen meghallgatták, táblára írták, kijavították.

A fölírt mondatokon kezdték gyakorolni (Treffübungen) magukat 
az eltalálásban, t. i. a tanár vonalzóval rámutatott a végzetekre és a 
felszólított tanuló vagy osztály, karban nevezte meg az illető esetet, stb. 
Az is egy neme volt a gyakorlatnak, hogy két főnevet írtak fel nomi- 
nativusban, amelyből aztán a tanulóknak egy kis mondatot kellett ki- 
kerekiteni: például nauta és Stella. Akinek meg rajzoló tehetsége volt, 
otthon a feladott mondatokhoz egy kis képes magyarázatot rögtönöz
hetett. Vagy egész sor főnév volt nekik lediktálva s ezekből egy kis 
latin történetkét eszeltek ki. Variatio delectat! Minél változatosabb 
munkát végeztetünk a növendékekkel, annál jobban megszeretik ezt a 
holt nyelvet s úgy tekintik, szeretik, mintha élne és a mi fő, 
az unalomtól, az oktatás e halálos átkától, meg van mentve az osztály. 
Keveset felkarolni, de alaposan begyakorolni! kezdő fokon ez a leg
szigorúbb parancs. Ide világit a magyar példaszó is : Ki sokat fog, ke
veset szorít. Fiatal kezdő tanárok esnek e hibába, akik, hogy a ki
szabott anyagot elvégezhessék, mérföldjáró csizmában sietnek előre, a 
mellőzhetetlen átalakításokkal, ismételgetésekkel, apró gyakorlatokkal 
mit sem törődve, sőt ha hitelt lehet adni a szerzőnek, olyanok ic akadnak 
köztük, akik tanítványaik feje fölött áttekintvén, azokban, érthetetlenül, 
csak a tanítást gátló, hátráltató akadályt látnak.

Hogy az elsajátított sokféle új ismeret még jobban megragadjon, 
a tanulónak, mint mondani szoktuk, jól a fejébe kell azt verni; ilyen 
dressura nélkül, mi tagadás, a legmodernebb pedagógia sem tud ellenni 
bizonyos mértékig. A tanulók maguk választotta példákat ejtegetnek 
előre és hátrafelé, az egyesszámot együtt a többessel, egyenként és 
karban, vagy quis, cuius, cui, quem, quid kérdőszócskákra az illető 
végzetet azonnal meg kell keresni, stb. Az esettan történetébe a tanulót 
beavatni, mint sokan teszik, korai és hiábavaló dolog a szerző szerint 
például, hogy mi volt az accusativus alapjelentése, vagy hogy ez, rossz 
fordítással lett a görögből és tulajdonkép causativusnak kellene hivni.

Arról sem szabad megfelejtkezni, hogy a kis gyámoltalan sesták 
(a német sextanusok) anyanyelvűk területén is csak tapogatóznak még. 
Sok új ismeretlen irodalmi és tudományos fogalomjelzővcl kell megküz
deniük.

Szigorú és jogos követelés azonban, folytatja, hogy a latin óra 
egyúttal német is legyen; minden alkalom, kifejezés, irály szempontjából, 
okulással járjon, bármily csekély is az és igy a kezdő a német nyelv 
hatalmas birodalmában mind biztosabb lépéssel tanuljon járni. A class, 
philologusnak a növendék stílusa fejlesztése körül többet kell tennie 
és elérnie, mint amennyire a feladott írásbeliek képesítenek. Már az 
első osztályban komolyan kell ezt venni és felkészülni hozzá. E szem
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pontból kezelő fokon a szószerint való fordítást nem sokat érőnek, sőt 
gyanús módszernek tartja a szerző. Középső osztályokban inkább meg 
lehet engedni; maga is kielégítő sikerrel alkalmazza, de itt akkor sem 
áll meg, hanem azonnal áttéteti a szöveget jó németségre.

Jó, ha a latin nyelv tanára alkalmi intézkedéseiben, meg máskép 
mindennapi apró megszólitásaiban, beszélgetés közben lehetőleg a latin 
nyelvet használja. Milyen öröm az apróságnak, ha vezetőjét „salve 
magister“ s hasonló üdvözléssel köszöntheti. Mily nagyra van vele a 
megbízott, soros növendék, mikor hiányzó osztálytársairól latin nyelven 
tehet jelentést a tanárjának.*

Egyébiránt fő és döntő tényező minden latin nyelvi oktatásnál a 
tanár személyisége, akiben, találóan jegyzi meg a szerző, a nevelői rá
termettségnek, a tárgy lelkes szeretetével kell egyesülni. Ha e két ér
tékes tulajdonság meg van benne, ha fiatal tud maradni a fiatalokkal 
és az antik világot eleven közelségbe tudja varázsolni, nincs rá eset, 
fejezi be lelkes szavait az értekező, hogy a szárnya alá fogott apró 
seregre egy régi római népdalnak e csípős szavait jogosan lehessen 
idézni: „littera amara pusillis".

5. „Aus der Praxis des mathematischen Unterrichtes auf der 
Mittelschale“, c. a. Dr. Fr, Drenekhahn avval az érdekes megjegyzéssel 
kezdi fejtegetését, hogy a dolgozó módszert megbecsülő (Arbeitsunter- 
richtlích eingestellte) tanügyi tanácsosok, igazgatók, felügyelők, tanárok 
ma már a látogatókat mennyiség- és természettani órákra vezetik leg
szívesebben. Okát is mindjárt megmondja, mert „a természet könyve 
kinyitva fekszik előttünk, csak más betűkkel írva, mint a mi ábécénk ; 
az ő betűit háromszögnek, négyszögnek, körnek, gömbnek hívják“ — 
mondja Galilei. Aztán az anyag természete is olyan, hogy rajta a dol
goztató módszer elvei gyönyörűen megvalósithatók. Az eljárás részleteit 
mellőzve, csak annyit emel ki a cikkíró, hogy az a sokat emlegetett 
dolgoztató módszer voltakép nem módszeres eszköz, hanem inkább elv, 
tanárnál, tanulónál állandó lelki hangoltságnak a kifejezése, amely a 
tiszta dogmatikumtól ép oly messze esik, mint a tiszta kézi munkától. 
Az e nemű mennyiségtani oktatás egész titka annyi, hogy a tanár majd
nem teljesen tartózkodó állást foglal el a növendék mellett, csak segít
séget nyújt olykor-olykor és gondosan vigyáz arra, hogy az ifjúi lélek 
a jelenkornak előtte feltáruló erőit kellőkép megértve, a benne szuny- 
nyadó hajlamok elébb csak szenvedőlegesen, majd mielőbb cselekvőleg, 
robbanásszerűen tevékenységre lendüljenek.

A munkáltató és kutató módszerről (Arbeits und Forschungsunter
richt) általános nagy vonásokkal tiszta képet nem lehet adni. A keretet 
kitölteni csak valószerű példákkal tudjuk. Ezeket a szerző természe
tesen saját tapasztalataiból meríti, melyek egyúttal a leánynövendékek 
dolgozás-módjának a megítélésére is alkalmasak. A leányok rajzait, jegyzi 
meg a szerző, azonmód, amint elkészültek, kijavitatlanul fényképésze- 
tileg tűnteti föl fejtegetése során.

* A latin társalgás gyakorlatára jó eligazodást talál az érdeklftdö, Capollanus: 
„Sprechen sie lateinisch“ c. könyvecskéjében.



319

Az itt részleteiben mellőzött előadás különben a következő sza- 
kaszcimek alatt folyik: I. Das sehnenviereck. II. Das orientierte Viereck. 
III. Verhältnisse und Proportionen. IV. Fusion, Koncentration, paralelle 
Zielsetzung. V. Räumliche Geometrie. VI. Lebens — und heimatbetont!
VII. Die logische Seite und die Strenge im mathemat, Unterricht. Die 
Phantasie. VIII. Rückschau. Der Erfolg.

Mezőtúr. Fejér Lajos.

Egyházi és iskolai hirek.
Dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök 40 éves tanári és lelkészi 

szolgálatát f. évi szeptember 26-án ünnepelte a dunántúli ref. egyház- 
kerület közgyűlése, országos jellegű ünnepség keretében. A tanítványok 
ezrein, az egyházkerület, az egyházmegyék, a pápai ref. főiskola, Pápa 
városa és intézményei, a vármegye képviselőin kiviil személyesen üd
vözölték a jubilánst Klebelsberg Kunó gróf, dr. Baltazár Dezső az 
egyetemes ref. egyház, Kapi Béla az ág. h. ev. egyház, Faragó János 
az orsz. középiskolai és az orsz. ref. tanáregyesületek nevében. Az 
ünneplőkhöz mi is teljes szívvel csatlakozunk s nagy öröm látnunk, 
hogy tanári rendünk egyik volt kiváló tagját, ref. tanáregyesületünk hosszú 
időn át alelnökét s most tiszteletbeli tagját, ilyen országos tisztelet és 
szeretet övezi. Ad multos annos vivat, crescat, floreat!

Raffay Sándort f. hó 11-én ünnepelte a bányai evangélikus egy
házkerület abból az alkalomból, hogy püspökségének tizedik évét be
töltötte. A lelkes ünneplés méltó volt az ünnepelt nagy érdemeihez.

Kapi Béla evangélikus püspököt f. hó 14-én iktatták be győri 
lelkészi állásába.

A Protestantizmus Nemzetközi Védöszövetsége f. hó 15—19.
napjain, Budapesten és Debrecen tartotta közgyűlését.

Református Figyelő címmel f. évi szeptember hó 22-én új heti
lap indult meg Budapesten dr. Viktor János, Muraközy Gyula és Be- 
reczky Albert szerkesztésében .

Öregdiákok Szövetsége alakult f. évi szept. hó 26-án a pápai, 
október 6-án a sárospataki ref. kollégiumban.

A Középfokú Iskolák Orsz. Ref. Missziói Bizottsága í. hó 20-án 
Budapesten tartott gyűlést gazdag tárgysorozattal.

volt ev. lelkész, előnyösen ismert egyházi
ének- és dalköltő 88 éves korában Buda

pesten meghalt.
Címadományozás. A Kormányzó a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére Vietórisz József dr. nyíregyházi ág. h. ev.

Sántha Károly
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reálgimnáziumi igazgatónak és S. Szabó József debreceni ref. gimn. 
igazgatónak a tankerületi kir. főigazgatói címet adományozta. — A két 
nagyérdemű és közszeretetnek örvendő tanférfiút, kik sikerekben gazdag 
tanügyi pályára tekinthetnek vissza, kitűntetésök alkalmával mi is lelkes 
tisztelettel köszöntjük!

Új egyetemi magántanár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Zsedényi Béla dr. miskolci evangélikus jogakadémiai ny. rk. tanárnak 
a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetem jog- és államtudományi karán 
a „politikából" egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag 
tudomásul vette és ebben a minőségében megerősítette.

Gróf Klebelsberg Kuno magyar vallás- és közoktatásügyi mi
niszter a közelmúltban rövid egymásután két református ünnepségen 
jelent meg. Elsőben a budapesti ref. theol. akadémia megnyitó ünne
pélyén (szept, 22.), hol dr. Sebestyén igazgató Neonacionalizmus és 
Kálvinizmus című felolvasását nagy érdeklődéssel hallgatta végig; má
sodízben pedig megjelent Pápán Antal Géza püspök egyházi és tanári 
pályájának negyvenéves jubileumi ünnepségén (szept. 26.), hol a jubi
lánst mint a béke és munka emberét ünnepelte. Mindkét nagysúlyú 
látogatás mintegy figyelem és elismerés azon hatalmas kultúrmunka 
iránt, melyet a magyar protestantizmus századok óta teljesít. Egyben 
arra is alkalmas ez a látogatás, hogy elhallgattassa a protestantizmus 
ellen örökké acsarkodókat. Hiszen felköszöntőjében azt mondta a mi
niszter : Hogyha a hazát igazán szeretjük, nem tudunk egymással 
gyűlöletben élni.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
dr. Kerecsényi Dezsőt, a pápai kollégium tanárát, a budapesti ág. h. ev. 
főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — Ruttkay M. Gyula buda
pesti ev. segédlelkész fővárosi vallástanárnak neveztetett ki.

Miniszteri elismerés. A kultuszminiszter vitéz dr. Réz Henrik 
budapesti ev. főgimn. tanárnak a magyar cserkészügy terén kifejtett 
odaadó működéséért elismerését és köszönetét fejezte ki.

Pongrácz József theológiai tanárt a pápai főiskola igazgatójává 
választotta a dunántúli ref. egyházkerületi közgyűlés. Az új igazgatót 
szívből üdvözöljük.

Uj egyetemi tanár. A kormányzó a vallás- és közokt. miniszter 
előterjesztésére dr. Kállay Kálmán ref. lelkészt, debreceni ref. lelkész
képzőintézeti tanárt a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem 
hittudományi karán az „ószövetségi írásmagyarázat és segédtudományai" 
tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte.

Kitüntetés. Fináczy Ernő, budapesti tudományegyetemi tanár, le
lépő rektornak Magyarország kormányzója a II. oszt. érdemkeresztet 
adományozta. A kiváló tudós és nemeslelkű egyéniség kitüntetését a 
protestáns tanárság is nagy örömmel és helyesléssel veszi tudomásul.
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Ifjú Évek címen az ev. vallástanárok havonként megjelenő lapot 
indítanak. Előfizetése félévenként 2 P. Előfizetések Budapest, IV., 
Deák-tér 4. alá küldendők.

Faragó Jánost, a pápai ref. gimnázium igazgatóját, c. főigazgatót, 
a közoktatásügyi miniszter úr 38 évi tanári szolgálat után nyugdíjazta 
folyó évi szeptember hó 1-től. A dunántúli ref. egyházkerületi közgyűlés 
azonban a folyó tanévre megbízta őt az igazgatói teendők végzésével s egy
szersmind felkérte az egyházker. középiskolai felügyelői teendők ellátására.

Új igazgató. A pápai ref. gimnázium igazgatójává az egyházker. 
közgyűlés egyhangúlag Fejes Zsigmondot választotta azzal, hogy hiva
talát 1929. év nyarán vegye át. Szívből üdvözöljük a kiváló tanárt e 
kitüntetése alkalmából s kívánunk neki új állásában sikerekben gazdag 
pályafutást.

Nyáry Béla, a debreceni ref. gimnázium tanára most töltötte be 
tanári munkájának 25-ik évét. Kartársai ebből az alkalomból, folyó hó 
9-én szép ünnepélyt rendeztek. Az ünneplőkhöz mi is szivünk teljes
ségével csatlakozunk s kívánjuk jubiláns kartársunknak, hogy kiváló 
munkásságát még nagyon sokáig folytathassa teljes erőben, ref. tan
ügyünk javára, díszére.

Tanulmányút Bécsbe 16 évesnél idősebb diákok részére.
Október 31-én reggel 8 órakor indulás Budapestről. Részvételi dij 32 
pengő, melyben az útiköltség Budapestről Budapestig, az osztrák vizűm 
dija, szállás és naponként háromszori étkezés foglaltatik bent. Vissza
érkezés Budapestre november hó 4-én este. Jelentkezni október 20-ig 
kell, a magyar útlevél és 10 pengő beküldésével. A fenmaradó 22 
pengő az induláskor fizetendő. Minden résztvevőnek még 4 pengőt kell 
villamosköltségekre és belépődíjakra számítani. Jelentkezzék e címen : 
Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége, Budapest, IX., 
Kálvin-tér 7. II. 15.

Református Ifjúsági Egyesületiház Rákospalotán. A rákos- 
palotai Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület a nyár folyamán két
szobás egyesületi házat épített, melyet október hó folyamán avatnak 
fel. Ilyen építkezés előtt állanak a mezőtúri és kisújszállási Ifjúsági 
Egyesületek is.

Mott János lemondása. Az amerikai Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek nemzeti titkára: dr. Mott János, október közepén mond le 
állásáról, hogy minden idejét egyrészt KIE-házak építésének, másrészt 
a külmisszió ügyének szentelje. Mott János jelenleg 63 éves és vezető
szerepet játszik a nagy felekezetközi világmozgalmak életében. Ugyan
akkor, amint értesülünk, a Keresztyén Diákok Világszövetségének el
nökségéről is lemondóban van, de megtartja a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Világszövetségének elnökségét.

Amerikai mozgófilm Magyarországon az ifjúsági munkáról.
A KIE-központnak néhány hétig kezei között van az 1300 méteres
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mozgófilm az ifjúsági egyesületi munkáról. Minden gyülekezetnek örömmel 
áll a rendelkezésére és minimális költségek ellenében minden olyan 
helyen bemutatja a Szövetség, ahol rendőrhatóságilag engedélyezett 
mozihelyiség van. Részletes felvilágosítást ad Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-út 29. II. A film bemutatására 
hatósági engedélye van.

Felelet Kemény Gábor úr válaszára. Kijelentem, hogy a Prot. 
Tanügyi Szemle folyó évi márciusi számában közölt cikkemet csak a 
Budapesti Hírlap cikke alapján Írtam s ezt jeleztem is ; erről pedig K. 
is elismeri, hogy „hangulatkeltő momentumokat domborít ki,“ Hogy az 
osztályozással járó küzdelem teszi ijesztővé a tanárt, ilyen lehetetlent 
nem állítottam, az osztályozásról mondtam ezt K-t idézve. Dehogy 
gondolom K-t felforgatónak, a szovjetosztályozást elrettentő példának 
említettem. Nem a hibák feltételezését általában utasítom vissza, hiszen 
bajok vannak mindenütt, az én iskolámban is, hanem azt, hogy az 
iskola percentre dolgozik, amit általánositaní nem lehet. S végül, hogy 
a szülői értekezleteket le nem becsülöm, mutatja az, hogy magam is 
tartok ilyeneket; csak az efféle kérdések eldöntésére, napilapokban 
való tárgyalására vonatkozott talán élesen hangzó szerény megjegy
zésem. A „Szülők Iskolája“ működésének teljes tisztelet járhat min
denki részéről. Dr. Böhm Dezső.

A z  evang. tanáregyesület pénztárába 1928. július 1-től október 
10-ig a következő összegek érkeztek: a soproni tanítóképző tanulók 
utáni járuléka 52 P, az aszódi gimnázium tanulók utáni járuléka 135 P, 
az evang. egyetemes egyház adománya 160 P. — Tisztelettel kérjük 
mindazokat a tagokat, akik az 1928. évi tagdijat (á 4 P) még nem 
küldték meg, hogy azt a pénztáros címére (Budapest, VII., Vilma 
királynő út 17—21.) elküldeni szíveskedjenek. Dr. Losonczi Zoltán ev. 
tanáregyesületi pénztáros.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Anyaghalmozódás miatt cikkeiket csak később közöl

hetjük. Türelmet kérünk.
G. K. Sátoraljaújhely. Terjedelmes Helyreigazításának nem tudunk 

helyet szorítani lapunkban.
K. S. Szarvas. Tárgyilagos, komoly érvekkel hadakozó ellenvéle

ménynek mindenkor készséggel helyt adunk. Az Ön cikkét nem 
közölhetjük.
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Nietzsche gondolatai a felsőbb oktatásról.

lóan filozófus, költő és művész volt egy személyben, maradandó gondo
latai vannak mai modern kultúrvilágunkhoz. Felsőbb embertípusának, 
amelynek rajzát „Zarathusztra“ c. hires művében adta, u. n. „Über
mensch“ eszményképének is vannak maradandó vonásai. De van mon
dani valója felsőbb oktatásügyünk, főleg a német egyeteminek kérdé
séhez is.

Nietzsche világnézeti fejlődésében tudvalevőleg három korszakot 
különböztetünk meg. Az első aeszthétikai ifjúsági kora, amelyben 
Schopenhauerhez,a bölcselőhöz és Wagnerhez, a zeneköltőhöz csatla
kozva a művészetben látja az életideált. A második, ú. n. felvilágoso- 
dási átmenet korában a tudományos ismeretszerzésben látja a legfőbb 
célt. A harmadikban, Schopenhauer akaratelméletéhez csatlakozva, a 
„hatalomhoz való akarat“-ban s annak legfőbb típusában: az „Über- 
mensch“-ban látja a legfőbb kultúrértéket.

Az általános emberi művelődés hangsúlyozásában Nietzsche a 
humanistákkal találkozik s itt a német Goethe—Schiller-féle klasszicizmus 
befolyása alatt áll, de már az antik műyeltség elsajátításának eszközeiben 
eltér tőlük s erősen korholja a német középiskolák inkább külső nyelv
tani, mint belső tárgyi, ízlés- és jellemképző módszerét. Mai „klasszikus 
műveltségünk" modern érzésünkre idegen és érthetetlen. Csak a német 
nyelv és irodalom, tehát a valódi nemzeti művelődés vezethet igazi 
klasszikus műveltségre. Klasszikus költőink és művészeink — úgymond — 
az igazi műveltek s csak azokon át vezet a pedagógiai út a valódi 
klasszikus s a hellén műveltség megértéséhez. Ennek eszköze az 
anyanyelv művészileg komoly és szigorú kezelése. A német klasszikusok 
a mi tanítómestereink és igazi vezetőink a pedagógiában is.

Az ifjúság nevelésének és képzésének alapja tehát nemzeti és 
igy művészi jellegű. A művészetet, főleg a zenét illeti meg az első 
hely az ifjúság nevelésében.

Ennek a célnak Nitzsche szerint a mai német középiskolák nem 
felelnek meg. Azokban az ember-képzés helyét a tudós-képzés s az 
egyéni nevelést az általános műveltség váltotta fel. E tudós intézetekben 
ma több a logikailag formális és történeti, mint az általános emberi 
nevelés és oktatás. „Intellektualizmus és historizmus" ennek az egy
oldalú művelődésnek a neve. A tudós férfi s nem a szabad művelt 
ember itt a főcél. Ez a hamis kultúrfogalom indította Goethét is annak
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kijelentésére, hogy „gyűlöletes előtte mindaz, ami őt csupán oktatja 
és személyes tevékenységre nem sarkalja.“

A valódi ember-művelődésnek azonban Nitzsche szerint nem 
csupán az egyoldalú tudósképzés, hanem egyúttal az általános műveltség 
áll is útjában. Németország felsőbb tanintézetei „brutális képzéssel" az 
állami szolgálat számára nevelnek, ami a magasabb képzést szinte lehe
tetlenné teszi. Pedig a nagy és szép dolgok sohasem lehetnek köz
javak, mert „pulchrum est paucorum hominum.“ Mai felsőbb iskoláink 
a maguk tanítóival, tanterveikkel és tancéljaikkal a kétértelmű közép- 
szerűségre vannak berendezve, amelyeknek áldozatai a magasabb szel
lemek és kedélyek. Az általános művelődés hangsúlyozása egyenesen 
veszélyes a zsenire. Lehetetlenné teszi a tehetség alapján való válo
gatást. Itt Nietzsche megfigyelései és megállapitásai jogosultak és kriti
kái helytállók. A felsőbb iskolák művelődési intézetek helyett az állam 
számára való ellátási intézetekké váltak. Az élet szükségleteinek kielé
gítésére valók a különböző tanpályákon. E ponton Hegel omnipotens 
államelmélete keservesen bosszulta meg magát. Ép azért Dr. Lagarde 
is ellene van az általános művelődésnek s az azt szolgáló állami iskolai 
ügynek. Az állam szerinte „pénzzel jutalmaz és pénzért cselekszik“. Az 
általános műveltség „valóságos pestise a felsőbb oktatás ügyének, 
amelynek feltalálói Judás és Burtus sorsára valók." Mint látjuk, Nitzsche 
nevelési és oktatási ideálja nemzeti, egyéni s értelem-történet- és állam
ellenes jellegű. Sajnos, hogy a keresztyénséggel szemben elfoglalt élet- 
és világfelfogásához híven, vallásellenes is egyszersmind. Az egyént 
nem csupán a történet-társadalmi, hanem egyúttal minden vallási és 
erkölcsi kötelékektől is fel akarja szabadítani és tisztán személyes 
érzésére utalja. Ép azért a vallásoktatást kizárja az iskolákból s ezzel 
az ifjúság neveléséből olyan elemet vont ki, amely az általános emberi, 
főleg személyes nevelésre és oktatásra döntő jelentőségű. E ponton 
helyesebb a nagy jénai filozófus: Eucken megállapítása, amelyszerint 
valódi személyes nevelés és művelődés aktiv szellemi hatás, tehát vallás 
nélkül lehetetlen. Abban azonban igaza van Nitzschének, amidőn a 
nevelés és oktatás célját nem a tudósban és a hivatalnokban, hanem 
az emberben látja. Az egyoldalú értelmi és történeti nevelés és oktatás 
kritikájában is sok igaza van Nietzschének, sőt államellenes céljának 
hangsúlyozásában is pedagógiájának sok a maradandó gondolateleme.

Találóan mondja Weber: „Die pädagogischen Gedanken Nietzsches“ 
c. művében: „Igazi német műveltség csak német jellegű lehet. A német 
karakter a német szellem műve s nem a múlt, hanem az élő jelenkor 
produktuma. Magasabb pedagógiai jelentősége van a múltnál a bennün
ket környező é/ő-világnak s nagyobb értéke van eredeti népiességünk
nek, mint az idegennek. Az anyanyelv tanúlmányozása szükségképi 
feltétele minden idegen nyelvű tanulmányozásnak. A német klasz- 
szikusok alapvető tanúlmányozása vezet az óklasszikaí irodalom és 
művészet valódi megértéséhez. Német legyen a német, mielőtt 
görögül megtanul érezni és gondolkodni. Ez a hellén szellem újjá
születése a német szellemben, mely nyílt, becsületes és erős és 
telítve van egészséges ösztönökkel. S ez a hellén szellemnek is az igazi
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magva és lényege." Minden emberi művelődésnek alapja csak a nem
zeti kultúra és nyelv lehet. E tekintetben magyar közép- és felsőbb 
oktatásunk is néhány évtized óta — mint Fináczy, Szelényi, Kornis és 
Imre S. müvei is igazolják — jó úton van a nemzeti gondolat hang- 
súlyozásában.

Az egyéni nevelés hangsúlyozásában is igaza van Nietzschének, 
mert lélektanilag alaposabb, mint minden ú. n. harmonikus nevelés. A 
nevelésnek és oktatásnak az egyéninek, a természettől fogva legalkal
masabbnak kifejlesztésére kell irányulnia. Az igazi műveltség az erőnek 
kultúrájában gyökerezik. A harmonikus műveltség — mondja ismét 
Weber — lehet a nevelés művészetének végső és legfőbb célja, de 
sohasem kiinduló pontja, amennyiben a pedagógiai tevékenységnek a 
lélektan törvényeit kell követnie. Ez oldalról tekintve Nietzsche peda
gógiai individualizmusa teljesen jogosúlt.

Mint látjuk, Nietzsche kritikája, bár sok kérdésben meghaladta az 
idő, a régi nyelvtani formális intellektualizmus elvetésében, s a művé
szet, anyanyelv és nemzeti kultúra művelésének erősebb hangsúlyozá
sában s igy a felsőbb oktatásügy egyénibb fejlesztésében jogosúlt alapon 
áll s öt itt a jövőben hathatósabban követnünk kell. Sok utópista 
gondolata dacára, néhány értékes gondolattal gazdagította a modern 
pedagógiát. Eles szemmel nem egy hibát látott meg mai oktatásügyünk
ben, s egyúttal utalt azokra a pedagógiai értékekre is, amelyekkel e 
hibák kiküszöbölhetők.

A modern pedagógiában is nevelő mesternek és útmutatónak 
bízonyúlt, Erős és fejlesztésre képes kultúrképe az oktatásügy terén is 
sok értékes gondolatot foglal magában. A pedagógiában is az újabb 
nagy klasszikus irók sorában van a helye. Legnagyobb hibája, hogy a 
bűn általános tapasztalati hatalmát és romboló hatását nem ismeri. 
Pedig e nélkül sötétben bolyong a pedagógia.

Dr. Szlávik Mátyás.

A fascismus az olasz iskolában.
Voltakép i ' ói fQO) '  — n q d t (-Q o v ez a cím. Az iskolából 

termelődött ki ez az öntudatosan szervezett nemzeti szellem, amelyet 
ma a fascismus összefoglaló elnevezés alatt értenek és az iskolába 
vezetnek be, azaz vissza — az olaszok.

A lényege a fascizmusnak az összes egyéni és a tömegerő meg
szervezése, tudatossá tétele a nemzet érdekében.

Nézzük mit mondanak erről maguk az olaszok. Nevezetesen, 
Bodrero olasz közoktatásügyi államtitkár, Mussolini belső embere. 
Amikor 1919. március 22-én egy kis hadviselt csoport Milánóban egy 
hónapos szobában összeáll, hogy az önző politikai pártokat megdöntse 
és helyettük a nemzet érdekét szolgálja kizárólagosan, ennek az egye
sülésnek Benito Mussolini a fascio nevet adta anélkül, hogy akkor
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valami részletesebb programmot tűzött volna ki. Ez az első alig 150 
főnyi fascista, vagyis egyesületi tag, csak a nemzet javát irta zászló
jára programmúl elannyira, hogy maga Mussolini, mikor már mint 
miniszterelnök a „marcia su Roma" után tartotta az első parlamenti 
beszédét, kijelentette : „Nekünk nincsen programmunk, mi a mindennapi 
kérdéseket akarjuk megoldani és azt a jogot is föntartjuk magunknak, 
hogy tévedjünk!"

Azóta már 9 év telt el, a fascismus szelleme átszivódott az egész 
olasz nemzet testén, rányomta bélyegét a törvényhozásra és egyre 
jobban kialakult a jellege. Ma már hirdetheti magáról a fascismus: hogy 
óriási társadalmi bálványokat döntött le. Ledöntötte a szám bálványát, 
mikor tiz lelkes fascists ifjú megjelent sok százfőre menő választó- 
gyűlésen és a sok száz fővel szemben, a maga akaratát juttatta győzelemre.

Ledöntötte a tőke bálványát, amikor az anyag fölé helyezte a 
szellemet.

Leszámolt a történelmi materialismussal, helyesebben a materialisz- 
tikus történelmi felfogással, mely a gyomron keresztül iparkodott minden 
történelmi mozdulatot megmagyarázni. Megengedi, hogy nagy befolyása 
van az emberiségre a megélhetés kérdésének, fontosak a gazdasági 
problémák, de a döntő befolyást mégis csak a szellemi és erkölcsi 
tényezők gyakorolják az emberiség fejlődésében.

Megdöntötte a fascismus azt a determinisztikus tant, hogy a körül
mények irányitják az embert, Mussolini filozófiája szerint, az emberi 
akarat teremti a körülményeket.

Jelenleg a fascizmus már az alkotás időszakát éli, miután a rom
bolást és rendezést sikeresen elvégezte.

Főbb alkotásai a következők:
A társadalmi osztályokat összhangba hozta egymással, összehozta 

őket egy magasabb cél: a nemzet közös érdeke szolgálatában.
Megszüntette a bérharcot, a sztrájkot azáltal, hogy a munka és 

töke ellentéteit egy új bírói szerv egyenlíti ki a magasabb nemzeti cél 
szolgálatában. Megállapította a munkás jogát, de szigorúan megszabta 
a munkás kötelességét is.

Megszüntette a régi egoismust is, amennyiben a gazdasági erők 
a fascista államban elsősorban nem az egyén, hanem a nemzet érdekét 
szolgálják.

Visszaállította a vallás tekintélyét a nemzet érdekében. Visszaadta 
a monarchikus gondolatnak a nemzetfentartó erejét.

Adott három uj jelszót a régiek helyébe: fele'ősség, szervezet és 
fegyelem. Egész etikai rendszer rejlik ezekben.

Végül nagyon sok nemzetfentartó törvényt hozott és ezek között 
a legfontosabbak azok, melyek hivatva vannak az olasz közoktatás 
szintjét emelni.

A fascista közoktatásügy vezetőinek jelmondata Schelling jelszava : 
„A tudás arra képesít, hogy önállóan cselekedjünk!“ Hogy másra ne 
szoruljunk. „Faré da se!"

A túdás tehát nem öncél, hanem valósággal politikum, mely 
végső elemzésben függetlenségre, szabadságra vezet az iskolán keresztül.
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Dario Lupi, az olasz közoktatásügy másodállamtitkára, a nagy 
reformátor G. Gentile, az akkori közoktatásügyi miniszter, belső munka
társa Bordrero államtitkárral együtt „La Riforma Gentile e la Nuova 
Annina della Scula“ cimü gyűjteményes művében így jellemzi az iskolát: 
„Az iskolának a szelleme a legfőbb és a leghatalmasabb eszköz, amely 
által az állam magát megvalósítja . . .  ez az iskola politikai tartalma 
a szó legnemesebb értelmében.“

De ennek a szellemnek megteremtésére és megőrzésére nem min
denki alkalmas, azért a fascio reformja a selectióra nagy sűlyt helyez : 
„csak a rátermettek képesek a tudás átvitelének rendkívül finom 
műveletét gyakorolni, amely művelet sajátlagosan épitö és kétség nélkül 
megköveteli ügy a nemzeti, mint az általános szellemi halhatatlan köve
telmények tökéletes ismeretét.“

Tehát tanítás és kiválasztás az iskola feladata, ebből indul ki az a 
fascista reformja a közoktatásnak, amelyről a „Duce“ mondja : „la piu 
fascista tra tutte la riforme attuato dal Gouverne della Rinasrita.“

Az alsófokú oktatás.
A fascismus a népoktatás terén új irányt jelöl. Már az a tartalom, 

amellyel a „reformálni" szót telitik és az a szent komolyság, amellyel 
ezt a kérdést tárgyalják, figyelemreméltó. Meghatározásuk szerint a 
reformálás a nevelési működés egy magasabb formája, amely a nem
zetet a jövője felé vezeti. Szükséges tehát, hogy a nemzetnevelő szervek 
öntudatosak, erősek és serények legyenek. Az ilyen „educazione a 
distanza" vagyis egy távolabbi jövő számára történő nevelés, sokkal 
kényesebb és nehezebb, mint az, amely naponként megy végbe mester 
és növendék között.

A reformokat magában a központban kezdték meg. Es nem ok 
nélkül. Volt idő, amikor a Minervát, — a közoktatásügyi minisztérium 
Rómában a Piazza della Minerván van, onnan átvitel utján a név — 
gúnnyal emlegették. Az én római tanulmányutam idején 1904—1905-ben 
az volt a középiskolai tanárok helyzete, hogy két-három hónappal, sőt 
néha többel is késett a fizetésük. Ugyanígy állottak a tanítók is. Nem 
csoda hát, ha „Minerva ehe non paga“ lett az olasz közoktatásügyi 
minisztérium gúnyneve. Minerva, aki nem fizet!

Érthető, hogy maga a Duce sürgette mint minden fascista reform 
között a legfascistábbat: a közoktatásügy reformját.

Először is az elemi oktatás hét központi ügyosztályát négyre 
csökkentették, igen helyesen érvelve azzal, hogy sok ügydarabot két, 
sőt három ügyosztályban is kellett elintézni és végül is bizonyára sok
szor elintézetlen maradt a nem egyszer súlyos és sürgős ügy. A reform 
utáni négy ügyosztály logikus elgondoláson alapszik; 1 . az iskola sze
mélyzeti része, 2. az iskola anyagi része, 3. az iskola szellemi része, 
4. az iskola pénzügyi része. És ezzel az egyszerű reformmal elérték 
rövid idő alatt, hogy forduló postával válaszolhatnak adott esetekben. 
És Minerva fizet végre valahára.
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Megszűntek a fölösleges bizottságok. A központi felügyelőségek 
számát tízről háromra szállították le és csökkentett létszám mellett 
gyorsabb és pontosabb az ügyvitel. Leszállították a tanfelügyelőségek 
számát tizenkilencre egy negyvenmilliós országban. De ezek nemcsak 
az ügyiratokat intézték el „in giro di posta“, de megvizsgáztattak mintegy 
24.000 pályázót, ünnepélyeket rendeztek, tanfolyamokat tartottak, propa
gandát vezettek, a szülőket felvilágosították, és igy tovább . . .  és a 
gép forog zökkenés nélkül, sőt 1923 óta még a kerékfogat sem kellett 
javítani. Üj szervek a tanfelügyelők mellett az Iskolatanács és a 
Fegyelmi tanács.

A miénktől merőben eltérő eljárás a megüresedett állások betöltése. 
A pályázókat egyenként megvizsgáztatják — Írásbeliek és Szóbeliek 
utján és a legjobb eredményt felmutatók nyerik el az állást. Az áthelye
zéseknél is ez a szokás . . .

Elképzelni is bajos, hogy előrehaladottabb korban mily terhes ez 
az intézmény. Sokszor valóságos lelki megrendülést idéz elő ez a 
különben nem fascista eredetű jogszokás. Már egy negyed évszázaddal 
ezelőtt magam is szemtanúja voltam ilyen vizsgának, mely úgy anyagilag, 
mint szellemileg is nem kevéssé veszi igénybe a jelöltet. Nem is kell 
hozzá nagy fantázia elképzelni, hogy milyen lehangoltságok forrása 
lehet az ilyen vizsga — concorso, mint ott nevezik — a családi életben, 
többszöri sikertelen ismétlés esetén. És a protekció azért itt is érvé
nyesülhet vígan. A concorso intézményének célja az iskolákban minden
esetre tiszteletreméltó: „hogy készületlen elemek be ne fészkelőd jenek 
az iskolákba, diszkreditálva a méltókat és érdemeseket, akik szere
tettel és hittel szolgálják hivatásukat.“

A kinevezések alapelve, hogy az első kinevezés olyan helyre 
szól, amely az összes áthelyezések után fennmaradt. Ott ragad örökre — 
ami ugyan nem mindig baj. Sőt!

Betegség esetén jár az oktatónak két havi szabadság teljes fize
téssel és szükség esetén két évig terjedő várakozási idő félfizetéssel.

A tanítók kezdőfizetése 5600 lira, a legmagasabb 9500 lira. 
Továbbá 300 lira szolgálati pótlék, különmunka dija 400 lira, az első 
nyolc évi szolgálat után 500 lira a tényleges szolgálat végéig.

Az iskola igazgatója — il direttore didattico — évenként készít 
minősítési jelentést minden tanítóról. Ez a „prezioso strumento“ értékes 
eszköze az oktatásnak, csakugyan eszményi módon szolgálja a fascista 
állam ügyét.

Rendeletekkel szabályozták a tantervet, tanrendet, az osztályozást, 
a tankötelezettséget, az előkészítő tanfolyamot, az esti és vasárnapi 
iskolákat, a tanmenetet és még számos részletkérdését az elemi és 
népoktatásnak.

A tankötelezettséget — helyenként — 14 évig terjesztették ki.

A tanító és a növendék munkájának koronája a vizsga. De ez 
nem jelenti az ősi „periculum“-ot a gyermeknek, hogy egy kérdéssel
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és felelettel dől el az egész év sikere — vagy sikertelensége. A. fascista 
vizsga természetes és szívélyes; szinhelye a rendes környezet és több
szörös szakaszban megy végbe.

Az államvizsga létesítésével minden fokú iskolába csakis felvételi 
vizsgával lehet belépni. Vannak alsó középiskolákra, felsőközépiskolákra 
szóló felvételi vizsgák és érettségiek, amelyeket, mint az egyetemre 
való felvételi vizsgát lehet tekinteni.

A vizsgáló bizottságok a következő módon vannak szervezve:
a) Alsó középiskolai felvételi vizsga:

az igazgató, mint elnök, három alsó középiskolai tanár (I—III. 
gimn., I—IV. Istitutó tecnico inferiore [alsó reáliskola], 
I—IV. Istitutó magistrale inferiore [alsó tanítóképző iskola]) 
és elemi iskolai tanító.

b) Felső gimnáziumi felvételi vizsga (IV—V. gimn.):
az igazgató, négy felső gimnáziumi tanár és egy alsó gimná
ziumi tanár.

c) A felső Istitutó tecnica (kereskedelmi középiskola), vagy a 
Liceo scientificore (felső reáliskola) szóló felvételi vizsga:

az illető igazgató, négy vagy több, ha kell, felső Istitutó 
tecnica, vagy Liceo scientificore tanár és egy alsó Istitutó 
tecnica tanár.

d) A classicus lyceumi (VI—VIII. gimn.) felvételi vizsga:
az igazgató, a kellő számú lyceumi tanár és egy felső 
gimn. tanár.

Ezekben a felvételi vizsgákban az az elv érvényesül, hogy a 
jelöltet azok a tanárok vizsgálják, akik őt tanítani fogják és jelen 
legyen annak az iskolának egy képviselője is, amely a tanulót elbocsájtja.

A gimnáziumi érettségi vizsgákat csak olyan városokban tartják, 
amelyekben egyetem, vagy más egyenrangú iskola van (az írásbeli 
azonban minden gimnáziumban tartható, ha legalább 10 jelöltje van). 
Az illető bizottságok így alakúinak:

Egy egyetemi tanár (elnök), egy középiskolai igazgató (alelnök), 
két felső középiskolai tanár és egy a nyilvános tanításon kívül álló 
személy, aki érdemeket szerzett az irodalom vagy a tudományok terén.

A reáliskolai érettségi vizsga hasonlóképen van berendezve.
A kereskedelmi és a tanítóképző érettségi vizsgát csak a megye- 

székhelyekben tartják.
Az 1923. évi március 11-én 737. sz. alatt, királyi rendelet szabá

lyozza a tankönyvkérdést. Az iskolában csakis oly tankönyveket 
szabad használni, amelyek a Bolletina Uffíciale del Ministero-ban fel 
vannak sorolva. A tankönyvül való alkalmazás kérdésében a tanfel
ügyelő dönt egy bizottsággal, a szakvéleményt felterjesztik a közokta
tásügyi miniszternek. A tankönyíró harminc napon belül felebbezhet a 
miniszterhez, — ha a döntéssel megelégedve nincs. — Az első részét 
mi is ismerjük ennek a fascistarendeletnek, a másodikat egyelőre nem.

Az ifjúsági olvasmányok ügyében egy állandó bizottság működik.
Az olyan tankönyvek, melyeknek Írója tanférfí, saját hatásköre 

alá tartozó iskolába nem vezethetők be; — nálunk másként áll ez az
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ügy is . . . Ami az iskolaépületek felállítását illeti, a fascista állam tiz 
év alatt — amelyből négy már letelt — akarja ezt a kérdést jelen
tékeny állami hozzájárulással egyrészt, másrészt meg a jelzáloghitel és 
a takarékpénztárak bevonásával megoldani. Főleg a tanyai iskolák 
fekiisznek a szivén.

Ezek nagyjában az elemi és népiskolákra vonatkozó reformok. 
Ezekről mondja az ügyosztályvezető Signore G. Lombardo — Radice : 
„E la prima volta ehe gli studiosi stranieri considerano le riforme come 
esempii."

Henri Goy, a Sorbonne egyik igazgatója így nyilatkozik a fascista 
reformról; „Cette reforme Gentile deposse le cadre des institutions 
purement scolaires : eile est an premier chef un événement politique! “

A középfokú oktatás.
Sok alapvető rendelkezése az alsó oktatásnak ismétlődik itt, azért 

csak a főbbekre terjeszkedünk ki a középfokú oktatás terén.
Mintha ismerős hangokat hallanánk ebből az irányból: Az álta

lános készültség alább szállt és ezen a bajon úgy iparkodtak segíteni, 
hogy órát órára halmoztak, anyagot anyagra, ismeretet ismeretekre! 
Mindazt bevezették az iskolába, ami hasznosnak látszott . . , Azt gon
dolták, hogy a közoktatási probléma megoldása az állami iskolák 
szaporításában áll . . . ami által nagy tömegeket vonzottak a felsőbb 
iskolákba . . . sok oktatót kellett alkalmazni . . . meg kellett elégedni 
sokszor középszerű, sőt egyenesen gyenge eredménnyel, — igy elő
állott a vizsgák megkönnyítésének a szüksége, ennek nyomán az okleve
lesek számának mértéktelen megnövekedése. Hiszen hajszálnyira, a mi 
problémánkkal vagyunk ilyenformán. Szellemi proletáriátus!

Mindeme bajok ellen javarészt a vizsgálatok megszigorításában 
vélték feltalálni a gyógyító írt.

Többféle vizsgát különböztetnek meg: felvételit, alkalmasságit, elő
léptetésit, szakvizsgát és az egyetemi tanulmányokra képesítőt — 
érettségit.

Mindegyiknek közös vonása, hogy nem az emlékezeti ismeret
raktárt veszik figyelembe, hanem milyen a lelki készsége és képzett
sége a pályához képest, vagy a felsőbb tanulmányok folytatására. Nem 
azt kutatja a fascista vizsgálóbizottság, milyen ismereti készlete van, 
amely sokszor egészen érzéketlen a lelki és erkölcsi folytatásra nézve, 
hanem milyen fokát érte el a kultúrának, mi a szellemi jellemzője, 
mennyire van tudatában egyéniségének értékével, a társadalommal 
szemben: kutatják különböző fokait az iskolai fejlődésnek, amikor a 
fiúból ifjú, az ifjúból férfi válik és azokat a szellemi kötelékeket, ame
lyek a családhoz, a hazához és az egyetemes emberiséghez fűzik, 
kutatják, hogy az emberi eszmények halhatatlan hangjának, mely a 
művészetben, költészetben, tudományban, bölcsészetben, vallásban, hősi 
tettekben szólal meg, támad-e az ifjú lélekben erőteljes visszhangja?

Hogy a vizsgálatoknak megadassák a kellő komolyság, azonfelül, 
hogy minden jelölt egyenlő mértékkel biráltassék el a fascista rend
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szellemében : nem az évközi oktató egyszersmind bírája is a vizsgán 
a jelöltnek, legalább is nem egyedüli bírája. Érdektelen bizottságokat 
állítanak össze ilyen alkalmakra, azonban a kérdezést rendszerint az 
évközi oktató végzi. * **

Az 1923. évi 1054. sz. alatt kelt olasz királyi rendelet a 
középfokú tanintézeteket a következő három főcsoportba osztja:

1. A kiegészítő iskola — scuola complemeníare, amely hivatva 
van az elemi iskolai ismereteket kibővíteni magas szempontok szerinti 
egységre törekedve.

2. Szakiskolák — Istituto tecnico, amely néhány iparágra készit 
elő; az Istituto magistrale, amely a tanítói pályára készit elő.

3. A mi tulajdonképeni középiskoláink, amelyek az ifjakat a 
felsőbb tanulmányokra készítik elő — Licei-gimnasii: nyolc osztályos 
középiskolák, amelyekben az első öt osztály a gimnásio, a felső három 
pedig a liceo ; a Licei scientifici, ezekhez csatlakozik a Liceo femminile, 
amely általános műveltségre van hivatva vezetni leánynövendékeit, akik 
sem felső tanulmányokra nem készülnek, sem oklevélre valamely ipari 
szakból nem tartanak igényt.

Egészen különleges hivatása van a latinnak az olasz humanisztikus 
középiskolákban, lévén az olasz édes gyermeke a latinnak és története 
igy összefolyik azéval. A latin tanításnak célja bemutatni azt a fejlődési 
utat, amelyet elődeik végigjártak, amig a jelenvalót elérték; végig élni 
lelkileg a nagy eseményeket és megértő részesévé válni a nagy emberi 
kötelességtudásnak, hogy a nagy emberi problémákat filozófiai magas
latról tekinthessék át.

Az oktatás ily emelkedett felfogása mellett természetes, hogy az 
oktatók feladata valósággal küldetés, amelyben nem a betűé a vezető
szerep, hanem a léleké. Elő van írva ugyan a cél, mely felé vezetnie 
kell az oktatónak a növendékeit, de az odavezető út megválasztásában 
az oktató teljességgel szabad: egyénisége és a tanulósereg természetes 
hajlandósága szerint.

A tanárok megbecsülése emelkedőben van — nem csekély részben 
ama messzecélzó szigor miatt, amellyel a fascista tanár hivatását ellátja. 
Meg kell említenem, hogy a magántanitás és más megfelelő mellékfog
lalkozás meg van engedve bizonyos méltányos keretben. Az 1923. évi 
683. sz. rendelet alapján megvizsgálták az összes tanárokat és igazga
tókat, hogy egészségi állapotjuk és készültségük megütí-e a fascista- 
tanár fokát ? 9000 tanár és igazgató közül mintegy 600-at nyugdíjaztak. 
Ez volt az olasz B-lísta.

*  **

A felső fokú oktatás.
Ha a régi olasz középiskola kevéssé igyekezett a tudományos 

hívatottságot felfedni a növendékekben, úgy az egyetem valóságos 
diploma-gyárrá szürkült. Az oklevelet úgy tekintették, mint valami
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„belépőjegyet az életbe“. . . Minden közpolgári család végső vágya, 
hogy gyermekének egyetemi végzettsége legyen, Ilyen módon támadt a 
nagy fölöslege a szellemi munkásoknak; a kínálat messze felülmúlja a 
keresletet. Csak egyet említsünk, a tanári pályázatokat a középiskola 
újjászervezése alkalmából, amikor 2316 állásra 10.622 pályázó tolongott. 
Erre csakugyan ráillik a „la piaga della disoccupazione intellettuale“ 
kifejezése.

Az olasz egyetemek lassanként szakiskolákká váltak, ahol a tan- 
szabadság helyett a vizsgákra való készülés és még inkább az elő
készítés folyt.

Természetes, hogy olyan szabadságokkal felruházott egyetem, mint 
amilyen a híres, nevezetes bologna-i volt a középkorban, amely a 
tanárok és hallgatók szabadságszövetsége volt a tudomány jegyében és 
Bologna bölcs tanácsa igen érthető okokból mindenféle előjoggal ruházott 
fel, ma már nem képzelhető el.

A Hohenstaufeni II. Frigyes-féle nápolyi egyetem az állam érde
keit szolgálta és ennek mintájára alakult többé-kevésbbé a sok olasz 
egyetem. A napoleon-í egyetemet jellemzi ennek a nagy központosító 
szellemnek az a törekvése, hogy a birodalom szervévé tegye: tisztán 
szakszerűségre készített elő, pontosan megszabott előirások szerint. 
Ennek ellentéte a teljes tanszabadságot hirdető Humboldt Vilmos féle 
porosz állami egyetem Berlinben, amely saját ügyeit illetőleg teljes ön- 
kormányzattal rendelkezett és rendelkezik. E két irányzat hosszasan 
vetélkedett egymással, amig a fascismus végre a teljes tanszabadság 
mellett foglalt állást és a szakelőkészités helyett a „libera rícerca“-t 
állította előtérbe az egyetemnek. Hogy a jelölt ezek után a egyetemre 
juthasson, felvételi (érettségi) vizsgát kell tennie, ahol szigorú bizottság 
arról kíván meggyőződést szerezni, vájjon megvan-e a jelöltben a szük
séges hivatottság a felsőbb tanulmányok folytatására. Az egyetemi 
fokozatok és címek tisztára akadémikus jellegűek, nem jogosítanak 
semmiféle állami vagy magánhivatalra. Hogy valaki hivatásának a gyakor
lására jogot szerezzen, annak előbb államvizsgáknak kell magát alávetnie : 
ezekhez azonban bizonyos egyetemi végzettségi fokok szükségesek.

A mi egyetemeink alaprajza a berlini Humboldt-féle szerint iga
zodott, azért a fascizmus újítása nekünk nagyrészt nem új. Az olasz 
állam tiz teljes egyetemet tart fönn a saját költségén: Bologna, Cagliari, 
Genova, Napoli, Palermo, Padova, Pavia, Pisa, Róma, Torino városokban. 
Fentart hat műegyetemet: Bologna, Napoli, Padova, Palernó, Pisa és 
Rómában; három felsőbb tanítóképzőt: Róma, Firenze, Messinában; 
egy irodalmi fakultást a Cagliari-i egyetemen a tájszólás-irodalom kuta
tására és művelésére.

Azonfelül nem teljes egyetemek működnek a következő váro
sokban : Catania, Marerata, Messina, Modena, Parma, Sassari és Sienában ; 
egy államilag segélyzett műegyetem Milánóban, Torinóban, egy felsőbb 
hajósiskola Genovában és a felállítandó új egyetem Bariban. Egyetem
féle intézetek működnek: Ferrara, Perugia, Cameríno és Urbinoban. 
Az utóbbiak olyanféle felsőbb iskolafajok, mint nálunk az eperjesi, 
egri vagy sárospataki akadémia.
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Mindeme felsőbb intézetek most teljes tanszabadságban élnek és 
az önkormányzatuk teljes az eddigi kötöttséggel szemben. A „libera 
docenza“ — az egyetemi magántanárságra a fascista újítás értelmében 
minden tárgyból a jelöltet egy bizottság képesíti, amely bizottságot a 
miniszter nevezi ki, a közoktatásügyi tanács jelölése alapján. Ez a 
bizottság három tagból áll, akik vagy egyetemi tanárok, vagy az ide
vágó szak avatott művelői. Eddig a magántanári képesítés egy meghatá
rozott egyetemre szólt, ezután nincs helyhez kötve, a magántanár ott 
praelegálhat, ahol a tudományára és egyéb körülményeire nézve kedve
zőbb. A rendes tanárok az ő körükből kerülnek ki érdemeik szerint.

A művészi hajlandóságú ifjak kiképzését az Istituco deli arte és 
a Liceo artistico-n át az Accadémia végzi előrebocsátva, hogy a művé
szetet tanítani nem lehet, az iskola legfeljebb irányítást adhat, amint
hogy más esetben sem tanulhat a növendék helyett az iskola. Ez a 
növendék dolga marad. Ez az önfejlesztés kérdése. Ez a misztikus 
folyamat sokszor a mester és a növendék kedvező lelki vonatkozása 
alapján indul meg, ebből a megfontolásból az Accadémián a mester
tanár megválasztása a növendékre van bízva.

* *

Az iskolák reformálásával karöltve történik a könyvtárak és a 
könyvkiadás fascista szellemben való vezetése. A könyvtárak haszná
latát teljes szabadság jellemzi.

A könyvkiadás szervezésére, ami egyértelmű a fascismus irodalmi 
erősítésével, felállították a Libreria del Littoriot, amely (a fascista) 
irányitója a fascista szellem megnyilatkozásának. Főtörekvése a fascismus 
művelődési és terjesztési munkájának központosítása, könyvek, folyó
iratok kiadásával és propaganda előadások, kiállítások rendezésével.

Az a battaglia del libro, a battaglia del grano után.
*  *

*

A szellemi művelődés reformja mellett a testnevelésre és az 
ifjúsági szervezetekre is figyel a fascismus.

Az iskola mellett fascista ifjúsági intézmények működnek: ilyenek 
az Opera nazionale Balilla 8—13 évesek és az Avanguardia 1^—18, 
amelyek az ifjúság edzésére törekszenek, katonai fegyelemmel, sporttal 
és tornagyakorlatokkal. A 18 éves ifjú, aki már avanguardista volt, 
automatikusan lép be a Miliziába, amely nem egyéb, mint a felfegy
verzett nemzet.

*  *

Érdekes az olasz tanintézetek szünidejének és szünnapjainak a 
kérdése. A fascismus előtt a nyári szünidő négy teljes hónapra terjedt, 
most ezt három hónapra csökkentették.

A karácsonyi szünidő négy napra terjed, december 24—27-ig. 
Az újévi december 31-től január 1-ig. A húsvéti szünidő egy hét.

Van két katholikus szünnap, hat nemzeti, még pedig szeptember 
20: Enstrata dell' exercito najionde a Roma; október 12: Scoperta
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deli' America; november 11: a király születésnapja: január 8: a 
királyné születésnapja; március 21: Romulus születése; május 24: 
a hadüzenet évfordulója.

Ezekhez kell még egynéhány alkalmi szünnapot számítani — 
úgyhogy bőven ünnepelnek itt is.

*
Minden ismerője a régi és a mai olasz közoktatásnak habozás 

nélkül megállapítja, hogy a jelenlegi általános iskolai eredmény, amely 
feltétlenül magasabb színvonalú a fascismus előttinél: az üdvös reformok 
eredménye és végső következtetésben a követelmények megszigorítá
sában rejlik úgy az oktató, mint a növendékkel szemben.

A nagy megismerés, amely a nemzeti nyelv tanítására heti 44 
órát nyújtott a középiskolában és amely alapvető jelentőségű össze
tevője annak az eredőnek, mely fascismus néven az individualistikus 
öncélúságot csak a kolletiv nemzeti keretben engedi meg, ez a nagy 
megismerés még a háború előtti olasz kornak a vívmánya.

Tehát sem Individualismus, sem collectivismus, hanem a kettő 
szerencsés arányú vegyülete adja a fascismust.

*
Ránk nézve sok tekintetben fölötte tanulságos a fascista iskola, 

bár nem egy újítása nálunk már régóta van gyakorlatban, mégis minden
képen legfontosabb kérdés a nemzetvédő tanterv megvalósítására: a 
heti negyvennégyórás anyanyelvvel való foglalkozás a középiskolában.

Ennek ez volna a képe nálunk:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Magyar . . . . 5 5 5 5 4 4 4 4 ) ..  .
1 1 1 i 44 ora'Magyar fogalmazás 1 1 1 1 1

A fogalmazást külön erre a célra kiképzett tanárok végeznék heti 
8—10 óra tanítás és gyakorlat]avitás mellett.

Amíg a tanárképző el tudná látni az iskolákat fogalmazástani- 
tókkal, szünidei tanfolyamokkal volnának pótlandók a legégetőbb hiányok. 

Az egyetem nemzetvédő tantervéről később szólok.
Budapest.

Mohr Győző.

Az osztályozásról.
Dr. Böhm Dezső úr a Budapesti Hírlap közlései alapján fogla

kozott 1928. II. 28-én tartott előadásommal. Mivel a Budapesti Hirjap 
közlése a tudósító legjobb igyekezete és feltétlen tárgyilagossága mel
lett is csak vázlatosan és a hangulatkeltésre alkalmas részek aláfesté
sével ismertette a Szülők Szövetségében tartott előadásomat, az audiatur 
et altera pars elvénél fogva legyen szabad dr. Böhm Dezső úr meg
jegyzéseihez nekem is hozzászólni.



335

1. Hogy a diákszökések osztályozások idején fordulnak elő, azt 
tényleg megemlítettem. Hogy ez nem kitalált jelenség, azt évek óta 
láthatja minden újságolvasó január végén és febr. elején.

2. Hogy az osztályozással járó lelki küzdelem ijesztővé teszi a 
tanári tanulói előtt, azt előadásomban nem állítottam. Amelyik tanár
nak lelki küzdelmet okoz az osztályozás, az már igyekszik igazságos 
lenni s attól nem rettegnek tanítványai.

3. „Jól hangzanak ezek, de a szovjet alatt is hallottuk ugyanezt 
s tudjuk, mily sokat ért a megfelelő és meg nem felelő minősítés“ . 
Nem tudom, mily pedagógiai elveket lehetett hallani a szovjet alatt, de 
az idézett megjegyzéséből látom, hogy dr. Böhm Dezső úr valami olyan 
célzatot keres előadásomban, amely nem volt benne s amit a jelenlevők 
nem érezhették ki.

4. Az osztályozás és vizsgálatok kérdésével való foglalkozást már 
régen efköcsi kötelességnek érezte a pedagógiai közvélemény (s nem 
csupán a közhangulat!). Imre Sándor 1913-ban, a Magyar Gyermek- 
tanulmányi Kongeresszuson teljes tárgyilagossággal és részletességgel 
felsorolja az osztályozás mellett és az osztályozás ellen felhozható érve
ket. Igaz. hogy Imre a jó és rossz hatásokat egybevetve még szüksé
gesnek tartja az osztályozást, de azt is kijelenti, hogy mai alakjában 
káros. 1913. óta nem változott az osztályozás formája, de változtak a 
szociális viszonyok, változott az életfelfogás és én úgy érzem, hogy 
Imre régi aggodalmai ma még jogosabbak lehetnének.

5. Hivatkoztam előadásomban Schneller professzorra is, aki 18 éve 
— orvosi véleményekre is hivatkozva — az érettségi vizsga ellen 
foglat állásit a kolozsvári tanári kör nevében.

6. „Az élet is megosztályoz bennünket" mondja dr. Böhm Dezső 
úr. Igaz. De nagyon sokszor nem úgy osztályoz, mint az iskola. Ezért 
kell az iskolának revideálni a maga módszereit. Az élet szorgalmunk 
és képességeink szerint osztályoz bennünket. Az iskola csak akkor 
osztályozhat úgy, ha ismeri a gyermek képességeit. Az iskola tanárai 
sokszor már a tanulók nagy számánál fogva sem ismerhetik meg azok 
egyéni képességeit: másrészt; nagyon sok tanárnak — önhibáján kí
vül — nincs meg a kellő pszichológiai és methodíkai készültsége. 
Ezzel nem akarok általánosítani. Sok kiváló egyes tanárunk és sok ki
váló iskolánk yan. Sőt reformiskoláink is vannak. De bármily biztató 
is egyes kiváló padagógusok és egyes kiváló iskolák munkája, a hely
zet csak akkor javulhat, ha a javításra irányuló reformok általánosak 
lesznek. Ma még sok akadálya van ennek. Ma a vizsga — vagy azt 
helyettesítő összefoglalás sokszor kimerítik a tanuló idegeit; ma az 
osztályozás nem egyszer — hatalmi kérdés; mamég a módszertelenség 
gyakran ül orgiákat (Ma még van német tanár, aki a Die Glocke c. 
több mint 300 soros költeményt egyszerre adja fel tanitványának és 
van magyar tanár, aki 3—4 hétre tűzi ki feladatúi Arany összes pró
zai munkájának elolvasását.)

7. A Szülők Iskolája munkájára vonatkozóan dr. Böhm Dezső úr
nak az okt. számban irt tárgyilagos válasza után csak annyit jegyzek 
meg, hogy külföldön pl. Franciaországban az Associations des Parents
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már évtizedek óta együtt működnek az iskolával s e szövetségeknek 
még a Közoktatási Tanácsban is megvan a képviseletök. Szülők és 
pedagógusok csak együttes tanácskozással, belátással és óhajtással javít
hatják azt, ami ósdi, elavult. Ilyen javításokra pedig szüksége van az 
iskoláknak a gyermek s végeredményben a jövő érdekében.

Dr. Kemény Gábor.

Egyházi törvényeink első törvénycikkéhez.
Mindnyájan olvashattuk országos zsinatunk tanácskozásainak 

jegyzőkönyvét. Tanulhattunk belőle nagyon sokat. De talán a legtanul
ságosabb s sajnos, a legszomoritóbb, tapasztalatot úgy lehetne szavakba 
foglalni, hogy egyházi életünk legtöbb vonatkozásában nem valami 
rózsásak az állapotok. A lelkészválasztások körül utóbbi időben olyan 
sokszor előforduló anomáliák, az egyházi fegyelmezés és bíráskodás 
kérdése, a nyugdíj- és árvaügyi intézkedések elavult volta, a belmisszió 
vitális fontosságú ügyének rendezése, az egyházi adózás megfelelő ala
pokra helyezése, olyan problémáivá nőttek református egyházunknak, 
amelyeknek megoldásától függ egyházi életünk jövendő felvirágzása 
vagy elhanyatlása. A zsinati jegyzőkönyv bizonyítja, hogy az égő sebe
ket látják a zsinati atyák is, de szemünk elé tárja azokat a nehézsé
geket is, amelyek miatt olyan nehéz a megfelelő orvosságot megtalálni. 
A veszedelmek és bajok felismerésére mutat a benyújtott javaslatok 
egész tömege, a javaslatok gyógyító erejében vetett hitünk azonban 
meginog a sok ellenérv és módositó javaslat hallatára. Végeredményben 
nem is lehet csodálkozni, ha a jövendőért érzett súlyos felelősséggel a 
vállaikon, a zsinati atyák munkásságán némi rezerváltság mutatkozik. 
Mert hiszen hátha egészen más eredménye lesz majd egy elfogadott 
javaslatnak, mint amit várnak tőle. Igaz, hogy esetleg akkor is választ
hatjuk a legrosszabbat, ha a régi berendezésnél maradunk,

Engedtessék meg nekem, hogy ehhez a súlyos kérdéshez hozzá
szólhassak. Egyházam szeretete és a jövendőjével szemben táplált 
aggodalmam felment attól, hogy a nálam bölcsebbek és tapasztaltabbak 
dolgaiba való beavatkozás miatt mentegetőzzem.

Amikor látom, hogy milyen sok nehézséggel kell küzdeni egyházi 
életünkben lelkészeknek, hatóságoknak, bíróságnak, iskoláknak, szemé
lyeknek, testületeknek és intézményeknek egyaránt, nem tudom ma
gamban elfojtani azt a meggyőződést, hogy mindezek a bajok egy 
gyökérből fakadnak, egy alapbetegségnek különböző megnyilatkozási 
formái. S ezt az alapbetegséget nem is kereshetjük másutt, mint egész 
egyházi életünk alapjában, az I. t.-c.-ben, amely egyházalkotmányunkra 
vonatkozik. Hiszen a többi törvénycikk ezen a fundamentumon épül 
fel s ha szinte mindegyiken mutatkoznak a repedések, feltétlenül meg 
kell vizsgálni az alapot, hogy vájjon nem ott van-e a baj közös oka.

Vizsgáljuk csak meg nyílt őszinteséggel az I. t.-c. 2, §-át, amely
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azt mondja ki, hogy „a magyarországi református egyház zsinat-presby- 
teri elvek szerint igazgatja és kormányozza magát." Jelentsük is ki 
jóelöre, hogy református egyházunknak ezt a szegeletkövét mindenkinek 
kötelessége tiszteletben tartani s hogy ezen változtatni egy igazán kálvi
nista ember sem akarhat. Hiszen ez magába zárja az egyetemes papság 
elvét s azt a krisztusi demokráciát, amely nélkül református egyházi 
élet nem is képzelhető el. Ez teheti tudatossá bennünk, hogy a kálvi
nista egyháztag nemcsak egyszerű szám, hanem igazi alkotó tényező 
az egyház életében; ez építi fel az egyházközségek pillérein valóban 
egyetemessé magát az egyházat.

De ha azt kérdezzük, hogy vájjon ez a zsinatpresbyteri elv a 
gyakorlatban is ilyen magasztos célok érdekében valósul-e meg, bizony 
nem adhatjuk meg nyugodt lélekkel az igenlő feleletet. Mert bizony 
azt kell látnunk, hogy legtöbb gyülekezetünkben a presbyterium nem 
az, aminek lenni kellene. Nem beszélek most arról, hogy nagyon sok 
presbyter semmi lelki közösséget nem érez egyházával, hogy épen 
ennek következtében az egyház szellemi javainak őrizése és gyara
pítása teljes elhanyagolásával az anyagi érdekek harcterévé válik igen 
gyakran a presbyteri gyülésterem, sem arról, hogy egyházi törvényeinkben 
előirt kötelességeik jórészét presbytereink általánosságban elhanyagolják, 
— beszéljünk csak arról a mindnyájunk által tudott tényről, hogy ma
napság legtöbb helyen a presbyteriumok nem az egyházközségek leg
jobbjai közül választatnak s nem is fejezik ki egyházközségeink több
ségének véleményét és akaratát.

Az egyházközségek legnagyobb részében az igazán egyházias 
életű, jobbmódú, értelmesebb gazdák többnyire tartózkodnak az egyházi 
közéletben való aktiv részvételtől. Némelyek annyira mennek, hogy 
adójuk egy részével szándékosan hátralékban maradnak, csakhogy 
választhatók ne legyenek. Ennek a jelenségnek okait most nem boncol
gathatjuk, pedig nagyon érdekes kérdés lenne rájuk világítani, mert 
ezen az utón is rátalálnánk egyházi életünk sok betegségének forrására. 
Elégedjünk meg a szomorú ténnyel, hogy ez igy van.

De nem is fejezik ki ezek a presbyteriumok a többségi akaratot, 
mert hiszen a legtöbb presbyterválasztásnál nagyon jó, ha az egyház- 
község lélekszámának 2—37. -a megjelenik a szavazó urnáknál. Érdemes 
volna erről is egy kis statisztikai kimutatást készíteni valamelyik egyház
megyében, mert az érdeklődés fokozatos elhalványulását olvashatnánk 
ki belőle. Csak valamely bedobott, rendesen anyagi kérdésekre vonat
kozó jelszó képes a választók nagyobb százalékát szavazásra bírni. 
Elszomorító adatokat kapnánk, ha összegyüjtenénk, milyen indokok 
játszottak közre egy-egy ilyen nagyobb arányú szavazásnál.

Ha azonban belátjuk azt, hogy többféle ok közrejátszása követ
keztében egyrészt egyházközségeink legjobbjai nincsenek a presbyterek 
közt, másrészt ezek a presbyteriumok még a többségi akaratnak sem 
igazi kifejezői, akkor ne késlekedjünk levonni a konzekvenciákat és 
mondjuk ki, hogy a mai gyakorlat nem az igazi zsinatpresbyteri elv 
megvalósulása, nem is krisztusi demokrácia, hanem sokkal inkább a 
demagógia érvényesülése egyházi közéletünkben.
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Természetesen ebből nem az következik, hogy a zsínatpresbyterí 
elvet el kell vetni. De igenis következik az, hogy az elv ideális gyakor
lati megvalósulása elé gördülő akadályokat tőlünk telhetőleg igyekezzünk 
elháritani, Hogy olyan §-okat szerkesszünk, amelyek biztosítani fogják 
egyházközségeink legjobbjainak egyházi életünkben való aktiv részvé
telét és biztosítani fogják a többség igazi akaratának érvényesülését is.

Szerény véleményem szerint volna is erre mód. Csak azt kellene 
törvénybe iktatni, hogy a presbyteriumok harmadrészét választják a 
mai rendszer szerint, harmadrésze bekerül virilista jogon, harmadrészét 
pedig kinevezik az illetékes egyházmegyék elnökségei.

Ez a szakasz nem lenne a demokrácia elvének a megcsúfolása, 
mert a presbyterium harmadrészét a szavazók teljes mértékben maguk 
választanák, a virilista harmadrészbe is kerülnének olyanok, akiket 
anélkül is megválasztanának, viszont az egyház terheit legnagyobb 
mértékben viselők és az egyház szellemi irányítására leghívatottabbak 
is szóhoz juthatnának. Ne feledjük el, hogy Kálvin az egész presby- 
teriumot kinevezés utján szervezte meg. Ne feledjük el, hogy a zsínat- 
presbyteri elv nem határoz meg a priori semmiféle választási rendszert 
(hiszen kifogásolhatnánk esetleg azt is, hogy a szavazati jogot az adó
fizetéstől tesszük függővé) és ne feledjük el, hogy az egyházmegyék 
esperesei nagyon jól éreznék felelősségük súlyát s kinevezésekkel egy
részt igazán arravaló, másrészt eddig érvényesülni nem tudó, de sokszor 
jelentékeny árnyalatokat is szóhoz tudnának juttatni. Ezzel a rendszerrel 
speciális szempontoknak is eleget tehetnénk. Pl. középiskolát fenntartó 
egyházak presbyteriumainak kinevezett tagjai közül lehetne negyedrész 
tanártag, hiszen ilyen egyházközségekben rendesen sok a presbyter s 
illő volna, hogy egyházi életünknek olyan fontos tényezője, mint a 
középiskola, néhány tanártaggal képviselve legyen.

Az ilyen összetételű presbyteriumokban a magam részéről nagyobb 
garanciát látnék az egyházi ügyek objektiv és magasabb szempontok 
szerint való kezelésére, mint a mostaniakban. Erre a presbyteriumra 
nyugodt lélekkel rábízhatnánk a lelkészválasztást, a belmissziót, az adó
fizetés megfelelő rendezését, a fegyelmezést és bíráskodást is. Sok 
bizonytalanságtól és aggodalomtól szabadítanánk meg egyházi életünket, 
ha ilyenformán újabb, szilárdabb, biztosabb alapokra fektetnénk törvé
nyünk rendszerét.

Szeghalom. Nagy Miklós.

A numerus claususról.
A címül irt kérdés politikai, sőt végső elemzésben világnézeti 

természetű, tehát szerény nézetem szerint feszegetése nem való a Pro
testáns Tanügyi Szemlébe. De, ha már a kérdés ellenzői részéről a 
Főszerkeztő úr szóba hozta, joga van szavát hallatni a másik állás
pontnak is. Ezen a jogon kérek én szót.

Elöljáróban kijelentem, hogy nem ismerem el a Főszerkesztő úr
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apodiktikus élettörvényét: protestantisme oblige. A protestantismusnak 
ellenkezőleg az a lényege, hogy nem kötelez, ellentétben a katholiciz- 
mussal, amely minden téren csak kötelez. A protestantizmus még olyan 
kérdésben sem kötelezi a lelkiismeretet, ami lényegéhez tartozik. Te
szem a kegyelmi eszközök, a megigazulás, az üdvözülés tana. A Fő- 
szerkesztő úr tudja ezt. Pár sorral alább maga is megállapítja, hogy a 
protestantizmus a lelkiismereti szabadság jegyében született, tehát lénye
géhez tartozik elismerni a lelkiismeret szabadságát. Már pedig, ha el
ismeri, akkor protestáns mivoltom semmi esetre sem kötelezhet arra, 
hogy a numerus claususnak ellensége legyek-e, vagy hive. Ugyanis az 
efféle állásfoglalás par excellence lelkiismereti kérdés, még pedig olyan, 
ami nincs is összefüggésben a protestantizmussal. Ennélfogva a nume
rus clausus kérdésében foglalhatok el bámilyen álláspontot, protestáns 
lelkíiletemet nem érinti.

Én tehát elszánt, tántoríthatatlan hive vagyok a numerus clausus
nak. Ezt ugyan nem hirdettem volna a Protestáns Tanügyi Szemlében, 
tekintettel a másik álláspont híveinek érzékenységére, de ha már az 
elmondta a maga véleményét, én is elmondhatom a magamét. A nume
rus claususra Magyarországon szükség van, nem azért, mivel az egye
temeken nincs elég hely és tanerő a nagylétszámú hallgatók kellő kikép
zésére, hanem azért, mert a tanulás szabadságának biztosítása túl nagyra 
növeli a szellemi proletárok számát. 1914-ben a 21 milliós Nagy- 
Magyarországnak közel 16.000 egyetemi és főiskolai hallgatója volt. 
1926-ban Csonka Magyarországnak 8 millió lakos mellett, ugyancsak 
16.000, noha numerus clausus korlátozta a főiskolai hallgatók felvéte
lét. Ennek a számnak Csonka-Magyarország szükségleteihez képest le
galább egyharmada fölösleges : 4—5000 egyetemi- és főiskolai hallgató
val kevesebb Csonka-Magyarországnak elég volna. Képmutatás azt állí
tani, hogy a numerus claususra addig van szükség, mig az elszakított 
részekről ide menekült nagy intelligens tömegek el nem apadnak. A 
numerus claususra szükség lett volna már háború előtt, és szükség lesz 
a jövőben is beláthatatlan időkig. Magyarországon a főiskolákra való 
tódulásnak két szociális oka van: egyik az, hogy az u. n. produktiv 
életpályák nem biztosítanak sem biztos megélhetést, sem tisztességet. A 
másik az, hogy a közöttünk élő zsidóság 6 %-os számarányán messze 
túlmenőleg küldi gyermekeit a főiskolára. Az 1914. évi összegnek több 
mint egyharmada volt zsidó, az 1926. évinek több mint 10 százaléka. 
Ez idén, úgy tudom, már 18 %  a zsidók számaránya. Ha nem volna 
numerus clausus, az egyetemi és főiskolai hallgatók száma még nagyobb 
volna, a zsidók számaránya pedig elérné a 30 °/o-ot, mint háború előtt.

Nagyon természetes, hogyha már kontingentálják az egyetemi és 
főiskolai hallgatók számát, akkor vigyázni kellene, hogy a zártszámból 
kimaradottak ne csupa magyarok legyenek, hanem azok közül maradja
nak ki többen, akik lélekszámúkhoz képest igazságtalanul nagy szám
arányban tolakodtak felvételért. Eredeti alakjában a numerus clausus 
igyekezett eleget tenni ennek a szempontnak. Az uj numerus clausus- 
törvény már módot nyújt arra, hogy a zártszámba minden zsidó beke
rüljön, a kimaradottak pedig csupa magyarok legyenek. Az pedig nem
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kétséges senki előtt, aki ismeri a magyar socíálís viszonyokat, hogy 
nem kaphat diplomát annyi zsidó, amennyi Magyarországon el ne tudna 
helyezkedni. A zsidó földbirtokosok, ipari, kereskedelmi és hitelválla- 
latok, a zsidó sajtó, a zsidó fajnak félelmetes összetartása és faji intelli
genciája mind együttműködik abban, hogy a diplomás zsidóknak nem
csak kenyeret adjon, de virágzó megélhetést. Amig tehát zsidó diplo
más ember van elég, addig az életpályájukból kiszorítottak, a szellemi 
proletárok mind magyarok lesznek. Vájjon közömbös lehet-e az a faj
tája sorsával törődő magyar ember előtt, hogy a közgazdaság, a társa
dalom és majdan az állam összes vezető pozícióit a zsidóság tölti meg, 
a magyarok pedig csak szolgáknak : munkásnak, proletárnak és altiszt
nek lesznek alkalmasok, A protestántizmus mindig bátran védelmezte a 
magyar nemzeti érdekeket az idegen érdekekkel szemben. Elgondolható 
volna-e a protestantizmus olyan árulása, hogy most kötelességszerüleg 
az idegen érdekeket védené a magyarral szemben ?

A Főszerkesztő úr kategorikusan amellett foglal állást, hogy a 
numerus clausus törvényt egyáltalában meg kell szüntetni, hogy min
denkinek egyformán legyen joga felsőbb tanulmányokat végezni. Maga 
is elismeri, hogy ez a mód szellemi munkásokban, diplomás emberek
ben túlprodukcióra vezet, de ennek az elhárítására olyan eredeti ötlet
tel áll elő, amire eddig még senki sem gondolt. Azt javasolja, hogy a 
diplomás emberekben mutatkozó terméstöbbletet a kormány igyekez
zék kölföldön megfelelően elhelyezni. „Tudós exportra kell tehát beren
dezkednünk". Más magyar embernek minden magyar kivándorlóért 
külön vérzik a szive. És kétségbeesve töpreng a módozatokon, mikép 
lehetne megakadályozni fajunk pusztulását a kivándorlás miatt. Borsos 
Károly főszerkesztő urat nem aggasztják az efféle nacionalista gondok. 
O szemrebbenés nélkül kész volna évenkint 2—3000 fiatal, tetterős, 
katonaköleles férfival apasztani a magyar társadalmat, mert legalább 
ennyire rúgna rövidesen az évenkint fölösleges diplomás emberek 
száma, ha a numerus clausust teljesen eltörölnék. De ez nem minden. 
Magyar pénzből, magyar verejték árán neveltetni akar belőlük a kül
föld számára kész tudósokat, diplomás embereket. Hiszen telik a ma
gyar faj kiapadhatatlan véréből, óriási vagyoni jóllétéből és egyáltalában 
kulturfölényéből bőven. Miért ne részesülne belőle a szegény külföld is, 
amiből nekünk olyan sok van. A Főszerkesztő úrnak annyira becses 
kulturkincs a zsidók korlátlan érvényesülési szabadsága, hogy kész 
volna ezt megváltani évenkint 2—3000 diplomás magyar férfi exportá
lásával.

A Főszerkesztő úrnál sokkal irgalmasabb a magyar faj iránt 
Kornfeld Móric báró. O ugyanis egy tudományos értekezést irt a Ma
gyar Szemlében, amelyet a kormány ad ki a hivatalos magyar tudo
mány terjesztésére. Azon töpreng ezen értekezésében, mikép lehetne 
megmenteni a nagybirtokot a földmives parasztság ostromától, a to
vábbi földreformtól. A végén csodálatraméltó elfogultsággal azt a taná
csot adja a kormánynak, hogy a sok földigénylő követelését igyekezzék 
azzal csökkenteni, hogy a magyar földmunkások kivándorlását államilag 
szervezze meg és igy csapolja le évről-évre azt a fölösleget, amely a
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magyar földmunkások szaporodásában nyilvánvalóan mutatkozik. Különös, 
hogy Kornfeld Móric sem akar a külföldre zsidókat exportálni, hanem 
csak magyar parasztot. De mégis legalább nem magyar diplomás embe
reket. Ebben tehát eltér a véleménye Kunfi Zsigmondtól, aki szintén a 
magyar diplomás embereket biztatta kivándorlásra. Megjegyzem, ha már 
minden áron gyéríteni kell az aggasztóan elszaporodott magyarságot, 
vannak magyarok, akik inkább vannak Kornfeld Móric álláspontján, 
mint Kunfi Zsigmondén, tisztán üzleti okokból: mert egy paraszt expor
tálása sokkal kevesebbe kerül az országnak, mint egy diplomás emberé. 
Én kijelentem, hogy egyik álláspontot sem fogadom el.

Még csak arra az érvre kell kitérnem, hogy a Főszerkesztő úr 
szerint a numerus clausus fenntartása még jobban növeli a szellemi 
proletárok számát, mert az érettségit tett, de a főiskolákra nem engedett 
ifjak sokkal veszedelmesebb elemei a társadalomnak, mint a diplomások. 
Itt is téved. Az érettségizett ifjak, ha már nem szerezhettek diplomát, 
a világon a legtermészetesebb dolognak tekintik, hogy kereskedőkké, 
iparosokká, gazdákká, magántisztviselőkké stb. váljanak. Csak nem 
gondolja talán valaki, hogy egy főiskolai tanulmányokból kizárt ifjú, 
most már csupa dacból, mivelhogy főiskolára nem mehetett, mind beáll 
szellemi proletárnak és azontúl nem csinál semmit. Ellenkezőleg, mivel 
nincsen diploma a kezében, nem várhat az érvényesülés semmi más 
módjára, tehát munkát keres iparban, kereskedelemben, földművelésben 
stb. s rendes körülmények között, mint müveit ifjú talál is. Személyesen 
magam is ismerek egész sereg kereskedőt, iparost, gazdát, akik érett
ségivel választottak produktiv életpályát. És szellemileg, vagyonilag 
szine-lángja annak a foglalkozásnak, amit űznek. Tapasztalás szerint az 
érettségizett if jakból sokkal kevésbbé lesz szellemi proletár, mint az 
oklevelesekből, mert a diplomás ember nem tudja magát elhatározni, 
hogy produktiv életpályát válasszon, ő a diplomájától várja az érvé
nyesülést. Semmi más foglalkozáshoz nem fülik a foga, csak amire a 
diplomája képesíti. Ha a társadalom nem tudja őt érvényesüléshez 
juttatni, mint ügyvédet, orvost, tanárt, mérnököt, színészt stb., kész 
felforgatni a társadalmat, mely őt elzárja az érvényesüléstől. Még, ha 
szükségből elhelyezkedik is ideiglenesen valamilyen ponton, a diplo
májára alapított követelés örökké elégedetlenné teszi. Az életpályájától 
elesett diplomás ember kevés kivétellel kész forradalmár.

Nem hiszem, hogy a fenti fejtegetésben valami sok újat mondtam 
volna a numerus clausus mellett, miként a Főszerkesztő Úr sem mon
dott újat a numerus clausus ellen, kivéve a diplomás emberek export
jára vonatkozó javaslatát. Ennyit is kár volt elmondanunk, mert nincsen 
olyan müveit magyar ember, aki a numerus clausus fogalmát ne ismerné 
pro és kontra. A kérdésben való állásfoglalás nem is a hozzáértésen 
múlik, hanem a lelkek magyarságán. Akinek a magyarsága képes egy 
kalap alá foglalni Arany Jánost, Kiss Józsefet, Ignótust, Jókai Mórt, 
Molnár Ferencet, Bródi Sándort és Gárdonyi Gézát, Khóner Adolfot, 
Széchenyi Istvánt és Fábián Bélát, mert, hogy ezek mind magyarul 
beszélnek és magukat magyarnak vallják, annak úgyis hiába beszélünk 
a numerus clausus fenntartása mellett, mert a magyar embereknek ez



a típusa a numerus claususban mindenkor a kultúra korlátozását fogja 
látni. Vannak ilyen magyarok szép számmal: a zsidó sajtó nem ered
ménytelenül tanít negyven esztendő óta. Akinek viszont egyéb is kell 
a magyarsághoz, mint a beszéd, aki a föntebb elsorolt magyarok közül 
csak az egyik részt tartja igazán magyarnak, a másikat pedig zsidónak, 
az mindenkor fog küzdeni a numerus clausus fönntartásáért. Ha küz
delmünk hiábavaló lesz és a numerus clausus törvénye végleg elbukik, 
eggyel több történeti bizonyság amellett, hogy faji intelligencia és önér
zet dolgában mélyen alatta állunk a zsidónak. Ha pedig igy áll a dolog, 
akkor hiába is minden érzelgés, bukásunk kikerülhetetlen. De nem 
látom be, hogy a protestantizmusnak miért volna kötelessége siettetni 
ezt a folyamatot.

(Szarvas.)
Kiss Sándor.

Válasz K iss Sándor úrnak.
Az audiatur et altera pars elve alapján közöltük cikkét. Akik 

elfogadják érvelését, lelkűk rajta. Én nem fogadom el egyetlen érvét 
sem és fenntartom mindazt, amit a numerus claususról mondottam. 
Vitába azonban Kiss Sándor úrral nem bocsátkozom. Akit nem kötelez 
sem protestáns mivolta, sem az igazságosság, sem a többi szempont, 
amelyekre hivatkozva szóltam a numerus claususról, azzal nem állhat 
komoly vitába olyan ember, akit lelkiismerete igenis kötelez, sőt kény
szerít az általa megismert és vallott igazságok hirdetésére és hűséges 
szolgálatára,

A protestantizmusról vallott nagyon furcsa nézetét meglepetéssel 
és csodálkozással, a numerus clausus mellett való állásfoglalását egy
szerűen tudomásul veszem; arra, hogy az igaz magyarságra akar ki
oktatni, csak szánó mosoly a feleletem. Azt a vérigsértö felfogását 
azonban, amit utolsó mondatai hirdetnek, hogy t. i. a magyar olyan 
alacsonyrendű, élhetetlen faj volna, hogy egy 6"/o-os kisebbséggel 
szemben csak mesterséges eszközökkel, csak numerus clausussal tudja 
életét fenntartani, e nélkül „bukásunk kikerülhetetlen“: szent felhábo
rodással visszautasítom minden magyar nevében, aki ismeri és érté
kelni tudja a magyar faj kiválóságait.

Borsos Károly
főszerkesztő.

Helyreigazítás.
Ezen folyóirat 1928. szept. számában „Válasz G. K, helyreigazí

tására“ c. cikkre tisztelettel kérem a következők közlését: — Vaihin- 
ger (rövidítve: V.) célszerű tévedésről vallott felfogásának 1927-ben



való állásáról egy önéletrajzára ( Wie die Philosophie des als ob ent
stand 1927.) hivatkozva nem lehet mellőzni azt, hogy ez az önéletrajz 
már 1923-ban 2-ik kiadásban jelent meg s hogy benne V. mondja : 
„Manche Verse Schillers machten einen unauslöschlichen Eindruck auf 
mich, so die Worte: — Nur der Irrtum ist das Leben, und das Wis
sen ist der Tod, — Worte die in gewisser Hinsicht die Grundlage mei
ner Fiktionslehre geworden sind.“ Ha pedig ebben az önéletrajzban 
nincs szó a célszerű tévedésről, akkor mi köze ehhez az önéletrajznak ? 
Ez als ob kritika. (Nagy J. más kiadására hivatkozik V. főművének, 
mint amely az én könyvemben található.) V. főművének (Die Philosop
hie des Als Ob) az 1927-es kiadásában se változtat álláspontján. Már a 
tartalomjegyzékben kiemeli, hogy: „Wahrheit nur der zweckmässigste 
Irrtum ?" A szövegben pedig különféle szembetűnő szedéssel sokszor 
hangsúlyozza ezt. Pl. : „ . . . welche man gewöhnlich Wahrheit nennt, 
nur der zweckmässigste Irrtum . . . "  „Ein Hauptresultat unserer Unter
suchung ist eben, dass der Widerspruch das treibende Motiv des Den
kens ist, dass ohne ihm das Denken sein Ziel gar nicht erreichen kann, 
dass er den diskursiven Denken immanent ist, und ein konstituieren
des Element desselben ist, Auch dass die Grenze zwischen Wahrheit 
und Irrtum keine starre ist, ist uns mehrfach nahegelegt worden, und 
schliesslich hat sich gezeigt, dass das, was wir gewöhnlich Wahrheit 
nennen, nämlich eine, wie man sagt, mit der Aussenwelt zusammen
stimmende Vorstellungswelt, dass diese Wahrhrheit nur der zweck
mässigste Irrtum ist.“ (A ritkított és kiemelt szedés V.-nél is hasonló.) 
V. legutóbb nem is igen változtathatott álláspontján. Egyik hozzátarto
zójának hozzám 1928. okt. 16-án intézett levele szerint betegsége miatt 
már több mint tiz éve Írni és olvasni is képtelen. „Aus diesen Grün
den erklärt es sich von selbst, dass Herr Geh. Rat V. nicht ohne 
Weiteres wissenschaftliche Fragen behandeln kann, welche Lektüre, 
Nachsuchen und Nachdenken in stärkerem Masse in Anspruch nehmen.“

Ami Girgensohnt illeti: Mátyás Ernő 1928. okt. 5-én kijelentette, 
hogy „ Girgenshohnnal egyik könyvecskéjében sem foglalkozott.“ Gir- 
gensohn véleményének az alakulásáról Kiihar azt mondja: „A kísérleti 
lélektan hiányait minden exaktsága mellett maga Girgensohn is érezte 
és élete utolsó szakában a kísérleti módszernek még a történelmi és a 
megértő lélektan módszereivel való kiegészítésére gondolt." A cikkíró 
szerint én Machot Nagy J. könyvéből citálom. Válasz: Nagy J. Macii
ról szóló fejtegetéseiben Machnak nem az Erdős által fordított azt a 
szövegét idézi, amelyet én idézek. Nálam az idézett hely lapszám és 
a fordító neve is ki van téve. Megfejtetlenül hagyta a cikk, hogy hon
nan vettem ezeket és a szavaknak azt a sorrendjét, mely az Erdős- 
féle kiadással és nem más könyvvel egyezik meg. A nyelvtanulásnak 
az érzéki adatokkal való kapcsolatára a Machból már közölt idézet is 
és az ezzel kapcsolatos fejtegetései elegendő feleletet adnak.

Luther misztikus volt. Mutatja, hogy csodálta Taulert a kiváló 
misztikust s hogy kétszer kiadta (1516, és 1518. ban) a „Theologie 
Teutsch" c. misztikus müvet s hatalmasan el volt ragadtatva ezektől. 
(L. Zoványi: Theol. ism tár. Hauck': Realencyklopedie.) „Luthernak a 
német miszticizmushoz való viszonya közvetíti a misztikus eszméket a



344

protestantizmushoz" (L. Kühár: A kér. bölcs, tört.) „A hit aktusának 
egyedüli fontosságát emelte ki Luther, mikor a régi misztikához kap
csolva, a kér. vallás időtlen lényegét akarta kifejteni." (L. NagyJ. : A 
filozófia tört.) Ravasz László „a protestantizmus legfőbb kérdése,, cí
men (Ref. Figy. 1928. 61. 1.) mondja: „A protestantizmus egyéneket, 
egyházakat, társadalmakat és nemzeteket a Jézussal való misztikus 
unióba kíván beleszervezni,“ Mátyás E. szerint „a misztikus élmény
ben saját egyéni életünk gazdag tartalma bontakozik ki."

Könyvemben nincs olyan tétel, hogy: „ha két fogalom között 
valami távoli hasonlóság van, vagy gondolható, a kettő felcserélhető 
egymással." A különbségekről épen a hasonlóságokkal kapcsolatban 
van szó könyvembn. (Differentíka.) A cikkíró mondja, hogy szerintem : 
„Girgensohn megállapította a maga valláspszichologiai kísérleteiből, 
hogy a vallással nem lehet kísérletezni," Válasz: Ez a mondat, melyet 
a cikkíró közleményében idézőjelek között leirt, könyvemben szintén 
nincs meg, ami lehetetlenné teszi a kritikát s felment a válaszadás alól 
minden egyéb ellenvetéseimben is.

A cikkíró előzőleg azt írja, hogy a z : „hogy valaki misztikus, 
protestáns álláspontnak aligha mondható." Most már azt mondja, hogy 
az egyik lexikonban „alig egy hasábon néhány protestáns misztikus 
neve." Ez haladás. Vaihinger azt mondja (Die Philosophie des Als Ob. 
1918.): „Das Beste, was ich mir und dem Buche wünschen kann, ist, 
dass es ihm gelingen möge, zur Weiterentwicklung der Philozophie 
beizutragen." — A cikkíró előzőleg azt irta, hogy „Bocsásson meg 
szerző, aki személyes jóísmerősünk, ha azt mondjuk, hogy könyve nem 
segített a szegényeken." Bár a könyv ezen kiadásából, tiszta nyereség, 
melyet jótékony célra szándékszom fordítani, még nem volt, azonban 
már is rámutathattam arra, hogy a szegényeknek juttathattam a könyvem 
céljaira váratlanul kapott kis összegeket, tehát könyvem segített a sze
gényeken már eddig is. Erre a cikkíró azt jegyzi meg, hogy a tiszta 
nyereség hovafordítását illetőleg az én véleményem megváltozott ( !) 
s — ezért nem lehet őt (!) felelőssé tenni. —• Ezek után az olvasóra 
bízom, hogy alkossa meg a maga véleményét.

Mindezek után — amint már egyszer hangsúlyoztam is — sem 
igényelhetem a tudós filozófus nevet. „Meg vagyok u. i. győződve, 
amint önmagáról Mach is mondja — hogy fejtegetéseim hiányosak. Ez 
a nézetek gyökeres átalakulásánál alig lehetséges másképen," amint az 
könyvemből megállapítható, Nagy József azt mondja könyvemről: Nem 
értek vele egyet, de őszinte tisztelet él bennem szándéka és minden 
jel szerint becsületes teljesítménye iránt." Megelégszem, miként Ham- 
man, a „hívők leghivöbbike" — ha egyszerűen hívőnek tartanak. Sok
szor táplál u. i. a társadalom békéjének és nyugalmának előmozdítá
sára való törekvésemben az a remény, hogy ezen törekvés céljait a hit 
bizonyos fontosabb olyan kapcsolatainak a megvilágításával szolgálhat
juk a leghatékonyabban, melyeket a velők jva ló állandó foglalkozás 
előttem több részletkérdéseikben világosabban feltárt s hogy ezek a 
részletismeretek, ha az igazság felé való törekvést is csak hiányosan 
fejezték ki, de talán nem teljesen értéktelenek.

Gerőcz Kálmán.
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Megjegyzések.

1. „Az ev. püspök egyházkerülete egyházközségeinek pa- 
rochusa is.“ (?). A budai várbeli ev. egyházközség legutóbbi köz
gyűlésében az egyházkerület püspöke részéről a címben foglalt kijelentés 
hangzott el. Minthogy az ev. egyházjog szerint a lelkész egyházközsé
gében a lelkipásztori teendőket kizárólagos joggal végzi, a „Kálvinista 
Szemle“ f. évi 43. számában a címben foglalt tételt tévedésnek minő
sítettem. Az „Evangélikusok lapja" f. évi 42. számában válaszol és 
cáfolni igyekszik álláspontomat. Válaszának lényegét a következők 
képezik:

Az ev. alkotmány nem kodifikálja a parochiális jog kizárólagos 
voltát. A püspöknek joga van helyettes lelkészt küldeni, aki parochusi 
jogokat gyakorol s joga van lelkészt hivatalától felfüggeszteni, vagyis 
parochusi jogoktól valakit megfosztani, tehát nem áll az, hogy paroc
hiális joga csak annak van, akit az egyházközség lelkészévé meg
választott, A canonica visitatio alkalmával a püspök az egyházköz
ségben lelkipásztori teendőket végez. A püspököt az egyházközségek 
választják s Így nem lehet az egyházközségben kevesebb joga, mint a 
a lelkésznek, aki felett fegyelmi jogot gyakorol.

Ezzel szemben meg kell állapítanom, hogy a parochiális jog ki
zárólagossága az ev. alkotmány szelleméből folyó axióma, melyet vilá
gossága miatt nem szükséges bizonyítani. Elég rámutatni az alkotmány 
64. §-ra, mely szerint a rendes lelkésszé alkalmazás választás utján 
történik, vagyis parochusi jogokat csak az gyakorolhat, aki lelkésszé 
megválasztatott. Elég rámutatni arra, hogy a zsinati javaslat kodifikálni 
akarja a püspök parochusi jogait kerülete egyházközségeire nézve, ami 
a contrario annyit jelent, hogy ma ez a joga nincs meg. Az a jog, hogy 
helyettes lelkészt küldhet és lelkészt hivatalától felfüggeszthet, nem érv, 
mert e jogok a felügyeleti hatásköréből folynak. A canonica visitatióra 
való hivatkozás is téves, mert ez egy kivételes jog. A rend érdekében 
szükségesek e kivételes intézkedések, de ez nem változtat azon a ge
nerális szabályon, mely szerint parochiális jog csak a választás alapján 
keletkezik. Amikor az egyházközségek püspököt választanak, nem pa- 
rochust választanak maguknak, de kiemelnek a lelkészi karból egyet, 
hogy ez gyakorolja a főpásztori taxatíve felsorolt jogokat (E. A. 130— 
135. §§.) és végezze a kerület közigazgatását. A püspökválasztás célja 
a főpásztori és felügyeleti jogoknak átruházása s nem parochusi jogok
nak létesítése. Dr. Händel Béla egyházm. felügyelő.

2. Az aradbékési ág. h. ev. egyházmegye 1928. évi aug. hó 
28-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből különös figyelmet érdemel 
dr. Szeberényi Lajos Zs. főesperes évi jelentése, melyben feltűnően 
kemény ítéletet mond az ev. egyház mostani helyzetéről. Kivonatosan 
itt következik :

„Egyházalkotmányunk hivatva volt az összegyházra káros provin
cializmust és partikularizmust legyőzni és ime, mintha az a nagy sze



rencsétlenségben még jobban erősödött volna a közegyház rovására s 
oly károkat okozott, melyek többé talán helyre nem hozhatók. Itt csak 
egyet említek s ez : theológiai fakultásunk elvitele a fővárosból és az 
ország legtávolabbi részén való felállítása. Fakultás egyetem nélkül, ez 
a jelen szignaturája! Inkább lett volna akadémiánk fakultás nélkül, de 
az egyetem és könyvtárak közelében. . . .  Én ebben meghódolásunkat 
látom Rómával szemben és Róma győzelmét . . . Rendkívül fontos lett 
volna lelkészeinknek egyetemi városban való képzése. Lelkészeinknél 
a mély belső hit mellett szükséges hovátovább az egyetemes képzettség 
és műveltség, mert e képzettség nélkül még a szektáknál is alacsonyabb 
helyre sűlyedünk.

De ha tovább nézünk egyházunk viszonyára, szemben az állam
mal s általában felsőbb és alsóbb egyházkormányzatunkra, azt látjuk, 
hogy egyházunk a hiú remények és csalódások egyháza ! . . .

Főkérdése és teendője lenne a zsinatnak az egyházkerületek ará
nyosítása és az egyházmegyék kikerekitése is . . . Egyházunk túlszegény 
arra, hogy törpe kerületeket s az azokkal járó szinekurákat fenntartsa. . . “

„Nem hagyhatom szó nélkül, hogy újabbkori egyházi életünkben 
nagy szerepet kezd vinni egy azelőtt nálunk teljesen ösmeretlen szó : 
a reprezentálás . . . Nekünk minden fillérünkre sokkal fontosabb ügyek 
támogatására van szükségünk, mint a külső, keveset érő, múló repre- 
zentálásra — a beteg kor keveset érő divatjára.“ (i. m. 9—12. lap.)

Sz. Ö.

3. Megszállt területről átjövő tanulók. A Prot. Tanügyi Szemle 
1928, 264. lapján említettük, hogy a megszállott területekről átjövő nö
vendékek vizsgáiról teljes bizonytalanság van. Az egyes igazgatók 
sokszor tanácstalanúl állanak pl. a különbözeti s honosítási érettségi 
bizonyítványok és érettségiztetésekkel szemben. Igaz ugyan, hogy a 
minisztérium magának tartotta fenn a vizsgaanyag megállapításának 
ügyében a döntést, de az engedélyezést a főigazgatókra s a felekezeti 
főhatóságokra bízta. Maga a minisztérium azonban többször ellenkező
leg intézkedett. Pl. vizsgát kívánt tétetni a tanulóval a természettanból 
s a történelemből; más esetben a természettanból és bölcseleti előtanból, 
pedig bizonyos, hogy a magyar nyelv s irodalmat, ha tanítják is, nem 
olyan terjedelemben tanítják, mint nálunk s ezért kívánatos ezekből is 
a vizsga letétele. Az is bizonyos, hogy ezeknek a megszállt te
rületi iskoláknak tanterve s tananyaga évről-évre változik. Pl. Erdély
ben a németet szintén szükebb térre szorítják. Kellene egy központi 
szervnek lenni, amelynek az lenne a kötelessége, hogy ezeket állan
dóan figyelemmel kisérje. A tiszáninneni egyházkerület középiskolai 
tanügyi bizottsága old. 22-én épen e kérdéssel foglalkozván, nagyon he
lyesen azt a határozatot hozta, hogy a nemzeti tárgyakból (magyar nyelv 
és irodalom, magyar történet, Magyarország földrajza) kell megkívánni 
a különbözeti vizsgát s a többiből csak akkor, ha nagy az eltérés. 
Kívánatos volna, hogy e kérdés a többi iskolában is megbeszélés tárgya 
lenne s egyöntetű eljárás alakulna ki. Gulyás József,
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4. A Rendtartás egyik pontjához. E címen Gulyás József kar
társam szóváteszi a Magyarországi Református Középiskolák Rendtartása 
című hivatalos kiadvány 228. §-át, megrója annak határozatlan voltát, 
összeveti azt az állami Középiskolai Rendtartás idevonatkozó rendel
kezéseivel s az állami Rendtartást sokkal határozottabbnak és szigo
rúbbnak minősíti. Nem tartom magamat illetékesnek arra, hogy Rend
tartásunkat védelmezzem, de mivel tagja voltam annak a bizottságnak, 
amely Rendtartásunk végleges szövegezését végezte, talán mégis hozzá
szólhatok e kérdéshez. Szerintem e pontnál Rendtartásunk egyáltalán 
nem határozatlan, sem nem enyhébb az államinál. A 228. §. eleje 
ugyanis egész világosan megmondja, hogy „aki a vizsgálatot alapos ok 
nélkül csak egy tárgyból is elmulasztja, arról az iskolai évről bizonyít
ványt nem kaphat s az osztályt ismételni tartozik.“ Itt legfeljebb feles
legesnek lehet tartanunk e szavakat t „ arról az iskolai évről bizonyít
ványt nem kaphat"; de ha benn vannak is ezek a szövegben, a követ
kező „az osztályt ismételni tartozik“ kitétel világosan megmondja, hogy 
azokat hogyan kell értelmeznünk, hogy t. i. az ilyen, a vizsgálaton csak 
egy tárgyból is alapos ok nélkül meg nem jelenő tanuló a feljebb me
netelre jogosító bizonyítványt nem kaphat, hanem az osztályt ismételni 
tartozik. így tehát nem az állami Rendtartás rendelkezése a szigorúbb, 
amint Gulyás kartársam állítja, hanem a mi Rendtartásunké. Az állami 
Rendtartás 103. §-ának utolsó bekezdése ugyanis a vizsgálatról, illetőleg 
az összefoglalásról csak egy tárgyból is alapos ok nélkül elmaradó ta
nulónak a Tanulmányi Értesítőjébe e határozat bejegyzését rendeli el: 
„Az évvégi összefoglalásokrpl igazolás nélkül elmaradt, ezért a jövő 
iskolai év elején tartandó magánvizsgálatra utasíttatik“, tehát lehetővé 
teszi az ilyen, a vizsgálatokról, illetőleg összefoglalásokról igazolás nél
kül elmaradó tanulókra magánvizsgálat utján az illető osztály elvégzé
sét, mig a mi Rendtartásunk szerint az ilyen tanuló az osztályt ismé
telni tartozik. Tehát az én felfogásom szerint egyáltalán nem lehet a mi 
Rendtartásunk hibájának vagy fogyatékosságának tekinteni azt, hogy a 
nem bukott tanulónak a vizsgálatról illetőleg az összefoglalásokról iga
zolás nélkül való elmaradása esetére nem rendelkezik, mert hiszen ez 
az eset elintézést nyert már a §. fent idézett kezdő szavaiban, hogy 
t. i. az indokolatlanul elmaradó tanuló osztályismétlésre utasíttatik. A 
mi Rendtartásunk tehát olyan fontosnak tartja a vizsgálatokon, illetőleg 
összefoglalásokon való megjelenést, hogy az azokról való alapos ok 
nélküli elmaradást az osztály ismétlésével bünteti, s csak arra az esetre 
tesz intézkedést, ha a tanuló alapos okok miatt nem jelenik meg a 
vizsgálatokon, vagy kénytelen azokat megszakítani és pedig aképpen, 
hogy „az ilyen tanuló ügyében a tanári kar határoz s ha az iskolai év 
folyamán tanúsított előmenetele után a felsőbb osztályba való lépése 
semmi tekintetben nem kétséges, bizonyítványát külön vizsgálat nélkül 
is kiállíthatja, gyenge előmenetel esetében pedig a következő augusztus 
hó végén teendő pótló vizsgálatra utasítja". Itt valóban mutatkozik el
térés a két rendtartás intézkedése között, de csak a bukott tanulókra 
nézve. Az állami Rendtartás szerint ugyanis az igazoltan elmaradó bukott 
tanuló bizonyítványát ki kell adni, ami természetesen azt is magában
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foglalja, hogy egy, esetleg két tárgyból való bukás esetén javitóvizsgá- 
latot tehet. A mi Rendtartásunk itt nem egészen határozott, mert a 
„gyenge előmenetel esetében“ kifejezés félreértésre adhat okot. De 
szerintem ez a kifejezés csak arra az esetre vonatkozhatík, ha a tanuló 
egy. vagy két tárgyból áll bukásra, vagy legalább is kétes előmeneteld, 
Mert ha egy tanuló az osztályozó értekezleten három, vagy több tárgy
ból megbukott s osztályismétlésre utasíttatott, semmiképpen nem nyer
het jogot arra, hogy a vizsgálatról való bárminő igazolt elmaradása ese
tén is pótlóvizsgálatot tehessen s igy az osztályt sikeresen elvégezhesse. 
A „gyenge előmenetel esetében" kifejezés csakis az ilyen, 1—2 tárgy
ból kétes előmeneteli! vagy bukott tanulókra vonatkozhatik s csak az 
ilyenek részére teszi lehetővé a pótló vizsgálatra való utasítást, S ha 
jól értelmezem a §. intézkedését, akkor a mi Rendtartásunk itt is szi
gorúbb az államinál, mert az állami Rendtartás az ilyeneket csak javittó 
vizsgálatra útasítja, mig a miénk minden tárgyra kiterjedő pótló vizs
gálatot követel tőlük. Éppen ezért én úgy látom, hogy a Gulyás kollé
gám által említett tanulói trükköket kizárják. Hiába nem jelennek ugyanis 
meg a vizsgálatokon, vagy ha úgy sejtik, hogy több tárgyból állanak 
elégtelenre, hiába maradnak el a vizsgálat további tárgyairól s hoznak 
elmaradásukról orvosi bízonzitványt, mert ha az osztályozó értekezlet 
megállapította róluk, hogy osztályismétlésre utasíttattak, semmiféle trükk 
nem segít rajtuk, pótló vizsgálatra semmiképpen sem bocsáthatók. Kü
lönben is minden iskolának módjában van a maga iskola-orvosa utján 
ellenőriztetni, hogy a vizsgálat további folyamáról való elmaradás indo
kolt-e ; ha pedig az illető tanuló nem az iskola székhelyén tartózkodnék 
s igy a vizsgálaton való meg nem jelenésének indoka az iskolaorvos 
utján nem lenne ellenőrizhető, mivel Rendtartásunk a fentebb kifejtettek 
szerint olyan nagy súlyt vet a tanulóknak a vizsgálatokon való meg
jelenésére, hogy az igazolatlan elmaradást osztályismétlésre való utasí
tással sújtja, a 229. és 230. §-ok intézkedései nyernek reá nézve alkal
mazást, hogy t. i. mint az év utolsó hónapjában kimaradó pótló vizs
gálatot nem tehet s ismétlőnek tekintendő. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
Rendtartásunk intézkedéseinek éppen az a célja, hogy az emlitett tanulói 
trükköket lehetetlenné tegyék.

Az én felfogásom szerint nem a kifogásolt, hanem a 226. §. okoz 
igen sok nehézséget, amely a vizsgái feleleteknek a tanulók érdem
jegyeire rontó hatást nem enged meg, hanem igenis megengedi, hogy a 
kétes osztályzatú vagy feltűnő hanyagságot tanúsító tanulóknál a vizs
gálaton adott feleletek befolyással lehessenek a felsőbb osztályba való 
föllépésre s az érdemjegyekre. Ez utóbbit az állami Rendtartás 101. 
§-a egyenesen kizárja, Az eltérés onnan ered, hogy a mi rendtartásunk 
továbbra is fenn akarja tartani a protestáns iskoláknak az évvégi vizs
gálatokra vonatkozó többszázados tisztes hagyományát, de másfelől tesz 
bizonyos engedményeket is az újabban kifejlődött gyakorlatnak: az 
állami iskolákban behozott befejező összefoglalásoknak. E kompromisszum 
következménye aztán az, hogy Rendtartásunk a vizsgái feleleteknek 
ín peius vató hatását kizárja, ellenben az in melius való befolyását 
megengedi s ezzel a vizsgálatok előtt megtartott osztályozó értekezle
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tekröl bizonyos tekintetben elveszi azt a jogot, hogy azok véglegesen 
állapíthassák meg minden egyes tanulónak minden érdemjegyét. Ebből 
aztán könnyen előállhat az is, hogy a kétes előmenetelő, vagy feltűnő 
hanyagságot tanúsító tanulóknál nem „egyes-egyedül az évközben szer
zett tapasztalatok szolgálnak alapul" (állami Rendtartás 101. §.) a ta
nulók felsőbb osztályba való lépésének megállapításánál, hanem a tanár
karon kívül álló egyéneknek is befolyása lehet esetleg arra. Ez köz
tudomás szerint nem egyszer okozott már kellemetlen huzalkodásokat 
s megvan az a hátránya is, hogy a tanulóban azt a gondolatot keltheti, 
hogy felesleges az egész éven át lelkiismeretes munkát végeznie, úgyis 
célhoz jut, ha az év végén fog a munkához, mert sikerült vizsgái fele
lete kireparálja egész évi hanyagságát; bár másrészről az is igaz, hogy 
állami kartársainktól egyre sűrűbben halljuk a panaszt a miatt, hogy 
mióta a tanulók tudják, hogy osztályzatuk az összefoglalások előtt meg
tartott osztályozó értekezleten véglegesen megállapittatott s az össze
foglalásokon adott feleleteiknek érdemjegyeik megállapítására befolyása 
nincs, nem egyszer egyáltalán nem is fordítanak gondot, figyelmet és 
szorgalmat ezekre az összefoglalásokra s igy az ezeken felmutatott 
eredmény sokszor sokkal gyengébb, mint annak a valóságban lennie 
kellene s éppen ez kerül a nagy nyilvánosság elé. Ezeket a ferdesé- 
g'eket, vagy fogyatkozásokat kell a Rendtartásnak a jövőben kiküszöbölni,

Gulyás kollegám megrovólag mondja Rendtartásunkról, hogy „a 
gyakorlat már is mennyi hiányosságát fedezte fel 1" De hiszen ez min
den rendtartásnál igy van. Az állami Rendtartás 1926-ban jelent meg s 
mennyi módosítás történt azóta rajta, némelyik §-án már több ízben is ! 
S ez nem is lehet másként, mert az élet, a gyakorlat új meg új ese
teket hoz elő, amelyek szükségessé teszik a módosításokat.

Nem tartom a Rendtartás fogyatkozásának azt sem, hogy „nem 
számolt a megszállt területekről átjövő s vizsgázni óhajtó növendékek 
esetével sem". Hiszen ha a Rendtartás megjelenése alkalmával érvény
ben lévő esetekre vonatkozólag rendelkezéseket adott volna, hol vol
nának azok már azóta! Hiszen azóta megváltozott a mi középiskoláink 
szervezete is, meg a megszállt területeken lévő középiskoláké is, sőt 
ez utóbbiaké szinte évről-évre változik. Ez a kérdés valóban sok ta
nári testületnek okozott már fejtörést s fog okozni a jövőben is mind
addig, míg a tanügyi kormány nem intézkedik, hogy minden évben 
alaposan ismerhessük a megszállt területeken levő középiskolák szer
vezetét és tantervének főbb részeit s ezek alapján dönthessünk e kér
désekben, mert főként a vidéki középiskolák tanártestületeinek egy
általában nem áll módjukban, hogy az évről-évre változó tanterveket 
alaposan megismerjék s ezek alapján pontosan és lelkiismeretesen ál
lapítsák meg a hozzájuk forduló, megszállt területekről jövő tanulók 
különbözeti vizsgálatának anyagát. Domby László.

5. A „példás“ magavíseleti jegy. A Protestáns Tanügyi Szem
lében a 297. lapon ezzel a címmel közölt „Megjegyzéssel" nem értek 
mindenben egyet. Mivel még ugyanazon iskola kebelében is gyakran 
ellentétes az eljárás ebben a tekintetben, én is elmondom röviden vé
leményemet, hogy a felfogás tisztázásához némileg hozzájáruljak.
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Az új Rendtartás szerint „a p é l d á s  jegy kitüntetés számba megy, 
amelyet csak s z o r g a l o m  é s  magaviselet tekintetében teljesen kifogástalan 
tanuló kaphat“. — Az említett „Megjegyzés“ szerint pedig az iskolák 
nem tartják meg a Rendtartást, mert „ma elégséges tanulók is kaphat
nak p é l d á s  jegyet“.

És most azt kérdezem: miért ne kaphatnának ? Hiszen ez nem 
ellenkezik a Rendtartás szellemével! A Rendtartás nem azt mondja, 
hogy csak az kaphat „példás“ jegyet, aki e lő m e n e te l  szempontjából ki
fogástalan, hanem a s z o r g a l m a t  említi! És ez egészen helyes ; mert a 
magaviselet rovatában nem osztályozhatunk olyan dolgot, ami nem függ 
a tanuló akaratától, — pl. nem vehetjük figyelembe a tehetséget! — 
Már pedig én ismerek nagyon szorgalmas elégséges tanulókat! Ellenben 
ismerek istenáldotta jó tehetségű tanulókat is, akik egyáltalában nem 
szorgalmasak. Ezeknél bizony gyakran megesik, hogy nem készültek 
el rendesen ; bár a készületlenség természetesen sohasem nyilvánulhat 
náluk teljes tudatlanságban és tehetségükkel könnyen ki tudják köszö
rülni az esetleges csorbát. J á t s z v a  tartják fönn magukat a j ó  fokon ! 
Az ilyen tanuló a Rendtartás szellemében nem lehet „példás", még ha 
semmiféle fegyelmi büntetése nincs is.

Ellenben az az e l é g s é g e s  tanuló, aki gyengébb tehetsége követ
keztében, csak igazán odaadó szorgalommal, nehezen tartja fenn magát 
az elégséges fokon is, miért ne lehetne „példás“, ha egyéb kifogás nincs 
ellene ? — Hiszen belőle is válhatik az életben kötelességét valóban 
példásan teljesítő ember!

A „példás“ jegy legyen igazán kitüntetés; ne adjuk igen soknak, 
— ha nem is éppen egy-kettőnek, hiszen ebben a tekintetben is nagyon 
különböznek egymástól az egyes osztályok, — de semmíesetre se adjuk 
az osztály túlnyomó részének! — Bár én még azt is el tudom képzelni, 
hogy az osztály fele „példás“ és mégse követtünk el igazságtalanságot; 
hiszen pl. ki ütközik meg azon, hogy v a l lá s b ó l  az osztály fele jelest 
kap, ha megérdemli ?

Azt, hogy ki érdemli meg a „példás“ osztályzatot, csak egyénen
ként bírálhatja el a tanári testület, — és nem szabad ebből olyan 
s a b l o n t  csinálni, hogy pl. az elégséges tanuló „példás“ jegyet nem 
kaphat! Mert ez is, mint minden pedagógiai sablon, igazságtalan.

F e je s  Z s ig m o n d .

6. Meddig terjed a kormányképviselő joga ? Eddig azt hittük, 
hogy e kérdésre egész pontos feleletet ad az új Rendtartás 19. §-ának
8. pontja. A gyakorlat azonban megtanított bennünket, hogy itt is 
hézag van.

Nevezetesen az illető pont elmondja, hogy a kormányképviselő 
„felügyel, hogy az 1883. XXX. t.-c.-nek az érettségi utasításba is be
foglalt rendelkezései s általában az utasítás többi követelései is meg
tartassanak“. „Ha a vizsgálat folyama alatt arra a meggyőződésre jutna, 
hogy a törvény vagy az utasítás valami tekintetben meg nem tartatott, 
ez iránt észrevételét a vizsgálat után tartott záróértekezlet jegyzőköny
vébe véteti és a miniszternek jelentést tesz; ebben az esetben a bi-



zonyitvány kiadása az ügy végleges eldöntéséig függőben tartandó". 
Ugyanígy van a régi ref. Rendtartásban is.

Megtörtént azonban, hogy a felekezeti iskoláknál több intézet ja
vító stb. tanulóit egy bizottsághoz csoportosították s igy az került olyan 
helyzetbe, hogy másodszor javító tanuló érett voltát kellett megállapí
tani, akinek a feleletét a szaktanár elfogadta, a bizottság szintén elég
ségesnek osztályozta, egyedül a kormányképviselő — a bizottság egy
hangú szavazásával szembehelyezkedve — tett az érettség megítélé
sében kifogást, függesztette fel — a törvényre hivatkozva — a bizo
nyítvány kiadását s tett jelentést a kultuszkormánynak. A miniszter 
jelentéstételre szólította fel a bizottságot, mert különben új bizottság 
elé utalja — tehát harmadízben való javításra — az illető vizsgázót. — 
A bizottság megadta a feleletet, s a miniszter a bizonyítvány kiadását 
elrendelte (ill. a főhatóság útján elrendeltette).

A helyzetben az a furcsa, hogy ugyanazon tanulót a szeptemberi 
javítón — mikor kormányképviselő nem is volt, a bizottság megbuk
tatta, most a kormányképviselő jelenlétében, átengedte. Pedig, ha t ö r 
v é n y te l e n s é g e t  és s z a b á l y t a l a n s á g o t  akart volna tenni, ugyanaz a bi
zottság a szeptemberi ellenőrzés nélkül tartott érettségi vizsgán jobban 
megtehette volna, mint a decemberin. Ez az egyik dolog.

A másik az, hogy a kormánykégviselő a bizottság e g y h a n g ú  ja
vaslatával szembehelyezkedett.

A harmadik, hogy a miniszter új bizottság elé utalással fenyegette 
meg a bizottságot. Ezáltal korlátlan lehetőségek zsilipjét nyitotta volna 
meg. Szerencsére ettől az álláspontjától elállott.

Negyedszer kellemetlen volt az, hogy olyan növendék sorsdöntő 
ügyében kellett a bizottságnak nyilatkozni, aki nem is volt a tanít
ványa, hanem más intézettől utalták ide.

A kormányképviselő a törvényre hivatkozott. A törvényben 
azonban csak törvénytelenségről és szabálytalanságról van szó és az uta
sítás meg nem tartásáról. Itt azonban az egész vizsgálat alatt ez ellen 
semmi kifogás nem merült fel. Az Utasítás 23. §-a is megtartatott.

Hol van hát a hiba? Ott, hogy a kormányképviselők részére 1887. 
§-ban kiadott utasítás és az 1883-ban hozott törvény nem mindenben 
egyezik egymással. A kormányképviselők részére kiadott utasításban az 
is benne van, hogy ha a tanuló érettségének megállapítása ellen kifo
gása van a kormányképviselőnek, ez esetben élhet a felfüggesztés jo
gával (5. pont). Ezt idézi a Pirchala is.

Ez az intézet mephurcolását előidéző eltérés, amelyet a főható
ságoknak töröltetni kell, vagy a Rendtartást vele egyeztetni.

G u l y á s  J ó z s e f .

Hazai és külföldi irodalom.
Rousseau levelezése ( C o r r e s p o n d e n c e  g é n é r a le ,  I—IX. kötet. 

Paris, A. Colin, 1924—1929.)



Rousseau levelezésének első t e l j e s  és k r i t i k a i  kiadása, mely 1924. 
május havában indúlt meg, a f. év tavaszán már a IX. kötethez jutott. 
Rousseau levelezését, összes műveinek kiadója, száz éven át változat
lanéi a régi alakban közölte, bár időközben rendkívül sok levele került 
napfényre s látott újságokban, folyóiratokban és különböző monográfiákban 
világot. Az eddigi levelezés a Hachette-cég kiadásában ezer s egynéhány 
levelet foglalt magába; a száz év alatt közzétett levelek száma mintegy 
másfélezer, — s ezekhez járúl még a két kiadó által a köz- és magán- 
könyvtárakban felkutatott, eddig teljesen ismeretlen s itt először közzé
tett több száz levél, úgyhogy ez az új teljes kiadás több mint 3000 
levelet fog nyújtani, nem számítva az ő levelezőinek több mint ezer 
levelét, amelyek igen gyakran nélkülözhetetlenek az ő leveleinek 
megértésére.

Ki az a két kiadó ? Az egyik T h . D u f o u r  genfi levéltárnok és 
könyvtárnok, aki 60 éven át gyűjtögette élete nagy művéhez : a L e v e 
l e z é s  és a V a l lo m á s o k  kritikai kiadásához az anyagot, éveket töltött el 
azzal, hogy Rousseau leveleinek eredeti szövegeit a különböző európai 
köz- és magánkönyvtárakban személyesen felkereste, azokat hiven le
másolta s ezáltal a Levelezés eddigi kiadásainak tévedéseit (pl. az igazi 
dátumot, az igazi címzettet megállapítva) helyreigazította, hiányait ki
pótolta. Dufour 1922-ben elhunyván, családja P. P. Plan párizsi irót 
bizta meg hagyatékának sajtó alá rendezésével. így indúlt meg 1924. 
év tavaszán, Plan szerkesztésében s időközben általa is több szerencsés 
lelettel gazdagítva, a C o r r e s p o n d a n c e  g e n e r a te  kiadása, az egész művelt 
világ irodalomkedvelő közönségének legnagyobb örömére.

A L e v e le z é s  egyes köteteinek terjedelme 380—400 lap közt válta
kozik ; mindenik kötetben 30—40—50—60 kiadatlan, eddig még teljesen 
ismeretlen levéllel találkozunk; ezenkívül a függelékben mindenik több 
fontos, Rousseautól származó, vagy az ő életére és működésére vonat
kozó o k i r a t o t  közöl. A kiadó a levelek közzétételénél általában az 
időrendet követi, de bizonyos mérséklettel, nevezetesen a levelekre 
adott válaszok már megszakítják a sorrendet, úgyhogy néha néhány 
hónapi levelezést is ilymódon a válaszokkal együtt kellett adni s csak 
azután folytatni megint a Rousseau leveleit.

Az I. kötet levelezésének tárgya: Rousseau ifjúsága, szavojai 
tartózkodása Warensnénál, velencei követségí titkári működése, első 
párizsi érintkezései az irodalmi világgal dijoni pályanyertes értekezé
sének megjelenéséig, amely azután eldöntötte hivatását (1728—1751.); 
a II. köteté; az irodalmi hirnév első évei, A  f a lu s i  j ó s .  A z  e m b e r e k  
k ö z t i  e g y e n lő t l e n s é g  kidolgozása és közrebocsátása, genfi látogatása, 
Voltaire-rel való első érintkezése, végül d' Epinaynével való meleg 
barátsága (1751 —1756); a III. köteté: Rousseau a Remetelakban és 
Montmorencyban, szakítása barátaival, szerelmi rajongása d’ Houdetotné 
iránt (1757—1758.). E III. kötet a Rousseau, d. Epinayné és a holbachi 
kör tagjainak hiteles levelei alapján kézzelfoghatólag bebizonyítja, amit 
Mme Erederika Macdonald angol írónőnek a d' Epinayné E m l é k i r a t a i - ról 
tett földfedezése nyomán eddig is tudtunk, hogy midőn Rousseau d' 
Epinaynével, Díderot-val s régi barátaival szakított, ezek — élükön



Voltaire-rel, Grimmel és Diderotval — elkeseredetten üldözték őt s ez 
az üldözés még halála után sem szűnt meg, amennyiben Grimm és 
Diderot d' Epinayné E m l é k i r a t a i t  teljesen átdolgozták, abba oly részle
teket iktattak, amelyek a Rosseau jellemére árnyat vetnek, őt háládat- 
lannak, sötétlelkű, világgyülölő embernek tüntetik fel. Ha Rousseau 
leveleit, amint azokat most a L e v e l e z é s  az eredeti levelek alapján közli, 
összehasonlítjuk a d' Epinayné E m lé k i r a ta ib a n  közölt levelekkel, azonnal 
észrevesszük, hogy ez utóbbi Rousseau leveleit, valamint Grimmnek 
hozzá intézett leveleit megcsonkítva, meghamisítva közli; de az össze
hasonlításból egyúttal azt is látjuk, hogy az E m l é k i r a t  oly leveleket is 
közöl, melyeket Grimm utólag, sok évvel a megtörtént esemény után 
gyártott s ezekben a valóság ellen oly durva sértéseket követ el, ame
lyek az utólagos hamisítást azonnal elárulják.

A IV. kötet a genfi színház s általában a színházak ügyében d' 
Alemberthez intézett levél (Lettre á D' Alembert sur les spectades) 
körül forog; az V. kötet tárgya az Űj H e lo is e  kiadása; a VI. kötet 
(1761. február—december) főtárgya levelezői részéről az Új H e lo i s e  
méltatása, Rousseau részéről, kivált az év vége felé, az E m i l  késedel
mes nyomtatása miatt támadt kínzó aggodalmak. Látjuk a levelekből, 
hogy az Üj H e lo i s e  páratlan könyvkereskedői sikert aratott; Rousseau 
barátai, tisztelői, irótársai, köztük d' Alembert is, elragadtatással beszél
nek a regénynek rájok tett hatásáról; Boufflers grófné szeretné a könyv 
sorait aranyba foglalni, Tréron, a csípős nyelvű kritikus, azt Írja neki, 
hogy „soha nem láttam, sem nem olvastam semmit, ami annyira meg
indított és oly igazi gyönyörűséget szerzett volna, mint ez a regény ; 
— ön az erényt oly szeretetreméltó vonásokkal rajzolja, hogy nem 
fáradunk ki annak csodálásában." La Condamine ezt irja neki: „Ön a 
szívhez szól és senki nem beszél ahhoz ékesebben önnél; mindenki 
csodálja önt és ön még azokkal is megszeretteti magát, akiket gyűlöl."

A VII. kötet (1761. dec. 23. — 1762. júl. 8.) az E m i l  és a 
C o n t r c t  S o c i a l  megjelenése és elitéltetése s Rousseau Svájcba mene
külése idejéből való leveleket közli; mindjárt a kötet elején találjuk a 
Malesherbes-hez intézett 4 hires levelét, melyek V a l lo m á s a i , önélet
rajzi közlései első vázlatának tekinthetők. A VIII. kötet az 1762. évi 
július 9-től 1763. évi január 20-ig irolt leveleket öleli fel, melyeket 
Mőtiers-ben (Svájc) í r ; itt új ismeretségeket köt, sűrűn érintkezik a 
genfiekkel, kik mindenféle hírekkel osti omolják; megírja Beaumont 
Kristóf párizsi érsek elleni nyílt levelét, mely tulajdonkép a genfi theolo- 
gusoknak szól. Végűi a IX. kötet az 1763. évi január 13-tól junius 25-ig 
terjedő félév alatt irt leveleket nyújtja, abból az időből, amikor kiadja 
a párizsi érseknek irt válaszát és a szenvedett méltatlan bánásmód 
miatt lemond genfi polgárjogáról.

Hogy e 9 kötet Rousseau életének számos adatát helyesbiti, a 
V a l lo m á s o k  nem egy emlékezetbeli tévedését helyreigazítja (pl. Rousseau 
Solothurnból nem ment egyenesen Párizsba, mint ahogy a V a l l o m á s o k 
b a n  irja, már 1732-ben zenei leckéket adott Chambáryben, Genfben 
tartózkodása alatt, 1754-ben nem a Grande Canalban, hanem az Eaux- 
Vives-ben lakott, Velencében 1743. évi szeptember 4-től 1744. évi



augusztus 22-ig működött s itt nem a követ magántitkárja, hanem követ- 
ségi titkár volt, a C o n t r a t  S o c ia l , bár hamarabb kikerült a sajtó alól, 
csak később jutott a közönség kezébe, mint az E m il , mert Párizsba 
szállítása körül nehézségek merültek fel), nem szükséges külön ki
emelnem, épúgy azt sem, hogy az eddigieknél még jobban bevezet a 
XVIII. század irodalmi, társadalmi és közéletének ismeretébé. De eb
ben a két kiadónak: Dufournak és Plánnak is nagy érdeme van, akik 
szinte minden egyes levelet magyarázó és felvilágosító jegyzettel kisér
nek, akik az eddigi téves adatokat lépten-nyomon helyreigazítják.

Hát magyar vonatkozások akadnak-e a 9. kötetben ? ltt-ott ilye
nekre is bukkanunk. így 1739-ben ezt írja: „Ön tudja, hogy ügyeink 
nagyon rosszul mennek Magyarországon" (I. köt. 121. 1.), mire a kiadó 
megemlíti, hogy a Grotska (magyar történeti művek szerint: Kroczka) 
mellett 1739. júl. 23-án vesztett nagy csatáról van szó. 1742-ben a 
Papisot-hoz intézett episztolában a magyar huszárok rettegett voltát 
emlegeti, s tudjuk, ugyancsak a francia hadaknak a magyar huszároktól 
szenvedett veresége indította őt 1743-ban a P r is o n n ie r s  d e  g u e r r e  (Hadi
foglyok) című vigjátéka írására. — A VI. kötetben (258. 1.) montaubani 
levelezője, Ribotte a protestánsok bántalmazásáról írván Rousseaunak, 
a külföldi prot. fejedelmek közbenjárását is említi s többek közt ezt 
irja: „A porosz király, mint állítják, közbenjárt a magyar királynőnél 
a magyar prot. alattvalók érdekében“. Ugyancsak e kötetben, Rous
seaunak 1761. február 11-én Coindethez intézett levelében szerepel 
először Du Voisínnek, a párizsi holland követség káplánjának neve, 
aki gr, Teleki Józsefet Rousseauval összeköttetésbe hozta, Rousseaut 
Telekivel 1761. márc. 6-án Montmorency-ban meglátogatta. Rousseau 
febr. 9-én neki is elküldte az Üj H e lo i s e  egy példányát, azaz a nevét 
elfeledte, csak arra emlékezett, hogy az illető egy könyvet küldött neki 
(vájjon nem Teleki müve: az E s s a i  s u r  la  f a i b l e s s e  volt-e ez ?) 
s ezt viszonozni akarja neki. Du Voisin a közvetítő Rousseau és ki
adója : Rey amsterdami könyvkereskedő közt; így ő juttatja el a 
C o n t r a t  S o c ia l  kéziratát Reyhez, viszont Rey részéről ő adja át ennek 
tiszteletdiját (1000 forintot) Rousseaunak.

De legbővebben találkozunk hazánkra vonatkozó adalékokkal a
IX. kötetben, hisz' e kötet leveleiben kezd először szerepelni, habár 
egyelőre csak névleg, a magyar származású báró Sauttern, vagy helye
sebben ; S a u t t e r s h e im  I g n á c , a budai polgármester fia. Dufour és Plan, 
akiknek az összes francia, svájci, köz- és magánlevéltárakban található 
Rousseau-levelek rendelkezésére állanak, természetesen több olyan le
velet közöl, amelyekben a Sauttern neve előfordul, mint R o u s s e a u  és 
S a u t t e r h e im  (1913) című tanúlmányomban e hónapokról én közölhettem, 
de viszont elkövetik azt a hibát, hogy a Sautternre vonatkozó levelek 
közül elhagyják a két d’ Ivernois-nak 1763. április 16-án Rousseauhoz 
írt levelét, amelyben először van szó a magyar ifjúról és elhagyják 
Luxembourg tábornagynak 1763. május 17-én kelt s Rosseaut magyar 
barátja felől megnyugtatni törekvő levelét, — hogy miért, nem látom 
okát! De egyéb tekintetben is fogyatkozásokat tapasztalok a kiadók 
részéről a magyar ifjúval szemben: míg a kötet végén levő I n d e x  d e s



N o m s  p r o p r e s  a kötetben előforduló személyek főbb életrajzi adatait 
(születés, halál, állás) sorban közli, Sautternnél ez hiányzik, holott fent- 
írt tanúlmányom ismertetése során a Rousseau-Társaság Évkönyve 
( A n n a le s  d e  la  S o c ié té  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u ,  t. X. p. 236—237), 
tehát egy rendelkezésükre álló elsőrendű francia forrás is megemlítette 
kutatásaim nyomán a Sauttern születése, halála éveit, származását és a 
kir. kamaránál viselt fogalmazói tisztségét; hasonlóképen, bár Luxem
bourg tábornagy levelében mint „magyar tisztet“ (officier hongrois) em
líti ifjúnkat, a C o r r e s p o n d a n c e  közrebocsátói egy lapalji jegyzetben a 
Streckeisen-féle, ezelőtt 64 évvel kiadott levelezés egy téves megjegy
zése alapján csak ennyi tájékoztató adatot közölnek róla: „német ka
landor" (aventurier allemand): természetesen arról sem ejtenek szót, 
hogy mikor kerülhetett Sauttersheim Rousseau közelébe, Mőtiers-be ? 
A kiadók s közelebbről Plan abbeli eljárása, hogy a Sauttersheimról 
általam földerített adatok használatát elhanyagolva, ma is a régi, téves 
adatokat bocsátják világgá, annál súlyosabb beszámítás alá esik, mert 
én 1926. nyarán, Párizsban időzésemkor — tekintettel arra, hogy ma
gyaréi írt dolgozatom sok tájékoztató adatát nem igen tudná használni 
— egyenesen felajánlottam neki, hogy Sauttersheimre vonatkozólag 
szívesen szolgálok a levelekhez felvilágosítással, de ő ajánlatomra nem 
reflektált. S itt az eredmény : már eddig két ide tartozó levél kihagyása, 
az életrajzi adatok nem ismerése s Sauttersheim kilétének téves meg
állapítása. R á c z  L a jo s .

Mitrovícs G yula: A magyar esztétikai irodalom története.
Debrecen — Budapest 1928. 446 1.

Avatott tollú szerző nagy szorgalommal, lelkiismeretes buzgósággal 
végzett hézagpótló munkája e vaskos kötet. Sok részletének megírásá
hoz, egyes, ma már talán névszerínt sem ismert írók esztétikai vizsgá
lódásainak ismertetéséhez fel kellett kutatni régi, poros folyóiratokat, 
cikkeiket ki kellett onnan ásni s őket újra értékelve bele állítani a 
magyar esztétikai irodalom történetének folytonosságába. Nem járt úgyan 
töretlen utón az illusztris szerző. Az, aki emlékének van e kötet szen
telve, Jánosi Béla, már több író történetét feldolgozta. E nyolc íróról 
szóló kéziratát szerző a debreceni egyetemi könyvtárban helyezte el, 
hogy később, ha valaki meg akar győződni arról, mennyire használta 
fel e kéziratokat műve kidolgozásánál, egybevetés céljából a kutató 
rendelkezésére álljanak. Azonban már az elindulásnál látta, hogy neki 
kell az anyagot művében összegyűjteni. Nevezetesen Pintér Jenő fel
hívta, hogy Jánosi Béla elhunyta után a magyar irodalom kézi könyve 
számára is Írja meg a magyar esztétikai irodalom történetéről szóló 
fejezetet. Eredetileg 2—3 íves fejezetnek szánta, de — szerencsére — 
a magyar esztétikai irodalom a bibliai özvegy olajos korsójának bizo
nyult, folyton ömlött belőle az anyag s kikerekedett egy csaknem ötöd- 
félszáz oldalnyi könyv, 19-edik mű a szerző önállóan kiadott műveinek 
sorában. (Egvröl, a Schwegler-forditásról, úgylátszik, elfeledkezett.)

A műhöz a kiváló író előszót irt, melyben a mű létrejöttének 
körülményeit ismerteti. Azután tartalomjegyzéket ad, mely után Beve
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zetés következik, hol kijelöli a vezéregyéniségeket s a korszakokat: 
az úttörők korát, a romanticizmusét, a reál-ideálizmusét s az új század 
korát, röviden meghatározván mindeniknek több jellemvonását. Ezután 
41 pontba foglalja mondani valóit, de az 1. pontot még a bevezetéshez 
veszi. (Az esztétikai irodalom története külföldön.)

Az úttörök között tárgyalja Bessenyeit, Péczelit, Kármánt, Ver- 
seghyt, Csokonait. Külön pontot szán Szerdahelyi munkásságának. 
Azután rátér Döbrentey s Buczy méltatására, tüzetesen foglalkozik 
Kazinczy s Bacsányi működésével. (Kazinczyról egy nagyobb szabású 
dolgozata is van sajtó alatt.)

A romanticizmus korában Kölcsey egyénisége ragadja meg figyel
mét, (kimutatván különben úgy rá is mint az előbb említettekre a 
külföldi esztétikusok hatását.) Behatóan foglalkozik Kant és Schelling 
hatásával. Ismerteti a Kant körül folyó vitákat is. Greguss Mihály, 
Brassai Sámuel, Fejér György sem kerüli el mindenre kiterjedő figyelmét. 
Schediusnak külön pontot szentel s ezt meg is érdemli. Majd Makay 
Benjámin, Toldy, Bajza, Vörösmarty, Eötvös munkásságát foglalja össze 
Induktiv eredmények című fejezetbe, (hogy csak a nagyokat említsük). 
Az egyéni s eszményi elvének ismertetését adja a 12. pontban, a 
Henselman s Erdélyi kritikáját, de Erdélyivel a következő korszakban 
is foglalkozik. Természetesen a kisebb jelentőségű Purgstallert, jelentő
sége szerint rövidebben méltatja. Az önállóságra való törekvések c. 
fejezetben az egyezményes bölcselők esztétikájának ismertetését 
olvassuk.

A reál-ideálizmus korában már óriások jönnek: Greguss Ágost, 
Erdélyi (a hégelízmus hive), Arany, Gyulai, Kemény, Salamon, Szász, 
Lévay, Madách, a kritikai iskola bajnokai. Hatvannál több oldalon 
foglalkozik velük a szerző s ez a rész a fénypontja a művének. Külö
nösen kiemelhető az Aranyról és Gyulairól Írott rész, kikkel önálló 
művekben is foglalkozott. A népszerűsítő rendszerezők közé kisebb 
egyéniségeket sorol, bár Baráth s Bihari műveivel itt is eléggé foglal
kozik. Aquinói Szent Tamás hatását is meglátja több írónkon. A követ
kező pontokban a poétikai, dramaturgikai s tragikai tanulmányokon 
tekint végig, mely részekbe sok jeles Írónk neve is szemünk elé kerül 
(Jósika, P. Szathmáry, Fábián Gábor, Tarczy Lajos, Névy, Szigligeti, 
Egressy Gábor, Beöthy, Rákosi Jenő, Vadnay, Péterfy Jenő).

Áz új század esztétikai vizsgálódásainak ismertetését a komikum 
körül forgó elméletek taglalásával kezdi; itt főleg Szigetvárival foglal
kozik. Külön pont szól Beöthy munkásságáról, főleg esztétikai szem
üvegen át nézve azt. A nemzeti szellem vizsgálatát ismerteti ezután, 
Erdélyi, Beöthy, Dóczy, Babits, Mitrovics, Molnár Géza dolgozatait 
vizsgálván főleg, de Fabóról s Ábrányiról sem feledkezvén el. Gazdag 
rész a verselméleti s a zeneelméleti vizsgálódásokat ismertető két pont. 
Látjuk, hogy mily nehéz kérdés volt ez s milyen sok harcot vívtak e 
miatt az írók a prozódiai harc óta is (akikről a könyv nem szól) 
napjainkig (mint a Borbély irodalomtörténet is igazolja). E részekben 
oly sok nagy név szerepel, hogy itt fel nem soroljuk. Majd a psycho- 
logiai irányt jellemzi a szerző, Alexander, Riedl, Mitrovics munkás-



gát ismertetvén főleg. Azután a biológiai irány híveire tér át, főként 
Greguss Gyula, Pékár Károly, Pollák Illés munkásságát részletezvén. 
Majd a dekadensek főképviselőit, Lukácsot s Balázs Bélát ismerteti. 
Majd a művészet s erkölcs viszonyát veszi vizsgálat alá, mely részben 
Székely György, Jászi Oszkár, Medveczky s Waldapfel méltatását kapjuk. 
A művészet-bölcsészeti törekvések harcosai között Pasteiner, Papp 
Ferenc, Kéky, Lyka, Lázár, Gerevich, Mitrovics jobb neveivel talál
kozunk. Nem kerüli ki ügyeimét Elefánt Olga sem, akinek épen csak 
egy értekezése szerepel, s nem fog a halhatatlanságba jutni miatta. 
Fontos rész az irodalomelméletről szóló pont. Sok ma is élő nagy iró 
véleménye szerepel itt (pl. Dézsi, Császár, Tolnai, Voinovics) s hihető, 
hogy ez a kérdés nem fog lezárulni soha sem. Böhm és iskolája eszté
tikájáról olvasunk a következő pontban, mely behatóan foglalkozik a 
nagy filozófussal s tanítványai közül főleg Ravasz Lászlóval. (Makkait 
nem látjuk itt.) Vannak újabb nyomokat keresők is ; Kis Erős Ferenc 
s Pauler Ákos külön fejezeteket kapnak. Végül a fordításokkal s az 
esztétikatörténet Íróival fejezi be e nagybecsű, az egyes pontok után 
a szakirodalmat is adó s végül betűrendes számmutatóval ellátott nagy
szerű munkát. Hisszük, hogy nálunk hivatottabbak még jobban fogják 
méltányolni. Gulyás József.

Barankay Lajos: A nemzeti közszellem pedagógiája. A Magy. 
Tud. Akadémia által a Halmos-dijjal jutalmazott pályamunka. Pécs, 1927. 
Szt. István társulat bizománya. 296. lap. Ára 10 pengő.

Még a világháború tartama alatt több oldalról megvizsgálták azt a 
kérdést, hogyan lehet a háború tanulságait a nevelés számára gyümöl- 
csöztetni? Viszont a katasztrófa bekövetkezte óta mind sűrűbben fog
lalkoznak elméleti és gyakorlati emberek azzal a kérdéssel, hogyan 
lehet a magyar köznevelést új irányba terelni és ilyenkor egyesek túl- 
ságba is esnek, midőn a háború előtti magyar iskolát teljesen leszólják, 
aminek igazságtalanságára rávilágít az az ismeretes tény, hogy az ebből 
az iskolából kikerült generációk általában fényesen megállották a he
lyűket a harcmezőn. Ezért csak túlzás lehet, ha a régi iskolát el akar
ják seperni, mert a magyar nevelés régi eszményei és értékei továbbra 
is fenntartandók és átplántálandók, bárha az átszármaztatás eszközei, a 
viszonyok változtával módosultak is. Egy jelenséget azonban a mai 
köznevelés nem hagyhat figyelmen kívül és ez az, hogy a világháború 
alatt és még azután a magyar társadalom nem volt egységes; felekezeti 
és politikai ellentétek választották el egymástól az egyes rétegeket és 
főleg ezért lett a háború katasztrófája végzetes a nemzetre nézve. Eb
ből csak az következhetik, hogy az új nevelés főfeladata új, egészsé
gesebb közszellem teremtése. De ez a gondolat nem új, hiszen Imre S, 
nagyszabású irodalmi működése jóval a háború előtt, Nagy magy arország 
széttagolt lakosságának nemzetté nevelését tűzte ki. Eszméi már a há
ború előtt is visszhangra találtak, most pedig a nagy bukás után hatal
mas igazolást nyertek 1

Ebbe az eszmekörbe kell beállítanunk Barankay L. érdemes mun
káját, melynek vezető eszméje a nemzeti közösségnek az eddiginél éti-
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kaíbb felfogása. Ennek megfelelőleg munkája tkp. 2 részből á ll: elméleti 
alapvetésből és a gyakorlati kivitelből, vagyis a nemzeti közszellem 
pedagógiájának a megszervezéséből. E 2 részt összekapcsolja egy har
madik, mely azt mutatja ki, hogyan nő ki a köznevelés szervezetéből 
a nemzeti közszellem pedagógiája ?

Elméleti fejtegetéseiben szerző dualizmust talál a pedagógiában és 
pedig — amint részletes elemzés alapján kimutatni törekszik — e du
alizmus két alkotó eleme, az abszolút eszményiség és a relatív kor
szerűség. Szerző itt nyilván a pedagógia örök és változó értékeire 
gondol és ezért különösen a korszerűség elnevezést nem tartjuk ki
fogástalannak, A következőkben szépen világítja meg a két tényező 
viszonyát. A korszerűség az eszmékben, történés-folyamatokban és 
intézményekben rejlő mindenkori tényeket bocsátja a nevelés rendelke
zésére, de ezeket a tényeket állandóan függő viszonyba kell állítanunk 
oly magasabbrendű értékekkel, melyek nincsenek kitéve a tér és idő 
változásainak, Ez értékek gyűjtő fogalma az abszolút eszményiség, mely 
tehát önérték-komplexum. Mivel az a legnagyobb szerves egység, mely
nek körén belül a nevelés eredményesen végbe mehet, a nemzettest, 
a z é r t  a  s z e r v e z é s n a k  a  h u m a n i z m u s  é s  v a l lá s  e s z m é i t  i s  a  n e m z e t i  
s z e l l e m  u r a lm a  a lá  k e l l  r e n d e ln i  a  g y a k o r la tb a n .  A vallásban csakis 
az olyan mozzanatok emelendők ki, amelyek minden elfogadott vallás
ban közösek, ellenben minden gondolat, amely a különbségekre, eltéré
sekre utal, kerülendő. A nemzeti szellemnek kell tehát annak a köz
pontnak lennie, amely a korszerűség minden alkalmas megjelenési for
máját maga köré gyűjti az abszolút eszménye felé való törekvésben.

A világháború alatt az eszményiség és korszerűség eltávolodtak 
egymástól, a tanácskormány pedig ki akarta irtani a nemzeti szellemet. 
A jelenlegi helyzetben nem lehet más teendőnk, mint a nemzeti szellem 
teljes kiépítése. A legáltalánosabb tanulság, melyet a háborúból s a 
forradalmakból örököltünk, a teljes társadalmi összhang etikailag meg
alapozott keresztülvitele, ami nem jelenthet mást, minthogy a nemzeti 
művelődés kicsiny körét a néptömegek bevonásával a lehető legszéle
sebbre kitágítjuk. Azt a pedagógiát pegig, mely már szervezetében szá
mol a z  e g y s é g e s  n e m z e t i  k ö z s z e l l e m  r e a l i z á lá s á n a k  a  g o n d o la tá v a l ,  
joggal nevezhetjük a nemzeti közszellem pedagógiájának. Schnellerrel el
lentétben tehát szerző nem a személyiséget, hanem a közszellemet kí
vánja a pedagógiai célok középpontjába állitani.

A gyakorlati keresztülvitel terén szerzőnek az a helyes alapgon
dolata, hogy az eddigi értelmi nevelés helyett az érzelmi és akarati 
momentumokat kell előtérbe helyezni, illetőleg az értelmi nevelést nem 
detronizálni, hanem hatásaiban etizálni kell. Ez a gondolat sem merőben 
új, de a gyakorlati megvalósítás részletei közt sok eredeti gondolat is 
akad, pl. hogy a vallásos érzést a nemzeti egység szolgálatába állítsuk ; 
hogy a népművészetet kell felkarolni; hogy a népiskola akaratnevelő 
tevékenységében a munkaoktatóké legyen a döntő szó (miért csak o t t  ?  ! ) ;  
hogy a testnevelés vezetője orvos legyen; hogy a nevelésügyi közigaz
gatásnak legyen joga a gyermekek otthoni nevelését ellenőrizni (!), hogy 
a sajtó hozzásímuljon a nemzetetikumban foglalt eszményi tartalomhoz,
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miért is újságíróképzést követel stb. Ez mind megszívlelendő gondolat, 
de egyik-másik (pl. a vallástanitásnak a felekezeti korlátoktól való fel
szabadítása) ép a mai Magyarországban megvalósíthatatlan.

Bár helyenként a nagyon olvasott és sokat gondolkozott szerzőn 
eléggé meglátszik pedagógiai irodalmunk korifeusainak: kivált Imre, 
Fináczy, Kornis, Schneller stb. hatása, a maga egészében rejlő eszme
menete, mégis kellő önállóságról tanúskodik. Gyakorlati része szeren
csésebb, mint az elméleti; csak még az volna a kívánságunk, hogy 
világosabb, egvszerübb előadásra törekedjék, ha az eszmék magaslatán 
jár is, mert ez munkáinak csak előnyére szolgálhat.

így is szép és gazdag tartalmú munkája határozott nyeresége 
pedagógiai irodalmunknak. Szelényi Ödön.

Kornis Gyula: A magyar művelődés ezményei. 1777—1848.
I. II. Budapest 1927.

„Csak hódolat illet meg, nem bírálat“. Madách szavai jutnak 
eszembe, mikor a hatalmas két kötetet áttanulmányoztam, s mikor be
lőlük rengeteget tanultam. Hódolat annak, ki ezt a munkát nagy szor
galommal és elismerésreméltó objektivitással elvégezte. S hogy Tan
ügyi Szemlénkben a katholikus iró nagy művét említjük, ennek oka 
nemcsak az, hogy minket minden kell hogy érdekeljen, ami iskola
ügyünkre vonatkozik, hanem azért is, mert protestáns nevelésünk is 
méltó tárgyalást talál ezen ezerkétszáz oldalt kitevő két kötetben. 
Nem fogjuk tartalmát részletezni: ezt el kell minden magyar tanárnak 
amúgy is olvasnia, csak azokat a gondolatokat vetjük papírra, melye
ket bennünk a mii elolvasása keltett. Ha midenkiben felkelti a tanügy 
iránt való érdeklődést, a múlt hagyományainak megismerésére való 
törekvést, akkor Kornis elérte célját.

Rendkívül érdekes a mü Bevezetése, melyből látjuk, hogy nincs 
semmi új a nap alatt. Amit mi ma, mint új kívánságot nyilvánítunk, mint 
a jövőben előrendelő ideált folyton hangoztatunk, azt már régen épigy 
kívánták derék őseink. Pl. az állampolgári nevelés gondolata a XVIII. 
században, a kulturminímumra való törekvés száz éve, a szellemi 
„numerus clausus“ szüksége II. József császár alatt felmerült. Már 
1790-ben panaszolják az iskolák helytelen földrajzi elosztását, néhány 
évvel rá a görögnek fölösleges voltát hangoztatják, kívánnak a mai 
modern polgári iskolához hasonlót műhelygyakorlattal. Az egyetemek 
szaporítását Kossuth kívánta, a testnevelési főiskola száz éve kisért, 
épigy a pleine-aire iskola terve. A tanulmányi kirándulások szükséges
ségéről és hasznáról, a nők egyenrangúságáról és nevelésének fontossá
gáról már másfélszázaddal ezelőtt lehetett hallani.Végül tragikomikus, hogy 
a tanári hivatás és munka megbecsüléséről is századok óta folyton — 
beszélnek! S úgy-e tudjuk, hogy amit állandóan kívánnak, az nincs meg.

Már az első „Ratio“-ban (1777.) fellép a folyton kisértő unifor
mizálás gondolata. Mi protestánsok mindig az egyéniség fontosságát 
hangsúlyozzuk, ami vallásunkból is következik; nálunk minden iskola 
megőrzi a maga sajátos, egyéni jellegét: más a debreceni, más a pataki, 
s újra más az enyedi kollégium, épigy különböznek evangélikus inté-
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zeteink is egymástól. A mi iskolaszervezőink mindig szívesen átvették, 
ami okos gondolatot az állami intézkedés tartalmazott, de az egyéni 
vonások kiirtásában a tudományos szempontból is oly fontos szabadság 
veszélyeztetését látták. Maga a francia felvilágosodás részéről, melynek 
hatása alatt keletkezett a „Ratio“, jött a leglesújtóbb kritika ellene, 
mert amott egalizálás mellett az egyéniséget is megkívánják óvni. Ma 
az államhatalom újra minden erővel az uniformizálásra törekszik. Raffay 
Sándor, evangélikus püspök éppen a tanév elején, az új leánykollégium 
megnyitásán is hangsúlyozta az egyéniség fontosságát iskoláink szerve
zetében.

A hasznossági szempont, mely a Ratio-ban dominál, igen alantas, 
aminthogy az u. n. „ é le t r e  v a ló  n e v e l é s “ is az. Ez az elv egész modern 
kívánságnak látszik, pedig igen régi: az enciklopedisták és a Ratio 
alkotói is erre törekedtek, ők engedelmes állampolgárokat akartak 
termelni, növendékeik fejét lexikális tudással tömték meg, hogy vigye
nek magukkal valami hasznosat az életbe s e gyermekkinzásban el
veszett a legfontosabb, ami minden nevelés és tanítás célja : „ a  m ű v e 
l ő d é s  v á g y a “ . Ezt már K á r m á n  J ó z s e f  kiemeli, ki azt mondja, hogy 
sokat tanulnak, már t. i. anyagot, de az iskolát elhagyva, ellustulnak a 
tanulók, mert nincs meg bennük az önművelésre való törekvés. Pedig 
ez az egyetlen cél, ezzel lehet a nemzeti műveltséget emelni, nem anyag 
közlésével, magoltatással s más ilyen bűnös cselekedetekkel. Ma is „az 
életre" nevelünk, de ma is ilyen értelemben, mikor a modern nyelvek 
tanításában csak azt kívánja a nagyközönség és a sajtó, hogy beszélni 
tanuljon meg a gyermek, s nem gondol arra, hogy talán a kultúrák 
megismerése is van oly fontos szempont, mint az egyszerű, szajkómódra 
való nyelvtanulás. Az „életre nevelők“ nagy örömmel üdvözölték azt a 
hírt, mely napilapjainkban nem rég látott napvilágot, hogy valamelyik 
északi államban az „ujságolvasás"-t is mint rendes tárgyat kívánják 
bevezetni az iskolákba. Milyen sokféle tudást merít majd a gyermek 
tanári vezetéssel a kitűnően szerkesztett lapokból!! Igazán új gondolat, 
csak az a baj, hogy ezt már az 1806-ban megjelent második „Ratio“ 
is bevezeti az iskolákba, mint az enciklopédikus tudásra való nevelés, 
az életre való előkészítés legjobb eszközét. De hiszen akkor, azt hiszem, 
hasznosabb lenne egy lexikont elővenni és tárgyalni, mert ott legalább 
helyes adatokat kapna a tanulni vágyó tanuló. Tehát, mint mondtuk, 
semmi új sincs a nap alatt, még ha olyan nagyon modernnek is látszik 
valamely külföldi gondolat.

A  ta n í tá s  m ó d j á r ó l  is sokat olvasunk Kornis művében. Egy esz
közére akarok csak itt kitérni, a d i k t á l á s  k é r d é s é r e .  A  legtöbben hatá
rozottan elítélik a diktálást az iskolában, a polgáriiskolai rendtartás meg 
is tiltja ezt a tanárnak. Kiemelték azonban már régen egy előnyét, amit 
senki le nem tagadhat: kevés anyagot közöl általa az előadó, ez a 
kevés azonban a leglényegesebb, tehát a gyermek alapos tudásra nyer 
módot. Minden módszernek vannak előnyei és hátrányai. Természetesen, 
ha a tanár semmi egyebet nem tesz, mint diktál, ez betiltandó. Azon
ban éppen így sok más helytelen eszköz is található. De ha ennek a 
diktálásnak előnyeit használja ki, ha pl. a tankönyv nem tökéletes, s
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egy mondat esetleg megvilágítja a tankönyv homályait, mért ne diktál
hatna a tanár a diáknak ? P e r s z e  m e g fe le lő  m ó d s z e r b e  i l l e s s z e  b e le  e z t  
a z  e s z k ö z t .

A m ó d s z e r r e l  nem nagyon törődtek régebben, a magoltatás volt a 
legelterjedtebb tanítási mód. K i s  J á n o s ,  későbbi evangélikus püspök, a 
soproni gimn. egykori növendéke, azt kívánja, hogy k a te c h i z á lá s b ó l  áll
jon az óra. Vagyis a kérdező módszer előnyeit már tisztán látja; erre 
törekszünk most minden tárgy keretén belül, ezzel tudjuk az egész 
osztályt megfogni, összes növendékeink figyelmét lekötni.

A s z e m l é l t e t ő  e s z k ö z ö k  hasznosságát, az i f jú s á g i  o l v a s m á n y o k  
fontosságát állandóan kiemelik. A n y i l v á n o s  s z ó n o k l á s r a  való nevelést 
hányszor és a legkülönbözőbb helyeken halljuk; módosítva erre ma is 
törekszünk, mikor tanulóinkat az önképzőkörök keretén belül önálló
ságra, nyilvános előadásokon pedig bátorságra neveljük.

Mint egy tengeri kígyó húzódik át közoktatásügyünk évszázados 
történetén a la t in  nyelv tanításának kérdése. Már Mikes kiemeli azt, 
amit józanul állandóan kell hangoztatni, h o g y  n e m  h e ly e s  a z , h o g y  
m in d e n k i  t u d ó s  i s k o l á t  v é g e z z e n . Ezért helyes, hogy most már három 
típusú középiskolában lehet az életre elkészülni a fiúseregnek. S ha 
áll ez a fiúkról, még fokozattabban áll a leánygyermekekről. Ezeknek 
csekély hányada megy egyetemre, meg tudományos pályára, miért kellett 
tehát minden leányiskolában mindenkinek latin nyelvet tanulni ? Az 
1926: XXIV. törvénycikk megalkotásával lehetősége nyilt annak, hogy 
Magyarországon latin nyelv tanulása nélkül is lehessen érettségi vizs
gálatot tenni. Baj csak az, hogy az érettségi vizsgálat képesítése nem 
egységes. így előáll az a fura helyzet, hogy a gimnáziumi érettségit 
tett leány, ki pl. angolt nem is tanult a középiskolában, mehet angol 
szakos tanárjelöltnek az egyetemre, míg a líceumban, illetve a kollé
giumban végzett ezt nem teheti, pedig ő esetleg hat éven át foglalkozott 
e nyelvvel, s minden egyéb tárgyat is a megkívánt mértékben tanult. 
Sajnálatos csak az, hogy a törvény végrehajtása nem történt meg eléggé 
körültekintően, amennyiben alig maradt gimnázium, kollégiumot meg az 
állam egyet sem alkotott, csupán evangélikus egyházunk tart fenn egy 
virágzóan induló leánykollégiumot Budapesten. Amilyen egyoldalúság 
volt eddig az, hogy minden leányközépiskola gimnázium volt, olyan 
túltengés tapasztalható most, mikor úgyszólván minden gimnázium líceum 
lett. Na de ezen az idő segíthet, a tapasztalat talán a helyes arányt 
meg fogja teremteni. Fö, hogy a latin nyelv egyeduralma nem nyomja 
egész közoktatásügyünket, — végre századokra terjedő küzdelem után 
ide is eljutottunk.

K a z i n c z y  adja ki a jelszót: „Ne töröljük el a latint, de az első a 
magyar legyen; ha ráérünk, tanulhatunk n é m e tü l , de magyaréi minden 
magyar lakosnak, még a nemzetiségeknek is meg kell tanulni. D e c s y  
S á m u e l , a Magyar Kurír szerkesztője 1800. körül kiemeli a m o d e r n  
n y e lv e k  fontosságát gazdasági és kereskedelmi szempontból. De milyen 
modern nyelvet tanuljon a magyar? F á y  A n d r á s  Í816-ban erre így 
felel: Latin kell, a német szükséges; a tót sem mellőzhető, mert a la
kosság egy harmada tót (mondja öli). — tehát minden művelt magyar

9
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nak négy nyelvet kell tudnia. Ezenkívül azonban a teológusnak keleti 
nyelvekre, az esztétikusnak olaszra és franciára, a matematikusnak és 
filozófusnak görögre van szüksége. Helyesen fűzi hozzá: tanulja ezt 
meg a főiskolán. — Ügy-e, igaza van ? de ép ez a dolog lényege: ne 
mindenki legyen kénytelen minden nyelvbe belekapni. Elosztás legyen, 
az iskolák különböző nyelveket tanítsanak, mint az új középiskolai 
törvények meg is állapítják. A lényeg csak az, hogy bármely nyelvet 
tanitó középiskola érettségi, vagy végbizonyítványa ugyanarra képesítsen. 
Egységes képesítést!

Végül, — nem mintha nem lehetne még sokat irni e szép könyv 
hatása alatt, de mivel az engem közelebbről érdeklő leánynevelésről 
külön emlékezem meg, — a  ta n á r o k  h e l y z e t é r ő l  szólok. T ic h y  István 
írja a XVIII. század végén: „Olyan állam, mely a lehető legolcsóbb
professzorokra akar szert tenni, aligha fogja a legjobbakat magának 
megnyerni. Legalább is nem nagy választéka lesz tanári pályára menő 
jó fejekben. A kiválóbb tehetségeket a tanári állás k ü l s ő  m e g b e c s ü lé 
s é v e l  é s  m e g f e le lő  a n y a g i  j a v a k k a l  k e l l  megnyerni, hogy erre a pályára 
törekedjenek“, Mily régi dolog ez, s ma is mennyire aktuális! Az 
anyagi javakról ne beszéljünk, hiszen erről elégszer esik szó — és 
bizony hiába. De a .külső megbecsülésről nem lehet nem szólni. A ta
nuló és szülő részéről egyaránt mennyi igazságtalanság ér minket, ta
nárokat, érezzük állandóan; azonban — sajnos — a felettesek elisme
rése is szűkmarkú velünk szemben. Csak legutóbb történt meg, hogy 
protestáns tanügyünk egyik legelismertebb büszkesége nyugalomba vo
nulásakor miniszteri elismerésben részesült (nem is kormányzóiban); 
ugyanakkor egy nem protestáns iskola pénzbeszedője és tisztes altisztje 
nyerte ugyanezt a kitüntetést. Ne fűzzünk hozzá kritikát: mindennél 
jobban és — szomorúbban beszél e tény! Reméljük, hogy Kornis, a 
nagy pedagógiai író, mint államtitkár érvényesíti történelmi kutatásainak 
gazdag tanulságait, s ehhez hasonlóak a jövőben — 150 évvel Tichy 
szavai után — végre elő nem fognak fordulni.

A tu d ó s o k  m e g b e c s ü l é s e  sem nagyobb a régi „jó" világban : Ré
vai Miklós rongyokban já r; nincsenek a tudománynak Maecenasai, 
panaszolja Kármáp József. S az igazi tudományosság legnagyobb ellen
sége a p o l y h i s t o r i z m u s ,  melyben főbűne az iskolának van, hol sokfélét 
tanítanak felületesen, tehát a latin nyelv tanulásából a kitűnő római 
közmondást elfelejtették: „Non múlta, séd múltúm." Mikor egy tanár 
kénytelen n é g y  osztály ö s s z e s  tárgyait tanítani — mert ilyen eset is 
volt, — vagy mikor a pesti piaristáknál 1825-ben az I. osztályban 230 
tanulót minden tárgyból egy tanár tanít, hogy legyen eredményes a 
munka, s ne legyen felületessé a tanár. A polyhistor-nevelés következ
tében az ifjú azt hiszi, hogy mindent tud, pedig csak „a műkifejezéseket 
tudja nyeglén elrecitálni, s reá nézve a tovább tanulás ingere ekkép 
megszűnik". (Berzeviczy Gergely szavai 1800. körül). Ennyi kívána
lomnak ember megfelelni nem is lehet képes, legkevésbbé a magyar 
tanár, ki a német egyetemeken nyelvtudás hiánya miatt nem érti az 
előadásokat, haza jövet nem olvas többet, folyóiratokat nem lát, őr telt 
és gőgös lesz, s egyik a másikkal viszálykodik. Itt csak a s z a k t a n i t á s
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segít, amit állandóan kívánnak is, no meg a rendszeres t a n á r k é p z é s .  
Ez utóbbit az evangélikus S c h e d i u s  Lajos 1828-ban, ugyancsak hít- 
sorsosunk, H u n f a l v y  Pál 1841-ben kívánta; ő azt is megjegyzi, hogy 
sehol sem tanítják a tanítást, szerinte „tanító (tanár)-képzőintézet felállí
tása az iskola javításának eleje“. A mieink Németországban látnak 
rendszeres tanárképzést, szemináriumi munkát, látják a hospitálás fon
tosságát, a próbaelőadások hasznát, s ezeknek meghonosítására törek
szenek. De mennyi idő telik el, míg szakképzett tanárok nevelnek s 
nem olyanok, kik egy leckével járnak csak az osztály előtt. Sok idő ! 
— hiszen még magam is ismertem olyan tanárt, ki a tárgynak csak 
egyes részleteit tanulta be tényleg egy órával növendéke előtt.

Még sok mindenre ki lehetne itt térni; azt hiszem azonban, soraim 
igazolják, mily tartalmi gazdagság jellemzi Kornis hatalmas művét, melyet 
el kell minden magyar pedagógusnak olvasni.

Budapest. D r .  B ö h m  D e z s ő .

Kortársaink. Szerkeszti: H a n k i s s  J á n o s . Szondy György : Csathó 
Kálmán, Zsigmond Ferenc: Herczeg Ferenc,Hankiss János: Tormay Cecile.

Hézagot pótol ez a könyvsorozat irodalmi életünkben s olvasóink 
körében egyaránt. Szerkesztője szerencsés ötlettel elevenítette fel ezt a 
több évtizeddel ezelőtt már fölvetett eszmét, amely az élő irodalom és 
az olvasótábor közt aranyhidat építeni van hivatva. Középúton halad e 
kiadás a komoly irodalomtudomány és a szórakoztató irodalmi olvas
mány között. Elsősorban a kalauz szerepét tölti be minden egyes kö
tete. Az írók nagy tömegéből egyes irodalmi értéket képviselő élő mű
vészre, kortársunkra hívja fel a közfigyelmet. Nem értékelni akar, mint 
inkább ismertetni, megértetni, esetleg megkedveltetni óhajtja a kisze
melteket. Hogy íróinkat szélesebb körű érdeklődés előtérébe állitja, ad
dig elsőrangú kultúrmissziót teljesít, de ha az „Előkészületben" jelzett 
írók mindegyikére, a kevésbbé jelentékenyekre is rákeriti a sort kiad
ványai keretében a szerkesztő, kissé többet is végez, mint amire vál
lalkozott. Efemér értékű írókra ugyanolyan értékmérőt alkalmazni talán 
mégsem kellene, mint komoly irodalmi nagyságokra, pláne egy és ugyan
azon terjedelemben. Az „egységes irodalmi közvélemény kialakítását“ 
érintő távolabbi célzata pedig részint kivihetetlen, részint meg nem is 
kívánatos. Uniformizálni ízlést úgysem lehet; hadd legyen a közvélemény 
minél változatosabb, csak alkossanon egyáltalán véleményt kortársaink 
felől s olvassa is őket minél számosabban mindenféle rétege az olva
sóknak, hiszen ha a figyelmet igazán fel tudta kelteni a vállalat valamelyik 
füzetkéje hőse iránt, már elérte célját; a többit elvégzik az illető írók művei.

Az ízléses kiállítású füzetek mindegyike 40—50 oldal terjedelemben 
jelenik meg az író arcképével és aláírásával.

S z o n d y  G y ö r g y  tanulmánya C s a th ó  Kálmánról 7 fejezetben, adja 
Csathó írói képének kialakúlását a Kis Laptól az Üj Időkig. Különös 
előszeretettel leplezi le regényhőseinek élő mintáit, az egytípusú női 
alakjait (Ibolya és rokonai), az író örök-témáját, a h ó d í tá s t  és annak
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variációit, a moder nőket és léha férfiakat. Regényeit általában három 
csoportra osztja. Elsőben a szerelem s a körülte lezajló bonyodalom 
nyer kifejezést sovány mese keretében (Ide tartozik a legtöbb Csathó- 
regény), Másodízben a társadalmi kasztok elleni küzdelem sikertelen
sége (Földiekkel játszó égi tünemény, Most kél a nap); s a harmadik 
teljesen különálló típus : Lányok, Asszony a bakon, Mindhalálig ciklus 
regény.

Legértékesebb első alkotása: Varjú a toronyórán, amivel feltűnt 
az irodalomban, de sokkal többre tartja maga Szondy is a Most kél a 
nap c. regényét. Leggyengébb a harmadik típus: Lányok, anyák, nagy
mamák. „A regény főfogyatkozása az, hogy álló jellemeket formál s 
ezekkel akar egy fantasztikus föltevést megjátszani: hogy két előkelő 
nő gyűlölködése az egész nemzetet, az egész ország sorsát eldöntheti. 
Mintha az örök Csathó-téma itt önmagán túlnőtt volna, hogy mindent 
magával ragadjon a lehetetlenek világába . . .“ — mondja igen találóan 
Szondy György. Alakjai szűk körben mozognak, szimpla problémák 
izgatják őket s egyetlen erőssége talán előadásmódja s mégis érdekes 
és eredeti egyénisége írónknak, kinek értékét a hivatalos irodalom talán 
túl is honorálta, ezt tehetnők mi még hozzá Csathó jellemzéséhez. 
Pontos bibliográfia és tárgymutató egészíti ki az ismertetést.

Nagyszerű értéket képvisel a sorozatban Zsigmond Ferencnek 
Herczeg Ferencről írt, jeles kritikai érzékről tanúskodó irod. alkotása. 
Mikszáth és Gárdonyi után mint legtehetségesebb Jókai utódot mutatja 
be finoman összeállított tanulmányában. Életkörülményeit nem vázolja, 
hisz tulajdonképpen nincs kimondott életrajza. Egyetlen körülmény bontja 
meg élete harmóniáját, szerencsétlen kimenetelű, válással végződő há
zassága, melynek hatása kiütközik több regényéből s azok alapján ipar
kodik Zsigmond Ferenc magyarázatát adni e válás tulajdonképpeni 
okának. Témaválasztása, alakitó művészete és stílusának szellemi há
romszögéből szemléli Herczeg egész írói uvréjét s állítja az olvasó elé. 
Egész egyéniségére nagyon jellemző reálízmusa Herczegnek, már témái
nak megválasztásában megnyilvánúl. Cselekvésének színtere a Délvidék, 
vagy a főváros, amit pontosan ismer, ritkán játszik egy-egy regénye 
külföldön s szereplői kizárólag a középosztályból kerülnek. Megadott 
színhely és korlátozott szereplőkön kívül még állandóan alkalmazkodik 
ahhoz, hogy egyszerű eseményei mögé valami erkölcsi tanulságot is 
rejtsen, amit mindenki azonnal észrevegyen. Szűk keretek között m jzog 
tehát, de annál pontosabban lát, érez és éreztet mindent, ami azokon 
belül történhetik. Ez főerőssége Herczegnek, mint írónak. A vérbeli 
irodalmi tudós pontosságával mutatja ki, miért alkalmazhatók regényei 
csaknem kivétel nélkül színpadra ; taglalja Herczeg költészetének „hűvös“ 
nyugalmát, lappangó lírizmusát, esztétikumát, művészi koncepcióit, fino
man disztíngváló tudatosságát, Elmélyedő figyelmét nem kerüli ki Her
czeg regényeinek fogyatékossága s a legtitkosabb vonatkozása sem. Az 
egész tanulmány tömör s szűkre szabott méretein megérzik, milyen 
nehezére esett a szerzőnek határt szabni gondolatai áramló folyásának,
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sok-sok mondanivalójának. Ezt a kimerítő értekezést majd egy nagyobb 
műben várjuk tőle.

*

H a n k i s s  János szerkesztő T o r m a y  Cecile-ről ír intimitásokban 
bővelkedő, lírai kifejezésekben gazdag, hangulatos méltatást, ami néhol 
az apotheózis határát súrolja. Első lapjain már érzik, mennyire nagy 
tisztelője és milyen alapos ismerője Tormay Cecile-nek s nem is tagadja 
azt. A magyar írónők fölé emeli s minden igyekezetével azon van, 
hogy ez a véleménye bekerüljön a köztudatba. Emberek a kövek kö
zött, valamint a Régi ház-ról tett megállapításai visszhangra találnak 
minden művelt olvasó lelkében; valóban annyi és olyan jelentőségű 
munkák, aminőknek Hankiss János beállítja azokat, de a Bujdosó 
könyv nagyszerű méltatásához, hogy „nemcsak irodalmi lírai remekmű, 
hanem a leghatásosabb társadalmi akció, ami az utolsó évtizedekben 
Magyarországból k iin d u lt...“ hozzátehetnénk: kár, hogy vádaskodó 
politikai utóízével, melyet nemes konzervatív hagyományokhoz való 
ragaszkodásának lázában Ady Endre ellen tendenciózusan beállított, ér
tékelésénél kissé hűvösebb hangra kényszerűi az objektiv irodalom- 
történész. Egyebekben igaza van Hankissnak: „nőies lelki rétegeződés 
és páratlan érzékenység, férfias életenergia és művészi alkotó erő, ger
mán miszticizmus, latin formaérzék és magyar közérzés“ a jellemző 
tulajdonsága e nem közönséges tehetségű, ragyogó stílusú írónőnek.

Hankiss Jánost pedig e tanulmányában is kifejezésre jutó apró
lékos műgondja, elmélyedő figyelme, mély irodalmi ismerete és stílus
művészete a leghivatottabb ircdalomtörténetírók közé emélik. D r . B . I.

Feljegyzések dr. Rácz Lajos bírálatára. Dr. Csengődy Lajos : 
A lélek halhatatlansága c. könyvéről értékes bírálat jelent meg e lap 
legutóbbi számában, amely többé-kevésbbé elismerő sorai között egy 
lo g ik a i  h ib á r a  is rámutat. A birált könyv épen egy lo g ik a i  a la p e lv r e  
támaszkodva foglalkozván a tárgyalt problémával, a szerző el nem mu
laszthatja, hogy az igazság kedvéért rá ne mutasson ennek a megálla
pításnak nem egészen szerencsés megfogalmazására. A dedukció, amely 
a bírálatot ehhez vezette, abból indul ki, hogy a szerző a meghalás 
folyamatának legelső jelenségeként az ö n tu d a t  k i a l v á s á t  említi és ennek 
ellenére a továbbiakban m é g i s  az Öntudat zavartalan állapotáról stb. 
beszél. Ha a bírálat készítője az alvás, kialvás szónak eredeti és nem 
a pl. gyertyára stb. átvitt értelmét tartotta volna szem előtt szillogiz
musa összeállításánál, úgy bizonyára nem került volna sor kifogásolható 
záradékának ilyen súlyos megfogalmazására. Mert így bizonyára nem 
kerülte volna el figyelmét az a tény, hogy az alvás, még a kialvás sem 
jelent megsemmisülést is, mint a költészetben használt átvitt értelme 
szerint. Egyébként ennek a különben is félreértés alapján kifogásolt 
megállapításnak abszolút érvényére a mű s ú l y t  n e m  is  h e ly e z , mert — 
mint az Utóhang hangsúlyozza is — csak azt tekinti demonstrandumnak, 
ami a lélek hal hatatlanságáról megállapítható, vagyis arra, hogy a test 
halála nem involválja magában a lélek megsemmisülését is, csak új 
környezetbe juttatja. Ami pedig a Petőfi hazafias lírájában használt stí-
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lus alkalmazásának az ilyen irányú, — a probléma óriási anyagának 
tömegével folyó birkózás közben különben sem stílusgyakorlatnak ké
szült — dolgozatnál való ajánlását illeti, arra vonatkozólag semmi meg
jegyzést nem tehet a szerény tanulmánnyal való szives és alapos fog
lalkozásért hálás szerző : C s . L .

Belföldi lapszemle.
Kálvinista Szemle 1928. évi 42. és 43-iki számában „A ref. 

leánynevelés fejlődése“ címen Darányi Gyula érdekesen ismerteti a 
B a á r — M a d a s  intézet múltját, jelenét és várható jövőjét, Érdekes, hogy 
e jeles intézet két ősalapitója közül Baár János róm. kath. vallású volt. 
Az intézet szervezése körül Darányi Ignác és Szilassy Aladár szerez
tek elévülhetetlen érdemet. Az intézet 1907. év őszén nyílt meg Fráter 
Eszter igazgató vezetése alatt, mint a budapesti ref. egyházközség és a 
dunamelléki ref. egyházkerület közös tulajdona. Nagymértékű fejlődése 
miatt szűknek bizonyult az I. kér. Attila-utcai bérház, új székház épí
tésére kellett gondolni, melynek alapkövét ez év október 31-én helyezték 
el. A szükséges államsegély kieszközlése kizárólag Ravasz L. püspök 
érdeme.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1928. évi szep
temberi száma igen gazdag tartalmú. Madai magvas elnöki megnyitója és 
Édes Jenő gondos titkári jelentésén kívül kiemeljük Víetórisz József, „Régi 
tanártipusok“ c. előadását, melynek vezető gondolata, hogy s z e r e s s ü k  
h iv a tá s u n k a t ,  m e r t  c s a k  a  h i v a t á s s z e r e t e t b ő l  m e r í th e tü n k  e r ő t  s z a k a 
d a t la n  to v á b b k é p z é s ü n k r e  s  m e r t  a  t o v á b b k é p z é s  n é lk ü l  k o n tá r ja i ,  n e m  
m ű v é s z e i  le s z ü n k  a  n e v e lé s  t u d o m á n y á n a k .

Orsz, Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny októberi szá
mának vezető helyén közli Bakonyi H.-nak németországi útjáról szóló 
beszámolóját e címen: „A német polgári iskola jelenlegi állapota." 
Jeszenszky Gy. : „Glosszák az iskolai tankönyvek lapszéleire" c. cikké
ben azt fejtegeti, hogy minduntalan fel kell hívni a tanulóifjúság figyelmét 
Csonkamagyarország jelenlegi lehetetlen helyzetére és rámutatni arra is, 
hogy kik ejtették rajtunk ezeket a bosszúért kiáltó szörnyű sebeket!

Magyar Pedagógia 1928. május—szeptemberi számában Loczka A. 
az amerikai középfokú oktatást ismerteti; Tass I. megismertet bennünket 
azzal, (Mit tanítanak Magyarországról a külföldi iskolában? címmel) 
hogy az amerikai, norvég, belga, német tankönyvek egy része milyen 
badarságokat tanít rólunk, sokszor nem tájékozatlanságból, hanem rossz
akaratból. Felhívja a M. P. Társaságot, gyűjtse össze az anyagot, javít
tassa ki tagjaival a tévedéseket, gondoskodjék arról, hogy az idegen 
tankönyvek már javítva érjék meg a legközelebbi kiadásokat, — Vár- 
konyi H. Od. Ferriere-ben „új iskola" elméletiróját mutatja be.



Magyar Tanítóképző 1928. évi szeptember számában Barcsai L. 
Scherer Sándor működését méltatja; Benkóczy E. pedig „A százéves 
egri tanítóképződről ír.

A jövő útjain julius—szeptemberi száma bejelenteti Ad. Ferriére 
magyarországi látogatását. Ezenkívül több, a III, tanügyi kongresszuson 
bemutatott előadást közöl: Frank A. „A tanulók egyénisége a nevelés
ben és tanításban." Arató Amália: „A módszer kérdése a középiskolai 
francia nyelvtanításban.“ Veresné Bruckner Paula: „Az ásványtan és 
vegytan tanítása a polgári leányiskolában.“ Az új nevelő műhelyéből 
c. rovatban kiemelendők: Elefánty S. „Alkotó tevékenység az első 
osztályos számtanitásnál" és Nemesné M. Mártának „Olvasás a cselekvő 
iskolában“ c. cikke (utóbbi részlet egy készülő munkából).

Magyar Művelődés augusztus—október számában Vujsz I. „A 
francia nyelvtanítás a középiskolában“ c. ír. Cikkében sürgeti a fone
tikának bevitelét a nyelvtanításba és e célból megfelelő fonetikai labo
ratórium felállítását; fel lehet használni a fonográfot és a rádiót is ; az 
olvasmányokat illetőleg azt kívánja, hogy csak értékes és érdekfeszitő 
olvasmányok választassanak ki, melyeket gondosan lefordítunk magyarra. 
A fordítási gyakorlatok egyúttal anyagot szolgáltatnak az idegen nyelvi 
szerkesztések számára.

Tanítók Lapja 1928. évi október 15. és november 1. számában 
Törös Károly kemény birálat alá veti a ref. e g y e t ,  k o n v e n t  által kiadott 
t a n te r v e t  é s  u ta s í t á s t .  Megállapítja, hogy e tanterv 20—30 éves vissza
esést jelent a valláspedagógiai felfogás szempontjából. Az anyag nagy
sága miatt nem jut idő az elmélyedésre, vallásos érzelmek felkeltésére, 
a többi tárgyakkal való összekapcsolásra. Pedig ez a fő, nem pedig a 
vizsgálatokon esetleg felmutatható külső eredmény. Legjobb volna, ha a 
tantervet az egyes egyházmegyék tanítósága és tanügyi bizottsága venné 
birálat alá ; ha pedig ez nem történhetnék meg, legalább a kiadandó 
tankönyvek enyhítsenek a lehetőség szerint a túlterhelésen. A novem
ber 1-i számában találjuk „a t a k a r é k o s s á g i  n a p “ alkalmából Molnár 
Jánosnak „szülői értekezletre" szánt e tárgyú ügyes előadását. S z .  O .

Külföldi lapszemle.
Neue Bahnen. 39 Jahrg. 1—3 Hefte. H . W i e c k m a n n : A nevelés 

joga címen a XX. század kedvelt pedagógiai jelszavát: Vom Kinde aus (a 
gyermekből induljunk k i!) veszi erős kritika alá. A túlzók ellen for
dul, akik már annyira mentek, hogy kérdésessé tették a nevelés jogo
sultságát. A gyermeket szembeállították az emberi kultúrával, mely a 
természetes fejlődést akadályozza. Ez a fölfogás téves, mert a fejlődést 
mindig két tényező határozza meg: a fejlődő és a környezet. Darwin 
elmélete is a környezethez való alkalmazkodáson épül fel. Tulajdon
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képen a kultúra az emberre nézve maga a természet. Éppoly kevéssé 
ellentétesek, mint a növény és a virág. A gyermek beleszületik a mai 
kultúrába, melynek hatásai rá nézve átvitt értelemben természeti hatá
sok. Az alkalmazkodás ehhez a kultúrához feltétlenül szükséges erői
nek helyes kifejlesztése és az élet uralmának megszerzése szempont
jából. A nevelésnek igenis van jogosultsága, mert a környezetnek a 
tervszerű átalakító hatása a legtermészetesebb. Mi képviseljük a gyer
mekkel szemben a környezetet, mi vagyunk számára az elérendő cél, 
hogy vele együtt a folyton változó, fejlődő embert kéviseljük.

W. Hecker az erkölcsi fejlettség fokának megállapítására használt 
kísérleti módokat összefoglalóan ismerteti. Összeállítja először is azokat 
a kérdéseket, amelyekre a sikerrel alkalmazott vizsgálati mógszerekkel 
választ kaphatunk. Ezek : a tényleges erkölcsi teljesítmény, a várható, 
lehetséges teljesítmény, erkölcsi ismeretek, erkölcsi magatartás, érzés, 
akarat, értékelés, elhatározás tekintetében motiválás, eszmények. Ez
után a használt módszereket sorolja fel és röviden ismerteti, mindegyik
nél jelezve, hogy az előbbi pontok melyikénél lehet alkalmazni, A fon
tosabb vizsgálati eszközök : 1. a tanuló megfigyelése erkölcsi cselekvé
sében (játék, szülői ház, iskolai közösség, kirándulás stb.), 2. alapos ön- 
megfigyelés, 3. kipróbálás meghatározott esetekkel, 4. visszaemlékezés 
a nevelő saját erkölcsi élményeire, 5. önéletrajz, 6, kikérdező módszer,
7. erkölcsi Ítélkezés adott esetekre, 8. fogalmazványokkal. A pszycho- 
lógusok ezeken kívül még több módszert használnak, pl. a három szó 
módszerét, meghatározás módszere, napló, eszménykutatás, példa-mód
szer, összehasonlító-módszer. Természetesen egy módszer magában 
nem elégséges kellő tájékozódáshoz.

W. Eckart a képzés fogalmának fejlődését tekinti át. A XIX, sz.- 
ban a képzettség és a társadalmi rang szoros összefüggése volt irány
adó, minél magasabb rangú iskolát végzett valaki, annál feljebb haladt 
a hivatali ranglétrán. A képzés anyaga humanisztikus, mellékes az élet
ben való hasznavehetőség. Ezzel szemben a jelen századot a mate
riális gondolkodásnak megfelelően a szakképzés egyenrangra emelése jel
lemzi a gimnáziumi képzettséggel. Érdekes párhuzamot von az egyes 
korok társadalmi berendezkedése és a képzés fogalmának fejlődése kö
zött. A metafizikai alapozású egyházi hatalom és a hagyományra tá
maszkodó nemesi uralom után a polgárság uralmának nem volt efféle 
speciális alapja, gyökere, ezért fordul az ókori műveltség ideális huma
nizmusához. A polgárság iskolája ezért volt humán szellemű. Ma már 
a gimnázium elvesztette egyeduralmát, sőt az elemi iskolával kapcsolat
ban is beszélnek képzésről, ami szélesebb néprétegek uralomra jutásá
nak jele.

B. Wehnert a jutalomról ir. A német idealisták ethikája elvetette 
az erkölcstanban a jutalom fogalmát. Az uj filozófiai gondolkodáson 
épülő ethika, mely az ideális erkölcsiséggel szemben a valóságos er
kölcsöt vizsgálja, újra felszínre hozta a jutalom fogalmát, mert hozzá
tartozik az élethez. Természetesen a jutalom mindenki számára más és 
más, A hős jutalma a szenvedés kiállása. Nem a jutalom a cselekvés 
célja, de mert cselekszem, érte valamilyen jutalmat is nyerek.
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A gyakorlati részben a történelem tanításáról mutat be F. Kunze 
egyévi munkaprogrammot, mely a tanulók foglalkoztatásával a külön
böző korok ruházkodásához fűzi a történelem áttekintését; főleg műve
lődéstörténet kapcsán. A rádiónak történettanításra való alkalmazásáról 
is szól egy cikk, melyben a szerző arra mutat rá, hogy jelenkori fon
tos történelmi eseményeknek rádió segítségével eszközölhető végigélése 
utján lehetne erősíteni a történelmi felfogást.

K. Odenbach: A lélektan relativizálása címmel a relativizmus 
szellemének érvényesülését tárgyalja a legújabb lélektani kutatásokban. 
A XVII. század lélektana teljesen dogmatikus jellegű, uralkodó a lelki erők 
és velünk született eszmék tana. A lélek fogalma teljesen a vallási 
hitben adott kész fogalom. A nevelés is dogmatikus, módszerében is. 
A racionalizmus világfelfogásának felel meg az empirikus lélektani irány, 
mely a XIX. században divatos. Az újabb filozófiai rendszereken érzik 
a relativizmus hatása. Ezt tükrözi W. James pragmatizmusa (az igazság 
értékét haszna szabja meg), Poincaré konvencionalizmusa és Vaihinger 
fikcionalizmusa. A lélektanban Freűd pánszekszualizmusa teljesen fiktiv 
alapfeltevéseken épül fel. De relativ felfogást mutat Spranger lélektani 
rendszere is. O nem elemekre akarja bontani a lelket, hanem egészé
ben ragadja meg, mint struktúrát és az egyéni lelket beleállitja az 
egyén felett álló nagy szellemi összefüggések hálózatába. Rendszere 
egy sor fikción alapul: a teljes életegység feltevése, ez életegységnek 
normativ értékek szerint való megoszlása, az objektiv szellem bele
nyúlása az egyéni lélekbe, a lelki mozzanatok teljes belső összefüg
gésének postulátuma. Relátiv tudományos felfogást mutat az is, hogy 
Spranger a jelenben élő német ifjú lelki világát vizsgálja és tartózkodik 
az általánosítástól.

H. Jakobi a kommunista orosz állam viszonyát ismerteti az egy
házhoz. Megállapítja, hogy az állam és egyház szétválásztasát a leg
tökéletesebben végrehajtották. Ezért persze az egyháznak minden va
gyonát elvették, adószedési jogától megfosztották, és az iskolákban meg
tiltották a vallástanitást, hogy a jövő generációt a kapitalizmus gondolat- 
világától teljesen felszabadítsák és megóvják a vallási „előítéletek" 
nyűgétől, a „népek ópiumától". Bár az állam védi az egyén szabadságát 
vallási magatartásában, de óriási propagandát folytat minden vallásos 
életfelfogás ellen. Erre még az egyházaktól elvett templomokat is fel
használja, melyekben sok helyütt múzeumokat rendez be vallás elleni 
propagandája számára.

A gyakorlati részben érdekes a számtan tanításnál a mozgás fel- 
használásának követelése a puszta szemlélet helyett. A tulajdonnevek 
eredetének kutatása a nyelvi tanítást érdekessé teszi. Erre szolgál a 
közmondásoknak újszerű tárgyalása, mely nem nyelvtani elemzésben 
merül ki, hanem rokon tartalmú mondatok alakításával, a közmondás 
eredetét magyarázó történetek költésével élénkíti a tanítást.

A 3. szám Paul Oestreichnak ennek a nagyhatású, forradalmi 
gondolkodású német pedagógusnak rendszerét ismerteti. Egyik cikk tá
madja azt a közkeletű felfogást, amely Oestreichban utópistát lát. Ellen
kezőleg ! Bár reformgondolatainak gyakorlati kivihetőségével keveset
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törődik, de kiindulásában mélységesen realista. A mai emberi élet ne
héz válságaiból akar kisegíteni és a megoldás lehetőségét áldozatkész 
emberek munkájától várja, Nem is annyira utópia az ő pedagógiája, 
inkább nevezhetjük Oestreichot utópista reálpolitikusnak. Rendszerében 
nemcsak a szorosan vett iskola-kérdés foglal helyet, hanem szerinte az 
igazi pedagógusoknak az egész emberi életet kell hatalmukban tartani. 
Politikusnak is kell lennie. Az emberiség nagy átalakulásban van. Meg
szűnt a fehér faj kizárólagos uralma, a színesek lázadása emberi jogai
kért küszöbön áll. Vége a szűk látkörü nacionalizmusnak, mely az egész 
emberiséget egybeolvasztó demokratizmusnak adja át helyét. Nem ha
talmi terjeszkedés, hanem a népkultura elmélyítése a jelszó. Az egész 
emberiség testvéri együttműködésének megteremtése a legfontosabb kultur- 
feladat. Az összes népek belső egységére kell nevelni minden nemzet 
nevelőinek, Az egyes ember nevelésében is a teljesség Oestreich főkövetel
ménye. A nevelés célja szerinte a teljes ember, személyi, népi és 
emberi tulajdonságainak teljes kifejtése. Az új tanítónak is ehhez 
képest a teljes emberség politikusának kell lenni. Az iskolában pedig 
a munka-iskola kapcsán a termelés iskoláját kell megteremteni, amelyben 
nem a logikai fogalmak egyszerű autorativ átadása történik, hanem a 
gyermekek saját tevékenységükkel alakítják ki lelki világukat. Ilyen 
iskolában csak olyan tanítók működhetnek sikerrel, akik nem egysze
rűen közoktatási hivatalnokok, hanem maguk is igazi képzettséggel rendel
keznek, igazi kulturpolitikusok, nincs igényük tekintélyre, mélységesen 
ismerik a gyermek lelkét, az ifjúságot, nincs szükségük büntetésre, az 
egész emberi élet alapos ismerői, nevelő tevékenységükben teremtő 
emberek. Péter Zoltán.

Egyházi és iskolai hírek.
Az Országos Ref. Tanáregyesület határozata. A magyarországi 

református egyház negyedik budapesti országos zsinata a közelmúltban 
fejezte be első ülésszakát. Ez első ülésszakon módosította az Egyházi 
Törvények V, és VI. törvénycikkét. Közgyűlésünk nem bocsátkozhatik 
a módosítások érdemi bírálatába, befejezett tényekről lévén szó, nem 
is volna célszerű. Minthogy azonban az V. és Vl. t.-c. a magyar refor
mátus iskola alapvető problémáira ad tartós érvényű megoldást, köz
gyűlésünk mig egyrészről hálás elismeréssel emlékezik meg a negyedik 
budapesti országos zsinat tanártagjainak, különösen illusztris elnökünk, 
Dóczi Imrének a magyar református iskola és oktatói érdekében ki
fejtett tevékenységéről, másrészről azonban sajnálattal állapítja meg 
közgyűlésünk, hogy az V. és VI. t.-c. nem egy rendelkezése panaszra 
ad okot,

A tanárok, tanítók vegyes házassága kérdésében az előkészítő 
bizottság javaslatának törvényerőre emelését remélte a magyar refor
mátus tanárság. Véleményünk szerint ugyanis a múlt tanulságain és
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emberies szempontokon felépülő javaslat a legtávolabbról sem veszé
lyeztetné a gyülekezet és az anyaszentegyház érdekeit. A régi törvény 
zordon szigorával azonban ismét belekerül törvénykönyvünkbe s lesz 
továbbra is sok keserűség forrásává.

Ugyancsak az előkészítő bizottság javaslatának törvénybeiktatását 
várta a református tanári rend a birói fórum kérdésében. Fegyelmi 
ügyeinkben az iskolát, a tanári munkát, a tanári erények és bibák 
legjobb ismerője s igy legilletékesebb bírája, az iskola munkása, a 
tanár, csak nagyon kivételes esetben, biráskodhatik: az egyházi bírósá
gokban csak nagy kivételként foglal tanár is helyet. Ez elszomorító, a 
református tanárság számbeli és szellemi súlyával nem arányos hely
zetnek némileg ellensúlyozását láttuk az előkészítő bizottság azon javas
latában, hogy a tanárok elsőfokú fegyelmi bírósága az egyházkerületi 
bíróság legyen. A zsinat másképen határozott. Határozata, vezették 
légyen a törvényhozókat bármily tiszteletreméltó jogi szempontok és 
elvek is, a magyar református tanárságban nem kelthet megnyugvást.

A negyedik budapesti országos zsinat I. ülésszaka, az ezen hozott 
törvények, több törvényhozónak a református tanügyet és ennek mun
kásait illető nyilatkozatai elővigyázatra intenek, számbeli és szellemi 
súlyunkkal, munkánk egyházi és nemzeti jelentőségével nem arányos 
jogi helyzetünk pedig arra késztet, hogy panaszainkat a zsinat leg
közelebbi ülésszakán feltárjuk, az egyházalkotmányban bennünket meg
illető szerepkörre jogos igényeinket bejelentsük. Közgyűlésünk megbizza 
a központi igazgatóságot, hogy e jogos igények biztosítása céljából az 
I. t.-c.-re vonatkozólag régebbi memorandumaink felhasználásával terve
zetet készítsen, e tervezetet rendkívüli választmányi gyűlésen történő 
letárgyalás után terjessze az Országos Zsinat elé, megbizza egyszers
mind a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőségét, hogy folyóiratunkban 
a magyar református tanárság egyházalkotmányjogi helyzetét, méltányos 
kívánságait tartsa nyilván, továbbá egyesületünk minden tagját, hogy e 
kérdésnek javunkra való megérlelését az egyházi sajtóban közlemé
nyeikkel segítsék elő.

Tisza István gróf szomorú halálának 10-ik évfordulóját széles 
ez országban gyászünnepekkel ülték meg. 

A „Prot. Tanügyi Szemle“ sem mehet el részvétlenűl ez évforduló 
mellett, mert ha voltak is Tiszának politikai tekintetben tévedései, de 
fanatikus magyar érzését, nagyszerű emberi erényeit ma már senki sem 
vitathatja el tőle. Ma, 10 év távlatából, volt ellenfelei is máskép ítélik 
meg szereplését, mely két front elleni harcban őrlődött fel és így ő 
óriási tehetségéhez, sziklaerejü egyéniségéhez képest látszólag keveset 
alkothatott. De jelentőségét mutatja: hogy bárha nincs is még oly messze 
tőlünk, neve már is „eszmévé finomult", még pedig ha Kossuth a füg
getlenség, Deák a jogfolytonosság, úgy Tisza kétségkívül az integer 
Magyarország eszméjét képviseli 1 Ezzel Tisza belépett a nemzeti 
Pantheon nagy alakjai közé! . . .

a bonyhádi ág. h. ev. reálgimnázium 35 
éven át volt tanára és ebből 29 évig volt 

igazgatója, nyugalomba vonulásának 11-ík, áldásos életének 73-ík évé-
Gyalog István
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ben, nov. 2-án elhúnyt. A nagyérdemű tanférfiú méltatására még vissza
térünk.

Ádám József, a gyönkí ref. gimnázium nyug. igazgatója 
f. hó 9-én elhúnyt. 32 évig szolgálta inté

zetét, mint tanár és mint igazgató. A tanári kar gyászjelentése szerint: 
„Református hitünknek búzgó lelkiismeretes sáfárja, a magyar kultúrának 
cselekvő, állandóan dolgozó munkása volt. Emberszerető lelke melegét 
átsugározta mindenkire, ki vele a társadalomból érintkezésben volt, át
vitte tanártársaira, tanítványaira egyaránt. Derűs lélekkel végzett sze
retetteljes munkálkodását megértés, áldás kisérte". Temetése f. hó 11-én 
volt Gyönkön. Áldott legyen emlékezete!

Nagy megtiszteltetés érte dr. Baltazár Dezső tiszántúli ref. 
püspököt s rajta keresztül az egész magyar protestáns egyházat, A 
Protestantizmust Védő és Terjesztő Világszövetség elöljárósága felkérte, 
hogy az 1929, évi pünkösd két napján a speieri protestációs biro
dalmi gyűlés 400 éves emlékére rendezendő ünnepélyen, mint a világ- 
szövetség egyetlen szónoka, beszédet tartson, Felette örvendetesnek és 
nagyjelentőségűnek tartjuk, hogy az egész világ protestantizmusának 
együttes ünnepélyén, a világ protestantizmusának együttes szószólójáúl 
magyar embert választottak.

Vallások statisztikája. A legújabb statisztika szerint jelenleg 
1822 millió ember él a földön. Ezek közül keresztyén 650 millió ; még 
pedig r. kath. 300 millió, protestáns 230 millió, görögkeleti 120 millió. 
A nem keresztyének közül 250 millió mohamedán, 356 millió brahmán, 
570 millió buddhista, 99 millió primitív pogány vallások követője, 14 
millió valláson kivüli, zsidó 13,650.000.

Raffay püspök ünneplése. A bányai ev. egyházkerület püspöke 
e napokban töltötte be főpapi működésének első tiz és a pesti ev. 
egyházközségben való lelkészkedésnek 20-ik évét. Ez alkalommal hívei 
és tisztelői fényes ünneplésben részesítették. Érdemeit az „Evang. 
Családi Lap“ 33-ik, a „Jöjjetek el énhozzám" 6. lap 33-ik és a „Magyar 
Protestánsok Lapja" 31. száma méltatja, A püspök jubiláris ajándékul 
az Üj Testamentum fordítását ajánlotta fel a kerületi missziói tevé
kenység megkönnyítésére.

D. Dr. Pröhle Károly a soproni theol. fakultás prodékánja meg
hívás folytán két előadást tartott a Helmstedtben űlézesett teológusok 
konferenciáján. (Október 1—10-íg.)

Kapi Béla a dunántúli ev. egyházkerület püspöke, mint szombat- 
helyi lelkész elfogadva a győri gyülekezet meghívását október 7-én 
foglalta el győri lelkészi állását, melybe 14-én iktatták be lélekemelő 
ünnepség keretében.

Br. Prónay Dezső a magyarhoni ev. egyetemes egyház volt fel
ügyelője e napokban ülte meg 80-ík születésnapját, mely alkalommal az 
ev. egyház és Pest vármegye tisztelgett nála. Az O. E, T., melynek az 
ünnepelt tiszteletbeli tagja, meleghangú átiratban fejezte ki jókívánságait.
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Az Ifjú Évek c. ev. képes ifjúsági folyóirat 1. száma megjelent. 
Tulajdonkép nem új lap ez, hanem a 10 évvel ezelőtt megszűnt folyó
irat új életre keltése, melyet akkor 6 éven át a mostani lelkes szer
kesztő : Algőver Andor szerkesztett. Melléje most hatalmas, kipróbált 
gárda lépett. A kiadóhivatal főnöke: Ruttkay Miklián Gyula; főmunka
társak: Bőhm D., Dendely G., Gaudy L,, Gál I., Jánossy I., Lamnek 
V., Oravecz Ö., Papp F., Szeberényi Z., Szigethy L.. Szuchovszky Gy., 
Szuchovszky L., Takács I., Vályi L., Vidovszky K. — Az 1. szám 
következő tartalommal jelent meg: Régi dal a régi út mentén (Algőver 
A.), Ifjú Évek (Takáts I.), Az ifjú Luther (Gaudy L.), Nemzetiségi poli
tikánk a kiegyezés után (Jánossy I.), Őszi beszélgetés (Oravecz 0.), 
A magyar dalműről (Böhm D.), Négy színjáték Eperjesen és Thököly 
Imre (Szigethy L.), Nyugtasd meg szived (Takáts I.), A pesti diák és a 
falusi magyar világ (Szigethy L.), Levél gyorsíróműtársaimhoz (Gaudy L.), 
A nyelvészkedésről (Pap É.). Égyéb rovatok: A sakkjáték és sakk. 
Innen-onnan. Híreink,

Figyelmeztetés. Felhívom református intézeteink volt szerzetes
tanárainak figyelmét arra, hogy szerzetestanári szolgálati éveik beszámí
tását a V. K. minisztériumtól szolgálati utón kérhetik. Az 0. R. T. E. 
főjegyzője.

Dr Zsio’mondv Jenő ' a bányai eY‘ egyházkerület felügyelője, a 
“ y 1 felsőház tagja, m. kir. udv. tanácsos 80 éves

korában Budapesten meghalt. Puritán jelleménél, hithűségénél és igazság- 
szereteténél fogva széles körökben nagy tiszteletben állott. Temetése 
október 26-án ment végbe.

A Baár—Madas ref. leányliceum és nevelőintézet székházának 
alapkőletételi ünnepsége október 31-én folyt le Budapesten II. Rókus- 
hegyi-út 5. sz. alatt. Imádkozott Ravasz L. püspök, beszédet mondott 
Némethy Károly főgondnok, az alapkő okmányt felolvasta Darányi 
Gyula udvari tanácsos.

Forberger Vilmos
éves korában Pöstyénben meghalt.

a lőcsei m. kir. áll. főreálískola volt rajz
tanára, jóhirű rajzoló és festőművész 81

Tanárválasztás. Dr. Vasady Béla pápai teol. akad. tanár a sáros
pataki főiskolán megüresedett rendszeres teológiai tanszékre válasz
tatott meg.

Értékes könyvakció. A Soli Deo Gloria Szövetség 11 pengő 30 
fillér helyett 8 pengőért adja egyszerre rendelve és a pénzt előre küldve 
a következő könyveket: Dr. Makkai Sándor: Öntudatos Kálvinizmus, 
Csűrös István : Példának okáért . . . (243 beszédillustráció), Szalonnás 
János: Református Ifjú, Böszörményi Jenő: Verőfényes utón. Pénz és 
megrendelés e címre küldendő : Soli Deo Gloria Szövetség Budapest, 
IX. Kálvin-tér 7., II. 15.
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Az Ébresztő novemberi száma gazdag tartalommal megjelent, 
Közli az ifjúsági munka részletesen kidolgozott programmját. Két isme
retterjesztő előadást, Jézus Élete tanúlmányát, Társasjátékokat, az Ima
hét anyagát, külön imaheti anyagot serdülő fiuk részére (cserkészek is 
nagyon jól használhatják) jól használható reklám-rajzokat, valamint az 
ifjúsági munka legfrisebb híreit. Novemberi számban ezenkívül képes
melléklet is van. Előfizetési ára egész évre 3 pengő, Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek Szövetsége Budapest, IX. Üllői-ut 29, II.

Diákszövetséget alakítottak a kiskunhalasi ref. Szílády-reálgim- 
názium öregdiákjai f. hó 4-én, mintegy 300 öregdiák részvételével. Elnö
kök lettetek Báthory Gábor tanár és Dencz Ákos országgyűlési képviselő.

Az Országos Ref. Tanáregyesület pénztárának közlemé
nyei. 1928. évi május hó 8-tól október végéig beküldőitek:

I. T a g s á g i  d í j r a : Kunszentmiklós 48, Karácsony Sándor 4, Deb
receni tanítóképző 44, Miskolc reálgimn. 120, 1928—29-re: Dr. Erdélyi 
Lajos 4, Kiskunhalas 64, Miskolc leánygimn. 88, Debrecen tanitónő- 
képző 28, H. Fekete Péter 12, Kecskemét jogakadémia 20, Mezőtúr 
76, Nyíregyháza leánykálvineum 20, Kecskemét reálgimn. 52, Sáros
patak Akadémia 18, Szeghalom 20, Debrecen gimn. 48, Sárospatak 68, 
Győrffy István Szeged 4, Pataky Dezső Kiskunhalas 4, Búza László 
Szeged 8, Székely József Kisújszállás 8, Faragó Bálint Budapest 4, Ho- 
dossy Béla Sárospatak 4, Pöcz János Balatonkenese 4, Mikes Gyula 
Budapest 8, Pápa gimn. 40, Nagykőrös gimn. 72, Debrecen leánygimn. 
64, Majeszky Béláné Debrecen 4 P.

I I . T a n á r o k  G y e r m e k e in e k  N e v e l é s i  a l a p j á r a : Debrecen gimn. 
22'40, Kunszentmiklós 560, Berettyóújfalu polg. 271'04, Debrecen leány
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Elnöki megnyitó
az Országos Evangélikus Tanáregyesület 

1928. november 14-én Budapesten tartott közgyűlésén.

Amikor a magyar evang. tanárság egyetemének képviselőit elnökünk 
nevében is tisztelettel üdvözlöm, képzeletem kettős okon egy szobor 
alakját vetíti szemem elé. Ez az első ércszobor, mely középiskolai 
magyar ev. tanár emlékét óvja a feledéstől s a belőle áradó fényből 
reánk is vetődik egy-két sugár, hiszen akit megtestesít, egyesületünknek 
tisztelettel övezett disztagja volt . . .  De a Benka Gyula szarvasi szobra 
nemcsak az ő komoly, kedves arcvonásait örökíti meg; szimbolikus 
kifejezése a tanítványok éveken át őrzöttt kegyeletének s annak a 
gondolatnak, hogy a tanár munkája nem vész e l : nemzedékeken át 
öröklődik, hat, fölragyog, ha igazán lélekből fakadt. S ha fölteszem 
magamban a kérdést: mi az, ami oly erővel ragadta meg és fogva 
tartja ma is a Benka Gyula tanítványainak; férfiaknak, öregeknek, 
aggoknak lelkét egyaránt, mintha hallanám ércajkáról a feleletet: az 
ihlet a tanításban. Méltóztassanak megengedni, Hölgyeim, Uraim, hogy 
ezt az ihletet ma néhány szóval megvilágítsam.

Az ifjú lélek, ha nem borul rá sötét fátyolként az átöröklés fátuma, 
nem a pesszimizmus árnyékverte világát keresi. S nekünk, az ifjúság 
nevelőinek meg kell tartanunk növendékeink lelkét természetes derű
jében, ha azt akarjuk, hogy tanár és tanítvány az ihlet pillanatában 
találkozzanak. Ez okból az iskolát „derült vidámság" helyévé s a taní
tási órákat kívánatosakká kell tennünk, hogy az ifjú lélek természetes 
optimizmusát tovább tápláljuk. A lélek derűje váltja ki tanár és tanít
vány lelkében a hangulatot, amely épen olyan fontos a tanitásban, mint a 
műalkotásban. Hiszen mi is művészek vagyunk: a legfinomabb anyag
nak, az embernek formálói. S a lélek derűje elsősorban a tanár egyé
niségéből sugárzik elő, de a testületi szellemből is fakad. Evang. isko
láink egyik erőssége épen ez a testületi szellem volt, mely egyéniségét, 
színezetét abból merítette, hogy tanári karaik nem ide-odahelyezés 
ntján akakultak, hanem olyanokból állottak, akik életük egyik felada
tának tekintették az egy helyben való maradást, intézetük ősi hagyo
mányainak ápolását s az azokba való beleolvadást.

De az ihletett tanítást keltő hangulat függ a tanulók egyéniségétől 
s főleg az ezt oly jellemzően kifejező intézeti szellemtől is. Az iskola 
közszelleme azonban nagyrészt visszhangja a tanári kar szellemének s 
elsősorban annak a viszonynak, amelyben a tanárok s a tanulók álla
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nak egymással. S itt tág munkatere nyílik a Rendtartásban elő nem irt, 
de a tanári lelkiismeretben gyökeredző nobile officiumnak — ahogy 
Benka Gyula nevezi — mely különösen az esendő, a gyenge, a túlsá
gosan szerény, félénk, bátortalan, vagy ahogy az egyéni lélektan fő
képviselője, Adler mondja: az „alsóbbrendűségí érzéssel“ sújtott gyer
mekeknek megértésében, felemelésében, megvigasztalásában új útra 
térítésében keresi és találja egyik legszebb feladatát. Noteszunkba je
ligéül lehetne felírnunk: a művész a kifejezésért küzd az anyag ellen
állásával, keménységével, érzéketlenségével, — a lelkek formálójának 
küzdelme sem kisebb : mindezen felül még az alsóbbrendűségí érzést 
is le kell győznie; de ne hagyja cserben soha az alkotási vágy s a 
siker optimizmusa.

A hangulat indítja meg a művész ihletét, amelynek annyira áhított 
pillanataiban a műalkotás öntudatlanul formálódik s emelkedik a kép
zelet szárnyán az alkotó lelkében. De a legszárnyalóbb képzelet sem 
teremt a semmiből: a művészi lélek tudatos és tudatalatti tartalmából 
táplálkozik. A tanítás ihlete sem meríthet másból, mint a tanár lelki 
kincstárából, gondolati és érzelmi értékeiből, amelyeknek gazdagodását, 
teljességét Benka szerint az éri el, aki nem restül meg az önképzésben, 
nem lazul meg az önbirálatban és önfegyelmezésben, nem gyakorolja 
magát a megtorlásban, hanem sokkal inkább a kiengesztelő bocsánat
adásban . . . s akinek — tegyük hozzá — intuícióját az a krisztusi 
szeretet táplálja, amely a kényelemnek, modorosságnak, kíméletlenségnek 
azt kiáltja: „Engedjétek hozzám a kisdedeket . . .

Hölgyeim, Uraim, úgy érzem: e néhány töredékes szóval-gondo- 
lattal ama szobor ércajkának voltam tolmácsa. Ha valamikor, napjainkban 
van szükség ihletett tanításra. Élvhajhászat és frivolság, törtetés és 
balkanizmus, közöny és kishitűség annyi démontársával dúlja az emberi 
társadalmat, sajnos : nemzetünkét is — s ezeréves hazánk romokban 
hever. Mindenki lesi, várja, könyörgí az újjászületést ez esendő világban, 
bár kultúrájának alkonyát is megjósolták már . . . Ám az újjászületés 
csak új nemzedék útján válhatik valóra. És hogy ez bekövetkezzék, 
a társadalom, elsősorban a családok könnyel áztatott mea culpája s a 
tanári és tanítói rend ihlete szükséges hozzá. Mi megtesszük köteles
ségünket, mi hirdetni fogjuk az optimizmust . . . Ennek reményében 
mai közgyűlésünket megnyitom.

Dr. Rell Lajos.

Jelentés
azOrsz. Evang. Tanáregyesület 1927 28. évi működéséről.

Az 1927—28-as esztendő mindenkor a magyar kultúrpolitika és 
magyar közoktatás legproduktivabb korszakai közé fog számítódni, oly 
sok történt, ami a krónikaírók tollára érdemes.

Elsőben is megjelentek az „ Utasítások a középiskolák tantervéhez“. 
Általában az volt a benyomás, hogy az új utasítások megtartották a
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réginek az értékeit és fő elveit, sokszor szó szerint követik, de hala
dást is jelentenek, kivált a történelemtanítás és élő nyelvekről szóló 
fejezetekben, ahol felhasználták a világháború folytán megváltozott bél
és külpolitikai konstelláció tanulságait. Ezzel függ össze, hogy itt-ott 
talán túlkonzervativ szellem nyilvánul meg benne, igy mikor azt mondja 
pl.: „Maradjon meg az iskola azoknak az íróknak a méltatásánál, 
akiket klasszikusoknak tekintünk s akikre nézve a kritikai értékelés 
eredménye nagyjában egyöntetű“. Ez ugyanis Ady kizárását jelenti, 
amit a magam részéről azért tartok hibának, mert sokkal jobb, ha ezt 
a kétségkívül nagy tehetséget az iskolában jellemezzük összehasonlítva 
a nagy klasszikusokkal, amikor a tanulók helyes szempontot nyernek 
a megítéléséhez, mintha maguk fordulnak hozzá és akkor több mérget, 
mint mézet szívnak belőle.

A második nagyjelentőségű eseménye az évnek a III. egyetemes 
tanügyi kongresszus és a vele kapcsolatos tanügyi kiállítás. Ez a kong
resszus nem állt a mámoros boldogság és öntudatos büszkeség jegyé
ben, mint az 1848-iki első, vagy az 1896-iki ll-ik, de nem kevesebb 
lelkesedés és törhetetlen kötelességtudás hozta össze ezúttal a csonka
ország oktatóit avégből, hogy irányt szabjanak a nemzeti alapokon 
nyugvó közoktatásügynek, hogy egységes iskola-szervezetet létesítsenek 
és hogy végül a tanügyi munka kellő értékelésének a módozatait meg
állapítsák, A plénáris-gyűlések és a húsz szakosztály ülései egyaránt 
gazdag programmot dolgoztak fel. Reméljük, hogy mindez nem lesz 
írott malaszt, hanem hogy a hozott határozatok gyümölcsöző hatása ki 
fog terjedni közoktatásunk minden ágára.

Egyesületünk is kellőkép kivette részét a kongresszus munkájából. 
Mindjárt az előkészítő bizottság munkálataiban szerepelt Böhm D. igaz
gató. Ugyanőt, valamint Haberehrn G. és Mohr Gy. kartársakat küldte ki 
egyesületünk hivatalos képviselőkül. Haberehrn a középiskolai énektanítás
ról jelentett be felolvasást, Mohr pedig „Nemzetvédő tanterv és a magyar 
fogalmazástanitás reformja“ címen, Magán a kongresszuson tagtársaink 
közül szerepeltek: dr. Laurenczy Vilmos, aki „a mezőgazdasági tanár
képzésről“ és „Mezőgazdasági szakoktatásunk“ mai helyzetéről érte
kezett és Oppel Imre, aki a művészeti nevelésről tartott előadást. Vé
gül megemlítjük, hogy a titkárt dr. Weszely Ödön, a pedagógiai szak
osztály elnöke, „A pedagógia tanítása és a pedagógiai ismeretek ter
jesztése" címen tartandó előadásra kérte fel, melyre azonban a titkár 
Németországba tervezett tanulmányútja miatt, nagy sajnálatára nem 
vállalkozhatott.

Az idei országos tanügyi kiállításnak jellemző vonását főleg egye
temes volta adta meg, amennyiben a óvodáktól fel az egyetemig vala
mennyi iskolafaj képviselve volt benne. A beküldött anyag oly gazdag 
volt, hogy a székesfőváros hatalmas középülete is csekélynek bizonyult 
befogadására, legalább is egyes termekben annyira zsúfolva voltak a 
kiállítási tárgyak, hagy, még pedig többnyire a vidéki intézetek, alulra 
kerültek és igy láthatatlanokká váltak. Hiba volt továbbá, hogy a tan
ügyi kiállítás csak jun. 29-től jul. 7-ig volt nyitva és végül, hogy nem 
csináltak elegendő propagandát. Egyébként mind a kiállítás rendezéséről, 
mind gazdag tartalmáról csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk.
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Az ev, intézetek a lehetőség szerint kitettek magukért. Kiállítási 
tárgyakat küldtek: a szarvasi gimnázium és tanítónőképző, a soproni reál- 
gimnázium és tanítóképző, a bonyhádi és nyíregyházi reálgimnáziumok, 
a budapesti Veres Pálné leánykollégium és a kőszegi leánylíceum. 
Egyes személyek közül kiemelhetjük: Laurenczy kartársunkat, aki a 
mezőgazdasági csoport vezetője volt, dr. Arató Amáliát, aki bemutatta 
a középiskolai francia nyelvtanítás módszerét és Mohr Győzőt, kinek 
hatalmas taglalási vázlatai általános feltűnést keltettek.

Mint az év harmadik jelentős eseményét f ölj egyezhetem azt az új 
államtani ideológiát, vagy kultúrpolitikai eszmeáramlatot, melyet neo- 
nacionalizmus címen eszmékben, alkotásokban csodálatos termékenységű 
közoktatási miniszterünk dobott a köztudatba. Amit mintegy 20 évvel 
azelőtt gróf Tisza István a nemzeti munkapárt megalakításával a poli
tikusok elé tűzött a szónokló és obstruáló politizálás helyett, azt tűzi 
miniszterünk, aki ebből az iskolából került ki, az egész magyar társa
dalom elé. Másrészt kétségtelen, hogy a miniszternek híressé vált ja
nuári körlevelében, majd pedig számos hírlapi cikkben kifejtett néze
tében1 az olasz fascizmussal való rokonérzés, a „canto del lavoro" 
szelleme hangzik ki. Ha tehát az eszme nem is látszik egészen újnak, 
hogy t. i. „a munka az igazi élő hazafiság, hogy egy új típusra, a 
pozitív, aktiv, produktiv, konstruktiv magyar ember típusára van szük
ségünk“, de oly tudatossággal, hevülettel és fascináló hatással, mint gr. 
Klebelsberg, aligha hirdette valaki is nálunk. Mint a magyar nevelés 
új ideálját, hogy tehát iskoláinkból ne csak tanult, hanem munkára 
képes ifjúságot bocsássunk szárnyra, mi is magunkévá tehetjük, feltéve 
először, hogy a neo nem jelenti a nemzeti múlt értékeinek lenézését 
(amint semmikép nem is jelenti azt), mert én legalább nem tudok csat
lakozni a ma divattá vált defaitizmus azon nézetéhez, mintha a magyar 
nemzet 1867 után fokozatosan sülyedt volna és igy jutott volna el 
szükségszerűen az 1918-as katasztrófához, — és feltéve másodszor a 
neonacionalizmusról azt, hogy az új helyzethez való alkalmazkodás nem 
jelenti a jelen állapotba való belenyugvást, tehát az integritás gondola
tának kikapcsolását.

Csak az a kérdés, hogyan valósíthatjuk meg ezt az új, gyönyörű 
eszményt a jelenlegi tanulmányi szervezet keretei között, mely igen 
nagy óraszámával szinte szellemi túlterhelést idéz elő, Szerény nézetem 
szerint a sport intenzivebb felkarolása nem igen segíti elő a kitűzött 
cél elérését, hanem igenis a legfőbb eszköz, az elméleti anyag keves- 
bitésével, a szószoros értelemben vett munkának a bevezetése, az is
koláknak műhelyekkel és gazdasági kertekkel való ellátása, hol a ta
nulók saját kezük munkájának az eredményét látva, megszeretik a 
munkát, amikor egyben szociális érzék fejlődik bennök. De a kiváló 
miniszter e törekvésének a nagytehetségű magyar népben gyökerező 
egyik fogyatkozása fog útjába állani, melyről egyik legjobb ismerője, 
Herman Ottó igy ír : „A magyar a folytonos, iparkodó munkának nem 
embere. Nekifohászkodik ugyan és ekkor nagyot végez, de azután na
gyokat pihen és álmodozik. Ezért a magyar nem is hajlik a folytonos

1 Azóta „Neonacionalizmus“ címen egy kötetben foglalta össze,
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munkával járó szerző, alkotó iparra és kereskedésre, ha rákényszerül, 
menekülni iparkodik az anyaföldhöz, a halas vízhez, ahol szemlélődő 
hajlamát kielégítheti“. A magyar faj ezen hibáját, melynek nyomait az 
összes társadalmi rétegekben megtaláljuk — gondoljunk csak arra, hogy 
ú. n. úri körökben még ma is milyen népszerűtlen jelkép a kalapács, 
meg a röf! — kell céltudatos neveléssel ellensúlyozni és akkor elér
hető a miniszterünktől oly csábitó színekkel megrajzolt eszmény. Talán 
kissé sokáig is időztem e tárgynál, de úgy éreztem, kötelességünk volt 
nekünk is a neonacionalizmussal szemben állást foglalni.

Mint az év nevezetes eseményét megemlítem még a státusrendezést, 
mely a szeniumos rendszert követvén, elvileg a magyar tanárság régi 
óhaját valósította meg, csakhogy a megvalósítás itt is elmaradt az el
gondolástól. Az új rendszernek vannak ugyanis bizonyos hátrányai, pl. 
a korpótlék eltörlése, az V. fizetési osztálynak a tanárság előtt való 
elzárása, az alsóbb fizetési osztályokban való hosszú veszteglés stb. 
melyek bánlók és ép azért megváltoztatásukért küzdeniink kell. De 
erősen hisszük azért, hogy az új elvvel mégis az illetményrendezés 
kedvezőbb stációjához jutottunk e l!

Áttérve a lefolyt egyesületi év életére, mindenekelőtt a Protestáns 
Tanügyi Szemléről kell jelentést tennem, melynek jövője anyagilag biz
tosítottnak tekinthető. A szerkesztő bizottság, melynek tagjai a két 
szerkesztőn kivül, ev. részről Szigethy Lajos, Böhm Dezső és Mohr 
Győző, ref. részről S. Szabó József, Ravasz Árpád és Bessenyei Lajos, 
még a múlt év végén ülést tartott, melyen az anyagi és szellemi kér
déseket alaposan megvitatta. Mivel az intézetek részéről önként vállalt 
hozzájárulás csak nehezen folyt be, a titkár azt az eszmét hozta javas
latba, hogy minden tanuló után szedendő csekély illetékkel kellene a 
járulékot pótolni. A bizottság ezt magáévá tette és nálunk, evangéli
kusoknál az ügy már minden fórumon keresztülment és szentesitést 
nyert. Ennek az eredménye, hogy anyagilag egyesületünk nemcsak vál
lalt kötelezettségének tett eleget, hanem még többlettel is rendelkezünk, 
úgy. hogy az idén még évkönyvet is kiadhatunk. Máskép áll a dolog 
a lap szellemi színvonalával. Ez csak úgy fog emelkedni, ha nagyobb 
erkölcsi támogatásban részesülünk kartársaínk részéről, konkrété kifejezve, 
ha a kartársak közül minél többen keresnek fel cikkeikkel és könyv- 
ismertetésekkel, állandóan értesítenek az iskoláikat illető eseményekről 
és új munkáikat ismertetés végett rendelkezésünkre bocsátják. Ha ilyen 
támogatásban fogunk részesülni, mindig kevesebb lesz a panasz és 
mindig több az elismerés.

Választmányunk az idén csak egyszer, márc. 11-én gyűlt össze, 
mikor is a tanügyi kongresszussal, a Böhm-Tankó-féle lélektan és lo
gika terjesztésének a módjaival és a Schneller István professzor, tisztelet
beli tagunk által fölvetett ev. tanárképzés kérdésével foglalkoztunk. Ez 
utóbbi tekintetben ma kész javaslattal lépünk a közgyűlés elé.

A budapesti-aszódi kör tavaszi ülése sajnálatos körülmények miatt 
nem volt megtartható.

A testvéregyesületekkel az idén is fenntartottuk az összeköttetést. 
A ref. tanáregyesület közgyűlésén az elnök és a titkár jelentek meg
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és az igen tartalmas közgyűlés után képviselőink a ref. testvérek meleg 
vendégszeretetét is élvezhették. A kath. tanáregyesület közgyűlésére 
nagy sajnálatunkra nem mehettünk el. Az O. K. T. közgyűlésére pedig 
bizonyára tévedésből az utolsó percig nem kaptunk meghívót és igy 
nem volt módunkban idején képviselőket kijelölni. A tanítóegyesület 
közgyűlésén Szuchovszky Gyula kartársunk jelent meg egyesületünk 
képviseletében.

Örömmel jelentem, hogy az idén alakult meg a magyar Prot. írod, 
Tört. tudományos, irodalmi és művészeti osztálya, melynek tiszteleti és 
rendes tagjai sorában egyesületi tagjaink'közül a következőket találjuk: 
Prőhle Károly, Schneller István, Deák János, Payr Sándor, Bruckner 
Győző, Melich János, Petz Gedeon, Schneller Károly, Szelényi Ödön, 
Hamvas József, Mágócsy Dietz-Sándor és Mikola Sándor. A szintén 
az idén megalapított Magyar Pszichológiai Társaság választmányába 
beválasztatott a titkár.

Kartársaink irodalmi működése az idén oly gazdag volt, hogy csak 
az önállóan megjelent munkák felsorolására szoritkozhatom. Már meg
szoktuk, hogy e tekintetben jogakadémiai kartársaink vezetnek. Bruckner 
Győzőtől megjelent Kray Jakab c. akadémiai székfoglaló értekezése és 
A svéd alkotmány c. monográfiája, utóbbi, mint a miskolci ev. jogaka
démiai tud. értekezései tárának 31-ik kötete. Surányi—Unger Tivadar
tól A gazdaságpolitika tudományos alapkérdése c. hatalmas kötete ; 
kisebb cikkeket valamennyi jogtanár közölt az említett vállalatban. 
A soproni fakultás tanárai közül Payr S. „A gályarabok" c. népszerű 
fűzetet és „Luther és az egyházi ének“ c. tanulmányát bocsátotta közre, 
Kárner F. Károly pedig két munkát: „Pál apostol világnézete“ és „Der 
Vergeltungsgedanke in der Ethik Jesu“, Szontagh Vilmos: A közigaz
gatás szabad belátása.

Középiskolai kartársaink közül elnökünk egy Schiller kötettel 
gazdagította a magyar műfordítás irodalmát és ezenkívül az idénre még 
két meglepetést tartogat számunkra. Rell Lajos pompás jellemrajzot írt 
Benka Gyuláról, Loisch János kiadta Lindner Ernő híres Liedes— 
Poschen, Gaudy L. két vallástani kézikönyvet, Haberehrn G. Kis 
korálkönyvét, NoszkyJenő: „A Mátra-hegység geomorfologiai viszonyai“ 
c. tanulmányát, Losonczi Zoltántól megjelent A magyar tővéghangzók 
c. munkájának II. és III. része; Remport Elektől A magyar szépirodalom 
története, Hittrich Ödön és Kliment Jenő sajtó alá rendezték latin ol
vasó és gyakorló könyvüket, Koch István kiadta a Tavasy emléket, 
Szuchovszky Lajos A lélek muzsikája c. kötetet, Láng Margit egy 
középiskolai művészettörténeten dolgozik, Horváth K. az Ifjúság és 
életén kívül a „Fővárosi Szülők Lapjának" a szerkesztője és ismét több 
tankönyvet írt. Németh S. nagy körültekintéssel szerkesztette az új 
Luther-naptárt, melynek legjobb dicsérete, hogy méltó a felejthetetlen 
Hetvényi Lajoshoz. Vietórisz József kitűnő fordításban adta Horatius 
ars poétikáját, sokoldalú kartársunk, Hamvas Józseftől pedig.- Az élet 
láza c. nagyobb regény jelent meg a Tolnai regénytárban, végül Algő- 
ver A., Gaudy L. és Ruttkay Gy. vallástanár kartársaink megindították 
az Ifjú Evek c. ifjúsági folyóiratot.
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Nagymérvű változások történtek az idén iskoláink vezetésében. Oly 
kipróbált férfiak, mint Hittrich ö., Saskó S., Vietorisz I. igazgatók 
nyugalomba vonultak, hogy átadják helyüket Mikola Sándor, Raskó 
Kálmán és Teltsch K. kartársainknak, kiket e helyütt is meleg biza
lommal köszöntünk. A 3 igazgatón kívül nyugalomba vonult két nagy
érdemű kartársunk : Kutlik Endre és Tóth Kálmán. Legtöbbjük érde
meiről a Protestáns Tanügyi Szemle már megemlékezett.

Áttérve kartársainkat ért kitüntetésekre, megemlíthetem, hogy 
Szigethy Lajosnak az egyházi főhatóság által igazgatóvá és Vietorisz 
Józsefnek pedig a Kormányzó által főigazgatóvá történt kinevezése 
mindnyájunk körében őszinte örömöt váltott ki. Itt említem meg, hogy 
Vietorisz József az idei költői dicsőségét is fokozta azzal, hogy a Kis
faludy Társaságban bemutatta az Ars poétika mea c. tankölteményét.

Hasonló örömmel fogadtuk, hogy nagyérdemű, országoshirü kar
társunkat, Mikola Sándort, aki a nyári szünidei tanfolyamon is elő
adónként szerepelt, egyházi főhatósága az igazgató címmel tűn
tette ki, a vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig az állami közép
iskolák ill. igazgatók statusába osztotta be. Végül kötelességemhez híven 
regisztrálom, hogy Magassy Sándor soproni tagtársunkat a Kormányzó 
a harctéren szerzett érdemeiért vitézzé avatta.

Jelentem, hogy egyesületünk képviselve volt Benka Gyula szob
rának fölavatásán és a Böhm emléktábla leleplezési ünnepségén, Ez 
utó obival kapcsolatban nem szabad elfelejtenünk, hogy az emléktábla 
eszméje Szigethy kartársunktól ered, aki ezenfelül tekintélyes pénzbeli 
adományával a terv megvalósítását jelentékenyen elősegítette.

Sajnálatunkra nem vehettünk részt Marhauser Imre tanár arcké
pének a leleplezésén. Végül nagy mulasztást követnénk el, ha nem 
üdvözölnénk őszinte szeretettel tanító testvéreinket abból az alkalomból, 
hogy révfülöpi üdülő házukat megnyitották és nem mondanék nekik 
meleg köszönetét azért, hogy tanártestvéreinknek mindjárt az első év
ben helyet adtak benne.

És ezzel eljutottam a fekete krónikához, melybe az idén, hála az 
isteni gondviselésnek, csak két halálesetet kell följegyeznem. Két, egy- 
egy intézetnek szentelt hosszú élet kialvásáról van szó és mindkét ha
lottunk a felekezeti iskolákban különösen terhes igazgatói tisztet viselte 
hosszú ideig. Zorkóczy Samu pozsonyi líceumi és Gyalog István bony
hádi reálgimnáziumi kartársaink az örökre eltávozottak, kiknek emlékét 
a mai gyűlés jegyzőkönyvében kell megörökítenünk.

Ezenkívül még csak azt javaslom, hogy a mai gyűlés jegyző
könyvében emlékezzünk meg gróf Tisza István, nemzeti összeomlásunk 
vértanújának a haláláról, melynek most volt 10-ik évfordulója. Ha van
nak is közöttünk, akik annak idején politikai irányával nem értettek 
egyet, de azt mindenkinek el kell ismerni,hogy egész ember és egész magyar 
volt és ezért őt immár a nemzetet vezető nagy ideálok sorába kell iktatni.

Jelentésemet ezzel be is fejezem és midőn azt a m. t. Közgyűlés 
megítélésére bízom, elnézést kell kérnem azokért az esetleges hiányokért, 
melyek ily beszámolónál szinte kikeriilhetetlenek.

Szelényi Ödön.
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Az Országos Ag. Hítv. Evangélikus 
Tanáregyesület

folyó évi november hó 14-én délután tartotta évi rendes közgyűlését a 
Veres Pálné intézet helyiségében, Szigethy Lajos elnöklete alatt. A gyű
lésen megjelentek többek között: Mágócsy Dietz Sándor, Schneller 
István, Deák János egyetemi tanárok, Bruckner Győző jogakadémiai 
dékán, dr. Szlávik Mátyás nyug. theol. tanár, dr. Híttrich Ödön főigaz
gató, Zelenka tanfelügyelő és sokan mások. A társegyesűletek részéről csak 
dr. Nagy Pál jelent meg az O, K. T. képviseletében.

A gyűlés megnyitójáúl Rell Lajos alelnök, békéscsabai igazgató a 
Benka Gyula volt szarvasi gimn. igazgatónak Szarvason emelt szobrából, 
mint első tanári szoborból kiindulva lelkes hevülettel szólott a tanári 
ihletről, mely csodás hatással van úgy a tanítás eredményére, mint az 
iskola szellemére.

Utána Szelényi Ödön titkár tett jelentést a tőle megszokott ala
possággal és lelkes ügyszeretettel a fontosabb tanügyi mozgalmakról és 
az egyesületi eseményekről. Szólott az új Utasításokról, tanügyi kong
resszusról, tanügyi kiállításról, neonácionálizmusról, státusrendezésről, 
az Egyesület működéséről, a tanárok iskolánkivüli munkásságáról. 
Jelentést tett Zorkóczy Samu, Gyalog István és Ureich Ede egyesületi 
tagok elhunytáról s ezzel kapcsolatban megemlékezett Tisza István 
halálának 10 éves fordulójáról. A győztes hatalmak ez idő szerint 
győzelmi ünnepeket ülnek, nekünk e 10 év alatt csak fájdalomban és 
gyászban van részünk s a sötét éj homályában lassanként kezd deren
geni a hajnal biztató derűje.

A titkári jelentés után Lövik Kálmán bonyhádi tanár tartott pom
pásan átgondolt szabad előadást az angol nyelvnek a középiskolákban 
való tanitásáról s e tanításnak biztos sikerre vezető módszeréről.

Majd Horváth Károly tartott komoly és tartalmas felolvasást a 
gazdasági oktatásról. E felolvasás alkalmából gazdag eszmecsere indult 
meg az e nemű tanintézetek fontosságáról és szervezetéről, melyben 
Laurenczy Vilmos, Kiss Sándor és Király Ernő vettek tevőleges részt 
szakszerű fejtegetéseikkel, Általános vélemény szerint a 450 holdon 
gazdálkodó gazdasági iskolában csak a nagybirtokos kiképzése lehet
séges. 450 holdon más a gazdasági művelés, mint a 45 vagy 20 holdon. 
A  magyar gazdaosztálynak mezőgazdasági alsóiskolára s e felett mező- 
gazdasági középiskolára és ezek feletti főiskolára van szüksége. Az 
alsóbb fokokon pedagógiai oktatással kell összekapcsolni a szakoktatást, 
illetve pedagógiailag is képzett szaktanárokra van szükség. A magyar 
mezőgazdák tudását és műveltségét emelni kell feltétlenül. Ebben segéd
kezhetnek egyesületünk tagjai is, ha maguk is néhány hold földecskén 
gazdálkodva maguk köré gyűjtik a 10— 15 holdon gazdálkodó magya
rokat, a téli estéken a gazdálkodás kérdéseiről velük beszélgetnek s 
oktató felolvasás által vezetik a helyes gazdálkodás munkájában.

Ezután Gaudi László vallástanár kérte a gyűlés tagjait, hogy a 
•vallástanártársainak közreműködésével szerkesztett s most megindult
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Ifjú Évek című ifjúsági lapot vegyék pártfogásukba s ajánlják az iskolák 
növendékeinek.

Végre Szigethy Lajos elnök tájékoztatta az Egyesület tagjait arról, 
hogy mi módon volna lehetséges az egyetemet látogató tanárfiúknak és 
tanárleányoknak a Luther Otthonban való anyagi támogatása. Ezzel a 
tárgysorozat kimeríttetvén, elnök a gyűlést berekesztette, mely után a 
tagok az Erzsébet-pincében gyűltek össze barátságos vacsorára.

Én, mint ezen Egyesületbe nem tartozó, de működése iránt érdek
lődő hallgató jelentem meg e gyűlésen. Itt tűnt fel előttem a maga 
nagyságában azon roppant veszteség, mely a magyar ág. hitv. evang. 
egyházat a trianoni parancs által érte. Iskolái nagyobb számban az el
csatolt területeken voltak. Csonka-Magyarországon nem sok iskolája 
van, tehát e Tanáregyesület kevés tagból áll. Annál nagyobb elismerés 
illeti az általa kifejtett sokoldalú lelkes munkálkodásért. E közhasznú 
munkálkodás általános elismerését csak fokozná, ha ezen Egyesület 
évenként más-más intézet kebelében tartaná gyűléseit, amikor az iskolát 
fenntartó egyházközség szinröl-szinre látná és közvetlenül értékelhetné 
a gyermekeiért és egyháza javáért végzett áldozatos munkát.

F. B.

Szülők egyesületei Franciaországban.
A líceumi és kollégiumi növendékek szülői egyesületeinek szövet

sége kihallgatáson járt Herríot közokt. és szépművészeti miniszternél, 
átadván neki kellő felvilágosítás kíséretében a szövetség tavaszi kong
resszusán nyilvánított óhajok és határozatok hivatalos szövegét. Szó 
van ebben többek között egy olyan indítványról, amely a családoknak 
a közoktatásügyi tanácsban való képviseletét kívánja, továbbá tanács
kozási és határozati jogokat sürget a fiú- és leányliceumok közoktatási 
bizottságaiban. Végül a képviseleti elv fokozottabb kiterjesztését köve
teli a közhatóságoktól függő kollégiumokban.

A kívánalmak második csoportja a testgyakorlatokra vonatkozik, 
melyeket a szülők nagyobb számban és jobb felügyelettel óhajtanak, 
olyan módszeres eljárást ajánlva és sürgetve, amely egyidejűleg a szabad 
levegőn való huzamosabb tartózkodáshoz van kötve s nagyobb tömeget 
foglalkoztat egyszerre, mindamellett sem túlságos méretű szabad térségre 
nincs szüksége, sem sok és bonyolult szerelvényt nem kíván, végül 
szergyakorlatokkal sem gyötri 14. életévük előtt a tanulókat.

Ami pedig az értelmi túlterhelést illeti, követelik, amint már eddig 
is több ízben tették, a tantervek egyszerűsítését, az osztályok heti óra
számának, valamint az otthoni elfoglaltság megszorítását; kívánják, ne 
legyen több délelőttönként 3 óránál egyfolytában; az osztály- 
tanácskozmányok szabályszerűen és komolyan tartassanak meg s álta
lában az e ponton ajánlott intézkedések, rendszabályok, vitessenek 
keresztül úgy, amint az a felterjesztés tartalmazza, amelyet a múlt év 
hasonló időszakában nyújtottak be a minisztériumhoz.
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A rosszhirű tanügyi mis-más, egyveleg (amalgam) mielőbbi eltör
lése az egész vonalon mindenütt, ahol lehetséges, történjék meg.

A magaslati fekvésű liceumok felállítását, betegeskedő, gyönge 
szervezetű gyermekek számára, szintén ismételve sürgetik.

Az előbbi indítványokon és kérelmeken kívül, amelyek a korábbi 
gyűléseken elhangzott és határozatra emelt óhajtásokkal jobbadán azo
nosak, kívánja a szövetség, hogy az I. osztályból (sixiéme) a II-ikba 
(cinquieme) szóló átmeneti vizsga ne viseljen különös jelleget, az 1925. 
évi rendelet meg, amely ilyennel ruházta fel, vonassák vissza.

Gyöngélkedők, hirtelen rosszullevők részére minden intézetnél 
külön szoba legyen berendezve még akkor is, ha csak bejáró növen
dékek látogatják az iskolát.

Kívánják végül, hogy a líceumok- és kollégiumokban kezelt rendel
kezési alapokat legalább részben, a múzeumok és egyéb tudományos 
vagy ipari gyűjtemények látogatásának megkönnyítésére, illetőleg szegény 
tanulók támogatására használják fel és hogy mozgóképszinházi beren
dezéseket minden líceum- és kollégiumnak bocsássanak szabad rendel
kezése alá.

A miniszter szívesen fogadta a küldöttséget és az előterjesztett 
kívánságok legtöbb pontjára vonatkozólag jóakaratú készségét és párt
fogását Ígérte meg. A sok szó érte „amalgam" kérdésre célozva 
különös sajnálkozását fejezte ki, hogy alapos, döntő kísérlet még 
nem történt a francia irók olyan természetű, eredeti, mert magukból 
merített, magyarázatával, amely a latin filológiai színezetű, tehát idegen 
jegyű módszerrel szakítani tudna.

Az osztályátmeneti vizsgával szemben tartózkodó állást foglalt 
ugyan el a miniszter, de a szülők gondolkozását nem helyteleníti; 
amennyiben selejtező vizsgának a jelzett korbeli fiúk még egyáltalán 
nem vethetők alá. A testi nevelést érintő törvényjavaslat — úgymond — 
most készül és a szülők egyesületei majd fel lesznek hiva e tárgyban 
véleménynyilvánításra.

A küldöttség tagjai távozásukkor biztosították a minisztert arról a 
szives, odaadó jóakaratról, amellyel a szülői egyesületek a tantestüle
teket mindig hajlandók támogatni.

Megjegyzések.
1. A Rőser-botrány megrázott, felháborodással és szégyenke

zéssel töltött el bizonyára minden becsületes magyar lelket. A magyar 
kulturfölényért hevülő lelkesedésünket ilyen kulturbotránynak kellett 
lehűteni! De nem elég botránkoznunk, szégyenkeznünk. Arra kell töre
kednie minden illetékes tényezőnek, hogy ilyen botrányok a magyar 
kultúra mezején soha többé elő ne fordulhassanak. Erre pedig csak 
egy út vezet: magánintézeteknek nem szabad adni nyilvánossági jogot. 
Nem szabad megengedni, hogy magánintézetek államérvényes bizonyít
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ványokat osztogassanak. A magánintézet üzlet, államérvényes bizonyít
ványok adása nagyon fontos, életbevágó állami funkció. Ez a kettő 
pedig össze nem egyeztethető, egy kézbe nem adható. Az üzlet érdeke 
egészen mást kíván, mint az állam érdeke. Ha e két érdek szolgálatát 
egy kézbe adjuk, egész bizonyosan az államérdek húzza a rövidebbet. 
Máskép el sem képzelhető.

A Rőser-botrányból tehát le kell vonni kérlelhetetlenül a legfon
tosabb tanulságot: mindenféle magánjellegű tanintézettől meg kell vonni 
a nyilvánossági jogot; bizonyítványokat csakis nyilvános tanintézetek 
állíthassanak ki. Ez az egyetlen biztosíték hasonló botrányok ismétlő
dése ellen.

S vájjon hozható-e fel, ha nem is elfogadható, de legalább méltány
lást érdemlő érv e biztosíték alkalmazása ellen ? Egyáltalában nem. 
Nem szól e biztosíték alkalmazása ellen semmi más, csak az üzlet- 
tulajdonosok anyagi érdeke s azoknak a pénzes szülőknek illegitim 
kívánsága, akik szellemi és erkölcsi fogyatékozásokban szenvedő gyer
mekeik számára ilyen magánintézetek útján akarnak államérvényes 
bizonyítványt szerezni.

Ezeket a magánérdekeket azonban az állam nem veheti figye
lembe az államérdek súlyos veszélyeztetése nélkül. Az üzlettulajdo
nosok keressenek más teret üzletkedvük érvényesítésére. Javító, vagy 
gyógypedagógiai intézetbe való ifjakat nem szabad magánintézetek útján 
érettségi bizonyítványhoz juttatni. Azok az ifjak, akik szellemi és erkölcsi 
fogyatékozásaik miatt nem bírják ki a nyilvános iskolák erős levegőjét, 
nem méltók és nem valók arra, hogy érettségivel kezükben, a magyar 
értelmiség tisztes táborába furakodjanak s elvegyenek érettségihez kötött 
állásokat olyanok elől, akik tisztes úton, becsületes, fáradságos mun
kával szereztek érettségi bizonyítványt. Kiszámíthatatlanul nagy destruáló 
hatást gyakorol tanulók, szülők, az egész társadalom lelkére az a tudat, 
hogy megfelelő munka, fáradság, tudás, szellemi és erkölcsi képesí
tettség nélkül is szerezhetők államérvényes iskolai bizonyítványok, 
jó pénzért.

Ennek a feltevésnek, ennek a tudatnak gyökeres kiirtása a magyar 
közéletből: elsőrangú államérdek. Ez pedig csak minden melléktekin
tetet félretévő radikális intézkedésekkel érhető el, a fent jelzett úton- 
módon. Kérjük a megfelelő intézkedéseket az illetékesektől.

Borsos Károly.
2.  A  magánvizsgálatokról. Domby igazgató úr azt irta az állami 

Rendtartásról, hogy annak egyes §-ai már több Ízben is változtak (349. 1.). 
És mintha szavainak igazságát akarná dokumentálni a miniszter, a Hiva
talos Közlöny november 15-i számában 80824/V. sz. alatt új rendeletet 
bocsájt ki a magán- (és kiegészítő) vizsgálatokról, amelynek 12. pontja 
az állami Rendtartás 123., 138., 141., 145., 151., 152., 155. §-ait mind
járt hatályon kívül is helyezi.

Mivel ez után egy hasonló szellemben való működésre szólító 
kérés olvasható az autonom iskolák főhatóságaihoz, foglalkoznunk kell 
e rendelettel, mert úgy érezzük, hogy nemcsak az állami, hanem a 
ref. Rendtartás egyes §-ait is hatályon kívül helyezi. De mely §-okat ?
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A ref. Rendtartás nem kötheti s nem is köti meg a tanulókat 
abban, hogy hol akarják a magánvizsgálatot letenni (246. §.). Az új 
rendelet megköti: ha állandó lakhelyén nincs a tanuló számára meg
felelő típusú középiskola, akkor a legközelebbibe iratkozhatik be ; ha 
van, tartós betegség esetén lehet csak magántanuló.

A miniszteri rendelet szerint a magántanulók tartoznak bemutatni 
olvasmányaik s a könyv nélkül tanult költemények és prózai szövegek 
jegyzékét. Ezek a vizsgálati jegyzőkönyvek mellé csatolandók. Erről a 
ref. Rendtartásban nincs szó, csak a jegyzőkönyvről s az írásbeli dolgo
zatokról (252. §.). A miniszteri rendelet szerint írásbeli vizsgálat teendő 
s erre elegendő idő (két délelőtt) adandó felügyelet mellett. Kettőnél 
több elégtelen esetén a tanulók szóbelire nem bocsájtandók, hanem 
ismételni tartoznak. Éppen ezért az állami iskoláknál már 24 órával a 
magánvizsga szóbeli része előtt megkívánja a dolgozatok beadását a 
tanároktól a miniszteri rendelet. A ref. Rendtartás igy nem Írja ugyan 
elő, de a gyakorlat eddig ehhez alkalmazkodott.

A 8. pont 3 határidőt állapít meg (junius, szeptember s december 
hónapot) a magánvizsga idejéül, A ref. Rendtartás az iskolai év végét, 
augusztus utolsó napjait jelöli meg határnapul. (246. §.). Az állami 
intézeteknél ezeken a magánvizsgálatokon a főigazgató vagy helyettese, 
a ref. Rendtartás szerint az igazgató elnököl (246. §.).

A 9. pont szerint, ha a tanulók száma tíznél több, akkor két 
bizottság vizsgáztat s a másodiknak az elnöke az igazgató. A ref. 
Rendtartás ezt nem igy szabja meg. A 10. pont azt rendeli el, hogy 
egy félnapon ötnél több tanuló nem vizsgázhat egy bizottság előtt, ket
tős bizottság előtt legfeljebb tiz tanuló, hogy a kikérdezésre elég idő álljon 
a tanuló s a bizottság rendelkezésére.* Ez igen szigorú pont, mert pl. lehet-

* Ez némileg módosítása a V. K. M. 79099/1926 sz. rendeletnek, 
nekolyan vizsgázó növendékek, akik, mint leánymagántanulók, bejártak az 
intézetbe, egész éven át feleltethették őket a tanárok, írásbeliket írtak, de 
nem lehetvén rendes tanulók, magánvizsgálatot kénytelenek tenni és 
pedig írásbelit és szóbelit. Eddig az ilyen tanulókat, mert tisztában 
voltunk velük, gyorsabban kérdeztük, igy több vizsgázott egy délelőtt 
ötnél. Már eddig is többször kérdőre vonták a minisztérium részéről 
az egyes tanári testületeket, ezután ezeket is kénytelenek leszünk teljes 
és alapos vizsgálatnak alávetni, ha autonom iskolákra nézve is állani 
fog ez a rendelet. Mert a ref. Rendtartás igy nem Írja elő a vizsgáz
tatás módját.

Azt nagyon helyesen követeli a miniszteri rendelet, hogy az 
aprólékosságot kerülni kell a magánvizsgákon. Ezt a ref. Rendtartás 
is elfogadhatja.

A 11. pont szerint a vizsgáló bizottság határozatának érvényes
ségéhez az elnök hozzájárulása szükséges. Ha elfogadjuk, talán ez nem 
lesz a Prot. Tanügyi Szemle 349. lapján említett kívülálló egyének 
részéről huzalkodásnak forrása.

A 3, pont a különbözeti vizsgákról szól, de ennek rendeleti 
szövegét nem egészen értjük (a különbözeti vizsgáknak szabott irás 
jellegük van). Gulyás József.



3. Még egyszer a „példás“ magavíseleti jegy. Legyen szabad 
Fejes Zsigmond kartárs úr megjegyzésére idéznem a V. K. M. 14649/ 
1927. sz. rendeletét: „A Rendtartás 47. §-ának 2. bekezdése értelmé
ben csak az a tanuló kaphat példás érdemjegyet, akinek szorgalma és 
magaviseleté egyaránt teljesen kifogástalan. Ebből következik, hogy az 
olyan tanuló, aki a szorgalom hiánya miatt bukott meg, nem kaphat 
„példás“ jegyet. Előfordulhat azonban oly eset is, hogy a tanuló nem 
szorgalom, hanem tehetség hiánya miatt bukott meg. Ilyenkor nem 
is méltányos már elvileg sem elzárkózni attól, hogy a tanuló „példást" 
kaphasson a magaviseletből. Ez azonban mindenesetre a kivételekhez 
fog tartozni és csak akkor volna indokolt, ha a tanári kar minden 
kétséget kizáró módon meg tudja indokolni, hogy a tanuló kifogástalan 
szorgalmat és kötelességtudást tanúsított . . . "  Ez azonban ritka eset.

Gulyás József.
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Nyílttér.
Az alkotmányos felfogás válsága az evangélikus egyházban.

A reformatio lényegében rejlik, hogy a mi két evangélikus testvéregy
házunk : tanító és tanuló egyház. Ezért mondja Luther, hogy : a temp
lomhoz legközelebb áll az iskola, az iskolához pedig a családi ház, 
hogy a szülők és tanítók összhangzatos együttműködése neveljen hit
valló prédikátorokat, hű egyháztagokat, akik soha nem fogják szem elől 
téveszteni, hogy a magyar protestáns egyházak fundamentoma az Ige 
után, az ősök által drága véren szerzett, evangeliomi, tehát demokratikus 
szellemű Egyházi Alkotmány. Ez az az erős vár, melyen a pokol 
kapui sem vehetnek diadalt! . . Elsőrendű föladata tehát az iskolának 
az oktatás és nevelés minden fokozatán — az elemi iskolától, az egye
temig — hogy ezt az alkotmányos szellemet plántálja bele a serdülő 
nemzedék szivébe azért, hogy a mi nálunk vagyon, megtarthassuk az t! 
Meggyőződésem szerint magyar prot. iskoláink tanítói hivatottak arra, 
hogy a mi erős várunk bomladozásának véget vessenek azzal, hogy 
erős, öntudatos, törhetlen alkotmányos érzékkel biró egyháztagokat, 
egyházvezéreket neveljenek nemzedékről-nemzedékre Sionunk üdvére!.. 
Ez a tudat bátorít arra, hogy a „Prot. Tanügyi Szemle“ „Megjegyzések" 
rovatában helyet kérjek cikkem számára, melyben három jelenségre 
óhajtok rámutatni, amelyek az alkotmányos felfogás válságát tükrözik, 
s amelyekkel szemben érvényesülni kellene minden vonalon a klasz- 
szikus jelszónak: Principiis obsta, sero medicina paratur, quum mala 
per longas convaluere moras! Mindenki előtt ismeretes tény, hogy a 
reformatio egyik inditó oka a clerus túltengő hatalma, célja pedig eme 
hatalom megtörése volt.

Az alkotmányos felfogás diadalra jutását és a hierarchikus rend
szerrel való szakítást classicusan fejezi ki az E. A. 11. §-a, mely sze
rint az evangélikus egyházban minden hatalom az egyházközségből ered,
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Az egyházkerület) elnökség hatáskörét szabályozó tizedik cím I. 
fejezete, ezt a hatáskört az idézett 11. §-al összhangban körvonalazza.

Ennek dacára újabban mind inkább észrevehető ama törekvés, 
mely a püspöki hatáskört és tisztséget mind inkább igyekszik eredeti 
„primus inter pares" jellegétől megfosztani s oly irányban fejleszteni, 
amely merőben ellentétben áll az evangéliumi egyház alapelveivel.

Már a püspöki földek kérdése is ily felfogásban nyert megoldást, 
mert noha a földbirtokrendezésröl szóló törvény szerint csupán magasabb 
egyházi közűletek részére juttatható földbirtok, mégis az O. F. B. egyes 
ítéletei a földeket a püspökségnek — ami nincs — ítélték meg, — mig 
más ítéletek, melyek az E. A. és a földbirtokrendezési törvény helyes 
értelmezése szerint a juttatott földet az egyházkerületnek ítélték meg, 
— utóbb egy év múlva, „tolihiba" kiigazítás címén akként helyesbittettek, 
hogy a megítélt földek jövedelme a püspöki javadalom céljait szolgálja.

Noha gyakorlati szempontból talán senki sem kifogásolhatja jó
hiszeműen azt, hogy az evang. püspökök javadalmát az á lamhatalom 
földbirtokban biztosította, — mégis az államhatalomnak a bírói gyakor
latban kifejezésre jutott eme jóindulatú ténye, a strictum jus szempont
jából ellentétben áll úgy a földreform törvénnyel, mely magasabb egy
házi közűletről szól, nem pedig püspökségről, mint az egyházi alkot
mánnyal, mely ugyancsak nem ismeri a püspökség, hanem csupán az 
egyházkerűletí elnökség és püspök fogalmát.

További lépés ezen a hibás nyomon a zsinati javaslat 214. §-a, 
mely szerint a püspökké választott lelkész, püspökké beiktatásával 
megszűnik eddigi egyházközségének rendes lelkésze lenni és jogot nyer 
a lelkészi teendőknek az egész egyházkerületben való elvégzésére.

A javaslatnak ez a hierarchia kiépítésére írányúló kísérlete még 
csak pium desiderium, bár a legújabb gyakorlat már is megvalósítani 
törekszik.

Remélhető azonban, hogy az összeülendő zsinatnak bölcsesége 
majd módot fog találni a javaslat eme fattyúhajtásának lenyesésére, mert 
ez a tervbe vett intézkedés egyrészt keresztűltöri a meglevő s a püs
pökkel szemben is hatályos, egyesek szemében azonban szálkát képező 
ősi parochusi jogot, másrészt ugyancsak beleütközik az E, A. 11. §-ába, 
mert oly lelkészt ültet minden egykázközség nyakára, akinek hatalma 
nem az egyházközségből, hanem az egyházkerületből ered.

A jelenleg hatályban levő új nyugdijíntézeti szabályrendelet 11. §, 
5. és 17. §. c) pontja is ezen a vágányon haladó, burkoltan becsem
pészett és az alkotmány alapelveivel ellentétben álló intézkedés, mert 
e szerint az egyházi közérdek halasztást nem tűrő megvédelmezésének 
szüksége esetében, a püspök előterjesztésére történik a nyugdíjazás.

De lege ferrenda ugyanis vitatható, hogy megvolt-e a joga az 
egyetemes közgyűlésnek az alkotmányban megállapított püspöki hatás
kört ily értelemben kibővíteni, s helyes volt-e az egyházkerűletí fel
ügyelő congruens jogkörét ebben a vonatkozásban csorbítani, mert ez 
a püspöki jogkiterjesztés semmiesetre sem vonható az E. A. 120. §- 
ában meghatározott főpásztorí jogkörbe.

De lege lata, azonban egyelőre kénytelenek vagyunk számot vetni
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a tényleges állapottal, ha ennek helyességét jogi szempontból nem is 
fogadhatjuk el.

Mindezek előrebocsátásával, tehát a legmelegebben kell üdvözöl
nünk a Dunántúl nagyszerű püspökének püspöki jelentésében kifejtett 
és tisztult evangeliomi és alkotmányos szellemre valló állásfoglalását, 
hogy ezen jogát nem dictatoricus módon, hanem egy, a kerületi fel
ügyelő, a kerületi főjegyző, az illetékes egyházmegyei elnökség és a 
lelkészi kar egy képviselőjéből álló bizottság alkotmányos közreműkö
désével kívánja gyakorolni.

Jól figyeljünk tehát a jövőben, nehogy ezek, az evangéliumi egy
ház természetével össze nem egyeztethető hierarchikus törekvések a 
jövőben még jobban el ne harapódzanak, mert az alkotmányos felfogás 
meglazulása és a hierarchikus kilengéseknek elősegítése előbb-utóbb 
sajnálatos egyházbomlási tünetekre s új szekták keletkezésére vezetnek, 
a mint ezt ép a közelmúltban, a nagyváradi református egyház bomlása 
és a nagyváradi presbíterianus szabad egyház keletkezése bizonyítja.

Kraygzell Miklós
kir. büntető törvsz. tanácselnök.

Hazai és külföldi irodalom
Rácz Lajos: A történelmi materiálízmus és a vallás. Kiadja 

a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat R. T. Miskolc, 1928. 
121 oldal. Ára 3'20 P.

A jelenkor valósággal a világnézetek harca és hézagpótló munkára 
vállalkozott Rácz Lajos, amikor a gyakorlati élet mezején is küzdő 
világnézetek közül a legharcosabbat, a történeti materiálizmust vette 
kritika alá és különösen annak a vallás megítélésében mutatkozó téve
déseit mutatta ki. A munka tökéletesen meg is felel a célnak, mert 
egyfelől gondos ismertetését adja a történelmi materiálizmusnak s be
ható kritika alá veszi annak egész rendszerét, másfelől pedig az álta
lános vallástörténet és a keresztyénség történetének a lényeivel meg
győző erővel mutatja ki a vallásra vonatkozó történelmi materiálista 
nézet helytelenségét. Elősegíti a hatást a világos, érthető előadás is, 
minél fogva a munka könnyen olvasható. Nagyon szerencsés gondolat 
volt e végből a jegyzeteknek és forrásutalásoknak a mű végére helye
zése. Mindazok, akiknek szivén fekszik, hogy korunk, kiemelkedve a 
világnézeti válságból, minél tisztábban lásson és ennek következtében 
minél öntudatosabban vegye kezébe sorsának intézését, igen jó szol
gálatot tesznek, ha ezt a munkát terjesztik és eljuttatják azok kezébe, 
akiket megzavart a történelmi materiálizmusban rejlő féligazság, vagy 
látszatigazság. Hisszük, hogy e munka megéri, mert megérdemli a má
sodik kiadást. Éppen ezért a gyakorlati használhatóság szempontjából 
hadd tegyünk néhány, a második kiadásnál esetleg figyelembe vehető 
megjegyzést. Az elmélet kialakulásának a rajzában kívánatos volna 
mélyebben beleágyazni a kérdést annak a kornak világnézeti válságába,
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amelyben az elmélet előállott. A társadalmi élet racionális és doktrínér 
módon megítélésének lehetetlenné válása a racionálízmus optimizmusá
nak megdőlésével, a természetvallás, a realisztikus történeti érzék ki
alakulása, Kant, Guizot, utópisztikus rendszerek, munkásmozgalmak 
(Lyon, Anglia) mind figyelembe vehetők azokon a tényezőkön kívül, 
amelyeket Rácz felemlít, mert ezek részben a történelmi materiálizmus 
előállását, részben annak terjedését magyarázzák meg. Az elmélet bí
rálatánál világosabban rá lehetne mutatni az elméletben rejlő igazság
mozzanatra a szociális, politikai és a szellemi élet területén, hogy 
ezekkel a tényekkel szemben annál élesebben kiemelkedjék az elmélet 
gyengéje is, a történelem lényege s a történelemben megnyilvánuló te
remtő erő, amivel szemben a történeti materiálizmus csak tagadni tud. 
Nem ártana rámutatni arra is, hogy a szociáliz.mus a legmegdöntőbb 
cáfolata a saját világnézetének s a szociálízmus eszméinek megvalósí
tását semmi sem akadályozza jobban, mint a marxizmus. Azután annak 
igazolására, hogy a vallás nem az érdekből, vagy a gazdasági vi
szonyok befolyásából ered, nem ideológiai felépítmény, de önálló, pri- 
mér jellegű teremtő erő megnyilvánulása, felhasználható volna a vallás
lélektannak néhány eredménye s a mostaninál gazdagabban értékesít
hető az ótestámentumi kijelentés: Mózes törvényadása, próféták. Nem 
ártana részletesebben rámutatni a magyar vonatkozásokra is : a keresz- 
tyénségnek és a protestantizmusnak történelmet irányitó hatására.

Mind ezek azonban nem oly megjegyzések, amelyek a mü érté
két csökkenteni akarnák. Csupán a gyakorlati siker előmozdítását cé
lozzák. Őszintén kívánjuk, hogy kisérje sok áldás ezt a munkát és 
minél többen lássák meg ennek hatása alatt, hogy a történeti materiáliz- 
musnak csak ott van igaza, ahol nincs történet. Vass Vince.

A nagykőrösi Arany János Társaság Évkönyvei. Második
kötet 1926—27, Szerkesztette: Gaál László főtitkár. A Társaság ki
adása, Nagykőrös. 1927.

A nemzetek műveltségének fokát különböző szempontok szerint 
mérik. Az általános felfogás szerint itt az analfabéták számaránya a 
mértékadó. Újabban a vasút-, telefon- stb. vonalak viszonylagos hossza, 
a szappanfogyasztás mennyisége, a műtrágya felhasználásának kvantuma, 
a középiskolák számaránya is szerepelnek mértékül a nemzetek civili
zációjának összehasonlításánál. E szempontok mindegyikének van jogo
sultsága. Mégis inkább meghajtunk a nagy gondolkodók irányítása előtt, 
akik a társadalom lelki nemességét, szivének megnyilatkozását helyezik 
mérlegre; vagyis ily összehasonlításnál többek között az a mértékük, 
hogy a különböző nemzetek hogyan becsülik, tisztelik meg nagy alak
jaikat. Hiszem, nem túlzás, hogy ezen az alapon magyar népünket a 
földkerekség legműveltebb nemzetei közé sorolnák. E keretben nem 
lehetséges ennek bővebb bizonyítása és szemlénk olvasói nem is szo
rulnak rá, A gondolatot ellenben felszínre juttatta a nagykőrösi Arany 
Társaság évkönyve.

írók, költők, lelkészek, tanárok, politikusok stb egész sora sze
repel az alig három éves Társaság Évkönyvében. Mindegyiküknek szép



írása, a kegyelet, a hálás megemlékezés üdítően illatos magyar virága, 
melyet a nemzet nagyjai, a város érdemeseinek sírdombjára, vagy a 
megtiport haza töviskoszorújára helyeznek.

A Társaság céljáéi azt tűzte ki, hogy „a tudományt, irodalmat 
és művészetet Arany János szellemében, tehát igaz magyar szellemben" 
művelje. Eddigi munkálkodása igazolja, hogy célkitűzését derekasan 
igyekszik követni. Mintha újjáéledne a 70 év előtti Nagykőrös, amikor 
e kis város irodalmi központ volt és szövétnekként világított azon kor 
nemzeti borulatában.

Hasonló korok azonos jelenségeket mutatnak.
A közelmúltban „elviharzott zord idők" fakasztották ki Nagy

kőrösön az Arany-kultuszt, az Arany János Irodalmi Társaságot, a re
mélhető új magyar tavasz magasratörő eperfáját.

A fiatal irodalmi társaságnak ma már 250 tagból álló válogatott 
csapata van s jólfelszerelt működésének sikere a jelen évkönyv,

Az évkönyv két részre oszlik. Első része az 1926—27. évi fel
olvasások gyülteménye, a második rész hivatalos közleményeket nyújt. 
A felolvasások sorát Rákosi Jenő nyitja meg szivhez szóló, elismerő 
és köszönetét mondó üdvözletével. Szivhezszóló, mert szinte gyermek
kori emlékeire utal, amelyek a nagykőrösi költők, tudósok iránt hálával 
töltik el. Elismeréssel szól a Társaság eddigi működéséről s köszöni 
disztaggá való megválasztását.*

Ezután Lampérth Géza három szép verse következik. (Arany; 
Akarat; Egyszerű magyar kép ; — utóbbi kettőt mint tiszteletbeli tag 
székfoglalóul adta elő.)

S igy sorban F. Szabó Géza országgyűlési képviselő : Arany János 
eperfája címen diákköri élményeit mondja el s ennek kapcsán meg
emlékezik a diákoknak a nagykőrösi iskola udvarán bólíngató „Arany 
János eperfája“ iránt megnyilatkozó tiszteletéről. Nagykőrösön 
sokáig ezt az eperfát gondolták tévesen a „Családi kör" eperfájának. 
Tévesen, mert Arany János a „Családi kör"-t még Nagyszalontán irta.

Azután Bárd Miklós két kis költeményében (Kis unokámnak: 
Egy bírálatra) gyönyörködünk.

Különös megemlékezés illeti Neményi Imrét, akinek „Emlékbeszéde 
Apáczai Csere Jánosról" születésének 300-ik évfordulóján, — annyira 
tanulságos, irányitó, magyar és protestáns öntudatot mélyítő, hogy az 
évkönyv megszerzése minden magyar s kivált protestáns iskola könyv
tára részére — ha csak ezért az Emlékbeszédért is — ajánlatos.

A remek emlékbeszédhez sorakozik Horváth József lelkesítő köl
teménye, A magyar ifjúsághoz, Apácai ünnepén.

Az évkönyv változatosságáról tanúskodik Varga József zenetanár
tól : Emlékezés három nagykőrösi zeneszerzőről cimü értekezése. Ki 
ne ismerné a „Megérem még azt az időt", „Jaj de szomorúan szól a 
furulyám!“, „Árva vagyok, nincs öröme szivemnek" c. népdalt? De 
kevesen tudják, hogy e daloknak a lengyel származású és teljesen ma

* Rákosi Jenő hathatós segítségével állították fel 1910-ben Nagykőrösön 
Stróbl Alajos remekművét: Arany János szobrát.
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gyárrá lett Nyizsnay (Nyizsnyánszky) Gusztáv dalköltő a szerzője, aki
ről a szerző, a Bach-korszak keretében, élénk megvilágítással és sze
retettel emlékezik meg. Szotyori Nagy József orgonista és zeneszerző 
Nagykőrös második büszkesége a zeneköltészet terén, „Hallgató magya
rok" c. zeneköltői gyűjteménye maradandó értékű. Brück Gyula a har
madik, aki mint zeneszerző és pedagógus a külföldön is jó hírű. Varga 
József jó szolgálatot tett, hogy e zeneköltők életét és munkásságát 
fáradságos utánjárással, kimerítően és mindvégig jellemzően írta meg.

Domby Béla lelkész székfoglalóul adta elő az Arany ^szellemében 
irt költeményeit (Napkelet felől, Neved, Szív műhelyében, Rózsák, Mi).

Magyar Kázmér kormányfőtanácsos Kozma Ferenc érdemeiről 
emlékezik meg. Kozma Ferenc volt a mezőhegyesi, kisbéri és bábolnai 
állami méntelep megszervezője. Övé az érdem, hogy az elhanyagolt 
magyar lótenyésztés rövid idő alatt világhírű lett. Szerző megvilágítása 
nyomán sorról-sorra nő érdeklődésünk, elismerésünk és hálánk Kozma 
Ferenc személyisége és áldásos munkálkodása iránt, egyben elismerésünk 
a szerzőnek szép munkájáért.

Máriássyné Szemere Katinka : Álmodtam róla .. . hangulatos verse 
után Lőrinczy György: A magyar szellem úttörői című felolvasása 
zárja be a sort. Szerzőt Neményi Imre előbb említett emlékbeszéde 
foglalkoztatja s előadásának a gondolatmenete a következő : Neményi 
„a nemzeti tudomány első nagy úttörőjének bús époszát irta meg; Apácai 
Csere rajongva küzd azért, hogy a magyar nyelvet tegyék az iskolák 
oktató nyelvévé és panaszkodik, hogy az élet és az iskola között nagy 
ellentét áll fenn ; ma „az az ellentét a legsajnálatosabb, ami az iskolai 
és művészi életfelfogást, az iskolai és művészi ízlést, igazságot és ideált 
egymástól elválasztja és megkülönbözteti . . .", „a teljes és tökéletes 
összhang az irodalom, a művészet és az iskola között sohase volt és 
ma sincs meg", „az irodalom gyakran mást tanít, mint az iskola és 
innen származik, hogy egységes nemzeti közszellem sem alakulhat k i . . . 
mindez nagy nemzeti szerencsétlenség".

Majd igy folytatja: az irodalomnak és az iskolának meg kell érteni 
egymást. Ez nem is nehéz, mert „az irodalom lényege pedagógiai és az 
iskola lényege az irodalom, Az irodalom a művészet eszközeivel nevel 
és tanít, az iskola viszont a tudomány eszközeivel." Ezért „a pedagógia 
hivatásos munkásai számára a mostaninál nagyobb hatáskört kell bizto
sítani az irodalomban." Ha a szellemi élet e két fontos faktora (iroda
lom és iskola) közelebb jut egymáshoz,: „erőteljesebb lesz a szellemi 
élet . . .“, „az emberiség lelkét az összhang kiegyenlítő . . . öntudata 
hatja át" és tisztábban állapíthatja meg az ideálokat, sőt az illúziókat is."

A felolvasásban egy érdemes tanügyi férfiú és ünnepelt iró sok évi 
megfigyeléseiből leszűrt megállapításai és gondolatai foglalkoztatnak. 
Az olvasót s kivált szemlénk olvasóit gondolkozásra serkenti az iskola 
és az irodalom közt állítólag fennálló ellentétek felemlitése. Viszont fel
vetődhetik az a kérdés is, mi az oka annak, hogy amikor a legtöbb 
iró, költő a katedrán kezdi működését, közülök sok elhagyja a 
katedrát? Miért állítja egy neves költőnk, hogy ő csak tiz évig tudott 
jó tanár lenni s ezért tiz év után elhagyta a katedrát. Súlyos miért?-ek
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ezek, amelyekre az egyénenkénti válaszok igen értékes, tanulságos 
megvilágítások lehetnének. Ezért engedtessék meg, hogy jelen szerény 
ismertetésem kapcsán azzal az indítvánnyal forduljak Közlönyünk szer
kesztőségéhez : Küldjön kérdőíveket Íróinkhoz, költőinkhez, akik tanárok, 
tanítók voltak, hogy mi késztette őket a katedra elhagyására ? Mi a 
véleményük az irodalom és az iskola között állítólag fennálló ellentétről ?

Egyébként engedelmet kérve e kitérésért, az évkönyvről me g kell 
jegyeznem, hogy úgy kiállítása, szerkesztése, korrektúrája, mint nyomása 
minden tekintetben kifogástalan s végül megállapítható az az örven detes 
tény, hogy az alig 27.000 lakójú Nagykőrösön az Arany János Társaság 
szellemi tevékenysége túltesz sok vioéki empóriumunk szellemi életén. 
Ez a megállapítás annál elismerésreméltóbb, mert Nagykőrösön nincsen 
főiskola, nincsen egyetem. Középiskolai tanároknak és a város más 
lelkes, áldozatkész intelligenciájának az érdeme, hogy Arany-szellem 
él, küzd és teremt példaadóan Nagykőrösön. Legyen áldott, termékeny 
és termékenyítő a nagykőrösi Arany János Társaság működése.

Dr Schindler Gyula.
A kemény parancs. Szerk. dr. Mareszekk M. és dr. Kosztesvitz 

G. Bpest. 1928. 340. 1. A Glattfelder Gyula előszavával.
Az előszóiró a steglitzi pör romlott gyermekeiből indul ki, kiket 

virágesővel borítanak el meglett férfiak és nők. Romlottak tehát ők is. 
Romlott a világ. Pedig a jövő a gyermeké, Ót kell megtartani a tiszta 
élet számára. A Szent Imre-kollegium hallgatói előtt egyévi nevelő 
munka során előadásokban vázolták a nemi élet kérdéseit, a kemény 
VI. parancsolatot. Ez előadásokat gyűjtötte össze az intézet vezetősége, 
hogy belőlök ne csak ők okuljanak, hanem az egész magyar jövendő.

Ebből a szempontból nézve a munkát, nemes, emelkedett szel
lemű könyv. A magyar jövőért való mélységes aggódás érzik minden 
során. Szerzőit még a hiúság sem vezette, mert az egyes cikkeket csak 
betűkkel jelezték. (Kár, hogy Tóth Tihamértól nem olvastunk bennük 
egyet sem.)

A könyv két részre oszlik. Az első megmutatja azt, hova viszi 
az embert a bűn, az érzékiség. A második azt, hogy milyen boldog
ságot ad Isten parancsának a követése.

Bűnbe visz a gondolat, a bűnös beszéd, a világvárosi utca, a mű
vészet leplében tetszelgő pornographia, a mozi, a pesti mulatóknak már 
a nép egyszerű gyermekei közé is belopódzott chansonjai, a gyermekek 
fantáziáját felgyújtó ponyva, a Bloch, Forel, Freud-tipusú tudományos 
müvek, olykor a koedukáció is, a száz és száz kísértés. Bemutatja a 
bűnbesodródott, testi fertőbe került ember sok szenvedését, magányos 
életét, az agglegényélet sivárságát-, a selyemfiúk s egyéb lézengő rit- 
terek célnélkűli életét. A testi összeomlás nyomában járó lelki össze
omlást. Az ilyen egyedekből álló nemzet pusztulását.

De bemutatja a másik utat is. A tiszta életet. Szent Mónika 
Ágostonjánakpéldájábólindulki sHugó Viktor Nyomorékjainak megbélyeg
zettjeivel állítja őt szembe. Ezt az egyház indexre tette, mert csirájában 
megöli az életátalakulás lehetőségét. Pedig át kell alakulni! A Magdol
nákból s Ágostonokból szenteknek kell lenni! Szent Alajos, Szent
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Szaniszló, Szent Ágnes, Szent Torsícius is emberek voltak! A gyón
tatószék a legcsudálatosabb ujjáteremtés műhelye. Újra lehet kezdeni 
az elrontott életet. A csallóközi Nagy-Duna szabályozásának (erőszakolt) 
példájából kiindulva mutat rá a helyes szabályozás szükségére. Az 
egérlyukaktól (a megalkuvásoktól) óvakodni kell! Ügyes cikk „Kilátás 
az élet ablakából" cimű. — Az idősebb diákok a fiatalakat jóra oktas
sák, mondja egy másik; ne görlicékröl, nőcskéről, hanem anyákról s 
testvérekről beszéljenek! S a lélek templomában szentképek legyenek: 
Isten, az ideális férfi s az ideális nő : a Szűzanya, anya s hitves képei. 
A tiszta, szűzies szerelem, az ideál képe a szívben s az íróasztalon, 
sok rossz lépéstől megóv! Egy férfi találkozzék az egy nővel s aztán 
jön a szent harmadik; a gyermek. A XX. század lovagjai mássá tették 
a nőt. Mert a nő olyan, amilyennek a férfi kívánja. De e lovagoknak 
is az erő, gyöngédség, ízlés, a lelkiség törvényeit kell szem előtt tar
tamok. Az igazi férfi ideálja a cserkészférfi, a congreganista; a be
fejezettségre törekvő lelki ember. A szerelemnek szerepe van az Isten 
világtervében. A család (az apa, anya s a gyermek őfelsége) a mai 
irodalomban nem mindig eszményképen van feltűntetve, de a torz
képeknek nincs igazuk.

íme, ez a gondolatmenete e vaskos, általában katholikus szellemű, 
de ettől eltekintve hasznos s szépen megirt műnek. Gulyás József.

Vitéz Veszprémi Dezső : Dr. Thaly Kálmán életrajza. I. kötet. 
Vutkovich-díjjal jutalmazott pályamű. Bpest, 1928. 110. lap. Apostol
nyomda.

Mindig bizonyos előítélettel vettem kezembe olyan müveket, me
lyekre rá volt nyomtatva, hogy ilyen vagy olyan díjjal jutalmazott 
pályamű, mert szabadvélemény-nyílvánitási jogomat éreztem veszélyez
tetve az által, hogy azt a munkát már egy bizottság fémjelzett, kitünte
tésre érdemesnek talált, tehát nekem is kötelességem jónak minősíteni, 
bármilyen is az különben. Mert bizony az ilyen ránktukmált kiválasztot
taknak nem minden esetben velejárója a valódi érték is. Az előszóban 
becsempészett ajánló sorok meg éppenséggel dühítenek minden jóizlésű 
irodalmárt. Egy lelkiismeretes és pontos irodalomtörténeti munka nem 
szorul reklámra, mert vagy önmagában hordozza a mű mindazokat a 
kiválóságokat, melyek a reklámnépszerűség elviritása után is a valódi 
érték patináját kölcsönzik a könyvnek, vagy nem, akkor pedig fölösleges 
tiszavirágkorú álvirágzásra juttatni olyan fércművet, amit csak a reklám 
nagy dobja tart fenn ídeig-óráig, s ami már születésekor megérett az 
elmúlásra, elfeledésre, vagy tudomásúl-sem-vételre.

A fent említett két szépséghibán kívül — hál' Istennek — egyéb 
kivetni valót nem tartalmaz Veszprémi Dezső könyve. Jóleső örömmel 
regisztrálhatjuk róla, hogy az utóbbi években felburjánzó irodalomtörténeti 
zöldségek, értéktelen giz-gazok közt nagyszerű teljesítményre képes, 
életet lehelő hasznos tagja ez az írás az irodalomtörténet tarka vete
ményes kertjének. Nem exótikus virág, amelyik színével, utolérhetetlen 
illatával, vagy egyedül álló különösségével hat, de egyébként semmi 
maradandót nem nyújt, hanem olyan növény, amelyik él, virágzik s el
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is virul, de elvirúlása után hozza meg a termését, tehát nem csupán a 
pillanatnyi mának, hanem a messze jövőnek dús aratását készíti elő 
mindenre kiterjedő, aprólékos gondosságával . . .

Thaly Kálmánnak, a Rákóczy-korszak legalaposabb kutatójának s 
legfanatikusabb tudósának életét tárgyalja művében szeretetteljes el
mélyedéssel, nagy szerkesztői műgonddal és a hivatott történetbúvár 
Írói kvalitásával. Meglepi az embert nem csupán páratlan forrástanul
mányával, de még szóbeli értesülésekből nyert olyan apró intimitások 
mesteri beleszövésével is, amilyenekre kevés példát találunk újabb iro- 
dalomtörténetiróinknál, Nincs életrajzában egy zökkenő, nincs olyan 
homályos fejezet, ami zavarná a munka egységes jóhatását olvasás közben.

Thaly Kálmánnak, a költőnek és izzó hazafinak valódi alakját 
vázolja elénk nagyszerű nevelő hatással.

Szól szülőfalujáról s azokról a környezeti ráhatásokról, amelyek 
elhatározó befolyással voltak hőse jellemének kialakúlására. Helyesbiti 
Nagy Iván adatait a Thaly családról. Nem kerüli ki figyelmét a gyermek 
játékos pajzánsága, gyermekkori csinytevései, nagyanyjának kurucmeséi, 
melyeket már akkor mohó lélekkel szívott keblébe s azok fejlesztették 
Thalyban a történeti érzéket már jó korán.

Értékes megállapításai Veszpréminek azok a lapok, melyekben 
feltárja a szabadságharcot és az elnyomatás keserűségeit, tétlenségre 
kárhoztatva egy figyelő ifjúban azokat a lelki metamorfózisokat, melyeknek 
bábjából kibújik csakhamar az a tüntetőleg erős, de mégsem affektált 
hazafiság, ami élete minden szakán elkísérte hősét Deák Ferenc dicsé
retétől a bujdosás veszedelmein keresztül az újságíró és politikus Thaly 
örhetetlen állásfoglalásáig. A Bach-korszak börtönnel kecsegtető tilal
mai épp úgy nem irthatták ki leikéből a remény örökzöldjét, mint 
ahogyan a kiegyezés körüli szabadabb szellem sem birta azt elhalvá
nyítani soha; mindig, mindenben magyar maradt.

Veszprémi nagyszerű korfestéséből önként értetődik, miért fordult 
Thaly olyan hevességgel éppen a Rákóczy-féle szomorú, de mégis da
liás idő felé, amely az elnyomatás korában „rendkívül tanulságos". 
A kezdő történetiró próbalépteit a kritika (Gyulai és Toldy Ferenc) 
nem fogadta valami kedvezően, de Szalay László, a nagy történettudós, 
nem engedte elcsüggedni és az megőrizte hivatásába vetett hitét, monog
ráfiáiból felcsillanó történetírói alaposságát, ami néha az unalmasság 
határát is érinti. így érik fokozatosan, szinte szemünk láttára a ra
jongó lírikus komoly történettudóssá.

Veszpréminek világos és szabatos stílusa csak növeli munkája 
értékét; kár, hogy a mellékelt. Hibaigazításban feltüntetetteken kivül 
még sok bosszantó sajtóhiba maradt benne a munkában, mint többek 
közt a 30. oldal Sppadt- és az 56. oldal porvincializmusa.

Az első kötetnek szánt munka folytatása elé nagy várakozással 
tekintünk ezek után s várjuk többi müvét is, mert akiben talentumok 
vannak, annak nem szabad azokat véka alá rejtenie, vagy földbe ásnia, 
hanem kamatoztatni kötelessége minden olvasók örömére.

Az sem utolsó érdeme, ami már csak minket, protestánsokat ér
dekel, hogy ezt a művet katholikus ember irta református tudósról,
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mert a mai vallásfelekezeti harcokban igazán unikum ez, amit tulajdon
képpen megemlíteni sem lett volna szabad.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Juhász Andor: A világirodalom élettörténete. Budapest. Révai 
kiadás. 467. lap.

Azzal kezdhetjük, hogy ehhez fogható könyv még nincsen irodal
munkban. A világirodalom fejlődését tárgyaló kisebb-nagyobb össze
foglaló munkákban (pl. Ziegler—Benedek M.) nincsen hiány, de ez a 
munka egészen más, nem a világirodalom anyagát, hanem annak lelkét 
akarja adni, az irodalomtörténet ugyanis szerinte a szellem története 
és igy e könyv nem is a világirodalom élettörténete, hanem inkább 
annak pedagógiája, sőt mi több filozófiája akarna lenni!

Aki persze eleve arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez a tö
rekvés a világirodalom egész anyagának a bírását involválja, ami egyetlen 
ember erejét felülhaladja, az mint lehetetlen vállalkozást vissza fogja 
utasítani.

Kétségtelenül meg is látszik a fiatal szerzőn, hogy nem mindenütt 
egyformán otthonos és inkább a modern irodalomhoz közeledve lesz 
lépése biztosabbá. Aztán van benne a fiatalsággal járó forradalmiság, 
természetesen esztétikai tekintetben. Egészen új kategóriákat, új érté
keléseket ad és ha olykor csóváljuk is a fejünket, be kell ismernünk 
azt is, hogy ítt-ott akadnak finom elemzések és újszerű megállapítások. 
Erősen szébjektív jellegénél fogva műve kézikönyvnek nem való, de 
gondolatébresztő indítást adó, sokszor az ellenmondást kihívó mű.

Amint nem riad vissza a költészet kezdeteinek kielemzésétől, ép 
úgy vizsgálja a mai költői műfajok válságát, korunk szellemét és ne
künk jólesően azt írja: „Azt hisszük, ismét a keresztyénség fogja át
segíteni a világot a holtponton. Mert ha a keresztyénség nem is olyan 
új ma, mint 2000 esztendővel ezelőtt volt, de azért ép oly töretlen, 
eszményei ép oly fenségesek, akár a középkor hajnalán“. A részle
tekbe e helyen nem mehetünk, de mint érdekesebb fejezeteket kiemel
jük a következőket: a cinizmusról, a romanticizmus eredetéről, a re
formáció szelleméről, Schillerről, akit a közfelfogástól eltérően a német 
romanticizmus tökéletes megtestesítésének tart, a norvég problématikáról, 
a magyar lélek jelentőségéről stb. Ismételjük, hogy az olvasó sokszor 
nem osztozhatík szerző nézeteiben, érthető az is, hogy ily hatalmas 
szintézisnél a merészebb általánosítások és kisebb felületességek elke
rülhetetlenek, a bevezetésben érintett elmélethez is szó fér, egészben 
véve mégis érdekes tartalmával, eleven, elmés előadásával élvezetes 
olvasmány.

A munka Ízléses kiállítása a Révay-céget dicséri. Ara mérsékelt.
Szelényi Ödön.

Pass László: Ne felejts el élni. Budapest, 1928. 145. lap.
Szerző kiadása.

Az emberi élet értékéről szól a szerző e munkájában nagy ügy
szeretettel, sok lelkesedéssel és olvasottsággal.

Minden élet kezdete a legnagyobb rejtély és a legmélységesebb
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titok, mert nem tudhatjuk, hogy a teremtő Isten micsoda képességeket 
lehelt valaki leikébe családjának, hazájának,sőt az emberiségnek javára. Ez 
az élet a teremtő Istennek ingyen való adománya. Ezt rendeltetésének 
megfelelően kell élni. Mert minden létezőnek s igy az emberi életnek 
is meghatározott célja és rendeltetése van.

A nagy mindenségnek parányi élő pontocskája, az ember — írja 
szerzőnk — két világnak polgára egyszerre: a természeti és az erkölcsi 
világnak. Élete olyan, mint a virágé, mely gyökérével az anyaföldhöz 
van kötve, de a levelével és virágával egy magasabb fényes világ sze- 
retetét szívja magába. Az embert is valójának egyik fele, a test, az 
anyagi világhoz köti teljesen s alá van rendelve az anyagias természeti 
élet törvényeinek ; élete fenntartásához szigorúan alkalmazkodnia kell 
az élet természeti törvényeihez. Emberi valónk nemesebb felével, a 
lélekkel azonban egy magasabb rendű más világ polgárai vagyunk s 
eme más világ élettörvényeinek, erkölcsi világrendjének vagyunk alá
vetve s valamint természeti énünknek a természeti világrenddel, úgy 
szellemi énünknek a szellemi, vagyis erkölcsi világrenddel kell össz
hangban lennie. Az erkölcsi világrenddel való összhang megtartásának 
érzékszerve a lelkiismeret. A lelkiismeret adja meg az emberi élet értékét.

Az Isten, az örök szeretet s ránk nézve az örök szeretet forrása, 
lelkűnkbe oltotta az emberi jóság, hűség, emberség, igazságosság, tisz
tesség és könyörűlet eszméit. Ez eszmék megvannak minden ember 
lelkében, mint a virághagymában a leendő virágélet lehetőségei, de 
ápolás, illetve nevelés által kell életre kelteni. A pincében polcra tett 
virághagymában benne vannak a szunnyadó erők: a zöld levelek, a 
pompás színű s illatú virágok, de ezek a pincében végre elhalnak. Ha 
azonban tavasz nyiltával a virághagyma a nyirkos anyaföldbe kerül s 
a napsugár ereje megérinti, megmozdul benne a kibontakozó élet. így 
van az emberi lélek is. Ez az árnyékvilág olyan az élni vágyó ember 
számára, mint a csodás életlehetőséget rejtő virághagyma részére a sötét 
pince, melyben nincs számára kellő levegő, napsugár, tápláló talaj. 
Az ember erkölcsi élete is a maga nagyszerű életlehetőségeivel csak 
akkor válik valóban életté, ha belekerül a maga szellemi talajába, er
kölcsi napsütésébe, vagyis rátalál életének igazi erőforrására : Istenre. 
Ekkor kelnek életre a lelkében szunnyadó életlehetőségek s valósággá 
válik az egyes emberre nézve a testi élet viszontagságai mellett is a 
lelket megnyugtató, belső békességet nyújtó, tiszta erkölcsi élet: a bol
dog élet. Mert az emberi boldogság nem a testi életben, hanem a lelki 
életben lesz érezhető valósággá, melyre a jó Isten az embert életre hívta.

Hogy mi módon lehet e boldogságot elérni, ezt fejtegeti e könyv 
elég bő előadásban, a kővetkező címek alatt: Az élet nacionalizálása. 
Az élet statisztikája. Az élet misztériuma. Az ember helye a minden- 
ségben. A pozitív élet elve. A szeretet értelme és célja. A szeretet 
formái. Utravaló.

A szerző derék munkát végzett műve kiadásával. Faragó B.

Dr. Balogh E rnő : A föld köpenyege. A levegő sajátságai és 
tüneményei. 112. oldal. Kolozsvár. Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű- 
intézet Rt. kiadása. 1926.
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A Magyar Nép könyvtára 14-ík köteteképen közreadott füzet igen 
ügyes összeállításban tárgyalja az atmoszféra tüneményeit.

A Magyar Nép, a megszállott Erdély legelterjedtebb néplapja, 
melynek fő célja az, hogy politikai, szépirodalmi és ismeretterjesztő 
cikkek által a népművelést előmozdítsa. Ugyanezt a célt szolgálják a 
lap könyvtárának füzetei, melyek között főkép irodalmi és történeti 
tárgyú munkák jelentek eddig meg. Fenti könyvecske nagyon jó példa 
arra, miként lehet természettudományi munkákat is beiktatni az 
egyszerű földmivelő nép számára kiadott könyvsorozatba. Világos, köny- 
nyed stílusa, vonzó, mindvégig igen szellemes előadásmódja biztosítja, hogy 
a legegyszerűbb olvasó is haszonnal forgathatja. Bár a szerző az is
meretek közlésében a legközvetlenebbül jár el, mégis meg tud maradni 
a tudományosság színvonalán.

Közli a legújabb megállapításokat is a légkör tüneményéiről s ál
talában nem elégszik meg a jelenségek egyszerű leírásával és magya
rázásával, hanem a gyakorlati értékesítést is szem előtt tartja. A leg
bonyolultabb légköri jelenségeket, mint a délibáb, szivárvány, ködkép, 
sarki fény stb. tüneményeit meglepő könnyedséggel magyarázza, Tudo
mányos magyarázatot ad, de anélkül, hogy ismeretlen, vagy nehezen 
érthető fogalmak bevonásával a jelenség megértését a kis intelligenciájú 
olvasó előtt problematikussá tenné.

Általában a dolgozat felépítésében és megirásában nagyszerű pe
dagógiai érzéket mutat a szerző. Éppen ez igen alkalmas olvasmánnyá 
teszi a könyvecskét a középiskolai tanuló számára is. Sőt szükségessé 
is, mert az általános földrajz heti egyórás tanítása mellett a szaktanár 
nem térhet ki minden olyan légköri tünemény tárgyalására, melynek 
ismertetése kívánatos volna. Szerző a levegő nedvességét, a csapadék 
keletkezését és általában a csapadékviszonyokat nem tárgyalja ebben a 
füzetben, henem azt külön kötetben ígéri. Érdeklődéssel várjuk a folytatást.

Dr. Csinády Gerő.
Dr. Szász Ferenc : Mindennapi kenyerünk. Magyar Nép könyv

tára 26—27. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. kiadása. 
Kolozsvár, 1928.

Szerző 150 oldalra terjedő füzetében a kenyérkészítésre használt 
magvakat és a különböző vidékeken kenyér gyanánt élvezett gumós, 
pillangós virágú és egyéb növényeket ismerteti.

A munka két részre oszlik. Az első rész a növényfiziológia leg
fontosabb tételeit könnyen érthető formában fejtegeti s igyekszik a nö
vényt, mint élőlényt, megértetni és megszerettetni. Történeti alapon 
tárgyalja ezután a búza termesztését és feldolgozását. Kitér a szem 
anatómiájára is, hogy annál jobban kiemelhesse a magyar búza kiváló
ságát. Részletesen ismerteti a kenyérsütés módját és a sütés folyamán 
végbemenő vegyi folyamatokat.

A második részben szerző a földmívelés fejlődéstörténetét adja, 
majd a nálunk is használatos kenyérmagvak, a rozs. árpa, zab, tengeri 
ismertetése után a burgonya és más mérsékelt égövi kenyérpótló nö
vények jelentőségere mutat rá. Végül rövid pillantást vet a forró égöv 
és a sarkvidékek kenyérnövényeire.



A könyv a földmivelő nép számára íródott s tárgyánál fogva mél
tán tarthat számot a gazdaközönség érdeklődésére. Folyamatos, néhol 
költői lendületű nyelve jó olvasmánnyá teszi nemcsak a gazdák, de 
más foglalkozásúak számára is. Maga az a körülmény, hogy ilyen tárgyú 
munka is nyomdafestéket láthat a megszállott Erdélyben, igen örven
detes bizonyítéka egyfelől az erdélyi magyarság élénk szellemi életének, 
másfelől annak, hogy a nép vezetői keresik a módját annak, hogy a 
gazdaközönséget jó könyvek nyújtása által önművelésre szoktassák és 
ezáltal emeljék. A könyvhöz Gyallay Domokos írt előszót.

(Mezőtúr) Dr. Csinády Gerő.

Belföldi lapszemle.
Az Evangélikus Népiskola 1928. évi október és novemberi számá

ban Hettlinger Gusztáv igen érdekesen ír Dramatizálás címen, vagyis 
a drámai formának a tanításban való alkalmazásáról. (A dramatizálás 
szó nem fejezi ki helyesen a fogalmat, mert dramatizálni =  elbeszélő 
müvet drámai alakba önteni.) A novemberi szám legfontosabb cikke 
azonban Lahmann Gy.-tól való, aki „Kapcsolatok Pestalozzi és a buda
pesti Deák-téri evang. elemi iskola között“ címen 3 Pestalozzihoz inté
zett levelet közöl, az egyiket Egger Vilmos, a pesti ev. iskola tanítója 
a nagy svájci pedagógushoz intézte, a másik kettőt a hires Schedius 
Lajos. E 3 levél megtalálásáért Lahmann igazgatónak örök hálával 
tartozunk. A levelekhez fűzött elő- és utókommentár 2 kitételére azon
ban kénytelen vagyok reflektálni. 1. Azért, hogy a pesti ev. iskola volt 
egész Magyarországon az első, mely Pestalozzi módszerét elfogadta, 
mégis túlzás azt, amint szerző ismételten teszi, „Magyar Iverdon"-nak 
nevezni, Ezt csak akkor lehetne mondani, ha ezt az iskolát is annyira 
felkeresték és követték volna, mint az igazi Iverdont, amiről pedig nem 
lehet szó, 2. Azt sem lehet állítani, hogy Schediusnak a Pestalozzi 
módszer bevezetése körüli érdemeiről megfeledkeztek volna, (ha sajná
latos is, hogy részletes adatok az ő kezdeményező munkálkodásáról 
nem állnak rendelkezésünkre,) mert Kánya Páltól kezdve (1864) az 
iskola minden történetírója (Batisfalvy 1895, Hítrich 1923 és A magyar 
ev. nevelés története c. mű Írója, hogy többet ne említsünk) mind 
megemlékeznek Schedius ebbeli érdemeiről. Ugyancsak megemlíti a 
Magyar Pedagógia 1927. március-juniusi Pestalozzi füzete. De igen 
hálásak leszünk, ha a lelkes szerző még több adattal fogja alátámasz
tani tudásunkat.

Ugyan e füzetben Szügyi Károly kedvesen ír az elemi népiskolai 
kirándulásokról.

Az O. K. TanáregyesületiKözlöny októberi számában Kardeván K. 
szemlét tart az 1927—28. évi értesítők felett. Két cikk foglalkozik a 
nyári továbbképző tanfolyamokkal. Igen modern izű Gergely A. cikke:
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„Ifjúsági repülő egyesületek a tanítás és nevelés szolgálatában" címen. 
Az ifjúság már igen túlságosan áldoz a sportnak, most még az aviatikát 
is beillesszük a középiskolai tanítás szolgálatába. Ráérnek az ifjak az 
éretttségi után vele foglalkozni. — A novemberi számban Pintér L. 
a latin nyelvtanítás módszerét bírálja, követeli a genetikus módszer 
tökéletesítésére a módszeresen felépített olvasókönyvet és az egységes 
latin nyelvtanítás Vezérkönyvének megírását. Simon L. beszámol a 
reálgimnáziumi francia nyelvoktatás első 4 évfolyamáról szerzett mód
szertani tapasztalatairól. Jámbor Gy. Románia új középiskolai reformját 
ismerteti, mely 7 osztályú egységes típusú középiskolát léptet életbe.

Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesűleti Közlöny novemberi 
számában Sághelyi L. ismerteti a németországi középfokú, gyakorlati 
irányú iskolázás szervezetét; különösen az ú. n. Mittelschulét (a pol
gári iskola), Magyar László: A nyolcosztályú népiskola és a polgári 
iskola viszonyának nagyon időszerű kérdését világítja meg. Schreyer 
Ágoston cikke: A polgári iskola gondolata oktatásügyünkben 1848 előtt.

A Magyar Gyógypedagógia 1928. évi 7—10. számában Éltes 
Mátyás cikkén kívül (A főváros gyógypedagógiai intézetei) felemlítendő 
Vas István érdekes fejtegetése: „A rózsa van szép.“ (Hibás kifejezés 
lélektani ellenőrzése) címmel.

A Magyar Szemle októberi száma az utódállamok fennállásának 
tízéves fordulójára az elszakított magyarság politikai, iskolai és köz
művelődési állapotairól ír, Kiemelendők a következő cikkek: A ma
gyarság jogviszonyai Csehszlovákiában (Steier L.). Az erdélyi egyházak 
helyzete (Jancsó B.). Időközi és közművelődési állapotok Erdélyben 
(Barabás E.). A magyarság az S. H. S. királyságban (Berkes I.). Az 
elszakított nyugati részek (Traeger E.). Az elszakított ifjúság (Farkas Gy,).

Sz. Ö.

Külföldi lapszemle.
Pädagogische Rundschau. Az V-ik évfolyamába lépő komoly 

pedagógiai szaklap októberi számát ismertetjük az alábbiakban.
Német eredmények Amsterdamban címen Hans Ortmann az olim

piai német sikereket veszi vizsgálat alá. Büszkeség önti el a cikk íróját, 
hogy a hosszú évek óta először szereplő német sportolók olyan ered
ményt mutattak fel, amellyel a 45 küzdő nemzet közül a második 
helyet szerezték meg maguknak. 72 esetben voltak a németek az első 
hat között. Megállapítja a cikkíró, hogy olyan fenomének, mint a finn 
futóbajnok Nurmi vagy Arne Borg nem akadnak a németek között, de 
nem is egyéni, hanem közös győzelemre számítottak, ami sikerült is 
nekik. További szorgalmas tréninget köt a honfitársai szivére, mint 
amely egyedüli biztos záloga annak, hogy megmutassák a világnak,
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hogy a német izomerő és az agy, szenvedéseik között is csodát tud 
művelni.

Kell-e a gyermeket verni? érdekes és pedagógusokat érdeklő 
cikkre J. Hebeisen ad komoly készültségi! feleletet. Már az ókorban 
is ismerték az ütlegeléssel való nevelést. Athénban, de még inkább 
Spártában uralkodott a szigorú nevelés eszköze, a bot. Salamon mon
dásai között is ott találjuk, hogy aki megvonja gyermekétől az ütleget, 
gyűlöli gyermekét. A középkori kolostori iskolákban is divatban volt 
az ütlegelés. A középkori szász és sváb törvények között ilyeneket 
találunk: Ha valaki tanítványát bottal úgy veri meg, hogy nem vérzik, 
nem felelős érte, ha csak orra vérzik, azért sem. Ha testrésze vérzik, 
akkor beperelhető, ha agyonüti, büntetést kap. A középkor vége felé 
még rosszabbodik a helyzet, elterjed a meztelen test ütlegelésének di
vatja. Sokan az akkori iskolákat fogháznak nevezik, hol végnélküli 
az ütés, könny, sóhaj (Luther, Agricola). Bár a jezsuiták szelidebb 
büntetéseket használtak, mégis náluk sem hiányzott az ultima ratio, a 
bot. A 18—19-ik század pedagógusai, sőt napjaink pedagógusai közül 
is nagyon sokan meg vannak arról győződve, hogy ütés nélkül nem 
lehet eredményt elérni. Különösen akkor tartják sokan megengedhetőnek 
a testi fenyítést, ha már minden eszköz eredménytelennek látszik, vagy 
ha a tanuló túlerejét rosszra használja (kisebbek ütlegelése, állatkínzás, 
fák csonkítása stb.). Azt is emlegetik, hogy ha a fenyítés jogát meg
vonjuk a tanitótól, nem lesz semmi, amitől a rossz gyermek tartson.

De a testi büntetés ellenzői csaknem olyan idősek, mint követelői. 
Sokrates azt mondja a botról, hogy ha a szó nem üt, nem üt a bot 
sem. Krisztus is azt tanítja tanítványainak, hogy legyenek szelidlelküek. 
Luther azt tanította, hogy amit bottalveréssel erőszakolunk ki, nem lesz 
abból semmi jó. Comenius rabszolga-eszköznek tartja a virgácsot, amely 
szabadokhoz egyáltalán nem méltó. Már pedig a rabszolgai nevelés rab
szolgai érzelemvilágot fejleszt ki. Pestalozzi szerint a jóhoz a legfőbb 
ösztönzést nem a büntetés, a szeretet adja. Diesterweg szerint is „Jaj 
annak az iskolának, amelyben a bot uralkodik“. Foerster tiltja a verést 
a higiéné szempontjából, mert ideges gyengeségre vezet, morálpedagógia 
szempontjából pedig azért, mert az embert az állathoz alacsonyitja le 
s mert akkor a gyermekek egymásközt is igénybe veszik az ilyen 
eszközöket. Ellen Key azt írja ismert könyvében, hogy csak az a ne
velő tud pszichológiai eszközöket találni nevelési eljárása számára, aki 
soha egy pillanatig nem gondol az ütésre.

A büntetéshez művészet kell. Sok meggondolást és önuralmat 
igényel. Hogy neveljünk mi önuralomra, ha éppen bennünk nincs meg. 
Jó példa, türelem, következetes viselkedés többet érnek minden testi 
büntetésnél. A büntetésben felizgult tanító gyakran túllépi a rendes 
mértéket és a tanítástól is sok időt elrabol, ha a bot minden pillanat
ban működik. A cikk szerzője ezek ellenére az ütlegelés általános el
terjedését a tanítók kényelemszeretetével magyarázza meg.

A verés legtöbb esetben hatás nélkül marad. Megszokják, fel sem 
veszik. Lehet ugyan az a véglet is, hogy olyan irtózatos hatással van 
gyengébb idegzetűre, hogy öngyilkos lesz. Hatására sokszor igen rossz
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indulatok fejlődnek ki, pl. dac, irigység, gyűlölet, melyeknek zöngéje 
még akkor is kiérzik, ha már felnőtt beszél régi nevelőjéről. Egy 11 
éves kisleány bevallotta, hogy neki mindig nagy gyönyörűséget okoz, 
ha látja, hogy másokat vernek. Hogyan tanítsunk pl. állatvédelemre 
gyermekeket, ha mi is állati módon kínozzuk őket ? A fenekelés a 
közelfekvő sexuális sphära miatt a gyermekek nemi életére is erősen 
kihat. Ellen Key az iskolai perverzitásokat ide vezeti vissza. Sok ál
lamban már régen nem vernek, pl. Amerika, Dánia, Szászország, 
Japán. Ha majd minden nevelő komolyan és sokat foglalkozik a pszic
hológiával, akkor a gyermeki hibákat más szemmel fogják nézni és el
szoknak a durva ütlegeléstől.

Az iskola együttműködése a pályaválasztási tanáccsal. Egy kis
városi rektor szól ehhez a fontos problémához: Karatádt rektor. Az 
egész cikk a kisváros szemüvegén keresztül nézve szól a problémáról. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy mindenki már idejekorán megvizsgálja 
önmagát, hogy van-e testi-lelki ereje a választott pályára. Az iskolának 
nagy szerepe van a pályaválasztási tanácsban. A német kultuszminiszter 
elrendelte, hogy a tanárok szaktudásukkal álljanak szolgálatába az ilyen
fajta intézményeknek. Sőt a szellemi munkásközvetitést is ajánlja az 
iskoláknak azzal a mérséklettel, hogy egyes helyekre ne csak a saját 
iskolájuk növendékét, hanem a legmegfelelőbb erőt alkalmazzák. A mi
niszteri rendeletet vizsgálja meg a cikk szerzője a maga kisfalusi szem
szögéből és arra a következtetésre jut, hogy nem egészen helyes a 
miniszter rendelkezése. Nem pedig azért, mert a tanítót a munkahivatal 
írnokává teszi (50—60 kérdő pontos ívekre kell megfelelni a tanítónak) 
s mert ez évre már akkor jött meg a rendelet, amikor már 110 tanít
ványa közül csak 6-nak nem volt megfelelő helye. Nehéz az iskolának 
a gyermek felől jelentést tenni. A jelentéstől a hivatalbalépés napjáig 
annyi idő van, hogy gyakran már mást jelentene a tanító akkorra s a 
hivatal egy rossz jelentés alapján dolgozik. Sok olyan kérdés van, amire 
nem lehet kérdőpontos iveken felelni s amire egy kisvárosban élő és 
forgolódó tanító élettapasztalata alapján jól megtudna felelni. Hogy gon
dolja ezek után szerző az iskola és a munkahivatal szoros együtt
működését? 1. A szülői felvilágositások az iskola különböző estélyein 
történjenek meg. 2. Gondoskodjék az iskola arról, hogy a hivatalos 
szerveknek kellő áttekintése legyen a gyermekről. 3. A hivatalos ta
nácsadó csak annyiban vegye igénybe az iskolát, amennyiben az el
kerülhetetlen.

Az ismétlés problémája a munkaiskolában. W. Kanther tollából 
érdekes fejtegetés. Még ma is csábítja az embereket az a gondolat, 
hogy másokat tudásuk tömege szerint Ítéljen meg. Sok tanító ma is 
abban látja működése célját, hogy a tanulót életrekészültében névvel, 
számmal, adattal tömje meg.

Az új iskola célja az életrenevelés. Sok tudást csak a kiválasztott 
pálya irányában követelő. De az élet azt is megkívánja, hogy az egyének 
akarata, ösztöne, érzéke, emberismerete is kifejlett legyen. Ezen a 
ponton nem segítik sem a jól betanult költemények, sem Ázsia jólismert 
folyói az embert. A csupán tudásra építő iskola arra készít, hogy



az iskolalátogatás jól sikerüljön. Az újabb iskolai reformok azt célozzák, 
hogy az anyagimádat megszűnjék. Ez azonban nem a tanítás anyagának 
kibiiszöbölését jelenti, hanem csak olyan irányú korlátozását, mely nem 
öli el a gyermek egyéni teremtő erejét. A kellő ismeret megtartásának 
fő kelléke a helyes ismétlés. Az új iskola tanítója az ismétlésnél arra 
törekszik, hogy tanítványa öntevékenysége minél jobban kifejlődhessék.

A helyes ismétlés az utolsó megvilágositó fényt veti a már egyszer 
átbarangolt vidékre. A történelemből véve példát, azt hangsúlyozza a 
cikk szerzője, hogy nem kell az egész nagy anyagot egyszerre meg- 
tanittatni az ifjakkal. Ismétléskor kell egyes elhanyagolt részeket új 
szempontok szerint kidomborítani. Ilyenkor olvassunk történelmi regé
nyeket, történelmi tárgyú költeményeket, vegyük elő a történelmi ne
vezetességű épületek, templomok, várak stb. képeit, ezekkel úgy kris
tályosíthatjuk ki a tanulandó anyagot a gyermek lelkében, hogy észre 
sem veszi, hogy ismételt.

Különösen érdekes egy-egy meghatározott szempontból való átfogó 
ismétlés. Pl. az emberiség fegyvere a kőbaltától a kézigránátig, vagy az 
öltözködés és lakásügy évszázadokon keresztül. Mutassuk be a közép
kori beszédet, pénzeket stb.

Amint látjuk, az ismétlésnek egész sereg érdekes lehetősége van. 
Hasonló mód áll rendelkezésünkre a többi tágyaknál is. Ilyen kérdé
sekre kell pl. földrajz órán feleletet kérni: ki tudja megmondani, hogy 
honnan származik tantermünkbe a szivacs, kréta, tábla-fa, pala stb? 
Mire gondolsz, ha ezt a nevet hallod: Egyiptom, Kina, Japán? Vázlatos, 
grafikus ábrázolást, szabad tanulói előadást vezessünk be az ismétlési 
órákra, hogy ezzel változatossá és új formájúvá tegyük az ismétléseket.

Adjunk teret a tanulók szabad szellemi tevékenységének, mert 
ez az önálló gondolkodás feltétele.

(Szeghalom) Pásztor József.

Egyházi és iskolai hirek.
A magyar evangélikus tanügy
nek egy régi érdemes munkása, 

Gyalog István, a bonyhádi ev. reálgimnáziumnak nyugalmazott igazga
tója npv. 2-án elköltözött az élők sorából.

Életrajzi adatai a következők: A tolnavármegyei Sárszentlőrinc 
szülötte volt s középiskolai tanulmányait abban a szerény kis latin 
iskolában kezdte, mely két éven át Petőfi Sándort látta falai között, 
majd ezen iskola átköltözésével Bonyhádon folytatta s Sopronban fe
jezte be. A tanári pályát választotta élethivatásul s a mennyiségtan- 
természettan szakcsoportból Budapesten nyert tanári oklevelet. 1883- 
ban a bonyhádi ev. algimnáziumhoz került rendes tanárnak. A fenn- 
tartóság bizalma fiatalon az intézet élére állította s 1889-től 1918-ban 
történt nyugalombavonulásáig mint igazgató vezette az intézetet.

Gyalog István (1856—1928).
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Igazgatóságának ideje fordulópontot jelöl a bonyhádi algimnázium 
történetében.

A tősgyökeres magyar fajnak ahhoz a typusához tartozott, melyre 
az alkotó magyar elnevezés illik legjobban. Testestől-lelkestől gyakor
lati ember volt, aki nem épitett légvárakat, számitásaiban a valóság 
szilárd alapján állt, de amit egyszer kivihetőnek, egyháza és hazája 
érdekében szükségesnek ismert fel, abból többé nem engedett, hanem 
hajthatatlan tettereje teljes latbavetésével iparkodott megvalósítani.

Emlékét a magyar ev. tanügy történetében a bonyhádi algimná
ziumnak főgimnáziummá való fejlesztése teszi áldottá s feledhetetlenné. 
Még 1890-ben vetette fel először az eszmét s bár első kísérleteit nem 
koronázta siker, az eszmének tüze többé nem aludt ki lelkében. Hamu 
alatt lappangó parázs maradt, melyet a kedvezőbb körülmények fuval
lata mindig kész volt fennen lobogó lánggá szítani.

Az intézet 100 éves jubileumi ünnepségei, 1906-ban, szolgáltatták 
ezen éltető fuvalmat. Gyurátz Ferenc püspök és Ihász Lajos egyházker. 
felügyelő ünnepi látogatásán vetődött ismét felszínre a kifejlesztés esz
méje s innen kezdődött Gyalog István igazgatónak bámulatra méltó te
vékenysége a kiegészítés anyagi feltételeinek megteremtésére. Tisztán 
az ő személyes érdeme, hogy a helyi és vidéki társadalmat meg tudta 
mozdítani az ügy érdekében, széles rétegeket meg tudott győzni a fő
gimnázium szükségességéről s sokaknak áldozatkészségét fel tudta lel
kesíteni az adakozásra, A főgimnázium aranykönyve örökre meg fogja 
örökíteni a nemesszívű adakozók emlékét, de mindenekfelett az övét, 
mint aki a 70.000 K-t kitevő tőkét megteremtette.

Miután a kifejlesztés előfeltételét biztosította, gondoskodnia kellett 
az intézet elhelyezéséről s fáradhatatlan utánjárását e téren is teljes 
siker koronázta, mert a kultuszkormány hozzájárulásával felépült a 
pompás új épület, melyet 1908-ban adtak át rendeltetésének. Az új 
főgimnáziumnak virágzását azzal biztosította, hogy az üresen maradt 
a 1 ginn áziumi épületet internátusnak rendeztette be, a tápintézet részére 
pedig új épületet emeltetett, mely időnként 200-nál több tanulónak 
nyújtott ellátást.

De nemcsak a külső keretek megalkotásában volt ő nagy; az 
ifjúság szeretetétől vezérelt lelke gondoskodott arról is, hogy a fényes 
keretet viruló élet, minden szépért s nemesért lelkesedő szellem töltse 
be. Valóságos atyja volt a gondjaira bízott ifjúságnak, meleg érdeklő
déssel viseltetett kísebb-nagyobb bajai iránt, jóságos szívvel meg tudta 
bocsátani apró csinytevéseit s közvetlen leereszkedésével bizalmat 
tudott kelteni tanítványai lelkében, mely évek során szoros ragaszko
dássá nemesűlt, melynek elszakíthatatlan szálai még az eltávozás után 
is szivéhez kötötték a gyermekből férfivá edződött volt tanítványokat.

A tantestületnek atyai barátja volt mindenha. Kedves Pista bátyja 
volt minden kartársának, aki a kezdőt bölcs tanáccsal szolgálta a ne
velés és oktatás rögös pályáján tett első léptei folyamán, a gyakorlottat 
őszinte magyar lelke szeretetével fogadta szelíd, derűs humortól mindig 
eleven társaságába. Hatalmas, árnvaslombú tölggyhöz volt hasonló, aki 
pihenést, üdülést, megnyugvást s menedéket nyújt At mindazoknak, 
akiket az élet útja közelébe vezetett.
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Élte alkonyának utolsó kedves jelenete akkor volt, midőn okt. 
14-én megjelent utolsó tanítványainak 10 éves találkozóján s hozzájuk 
intézett bensőséges szavai a szerette ifjúságtól vett végbúcsúja volt.

Mielőtt a tüdőhurut, mely munkás életét kioltá, ágyhoz kötötte, 
elkisértette magát még egyszer az intézet épületébe is, hogy búcsúpil
lantást vessen azokra a falakra, melyeket az ő tettereje emelt magasra, 
hogy hajlékot adjanak az Isten dicsőségére s magyar nemzete javára 
nevelt ifjúságnak. Utolsó földi útjára is innen kisértük az élet megfáradt 
vándorát, hogy megkezdje örök életét a túlvilágon, hova szeretteinek s 
tisztelőinek utolsó áldása kiséri.

(Bonyhád) Lövik Kálmán.
A régi, jóhirű túri tanári gár
dának szimbólummá nőtt, foga

lommá vált tagja volt dr. Biatsy József a mathesis, de még inkább a 
filozófiatanitás terén. Több mint 4 évtizedes tanári működés után 
vonúlt 8 éve nagyon is megérdemelt nyugalomba. Volt tanítványai kö
zött is vannak már nyugalomra készülő, de még mindig lelkes tanárok, 
a legszebb férfikor nyarát taposó lelkiismeretes köztisztviselők s az 
ifjúi évek ambícióitól fűtött, hatalmas tettvágyat kisugárzó erős karok, 
csak tehetetlen, gyámoltalan, megalkuvó és koravén, letört egzisztencia 
nincs egyetlenegy se. Magának a túri intézetnek 26 esztendőn át volt 
kiváló tanára, egy évig, egy csonka ciklus befejeztéig igazgatója is. 
Tanulmányait 1879-ben kezdte Sopronban, ahol a kath. gimnázium 
tanára volt 1890-ig. 33 éves korában tért át a ref. vallásra s 1890. 
októberben az aszódi ev. gimnázium igazgatója, 1991—94-ig Hajdú
nánáson tanít a ref. gimnáziumban, 1894-től Mezőtúron, ahonnan 1920- 
ban megy nyugalomba.

Herbart pedagógiai elveit a legkönyörtelenebb módon érvényesí
tette hosszú-hosszú tanári pályája alatt, azaz addig kell képezni az 
ellentmondásokat az ifjú reagens lelkében, amíg olyan fogalomhoz nem 
jutunk, melynek ellenmondása már nem képzelhető s ez a fogalom a 
tiszta igazság, ami a logika eredménye. A logikus fogalmak rendsze
rezése a valódi bölcselet s ezt a felfogását belevitte a filozófia és 
mathesis tanításába mindenkoron. Egyenes, őszinte jellem, szigorú 
igazságszeretet és kötelessegtudás pilléreire építette élete egész mun
kásságát s ezt oltotta bele minden tanítványa leikébe is.

Énnek a tanításnak komoly, sőt sokak szemében komor sötétségét 
a derűit humor és magasabbrendű életbölcselet szelíd fényével enyhí
tette. Nevető bölcs, igaz és érző ember, nagyszerű pedagógus volt, aki 
a legelvontabb abstraktságokat is közérthetővé, világossá tudta tenni 
derűit kedélyével, ártatlan tréfáival s mindig a reális életből vett példáival.

Emléke virúlni fog mindaddig, mig a túri Alma Mater hatni s 
működni fog a nevelés szolgálatában.

(Mezőtúr) Dr. B. I.

Dr. Biatsy József (1857—1928)

„  . t - ( , o m  . „ „ „ v  I A pápai ref. theol. akadémia
Csizmadia Lajos (1858-1928) | kivá]ó tanára) Csizmadia Lajos,

f. hó 5-én elhúnyt. Haláláról a tanárikar a következő gyászjelentést 
adta k i :
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A pápai református főiskola tanári kara mély fájdalommal jelenti, 
hogy Csizmadia Lajos nyug. theol. akad. tanár életének 70-ik, 11 évi 
gyakorló-lelkészi és 25 évi tanári szolgálat után, nyugalomba vonulá
sának 3-ik évében 1928. évi december hó 5-ikén megtért Urához, 
Teremtőjéhez.

A megboldogult egykor főiskolánknak kiváló növendéke, majd a 
theológiai akadémiának evangéliumi lelkű, odaadó, buzgó tanára volt, 
aki először mint lelkész, majd mint tanár gazdag irodalmi tevékeny
ségével, áldott gyümölcsöket hozó igehirdetésével, az élet sok viszon
tagsága között is Istenben mindig békességet talált, szeretetteljes éle
tével mutatta meg a rábizottakban való hű sáfárkodását.

Emlékét kartársai és tanítványainak nagy serege kegyelettel őrzi 
szivében.

Pápa, 1928. december 6-án.
„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg 

fogja őrizni sziveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban“. (Fii. 4~<.

Papp József. A soproni ág. h. ev. tanítóképző intézet nyu
galmazott igazgatója, Papp József, . 1928. évi 

november hó 22-én örökre visszaadta lelkét az élet és halál Urának s 
gyászba borult az elhunytnak családja, továbbá a soproni ág. h. ev. 
tanítóképző intézet és a dunántúli egyházkerület. Papp József halálával 
nagy veszteség érte a hazai evangélikus tanügyet is.

A megboldogult 1859 március 29-én született Sikátoron, Veszprém 
megyében, 1883—1905-ig rendes tanára, majd 1917. augusztus 31-ig 
igazgatója volt a soproni ág. h. ev. tanítóképző intézetnek. Mind tanári, 
mind pedig igazgatói működését jellemzi a pontos, hű kötelességtelje- 
sités. Ebben a hűséges munkájában minden igyekezettel arra törekedett, 
hogy növendékei minél képzettebb, minél ügyesebb tanítókká legyenek, 
kik pontosan és hűségesen tudják végezni kötelességeiket a hazai evan
gélikus iskolaügy javára. Az intézet akkori nagynevű igazgatójával, 
Kapi Gyulával együtt ő szervezte 1883-ban az intézet gyakorló isko
láját, melyre mindenkor szeretettel gondolt. Felfogása szerint a gyakorló 
iskola a tanítóképzés tulajdonképeni műhelye; ebben végzi a tanitó- 
növendék első szárnypróbálgatásait a tanítás terén. Hazai evangélikus 
derék tanítói testületünkben ma is nagy számmal vannak, kik a soproni 
tanítóképző intézetben Papp Józseftől sajátították el a tanítói gyakor
lathoz szükséges elméleti s gyakorlati ismereteket. A soproni ág. h. ev. 
tanitóképzőintézet gyakorló iskolájának rendtartása és részletes tanme
nete (1889), mely annakidején megszabta a gyakorló-iskolai munkát, a 
hazai evangélikus elemi népiskolai tanítás szempontjából alapvetőleg és 
irányitólag hatott s ebben az irányításban Papp Józsefnek oroszlánrésze 
volt. Ugyanis e részletes tanmenetet, melyet Kapi Gyulával együtt 
legnagyobbrészt ő készített, a tanítványok százai magukkal vitték az 
életbe és a maguk iskolájában is nagy sikerrel használták.

Papp József az élet iskolájában is segítségére sietett volt tanít 
ványainak, illetőleg az evangélikus tanítóságnak. Egyrészt azzal, hogy 
Kapi Gyulával együtt megindította 1889-ben a ma is megjelenő Evan
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gélikus Népiskola c nevelés- és oktatásügyi folyóiratot, másrészt azzal, 
hogy Kapi Gyulával közösen szerkesztett elemi népiskolai olvasó- és 
tankönyveket, melyek nagymértékben elősegítették a hazai evangélikus 
elemi népiskolai tanítás munkáját és ma is nagy népszerűségnek örven
denek a hazában.

Volt tanítványai hálás tanítványoknak bizonyultak. A dunántúli 
ág. h. ev. tanítóegyesület megválasztotta Papp Józsefet alelnökéiil, a 
soproni alsó ág. h. ev. tanítóegyesület pedig tiszteletbeli tagjáúl ismerte 
el stb. Nyugalmi éveiben csak kiterjedt családjának élt a jeles peda
gógus. A legutóbbi időben, 1927-ben, újra átdolgozta Kapi Béla püs
pökkel együtt a Kapi—Papp-féle olvasó- és tankönyveket, melyek a 
hazai evangélikus elemi népiskolákban már azóta is nagy mértékben 
elterjedtek.

Az elköltöződnek, ki sok éven át választmányi tagja volt országos 
evangélikus tanáregyesületünknek is, emléke éljen közöttünk!

Hamar Gyula.
a volt pozsonyi ev. liceum tanára nov. 12-én 49 
éves korában szivszélhűdésben elhúnyt. Majd 8 

évi hadifogságából hazatérve, új világot talált maga előtt Pozsonyban, 
melyhez igazodnia kellett. Buzgó tanár és jó ember volt, kinek emléke 
sokáig fog élni hálás tanítványai szivében!

a magyar női társadalom egyik legértéke
sebb tagja, áll. tanítóképző intézeti főigaz

gató, 66 éves korában meghalt. Egyik vezető tényezője volt minden 
nemzeti vagy szociális irányú női mozgalomnak és gazdag irodalmi 
működést fejtett ki.

Járó Prónay Dezső, volt egyetemes evang. egyházi és iskolai 
felügyelő levele az Országos Evang. Tanáregyesülethez.

Mélyen tisztelt Elnök ú r !
Életem nyolcvanadik évének betöltése alkalmából az evangé

likus tanárok és tanítók országos egyesülete is megtisztelt üdvözle
tével és jókívánságainak nyilvánításával. — Fogadja igen tisztelt Elnök 
úr őszinte köszönetemet és hálámat, valamint az Egyesület is e fölöttébb 
megtisztelő üdvözletért.

A tanári hivatást mindig igen nagyrabecsültem, sőt az iránt külö
nös hajlandóságot és rokonszenvet éreztem. Ha körülményeim pálya- 
választásra utaltak volna, valószínűleg a tanári pályát választottam 
volna. Fiatal koromban komolyan gondolkoztam azon, hogy megsze
rezni igyekezzem az egyetemi magántanári képesítést és állást. Mind
ezeknél fogva különösen értékes és becses rám nézve az a megtisztelő 
elismerés és jóindulatú méltánylás, amely az igen tisztelt ev. tanári 
egyesület üdvözlő levelében foglaltatik.

A közéletben való működésem megítélésére nem tartom magamat 
hivatottnak. Nyugodtan fogadom mások ítéletét. A méltányló elismerést 
hálával fogadom. Sohasem kerestem a közéletben a személyes érvé
nyesülést ; használni igyekeztem a közjónak, ha talán nem mindig 
sikerrel, de mindig jó szándékkal.

Geőcze Sarolta

Ulrich Ede
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Egyébiránt kiváló tisztelettel maradok mélyen tisztelt Elnök úr 
készséges szolgája

Ácsán, 1928. november 22. Br. Prónay Dezső mk.

Dr. Víetórisz József c. főigazgató ünneplése. A nyíregyházi 
ág. hitv. ev. Kossuth Lajos reálgimnázium kormányzótanácsa és tanári 
testületé Dr. Vietórisz Józsefnek, az intézet nyugalomba vonult igazga
tójának c. főigazgatóvá történt kinevezése alkalmából december 5-én 
d. u. 6 órakor lélekemelő és bensőséges ünnepélyt rendezett, amikor 
az intézet nagy díszterme kicsinynek bizonyúlt a nagy számban össze
gyűlt közönség befogadására. Felekezeti, társadalmi és állásbelí különb
ség nélkül ott volt a város szine-java, hogy részt vegyen az ünneplés
ben, mely szólt a kiváló tanárnak, a közéletben élénk szerepet játszó 
polgárnak s a rokonszenves egyéniségű embernek.

Dr, Bencs Kálmán, m. kir. kormányfőtanácsos, elnöklő felügyelő a 
Hiszekegy imádsággal megnyitja a diszülést, üdvözli a kormány, vár
megye, város, egyházak, iskolák, katonaság, intézmények, egyesületek, 
testületek képviselőit s küldöttség utján a terembe hivatja az ünnepeltet, 
akit az iskola énekkara üdvözlő dallal fogad.

A felügyelő meleg szavak kíséretében átadja neki a legmagasabb 
helyről jött kitüntető kéziratot, mire Geduly Henrik, a tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerület püspöke, meleg szeretettől áthatott, mély szántású 
s szónoki figurákban gazdag beszédben méltatta dr. Vidtórisz József 
munkásságát, tanári és igazgatói működését, közéleti szereplését és 
nemes családi életét.

Az üdvözlések hosszú sorára az ünnepelt meghatott szívvel kö
szönte meg a feléje áradó szeretet és kegy megnyilvánúlását, de egy
úttal ígéretet tesz, hogy nyugdíjazása nem jelenti számára a nyugalmat, 
hanem ezentúl is dolgozni kíván intézete, egyháza, Nyíregyháza város 
társadalma és a magyar haza érdekében.

A szép és bensőséges ünnepélyt társas vacsora követte, amelyen 
dr. Vietórisz József számtalan tisztelője, barátja és volt tanítványa vett 
részt és sok, az ünnepeknek kiváló érdemeit méltató s családjáról is 
megemlékező szebbnél-szebb felkőszöntő hangzott el, Táviratilag üdvö
zölte az ünnepeltet az evang. tanáregyesület. T.

Kitüntetés igazgatói címmel. Az Egyetemes Ev. Egyház egye
temes egyházi és iskolai felügyelője: báró Radvánszky Albert, egyet- 
értőleg dr. Raffay Sándor bányakerületi püspökkel Bolla Lajost, az 
aszódi ág. ev. Petőfi reálgimnázium érdemes tanárát és 17 éven át volt 
igazgatóját, igazgatói címmel tüntette ki. Bolla Lajos igen nehéz időben 
volt az iskola vezetője. Alatta kapta meg az iskola az első állami 
segitséget 1897-ben, ő vitte keresztül az állammal való szerződést 
1908-ban s ami a legnehezebb volt, anyagiak hiányában — a tanári 
kar felvételét az Orsz. Nyugdíjintézet kötelékébe 1907-ben. Társadal
milag különösen az ének kultusza terén szerzett szép érdemeket.

Választás. A fiatalon elhúnyt debreceni ev. lelkész helyébe Rapos 
Viktor budapesti vallástanár választatott meg. Gratulálunk !
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A Ref. Egyetemes Zsinat második ülésszaka 1929. évi április 
hó 22-én nyílik meg; ezt megelőzőleg a konvent április 9-én, az Egye
temes Tanügyi Bizottság pedig 12-én tartja üléseit.

A Kálvineum bélyegakciója. A Kálvineum vezetősége bélyeg
akciót kezdett a Főiskolai Kálvineum javára. Ennek az akciónak támo
gatására hív fel minden ref. hivatalt a Lelkészegyesület. A bélyegek a 
Kálvineum vezetőségétől szerezhetők meg s az volna elérendő, hogy 
minden okmányon, esetleg leveleken is (a törvényes bélyeg mellett) 
felhasználtassanak.

Adolphe Fernere, a genfi Bureau International d’éducation igaz
gatója, az Üj nevelés világligájának elnöke nov. hóban (17 és 21-én) 
2 előadást tartott az új iskoláról és módszeréről.

Református—evangélikus csereistentisztelet. A szegedi ev. és 
ref. testvéregyházak abban állapodtak meg, hogy a két gyülekezet lelki- 
pásztorai [Kutas Kálmán és Bakó László) időnként kölcsönösen egymás 
templomában fognak szentszolgálatot teljesíteni. Ugyanez a szép szokás, 
mely oly alkalmas a két protestáns testvérfelekezet kapcsolatainak 
mélyebbé tételére, Debrecenben is megvolt boldogult Farkas Győző ev. 
lelkész működése idejében, úgyhogy többször maga Baltazár Dezső 
püspök is prédikált az evangélikusok templomában. Szeged tehát a 
második e téren. Vivant sequentes!

Új ref. nőnevelő intézet nyílt meg f. évi november 25-én Kapos
váron, szép ünnepély keretében. Az avató beszédet dr Antal Géza 
püspök tartotta.

Az erdélyi unitáriusok új püspökét, dr, Boros Györgyöt novem
ber 18-án iktatták be egyházi méltóságába. Mi is szívesen üdvözöljük, 
hiszen a most 73 éves férfiú vérünkből való vér, mert tanársorsból 
emelkedett a magas pozícióba. A kolozsvári unitárius theol. akadémia 
oszlopos tagja volt és tudományos, meg társadalmi tevékenységével, 
mindig konciliáns magatartásával, a más felekezetüek nagyrabecsülését 
is kiérdemelte, úgy hogy beiktatása az egész erdélyi magyarság 
ünnepe volt.

Prónay Dezső bárót a budapesti Pázmány-egyetem nagyra
becsülése jeléül a jubileumi egyetemes jogi doktori oklevéllel tüntette ki.

Ingyen kapják lapunk olvasói dr. Gerőcz Kálmán : A filozófia 
alaptanai című 336 oldalas munkáját, egyszerű papíron nyomva, mig ez 
a készlet tart, ha csomagolási, postai, íűzési stb, költségekért 2'90 P-t 
szerző címére (Sátoraljaújhely) postautalványon megküldenek.

Az. evang. tanáregyesület pénztárába 1928. okt. 11-től nov. 
28-ig a következő összegek érkeztek: A budapesti ev. gimn. tanulók 
utáni járuléka az 1928—29. tanévre: 208'40 P, a budapesti ev. leány
kollégiumi tanulók utáni járuléka az 1928—29. évre : 120 P, a nyíregyházi 
leánygimn. tanári testületének tagdija (14 tag után) 1929-re : 56 P, a békés



410

csabai gimri. testületének (17 tag) tagdija az 1928. év első felére: 34 P. 
Draskóczy Lajos tagdija 1927, 1928, 1929-re : 10 P. Egyenként 4 P tagdíjat 
fizettek 1928-ra: Bereczky Sándor, Dr. Bogsch Sándor, Ihász József, 
Dr. Jánossy István, Klamiczai Sándor, Dr, Koch István, Kovács János, 
Dr. Kubacska András, Dr. Losonczi Zoltán, Mikola Sándor, Renner 
János, V. Dr. Réz Henrik, Sulek József. Dr. Losonczy Zoltán ev. tanár
egyesületi pénztáros.

S. Sz. I. — A januári számban jön.
Többeknek. — Helyszűke miatt dolgozataik csak később jöhetnek.

Szerkesztői üzenetek.

■M.33 t -V fá



A Protestáns Tanügyi Szemle munkatársai 
az 1928. évben:

Barcsai Károly Zelenka Margit Pályi István
Biky Gábor Jausz Béla Pásztor József
Boross István Kemény Gábor Péter Zoltán
Borsos Károly Kiss István Raskó Kálmán
Bőhm Dezső Kiss Sándor Rácz Lajos
Csengődy Lajos Koch István Rell Lajos
Csinády Gerő Kovács Géza Rutkay Miklián Gyula
Domby László Kovács János Schindler Gyula
Dóczi Imre Kónya Sándcr Schneller István
Faragó Bálint Kubacska András Szelényi Gusztáv
Fejes Zsigmond Kraysell Miklós Szelényi Ödön
Fejér Lajos Lencz Géza Szeremley Béla
Gergely György f Losonczi Zoltán Szigethy Lajos
Gerőcz Kálmán Lövik Kálmán Szlávik Mátyás
Gulyás József Magony József Szondy György
Gulyás Sándor Marton Sándor Sztehló Zoltán
Hamar Gyula Mitrovics Gyula Törös László
Händel Béla Mohr Győző Trócsányi Dezső
Harsing István Nagy Miklós Vass Vince
Horváth Károly Oravecz Ödön Víetorisz József
Imre Sándor 
Jakucs István

Papp Ferenc 
Papp László

Wiczián Dezső

Figyelm eztetés ! A kiadóhivatalba Fejér Lajos címén csak az
~~~~ ~----- ~--------------- előfizetési dijak küldendők. A tanári karok 30
és fentartó testületek 50 pengős évi járulékait egyenest az Orsz. Ref. 
T. E. pénztárába legyenek szívesek az igazgató urak irányítani.

Az O. R. T. E. és O. E. T. tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle 
külön előfizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.



Új könyvek

Sz. Szabó József: A debreceni ref. kollégium. Kiadta a kollégiumi 
Diákszövetség előkészítő bizottsága. Debrecen, 1928.

Bartók György: Bőhm Károly. Budapest, Franklin, 1928.
Hartmann Grisar: Luther Márton. Fordította Hoitsy Lajos Pál. Buda

pest, Szent István társulat, 1929.
Kempelen Attila: Az ifjúság lélektanának alapvázlata. Budapest, 

Pfeifer F., 1928.
Josef Turóczi— Trostler: Entwicklungsgang der ungarischen Litte-

ratur. Budapest, 1928. Goethe—Gesellschaft.
Frank Antal: Jó gyermekek, rossz gyermekek. (Szülők könyvtára 

11. sz.) Studium kiadása. Budapest, 1928.
Forgács Gyula: Konfirmációi olvasókönyv és káté. III. kiadás. 

Sylveszter kiadás, 1928.
Vida Imre: A neveléstudomány történelembölcseleti vonatkozásai.

Budapest, Lampel, 1928.

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési díj egész évre 5 pengő.
Kéziratok a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), vagy 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“ 
könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.

NYOMATOTT BORBÉLY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZŐTÚRON, 1928
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