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Szemlénk fenntartása 
és fejlésztése érdekében.

Sok szép reménységgel indítottuk meg Szemlénket. Ami ennek 
szellemi részét illeti, a szerkesztők és mukatársak nagy buzgósággal 
igyekeznek reménységünket valóra váltani. El kell ismernünk, hogy a 
folyóirat folyvást emelkedik. Már a múlt évben kifejezést adott efeletti 
örömének az a bizottság, melyet a két testvértanáregyesület a Szemle 
szellemi és anyagi ügyei felett való felügyelettel bízott meg. Azóta 
értékben még gyarapodott a Szemle. Mint e bizottság elnöke látom 
most jónak, hogy a bizottság újraösszeülése előtt egyet-mást szóvá tegyek.

Folyóiratunk a Protestáns Tanügyi Szemle címet viseli, ami — 
természetesen — programmot is jelent. Ha nem is azt, hogy a paeda- 
gogiát, didaxist és methodikát prot. szempontból tekintsük és tárgyal
juk, de mégis azt, hogy a prot. vonatkozásokat és célokat ezekben is, 
— lehetőleg — kiemeljük, mindenesetre pedig azt. hogy a protestan
tizmus tanügyi oldalát nézzük és taglaljuk, Egyházalkotmány, közigaz
gatás, disciplina, állampolitikai és társadalmi mozgalmak mind csak 
annyiban jelentősek a Szemle előtt, amennyiban azok a protestáns is
kolákra, specialiter a prot. közép- és felsőiskolákra vonatkoznak. Nem 
volna tehát a Szemle irányával és céljával összegyeztethető, ha pl. ak
tuális, nagy kérdéseket tárgyalna, melyek, bár országos érdeküek, de 
a protestáns tanügyre nem tartoznak, valamint az sem, ha olyan egy
házi, bár protestáns, ügyekkel foglalkoznék, amelyek kívül esnek az 
iskola szféráján, Vannak lapjaink és folyóirataink, amelyeknek feladata 
ez, bár, úgy látom, hogy nem egy másként értelmezi ezt a feladatot és 
a protestáns név alatt sok olyan vegyes egyveleget közöl,_ ami a protes
tantizmushoz a legvékonyabb szállal sincs hozzá kötve. Őszintén szólva 
nem szeretném, ha Szemlénk is csak címében és nem tartalmában tük- 
röztetné a protestáns jelzőt, de viszont az sem, ha prot. egyházi ügyek
kel foglalkoznék.

Mivel mi protestáns felekezeti tanárok vagyunk és mivel a pro
testantizmus tanítása szerint az iskola mindenestől az egyház testéhez 
tartozik, természetesen nem zárkózhatunk el olyan egyházi kérdések 
megbeszélésétől, amelyek egy vagy más tekintetben hatással vannak 
iskoláinkra s általában a tanügyre és azok munkásaira. Azért pl. a 
református tanáregyesület egyenesen felhívta tagjait, hogy a most folyó 
zsinattal kapcsolatban egyházunk alkotmányjogi részét, illetve az erre 
vonatkozó zsinati előmunkálatot a tanárság és iskola szempontjából ve
gyék szemügyre és Szemlénk hasábjain vitassák meg. Sajnos, a hozzá
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szólások a minimumra redukálódnak, amit talán nem a tanárok érdektelen
ségének tulajdoníthatunk, — ez szomorú volna, — mint inkább annak 
a létért való, nehéz küzdelemnek, amely idejüket és erejüket lefoglalja. 
Ezzel mentem azt is, hogy Szemlénk érdemes Írógárdája a protestáns 
tanárság nagy számához képest, aránytalanul csekélyre korlátolódik. 
Ezt a fentebb említett bizottság már küzelebbi gyűlésén szóvá tette. 
De az egyéni, belső indíték kevés emberben van meg; a szerkesztők
nek legtöbbször maguknak kell kilincselniük a cikkek és tanulmányok 
érdekében. Jó volna, ha segítségükre sietnének buzdításukkal azok, 
akik hatást tudnak gyakorolni a tanárságra. Hiszen annyi ész, tudás és 
tapasztalat birtokában vannak protestáns közép- és felső iskoláink taná
rai, hogy nem egy havonként megjelenő, korlátolt terjedelmű tanügyi 
Szemlét, hanem tizet is el tudnánk látni értekezésekkel s egyéb közle
ményekkel, ha a bibliai „hegyes ösztön“ késztetné őket.

Ennyit a Szemle szellemi részéről.
Nehezebb, de szükségesebb az anyagi kérdéseket érinteni. Azt 

örömmel látjuk, hogy a Szemle szellemi és anyagi ügyeit tárgyaló bi
zottság intentiójához képest folyóiratunk külső kiállítása és terjedelme 
szép haladást vett s ma már valóban dicsekedve mutathatunk reá. A 
szerkesztők itt is erőteljesen vitték keresztül a fejlesztési programmot. 
Ez azonban a Szemle kiadásainak a növekedésével járt. Az ág. evan
gélikus iskolák megtalálták a módját, hogy a quóta- szerinti költségfe
dezetről kellőképen gondoskodjanak. Mi reformátusok ehhez a módhoz 
eddig vonakodtunk hozzányúlni s azt hittük, hogy az egyes intézetek 
igazgatóságai nem nagy összegű évi járadékával, a református tanár- 
egyesület központi igazgatósága pedig az egyesületi pénztár állásához 
mért segélyével biztosíthatjuk a költségek reánk eső mennyiségét. Ed
dig fájdalmasan csalódtunk. Csalódtunk az egyes intézetek járulékaiban. 
Az 1926—27. évben 28 tanintézetünk közül 7 járult a fenntartási költsé
gekhez 480 P értékben. A kiadás 800 P volt, az egyesület pénztára 
tehát 320 P-vel pótolta. Az 1927—28. évben 21 iskola 1190 P 90 fillér
rel járult a költségek fedezéséhez. A ránk eső költség pedig volt 
2818'06 P, ennélfogva az egyesület pénztárára már 1627 P 16 fillér 
pótlék nehezedett. Az 1928—29. évben eddig csupán 10 iskola járulta 
költségekhez 528 P értékben, holott a ránk eső rész meghaladja a 
3000 pengőt. Ily körülmények között az egyesület nem képes a hiányzó 
költségeket fedezni. Még ha minden református intézet évi 80—80 pen
gővel járulna is a költségekhez, az egyesület pénztárára még akkor is 
legalább 1000 P esnék, ami Így is jókora ieher lenne, tekintve, hogy 
egyesületünk még külön évkönyvet is ad ki.

Mielőtt más radikálisabb eszközhöz fordulnánk, hogy Szemlénket 
legalább jelenlegi terjedelmében fenntarthassuk, amit azt hiszem, min
denki szívből óhajt, kérem, amit egyesületünk is kért már több 
Ízben, tegyenek meg az igazgatók és a tanári karok minden lehetőt 
arra nézve, hogy vagy a fenntartótestület útján, vagy az igazgatóság 
kézi pénztárából biztosíttassék minden iskola részéről a Szemle részére 
legalább évi 80 P hozzájárulás és az idejében be is fizettessék. Csak 
akarni kell és a módot erre meglehet találni. De mikor azt tapasztaljuk,
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hogy vannak iskolák, amelyek 3 év alatt egyetlen fillérrel sem járultak 
a Szemle fenntartási költségeihez, mások pedig egy évben küldtek 
csak e célra valamely csekélyebb összeget, holott minden intézetből 
minden egyesületi tag pontosan, állandóan és díjtalanul kapja Szemlénk 
példányait, — hát akkor lehetetlen arra nem gondolnunk, hogy itt 
bizonyos indolentia és hanyagság forog fenn.

Hadd legyek azonban abban a hitben, hogy ennek oka inkább a 
magyar Pató Páli gondolkodás, mint a nem akarás, ami nagyon szomorú 
és megdöbbentő volna, És hadd éljek abban a reménységben, hogy a 
Pató Pálokat fölserkenti ez az én felszólításom. A nyíltan feltárt való
ság mindnyájunkat gyors gondolkodásra és cselekvésre int.

S. Szabó József.

Zavarok
a protestantizmus értelmezése körül.

„Protestantisme oblige“ — mondja Szemlénk főszerkesztője a 
szeptemberi szám 244. oldalán. „A protestantizmus még olyan kérdés
ben sem kötelezi a lelkiismeretet, ami lényegéhez tartozik" — vág 
vissza merészen Kiss Sándor a novemberi számban (339. 1.). Szó van 
pedig mind a két cikkben arról a szerencsétlen „numerus ciausus“-ról, 
amelynek jó vagy rossz voltáról lehetnek eltérő vélekedések, talán még 
miniszter-bukást is áldozatúl kívánó harcok tombolhatnak körülte a 
politikának nem éppen sima porondján, de az minden vitán fölül áll, 
hogy ilyen törvénycikk soha nem került volna a magyar codexbe, 
ha nincs Trianon. Kétségtelenül elég vita folyt már e kérdés körül arra, 
hogy a tanügynek minden munkása megalkossa a maga véleményét, 
ami nem jelenti még azt, hogy a Protestáns Tanügyi Szemle feleslegesen 
foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen időszaki folyóiratoknak nem is 
szabad elzárkózniok a napi kérdések elől az aktualitás veszélyeztetése 
nélkül. Az se tekinthető főbenjáró bűnnek, ha a főszerkesztő véle
ményét nem osztja minden olvasó és ellentétes vélekedésének meg
okolván hangot is ad. Ám a vitába olyan mozzanat csúszott be, a pro
testantizmusra hivatkozással, amelyet szó nélkül hagyni nem lehet; 
olyan zavar uralkodik még tudós körökben is a protestantizmus lénye
gét illetőleg, amelyet meg kell már egyszer szüntetni, különben oda 
juthatunk, hogy magunk, protestánsok sem fogunk eligazodni, ki s mi
kor hivatkozhatik érv gyanánt a protestantizmusra mint normatív elvre. 
„Úti figura docet“ a Borsos—Kiss vitában.

Mi is hát az a protestantizmus, amely egyszer „kategorikusan 
kötelez“, máskor meg még „lényegéhez tartozó dologban sem irányít?“ 
Kétségtelenül vaskos könyvvel kellene erre felelni, hiszen sok kötetre 
terjedő szakmunkát írt már róla a protestáns tudomány. E Szemle nem 
nyújthat elég teret a kérdésnek gyökeres tárgyalására és minden olda-
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Iáról való megvilágítására. Azért meg kell elégednem azzal, hogy csupán 
azon a ponton próbáljam megközelíteni a lényeget, ahol érintkezésbe 
hozták, helyesebben ahol érintkezést feltételeznek a vitatkozó felek a 
protestantizmus és a „numerus clausus" között. Történeti kialakításában 
és eszmei tartalmában, majd kultúrális vonatkozásában kísérlem egész 
röviden vázolni a protestantizmus értelmét.

I.
Minden iskolázott ember ismeri ugyan annak a speieri birodalmi 

gyűlésnek történetét, amelynek négyszázados évfordulóját nagy fénnyel 
óhajtja megünnepelni ez évben a protestáns világ, de nem fogok feles
leges dolgot végezni annak felemlítésével, hogy mi is volt az, ami ellen 
protestáltak a mi szellemi elődeink. ím e: a íétjogáért küzdő reformá
cióra az első speieri gyűlés biztató jeleit sötétbe burkoló vészes idők 
vártak. A kiílellenségeken aratott fényes diadalaitól megmámorosodott
V. Károly császár döntő lépésre készül a német egységet veszélyeztető 
reformáció ellen és összehívja a birodalmi rendeket Speierbe. Ennek a 
birodalmi gyűlésnek okmányai szerint a vallásügy tárgyalását előkészítő 
bizottság azt javasolja, hogy „azon rendek, melyek idáig a wormsi edic- 
tumhoz tartották magukat (t. i. Lutherrel és követőivel szemben ellen
ségként viselkednek), ezután is amellett maradjanak; a többiek azon 
újítások mellett, amelyeket zendülés veszélye nélkül el nem törölhetnek, 
a jövő közzsínatíg megmaradhatnak, de Jézus Krisztus igazi testének 
és vérének legnagyobb tiszteletre méltó szentsége ellen ne prédikáljanak; 
a misének további eltörlését szüntessék meg s ott, ahol eltöröltetett, a 
mise olvasásában és hallgatásában senkit se gátoljanak; a vitás tan
tételek fejtegetését kerüljék; Zwingli híveit és az anabaptistákat ne 
tűrjék meg". Amikor pedig a bizottságnak ez a javaslata — a refor
máció híveinek tömör ellenállása mellett is — törvénnyé lett, öt ál
lamfő és 13 szabadváros ünnepélyes tiltakozást nyújtott be, amelyben 
kijelentik, hogy a mise fenntartásával saját tanaikat kárhoztatnák el, 
„azokban, amelyek Isten tiszteletére, mindenkinek üdvére és boldog
ságára tartoznak, Istennek parancsából és lelkiismeretük miatt, minde
nekelőtt Istenre kötelesek tekinteni".

Figyeljük meg jól ezt az idézetet. Konkrét dologra vonatkozik 
szellemi elődeink állásfoglalása. Istentiszteleti és dogmatikai kényszer 
ellen tiltakoznak ők, hit dolgában nem fogadnak el más bírót, mint 
Istent és az ő utasításának a lelkíismeretben megcsendűlését; „Istenre 
kötelesek tekinteni", mondják mintegy felújítva a jeruzsálemi synedri- 
umban Péter ajkairól elhangzott eme hítvalló nyilatkozatot: Istennek 
kell inkább engedni, hogynem az embereknek. A mise ellen és az az
zal egybefüggő, a Szentírásr.al nem igazolható transsubstantiatio ellen 
irányúi a tiltakozásuk; erkölcsi alapot erre Isten igéje nyújt nekik és 
egyenesen Isten ellen lázadásnak tekintenék, ha ezen a ponton gyöngék 
maradnának és emberektől félve, emberi tekintetektől megremegve 
cserben hagynák az Igét, Ez a határozott állásfoglalás s ezzel kockára 
vetése mindannak, amit földi értéknek nevezhetnénk: ez teszi őket 
hősökké! Hősei a lelkiismeretnek, az Igének, hősei a Szentírásban
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nyilatkozó Isten ügyének. Tiltakozásuk tehát csak első tekintetre ne
gatív, állásfoglalásuk mélységeiben a legpozitívabb pozitívum, az isteni 
kijelentéshez szilárdan odatapadó, onnan le nem szakítható hűség dolgozik.

Éppen ez a pozitívumban gyökerező negáció különbözteti meg az 
elsőben protestálókat az ellenállási viszketegből protestálóktól éppúgy, 
mint a forradalmi lelkektől. Kénytelenek protestálni, mert szeretik Is
tent s az O igéjét tartják magukra nézve kötelezőnek; nem rombolni 
akarnak a múlt iránti kegyelet hiányában, hanem építés vágya lángol 
bennük s ezért kell a felgyülemlett törmelékek között leásni a funda- 
mentomig, az Igéig.

II.
Mi a protestantizmusnak eszmei tartalma ? erre a kérdésre a fe

leletet a történeti hűség szabályozza. Eleve is ki kell rekeszteni ebből 
az eszmekörből minden latitude-öt, az eszméknek azt a csoportosítását, 
kiszélesítését, amikor már egészen elhalványodik, vagy éppen semmivé 
zsugorodik össze a protestantizmusnak vallási jellege. Ilyen elszintele- 
nítés együtt jár a történeti érzék csökkenésével, amely történeti adott
ságot pedig azért kell újra meg újra felelevenítenünk, hogy védjük a 
protestáns jelzőt minden olyan használattal szemben, amely nem függ 
össze e név történeti jellegével, sőt alkalmas volna annak a tévedésnek 
igazolására, mintha a protestantizmus egyjelentésü volna a minden te
kintély tagadásával, a történeti gyökértelenséggel vagy a szertelen 
individualizmussal.

Épp oly kevéssé engedi meg a történeti hűség azt, hogy a protes
táns jelzőben vallásilag a tagadás szellemét tömörítsük, És — fájdalom 
— ezen a ponton a szóhasználat annyi hibába esik, hogy szinte már 
káromlásszámba megy. Selejtes búzgóság, a vallásos igazságokkal szem
ben tanúsított lekicsinylés, az egyház vallásos jellege iránt való közöny 
s — szinte megrendülök kimondani — olykor gyanús erkölcsiség hú
zódik meg e tisztes név mögé. Bizony megfordúlnának sírjukban azok 
a mi dicső elődeink fájdalmukban, annak tapasztalására, hogy minő 
hiányok takargatására és mi mindenféle felületességnek igazolására 
használja a mai kor a „protestáns" jelzőt. Ok nem vállalhatnak közös
séget azokkal, akik azért nevezik magukat protestánsoknak, mert min
dent tagadnak, tekintélyt nem ismernek és rombolásban telik a kedvük, 
Mert a protestantizmusnak történetileg nyilatkozó jellemvonása az Isten 
igéjének egyedül szabályozó értékül elfogadása mellett a bensőséges 
kegyesség, a lelkiismeretben munkálkodó Isten akarata szerint élés. 
Alaptételei — a Theol. Ismeretek Tára kifejezésével élve — „tárgyilag 
az egyházi tannak és gyakorlatnak visszavitele az evangéliomi ős-tisz
taságra, alanyilag az üdv személyes bizonyossága a papi közvetítéstől 
függetlenül kinek-kinek a maga hite következtében“ *). Ezt fejezi ki egy- 
háztörténeti könyveinknek az a kitétele, amely szerint beszélni lehet a 
reformációnak alaki elvéről (a Szentírásnak egyedül szabályozó tekin
télye) és anyagi elvéről (a kegyelemből hit által megigazúlás).

• Zoványi Jenő: Thoológiai lsmorotek Tá/a 111. k. Mozötúr, 1900. 112. 1,
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Meg van tehát a protestáns szónak a maga tartalma pozitív for
mában is, nemcsak tiltakozás a hitkényszer ellen, hanem még igazab
ban elmélyedés az evangéliomi keresztyénség kegyességébe és így ál
landóan tisztuló, mert az isteni forrással intenzív kapcsolatban álló 
lelkületnek kivetítése a világba, Istennek tetsző élet formájában. Pro
testáns az a hívő, akiben az evangélium szelleme lüktet és ezért se
honnan nem merít irányítást hitében, gondolkozásában és életében, mint 
egyedül Isten igéjéből. Nem iránytű nélkül bolyong a vallásos élet 
végtelen távlatú óceánján, nem is csinál bálványt a saját egyéniségéből, 
hogy a saját értelmének szeszélyes hullámaira bízza hajóját, hanem 
ismer egy tekintélyt, csupán egyetlent a világon, az isteni igét, amely 
előtt fenntartás nélkül meghajol s amelynek érvényesülésére örömteljes 
áldozással teszi rá a maga életét. Ebbe a tekintélybe belegyökerezve 
tör a magasba, ég felé a protestantizmus sudár jegenyéje, de bárminő 
magasba nyúlik is, mindig következetes a gyökérzetéhez s állandóan 
megtartja vallási jellegzetességét.

III.
Ám az is kétségtelen, hogy a reformációban jelentkező szellem 

nem maradt az egyház falain belül, nem is maradhatott tartalmának 
gazdagsága miatt. A magvakból bőven hullott idegen mezőre, a vallással 
szomszédos kultúra szántóföldjére is. És' ezek a magvak abban a talaj
ban is csírát hajtottak, kalászt érleltek, gyümölcsöt termettek. Amikor 
kétségbevonták a reformátorok egyházi téren a pápa absolut tekintélyét, 
szavaik sejtetni engedték, hogy a kultúrális élet egyéb terein is támad
hat kétség a tekintélyekkel szemben s amint a hitet nem lehet senkire 
rákényszeríteni, akként a tudományos meggyőződés sem erőszakolható, 
az absolut tekintély elfogadása itt is az emberiség jogain ejtett sérelem. 
A protestantizmus természetéből folyik az a jelenség, hogy a szabad
ságát visszanyert lélek önálló munkát vállal az igazság keresésének 
tágas mezején, egy beláthatatlanul széles távlat nyílik meg számára s 
jó kedvvel, megifjodva temeti bele magát a kultúra minden irányú fej
lesztésébe. Amit mint emberi jogot vett használatba pár évtizede a 
renaissance, annak isteni alapot jelölt ki a reformáció; így lett a pro
testantizmus egy egészen új kultúrának, a szabad vizsgálódásra épülő 
fejlődésnek serkentgetője és igazolója. Ezért helytelen a világtörténetnek 
az a beosztása, amely Amerika felfedezésétől keltezi az ú. n. Üjkort, 
— mellesleg mondva.

Ám a protestantizmus szerepe a kultúrával szemben csupán bi
zonyos elvek kitűzése, irányítás, de a kultúra tartalmát nem érinti, 
azért felelősségre nem vonható. Hadd idézzem fel ennek illusztrálására 
Luthernek a német pórlázadáshoz való viszonyát, amely szerint szívén 
hordja a pórnép sanyarú sorsát, a keresztyén szeretet törvényére apel
lál, amikor a főrendeket munkásaik sorsának enyhítésére hívja fel, de 
amikor a tömeg elégületlensége követeléssé, sőt lázadássá nő, tehát 
megbontja a rendet, maga hívja fel a nemességet a lázongás megféke
zésére. A protestáns szellem nem azonosíthatja magát az erőszakos
kodással (lényegének megtagadása nélkül), tehát sem politikába, sem
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tudományba vagy művészetbe nem ártja magát, azok tartalmához semmi 
köze. Éppúgy felháborodunk, ha egy-egy szélsőség a protestantizmusra 
hivatkozik szülőanyja gyanánt, mint amikor a szociáldemokraták sze
mébe vágják az embernek azt az inszinuációt, hogy Jézus volt az 
első szociálista.

Hát nincs köze a protestantizmusnak a numerus clausushoz sem. 
És tiltakozást jelentek be annak hangoztatása ellen, hogy protestáns 
mivoltomból kifolyólag nekem kategorikusan elrendelhetné valaki a nu
merus clausus kárhoztatását. De nem kisebb határozottsággal tiltakozom 
az ellen is, hogy jó protestáns nem lehetne barátja a numerus claususnak. 
Ne zavarjuk össze, uraim, a fogalmakat. Protestantizmus és liberalizmus 
két különböző dolog, tudományban, művészetben, politikában épp olyan 
joggal, protestáns mivoltának minden kára nélkül lehet valaki közülünk 
konzervatív mint liberális. Le kell ráznunk már egyszer magunkról azt 
a látszatot, mintha a protestánsok elvi következetlenségbe esnének, ha 
felmondják a fegyverbarátságot azokkal a liberálisokkal, akiknek sajtója 
alaposan megmérgezte a magyar közéletet, sőt nem egészen angyali 
módon ártatlan a páneuropizmus és „nem akarok katonát látni" ki
jelentésben pózoló internacionálizmus mozgalmának reánk annyi vészt 
hozott erősítésében.

A protestantizmus jelszavával ne dobálózzunk tehát jobbra-balra. 
Sokkal nagyobb kincsünk ez, semhogy lejáratni engedhetnék a napi 
politika valamelyik pártjával azonosítás révén. Ez se nem filoszemita, 
se nem antiszemita, hanem egyfelől mint vallási elv az Isten igéjének 
minden emberi elhomályosítás ellen hősies védelme, másfelől mint kul
turális elv a szabad vizsgálódás és vélemény-nyilvánítás biztosítéka.

Rácz Kálmán.

Az én protestantizmusom,
az én kálvínizmusom.

Büszkén, örömmel vallom magam protestánsnak, mert nagy alap
vető kérdésekben egynek, solidarisnak érzem magam összes protestáns 
testvéreimmel; de még büszkébb örömmel vallom magam kálvinistának, 
mert a kálvinízmust egész valómat meghatározó hatalmas erőnek, a 
világ, az élet minden nagy kérdésére ezidőszerínt legtökéletesebb fele
letet adó világnézetnek tartom.

A protestantizmus egyrészt hízonyságtevés arról, hogy hitünk és 
életünk egyedüli szabályozójául, irányítójául az Isten igéjét, a teljes 
szentírást ismerjük e l; másrészt tiltakozás minden olyan törekvés ellen, 
amely hitünk és életünk zsinórmértékéül, bárminő jogcímen, a szent
it ásón kívül álló, vagy azzal éppen ellenkező tényezőt akar reánk erő
szakolni. A kálvinizmus a protestáns keresztyénség legradikálisabb 
árnyalata, amely menten minden sentimentalizmustól, félretéve minden 
melléktekintetet, minden előítéletet, minden elfogultságot, nyílegyenest
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tör célja felé, hogy Isten akaratát, Isten törvényeit tegye egyedüli, föl
tétlenül uralkodó hatalommá egyes emberek, államok és az egész em
beriség szívében, lelkében, egész életében, hogy megvalósítsa e földön 
az Isten országát, a Krisztus királyságát.

Ha igaz az, hogy a keresztyénség nem elvont elmélet, nem hit- 
cikkek szövevényes rendszere, nem tan, hanem élet, az egész szent
írásra támaszkodó rendíthetetlen hitből fakadó élet: — különösen igaz 
ez a kálvinizmusra vonatkozólag, amely lényegénél fogva cselekvő, 
harcos keresztyénség. Az igaz kálvinista nemcsak hiszi a keresztyén 
igazságokat, hanem teljes szívvel, teljes lélekkel éli, cselekvésre váltja 
ezeket és minden erejével küzd, harcol azért, hogy ezek az igazságok 
más emberek életében, az egész emberi társadalom életében is érvé
nyesüljenek. A kálvinista embernek tehát nem szabad félrevonulnia a 
lüktető élettől, de bele kell vinnie teljes erejét a társadalmi élet irá
nyításába, szabályozásába, egész életét a társadalom életének szolgála
tára kell szentelnie, hogy szent ideáljait a megvalósuláshoz közelebb 
vinni segíthesse. Vagyis a kálvinista ember kell hogy belevigye egész 
életét, minden erejét, a politikába, a társadalmi mozgalmak irányításába, 
a tudományba, művészetbe, az egész emberi kultúréletbe, hogy mind
ezekben érvényesülésre segítse a kálvinista keresztyénség szent ideál
jait, amelyeknek végcélja, summája: Isten országának megvalósulása. 
Nincs jogom más protestáns felekezetek nevében beszélni, de merem 
hinni, merem állítani, hogy azok is nagy vonásokban úgy határozzák 
meg egyháztagjaík hivatását, ahogy fentebb én határoztam meg a kál
vinistákét.

Helytelen hát az a felfogás, hogy a protestantizmusnak s benne a 
kálvinizmusnak, semmi köze a politikához, a tudományhoz, művészethez 
és a kultúrához.

A protestáns embert igenis elkötelezi a saját vallásos világnézete 
arra, hogy életfelfogását az emberi élet minden területén érvényesülésre 
segítse s ezzel az emberi társadalom kristianizálását előbbre vigye. A 
protestáns ember tehát csak olyan politikát, olyan társadalmi és kultú- 
rálís mozgalmakat támogathat, amelyek protestáns világnézetével össz
hangban vannak s így soha nem szabad szembekerülnie az istenszeretet 
és emberszeretet nagy parancsával, az igazság, jóság és szépség nagy 
eszményeivel. Aki ezek ellen vét, az élet bármely területén, bármily 
tetszetős cégér alatt, az hűtlenség bűnébe esik saját egyházával szemben, 
Mert a protestáns embernek nincs, nem lehet külön vallási és társa
dalmi morálja; vallásos, egyházi és profán életének zsinórmértéke egy 
és ugyanaz: az Isten igéje. Politikai és társadalmi szereplését is ehhez 
a zsinórmértékhez kell tehát szabnia, nem pedig a gyorsan váltakozó 
tömeghangulat divatos, népszerű áramlataihoz.

Mostanság például gyakran feszegetik azt a kérdést, hogy igaz 
keresztyén, igaz protestáns ember lehet-e híve a liberalizmusnak és a 
demokráciának ? A felelet attól függ, mit értünk a két fogalom alatt, 
Utolsó évtizedünkben a jezsuitízmus, ügyes taktikával, úgy befeketítette 
ezt a két fogalmat, hogy naivabb lelkek már említésüktől is megbor
zadnak. Pedig az igazi liberalizmus, amelyet magyar történelmünkben
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Wesselényi Miklós, Kossuth, Deák, báró Eötvös József, a Tiszák, 
Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor, Jókai, Petőfi és Mikszáth képviselnek 
legszembetűnőbben, nem egyéb, mint a keresztyén szeretet és igaz
ságosság gyakorlati alkalmazása a politikai és társadalmi életben. 
A liberalizmus lényege: az egyéniség, az egyéni érték kifejlődésének 
és érvényesülésének biztosítása. Hogy voltak kinövései, hogy a gazda
sági liberalizmus a kapitalizmus túltengésére vezetett, az lehet igaz, de 
nem döntő érv az igazi liberalizmus értékének elbírálásánál, ép úgy, 
mint ahogy az igazi keresztyénségre nem lehet követ dobni az inkvi
zíció, a Szent Bertalan éjszakája, az eperjesi vértörvényszék, a mosz- 
kovita cárizmus bűnei miatt.

Az igazi demokrácia pedig, úgy ahogy a kálvinizmus hatása alatt 
az európai protestáns államokban és az északamerikai Egyesült Álla
mokban kifejlődött, nem egyéb, mint igazi arisztokrácia, t. i. a legjobbak 
uralnia, a legjobbak vezető szerepe, az állami és társadalmi életben, 
tekintet nélkül születésre, rangra, gazdagságra.

Ilyen értelemben sem a liberalizmus, sem a demokrácia nem áll 
ellentétben az igazi keresztyénséggel, sőt mindkettő egyenes leszárma
zottja, folyománya annak; tehát egész természetes dolog, ha jó keresz
tyén, jó protestáns ember meggyőződéses híve ezeknek az irányzatoknak.

Ez pedig nem jelenti azt, hogy jó keresztyén ember nem lehet 
konzervatív. Az igazi konzervativizmus ugyanis nem áll ellentétben a 
liberalizmussal és a demokráciával; a konzervatív ember lehet liberális 
is, demokrata is, mint pl. Tisza István az volt. A konzervativizmus 
t. i. ép úgy, mint ellentétje, a radikálizmus, csak politikai és társadalmi 
cselekvésmódot, taktikát, tempót jelent. Az egyik lassan, óvatosan, 
lehetőleg minden régi értéket megkímélve, a másik gyors tempóban, 
alaposan, áldozatoktól sem riadva vissza, de minden bajnak gyökeréig 
hatolva, akar javítani, előre haladni. Természetesen sem a konzervati
vizmus nem azonos a csökönyös maradisággal, minden szabadság, ha
ladás negációjával, sem a radikálizmus a felforgatással.

Felmerült az a kérdés is, vájjon jó protestáns ember lehet-e meg- 
győződéses híve az egyetemi numerus claususnak ? Ha ez a törvény 
ellentétben áll a keresztyén szeretettel, igazságossággal, jósággal, az 
emberi és polgári jogegyenlőséggel, a keresztyén szempontból is meg
kívánható egyéni szabadsággal, akkor nem lehet híve.

Hát antiszemita lehet-c a jó protestáns ? Ha az antisemitizmus azt 
jelenti, hogy én valakit bántalmazzak, neki ártani igyekezzem csak 
azért, mert sémita, — akkor ez sem lehet.

íme, én így látom a protestantizmust és a kálvinizmust. Ilyen 
protestánsnak, ilyen kálvinistának tartom magam ; én ilyen vagyok és 
ha csak valaki a szentírás alapján jobbról nem győz meg, ilyen is 
maradok holtomiglan.

Szolgáljon ez írásom Rácz Kálmán igen tisztelt és nagyrabecsült 
barátom „Zavarok a protestantizmus értelmezése körül“ c. cikkére 
válaszul.

Borsos Károly.
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Cserkész-tanárokról.
Lezárul egy esztendő és ilyenkor egyesületek, társulatok, testüle

tek stb. beszámolnak évi munkájukról. Erről akarok én is röviden be
számolni ; és noha a tanárok iskolai munkájuk eredményit az iskolai 
év végén mutatják be és én tanárok működéséről akarok szólni, azért 
mégis most, a polgári év végén, aktuális, mert cserkészmunkáról és 
annak eredményéről van szó. Két dolog késztetett a cikk megírására: 
a Magyar Cserkészszövetség most ősszel tartott országos közgyűlése 
és az 1929. évre szóló cserkész-naptár statisztikai adatai. A közgyűlé
sen, az Akadémia nagytermében, sok száz cserkésztiszt gyűlt össze, 
mind vezérek, komoly beszámolóra ; az egész olyan volt, mintha min
denki lelkiísmeret-vízsgálatot tartott volna. Az ő munkájuk nem kisebb 
jelentőségű az életre-halálra menő harc vezéreiénél, mert az egész életre 
szóló erkölcsi alapot fektetik le és építik tovább. Hiába vonszolja va
laki puszta életét, ha nemes tartalma nincsen ! A cserkészet fiatalon, 
erősen fogja meg a lelket, s közvetlen érintkezési módjával, a vezérek
nek a fiúkkal, hasonló körülmények közt való együttélése a kirándulá
sokon és a nyári nagytáborokban, mélyebb, maradandóbb nyomokat 
hagy a fiú életében, cselekedeteiben, mint a pedagógia eddigi módsze
rei és intézményei. Ezt bizonyítja, egyebek közt, az is, hogy a világ 
összes cserkészeinek 78’5 u/o-a a bölcs kormányzatú Angliában és a 
viáguralomban nagy ellenlábasának, Amerikának földjén él, ahol az 
egyetemeken a cserkészetnek tanszéke van. A vezető személyes pél
dája döntő; s aki a vezérek e gyülekezetét látta, lehetetlen, hogy meg
hatottság nélkül távozott volna az ünnepélyes, komoly hangulattal és 
nagy akarással telített negyteremből. És e vezérek és fővezérek több 
mint egyharmada (36'6 u o) tanár volt! Ha meggondoljuk, hogy a 
cserkészeszme: magyarabb magyart, emberebb embert nevelni, meg
valósításának ilyen döntő-nagy részét a magyar intelligencia e majdnem 
legrosszabbul fizetett osztálya ingyen végzi, akkor nem mehetünk el 
mellette szó nélkül. Ezért írtam én is ezt a néhány so rt! A dicsekvés 
elítélendő, de a jól végzett munka eredményének bemutatását és kö
vetendő példának való odaállítását nevelő szempontból kívánatosnak 
kell tartanunk. A cserkész-tanárok nagy áldozatot hoznak: föláldozzák 
szünidejük legnagyobb részét: s hogy mit jelent ezen az idegölő pályán 
a vakáció, avval teljesen tisztában vagyunk. Ez a nagy áldozatkészség 
a nevelésben értékesíthető. Nem árt, ha elsősorban mi tanárok tudo
másul vesszük saját munkánkat és annak fontosságát, mert szerintem 
nem kis részben a tanárok túlságos szerénysége az oka annak, hogy 
a tanárt társadalmilag a többi egyetemet végzett ágak után emlegetik; 
az ilyen nagyarányú és nemzetfenntartó, léleképítő munka, amely a 
háború után eldurvult erkölcsök idején világító fáklyaként állt a sötét 
éjszakában, méltán nagyobb önérzettel tölthetné el a tanárt. Még azok 
is, akik hivatásuknál fogva hozzánk hasonló ideális eszmekörrel bíró 
pályán működnek, megközelítőleg sem veszik ki részüket olyan arány
ban a cserkészvezetői munkából, mint m i; pl. a lelkészek 8'3, a tanítók 
6'6%-df képezik a cserkésztiszteknek.
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Ha tekintetbe vesszük, tanárok, hogy Európában csak a nagy 
angol birodalomnak (582.000) és Olaszországnak (27.901) van több 
cserkésze a nemzetközi cserkésziroda statisztikájában, mint nekünk 
(27.600) — utóbbié alig több, — hogy nemzetközi cserkészösszejöve
teleken és versenyeken nem egyszer példaként állottunk a többi 42 
cserkésznemzet fiai előtt, hogy Amerikában is ismerik a magyar cser
készt és szeretik, becsülik s mindennek 36'6%-a a mi munkánk, akkor 
méltán megkívánhatjuk, hogy nemcsak mi tanárok, hanem az összes 
nem-tanárok is észrevegyék és méltányolják ezt.

Sokan katonáskodást szeretnének a cserkészetben látni: meg
nyugtatom őket, nem vagyunk katonák, fegyverünk a krisztusi szeretet, 
fajunknak és hazánknak a rajongásig való szeretete és tudásunk, aka
rásunk — de ha azoktól, akik a koronás liliomot viselik, annyira félnek 
összes szomszédaink, hogy még a magyar korona nélkül sem engedik 
viselni országukban annak, aki magyar, akkor mégis csak rettegett 
honvédeknek kell lennünk, s mi, cserkész-tanárok honvédtisztek, hon
védtábornokok vagyunk. Fiatal tanár számára nem tudok szebbet el
képzelni, mint ebben a honvédseregben tisztnek lenni. Jöjjenek minél 
többen és akkor minden új esztendő egy lépéssel közelebb viszi ifjú
ságunkat és vele együtt fajunkat az ígéret földjéhez !

Ilyen új esztendőt kíván 1929. küszöbén
(Budapest) vitéz Réz.

Kiből lehet énekes?
Az ősembert az artikulált beszédre az vezette rá, hogy volt 

mondanivalója, amihez már a primitív makogás és jelbeszéd nem volt 
elegendő. Amikor aztán érzelmei olyan közölni valókat sugalltak, amik 
a hétköznapi beszéd kereteiben már el nem fértek, felfokozta azt zengő 
beszéddé, azaz énekké, amihez a szükséges eszközöket élő szerveze
tében megtalálta. így keletkezett az ének, ami belső ösztönzésből fakadó, 
legtermészetesebb emberi megnyilatkozásaink egyike.

Bizonyos, hogy az ének az első szerelmi dal felcsendűlésétől a 
belcantóig igen jelentékeny átalakuláson ment keresztül, élete és élet
tani eszközei azonban mindenkor ugyanazok voltak és maradnak. Az 
emberi hang külíinös varázsának titka és magyarázata abban áll, hogy 
a lélek mystériumát minden hangszernél közvetlenebbül hozza felszínre. 
Minden hangunkban van valami legbensőbb énünkből, akár énekelünk, 
akár beszélünk. Az embernek állandó, gyakran öntudatlan törekvése 
minden megnyilatkozásában, ebből a rejtett világból valamit kivetíteni, 
Legőszintébb s legtermészetebb módja ennek az ének s tulajdonképen 
az volna természetes, hogy mindenki tudjon énekelni, mert aligha volt 
még ember, aki ezt legalább is ne kívánta volna.

Kétségtelen, hogy az éneknek, különösen a művészi éneknek, 
jelentékeny testi és lelki feltételei vannak, amik azonban gyakran örökre 
rejtve maradnak, akár a kellő önbizalom hiánya, akár az ének lényegére 
vonatkozó tévedések következtében.
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Nemcsak a laikus közönség, hanem gyakran az énekesek maguk 
is úgy gondolják, hogy az énekes torkának lényegesen másnak, legalább 
is komplikáltabb anatómiai összetételűnek kell lenni. Ezt a komplikált- 
ságot azonban sem a bonckés, sem a gégetükör sehol fel nem tünteti. 
A legkiválóbb énekesnek sincs például több hangszalaga, mint akár az 
inasának. Eltérések csupán a méretekben és arányokban lehetségesek, 
ami az egyént bizonyos irányú tevékenységre predestinálja, ha meg
felelő belső dispositió is járul hozzá. Nyilvánvaló, hogy a hangadás 
élettani eszközei és mechanikai módozatai ugyanazok úgy a beszéd, 
mint az ének alkalmával. A szó szoros értelmében szinte az követ
keznék ebből, hogy aki beszélni tud, annak énekelni is kell tudnia. 
A némaság oka mindig a süketségre vezethető vissza. A énekhang 
előhívója viszont elsősorban a fejlett hallás és ösztönös muzikalitás. 
Miután kedvünk telik az énekben, hangunkat gyakran már gyermek
korunkban többet, esetleg nagyobb terjedelemben használjuk, mint más, 
ami ettől hajlékonyabbá, színesebbé, erősebbé válik. Ez a természetes 
készség, amit közönségesen jó hanganyagnak nevezünk.

Tudjuk, hogy akaratunknak alárendelt tagjaink és szerveink tel
jesítő képességét rendszeres gyakorlással jóval a természetes készség 
fölé fokozhatjuk. Feltétlenül vonatkozik ez az ének-mechanizmusra is. 
Míg azonban minden művészetnek, sőt mesterségnek is megvannak az 
inasévei, addig az énekhanghoz mindenki készen, a természet ajándéka- 
képen szeretne hozzájutni. Pedig még a fülemile sem kel ki kész hős
tenorként a tojásból. Akinek módjában áll, megfigyelheti, hogy a fiatal 
madár milyen óvatosan próbálgatja a hangját, amikor az első tavasz 
mámora szólásra bírja. Kezdetben milyen rövid lélekzetű, gyönge csi- 
ripelés az egész tudománya! Hányszor siklik mulatságos gixerbe egy- 
egy trillája! De eszébe sem jut lemondani a remélhető sikerekről, ha
nem rendületlen szorgalommal próbálgatja, tanulgatja tovább, miközben 
figyeli az öregebbeket, a „beérkezetteket“.

Az emberi hang egyéni jellegét, esetleg nagyobbfokú, belső akusz
tikáját a gégefő és különösen a garatöböl, valamint a természetes reso- 
náló üregek méretei és arányai szabják meg. Ezek a méretek és 
arányok azonban nem egészen rögzítettek és a megfelelő izomzat segít
ségével módosíthatók. Vegyük csak például a hasbeszélöt. Feltételez- 
hetö-e hogy erre is valami külön apparátussal kell születni?! Ezt a 
„művészetet" a fantázia és erős akarat segítségével, hosszas gyakorlás 
árán el lehet sajátítani. Ha tehát a hang jellegét tudatosan deformálni 
lehet, ha a száj és garatüreg kellő módosítással akár az állati hangok, 
vagy egy másik egyén beszédmódjának utánzására alkalmas, mi sem 
természetesebb, mint az a következtetés, hogy ugyanazzal a mechaniz
mussal, kellő akarat és szorgalom árán, a kellemes hangzás is utánozható.

A modern énekpedagógia ma már ismeri és alkalmazza azokat a 
módozatokat, amik a természetes hang erejét, csengését, terjedelmét 
tervszerűen fejlesztik és fokozzák. Azon már régen túl vagyunk, hogy 
csupán a jelentékeny erejű, kimondottan nagyterjedelmű hangot minő
sítjük énektanulmányra alkalmasnak. Megfelelő hangképzéssel a hangok 
néha meglepő átalakulást, fejlődési fokot érnek el. Mai ízlésünket nem
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csupán a hang ereje, terjedelme, hanem inkább annak tudatos fegyel
mezése és különösen kifejező képessége elégíti ki. Sok ragyogó, nagy 
énekhang hűvösen hagy bennünket, míg esetleg más, kisebb terjedelmű, 
egyéni varázsával és intellektusának művészi közvetítésével elbájol és 
megfog.

Senkiben sem akarunk hiú reményeket ébreszteni, annál kevésbbé, 
mert valamely énekes érvényesülése a legragyogóbb általános rátermett
ségen kívül még annyi egyéb, szerencsés körülménytől is függ, hogy 
azt előre garantálni — lelkiismeretes mester — soha sem meri. Csupán 
annyit kívánunk hangsúlyozni, hogy bizonyos mértékig minden egész
séges hang fejleszthető és hogy nem egy közismert énekesről tudjuk, 
hogy. csupán magánhasználatra tanult énekelni.

Aki tehát elég muzikalitást és igazi belső ösztönzést érez az 
énekléshez, önmagát rövidíti meg, ha legalább kísérletet nem tesz ez- 
irányban. Mert mindentől eltekintve: az a stúdium, aminek célja és 
eszközei is a muzsika — ami feltétlen egészséges, testi és lelki fegyel
mezettségre vezet s emellett a figyelmet állandóan a művészi szép felé 
irányítja — olyan időtöltés, ami önmagáért is célja és gyönyörűsége 
lehet annak, akit hajlamai ebbe az irányba terelnek, Az a lelki ki
elégülés, amit akár egy kedves virágének, vagy egy csendes kápolna 
homályában felcsendülő Ave Mária szerez az énekesnek, bőséges 
jutalmat jelent a stúdium esetleges fáradalmaiért.

Ahogyan tehát minden épkezű és hallású ember néhány évi 
szorgalmas tanulással bármelyik hangszeren elérhet egy bizonyos 
elfogadható színvonalat, ép úgy minden normális, kellemes hang megfelelő 
képzés és gyakorlás utján eljuthat olyan színvonalra, ahol önmagának és 
másoknak is nemes élvezetet szerezhet.

(Budapest) Zábrákné Uhlig Julia.

Megjegyzések.
1. Párhuzamos tanszékeket akar állítani közoktatásügyi minisz

terünk a szegedi egyetem azon világnézeti tanszékei mellett, amelyeket 
nem r. katholikus tanárok töltenek be ezidőszerint s az új tanszékekre 
r. kath. vallású tanárokat nevez ki, még pedig azért, hogy az apáca
rendek egyetemre járó növendékei miatt az apácarendek főnöknőinek 
vallási aggodalmaik ne legyenek. így mondja ezt a miniszter úr a 
Nemzeti Újság 1928. dec. 16-i számában megjelent „Erkölcs és tudo-i 
mány" c. cikkében. Ha nem ö modaná, nem hinnők el.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az út, amelyre a miniszter 
úr lépni kíván, egész bizonyosan felekezeti harcokra vezet. Azért 
reméljük, hogy fenti szándékát nem valósítja meg. Hiszen világos, hogy 
az egyetemek világnézeti tanszékei nem arra valók, hogy felekezeti 
szellemet ápoljanak, terjesszenek, nem arra valók, hogy egyes feleke
zetek szócsövei legyenek. A hivatása magaslatán álló egyetemi tanár
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csak a tiszta tudományos igazságot kutatja, arról tesz hitvallást és így 
előadásai nem kelthetnek jogos aggodalmat semmilyen felekezet tagjai
ban. Aki pedig fél a tudományos igazságoktól, az ne menjen egyetemre. 
Viszont az az egyetemi tanár, aki előadásai irányítóiul apácafőnöknőket, 
vagy más felekezeti hatóságokat fogad el, nem való egyetemi katedrára, 
mert csak megcsúfolja azt. A szegedi párhuzamos tanárok pedig, ha 
a hozzájuk fűzött várakozásoknak meg akarnak felelni, csakis ilyenek 
lehetitek. Világos tehát, hogy nem szabad ilyen tanárokat beállítani, 
nem szabad a magyar államnak ilyen tanárokra pénzt költeni.

Borsos Károly.

2. A „Népszövetség“ az iskolában. Ama híres, nevezetes genfi 
intézmény, melyet nekibúsult fővel mi akárhányszor a „sóhivatal“ szín
vonalára, sőt ennél is lejebb — a föld alá szeretnénk elsűlyeszteni, 
nem csak oda nem sűlyed, de él, virágzik s egyre terjeszkedni kíván 
és boldogítani kicsinyét, nagyot, aki csak hatalmi vonzókörébe esik. 
Többek közt például az iskolákat is felhasználja propaganda célra, 
amennyiben egy külön iskolai célból szerkesztett, „Le petit Journal de 
la societé des nations“ c. kis újsággal akar a fogékony gyermeki lel- 
kekhez közelebb férni. Már a címe eleget mond, noha maga a sajtó
termék elég vézna termetű. Mindössze négy oldal; így is három hóna
ponként jelenik meg egyszer; azonban el kell ismerni, hogy vesztegető, 
szép képekkel van fölékesítve és a mi a cél szolgálatának szempont
jából fontos, a tanulók felfogásához kitűnően alkalmazkodik. Mindenkép 
tanulságos akar és tud is lenni, A szerkesztők bizalommal kérik és jó 
néven veszik olvasóik részéről a bíráló észrevételeket, kivált ha ezek a 
gyermekekre tett hatásról számolnak be.

Az ismertető szakfolyóirat, melyből e sorokat átvesszük, azon 
töpreng, hogyan lehetne növelni, tartóssá tenni ez érdekes időszaki 
közlemény sikerét maguknak a tanítóknak hathatós irányításával.

A dolog nem oly könnyű, mint látszik. Az iskolai kézikönyvek 
függeléke gyanánt, ez a kis újság sokat veszíthetne érdekességéből; 
mellékesnek, ráadásnak tűnnék fel, könnyen észrevétlenül is maradhatna, 
ami bizony nagy baj lenne. Az újság közleményeit az osztályban, órán 
magyarázgatni nem az egyetlen, de talán nem is a legjobb eszköz a 
tekintetben, hogy azokat elolvastassuk, úgy, amint szeretné az em
ber elolvastatni.

De ha minden tanuló előtt ugyanaz a fűzet feküdnék kinyitva és 
míndeník ugyanazt a dolgot egyszerre olvashatná, bizonnyal örömöt 
okozna nekik, mikor a frissen szerzett ismereteket a tanító melegében 
hozzáfűzött magyarázatából még valamivel kibővíthetnék.

Az első számnak a középpontjába például 3 cikk van állítva: 
Wilson, Lengyelország, Litvánia, Lamartine.

1. Az Egyesült Államok elnökéről való megemlékezés, úgy
mond, szépen összeköthető a svájci intézmények ismertetésével. Követ
keznék utána rövid párhuzam a két szövetséges állam között: az Egyesült- 
Államok alkotmánya, majd Svájcé, amelyet 1848-ban adott magának;
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az amerikai szenátus mintájára alkotott államtanács. Kiemelendő végül 
a nagy különbség: a nép által választott elnök hatásköre.

2. Lengyelország történelme, földrajza megint kitűnő alkalom arra, 
hogy a gyermekek eddig szerzett olyan amilyen ismeretei kissé rende
ződjenek, bővüljenek, maguk pedig megbarátkozzanak avval az ország
gal, mely annyi barátot volt szerencsés magáénak nevezni Svájcban. 
Litvánia természetesen, ez a sokáig Lengyelországba olvasztott tarto
mány, nagyon kevés ember előtt ismeretes, nemkülönben nyelve, népies 
és hős mondái.

3. Ami Lamartine verseit illeti, azok az ismertető cikk szerint 
nem igen érdemlik meg a könyvnélkül megtanulást. Egy-egy szép mon
dása azonban alkalmilag kiemeledő, pl. „A gyönge szabadsága az erős
nek dicsősége“ stb.

Ilyenformán haladna és valósulna meg idők folytán a Népszövetség 
népszerűsítése, ha ugyan az iskolák urai tudnak lenni e rájok váró 
nagy feladatnak és nem bizonyul az egész hiú ábrándnak, melyből a 
legtöbb érdekelt európai nemzet, kivált a kisebbek ép oly keservesen 
fognak föleszmélni és kijózanodni, mint a béke és leszerelés ügyében 
eddig folytatott nagyobb szabású hűhóból. F. L.

3. Újítás az iskolai mozin. A Nemzetközi Nevelés Irodája (Les 
cours de vacance du Bureau International) által rendezett nyári tan
folyamok hallgatóinak eredeti előadást volt alkalmuk legutóbb hallani
M. Gow, manchesteri tanártól, aki a cinema nevelői fontosságáról meg
lővén győződve, négy év óta az érdekesnél-érdekesebb kísérletek egész 
sorát végezte. Kezdte annak a haszonnak a bizonyításával, amelyet az 
ő növendékei a film beiktatása kapcsán tanított földrajzból húztak. 
Európa országai és fővárosai felett repülőgép segítségével végig röpítette 
— filmszínházban növendékeit, akiknek aztán a látottakról útinaplókban 
kellett beszámolni,

A történelemre vonatkozólag 3 filmtípus lehetőségét ismeri Gow: 
az adatokon nyugvó újraszerkesztést (reconstrukció documentalis), a 
történeti regényt és a harmadik az, amit ő elég különösen expressio- 
nista művészetnek nevez; ez utóbbi különösen egy-egy korszaknak 
igyekszik a költészetét megrajzolni (keresztes hadjáratok, hübbérrend- 
szer, monostorok).

Ez okból részt vétetett tanítványaival olyan scenárium kidolgo
zásában, amelyben ők maguk voltak a szereplők egy nyári táborozás 
folyamán. Ily kényes, nehéz formában hatásos drámai jelenetek ábrá
zolására talált alkalmat, komoly nagy erkölcsi tanulságokkal. Ez kiválóan 
ú. n. társasmunka, ahol az önuralomra tág tér nyílik, lévén a verseny
társaké az elsőség.

Az 1926-ban választott tárgy a kőkorszak legújabb időszakának 
(neolithikus kor) élete volt. A jelmezek természetesen a lehető leg
egyszerűbbek voltak s gondolhatni, hogy ami egy kőkorbeli embertől 
kitelt, azt a felvilágosodás korának, a huszadik századnak a gyermeke 
könnyen meg tudja tenni. Egy híres régiség-tudós érdeklődött a vállalat 
iránt, sőt tanácsaival is támogatta azt. így jött létre „A balta korszaka" 
c. film, amelyet a közönség nagy lelkesedéssel tapsolt meg.
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A következő évben már bonyolultabb epizódokat játszottak: „A 
tavak korszakáét, ép úgy filmesítve meg, mint az előbbit. Ennek is 
szép sikere volt. A beavatott régész el volt tőle ragadtatva. A csinos 
iskolai filmekben azóta talán már a svájci tanulók is gvönyőrködtek.

F. L
4. Latin betűjáték- A mi trianoni átkunk mellett sok szó esik 

manapság a francia—német közeledésről is, amely nem kevésbé égeti 
az európai közvéleményt. Nagy feltűnést keltő könyv is jelent meg 
róla. Az írója egy látogatás alkalmából elárulta Stresemann német kül
ügyminiszternek, hogy a neve, már mint az utóbbié, a divatos népszerű
ségre kapott szójáték, illetve betüjáték tárgya lett, t. i. anagrammot 
csinálnak belőle, addig irgetve-forgatva összevissza a benne levő betű
elemeket nagy leleménnyel, míg valami szájuk szerint való új név, 
esetleg mondás, ítélet, jóslat nem kerekedik ki belőle. (így lett Rákóczival 
kapcsolatban Rodostó-ból Ostorod.) Nos! mit sütöttek ki a nevemből, 
kíváncsiskodott a nevezetes államférfi. A vendégben nem állott a szó. 
Mindjárt elárulta a nagy titkot, hogy a betűtologatás meglepő eredménye : 
Trans ensem, a Kardon túl — lett, a mi a sóvárgott béke boldog kor
szakának eljövetelét, mégpedig erőszak, vérontás, egyszóval kard nélkül 
való beköszöntét jelenti a boldog hívők magyarázata szerint. Ami nem 
is csoda, hisz az éhező, kenyérrel álmodik.

Na ez derék dolog, kiáltott fel örömében Stresemann. Hoc erat 
in votís. Mintha lelkemből olvasott volna az a betű-rakó. És halk han
gon ismételgette: Trans ensem, trans ensem . . .

Az a legjobb, tette hozzá kissé gondolkozva, hogy mint afféle 
könnyű latin mondás, igencsak mindenütt megértésre talál a föld hátán, 
mely körülmény már magában szerencsés propaganda az ügy diadalára 
nézve. Nos, kérdi derülten, ki meri még a holt nyelvek hasznát két
ségbe vonni ?

Ez a kis történet ép' arra az órára esett, amikor Berard, volt 
francia közoktatásügyi miniszter a senatusban himnuszt zengett az ó 
classicus tanulmányokról. F. L.

5. Az ev. egyház hivatalos lapja 1928. 48. számában cáfolni 
igyekszik a Szeberényi főesperes jelentését, melyből szemelvényeket 
közölt a Prot. Tanügyi Szemle nov, száma. A fakultásról ezt írja: 
„Az államkormányt mi soha kényszeríteni nem tudtuk volna arra, hogy 
nekünk fakultást adjon, mégis úgy ír (Szeberényi), mintha nekünk 
módunkban állana az államnak fittyet hányva gáncsoskodni". — A ke
rületek arányosításának a követelése szerinte semmit sem old meg, ha 
fenntartjuk a 4 kerületet. — „A reprezentálás nem divat, hanem tár
sadalmi kötelesség, mely alól azok, akik egyházunk nevében járnak el, 
nem vonhatják ki magokat“. — „Végül, ami azt illeti, hogy egyházunk 
hiú remények és csalódások egyháza, ezt épen az utóbbi években 
talán mégse lehet állítani róla. Az egyetemes felügyelő idei jelentésében 
foglaltak ennek az ellenkezőjét bizonyítják és kár azokat, akik önzet
lenül s eredménnyel fáradoznak egyházunk érdekében, elkedvetleníteni
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indokolatlan kifogásokkal és állításokkal". Legyen szabad e hivatalos 
helyreigazításra a következő észrevételeket tennünk :

1. A legteljesebb mértékben méltányoljuk a vezető tényezők si
keres fáradozását, azonban minden elfogulatlan ember kénytelen el
ismerni, hogy a jelenlegi konstelláció súlyos akadályokat gördít nagy 
céljaink elérése útjába. így tagadhatatlan, hogy a soproni fakultás fel
állítása, mintegy száz évnél idősebb követelésünk végleges megoldása, 
nem felel meg az 1848. XX. t.-c. szellemének. Hogy pedig véglegesnek 
van tervezve, bizonyítja a kultuszminiszternek a Pesti Naplóban dec. 
16-án megjelent cikke, melyben kifejti, hogy a róm. kath. közvéle
ménynek az a kívánsága, hogy a pécsi egyetem katholikus színezetet 
nyerjen és hogy ennek folyományakép az egyetemnek ág. hitv. ev. 
hittudományi fakultása véglegesen Sopronban maradjon.

2. Tudtunkkal Szeberényi főesperes nemcsak a kerületek arányo
sítását, hanem azok kevesbítését is követeli, ami már mindenkép meg
takarítást jelentene, bár elismerjük, egyben történeti jogaink feláldozását is.

3. Hogy egyházunknak sem az államhoz való viszonya nem min
denben kielégítő, sem a magyar felekezetek egymáshoz való viszonya 
nem ideális, azt mások is ismételten kiemelték, csak Raffay és Baltazár 
püspökök évi jelentéseire utalunk. E tekintetben nem épen megnyugtató 
perspektívát tár elénk kultuszminiszterünk az a másik cikke, melyet a 
Nemzeti Újság dec. 16-iki számában közölt és amelyben arról van szó, 
hogy a női szerzetesrendek kiképzése céljából a miniszter hajlandó a 
szegedi egyetemen a világi tanszékek mellett parallel kath. tanszékeket 
létesíteni, azonfelül a nagyobb szegedi klinikákat már úgy építtette, 
hogy azok III. emeletét jóformán kis rendházak foglalják e l . .. Sz. 0.

6. Képesítési pótlékot kapnak a bírák, fejenként évi 1200 P-t,
rangosztályra való tekintet nélkül. Igazságügyminiszter és pénzügy- 
miniszter határozottan megígérték ezt a náluk járt küldöttségnek. Nagyon 
örülünk mi is a bírák fontos munkája ilyen méltánylásának. De egyúttal 
kérjük a tanárok hivatalos képviselőit, kövessenek el illetékes helyen 
minden lehetőt, sürgessék, követeljék, hogy végre a tanárok is meg
kapják a törvényben biztosított, a nemzetgyűléstől megígért korpótlé
kokat. Meg kell ezt tenni annyival inkább, mert a tanárok anyagi 
helyzete sokkal rosszabb, mint a velük békeidőben tegyenlő fizetésű 
elsőfolyamodású bíráké ; mert a tanárok munkája ép oly értékes, ép oly 
fontos a nemzet életében, mint a bíráké; mert a tanárok kívánatos 
sikerű munkájához ép oly szükséges, ép oly nélkülözhetetlen az anyagi 
függetlenség, mint a bírák munkájához. Quod uni iustum, aíteri 
aequum. B. K.

7. Vakációi tapasztalatok. A karácsonyi vakáció nekünk, taná
roknak, két meglepetést hozott.

Az egyik az, amit nem kaptunk.
A másik az, amit kaptunk.
Nem kaptunk karácsonyi segélyt. Még a bírák is kaptak (ú. n. 

nyomorúság-segélyt.)
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A bírákkal pedig, azt mondják, nagyon egyforma a mi foglalkozásunk.
Mindkettő (a tanár és a bíró) ítélkezik.
Azonban az én véleményem szerint a tanár nem tekintheti magát 

bírónak. O több annál: nem ítélkezni akar a tanuló felett, hanem le
száll hozzá, szeretettel igyekszik őt megtanítani azokra az ismeretekre, 
amelyekre jövő boldogulása s a haza jövője érdekében szüksége van.

Minden tanár tulajdonképen Tompa Héber-legendájának hőse, aki 
az iskolába jövő anyák elé járulva kínálja a szellemi pályát a kis
gyermek részére: végy pályát, Menachen anyja!

Mert ki tudja, melyik gyermekből lesz a magyar megváltó ? 1
Tompa is egyik bészédjében (Tompa-reliquíák 5—10. s Hal. beszéd

N. N. magánnevelő felett) azt mondja, hogy a szülők csak testi életei 
adnak a gyermeknek, a tanító a lelkét teremti újra. Ugyanő azt mondja, 
hogy a tanitással foglalkozók a társadalomnak fukaron díjazott, langy- 
melegen méltányolt napszámosai.

Zichy János kultuszminiszter korában azt mondta, hogy a tanárság 
az intelligencia krémje. A köztudat azt mondja, hogy a jövő Magyar- 
ország nevelője. Amilyenné a tanárság teszi az ifjúságot, olyan lesz a 
jövő Magyarország is. De fizetésről nem igen akarnak tudni.

Eljutott a tanárság az V. fizetési osztályba. Most onnan is vissza
szorították. Pedig még most is van több olyan kategória, amely egye
temi végzettség nélkül is elérheti ezt a fokot. (Pl. a számvevőségi 
vezetők egyik-másika.)

Tisza István a társadalom támogatásának megnyerését ajánlotta a 
tanárság figyelmébe.

A társadalomét? Hisz az nem nagyon becsüli a tanárt, csak ha 
dolgozni kell. Vagyoni értékek felett nem dönt, politikába irányítólag 
nem avatkozhatik be, a népet nem tartja a kezében.

A bírák közül a Magyarság egész hosszú névsorát hozza azoknak, 
akik a III. és II. fizetési csoport jellegével ruháztattak fel. Szóval méltóságos 
és nagyságos urak lettek. Hogyne szomorkodjanak a „nyomorúság-segély“ 
kicsisége miatt, címben emelték. A tanárok ezek egyikét sem kapták.

De kaptak mást. Éppen a Magyarság karácsonyi számában.
Szabó Máriának van ott egy elbeszélése: Háztűznézőben címmel. 

Ebben az illusztris írónő, akiről a Debreceni Szemle (a debreceni egye
tem folyóirata) hoz elismerő sorokat, egy gyámoltalan, ügyefogyott tanárt 
állít elénk, aki háztűznézőbe megy s akin kacag (egyen kívül) minden 
alak. („Felfelé“ c. regényében is van egy ilyen személy, a tanári pedan
téria szürkeségéből nagy világba kerülő Horváth.)

Elgondolkodva teszem le a lapot. S eszembe jut irodalmunk sok
sok terméke, amelyben ilyen figurákat mutatnak be a tanári psikhe 
képviselői gyanánt. Móricz Zsigmond egyik, Nyugatban megkezdett, 
de abbahagyott regényében egy pataki tanár sürűvérűségét írja meg, 
A Tündérlaki lányokban egy tornatanár van előttünk, akinek a bűnös 
utón szerzett pénz nem „ölet“, de a szerző ellen kifogása van. Farkas 
Pálnak Egy tanár naplója c. regényében a nehézbeszédű tanár nem 
imponáló alak a nagyvilág hölgye előtt. Az „Iglói diákok“ már az 
egész tanáríkart kínpadra viszi . . .  És még lehetne folytatni a szót és
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azt kérdezni: mivel szolgáltunk rá arra, hogy az irodalom ilyen lené
zéssel kezel bennünket ?

A nemzet lelke az irodalom. Ha az így gondolkodik rólunk, mit 
várjunk akkor a társadalomtól? Milyen támogatásban fog az részesíteni 
bennünket ?

A folytonos hátraszorítás, lenéző vállveregetés elkedvetleníti a 
tanárságot.

Pedig igaz a bibliai mondás: ha a só megizetlenűl, mivel sózatik 
meg? ' Gulyás József.

8. Egy érdekes egyházkerűleti határozat. A Dunamelléki Egy
házkerületnek egy ismert és érdekes határozatával kapcsolatban óhajtok 
néhány megjegyzést és esetleg kérdést tenni. Ez a határozat az, amely
ben az e. kér. kimondja, hogy a lelkészjellegü gimnáziumi tanárok 
lelkészi szolgálatokat is kötelesek végezni.

Előrebocsátom, hogy ebben a kérdésben — bár érdekelt fél va
gyok — mégis érdek nélkül szólhatok, mert én eddig is végeztem még 
tanyákon is lelkészi szolgálatokat, amit hivatalosan is igazoltatni tudok 
s amiről — tudomásom szerint — az egyházmegyei vizitáció is érte
sítést kapott. Tehát nem „haza beszélek".

Furcsának találom ebben a határozatban először is azt, hogy 
lelkészi funkciók végzésére csak „gimnáziumi“ tanárokat kötelez, — 
ha t. i. helyes a hírlapi ismertetése ennek a határozatnak, — holott 
nemcsak gimnáziumi lelkészjellegü tanárok vannak. Másodszor furcsának 
találom azt, hogy míg a törvény és a konventi rendtartás a gimnáziumi 
tanárokat egyformán heti 18 órás tanításra kötelezi, addig az egyház
kerület a törvényben biztosított jogot és kötelességet semmibe véve, 
másként szabja meg a kötelességeket. Miért kell akkor törvény, ha 
annak a határozata alsóbb fokú hatóság által is megváltoztatható? De 
különösen furcsának tartom azt, hogy míg egy bankhivatalnok, vagy 
más ilyen foglalkozású egyén maradhat lelkész továbbra is — persze 
engedély alapján :— anélkül, hogy lelkészi funkciókat végezne, addig 
az egyház gimnáziumaiban — mert más gimnáziumokra ez nem terjed 
ki, — tehát az egyház „veteményes kertjeiben“ (!) működő tanárok 
csak akkor lehetnek lelkészjellegűek, ha lelkészi szolgálatokat is vé
geznek. Hát ez szerintem egy érthetetlen önmagának ellenmondás, hogy 
„egyházi" téren működő lelkész-tanár csak akkor lehet lelkész is, ha 
fungál is, egy „világi" pályán élő pl. lelkész-bankár pedig anélkül is !

De van a kérdésnek egy másik oldala is. T. i. az, hogy örülnünk 
kellene, ha minél több lelkészjellegü tanárunk lenne és azokat jutal
mazni, nem büntetni kellene. Mert ki merem mondani nyíltan, hogy a 
határozat büntetést ró a lelkészjellegü tanárokra azzaí, hogy több 
munkát ró rájuk, mint a többi tanárokra és kiteszi a lelkész esetleges 
önkénykedésének. Én úgy gondolom, hogy ez a határozat egyáltalán 
nem búzdít arra valakit, hogy ha lelkészi oklevele van, felekezeti gim
náziumnál helyezkedjék el, ahol ugyanazon, sőt sok esetben kevesebb 
fizetésért több munkát kell végeznie. Sajnos, nem ismerem pontosan 
az e. kér. határozatot, de úgy gondolom, hogy nem a tanárra, hanem a
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lelkészre bízza annak megállapítását, hogy mikor és hányszor végezzen 
a tanár lelkészi funkciót. Ez pedig a papi hatalom növelése és önkényes
kedésnek helyt-adás! Eddig csak felsőbb „hatóság“ rendelkezhetett a 
tanárral, most pedig esetleg a „helyi lelkész". Ez bizony nem más, 
mint bizonyos mértékben „lefokozás“.

Aztán érdekes dolog az, hogy a gimnáziumban elsősorban a 
vallástanár a lelkészjellegű tanár és mint ilyen, ő kötelezhető elsősorban 
lelkészi funkció végzésére, holott ő végez lelkészi funkciót az ifjúsági 
istentiszteletek alkalmával, cura pastoralist pedig sokkal nagyobb mér
tékben, mint a legtöbb lelkész. Mert hiszen az ő egész munkája „cura 
pastoralis“, vagyis „lelki gondozás!“

Kérdem tehát, miért volt szükség erre a határozatra? Helyesebben 
kiknek volt rá szüksége? A vallástanároknak, vagy a többi tanárnak, 
vagy a lelkészeknek? Kérdem, miért nincs szüksége a világi pályán 
élő lelkészjellegű egyéneknek lelkészi szolgálatok végzésére, csak az 
„egyház veteményes kertjében" működő lelkészeknek? Kérdem, miért 
nem lehet elsősorban másokra hozni ezt a határozatot? Hiszen ha kérni 
kell a lelkészjelleg fenntartását, lehetne azt mondani, hogy csak azzal a fel
tétellel kapja meg, ha végez megfelelő számú lelkészi funkciót? Kérdem, 
hogy alsóbbfokú egyházi hatóság megváltoztathatja-e a törvényt, illetve 
szabhat-e ki több kötelességet, mint a törvény? És végül kérdem, olyan 
gondtalannak, jónak tartja már az egyházi hatóság a gimnáziumi tanárok 
helyzetét, hogy elérkezettnek látja az időt a kötelességek szaporítására?

Mint előrebocsátottam, én nemcsak a gimnáziumi „gyülekezetében, 
hanem az egyházi „gyülekezel"-ben is végzek lelkészi szolgálatokat és 
így csak személyemet kikapcsolva tettem fel a kérdéseket és kérek 
azokra hozzászólásokban feleleteket kollégáim részéről,

(Halas) Biky Gábor.

Hazai és külföldi irodalom.
Magyarország közoktatásügye a világháború óta. Összeállította: 

Kornis Gyula egyetemi nyilv. r. tanár. Budapest, 1927. A Magyar 
Paedagógia Társaság kiadása. XII. -f~ 555. 1. 8°.

Még el sem csöndesedtek annak a nagy méltánylásnak és elisme
résnek megnyilatkozásai, amelyekkel mind a kritika, mind az olvasó- 
közönség előbbi nagyszabású és nagyterjedelmű müvét: A magyar 
művelődés eszményeit fogadta, s Kornis Gyula már ismét egy nagy
jelentőségű munkával gazdagítja pedagógiai irodalmunkat, oly munkával, 
mely a múlt fejlődésére, a mai viszonyokhoz vezető út feltűntetésére 
vetett alapos, szakszerű és elfogulatlan visszatekintés mellett hű képét 
adja fennálló s illetőleg a trianoni béke óta létesített oktatásügyi intéz
ményeink vagy belső szervezeti reformjaink mai állapotának s az utód
államok oktatásügyi politikájának futólagos jellemzésével és művelő
désünk színvonalának emelése érdekében kifejtett tevékenységünk és
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hozott nagy áldozataink bemutatásával a művelt külföld számára kitűnő 
propaganda-anyagot is szolgáltat. A mű címe csak halvány fogalmat ad 
annak gazdag tártalmáról, mert az ország közoktatásügyének történeti 
fejlődését ismertető Bevezetés (1—36. 1.) mellett, mely világos, szabatos 
előadásával bármely oktatástörténetben helyet foglalhatna, sorban, egy
másután tárgyalja a kisdedovókat, elemi iskolákat, iskolánkívüli nép
művelést (I. rész), a polgári iskolákat, fiú- és leányközépiskolákat 
(II. rész), az egyetemeket, műegyetemet, jogakadémíákat, híttani főisko
lákat, tudományos kutatóintézeteket s a külföldi magyar tudományos 
intézeteket (III. rész), a mezőgazdasági, állatorvosi, bányászati, keres
kedelmi, művészeti, gyógypedagógiai szakiskolákat (IV. rész), a kisded
óvó-, tanító-, polgári-, középiskolai és kereskedelmi iskolai tanárképzést 
(V. rész), a testnevelést (Vl. rész), a különböző múzeumokat, mint 
Nemzeti, Szépművészeti, Iparművészeti Múzeumot, Orsz. Levéltárt, M. 
Gyüjteményegyetemet (VII. rész), a színházakat (VIII. rész), a magyar 
közoktatás központi kormányzatát (IX. rész), — tehát e munka, mint e 
vázlatos tartalommutatóból kitetszik, felöleli a magyar nevelés, oktatás, 
kultúra, művészet és tudományos kutatás valamennyi ágát, intézményét.

Szerzőnk tárgyalási módszere mindenik részben, bármely fajta 
oktatási vagy művelődési intézmény leírásánál, ismertetésénél az, hogy 
először adja bevezetésül az illető intézmény hazai rövid történetét (míg 
a Bevezetés általános oktatástörténet, ez az illető oktatási ág speciális 
története), azután következik az illető szakra vonatkozó újabb törvények 
vagy belső, szervezeti változások vázolása, tanterv (pl. a középiskoláknál 
külön a humán gimnázium, reálgimnázium és reáliskola tanterve), taní
tási, módszer, belső iskolai élet, vizsgálatok, igazgatás, felügyelet, fentartó 
hatóság, állami támogatás tüzetes ismertetése, végül statisztikai adatok: 
mennyi ilyenféle intézet volt a háború előtti Magyarországon ? mennyi 
veszett el s mennyi maradt a háború után ? mennyire emelkedett ezek 
száma a békekötés óta? milyen az illető intézeti ág népessége, tanítók 
(tanárok), tanulók száma, fentartási költsége ?

A népiskolai törvényekről, a népiskolaállítás jogáról, a községi és 
felekezeti népiskoláknak nyújtott állami támogatásról szólva, nagyon 
finoman összehasonlítja Kornis a háború előtti magyar állam e tekin
tetben való liberális eljárását az utódállamok jogtipró erőszakoskodásával. 
Arra az erőszakos módszerre, úgymond, melyet ma az oláh, szerb és 
cseh állam alkalmaz, hogy t. i. maga állapítja meg, vájjon a gyermek 
melyik iskolába járhat, a magyarországi népiskolai politika múltjában 
egyetlenegy eset sem található: mindenkor minden szülő abba a tan
nyelvű iskolába adhatta be gyermekét, amelybe akarta. E tekintetben 
sem a faj, sem a felekezet, sem a családnév nem volt soha irányadó. 
A családnevek vegvelemzése abból a célból, hogy a gyermek az isko
lában anyanyelvéten megfosztassék (ami az utódállamoknak a legtermé
szetesebb emberi szabadság ellen való merénylete), Magyarországon 
soha nem alkalmaztatott; az iskolafentartók tannyelvmegállapítási joga 
mindvégig sértetlen maradt. A nem-magyar ajkú lakosság sok helyen 
nemcsak tűrte, hanem kívánta a magyarul tanítást. A magyar állam az 
ú. n. nemzetiségi iskolákban is megengedte a tisztán anyanyelven folyó
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tanítást; a magyar államnyelv tanítása az iskolákban a minimumra 
szorítkozott s egyébként is majdnem eredménytelen volt, de azért ezek 
az iskolák jelentékeny államsegélyben részesültek. (30—31. 1.)

Óriási kultúrális veszteségeink mellett nagy elégtételünkre szolgál, 
ha az egyes oktatási ágak és tudományos intézetek történetét olvasgatva, 
azt látjuk, hogy hazánk számos kultúrális intézet létesítésével, oktatás
ügyének nem egy jelentős reformjával megelőzte a külföld előhaladottabb 
országait. így a kötelező népoktatást Magyarország 1868-ban mondotta 
ki, Anglia csak két évvel később, 1870-ben alkotta meg első népneve
lési törvényét, mely azonban az általános tankötelezettség elvét még 
nem jelentette ki; a francia törvényhozás csak 1882-ben iktatta a tan
kötelességet a maga kódexébe, egész Olaszországban csak 1871-ben 
vált az elemi iskolázás egyetemesen kötelezővé. (27. 1.) — Fájlaljuk, 
hogy Magyarország felnőtt lakosságának 15'Vo-a analfabéta, de Belgium
ban 1910-ben 25'27p, Olaszországban 37’5%>, Portugáliában 71‘2°/r, 
Oláhországban 60'8 ’A-a nem tudott írní-olvasni. (49—50. 1.) — 1790-ben 
a nők jogaiért egyszerre 3 magyarnyelvű röpirat száll síkra: a magyar 
nőmozgalomnak ezek a dokumentumai két esztendővel előbb látnak 
napvilágot, mint a nyugati feminizmus megindítójának, Mary Wollstone- 
craftnak 1792-ben megjelent híres munkája (A vindication of the Rights 
of Women). Meglepő az a párhúzam, hogy mind a magyar röpiratok, 
mind Wollstonecraft munkája a nők jogainak kérdését a legszorosabb 
kapcsolatba hozza a nemzeti nevelés programmjával. (146. 1.) — II. József 
1782-ben állítja fel a budai egyetemen az Institutum Geometricumot; 
így 1782-től kezdve a mérnökök kiképzése Magyarországon főiskolán 
történt, — e tekintetben hazánk megelőzte az egész világot, a francia 
Ecole polytechnique csak 1794-ben alapíttatott. (228. 1.) — Az 1763- 
ban Mária Terézia rendeletével Selmecbányán létesített bányászati fő
tanintézet Európában az első bányászati főiskola és mint egyáltalában 
műszaki főiskola is a második helyen áll. (348. 1.) — Az 1813-tól 
1815-ig a budai Gellérthegyen épült egyetemi csillagvizsgáló európai 
hírnévre tett szert s beosztását az 1818-ban épült bogenhauseni s az 
1820-ban épült nápolyi-capodimoutei csillagvizsgálók tervezésénél min
tául vették, (273. 1.) — Az 1797-ben alapított keszthelyi gazdasági 
tanintézet öt évvel megelőzte az első németországi gazdasági iskolát. 
(338. 1.) — Az 1857-ben lipcsei mintára alapított Pesti Kereskedelmi 
Akadémia a prágai kereskedelmi akadémia mellett, az akkori Ausztria- 
Magyarország egész területén, a maga nemében első volt, (392. 1.) — A 
magyar rabbiképző a világon az egyetlen, amelyet az állam létesített. 
(271.1.) — A testnevelési törvénynek a magyar Corpus Jurisba történt 
beiktatásával valamennyi kultúrállamot megelőztük. (482. 1.)

A Nemzeti Színházról szólva azt írja, hogy „a színház műsorán 
csak oly írók szerepelhetnek, akik művészi értékükön felül a magyar 
nemzeti szellem reprezentánsai“ (545. 1.). Nem tudjuk, vájjon gr. Kle- 
belsberg kultuszminiszter úr egyetért-e ezzel a felfogással? s ha igen, 
a magyar nemzeti szellem művészi értékű reprezentánsának tekinti-e 
Szomori (Weissfeld) Emilt, akinek darabját 1927. október havában 
fegyveres rendőri asszisztenciával adatták elő a Nemzeti Színházban?
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A trianoni béke okozta végtelen nagy kulturális veszteségünk 
mellett megnyugtatásunkra szolgál és megvigasztal a jobb jövő felől, ha 
látjuk, hogy micsoda óriási erőfeszítéseket tettünk azóta e veszteségek 
pótlására, szellemi erőnk, felkészültségünk fokozására. így a tanyákon 
s egyebütt ezerszámra felállított új elemi iskolák mellett a trianoni béke 
után maradt 240 polgári iskola ma már 359-re, a megmaradt 104 gim
názium és reáliskola ma már 118-ra szaporodott; hogy a Kolozsvárról és 
Pozsonyból kiüldözött egyetemek Szegeden és Pécsett találtak új ott
hont és indultak új virágzásnak, a seímeci bánya- és erdőmérnöki fő
iskola pedig Sopronban folytatja működését, mindenki előtt ismeretes.

Miként előbbi művében, Kornis ebben is tárgyilagosan, elfogultság 
nélkül ismerteti a prot. iskolaügyet; elismeri, hogy amint Európaszerte, 
Magyarországon is nagy lökést ad a reformáció az iskolaügy fejlődé
sének, hogy prot. városok és prot. főárak szinte vetélkednek iskolák 
alapításában (3. 1.); elismeri, hogy a prot. iskolákat működésükben 
sokszor megbénította a kath. uralkodóház számos protestánsellenes 
rendelete és zaklatása, de ezek az üldözések és vallásharcok közepette 
is megőrizték életerejüket a magyar közműveltség számára (6. 1.).

Ilyen nagyterjedelmű, széles mezőt felölelő munkánál könnyen 
megesik, ha egy-két kevésbbé pontos és így helyreigazításra szoruló 
adat is belecsúszik. Ilyenekkel találkozunk a ref. hittani főiskolákról 
szóló részben; ezek szervezetét, tanulmányi, vizsgálati rendjét helyesen 
ismerteti, de a 3 hittani főiskoláról szóló némelyik adata helyesbítésre 
szorul, így „a theol. akadémiák ügyeit . . .  a főiskolai (igazgató) tanácsok 
intézik“, — itt a zárójelben levő szó a szövegből kimaradt; „a pápai 
és sárospataki theol. akadémiákkal kapcsolatban csak konviktusok mű
ködnek", nem helytálló, mert Sárospatakon is van theol. internátus; 
„a ref. htttani főiskolákon a hallgatók tandíjat nem fizetnek“, ez csak 
a budapesti intézetre áll, a pápai és pataki intézetben fizetnek tandíjat; 
„csak a rendes tanárok élveznek fizetéskiegészítő államsegélyt“ (265— 
266, 1.), — azok sem, maga a theol. akadémia kap jelentéktelen, a tanári 
fizetéseknek 107u-át sem tevő államsegélyt. — A külföldi tanulmányi 
ösztöndíjak közt a mű nem említi a genfi egyetemre szóló 4 állami 
ösztöndíjat, ellenben a 287. lapon a Münchenben felállított magyar 
tudományos intézetről és internátusról beszél, amiről nekünk nincs 
tudomásunk.

Egy-két sajtóhiba is helyreigazítandó: így herényi (nem hevényi) 
és kiskartali (nem kistartali) csillagvizsgálókról van szó (274, 1.); Come- 
nius nem a XIII., hanem a XVII. század közepén tanít a sárospataki 
főiskolában (478, 1., a 7. lapon helyesen), reformtervében a Patakianae 
helyett Patakinae áll (7. 1.); Píscator s nem Píscater (6. 1.).

Végül nagyban emeli a mű értékét a hozzá csatolt 144 szép ki
vitelű illusztráció és a két térkép. Rácz Lajos.

„Horatius levele a költészetről“. Fordította dr. Vietórisz József.
Vietórisz József címzetes főigazgató, a nyíregyházi evangélikus Kossuth 
Lajos reálgimnázium igazgatója 37 évi tanári, illetőleg igazgatói mun
kássága után a múlt iskolai év végén nyugalomba vonult. Mintegy
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búcsúajándékul iskolája részére, melynek egész élete búzgó és sikeres 
nevelői, tanítói, igazgatói és alkotó erejét szentelte,-kiadta az Értesítőben 
és külön lenyomatban is az Ars poelica igen sikerült fordítását. A for
dítás sikerült, mert költő fordította a költőt, a világ folyását vidám 
nyugalommal szemlélő életbölcs az eklektikus bölcset, Horatiust.

Vietórisz fordítása formában is szép. Hekszaméterei pompásan 
gördülnek. Nyelvezete zamatos és emelkedetten népies. Különösen a 
szentenciózus mondások, a szállóigévé finomult horátiusi életbölcseségek 
sikerültek neki. Egy pár példát adunk itt bizonyságul:

„Kannát kezdettél s a korongból bögre került ki.“
„Nagyba vajúdik a hegy, s mosolyogni való egeret szül.“
„Éj-napon át hellén remeket forgassatok, irók.“
......................................................középszerű költőt
Istenek, emberek és könyvbolt pillérek utálnak.“

De minek folytassam ? Szinte az egész költeményt idéznem kel
lene. Azonban, ha bírálsz, köteles vagy hibákról is szólani. A fordító 
Aemilius mester „palotá“-járói beszél, pedig „ludum“-ot talán műhely
nek, műteremnek fordítanám. „Várja meg a függönyt, míg tapsot nem 
indít a színész“. Azt írnám: „hí fel a színész". Hiszen „Vos plaudite" 
mondja a színész a darab végén. Én is azt mondom. Tapsoljunk a 
nevelés és a költészet művészének és kívánjunk neki babérain való 
pihenést:

„Ad multos annos !“ Szigethy Lajos.

Dr. Vass Vince: A keresztyénség világnézete (Református 
Dogmatika). Szylveszter rendszeres hittani kézikönyve. Tahitótfalú. 1928.

A tahitótfalusi Szylveszter-nyomdának vállalkozása úgy látszik 
nemcsak ígéret, hanem az elhatározott szándékok megvalósúlása is. 
Tervszerű programm szerint dolgoznak a kiadványaikat tekintve s bi
zonyára az is egyik céljuk, hogy a hazai református theológiai irodalom 
legelsőrendű vállalata legyenek. Lehet, hogy ebben a nagyszándékú 
célkitűzésükben csalódni fognak, de jó szándékuk mindenesetre dicsé
re treméltó.

Dr. Vass Dogmatikája kétségtelenül komoly mű és még a más 
meggyőződésű theológusban is megszólaltatja az elismerés hangját, de 
véleményem szerint még gyakorlati célokat szolgáló dogmatikát sem 
szabad tudományos kísérő jegyzetek nélkül kiadni. Nem értem azt a 
kettős beosztást sem, amelynek címei: Isten a történelemben és Isten 
uralmának kiépítése a világban. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy 
D. dr. W. Elért; A lutheri egyház tanrendszere c. kis dogmatikája 
(amelyet ebben a vállalkozásban is ismertettek komolyabb s beható 
kritika nélkül, egyszerűen csak a fordító stiláris s esetleges szabály
talanságait emelve ki) hármas felosztásában: Az Istennel való harc, a 
kiengesztelődés és a szabadság, ügyesen adja meg a keretet, amelybe a dog
matikai elvek ügyesebben helyezhetők el. Az előbbi beosztásnál a tárgyuk 
szerint különálló kérdések egymás mellé kerülnek s a rendszeresség 
sokat veszít e miatt.



Niebergall a gyakorlati theológiai nagy müvében közöl egy gya
korlati dogmatikát s amikor könyvünket olvastam s összehasonlítást 
tettem e kettő között is, azt akartam elhitetni magammal és nem minden 
alap nélkül, hogy könyvünknek is csak annyi a célkitűzése, mint 
emennek volt.

A munkának kétségkívül óriási értéke a komoly bibliai alátámasz
tása. Ebben a tekintetben a teljes dicséret illeti meg s ez a hatása lesz 
legkomolyabb mindenkire.

A mű confessionális jellege, bár szerzőnk a tapasztalati theoló- 
giához tartozik és jól ismeri K. Barth munkásságát, kifogástalan, ahogy 
a következő idézet igazolja:' . . . „annak a felekezeti typusnak állás
pontját ismertetjük, amelyik nézetünk szerint a legtökéletesebben sajá
tította el a keresztyénség világnézetét, mert egyedül csak ezt akarta 
elsajátítani és e végből az emberi bölcselkedés minden hitető beszédét 
elvetve, mindenestől alárendelte az embert a Szentlélek vezetésének, 
amelyik mindig azonos és önmagához mindenben következetes. A ke
resztyén világnézetnek ez a teljes elsajátítása a református keresztyén- 
ségben történt meg“. Ez a confessionális hűség talán csak egy pontban 
támadható meg, amikor a predestinációról beszél. (56. §.) Amint minden 
más ref. dogmatika írója, úgy ő is elismeri, amikor e ponthoz ér, hogy 
milyen nehéz itt a bizonyítás s azt is írja (305): Kálvinista az, aki 
szüntelen imádkozással, Istenben való meleg közösségben, igaz benső 
kegyességgel és a kijelentés állandó tanulmányozásával, emésztő aggo
dalmak között küzd a saját predesztináltságának felismeréséért és meg
találva azt, diadalmasan' harcol annak megvalósításáért“. Azt hisszük, 
hogy ez a fogalmazás nem sikerült s elvi kijelentése nem állja meg a 
helyét s nagyon távol áll a kálvini gondolattól. Viszont az is valószerű, 
hogy ez a megállapítása feleslegessé teszi a látható és láthatatlan egy
házról való theóriát. Szerintünk nem egészen kálvini jellegű az úr
vacsorái tan tanítása sem ebben a műben. Nemcsak arra építem ezt a 
megjegyzésemet, hogy a tárgyi meghatározásban nem domborítja ki sem 
a Kálvin, sem a Zwingli jellegzetes tételét, hanem inkább úgy veszem 
észre, hogy a lutheri pietizmus jellegzetes tétele szólal meg benne, 
amikor azt mondja, hogy az úrvacsorában a legfontosabb a Krisztus 
haláláról való megemlékezés.

A könyv igen sikerűit és kiemelkedő részei a bevezető rész, 
amelyben teljesen új útakon jár, de még jobb talán a rövid eschato- 
lógiai tárgyalása, amelyben személyes hitének és bibliai tapasztalatainak 
gazdagságaival értékes igazságokkal ajándékozza meg olvasóit.

Egy könyvnek az értéke ott kezdődik, amikor a kritikusait meg- 
gondolkoztatja. Ez teljes mértékben áll könyvünkre és az észrevételek 
dacára öröm volt a vele való foglalkozás.

(Budapest) Gaudy László.

Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézi
könyve. A középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati 
szabályzatok és ügykezelési utasítások szövegeinek magyarázatos gyűj
teménye. Második kiadás. Budapest, 1928. 512. 1.
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Mikor ezt a hatalmas kötetet kezünkbe vesszük, önkéntelenül is 
az a kérdés tolakodik elénk, vájjon indokolt-e ennek a második ki
adásnak megjelentetése, van-e igazi szükség erre, mikor csak két évvel 
ezelőtt jelent meg az első kiadás, csaknem ugyanekkora terjedelemben, 
496 lapon ?

A könyv átlapozása után erre a kérdésre határozott igennel kell 
felelnünk. Az utolsó két esztendőben annyi lényeges változás történt 
a magyar középiskolák életében, annyi új, fontos rendelet jelent meg, 
hogy már maga ez a körülmény szükségessé tette az új kiadást.

Ámde Pintér Jenő nem csak az új törvényeket, rendeleteket szőtte 
be a második kiadásba, hanem az egész anyagot megrostálta, átcsopor
tosította, ahol szükségesnek mutatkozott, kiegészítette, új magyaráza
tokkal látta el, még pedig úgy, hogy ezt a második kiadást az anyag 
jelentékeny növekedése mellett is sokkal áttekinthetőbbnek, könnyebben 
kezelhetőnek kell minősítenünk az elsőnél.

Az új kiadás 13 fejezetbe foglalja a tudnivalókat, az első kiadás 
17 fejezetbe; már maga ez is mutatja, hogy az egész anyag jelentékeny 
átcsoportosításon ment keresztül. Az új kiadás fejezetei a következők : 
I. A magyar középiskolák múltja, II. A magyar középiskolák jelene, 
III. A középiskolákra vonatkozó törvények. IV. A középiskolákra vo
natkozó alapvető rendeletek, V. A tankerületi főigazgatók, VI. A közép
iskolai igazgatók, VII. A középiskolai tanárok, VIII. A középiskolai 
altisztek és szolgák, IX. A középiskolai tanulók, X. Vagyonkezelés, 
XI. Illetmények, XII, Vegyes szakaszok, XIII. Ügyviteli minták.

Hogy csak néhány szembetűnőbb újítást említsünk, az első feje
zetben teljesen új és értékes rész az Evszámok és események című, 
amely dátumok szerint közli a magyar középiskolák fejlődését érintő 
mozzanatokat, az állami felügyelet elvének kezdete óta, vagyis 1715-től 
1928-ig. A III. fejezet 3 új törvényt közöl, még pedig a reáliskolai 
nevelőintézetekről szóló 1921. évi XLIV. t.-cikket, a leányközépisko
lákról és leánykollégiumokról szóló 1926. XXIV t.-c, és a közalkalma
zottak gyermekeinek ösztöndíjáról szóló 1927. évi XVI, t.-c. A IV, fe
jezetben új az egyes iskolafajok általános óraterve és a rendkívüli tan
tárgyak tanításáról szóló szabályzat általános része. Szinte teljesen új, 
illetve új átdolgozásban, átcsoportosításban adja a vonatkozó anyagot a 
IX. fejezet, amely a tanulók ügyeivel foglalkozik.

A tárgymutató, amit a könyv névmutatónak nevez, nagyon pontos, 
gondos munka, hiányt aligha találhat benne bárki is,

Végeredményül meg kell állapítanunk, hogy ezzel az új kiadással 
nagyon szükséges, nagyon értékes munkát végzett Pintér Jenő, hálásak 
lehetnek neki érte mindazok, akik a magyar középiskolák ügyeivel 
foglalkoznak, főként pedig a középiskolai igazgatók, akik ebben szinte 
nélkülözhetetlen segítő eszközre találnak, Borsos Károly.

Hartmann Grísar: Luther Márton élete. Fordította Hojtsy
Lajos Pál. Kiadta a Szent István-társulat, 1929.

A könyv el van látva a hivatalos egyházi cenzor engedélyével, 
hogy a kinyomatásnak „nihil obstat“, nincs semmi egyházi akadálya.
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És ezzel már el is van döntve a kérdés, hogy ez a könyv nem tár
gyilagos, tudományos jellegű történeti mű, hanem irányregény, vagy 
vitairat. Habár a tárgyilagosság némi látszatára vigyázott is.

Ha én tudományos értékű könyvben megírnám a szerző rendje 
megalapítójának, Loyola Ignác-nak történetét — nem keresném egye
temes evangélikus egyházam „imprimatur“-ját, hanem keresném szom- 
júhozó lélekkel az igazságot; keresném Loyólában a jót is. Mert tudom, 
hogy rossz és beteg emberek nem alkothatnak maradandót, nem lehetnek 
millió és millió ember rajongó szeretetének tárgyai. Már pedig Hartmann 
Grisar, a jezsuita szerző Luthert rossz embernek és mindenekfölött 
beteg embernek, „örökletesen terhelt“-nek akarja feltüntetni. Közli 
hosszasan a legoktalanabbul gonosz pletykákat Lutherről, azután 
odaírja, hogy ezek nincsenek teljesen bebizonyítva. De így már bőséges 
anyagot szolgáltatott az úgynevezett heczkáplánok számára.

És ami az idegek beteges állapotát illeti: Mózestől, Krisztuson, 
Goethén át Petőfiig egyetlen eszmei hős se volt normális idegzetű em
ber a szó „kovácslegényi értelmében". Aki nem exaltált ember, az 
nagyot nem alkothat.

Bizony nem Luthert, hanem az ellenséges tábor túlzóinak mód
szerét ismerhetjük meg ebből a könyvből, melyben minduntalan kiütközik 
a célzatosság és amely épen azért csakhamar unalmassá lesz, vagyis 
beleesik a könyvek egyetlen meg nem bocsátható hibájába. „Man merkt 
die Absicht und wird verstimmt“ mondja helyesen a német szállóige.

Csak egy példát az úgynevezett jezsuita módszerre. A szerző a 
64. oldalon azt bizonyítja, hogy Luther az a rossz, a durcás gyermek, aki 
a pápával, a szerető, jó édes apával nem akar békülni. A pápa 1519. 
március 19-én kelt „meglehetősen barátságos hangú brevében (paterno 
affectu) Rómába hívta Luthert, hogy ott világosítsák föl“. És Luther, a 
makacs ember, mégsem ment. Nem ám, mert nagyon sokszor átolvasta 
kedves Aesopusát és jól tudta, hogy abba a római barlangba sok nyom 
vezet, de kifelé annál kevesebb.

És milyen rosszhiszemű gyönyörűséggel részletezi, hogy Luther 
hitt az ördögben. Hitt bizony, mert senki se lehet más, mint korának 
gyermeke. Hitt bene, de nem félt tőle! Tapasztalhatta ezt Róma is. És 
milyen kéjjel szedi bokrétába „Luther gorombaságait". Én szolgálhatok 
tízakkora bokrétával ennek az érzéseiben és kifejezéseiben egyaránt 
erős korszaknak kaiholikus kertjében termett gorombaság-virágokból és 
durvaság-tövisekből.

Mi bizony nem a Hartmann Grisar-ral, hanem Zrínyivel, a költő
vel és Széchenyi Istvánnal egyformán gondolkodó katholikus testvéreink 
Lutherről való véleményét tartjuk a katholikus világ igazi közvéleményének.

Zrínyi képtárában őrizte Luther és Bóra Katalin arcképét. Széchenyi 
Naplói bizonyítják, hogy ö Luthert megértette, az „Erős várunk"-at 
idézte. Luther Bibliafordítását forgatta. A lutheri, illetőleg a protestáns 
világnézet sorsdöntő, áldott jelentőségét méltányolta.

Egy bizonyos. Az ilyenfajta könyvek, mint ez a cenzori mankón 
járó irányregény, nem döntik meg azt az „Erős Várat", melynek Luther 
az egyik, a szintén agyonrágalmazott Melanchton, Zwingli és Kálvin, a 
másik két hatalmas sarokbástyája. Szigethy Lajos.
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Hoffer András dr.: A Föld belső erői. Gaea. A Föld, az Élet 
és a tudomány könyvei. Szerkeszti: Milleker Rezső dr. egyetemi tanár. 
Debrecen, 1928.

Sohasem állhatunk meg egy ponton, folytonosan tovább kell ma
gunkat képeznünk. A háború után Pécsett is megindult a Danubia- 
nyomdában egy könyvsorozat, de most már ellanyhadt, elvétve jelenik 
csak meg egy-egy könyv. Debrecenben, hasonlóan a debreceni cívis 
lélektanához, kimérten, tempósan fogtak hozzá a munkához, de szabály- 
szerű időközökben pontosan kapunk egy-egy munkát.

Szükségünk is van rájok. Mi nem vagyunk olyan gazdagok, mint 
a németek, tehát nem jelenhetik meg annyi tudós munka nálunk, mint 
ott, de azért nálunk is van keletje a megfelelő tudományos munkáknak.

Hoffer András, a debreceni egyetem magántanára, a kollégium 
tudós professzora, aki már fiatal kora óta szeretett stúdiumának, a ge
ológiának él. Tanár és tudós egy személyben. Meglátszik ez az írásain 
is. Világosan, jó magyarsággal ír. A legnagyobb tudományos igazságot 
is érthetően tárja elénk. Nemrégiben még az volt a tudós, aki úgy írt, 
hogy senkisem értette meg. Hála Istennek, ezen már túl vagyunk, tu
dósaink nemcsak magyarul, hanem magyarán, érthetően, világosan is 
tudnak írni.

A Föld, a Földnek a belseje régen érdekli már az emberiséget, 
de nem sokat tudtak róla. Sok és hosszas megfigyelés kellett hozzá, 
míg biztos adatok birtokába jutottunk, Ezekről a küzdelmekről, kutatá
sokról mind megemlékezik szerzőnk. Látjuk a vulkáni termékeket, a 
vulkánok működését, fajait, a tengeralatti kitöréseket, a geizireket, a 
vulkánosság okait, a vulkánok földrajzi elosztását. A vulkánosság isme
reteinek birtokában könnyen megértjük a hegyek képződését, keletke
zését, a hegységképződés okait.

Bevilágít szerzőnk a földrengések tanába is. Végigvezet bennünket 
a földrengések elméletein, bemutatja a földrengésjelző-készülékeket, 
látjuk a földrengés keletkezését, időtartamát, erejét, a rengések pusztító 
hatását. Annál jobban érdekelnek ezek bennünket, mert hazánkban is 
gyakran reng a Föld kérge. A könyv annál érdekesebb és értékesebb, 
mert mindenütt kiemeli a magyarországi viszonyokat, tehát nemcsak 
geológiát, hanem földrajzot is tanulunk közben. Bár más tárgyakból is 
jelennének meg ilyen ügyes, összefoglaló munkák. Horváth K.

Baloghné Hajós Terézia: Harc az életért. Képek a természet
ből. MühlbeckKároly rajzaival. Singer és Wolfner kiadása. Budapest.

A mi ifjúságunk szokatlanul megerősödött a háború óta. Nem a 
háború utáni viszonyoknak tulajdoníthatjuk ezt, mint inkább a cserkészet 
nagy nevelő hatásának. Azelőtt gyakorta láttunk még jobb tanulóknál, 
jobb családok gyermekeinél is rémregényeket. Most mintha eltűntek 
volna ezek, vagy még inkább, hogy a jobb könyvek, ifjúsági iratok, 
folyóiratok, lapok kiszorították a ponyvát. Senki sem sajnálja hiányukat.

Örvendhetünk annak is, hogy a háború után erősen fellendült a 
magyar irodalom. Öregek, ifjak, gyermekek többet olvasnak, mint a 
régi békeidőkben. Kell is, mert a műveltség hatalmas fegyver és mi,
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megfogyatkozott nemzet, megcsonkított ország fiai csak a tudás fegyve
reivel győzhetünk elsőcorban! Ezért örvendünk Baloghné Hajós Terézia 
könyvének is. Megelevenedik előttünk a természet, az emberi élet. 
Rávilágít a babonás szokásokra, az emberek hibáira. Védelmébe veszi 
az állatokat, az ártatlanul üldözött denevéreket, a szegény kuvikot. 
Megtanít az egészséges táplálkozás kellékeire, — beigazolja, miért kell 
étkezés előtt kezet mosni, kutyától, macskától tartózkodni, stb.

Olyan kérdések ezek, amelyeket a természetrajz tanára feltétlenül 
érint tanítás közben, de igazán csak érint, hosszasabban nem foglal- 
kozbatik velük, mert a kiszabott keretben ezt nem is teheti. De minden 
iskolában vannak helyettesítések. Ha ez a könyvünk megvan, akkor az 
alsóbb, sőt a felsőbb osztályokba is bevihetjük, olvasunk vagy olvas
tatunk belőle. Az óra nem múlik el kihasználatlanul, a gyermekek át
gondolt, szerves egészbe kapcsolt egészségtani ismeretekre tesznek szert. 
De megismerkednek a természet életével is, bepillantanak titkaiba, mi
közben nemcsak a tudásuk növekszik, hanem a jellemük is fejlődik, 
akaratuk acélozódik. A nevelésnek pedig ez a legfontosabb célja.

Horváth K.

A kemény parancs. Szerkesztették: Dr. Marcell M. és dr. 
Koszternitz 1.

Ennyi olvasható egy vaskos, 340 oldalt magában foglaló könyv 
külső címlapján. A belső címlap már bővebb : az összeállítókról meg
hallja, hogy azok a Szent Imre Kollegium elöljárói s a Regnum Mari- 
anutn tagjai; a mű I. kiadás (tehát további megjelenését is remélik) s 
Budapesten jelent meg 1928-ban. Ha az Előszót is elolvassuk, látjuk, 
hogy a steglitzi pör szereplőit virágesővel elárasztó hisztérikus közön
ség felbuzdulásából kiindulva, az élet misztériuma fejtegetésének szük
ségét látja s láttatja be velünk, főleg az ifjúság nevelőivel, mert a nemi 
élet tisztaságáért vívott harcban sikert csak vallásos behatásokkal lehet 
aratni. A Szent Imre Kollegium elöljárói, egyetemi hallgató növendékeik 
előtt a nemi élet s az erkölcsi tisztaság problémáit egy éven át tár
gyalták s most összefoglalva adják át a nagy nyilvánosságnak is e be
szédeket. így világossá lett előttünk a könyv célja, tartalma.

Rövid bevezetés és befejezés öleli át a cikkeket, melyek két 
részbe vannak összefoglalva. Az I. rész: Szemben a törvényhozóval 
címen a lázadó, a kísértésbe, majd bűnbe jutott embert tárja elénk, a
II. rész a tiszta élet, tiszta szerelem, tiszta ifjúság, tiszta házasélet 
szépségét s áldásait magasztalja. Amennyire megdöbbentenek az I. rész 
cikkei, annyira felemelnek a II. részben olvasott beszédek. Még akkor 
is, ha más hiten vagyunk, elismerjük a csak kezdőbetűkkel jelzett 
cikkírók állításainak igazságát, a két kőtábla VI. törvényének magasztos 
voltát. Kétszeresen elismerjük mi, földresújtott magyarok, akiknek az 
ifjúságban van már csak reményünk. Különösen a világváros forgata
gában hasznos e tanácsok elmondása az ifjúságra nézve (38. 1.). Az 
utca, a színház, a művészet meztelensége, a bűnre csábító dalok özöne 
a kávéházban, bárban, a lélekmételyezö olvasmányok a pornographia 
köntösében, vagy a tudomány tógájában : ezek azok a tényezők, ame
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lyek romlásba viszik a jövő apákat s anyákat. A charleston társadalma 
lues-szel megfertőzve, óh mily szomorú kép, Szent Magdolnák és Szent 
Ágostonok kellenek, a gyóntató széknek nagyobb szerep adandó ezek
kel szemben, hogy az életnek Krisztus által megrajzolt vízszínt-vonala 
megőriztessék, Szentképekül legyenek a lélek dómjában: Isten, az ide
ális nő s az idea'is férfi képe! Vigyázni kell a pár kiválasztásánál is ! 
Az író megadja a XX. század lovagi törvényeit, az erő, gyöngédség, 
ízlés, stílus törvényeit, a lelkiségét. Megrajzolja a szerelem, az esküvő, 
a házasélet képét is. Mert Istennek világtervében van a szerelem. Te
hát nekünk is foglalkoznunk kell vele.

Ez a tartalma a becses, általunk is megszívlelhető könyvnek. Kár, 
hogy a szerzők közül hiányzik Tóth Tihamér ismert és becsült neve.

. G u ly á s  J ó z se f .

Belföldi lapszemle.
A Minerva 1928. évi 8—10. számában Veszély Ödön a  p e d a g ó g ia i  

a la p fo g a lm a k  v á l to z á s á r ó l  ír, mely szerinte mindig az emberek felfogá
sának a változását is jelenti. Kimutatja, hogy bizonyos régi pedagógiai 
könyvekben előfordult kifejezések ma eltűntek és helyettük mások 
jelennek meg; viszont más fogalmak új értelmet kapnak. Ma új értelmet 
kapott a n e m z e ti  n e v e lé s , meg a t íp u s  fogalma, a n e v e lő o k ta tá s  fogal
mának a helyébe pedig a m ű v e lé s  fogalma lépett. Sűrűn szerepel: az 
aktus, élmény, öntevékenység stb. fogalma.

A Ref. Figyelő 1928. december 8-iki számában figyelemre méltó 
Ravasz L. fejtegetése az e n g e d e lm e s s é g r ő l kath. és prot. felfogás szerint. 
A katholikus felfogás szerint Isten akarata kifejezésre jut a püspök, 
illetve pap akaratában, A hívőnek nincs joga ellenőrizni ezt az akaratot, 
egyszerűen engedelmeskednie kell és minél nagyobb önmegtagadást 
végez, annál nagyobb érdemet szerez. Az igazi református engedel
messég ellenben: engedelmeskedni Krisztusnak, hogy engedelmes
kedhessünk az ő egyházának mind addig, mig a kijelentés alapján ez 
a kettő harmóniában van. Mikor pedig áthidalhatatlanná vált a kettő 
között az ellentét, a ref. ember akkor engedelmeskedik egyházának, 
ha a Krisztusnak engedelmeskedik. Czeglédy Sándorné tartalmas cikk
ben szól a le á n y n e v e lé s r ő l. Abból indul ki, hogy Isten a nőt nem ural
kodásra, hanem szolgálatra teremtette, mely útóbbi teszi életét boldoggá 
és tartalmassá. Ezzel szemben a világháború új korszellemet hoz, 
melyet a mának és a látszatnak élő színezet, az egyéniség iránti tisztelet
lenség, az elvtelenség és a test kultusza jellemez. E korszellem ellen, 
mely már a falun is hódit, fel kell venni a küzdelmet és ennek egyik 
fontos eszköze, a vallásos nevelés, a krisztusi szellemű leánynevelés 
a háznál és az egyházi belmisszió által.



A Líteratura 1928. évi karácsonyi számában Ego I f jú s á g i i r o d a l
m u n k  é s  a  m a i  g y e r m e k  címen ír. Megállapítja, hogy a mai ifjúsági 
irodalom nem alkalmazkodik a mai gyermekhez. Pedig megváltozott a 
világ, megváltozott benne a gyermek. A mai gyermeknek szánt könyv
ben elsősorban humor és aktivitás kell.

A Hegyen épített város 1928. november 22-iki számában Sass 
János a g y e r m e k n e v e lé s r ő l ír. Gyakorlati irányú cikke abból indul ki, 
hogy nincs rossz gyermek, csak gyarló vagy hibás szülő. Az első 
gyermekkorban a nevelés egyedüli módja a s z o k ta tá s , mely a születés 
első pillanatában kezdődik a táplálkozás szabályozásával. A nevelés 
legnélkülözhetetlenebb alapja pedig a feg y e le m , melyet szigorú követ
kezetességgel kell kezelni. Sok szülőnek rossz szokása az, hogy a 
gyermekek, kül. leánygyermekek figyelmét már zsenge korban a ruhára 
tereli. Az sem helyes, ha elhalmozzák övéiket karácsonykor játékszerekkel. 
A gyermek lelkében már korán életre kell kelteni az Isten-tudatot. 
Először szajkó módjára mondja el az imát, de környezetének egész 
viselkedése az imádság alatt már sejteti vele a pillanat komolyságát, 
így az áhitat hangulata szinte észrevétlenül fejlődik ki benne. Szemlél
tesse a nevelő, hogy amint az erényt nyomon követi az öröm, úgy a 
bűnnek következménye a bünhődés, a szégyen. így ébred föl a gyer
mek lelkében az erkölcsi világrend sejtelme. A nevelés III. eszköze a 
jó  p é ld a a d á s . Gondolja meg minden szülő, hogy Magyarország feltáma
dását csak jó gyermekek mellett remélhetjük.

A Városi Szülők Lapja 1928. dec. 15. számában Kirchner Béláné 
azt fejtegeti, hogy az iskolának nem tömegembereket, hanem hivatásos 
embereket kell nevelni. Kétségkívül helyes gondolat, de keresztülvite
lének az eszközeit a szerző nem jelöli meg, a mai tömegtanítás mellett. 
— Gyárfás Gyula A népiskola fontosságáról ír. Kifejti, hogy a nép
iskola nevelő-oktató munkájának a kiterjesztésére kell törekedni és 
jelenlegi letíport helyzetünkben különösen kettőre van szükségünk: 1. a 
lelkierők és erkölcsi értékek teljes kitermelésére, 2. a szellemi és testi 
kultúra minél magasabb fokra való fejlesztésére. — Kovách F. figyel
meztet az iskolai fogadó órák jó felhasználására. — A szülők lapjának 
ügyesen szerkesztett melléklete a „Városi gyermekek lapja".

A Magyar művelődés 1928. nov.—dec. havi számában Relkovic 
Néda dr. A leányközépiskolák 1927 28. iskolai évi működését ismerteti. 
Jegyzetben ezt mondja; „ A  k o llé g iu m o t n em  v e tte m  f ig y e le m b e , m e r t  
e g y e te m i  ta n u lm á n y o k r a  n e m  k é p e s í t  s  ta n tá r g y a i  is  m e rő b e n  k ü lö n 
b ö ző k " . Ez igen különös álláspont! A leánykollégiumról ugyanaz a tör
vény rendelkezik, mint a leánygimnázium és líceumé, tehát e g y e n lő  
ra n g ú  ve lő k , vagyis középiskola, ha nem képesít is egyet, tanulmányokra. 
Továbbá, ha tárgyai mások is, t a n á r a i  k ö z é p is k o la i  v é g z e t ts é g ű e k  és 
ugyanazt a munkát végzik, mint a gimnázium és líceum tanárai. A tör
vény elismeri a leánykollégium létét, tessék tehát a más intézetek ta
nárainak is tudomást venni róla!
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A Kísdednevelés 1928. dec. havi száma folytatja Pestalozzi a kís- 
dednevelésről szóló leveleinek a közlését Petrich B. fordításában, 
továbbá Vertheimer I. válaszleveleit Brunszvik Terézhez. Pap Ilona 
búzdítja kartársait, kövessenek el mindent, hogy a debreceni közgyűlés 
alkalmával rendezendő óvodai játékszerek kiállítása minél fényesebben 
sikerüljön. Komárnoky Gy. folytatólag leírja a m. kisdedóvás százéves 
fejlődését bemutató kiállítást.

Az O. K. T. Közlöny dec. számában Kari János kiemeli a 
földrajztanításra vonatkozó módszertani utasításoknak a jelentőségét. 
Jámbor Gy. kifejti, hogy mit kell ma egy a latin reáliákat felölelő 
kézikönyvnek tartalmazni. Loczka A. ismerteti az amerikai közép
iskolák belső szervezetét. A „Figyelő“ rovatából kiemelendő Galamb S. 
Az iskola és oktatói és Böhm D. A leánykollégium létkérdése c, cikke. 
E z  u tó b b i  m e g á lla p ít ja , h o g y  a z  1 9 2 6 . é v i  X X I V .  t .-c .-n e k  a  le á n y k o l
lé g iu m ra  v o n a tk o z ó  r e n d e lk e z é s e i  h o m á ly o s a k , e l le n tm o n d ó k  v a g y  
h iá n y o s a k ,  a z é r t  s ü r g ő s  in té z k e d é s t  kér.

A  Magyar Tanítóképző 1928. nov. száma. Quint József tartalmas 
elnöki megnyitója „A tanítónevelés tényezőinek összhangja" címen ki
emeli, hogy a tanítóképzőintézeti tanárok ne tekintsék munkájukat a 
képzéssel befejezettnek, hanem vállalják a maguk részét a tanítók 
továbbképzéséből is; tehát legyenek elsősorban maguk is jó tanítók, 
tanítsanak tárgyakat a népiskolában is. Mihalik I. „Az eszperantó taní
tásának pedagógiai értékéről“ értekezik és azt igen magosra állítja. — 
Mi a magunk részéről az ilyen mesterséges nyelvképződménytől, ami
lyen az eszperantó is, sem tudományos, sem pedagógiai szempontból 
komoly eredményt nem várunk.

Az Orsz. Polgáriiskolai Tanáregyesűleti Közlöny 1928. dec. 
számában általános érdekű cikkek : A magyar dal (Tiboldi I.), A föld
rajz képző ereje (Teliér Gyula). — Kovács János dr. „Nem értem 
tanárképzésünk új módszerét" címen bírálja a polgári iskolai tanár
képzés Szegedre való áthelyezését. Az új reformban nem láthatni mást, 
mint tanárképzésünk átköltöztetését Budáról Szegedre, amire szükség 
nem volt. Pedig az új rendszer nem lehet más, mint az egyetemen 
való képzés. S z. Ö .

Külföldi lapszemle.
Die Erziehung. Monatschrift für den Zusammenhang von Kul

tur und Erziehung in Wissenschaft und Leben. Herausgeber : A. Fischer, 
Th. Litt, H. Nohl, E. Spranger. Schriftleuter: W. Flitner. Jahrgang III. 
Okt. 1927.—Sept. 1928.

E felette előkelő pedagógiai folyóirat, mely a szellemtörténeti 
iránynak az orgánuma és így eszmei magaslatról tekinti a nevelés kér-
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eléseit, most töltötte be 3. évfolyamát, melynek gazdag tartalmából csak 
néhány időszerűbb értekezést emelünk ki.

Az októberi számban A. Fischer széles megalapozással vizsgálja 
a v i lá g h e ly z e t  é s  a  n e v e lé s i  p r o b lé m a  ö s s z e fü g g é s é t a jelenben. Meg
vonja a világháború mérlegét és azt találja, hogy ennek főleg két kö
vetkezményével kell számolni majd a jövőben. Az egyik az, hogy a 
világ vezetésének tetemes része Európáról Amerikára szállott, a másik 
pedig a színes emberiség növekedő aspirációi. Amerikának felemelke
dése a háború alatti és utáni időben magával hozta Európa elszegénye
dését és munkanélküliségét. Hiába reméli Európa, hogy ez csak át
meneti állapot, mert minden előre törő hatalom, tehát Amerika is, 
pszichológiai szükségszerűséggel törekszik a hegemónia felé. Másrészt 
Európa hanyatlásának az oka nemcsak Amerika diadalmas fellendülése, 
hanem a színes államok növekvő gazdasági függetlensége is. De nem
csak gazdasági, hanem szociális és szellemi áramlatok is mutatják, 
kogy Európát nem európai exotikus szellem kezdi ki. Nemcsak a 
négerplasztikának és zenének, meg az exotikus elemnek sportban és 
divatban való kedvelése utal erre, hanem az európai szellemi értékek
kel szemben mindjobban erösbödö skepsis, mely ind szekták és filo
zófiák beáramlását elősegíti, ezáltal szellemi polimorfizmust hív életre 
és ez teljessé teszi Európa egységének szétbontását. Milyen hatással 
lehet ez a helyzet a nevelő munkára? Két irányban hathat, a szerző 
szerint, vagy úgy, hogy a pedagógiai teória az ifjúságot közvetlenül a 
nemzeti politika konkrét feladataira előkészíti, amikor a nevelés nem 
egyéb, csak fegyver a fennálló politikai állapot fenntartására, — ezt a 
szellemet tükrözik a győztes hatalmak és az újdonsült vagy megerő
södött államok kormányainak pedagógiai reformjai. De lehetséges a ne
velésnek másik formája is, mely a tkpi nevelést csak a pedagógiai té
nyező egyik részeként nézi és a fősúlyt a szellemi atmoszférára veti, 
melyen belül a hivatásos nevelés mint tudatos működés folyik és mely 
a közösség szellemétől függ. Ennek az érett közösségnek kell az új 
adottságokkal szemben állást foglalnia, a többi európai nemzettel kölcsön
hatásba lépnie és új szellemet teremtenie, hogy a jelenlegi világhelyzetet 
didaktikai szempontból felhasználhassa. (Sajnálatos, hogy e széles látó
körű fejtegetés a jelen évfolyamban nem talál befejezést!) A januári és 
márciusi füzetben F. A lb e g g ia n i:  A  n e v e lé s  é s  is k o la  f ilo zó f iá ja  a X X .  
s z á z a d b e l i  I tá l iá b a n  címmel tanulságos képet ad az olasz nevelői gon
dolkodás fejlődéséről a következő fejezetek szerint: 1. Romanticizmus 
és első pozitivizmus a XIX. sz.-ban (Rosmini—Angiulli). 2. Az idealisz
tikus pedagógia. Croce és Gentile. 3. Croce és Gentile iskolája. (Lom
bardo—Radice, Codignola, Ferretti, Baratono. 4. Az új pozitivismus 
(Montessori, Marchesini, Della Valle, Calo, Vidari stb.). 5. Az iskolai reform.

Felette eszméltető a híres E d . S p r a n g e r  értekezése Németország 
„túliskolázásáról11 (Die Verschulung Deutschlands) (febr. szám). Abból 
indul ki, hogy Németország tanűgyével világdicsőséget aratott a XIX. 
sz.-ban. Azonban ennek árnyéka is van. Az iskola szükséges, de baj, 
ha az élet fölött akar uralkodni, ha az életnek mind több tartalma az 
iskolának áldozatul esik és mindig több az olyan ember, aki élni tanít,
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ahelyett, hogy élni és alkotni akarna. Németország ezen az úton van. 
Az egyes ember tanulási ideje a végtelenig terjed ; a közép és főiskola 
tanfolyama túlhosszú és a jelölt ezen idő alatt vizsgálatokra és képesí
tésekre törekszik és elfelejti, hogy a maga útján is kellene haladnia. 
Ez évek még hozzá inproduktiv évek és a költséget a szülők viselik. 
Ez pedig mind a népet is károsítja és annak nevelő erőit gyöngíti. Az 
iskola mindent kisajátít. O rendez sétákat és társas összejöveteleket, 
ő vezet a színházba, sporttelepre, utazásra. A mai szakiskolák is csak 
teóriát adnak, ahelyett, hogy a megfelelő munkában kiképeznének, 
Minden tudománykört ma specializálnak és önálló erőkifejtésre nem 
adnak alkalmat. A „Verschulung“ tünete a promóciók túltengése is, 
Nem életrevaló ideál, hogy minden egyetemi hallgató a cím kedvéért 
tudományos tartalmú értekezést nyomasson és aztán búcsút mondjon a 
tudománynak. A túliskolázás egy hamis tudóseszme hamis kultuszán 
alapul. Az igazi tudásnak a személyes életből kell kinőnie, azt kell 
fokoznia és gazdagítania. Óvakodjunk tehát a holt scholastikától és 
encyklopedizmustól!

Igen szép H. Veinstock cikke: Az antik (humanizmus) és neve
lésünk feladatairól (februári füzet). Fölveti a kérdést, hogy melyik a 
jelen kultúrkrizisében az az ideál, melyet akaratunkba fel kell vennünk, 
hogy a válságot legyőzzük? Nem alkalmas arra sem az amerikai ideál, 
mely a valóság, a siker emberét magasztalja, de nem alkalmas rá a 
keleti sem, akár az oroszra, akár az indusra gondoljunk, hanem igenis 
az antik ideál, melynek kiteljesedése 3 fokon megy végbe : Homeros, 
a tragédia, Platon. A mithosztól a logoson át jutott el az etoszhoz a 
görög kultúra. Róma pedig Görögország eszméjét, a megformált szabad
ság emberét politikai szemmel nézte és a politikai valóságba bele
helyezte. Az erkölcsi idealizmus embere antik felfogás szerint az 
erkölcsi közösség embere, tehát a felelőssége tudatában élő állam
polgár. Ezt az akaratot kell fölvennünk magunkba.

A júniusi füzetben E. Blochmann az ú. n. felső nőiskola mellett 
emel szót. Ez az iskolatípus abból a helyes törekvésből fakadt, hogy 
a női életformának megfelelő művelődési út biztosíttassák. Ez az iskola 
a lyceumot követő 3 éves felépítmény, melynek hármas feladata, hogy 
a nőt anyának, háziasszonynak és állampolgárnak nevelje. A teoretikus 
tárgyakat kiegészíti természettudománnyal, az idegen nyelv kérdése még 
nincsen eldöntve. De tkp. nem is a háziasszonyi hivatásra és gyermek
ápolásra való előkészítés a főcél, hanem a nő élethivatásának mélyebb 
felfogása, hogy mint szellemileg eleven és felelőssége tudatában lévő 
egyén tudja megállanj a helyét korának az életében. Poroszországban 
már meg is nyílt 5 ilyen iskola, kísérletképen.

A július—augusztusi füzetben Cecil Reddie, az agg angol iskola
reformátor, a maga közvetlen módján elmondja, hogy mi vezette őt az 
abbotsholme-i „új iskola“ megalapítására és itt főleg a londoni, bisken- 
hendi és edínburgi iskolákban szerzett tapasztalataira terjeszkedik ki. 
Megfontolásainak és gondolatainak végeredményét ebben foglalja össze : 
az lett a meggyőződése, hogy az egyéni élet főp.oblémája az egyes 
ember képességeinek élő egységbe foglalása és az, hogy a tökéletes
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emberben (férfiban) a férfi és női polaritás összeolvadása kívánatos, 
mert a férfiszem a természet és ember szféráit alkatrészeire bontja, a 
nő ellenben a költői szintézist és így az összefüggést képviseli, — e 
kettő egyesítése volt az általa vezetett nevelés végcélja. Sz. O.

Egyházi és iskolai hírek.
a sárospataki főgimnázium történettanára, életének 
53, tanári szolgálatának 29-ik évében hosszas 

szenvedés után december hó 25-én elhunyt. A megboldogult alapos 
képzettségű, szerény jellemű, tanári hivatását rajongásig szerető, a gond
jaira bízott növendékekkel szemben atyai jóságot tanúsító, tanártársai
val szemben legjobb barát volt, aki mint h. számvevő is nagy segít
ségére volt a nehéz időkben a főiskola adminisztrációjának. Eveken át 
volt a sárospataki egyház presbitériumának s a Hangya szövetkezet 
igazgatóságának tagja, legutóbb felügyelő bizottságának elnöke. Tanári 
működését a sepsiszentgyörgyi kollégiumban kezdte, 1902-ben jött a 
sárospataki iskolába. Működésének 25 évfordulóján kartársai, az 
elöljáróság s a társadalom meleg ünneplésben részesítették. Az igaz 
ember emléke legyen áldott 1 G.

Zelles Lajos,

a sárospataki ref. gimnázium nyugalmazott 
tanára, életének 79-ik évében, 34 évi rendes 

tanári szolgálat után, nyugalomba vonulásának 19-ík esztendejében, 
január hó 9-én elhunyt.

Benne, mint gyászjelentése mondja, olyan élet hullott porba, ame
lyik mindenét a főiskolától kapta és mindenét annak adta vissza. Tőle 
nyerte mindenek felett nemesen egyszerű, puritán jellemét, hívő, imád- 
ságos lelkét. Neki adta vissza gyermeki odaadását, ifjúsága szárnyalását, 
tiizét, termékeny férfias munkáját, öregkora mély életbölcsességét, 
Atyai nevelő mester volt elsősorban. Jósággal, türelemmel, szelídséggel 
építgette a reábiz^'t gyermeki lelkeket. Drága ajándékul megáradt 
életén tanítványai hálája, megáradt Istennek bőséges áldása.

Temetése január 11-én volt a főiskola udvaráról.

Kovácsy Sándor,

I Molnár József,
elhunyt.

a miskolci ref. reálgimnázium nyugalmazott 
érdemes tanára 1928. évi december hó 18-án

tankerületi főigazgató, a II. kér. reáliskola 
igazgatója, rövid betegeskedés után meghalt. 

Elismert tekintély volt tanári körökben is, ezért a közbizalom emelte 
az O. K. T. titkári, elnöki, majd diszelnöki székébe. Sokszor képviselte 
az országos egyesületet az O. R. T. és az 0. E. T. közgyűlésein. Több 
jeles matematikai és fizikai tankönyvet is irt.

Dr. Lévay Ede
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Alexv I aios I nT' igazgató-tanító, a magyar ev. tanítói rend
------------------- ' egyik dísze, az O. E. T. tiszteletbeli tagja, 71

éves korában Cegléden meghalt.
Meghívó, Az Orsz. Ref. Tanáregyesület választmánya 1929. febr. 

2-án, szombaton délután 3 órai kezdettel rendkívüli gyűlést tart Deb
recenben, a ref. gimn. tanácstermében, következő tárgysorozattal: 1. 
Az 1907. évi zsinati törvények I. cikkére vonatkozó javaslataink, 2. 
A „Protestáns Tanügyi Szemle“ügyének megbeszélése, 3. A kálvinista 
öntudat és világnézet az egyes tantárgyak tanításában.

Mivel a kitűzött tárgyak igen fontosak, kérjük, hogy a választmány 
minden egyes tagja feltétlenül jelenjen meg a gyűlésen.

Debrecen, 1929. január 9. Elnökség.

Előléptetés, A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Fáik 
Henriket, a bonyhádi ág. h. ev. reálgimnázium igazgatóját 1928. szep
tember 1. hatállyal az V. fizetési osztályba sorozta.

Tiszteletbeli theológíai doktorok. A kormányzó a kultuszminiszter 
előterjesztésére megengedte, hogy D. Söderblom Náthán upsalai evan
gélikus, D, Ihmels Lajos szászországi országos evangélikus püspököt, 
D, Morehead John Alfréd newyorki evangélikus egyházszövetségi elnö
köt és D. Rendtorff Ferenc lipcsei egyetemi tanárt és főegyháztanácsost 
a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem tanácsa theológiai tiszteletbeli 
doktorrá felavathassa és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet ki
szolgáltathassa.

Kaas Albert báró egyetemi nyilvános rendes tanár, A kor
mányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Kaas 
Albert báró dr.-t, az ev. egyház egyik vezérfiát, az egyetemi közgazda
sági tudományi karon a közjog és összehasonlító államjog tanszékének 
egyetemi nyilvános rendes tanárává kinevezte.

Az evangélikus egyház uj felsőházi képviselője- Zsigmondy
Jenő halálával megüresedett felsőházi tagsági helyre most hívták be 
kormányzói kézirattal a soron levő egyházkerületi felügyelőt, lándori 
Kéler Zoltánt, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjét. Kéler Zoltán, 
az ev. egyház kimagasló vezéralakja és nagy jótevője, kinek erős egyé
niségétől és nagy jogászi tudásától uj pozíciójában is sokat várunk!

Sass Béla emlékezetét nagy kegyelettel újította fel a tiszántúli 
ref. egyházkerület és az egyetem ref. hittudományi fakultása az 1928. 
évi december 4-én tartott emlékünnepélyen. Dr. Baltazár Dezső püspök 
megindító erővel elevenítette fel a kiváló férfiú egyéni vonásait, Csánky 
Benjámin Sass Béla tanúlói pályáját és tanári működését, dr. Lene Géza 
Sass Béla egyházkormányzati tevékenységét vázolta széleskörű tanulmány 
keretében.

Dr. Kovács I. István budapesti theol. akad, tanárt a dunamelléki 
ref. egyházkerület főjegyzőjévé választotta.
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A debreceni Kollégiumi Diákszövetség január hó 2-án tartotta 
meg első összejövetelét dr. Magoss György ny. polgármester elnök
lete alatt

Rothermere lord a ref. özvegy papnék üdülőházára dr. Baltazár 
Dezső püspök utján ötvenezer pengőt adományozott.

Megnyilt az új Dóczy-leányískola Debrecenben január hó 9-én. 
Az új épület termeit a leánygimnázium és a tanitónőképző intézet fog
lalja el, a régi épületben maradt a 10 osztályos polgári leányiskola és 
a 7 tantermes elemi leányiskola.

Élőnyelvek. 2796 élőnyelv van a világon; még pedig Európában 
78, Amerikában 424, Ausztráliában 650, Afrikában 766, Ázsiában 878.

„Emmaus felé“ címen indította meg a soproni evang. hittudo
mányi kör ifjúsága teológiai és kulturális havi folyóiratát. Szerkesztősége 
és kiadóhivatala Sopron, Torna-utca 6. I. emelet. Előfizetése egész évre 
5 pengő. Első jan. száma a következő tartalommal jelent meg: Emmaus 
felé (dr. Kiss Jenő). írás a porban. (F. Z.) Emmaus felé (Halász B.). 
Lutheránus falu, lutheránus pap (vsf.) Péter örököse (Rettmann F.). 
Apám sírján (Bakó J.). Augusztinus és II. Rákóczi Ferenc vallomásai. 
(Rezessy Z.). Jasznája-Poljana bölcse (Halász B.). Egy teológus napló
lójából (Hartmann R.), Messiás (ifj. Jakus Imre.). Az igazi lelkipásztor 
(L. A.),

Teológus élet. Krónika. Kritikai Szemle.
Örömmel üdvözöljük az ev. teológus ifjúság irodalmi és tudo

mányos szárnypróbálgatását. Az első füzet sok őszinte lelkesedést, 
nemes törekvést árul el. Isten bő áldását kérjük folyóiratuk pálya
futására !

Nyugalomba vonuló tanár. A folyó iskolai év elején nyugalomba 
vonult Bujk Béla, a karcagi ref. reálgimnázium mennyiség-természettan 
tanára. 47 évig működött ezen a pályán s ebből 33-at töltött Karcagon, 
tevékeny részt véve annak nyolc osztályúvá fejlesztésében.

A nagyon is tisztes átlagos tanári színvonalon jóval felül, élesen 
kiemelkedő, erős, határozott tanári egyéniség, akinek lelki szemöldöke, 
arca nem kevésbé jellegzetes, mint a testi. Széleskörű, biztos, alapos, 
enciklopédikus tudás jellemzi, aki nemcsak szaktárgyaiban, hanem más 
tudományokan is ragyogtatta sokszor a szaktanárokén is túlemelkcdő 
tudását.

Ezért is, de tárgyai iránt való lelkesedésénél, valamint negyszerű 
tanítási módszerénél fogva is tanítása a feljebbvalók elismerését és 
becsülését mindig kiérdemlő szép eredményeket tudott felmutatni. 
Fegyelmezése mintaszerű volt. Ebben is megnyilatkoztak az őt másoktól 
megkülönböztető egyéni vonásai, a kissé pattogó, katonás, mindig követ
kezetes, szigorú, de a férfias erővel való leplezés mellett is gyakran 
kivillanó szeretettel teljes fegyelmezésben.
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Nemes, ideális, tiszta erkölcsi felfogása, amelynél fogva sohasem 
merészkedett egy tartalomban vagy stílusban keményebb anekdota 
elmondására sem, nevelő erejű volt tanítványaira, s nevelő ma is 
a felnőttekre szintén.

Tevékenysége kiterjedt a köznek hivatásszerű és önzetlen munká- 
lására is. Tisztviselő vagy választmányi tag volt vagy az ma is egy 
sereg egyesületben, intézményben; régóta városi képviselőtestületi tag. 
Az iskolától csak hivatala szerint, névleg vonult vissza, a valóság
ban máig eleven figyelemmel és érdeklődéssel kiséri annak minden 
életnyilvánulását. Sőt ez évben a szakszerű helyettesítés munkáját 
nemcsak szívesen, hanem igazán őszinte nagy örömmel vállalta és 
boldogan végezte. Naponta megjelenik az iskolában, amely nélkül va
lójában élni sem tudna.

Tanítványainak őszinte hálája, ezeknek és kartársainak meleg 
szeretete és minden ismerősének mély és őszinte tisztelete kiséri életé
nek további útjain, De kisérje az ég minden áldása is, mely oly cso
dálatos friss erőben, egészségben, testi és lelki rugalmasságban tartotta 
meg 47 évi idegroncsoló munka után a 71 éves, igazán meg nem 
öregedett embert. K.

Evangélikus középiskolai szakfelügyelők? Az ev. egyház 
egyetemes tanügyi bizottsága az illetékes püspökkel egyetértve, az ál
lami példát követve, évenként szakfelügyelőket küld ki a középfokú 
iskolákba. Ez nemcsak a tanítás ellenőrzése, hanem az iskolák közös 
szellemének kialakulása szempontjaiból is fontos.

Ez idénre Szelényi Ödönt, a két nyíregyházai középiskola filozó
fiai, a miskolci tanítóképzőintézet filozófiai, pedagógiai és német nyelvi, 
Böhm Dezsőt a kőszegi leányliceumnak és internátusának, Arató Ist
vánt a budapesti leánykollégiumnak és internátusának és Raskó Kálmánt 
a budapesti gimnázium mathematikai és fizikai oktatásának megfigye
lésére küldték ki.

Uj tiszteletbeli tagok. A Luther-társaság két veterán tudósunkat, 
Szontágh Tamást és Mágócsy Dietz Sándort tiszteletbeli tagjának vá
lasztotta. Az oklevelet díszgyűlés keretében dec. 17-én adták át nekik.

Öregdiákok Szövetsége alakult Karcagon 1928. juh 1-én. Ez
már megfesttette a nyugalomba vonuló Horváth igazgató és Bujk Béla 
c. igazgató képét az iskolai díszterem számára. Legutóbbi gyűlésén 
pedig az elhúnyt Horváth igazgató nevére teendő alapítvány létesítését 
határozta el, amelyre koszorú-megváltás címén már tekintélyes összeg 
gyűlt egybe. Ugyancsak a Horváth emlékének a megörökítésére az ő 
beszédeiből, értekezéseiből és cikkeiből gyűjtemény kiadását is el
határozták.

A budapesti központi KIÉ házra érdekes adományok érkeztek, 
így például a magdeburgi (Németország) ifjúsági egyesület 33 P-t, a 
haldeni (Norvégia) 60 P-t, az enschedei egyesület pedig 40 P-t küldött. 
Itt említjük meg, hogy a dunamelléki egyházkerület legutóbbi közgyű
lése 500 P-t szavazott meg.
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Előzetes tudnivalók az ifjúsági vezetői tanfolyamról. Amint 
hírül adtuk, március hú folyamán Budapesten biblíás ifjúsági munkások 
részére vezetőképző tanfolyam lesz. A tanfolyam résztvevői március 
4-én érkeznek meg Budapestre. A tanfolyam március 8-án, pénteken 
este ér véget. Visszautazás 9-én. A tanfolyamon szakszerű előadások 
és gyakorlati bemutatások szerepelnek az ifjúsági egyesületi munkáról, 
többek között egy 1300 méteres mozgófilm, az amerikai KIÉ munkáról. 
Amint hírül is adtuk, eddig két külföldi vezető titkár részvétele biztos. 
A tanfolyam költségei kb. 25 P-re rúgnak azoknál, akik szállást és 
kosztot kérnek. Vasúti féljegyről gondoskodás történik. Mind a két pro
testáns egyház lelkészeit kérjük, hogy amennyiben személyesen nem 
tudnának résztvenní, úgy már most szemeljék ki azt az ifjúsági mun
kára alkalmas személyt, akit felküldenek e tanfolyamra, amelyhez ha
sonlót csak időnként rendez Szövetségünk. Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest, IX. Üllői-ut 29.

Dr. Balthazár Dezső püspök nagy előadása: „Mit várhat a 
magyarság a kálvinizmustól ? — lesz a középpontja annak a nagy bu
dapesti Református Estélynek a régi képviselőházban, melyet a Soli 
Deo Glória Szövetség készít elő kiváló budapesti írók és művészek 
részvételével. Mivel a képviselőházi gyűlések után vidékről is van 
érdeklődés, vidékiek meghívó-igénylésüket jelentsék be e címen: Soli 
Deo Glória Szövetség Budapest, IX.. Kálvin-tér 7. II. 15.

Az evangélikus KIÉ munka sorsa. A KIÉ munka központja 
tudatja evangélikus olvasóinkkal, hogy az evangélikus ifjúsági munka 
összes ügveit ideiglenesen dr. Scholtz Oszkár ny. főtanácsos, az evan
gélikus KIE-ág elnöke intézi. Meghívások és minden egyéb megkeresés 
hozzá intézendő. Budapest, IX., <. llői-ut 29, II.

Az Országos Ref. Tanáregyesület pénztárának közleményei.
1928. évi október hó végétől 1928. évi decemcer hó 2-ig beküldöttek.

I. Tagsági díjra: Debrecen egyetem 48'—, Debrecen testületen 
kívüliek 72'—, Marton Lajos Budapest 14'40, Hartmann I. Budapest 
4'—, Pápa Thedogía 24’—, Csurgó 56’—, Gyönk 16'—, Tóth Etelka 
Debrecen 4'—, Hamar István Budapest 13'04, Debrecen vegyes 12'—, 
Karácsony S. Budapest 4‘—, Molnár József Miskolc 12’—, Dr. Csinády 
Gerő Mezőtúr 4‘— pengő.

II. Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára : Kecskemét tanitónő- 
képző, Debrecen leányg. 1120"—, Kecskemét reálg. 638 40, Sárospatak 
8'96, Hódmezővásárhely 698'88 pengő. Tisztelettel felkérjük az igazgató 
urakat, hogy a TGyNA. javára szedett díjakat a 33 1921. számú konventi 
végzés értelmében december hó 31-ig szíveskedjenek beküldeni.

III. Protestáns Tanügyi Szemlére: Csurgó 40’—, Debrecen leány- 
gimn. 40"—, Pápa gimn. 30'—, Ezeken kívül közvetlenül Mezőtúrra a 
kiadóhivatalhoz küldött Sárospatak gimn. 30'— és Kecskemét reálginm. 
25'— pengőt. Tévedések végett tisztelettel kérjük a tekintetes igazgató
ságokat, hogy a Tanügyi Szemlére küldendő összegeket is az Országos
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Ref. Tanáregyesület pénztárába szíveskedjenek küldeni, illetve irányi 
tani, a pénztárnok által küldött postatakarékpénztári befizetési lapokkal 
(6169. sz. számlára.)

IV. Dóczi Imre alapra: Benedek Sándor a közigazgatási bíróság 
másodelnöke Budapest 20'— pengőt.

Jakucs István pénztárnok.

Szerkesztői üzenetek.
Kérelem. Ismételten felkérjük kartársainkat, első sorban az igaz

gatókat, hogy elhúnyt protestáns kartársainkról rövid jellemrajzot küld
jenek kellő időben lapunk számára, minden külön felszólítás nélkül. 
Mert igazán nem illő dolog, hogy saját lapunk se emlékezzék meg 
elköltözött bajtársainkról. Ámde a kellő formában megemlékezés csak 
úgy történhetik meg, ha minden intézet tanárkara erkölcsi kötelességé
nek tartja a nekrológról való gondoskodást.



A debreceni református kollégium gimnáziumának igazgatótanácsi 
elnöksége pályázatot hirdet egy nyugdíjazás folytán megüresedett

m a g y a r-1 a t í n
szakos rendes tanári állásra. Pályázhatnak református vallású, okleve
les tanárok. A megválasztandó tanár javadalma a nem állami tan- 
személyzet részére megállapított javadalommal azonos. A tiszántúli 
református egyházkerület elnökségéhez címzett és szabályszerűen fel
szerelt folyamodványok 1929. évi március hó 1-ig a gimnázium igaz
gatóságának címére küldendők be. Az állást folyó évi szeptember hó 
1-én kell elfoglalni.

Dr. Baltazár Dezső 8. Szabó József
püspök. igazgató.
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Luther Kis Kátéja.
1529. január 20-án Luther Márton kiadta a Kis Káténak első fali 

táblácskáját s ha könyvalakban ez a kis könyv sokkal később is jelent 
meg, mégis ez a dátum jelöli meg a Kis Káté keletkezési idejét. Azóta 
számtalan kiadásban jelent meg és majdnem minden nemzet nyelvén 
ismeretes s joggal lehet elmondani róla, hogy a keresztyénség elterjesz
tése érdekében az Újszövetségen kívül ez a könyv tett a legtöbbet.

Mi ennek a könyvnek az értéke a mai kor szemüvegén keresztül 
nézve s mi volt az értéke megjelenésekor? Ezekre a kérdésekre úgy 
tudunk megfelelni, ha fordított sorrendben adjuk meg a választ. Luther 
kora előtt is volt már káté. Az őskeresztyénség idejében is ismeretes 
volt ez az írásrnü s a páli levelekben is megvannak az úgynevezett 
erkölcstanítási falitáblácskáknak a nyomai. A tananyag azóta egészen 
Lutherig sokat nem változott. Mindenikben benne volt a Miatyánk, a 
Hiszekegy, a Tízparancsolat, de amíg a középkor ezeken felül minden
féle, a katholicizmus szellemének megfelelő bővítésekkel látta el, addig 
a lutheri káténak az összehasonlítás szempontjából az a kimagasló ér
téke, hogy teljesen biblikussá lett és a szentírás követelményeivel tel
jesen megegyező. Luther előtt a káté tényleg forgalomban lévő könyv, 
de jóformán semmiféle használatnak nem örvendhetett, hiszen nemcsak 
a nép széles rétegeibe nem kerülhetett el, hanem az akkori lelkészek 
intelligenciája miatt ők maguk is alig tudták elolvasni vagy megérthetni 
azt. Egyes püspökségek fennmaradt rendeletéiből olvassuk, hogy a fa
lusi papoktól csak azt kívánták, hogy ne mezítláb jelenjenek meg az 
oltár előtt s a mise szövegét fel tudják olvasni, ha annak tartalmát meg 
nem is értik. Ilyen körülmények között természetesen érthető az, hogy 
a káték népszerűségnek nem örvendhettek s általában nem is ol- 

.vasták azokat.
A reformáció korában a lelkész a nép szívéhez közelebb jutott 

el, a családfők részben papi hivatalt töltöttek be s nekik mindennapi 
szükségük volt, hogy a kátét először önmaguk megismerjék s család
juknak meg is taníthassák. Luther is ezzel a célzattal irta meg és ez 
volt a pedagógiai célja mellett a másik, talán a fontosabb cél.

A reformáció kora ebben a könyvben nemcsak hitvallási iratot 
látott, hanem joggal és komolyan hitte erről a könyvről, hogy a szent
írásból készült kivonat az, amely elegendő arra a keresztyénségnek, 
hogy abból a legszükségesebb vallási ismereteket megszerezze. Azt is 
látjuk történelmi tapasztalatok alapján, hogy ennek a hivatásnak tökéle
tesen megfelelt s amikor később igazi pedagógiai célzattal Luther ki



adta a bibliai történeteket tartalmazó Passionale című könyvét, ezzel 
azt dokumentálta, hogy a káténak illusztrálása csak az evangélium lehet, 
vagy megfordítva a fejlettebb keresztyénség evangéliumismerete pompás 
tanbeli összefoglalást talál a káté kérdéseiben, feleleteiben és magyará
zataiban.

A modern idők folyamán sok súlyos kifogás emeltetett a káté 
nehéz stílusa ellen s azt a pedagógiai véleményt is elmondta már a 
legújabb kor, hogy a Kis Káté tankönyvnek egyáltalán nem alkalmas 
s az iskolákba már nem való. Ez a vélemény nem alapulhat komoly 
megfontolásokon. Először is nélkülözi a más kátékkal való összehasonlí
tásból következő azt a megállapítást, hogy a mi káténk a többiekhez 
viszonyítva mégis a legegyszerűbb és a legérthetőbb. Másodszor nél
külözi a valláspedagógia komoly áttanulmányozását, mert vallástanítás 
és humánus tárgyak tanítása nem ugyanazon pedagógiai szemüvegen 
keresztül vizsgálandó és ítélendő meg. Az elgondolható, hogy például 
a herbarti fokozatok alapján nem lehet megtanítani jól a Kis Kátét, de 
mivel a konfessionális nevelést a vallástanítás köréből kiirtani nem 
lehet, bizonyosan van mód arra, hogy megtanítható legyen s a Pfennings- 
dorf-féle valláslélektani fokozatok már inkább lehetővé teszik azt. Egy 
egyház sem mondhat le arról a jogáról, hogy az ifjúságát úgy neveltesse 
és olyan tananyagokon keresztül vezesse közelebb az egyházhoz, 
amilyet legalkalmasabbnak talál. Évszázadok tapasztalata azt igazolja, 
hogy a Káté ebből a szempontból megfelelő és kielégítő munkát vég
zett s ha vele szemben bizonyos idegenkedés is mutatkozott az idők 
folyamán, ez a jubileumi év és a mai felekezetközi helyzet arról győz 
meg minden egyházát komolyan szerető pedagógust, hogy Luther hité
nek élményszerű meglátásait és felejthetetlen evangéliumi tapasztalásait 
az evangélikus egyház sohasem nélkülözheti. A Kis Káté egy darab 
vagy egy rész Luther szellemi életéből. Ezt vallja a mai kor s azt 
hiszi, hogy minden ezután elkövetkező időnek is ez lesz a véleménye. 
Ez egyben bírálat s egyben pedagógiai megállapítás is a Kis Kátéról.

Gaudy László.

A kálvinista szempontok.
Tudjuk, hogy régebben volt állami tanterv és konventi tanterv. 

A legtöbb ref. iskolában alkalmazkodtak az állami tantervhez. A fő
igazgatók sohasem mulasztották el az ellenőrző értekezleteken megkér
dezni, hogy a tanítás az állami tanterv szerint megy-e, vagy nem.

A közoktatásügyi kormány 1927. november hó 11-én kiadta, 
hosszú vajúdások után, a 70.640. sz. rendeletével, az 1924. XI. t.-c. 
értelmében az új tantervet és hozzá az Utasításokat. Elismeréssel kell 
mindjárt megjegyeznem, hogy praktikus érzékkel az egyes tárgyakhoz 
is odatette az általános utasításokat, tantárgyak szerint. Ebben van egy
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§., amelyet a minisztérium többször mellőzött, legutóbb pl. a magán
vizsgák új szabályozásánál. így hangzik: A következetesség még kiseb
beknek tetsző dolgokban is fokozni fogja az iskola rendjét . . .  A minisz
térium pedig oly sokszor következetlen. Volt rá eset, hogy a sociolo- 
giát és politikai s közgazdasági ismereteket olyan fontosnak állította, 
hogy még az érettségibe is beíratta. Később nemcsak nem Íratta be, 
hanem taníttatni sem taníttatta. (Varietes delectat.) A tornaórák számát 
háromra emelte stb.

Mig azelőtt híven őrködött az állami tanterv mellett a ref. szel
lemen a konventi tanterv, az új tanterv kiadása óta semmi nyomát nem 
látjuk az új konventi tanterv megszerkesztésére irányúló törekvéseknek. 
Vájjon arra számit a ref. egyház vezetősége, hogy az állami tanterv 
úgy sem lesz hosszúéletű, tehát fölösleges munkát nem akar végezni ?

Mert van eltérés a két tanterv között. Már a szociális jellegnél 
és ősi tradícióknál fogva is. Speciális jellegnél fogva való eltérés pl. a 
vallástan s az ének tanítása. Az első pontra nézve az állami tanterv 
nem képez akadályt, mert a hitoktatókat ismeri és elismeri tanárokul. 
Nem így az énektanárokat. Az énektanárok nincsenek benne a státus
ban, előhaladásuk nincs intézményesen biztosítva és nyugdíj szempont
jából a lelkészi nyugdíjintézethez tartoznak. Ez sok keserűségnek a forrása. 
Míg a tanítóképzőknél elismeri rendes tanároknak őket az állam még a 
ref. intézeteknél is, addig a középiskoláknál nem. Egyszer mégis muta
tott ilyenre hajlandóságot az állam, behozván az I—II. osztályba is az 
énektanítást, azután megbánta s eltörölte. Ezt tehát rendezni kell a 
konventnek.

Tradíción alapuló eltérés a filozófiának két éven át volt tanítása 
(VII—VIII.). Azután a szépírás tanítása az I—II. osztályban, mert a 
szépírás nemcsak önmagáért, hanem a magyar helyesírás tanítására is 
hatalmas eszköz. Tradíción alapul az egészségtannak egész éven át 
való tanítása a VII. osztályban.

Tapogatódzást látunk a tankönyvekben is. A Csengeri—Orbán-féle 
latin olvasókönyv I. osztályú füzete (mely 39692. III. 9. számú rende
lettel engedélyezést nyert) első formájában csak az I. osztály számára 
volt szánva s előszava dicsekedve emlegeti, hogy sikerült a római 
történelmet az I. o. számára egész a királyság végéig felvenni s az 
olvasmányt ezzel is egységesebbé tenni! 5 f  38=43 olvasmányt szánt 
e jóváhagyást nyert könyv a kis I. osztályos diák számára! Szerencsére 
az oktatók észrevették a balfogást s a XXI. olvasmánynál megálltak. 
Maguk a könyv szerzői is honorálták már a lehetőség kívánságát s ketté 
osztották a könyvet: I. és II. osztály számára.

Ha már új tantervet nem is csináltat a konvent, mégis a speciális 
jellegből folyó s tradíción alapuló eltéréseket (amelyek szaporítják az 
óraszámot) le kell szögezni, hogy azokhoz ragaszkodik a konvent. A 
latinban pl. az egyházatyák mellett Horatiusnak s Phaedrusnak, mint 
életre tanítóknak, nagyobb szerepet kell adnia! Jó volna, ha a tan
könyveknél a pedagógiai szempontokat is érvényesíteni törekednék a 
konvent.

Ilyen szempont pl. az, hogy pl. a magyarban bármily szép is a
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Magyarok szinfoníája (Kozmától), könyvnélkül való megtanulását nem 
ajánlanám. Inkább kevesebbet tanítanék ez osztályban, hogy később 
annál több prot, jellegű költeményt tanulhassanak. Viszont „A zsoltár
éneklő madár“ c, mesét, bár hosszú, meghagynám épen címe miatt. 
Keresnék (és találnék bőségben) olyan olvasmányt, amelyben protestáns 
szellem tükröződik. (Pl, Jókainak: Melyiket a kilenc közül?)

Vigyáznék arra, hogy az osztálykönyvtárakba túlnyomólag prot. 
színezetű olvasmányok kerüljenek. Evekkel ezelőtt Szemák István több
ször is kiadott ilyen könyvtári jegyzéket, azonban a felvett s ajánlott 
művek ellen kálvinista szempontból többször merült fel kifogás. A kon- 
ventnek lenne a kötelessége most összeállítani egy ilyen könyvtár
jegyzéket. Történt is ugyan erre már lépés, az egyes testületekhez le
tették a kérdést, de ezt a módot nem tartom célravezetőnek, nem pedig 
azért, mert a vidéki tanári testületek annyira el vannak foglalva a 
maguk dolgaival s annyira nem jutnak könyvekhez, hogy vaktában íté
letet nem mondhatnak az egyes könyvek felől. Kellene egy-két embert 
szabadságolni, akiknek az lenne a feladatuk, hogy olvassák végig azt 
a tömérdek könyvet s mondjanak felőle ítéletet protestáns szempontból. 
Ezen talán sokan mosolyogni fognak, de a kérdés nem olyan egyszerű. 
Tudunk esetet, hogy egy Bethlen-könyvtári könyvet (Harsányi: A re
formáció hatása a magyar műveltségre) nem vettek fel a népiskolai 
könyvtárba, mert erősen felekezeti szellemű. Másutt komolyan veszik ezt.

Most a konvent hasonlóképen egy másik körkérdést intézett a 
prot. iskolákhoz, Mi módon lehetne az egyes tárgyakba a Kálvinizmus 
szellemét belevínni ? Minden testületnek felelni kell rá. A feleletből 
kijön majd valami. De bármily alkotmányosnak tűnjék is fel ez az ut 
(nem is lehet máskép kezdeni, ha nem akarjuk a kormány tanterv 
csínálását követni), mégis egy-két embernek kell ezt megcsinálni, az 
egyes testületek legfeljebb csak eszméket vethetnek fel. Hogy azt 
kidolgozzák, arra nem érnek rá.

A gondolat jó. Ha már tantervet nem csinál a konvent, legalább 
azt állapítsa meg, hogyan lehetne e (szerintem ideiglenes) mostani 
állami tanterv keretén belül a saját szempontjainkat érvényesíteni. Ez 
helyes, bár nem tudom, nem járunk-e úgy vele, mint az egyszeri ref. 
gyülekezet, mely egy virágzó magániskolát azért nem akart átvenni, 
mert növendékeinek nagyobb része más vallásé volt. Tartsanak ők fenn 
maguknak iskolát, mondták. Mi majd mellé építjük (állami segítséggel, 
esetleg egészen állami költségen), a magunk internátusát. A vége az 
lett, hogy az idegen felekezet átvette s virágzóvá tette az iskolát, a 
ref. ínternátus építése pedig elmaradt. Se pénz, se posztó. De ideiglenes 
megoldásnak mindenesetre jó.

Mert ne tessék azt gondolni, hogy a ref. szellemet csak a vallástan 
keretén belül lehet ápolni. Minden tárgyban van, ha nem is egyforma 
bőséggel, erre mód és alkalom. Az irodalomtörténetben pl. a protestáns 
kor, a Károlyi-féle bibliának s a Szenczi zsoltárainak 300 évnél hoszzabb 
ideig terjedő hatása stb., stb. A történelemben a vallásháborúk kora 
stb. Az újabb irány hívei már Betlen Gábor szándékainak önzetlen
ségét is kezdik kétségbevonni. (Szegfű) Jó lesz résen állani a prot,
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egyház őrállóinak! Hogy a számtan is milyen alkalmas az érzelem 
keltésére, mutatja ez a kis példa. Összeadást tanulnak a nagyobbacska 
gyermekek. A tanító elmondja nekik, hogy a szobácskájuk mennyibe 
került, a könyvük is pénzt ér, az étkezésük is mennyi pénzbe kerül. 
Összeadatja velük s kiszámíttatja, hogy egy hónap, egy év, esetleg 
több év mennyi költséget kíván. Mennyi pénzt költenek rájuk a szülők 
és akkor megkérdi tőlük, hogy mivel viszonozzák ezt ők. Szeretettel, 
jó viselettel, szorgalmas tanulással, zúgják a kis nebulók. íme, e rideg 
tárgy is mennyire megszólaltatja a lélek húrjait. így lehet a prot. 
vonatkozásoknál is. A földrajzban pl. meglehet és kell említeni, hogy 
az egyes helyeken hol laknak a prot. püspökök. És igy tovább.

Talán már hosszúra is nyúlt e kis elmefuttatásom. Végeredményül 
annyit szűrök le, ha már prot. ifjúsági könyvtárjegyzék s prot. (konv.) 
tanterv nem is jelenhetik meg, legalább adj:>n egy olyan kézikönyvet 
a konvent, amelyben a prot. vonatkozások össze vannak tárgyak 
szerint foglalva.

Gulyás József.

A protestáns internátusí nevelés.
(Az Ev. Tanáregyesület közgyűlésén tartott előadás kivonata.)

1. A múlt tanúsága szerint protestáns szellemű nevelést alig kép
zelhetünk a család uralkodó befolyása nélkül. Örök minta és példa 
számunkra e tekintetben Luther családi élete s protestáns nagyjaink 
élettörténete. Önéletrajzi adatokban lépten-nyomon előfordul az a mély 
és hálás beismerés, hogy nagynevű protestáns férfiaink életének erkölcsi 
tartalmát a prot. szellemű családi kör határozta meg. Egyszerű lelki- 
pásztorok, tanárok családi köre volt valamikor az igazi protestáns 
nevelőhely. A gondolkodásmód és érzés, mely itt a családfő szavaiból 
áradt, a szeretet, mellyel az anya ölelte át a maga édes és legtöbbször 
kosztos gyermekeit s a gyermekek tisztelő félelme a szülők iránt — 
legtöbben talán tapasztalásból tudjuk, milyen nemes útravaló volt mindez 
az élet későbbi útjaira.

2. A protestantizmus erkölcsi világa szinte ellentétben van az 
internátusi tömegneveléssel. A katholicizmusnak talán megfelel a teljes 
testi és szellemi alárendeltségben való élés, a teljes testi és lelki fegyelem, 
nekünk protestánsoknak azonban nem. Nekünk szabadság kell s az a 
lehetőség, hogy erkölcsi személyiségünk szabadon és öntudatosan fej
lődhessék. A régi protestáns családi kör ezt a lehetőséget a legnagyobb 
változatosságban megadta, példa rá a művelt és nagyképességű férfiak 
egész serege a közélet minden terén, ,— de vájjon megadhatja-e ezt az 
internátus, az internátusi nevelés?

3. Csak a kényszerű szükség vezette eddig egyházainkat abban, 
hogy internátusokat létesítsenek, Ézek is főleg leányinternátusok voltak,
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mert a leánygyermekek elhelyezése féltőbb és körültekintőbb gondot 
igényelt a szülők részéről s mert velük szemben a múltban sohasem 
volt hangsúlyozott az, hogy testi, lelki képességeiket nekik is alaposan 
ki kell fejleszteniük. A fiúinternátusok sem főképpen nevelőcélzattal 
létesültek s a mostaniakban sem a nevelőcél volt eddig az uralkodó, 
mint inkább az a szükség, hogy a szülők nem tudták máskép gyerme
keik iskoláztatását biztosítani, mint úgy, hogy az iskolai hatóság a tö
meges lakás és étkeztetés útján az iskoláztatás költségeit a minimumra 
csökkentette.

4. Az anyagi, társadalmi szükség internátusok létesítésére ma is 
megvan, talán még fokozottabb mértékben, mint régen. A középosztály
beli szülők ma mégkevésbbé tudják a nevelés, taníttatás fokozottabb 
igényeit gyermekeik számára biztosítani. Városi családoknál a megbíz
ható elhelyezés is ma sokkal több nehézségbe ütközik,, mint régen. 
Innen van, hogy a nagy erkölcsi közösségek, egyház és állam erőtelje
sebben sietnek a szülők segítségére. Az állam és a kath. egyház nagy 
erőfeszítéseket tesz ebben a tekintetben. Vannak azonban ma az ifjúság 
nevelése körül olyan mélyebb okok is, melyek méltán terelik a mi 
egyházaink figyelmét is az internátusok felé.

5. A világháború és a forradalmak után az erkölcsi világrend 
szinte megrendült. Ezt újra fel kell építeni, elsősorban az ifjúságban. 
A sokféle erkölcsi dúlás és fosztogatás után az ifjúság lelkét újra meg 
kell konstruálni. El kell tölteni újra a régi ideálokkal. A vallási szem
pontból közönyös, kiábrándult ifjú lelkek helyett, öntudatosan keresztyén 
lelkületű és protestáns érzésű férfiaknak kell következni, az előttünk 
álló nagy nemzeti célok elérése is csak öntudatos, erős hazafiságtól 
áthatott, dolgozni és áldozni tudó emberek útján lehetséges. Általában 
olyan időket élünk, amikor a morális ösztönök és erények kiveszőben 
lévő életét újra fel kell támasztanunk, hogy azok a társadalomban és 
az egyénben elevenen élve megmentsék a nemzet jövendő életét s ha- 
zafiságban, vallásban, jó erkölcsben újra virágzóvá tegyék.

6. A régi világban ilyenforma feladatot a család és az iskola is 
elvégezhetett. Ma kevésbbé. Az iskola örülhet, ha az értelmi nevelés, 
a tudományos előkészítés egyre nehezebb követelményeit kielégítheti, 
a család boldog, ha a megnövekedett életküzdelemben tagjainak leg
alább a puszta létet biztosíthatja. Egyiknek is, másiknak is megsoka
sodtak a gondjai. Egyiknek sincs sem kellő ideje, sem kellő nyugalma, 
a körülményei sem olyanok, hogy a nevelésnek a kortól rákénvszerített 
feladatait intézményesen megoldja. S ha az állam és más egyházak úgy 
látják, hogy a megoldás csak az ifjúságnak nevelőintézetekben, inter- 
nátusokban, kollégiumokban, stb. való összegyűjtése útján lehetséges, 
akkor ebből a munkából a mi egyházainknak is ki kell a részüket venni. 
Nekünk is van prot. ifjúságunk. Testi, lelki épségét megmenteni, meg
őrizni, lelkületét a régi ideálok és a jövő számára tökéletesen kialakí
tani — számunkra talán még inkább létkérdés, mint az államnak és 
más egyházaknak.

7. Természetes, hogy a kornak ilyen magasabb erkölcsi szükség
leteitől ránk parancsolt internátusnak egészen másnak kell lenni, mint
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a milyenek voltak az internátusok a múltban. Az a kérdés, milyen 
legyen a protestáns nevelőintézet? Milyen legyen annak a berendezése, 
élete ? Mik legyenek azok a vonások, amelyek kell, hogy megkülön
böztessék a prot. szellemű intézeti nevelést szellemben és életben a 
többi, állami vagy más felekezetű internátusoktól ?

8. A múltnak tanulsága alapján s a prot. jövendő érdekében két 
kérdést kell itt megoldani, Az egyik, hogyan lehet intézeteinkben a 
tömeges együttélés ellenére az életet úgy berendezni, hogy az ne nél
külözze azokat a vonásokat, amelyek a régi prot. családokban olyan 
elevenen hatottak, másszóval, hogyan lehet internátusokból régi értelemben 
vett, bensőséges életet élő, prot. családot szervezni. A másik kérdés : 
hogyan lehet tömegekre berendezett intézeteinkben biztosítani, hogy 
minden prot. ifjú, úgy, mint az a régi prot. családokban megtörténhetett, 
itt is a maga erkölcsi, vallási, nemzeti egyéniségében szabadon fejlőd
hessék, másszóval hogyan lehet megakadályozni, hogy a testben, lélek
ben való önkénytelen uniformizálás tönkre ne tegye prot. nevelő ideál
jainkat. Az egyéni nevelés nehéz kérdése ez !

9. Problémák megoldásához nem annyira elméleti fejtegetések 
kellenek, mint inkább arravaló emberek. Egy modernül szervezett 
ínternátus életének három ember munkájából kell összetevődnie: az 
orvos, a tanár, a pap munkájából. A testi, szellemi és erkölcsi nevelés 
hármas feladatát csak e három hivatás arravaló férfiainak harmonikus 
együttmunkálkodása oldhatja meg. Ha ezek prot. lelkületű férfiak, akik 
átérzik és élik az evangéliumi világnézet kötelező testi, lelki és erkölcsi 
parancsait, akkor a két probléma magától megoldódik : prot. lelkületű 
ember maga körül csak családias érzésű életet teremthet, prot. lelkületű 
ember tisztelni fogja még a gyermekben is az ő egyéniségének külön 
törvényeit.

10. Első az orvos. Ennek az a feladata, hogy az erkölcsi és szel
lemi nevelés számára előkészítse a talajt és csökkentsen vagy elhárítson 
mindent, ami a jövő nemzedék fizikai konstrukciójában a nevelés elé 
akadályként tornyosodik. Ezek ma igen sokfélék. Veleszületett gyenge
ség, háborús idők okozta testi fejletlenség, angolkórra való hajlam, vér- 
szegénység, kevés ellenálló erő a fertőző betegségekkel szemben, stb., 
mindezeket az orvosnak kell megfelelő életrend, hígiénikús szokások, a 
munka és játék racionális váltakozásával csökkenteni és legyőzni. Eb
ből a szempontból a modern nevelőintézetnek valósággal szanatóriumi 
jelleggel kell bírnia. Ez azonban csak annyit jelent, hogy az ínterná- 
tusokban a leghigiénikusabb élet- és táplálkozási rendnek kell uralkodnia. 
Olyan rendnek, mely nem elégszik meg ősidők gusztusaival és szoká
saival s melyet nem akadályoz szükreszabott anyagi lehetőség, hanem 
amely szem előtt tartja és alkalmazza azokat az eredményeket, amiket 
a modern orvostudomány s biológia a fejlődő emberi szervezet szük
ségleteire feltárt. Az orvos tulajdonképpeni munkája nem az, hogy egy 
esetleg megbetegedő gyermeket meggyógyít, hanem sokkal inkább az, 
hogy az egészséges, de a fejlődés sokféle zavaraival küzködő gyerme
ket segíti a fejlődés útján és lehetővé teszi, hogy az internátusbán ne
velkedő ifjú a maga szervezetében rejlő életerőt a maximumra fejleszt
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hesse. A jövendő nagy nemzeti és erkölcsi feladatainak teljesítése elé 
edzett, szívós, ellentálló erejű fizikai szervezetet kell állítanunk.

11. Az orvosnak e munkájában természetes segítőtársa a test
nevelőtanár. 0  az orvos akaratának mintegy a végrehajtója. A külön
böző sportok ma nélkülözhetetlen űzésével a fiziológiai alapon nyugvó 
tornatanítás módszereivel ő az, aki a fizikai teljesítőképesség maximu
mát meg is teremti. Csak az ő munkájukkal megalapozott nevelőintézet 
ellensúlyozhatja és csökkentheti azokat a szellemi és erkölcsi defektu
sokat, melyekről mi, tanárok, a szellemi és erkölcsi nevelés terén annyit 
panaszkodunk. Szórakozottság, figyelmetlenség, ideges nyugtalanság, 
apatíkus lustaság, hiányos érdeklődés, a memóriának, a kombináló ké
pességnek, a képzetkapcsolásoknak sokféle, sokszor kóros zavarai, a 
minimális teljesítőképesség a szellemi munka terén — ami mind nehézzé, 
keservessé, sokszor kétségbeejtővé teszi a tanári munkát. A gyermekek 
nem szeszélyből vagy valami önkényes akarati elhatározásból jó és 
rossz tanulók, hanem egyformán gyermekek, kik közül egyeseket saj- 
nálatraméltóan akadályoz egyik-másik testi vagy lelki fogyatkozás kisebb 
vagy nagyobb, szerényebb vagy feltűnőbb képességeinek a kifejlesz
tésében. Ezeket gyöngíteni, a jókat fejleszteni — elengedhetetlen fel
tétele az internátusi nevelésnek. Az internátusi növendék mögött ott 
kell állania a nevelőtanárnak, hogy a maga pedagógiai bölcseségével 
utat mutasson az erősnek, a gyengét pedig támogassa, segítse. Ha 
lehetséges, hogy bizonyos ideális életrenddel maximális testi erőt és 
egészséget teremthetünk a jövő nemzedékben, lehetséges, hogy gondos 
nevelőtanárok munkájával a szellemi nevelés terén is elérhessük azt a 
maximális eredményt, amire a tanulók adott észbeli képességeik mellett 
egyáltalában képesek.

12. Ez a munka egész embert és sok embert kíván. Csak olyan 
intézetben lehetséges, ahol a nevelőtanár megismerheti növendékeinek 
egyéni sajátságait, megismerheti lelki habitusában azokat a gátló körül
ményeket, amik a szabad és sikeres erőkifejtésben akadályozzák. 
Ennek a munkának azonban elsősorban nem az erkölcsi személyiség, 
a jellem s még kevésbbé a prot. egyéniség kialakítása a célja. Az egész 
ember nevelésének gondja megkívánja, hogy gondoskodjunk olyan té
nyezők bensőséges közremunkálásáról, kik az erkölcsi nevelésnek gondját 
speciálisan is a vállukra veszik. Vannak a fejlődő léleknek olyan im- 
ponderabilíái, melyekhez a lelkész hivatásánál fogva könnyebben hozzá
férkőzhet, mint az exakt tudományokhoz szokott tanár. Minden fiatal 
lélek vágyódik a jóság és szeretet után és áhitozza az igazságot. 
A tökéletes élet vágya benne munkálkodik minden gyermekben s ha 
a maga erkölcsi gyengesége vagy az élet könyörtelensége tépázza is az 
erkölcsös hajlamokat és vágyakozásokat, a nevelő kötelessége segítsé
gére sietni s támogatni abban, hogy a jó, nemes és igaz eszméi s az e 
szerint való élés és cselekedet mélyen beleágyazódjanak leikébe. Olyan 
feladat ez, mire elsősorban a lelkész hívatott: a keresztyénség örök 
hitigazságainak s a protestantizmus történelmi igazságainak birtokában 
legjobban ő mutathatja meg az utat, amelyen járva eljuthat az ifjú oda, 
ahová a mi nevelőídeálunk emelni akarja: szívében élő, személyes hit



és protestáns érzés lüktet és ez kormányozza a tiszta és világos értel
met s az egészséges testet.

13. Nyilvánvaló, hogy az az internátus, amelyikben e háromféle 
nevelőtényezőnek ilyen intenzív egyiittmunkálkodása folyik, az az inter
nátus csak drága lehet. Csak ez tud kellöszámú, harmonikus lelkületű 
nevelőt állítani a gyermekek mellé, berendezésével, felszerelésével, 
egész életrendjével csak az anyagilag jól megalapozott intézet háríthatja 
el azokat a veszélyeket, amelyek a tömeges együttneveléssel együtt 
járnak. A kellő felügyelet vagy kellő foglalkoztatás, az állandó testi, 
szellemi és erkölcsi táplálás hiánya több ifjúkori veszélynek teszi ki a 
növendékeket az internátusokban, mint a legigénytelenebb, legegyszerűbb 
családi körben. De kik tartsák fenn a sokba kerülő ínternátusokat ? 
Létezésük mindenesetre elképzelhetetlen egyházaink áldozatkészsége 
nélkül, fenntartaniok azonban mégis csak azoknak kell, kiknek válláról 
gyermekeik nevelésének Istentől rájuk szabott gondját sokszor érde- 
metlenűl veszik le az internátusok: a jómódú és vagyonos szülőknek. 
Hány ifjű nevelkedik internátusokban csupán azért, mert szüleinek élet
tempója olyan, hogy nem érnek rá vele foglalkozni, hány szülő vallja 
be, hogy családi életének áldatlan viszonyai vagy saját gyöngesége 
miatt nem méltó arra, hogy gyermek éljen a közelében? Vájjon ezek 
megfizethetik-e pénzzel, hogy gyermekeik olyan közösségek tagjai 
lesznek, hol békesség, tiszta erkölcs és egy jobb jövőnek reménysége 
uralkodik ? Bizonyára nem ! De annyit megkívánhatni tőlük, hogy általuk 
azoknak a szegény és dolgos családoknak a gyermekei, kik vállukon 
hordják korunk minden szenvedésének súlyát, a középosztálybeliek fiai 
is megkaphassák a társadalmi és egyházi jelentőségüknek megfelelő 
nevelést és műveltséget.

(Budapest) Klaniczay Sándor.
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A z  Országos Református Tanáregyesület Elnökségétől.

36/1928-29. sz.

Főtíszteletű és Méltóságos Zsinat!
Az Országos Református Tanáregyesület közgyűlése az egyesület 

választmányát bízta meg azzal, hogy egyházi törvényeink I. cikkét és 
a Főtiszteletü és Méltóságos Zsinat iskolaügyi bizottságának e törvény
cikkre vonatkozó előterjesztését tegye gondos tanulmány tárgyává s a 
református iskolák tanítószemélyzete szempontjából szükségesnek mu
tatkozó kívánalmakat foglalja javaslatokba és terjessze föl a Főtiszteletű 
és Méltóságos Zsinat kegyes színe elé.

E határozatból folyólag egyesületünk választmánya az 1929. évi 
február hó 2-án foglalkozott a kérdéssel s óhajtásait a tanítószemély
zetnek egyházalkotmányunk szerveiben való képviseltetését illetőleg az
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alábbi javaslatokba és indokolásba foglalva, mély tisztelettel s azzal az 
alázatos kéréssel terjesztjük fel a Főtiszteletű és Méltóságos Zsinathoz, 
hogy a javaslatokat, amelyekkel a tanítószemélyzetnek nem valamely 
különleges jogot, hanem egyházunk javára a tanszemélyzet állásának, 
hivatásának és súlyának megfelelő képviseltetést óhajtunk biztosítani, 
kegyeskedjék nagybecsű figyelmére méltatni és egyházi törvényeinkbe 
beiktatni.

A javaslatok a következők:

I. Törvényszöveg.
1. Tanári képviselet a presbyteríumban:

27. §. a) pontjának mind a három bekezdése ekként változtatandó: 
„A rendes és helyettes lelkészek, a főgondnok és gondnokok, az egy
házközség állandó vallástanító lelkésze, énekvezére és tanítója; ahol az 
egyházközség által fenntartott főiskola, középiskola, leányközépískola, 
tanító-, tanítónő-, óvónőképző intézet, vagy polgári iskola van, ott a felső- 
és középfokú tanintézetek igazgatója és az egyes tanártestületekből a tanár
karok által választott, minden 6 (hat) rendes tanszék után (beleszámítva 
a tornatanárt és énektanárt is) 1 — 1 rendes tanár 6—6 évi időtartamra; 
ha a felsorolt tanintézetek valamelyikének nőígazgatója van, akkor az 
illető tanári testületnek saját kebeléből maga által választott férfi-kép
viselője ; ha pedig úgy az igazgató, mint az összes tanárok nők vol
nának, abban az esetben az illető tanintézet igazgatótanácsa gondos
kodjék a szükséges számú férfiképviselőkről."

„Ahol több, az egyházközség által választott állandó vallástanító 
lelkész van, ezek egy presbytert választanak maguk közül.“

„Ahol több, az egyházközség által választott tanító van, ott a 
férfi-tanítók közül a helyi tanítótestület annyi presbytert választ, ahány 
rendes lelkésze van az egyháznak.

2. Tanári képviselet az egyházmegyén:
51. §. b) ponthoz: „amely egyházmegyében fő- vagy középiskola 

van, ott az egyházmegyei tanácsbírák közé egy tanári (és egy tanítói) 
tanácsbíró is választassák."

51. §. e) pontja helyett teendő: „Az egyházmegye hatósága alatt 
levő főiskoláknak, középiskoláknak, leányközépiskoláknak, polgári is
koláknak, tanító-, tanítónő- és kisdedóvóképzők intézeteknek az igaz
gatója, továbbá, amely intézetekben tíz rendes tanszéknél több van, 
onnan két, ahol pedig tiz rendes tanszéknél kevesebb van, onnan egy 
a tanári testület által 3 évre választott rendes tanár; a leánytanintéze
teknél mindig férfi-képviselők választandók."

3. Tanári képviselet az egyházkerületen:
62. §. c) ponthoz: „továbbá a közép- és felsőfokú iskolák tanárai 

közül, valamint az elemi iskolák tanítói közül a presbyteriumoktól 
választott egy-egy tanácsbíró.“
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62. §. d) pontja helyett a következő pont íktattassék be: ,,d) A 
theológíai-, bölcsészeti- és jogakadémiáknak, középiskoláknak, leány
középiskoláknak, a tanító-, tanítónő- és kisdedóvóképző intézeteknek 
s a polgári iskoláknak az igazgatója; a leánytanintézeteknél mindig 
férfi-képviselők választandók."

4. Tanári képviselet a konventen:
70. §. c) pontja gyanánt iktattassek be: ,,c) Egyházkerületenként 

az egyházkerületi közgyűlések által három évre választva egy-egy 
tanár és egy-egy tanító-tag."

5. Tanári képviselet a zsinatokon:
83. §. 3. bekezdése így alakítandó át: „Azonfölül az egyház- 

kerületek anya-, társ- és missíós egyházközségeinek presbyteriunmi 
együttes szavazataikkal és általános többséggel a főiskolák tanárai közül 
míndenik egyházkerületben egy-egy, a középiskolák, leányközépiskolák, 
tanító-, tanítónő-, kisdedóvónőképző intézetek és polgári iskolák tanárai 
közül a tiszántúli egyházkerületben kettő, a többi egyházkerületben 
egy-egy tanári képviselőt, az elemi iskolák tanítói közül a tiszántúli 
egyházkerületben kettő, a többi egyházkerületekben egy-egy képviselőt 
is választanak."

6. Egyházkerületi főgondnok és püspök választásánál 
a főiskolák szavazati joga:

A 177. és 181. §-okban „egyházközségek presbyteriumainak" 
szavak után Íktattassék be: „továbbá a több tagozatú főiskoláknak 
(kollégiumoknak).“

II. Indokolás.
Indokolásul szolgál „A magyarországi református egyház 1917. 

október 22-én megnyílt zsinatának irományai". 12. szám. 44—48. lapjain: 
,,B) Indokolás" c. részlet, amely a jelenlegi zsinatnak is előmunkálata 
s amelybe a 46. oldalon a 6. sor után a következő betoldás jön:

Ezért szükséges, hogy a református tanárság képviseletének jelen
legi aránya, ha nem is jelentékenyen, de a javasolt szerényebb keretek 
között úgy az egyházközségek presbyteriumaiban, mint az egyház
megyében és egyházkerületekben is felemeltessék. E javasolt felemelés 
az egyházi és világi elem paritásos elvét az egyház kormányzatában 
semmiképen sem rontja az egyházi elem rovására, mert a református 
tanár, ha ma már nem lelkészjellegű munkása is a maga egyházának, 
de hivatásánál és neveltetésénél fogva e formális képesítésén kívül meg 
van neki a maga belső egyházias érzülete és így a tanárok nagyobb 
számú megjelenése egyházi hatóságaink különféle szervezetében inkább 
az egyházi elem kormányzati megerősödését fogja eredményezni. Lehe
tetlen azonkívül, rá nem mutatni azon szomorú jelenségre, hogy egész
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egyházi életünknek, a magyar kálvinizmus lényegének ama fundamen
tális elve, hogy egyház és iskola egyetlen egész, az utóbbi évtizedekben 
kezd erősen megrendülni, épen azon egyházkormányzati irányzat kö
vetkeztében, mely a református tanárságot kívül hagyja az egyházi 
alkotmány sáncain. Ennek az eredményeképen kisebb-nagyobb szaka
dékok támadtak már eddig is e két hatalmas pillért összekötő boltozat 
ívében, amiknek végzetessé és veszedelmessé fajulását csak úgy lehet 
megakadályozni és a bajt visszafejleszteni, ha a ref. tanárságot újra 
bevonjuk az egyházi munkába és értékes erőinek szolgálatát igénybe 
vesszük romladozó magyar kálvinista Sionunk kita tar ozásánál.

A nagy alapítónak, Kálvinnak a szelleme és hagyománya is ezt 
követeli tőlünk. Kálvin ugyanis az egyházkormányzat terén 4 tényezőt 
tart szükségesnek: a lelkészeket, a doktorokat, a presbytereket és 
diakónusokat. De hol vannak ma a doktorok, a tanárok, a magyar 
kálvinista egyház kormányzatában ? Ellenben az erdélyi egyházkerületben 
a tanárság ezen kormányzati tevékenysége az összehasonlíthatatlanul 
nagyobb képviseleti rendszer alapján tényleg meg van és érezteti is a 
maga áldásos hatását,

Feltűnő stb.

Javaslatainkat ismételten a Főtiszteletű és Méltóságos Zsinat nagy
becsű figyelmébe és pártfogó jóindulatába ajánlva, vagyunk mély tisztelettel

Debrecen, 1929. február hó 8.
Az Országos Református Tanáregyesület választmánya nevében 

és megbízásából:

Dr. Dóczi Imre Dr. Papp Ferenc
elnök. főjegyző.

Megjegyzések. 1 * * * V.
1. A latin nyelvi szóbeli érettségi újabb szabályozása. A vizsgá

latokat szabályozó újabb rendelkezések egyre szigorúbbak lesznek s 
egyre körülményesebbek. Egyre több terhet rónak a tanárokra, egyre
kevesebb önállóságot engedélyeznek a kérdező tanároknak, s több jogot
adnak az elnöknek, Már a magánvizsgálat újabb szabályozásánál hang
súlyozta a miniszter, hogy az érvényes osztályzathoz az elnök hozzá
járulása feltétlenül szükséges (11. pont.). A most kiadott 1928. 96,833.
V. sz. rendelete a latin szóbeli vizsgát Írja körül. És pedig olyan az 
egész rendelet benyomása, mintha azt akarná elkerülni, hogy a tanár 
előre megmondhassa, lefordíthassa a tanulóval, vagy akar az egész 
osztállyal, az érettségi szóbeli szöveget s a tanulók megszerezhessék a 
szóbeli vizsgálat tételeit. (Talán volt erre példa?) Mert előírja, hogy a 
nem olvasott szövegrészletet a tanár a vizsgálat előtt választja ki, 15 
nyomtatott sornyi terjedelemben, az érettségi vizsgán résztvevő nővén-



dékek számánál összesen kétszerié több, de legalább 40 szöveget. És 
a fordítási nehézség szerint nehezebb, közepes és könnyebb szöveget. 
(I., II., III. jelzéssel ellátva). Ezeket a vizsgáló bizottság elnökével 
előzetesen, az Írásbeli vizsgálat iratainak megküldésével egyidejűleg köz
lendő jegyzékében, kell közölni.

Álljunk meg itt egy kicsit. Vannak nagy gimnáziumok, ahol 50—60 
növendék érettségizik.

Ezeknél tehát 100—120 tételt kell kikeresni, osztályozni, jegyzékbe 
venni a latin tanárnak, aki sokszor magyar tanár is és akinek ép elég 
dolga van az írásbelik javításával. Mikor ezeket kijavította, nyomban 
neki ülhet, s Írhatja a szóbeli tételek jegyzékét. Vagy a „viszgálat előtt“ 
kifejezés azt rejti magában, hogy az „Írásbeli előtt“ ? Még jó, ha csak 
a tételeket kell leírnia, hogy az írásbeliekkel együtt nyomban elmehes
sen az elnökhöz. (Bár az sem lehetetlen, hogy a nehéz szövegezésű 
rendelet burkoltan még a szövegek leírását is kéri, vagy előjele a 
szövegek leírása kívánásának). Ha az elnök nem szakember, akkor 
hogyan fogja kiválasztani a tételeket! Mert ezt már néma szaktanárra 
bízza a rendelet, hanem az elnökre. Itt tehát egy fontos jogot a rendelet 
kivett a tanár kezéből. Az elnök az egyes csoportok vizsgájának meg
kezdése előtt közli a latin tanárral a kiválasztott tételt s az ezt a 
tanulónak átadja.

A fordításra nézve az a rendelet kívánsága, hogy a megértés 
tűnjék ki belőle, önálló nyelvtani ismeretekre támaszkodó elmemunka 
eredménye legyen s így az önállóság, értelmes gondolkodás és megfelelő 
készültség megállapítható legyen.

További része a rendeletnek ismét egy fontos intézkedést tartal
maz. Az elnök, a kormányképviselő és a szaktanár más alkalmas 
szöveget is feladhatnak, vagy szóbelileg közölhetnek latin mondatokat 
magyarra fordítás céljából. Tehát hárman is. így a kérdés feltevésével 
nem ér véget a tanár szerepe, nyelvtant és mást is kérdezhet, sőt 
hárman is kérdezhetnek. A rendelet az autonom iskolafentartókhoz 
is van intézve. Gulyás J.

2. A latin tanításáról. A latin nyelv s általában az idegen nyelvek 
tanításának módszeréről ismét rendelet jelent meg a Hivatalos Közlöny 
december 15-iki számában (25. sz. 347. 1.) 1928. 85425. V. szám alatt.

Ez a rendelet a májusban kiadott 1218. sz. rendeletből kiindulva 
s az Utasításokra támaszkodva elejét igyekszik venni a túltengő 
grammatizálásnak, (s amit Fináczy már régen hangoztatott) külön 
választja az alsó fokon is a nyelvtani s az olvasmányi órákat. Ne 
csináljunk mindig mindent! Ne tekintsük a nagy irók müveit nyelvtani 
példatárnak, hanem kövessük az Utasítás 88., 99., 100., 111., 114. 
lapjainak intelmeit, hogy a római köz és magán élet képét felépíthes
sük, hogy a latin nép gondolkozását megértsük. Az Írókat tartalmilag 
is ismertessük, sőt felsőfokon (V—VIII. o.) történelmi, esztétikai, stiláris 
szempontok is előnyomuljanak a tanításban. Tárgyi érdekek is előtérbe 
lépjenek. Az olvasmányok kellő terjedelemben szerepeljenek a tanítás
ban. Felsőbb osztályokban a Kurzív olvasás is gyakorlandó, — Mivel
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ez a rendelet valamennyi egyházi főhatósághoz megjött, a felekezeti 
iskolákra is áll. Ez iskolákban már úgyis (régebben is) ez irányelvek 
voltak az útjelzők. Erről folyt a vita az Országos Tanáregyesületi 
Közlönyben (1887. 224—231., 1928. 117., 174., 308., 272.). A magyar 
nyelvi utasítási intelmek is alkalmazandók a latin (és más idegen nyelvi) 
órákra nézve (27—33. ÍJ. Ez elveket módszeres értekezleteken, köri 
ülésszakon, felolvasásokon kell megbeszélés tárgyává tenni.

Gulyás J.

3. Képesítési pótlék és korpótlék. Mindkettő megvolt. Az egyik
a bíróknál (hogy a többi tisztviselőnél magasabb képesítést honorálják), 
a másik a tanároknál (hogy a többi tisztviselő munkájától eltérő, más 
psychét kivánó munkát némileg díjazzák). Mindkettőt Ígéri a miniszter. 
Az egyiket már régebben (a korpótlékot), de nem lett még eddig belőle 
semmi. A másikat újabban, de ebből már lesz valami. Mert a bíróság 
fontosabb szerv jelen állami s politikai szempontból, mint a jövő 
Magyarországot nevelő tanárság. A tanárság munkájának hatása későn 
jelentkezik s ki tudja, érjük-e vájjon. így gondolkodik a kormány. 
Ellenben a bíróság becsület, vagyon, élet, (olykor képviselői mandátu
mok felett is ítélkezik), tehát a tanárságnál fontosabb szerv. És semmi 
mellékkeresete nincs. Főleg ebből a szempontból kapja a bíróság az 
évi 1200 pengőt. A pénzügyi hivatalnokok külszolgálati pótdijat kapnak, 
a megyeiek megyei pótlékot kérnek. A tanárnak sincs mellékkeresete. 
A 68.4669—1926. V. számú rendeletet hatályon kívül helyezte a saját 
iskolákban tanuló növendékekkel szemben a 47—485. 1928. V, számú 
miniszteri rendelet. (Egyházi törvény VI. 83. §. Bt. 27. és 87. §.) És 
az előlépésük sem rózsás, Akárkit meglehet akasztani (33,173—1828. 
számú rendelet), csak egy kis jóakarat kell hozzá. Gulyás J.

4. Sajátságos tünetnek vagyunk tanúi mostanában. A reál-
gimnáziumokból humángimnáziumokba átlépő növendékek még ott is 
görögpótlóból akarnak magánvizsgázni, ahol annak tanítása már rég 
megszűnt. Holott a 33,369—1928. számú rendelet kimondta, hogy reál- 
gimnáziumokban is csak ott tehetnek görögpótlóból magánvizsgát, ahol 
az illető osztályban még tanítanak rendes tárgyként görögpótlót. Az 
átmenet nehézségeinek csökkentésére ugyan a miniszter megengedte 
azt, hogy az a tanuló, aki 2 évig görögöt tanult s olyan reálgimnáziumba 
lép át, ahol a modern nyelv tanítása már a VII. osztályban is folyik, 
az a két felső osztályban még görögből tehet magánvizsgát (50835—1927.); 
de fordítva nincsen. Az átmenet mennyi bajjal já r! De legalább az 
u. n. vándor-diákoknak bealkonyult! Gulyás József.

5. Egy érdekes egyházkerületi határozat. E cím alatt előbbi 
számban megjelent cikkem kiegészítéseképen szükségesnek találom 
még a következők közlését is.

Bár egy mondatom azt a látszatot kelthette, hogy nem ismertem 
a határozatot, megnyugtathatom azokat, kik ezt gondolták, hogy a hatá
rozatot eredeti forrásból hallottam, tehát tudtam miről van szó. S mire



cikkem megjelent, már a szószerinti szöveget is ismertem. De már 
akkor jeleztem a Szerkesztő úrnak, hogy még szükségét látom érvelé
seim kiegészítésének.

Hogy már most minden esetleges félreértést megelőzzek, ismé
telten kijelentem, hogy nemcsak előbbi alkalommal jelzett alapon beszé
lek részrehajlatlanul, illetve érdek nélkül, hanem azért is érdek nélkül 
beszélek, mert abban a helyzetben vagyok, hogy nem félhetek attól, 
hogy az én lelkészeim visszaélnek ezzel a határozattal. Hiszen eddig 
sem vették igénybe olyan mértékben, amint azt én szerettem volna és 
kívánságként kinyilvánítottam s a jövőben — attól félek — épen ezen 
egyházkerületi határozat miatt még annyiszor sem veszik igénybe kész
séges szolgálataimat, mint eddig tették. Ez esetben pedig egy szolgá
lattól esem el. De erről alább.

Meglepő, hogy az egyházkerület ugyanazon gyűlésén a 135. sz. 
határozatában ezt mondja: „. . . a készülő ref. középiskolai tanterv
keretében gondoskodjék az egyházkerület arról, hogy a tantárgyak és 
órák sokasága miatt már-már elkerülhetetlen felületességtől és kimerü
léstől tanáraink megóvassanak.“ Tehát egyfelől megállapítja, hogy a 
tanárokat már kimerülés fenyegeti a sok munka miatt, másfelől ezt a 
szerinte kimerítő sok munkát ő maga szaporítja. Egészen bizonyos, 
hogy a 135. sz. határozat alaposabb vizsgálódás és körültekintés ered
ménye, mint a 20. sz. határozat.

Érdekes aztán maga a határozat. Először azt mondja, hogy : „lel- 
készjellegű tanárainktól elvárja és lelkészi jellegökből folyó kötelessé
güknek tartja, hogy évenként néhányszor résztvegyenek — az illetékes 
lelkészekkel való előzetes megállapodások alapján — gyülekezetük ige- 
hirdető és egyházépítő munkásságában és mellőzhetetlen akadályok ki
vételével ne utasítsák vissza illetékes lelkészüknek ilyen tárgyú fel
kérését/1

Tehát először csak „elvárja“, de utána mindjárt „kötelességüknek 
tartja" a lelkészi szolgálatot. Aztán először azt mondja, hogy: „éven
ként néhányszor ', később azonban, mindannyiszor, ahányszor a lelkész 
felkéri, hacsak mellőzhetetlen akadálya nincs neki. Először megegyezés 
az alapja, de aztán csak a lelkész kérése. Mert a tanárra nézve mel
lőzhetetlen akadály csak a tanítás és a betegség.

Úgyhogy végeredményben teljesen a lelkésztől függ, hogy mikor 
és hányszor veszi igénybe a tanár szolgálatát. Ezt azonban nagyon 
furcsa felállítani egy önálló állásban levő emberrel szemben, mert ez 
elveszi méltóságát és hallgatólagosan a tanár fölötti rendelkező jogot ad 
a lelkésznek. Hogy mennyire így áll a dolog, legyen itt egy példa. Jön 
a húsvéti szünidő. A tanárnak szünetje van. Ha a lelkésze felkéri, nem 
mehet vakációzni, mert a szüleihez vagy rokonaihoz való utazás nem 
„mellőzhetetlen akadály“. Tehát a tanár nem rendelkezik szabadon a 
„szabad" idejével.

A mai kor szelleme lebeg a ha'á-ozat felett, amely szaporítja a 
terhet, a kötelességet, de nem szaporítja, sőt inkább csorbítja a jogo
kat. Mert ugyanakkor, mikor lelkészi szolgálatra kötelezi a tanárt, nem 
adja meg a lelkészi jogot még abban sem, hogy a presbitérium tagjai
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közé iktassa. Aztán ha a tanár rendes óráin felül köteles tanítani, mél
tányos díjazásban részesül, de ez a határozat erről szintén nem intéz
kedik.

Végül tiltakozom az ellen, hogy Isten és én közém odaálljon az 
egyház. Mert én eddig, ha prédikáltam, vagy más lelkészi funkciót vé
geztem, szolgálni akartam Istennek, az ő országának és Egyházamnak. 
Ezután nem szolgálhatok, csak kötelességet teljesítek. Az a kérésem te
hát az én Egyházamhoz, engedje meg nekem, hogy én továbbra is 
szolgáljak és ne kötelességet teljesítsek. Mert ha szolgálok, ezzel 
igyekszem valamit adni magamból Egyházamnak, szolgálni Istennek, de 
ha parancsot kell teljesítenem, akkor azt már nem én adom, hanem a 
törvény adja általam.

Remélve, hogy alkalmam lesz ezután is szolgálnom Istenem és 
Egyházam ügyét és nem csak kötelességet kell teljesítenem ezen a té
ren, várom ennek mielőbbi lehetővé tételét. Biky Gábor.

Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Szeberényi Lajos Zs.: Luther vagy Loyola? Theológiai 

tanulmány. Protestáns Kultúrkönyvtár. 1. szám. 1928. Ev. egyházi 
könyvkereskedés kiadása. Békéscsaba. 349. oldal. Ára 6 P.

Magyar protestáns egyházunk a világháború után bekövetkezett 
felfordulás óta a római katholikus egyház részéről folytonos támadások 
céltáblája. Hivatalos magasabb helyekről ugyan az egyetértést, a békét, 
a közös ellenség: a hitetlenség ellen való összefogást, összetartást 
hangoztatják r. kath. részről is, de a r. kath. egyházban vezérszerepet 
vivő jezsuiták és társaik egyházunkat folyton kisebbítik, támadják és a 
történet meghamisításával, vagy ahogy szebben mondjuk : átértékelésével 
és a statisztikai adatok mesterkélt csoportosításával azt akarják a 
gondolkozni nem akaró vagy nem tudó hallgatókkal és olvasókkal el
hitetni, hogy a protestantizmusnak létjogosultsága Magyarországon nincsen 
és hogy Magyarország újraépítése csak r, kath. egyházi alapon mehet 
végbe.

Nálunk protestánsoknál eddig hivatalos és nem hivatalos helyen 
mindig csak a felekezeti békességet, a más vallásúakkal való egyet
értést hallottuk hangoztatni. Igen helyesen, ez ellen senkinek kifogása 
nem lehet. De mégis csodáltuk, hogy újabb időben nem akadt senki, 
aki a jezsuita szellemű támadásokkal szemben az evangéliumi igazsá
gokat kellő és alapos védelembe vette volna. Az 1926-íki budapesti 
közös reformációi ünnep bátortalan hangja után jól esett az 1927-iki 
ünnep evangélikus és református szónokainak határozott, önérzetes és 
bátor beszéde. De vártunk egy olyan irodalmi művet is, mely a jezsuita 
írók kihívására a keztyűt felveszi, a támadások alaptalanságát kimutatva, 
az evangéliumi hitet a maga tiszta valóságában mutatja fel, És ez a 
mű jelent meg dr. Szeberényi Lajos Zsigmond csabai evang. lelkész és 
esperes fentnevezett könyvében.
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Szeberényi esperest eddig is úgy ismertük, mint aki mindig bátran 
szót emelt evangéliumi egyházunk igazságai mellett. Alapos készültsége, 
nagy tudása és írói készsége hivatottá tették őt egy ily evangéliomi 
apológia megírására. Dicsérnünk kell áldozatkészségét, amellyel minden 
melléktekintettől szabadon, tisztán csak az evangéliumi világosságot és 
igazságot tartva szem előtt, tehetségét, idejét, erejét az evangéliom 
ügyének szolgálatára szentelte.

A tanúlmány öt részre oszlik. Az első Lutherről és az ő sze
mélyében az evangéliomi egyházról szól. A második Loyolát és az ő 
személyében a r. kath. egyházat ismerteti. A harmadik rész Luther 
és Loyola szellemi irányáról szól a világháború alatt. A negyedik rész 
Luther vagy Loyola 1919. után cim alatt az újabb ultramontán táma
dást tünteti fel a protestántizmus ellen, mely támadásnak főkép Magyar- 
ország a színhelye, hol a klérus nagy gazdagsága és a gazdag r. kath. 
arisztokrácia mai nap is az ellenreformáció szolgálatában áll. Az ötödik 
rész Krisztus királyságáról szól, feltüntetve, hogy mikép értelmezik azt 
a római katholikusok és mikép a protestánsok. A könyvet értékes 
forrásmű-ismertetés és részletes jegyzetek fejezik be.

1. A Luther fellépését megelőző középkor rajzolásában kimutatja 
az iró, hogy a pápaság nem Krisztus alapítása, hanem külsőleg a római 
császárság folytatása keresztyén öltözetben, belsőleg pedig a farizeusok 
és írástudók hitét és uralmi igényeit sajátította el. Ezután kimutatja a 
szerző, hogy a pápaság a hatalmat elsősorban az erőszak alkalmazásá
nak köszöni, ami által nem keresztyén, hanem ószövetségi álláspontra 
helyezkedett. Az pápás egyház legnagyobb tekintélye Aquinói Tamás, 
aki azt tanítja: az eretnekség bűn, melyért megérdemli az ember, hogy 
necsak az egyházból közösítsék ki, hanem hogy a világból is kizárják. 
E tanításon épült fel az inkvizíció, melyet Róma még a múlt század 
második felében is áldásos intézménynek mondott. Megemlíti az iró, 
hogy Németországban a XVI. század elején egyesek szerint 1.400,000 
pap, szerzetes és apáca volt, kik a német föld egyharmadát bírták és 
még tizedet és stólát is szedtek. A klérus jól élt, de a nép szegény 
volt. Igaz vallásosság nem volt. Ezt a középkori vallásosságot, mely a 
népet rabszolgaságban tartotta, döntötte meg Luther prófétai szelleme 
és ezt a középkort a maga teljességében akarta visszaállítani az ellen- 
reformátor, Loyola.

A Lutherről szóló részben megtaláljuk Luther jellemzését, kit az 
ultramontán irólc, (Janssen, Denifle, Grisar) sárba akarnak rántani, míg 
a protestáns tudósok, arra törekedtek, hogy a legendákkal szemben a 
valóságot Írják meg róla. Luthert 108 kötet német- és latinnyelvű 
müveiből és tetteiből mindenki megismerheti. Luther apostol volt, 
mélyebb, mint Szent Ágoston, világosabb, mint Chrizosztomus; prófétai 
szellem és a reformáció igazi megindítója, teremtő vallási géniusza 
volt. Luther fedezte fel, hogy a vallás érzület, melyet csak lelkileg ható 
eszközökkel lehet felébreszteni és táplálni. Ez Luther legnagyobb 
reformátori tette.

2. Loyola, Luther és a reformáció ellenfele, a modern pápás 
katholicizmus megalapítója, az inkvizíció hazájában, Spanyolországban
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született. A „cél szentesíti az eszközt“ régi politikai elvet a szerző 
szerint talán azért fogták rá a rendre, mert a jezsuiták a rend meg
alapításakor egy kétes hírű nőnek, Sforza grófnőnek, ő szentsége 
leányának, szolgálatait vették igénybe, csakhogy céljokat, a rend meg
alapítását elérjék. Protestáns tudósok szerint ez a hírhedt mondás nem 
található meg a jezsuiták műveiben. Sem a mi írónk, sem Boehmer 
és Schumann, kikre írónk hivatkozik és akik a jezsuita kérdéssel fog
lalkoztak, nem említik Busenbaum jezsuitának a sokat idézett mondás
sal majdnem mindenben megegyező kijelentését: Cum finis est licitus, 
etiam media sunt licita. — Loyolát jellemzi a mohó térítési vágy, a 
vallási fanatizmus és sötét vallási egoizmus, nála nem az átélés, nem 
a meggyőződés alapján álló hit a fődolog, hanem a pápás egyház által 
nyújtott hit feltétlen elfogadása és a feltétlen alárendelés. — Míg 
Luther a népeket a pápa uralma alól felszabadította, addig Loyola 
vallási iránya minden országban a reakciónak volt eszköze, a kevesek 
uralmát segítette elő a sokak felett; de a jezsuiták szerint a kevesek 
uralmának is egy célja van, mindent alávetni az egy uralmának, a 
római pápának,

Ezután az iró Liguori Alfonzról, a redemptoriánusok XVIII. századi 
megalapítójáról szól, ki Loyola leghívebb másolója és az önsanyargatás 
hőse volt. Az ő kongregációjának tagjai pótolták a jezsuitákat ott, 
ahonnét kiűzték őket. — VII. Pius 1814-ben visszaállította a rendet 
és ezzel megindult a modern ultramontánizmus, melynek az lett a jel
szava, hogy eléget mindent, amit a felvilágosodás imádott és imád 
mindent, amit az elégetett.

A világháború rémségei között megalkotta a pápaság a codex 
juris canonicit, mely 2414 kánonával Mózes törvényeit is felülmúlja. 
Vegyes-vallású államokban a békés együttélést ez a törvénykönyv 
szinte lehetetlenné teszi, midőn a protestáns lelkész előtt kötött vegyes 
házasságot nem tekinti házasságnak.

3. Luther vagy Loyola a világháború alatt 1914—1918-ig cim 
alatt kifejti az iró, hogy amíg a pápaság a tiszta római katholikus 
államokkal feszült viszonyban volt, addig a protestáns német birodalom 
volt a pápaság legerősebb támasza. A háború alatt a pápaság a német 
birodalomban sok kedvezményhez jutott, de II. Vilmos mégis csalódott 
a pápaságban. A német r. kath. párt, a centrum 1917-ben, a legnehe
zebb időben, szövetséget köt a szociáldemokratákkal. Egy nemzet sem 
forrhat teljesen össze, ahol pápás rész van. A pápás résznek második, 
sőt sokszor igazi fővárosa Róma.

4 A negyedik rész Luther vagy Loyola 1919. után cím alatt a 
világháború utáni reakcióról szól, mely ekkor sokkal erősebb, mint 
a múlt század elején á Napoleon utáni időben volt. Róma azt hitte, 
hogy a német nemzet megalázásával elöntő csapást mérhet a protes- 
tántizmusra. Ezután ismerteti az iró az ultramontán irodalmat. Bangha, 
Vendel, Pezenhoffer, Czapik és társai s Bílkei protestánsokat támadó, 
gyalázó, kisebbítő könyveit ismerteti és megcáfolja őket.

5. Az 5-dik és utolsó rész Krisztus királyságáról szól. Az 1825-iki 
jubileumi év végén a pápa egy enciklikában elrendelte a Krisztus



királyságának ünnepét, melyet minden évben a minden szentek ünne
pét megelőző vasárnapon, tehát körülbelül a protestánsok reformációi 
ünnepével egyídőben lartanak. Az egész ünnep nem egyéb, mint hada
kozás a reformáció ellen és minden ellen, amit a reformáció kivívott: 
Krisztus kizárólagos lelki hatalma s a lelkiismereti szabadság ellen. De 
Róma győzelmi mámora ne ejtse kétségbe a reformáció híveit. A német 
protestántizmusnak sokkal nagyobb az erkölcsi ereje, hogy meg ne 
tudná védeni az apák örökségét. A protestánsok a világháború után 
egyesülnek és megtalálták már a helyes utat az ultramontánok és 
szektáskodók ellenében. A helyzet komoly, de nem szabad csügged
nünk, a mi erőnk nem a hierarchia, nem a külső tüntetés, hanem az 
egyetemes papság elve, az egyes hívő és a gyülekezet élete és az a 
tudat, hogy Isten kegyelmét, Krisztus szeretetét a munkás szeretet és 
megbocsátás által igyekezzünk meghálálni. Ez a Krisztus igazi evangé- 
liomi királysága.

A szerző kijelenti, hogy mindezeket az igazságokat nem feleke- 
zetieskedés és gyűlölködés felkeltése végett irta, hanem hogy a protes
táns közönséggel megismertesse a jezsuítizmus és protestántizmus közti 
küzdelmet, hogy a protestánsok erősek legyenek, a protestáns meg
győződésben és tudják megvédeni az apák örökségét minden jezsuita 
támadással szemben.

Kívánatos, hogy a jeles hitvédelmi könyvet minél több protestáns 
ember s elsősorban minden protestáns tanár megszerezze és elolvassa.

Budapest. Bereczky Sándor.

Luther lelke. Hangulatképek a lutheránus magyarság múltjából. 
írta : Szigethy Lajos. Kiadja az Evangélikus Tanáregyesület. III. kötet, 
30 képpel. Budapest. Luther Társaság könyvkereskedése. 1928. 8° 158. 
lap. Ára 3 pengő.

E folyóirat első évfolyamának 9— 10. számában voltam szerencsés 
ismertetni ennek az értékes és kedves munkának két első kötetét. Ez 
a harmadik, záró kötet méltó előzőihez. Ugyanolyan kisebb kifogásolni 
valók mellett ugyanolyan írói erényeket állapíthatunk meg ebben is. 
Különösen a nagy magyar multszázadi lutheránus paedagógusokról és 
tudósokról szóló fejezetekbe — amelyek, igen szerencsés választékban, 
a kötet több mint harmadát kitöltik — adta belé a szerző a maga 
egész eszményi tanárleikét. Ezeket a fejezeteket (Tavasy L., a Gre- 
gussok, Vandrák, Breznyik, a szarvasi tanárok, Poszvék S., Kapi Gyula, 
Torkos László) egyenesen öröm és élvezet olvasni, olyan pompás ma
gyar és lutheri levegőjük van, annyi aprólékos, intim vonásban gazda
gok és a személyes élmények és reminiscenciák annyi melegségét 
árasztják. Sajátos vonzóerejük miatt, amelyben egy letűnt világ varázsát, 
de ugyanakkor örök eszmények kötelező erejét érezzük, valamennyit 
rövideljük s azt szeretnők, hogyha a szerző e részbeli különleges írói 
charismáit hosszabb lélekzetü hasonló alkotásokban gyíimölcsöztetné: 
mondjuk memoire-szerűen megírná a múlt század magyar lutheránus 
paedagógiáját és paedagógusait, úgy, ahogyan ő látta a saját szemével 
s családja emlékezéseiben és hagyományaiban. — E kötet többi da-
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rabjai (különösen a XVI—XVIII. századi tárgyakkal foglalkozók) nem 
állíthatók a paedagógusi hangulatképek mellé, de azért egyik sem tar
talmatlan és nem formátlan. „A párhuzamosság törvénye" c. fejezet 
egy kitűnő ötletet szinte vakító rakétaszerű villanással visz keresztül; 
a „katholikus jóbarátaink“-ról szóló utolsó fejezet pedig rendkívül 
szerencsés és nemes, a tárgyhoz és az íróhoz egyaránt méltó befeje
zése a három kötetnek. Minden magyar protestáns tanár hálás lehet 
érettük Szigethy Lajosnak. Révész Imre.

Rell Lajos : Benka Gyula (1838—1923.). Különnyomat a Benka 
emlékkönyvből. 63 lap Budapest, 1928.

A nagymultú ev. iskolák virágzása egy-egy nagy tanáregyéniség
gel van kapcsolatban Ez az egyéniség reányomja bélyegét az illető 
iskola egy bizonyos korára, úgy hogy akár róla lehetne elnevezni. így 
lehetne Eperjesen Vandrák korszakról, Selmeczbányán Breznyik kor
szakról és igy lehet Szarvassal kapcsolatban Benka korszakról beszélni.

Nagyon hálásak vagyunk Rell igazgatónak, hogy ezt az értékes 
és végtelenül rokonszenves egyéniséget igen szerencsés kézzel meg
írott életrajzban elénk varázsolta, amire mint B. közvetlen tanítványa 
hívatva is volt. Nem dolgozik a megszokott sablon szerint, nem sorol 
föl minél több részletet, hanem a lényegre, a legfontosabbakra vet 
súlyt, hogy hősét élő alakká tegye előttünk. Gazdag anyagát 6 fejezetre 
osztotta be: 1. Benka Gy. élete. 2. B. Gy. és az iskola. 3. B. Gy. és 
az irodalom. 4. B. Gy. és a művészet. 5. B. Gy. s a társadalom. 6. 
B. Gy. életnézete. Már előre is látszik, hogy őt nem a külső életrajzi 
adatok érdeklik, hanem az általa rajzolt ember lelki világa, egyénisége. 
Jellemzéséhez bőven felhasználja az öreg úr u. n. eschatológiáját, az 
iskolai értesítőben megjelent értekezéseit, saját és mások tapasztalatait 
és megfigyeléseit. A kép, melyet Benkáróí nyújt, tehát mindenkép 
hűnek és hitelesnek tekinthető. Annyira nemes lélek volt Benka, hogy 
életrajzírójának nem kellett őt erkölcsileg eszményíteni, viszont annyira 
sem megy az életíró, hogy lángelmét faragjon belőle. Ez a tárgyilagos
ság és józanság egyfelől, a megértő és hálás szeretet másfelől, mely 
az illusztrált jellemrajz minden sorát áthatja, igen vonzó olvasmánnyá 
teszi Rell könyvét, melyet mindenkinek szives figyelmébe ajánlunk.

Sz. Ö.
Kortársaink. Szerkeszti Hankiss János. Budapest, 1928. Studium 

kiadás.
A szerkesztő előszavából tudjuk meg, hogy a fenti cim alatt meg

jelenő könyveknek tulajdonképpeni feladata kalauzolni a gondolat és 
szépség friss kertjében, Ez az irodalmi kalauz azonban dokumentu
mokat is gyűjt a jövő irodalomtörténet Írása számára és meggyorsítja, 
mert öntudatossá és egységessé teszi az irodalomtörténeti kritika ki
alakulását. A szerkesztő célkitűzéséből látjuk, hogy nagy és fontos sze
repet van hivatva betölteni a meginduló könyvek sorozata.

1. sz. Juhász Géza: Babits Mihály. A szerző úgy állítja be a költőt 
az irodalomtörténetbe, mint Arany hagyományainak egyik leghivatottabb 
őrét a mai magyar költészetben. A tömör, tartalmas kortársi kritika
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Babitsot a költőt, Babitsból az emberből óhajtja megmagyarázni, ameny- 
nyiben a költő életkörülményeivel kapcsolatban ismerteti meg eddigi 
költői, regényirói és fordítói munkásságát, kidomborítva mindenütt a 
költő mély racionalizmusát. A szerző kiemeli, hogy Babits modern iro
dalmunknak Ady mellett második vezéralakja, akinek költészetében 
csendül meg a legönállóbb és legszélesebb skálájú modern magyar 
nyelv. Midőn a szerző Babits világképét rajzolja meg ezen kis kalauzban, 
úgy gondoljuk, elérte célját, mert tényleg egyengeti a magyar intelli
gencia útját Babits felé.

4. sz. Juhász Géza: Móricz Zsigmond. A szerző elsősorban Móri- 
cz.ot, a kitűnő novellistát mutatja be, aki legjobbkor jött, hogy az igazi 
magyar falu és kisváros képét megmentse az örökkévalóság számára. 
Az író egyetemes világképet rajzol a magyar életről, mit erős natura
lizmusa tesz lehetővé s társadalmi regényeiben sikerül egybetorkoltatnia 
regényirodalmunk két ágát. Műveiben nem a külső mese, hanem a drá
mai elevenségíi lélekrajz az érdekfeszitő. Ez az erős drámai lüktetés 
predesztinálta a regényírót a szinműírásra. A nagy szerelem, a házas
ság konfliktusai mögött megtaláljuk mindenütt a falu, a vidéki intelli
gencia rajzát. Ezzel rámutat az író összes műveiben fellelhető hatalmas 
tendenciára, fajunk életerejére.

6. sz. Ruziiska Mária: Zilahy Lajos. A szerző megismertet bennün
ket a „kezdő" íróval, a lírikus Zilahyval, akit a háború és a háború 
utáni évek sötét problémái avatnak drámaíróvá s aki legtöbb müvében 
a férfi boldogtalan, reménytelen szerelme keretében boncolgatja jelen 
korunk gazdasági, társadalmi és érzelmi problémáit. Népszerűségének 
egyik legnagyobb titka, hogy realizmusa erős optimizmussal párosul. A 
regény és drámaíró Zilahy műveinek szereplői jelentéktelen, közép
szerű emberek, akiket tiszta és nemes művészetével kiemel a hétköz- 
napiasságból s akikben mindenütt saját bánatunk, örömünk újúl ki s 
éppen ezért feledhetetlenek lesznek számunkra. Az író egyik nagy ér
deme, hogy bár belekapcsolódik a modern nyugati eszmeáramlatokba, 
mégis mindig magyar tud maradni. A szerző életrajzi adatokkal kapcsolt 
részletes, egyben összefoglaló irodalmi áttekintés után szűri le ezen 
következtetést.

Ismerve ezen irodalmi vállalkozás rendeltetését, valamint e három 
kis munka komoly értékét, mi úgy látjuk, hogy fontos hézagpótló mű
fajjal gyarapodott irodalmunk, melynek becsét emeli az egyes írók 
ismertetéséhez kapcsolt kimerítő bibliográfia. J. P.

Ludwig György: Das geistige Leben der siebenbürgíschen 
Ungarn seit 1919. Klausenburg. Studium bizománya Budapest.

Ez a mindössze 8 oldalra terjedő vázlat tömören ismerteti azt a 
heroikus munkát, melyet a magára hagyott erdélyi magyarság a jelzett 
időben szellemi téren kifejtett. 1919—1924-ig terjedő időközben össze
sen 1066 magyar mü jelent meg, melynek egyharmada a szépirodalomra 
esik. Ehhez járul 330 időközi lap, melynek egyharmada utóbb meg
szűnt, de a többi annál inkább meggyökerezett. Ezek közül a „Pásztor- 
tüz“, „Ellenzék“, „Magyar Nép“ és „Erdélyi Irodalmi Szemle" külön 
megemlítést érdemel.



Azirodafmí élet központjai a kolozsvári „Erdélyi Irodalmi Társaság“, 
a marosvásárhelyi „Kemény Zs.“, a temesvári „Arany J .‘‘, a nagyváradi 
„Szigligeti Társaság". Méltán jegyzi meg a szerző, hogy mindez azt 
mutatja, hogy a felosztás nem elgyengítette az erdélyi magyarságot, 
hanem ellenkezőleg önbizalomra serkentette, alkotó munkára késztette 
és rövid idő alatt teremtett értékeivel az összmagyar kultúrát is föl
frissítette. Kevésbbé biztató a fejlődés a színészet, zene és képző
művészet terén, még leginkább a festészet mutat örvendetes kezde
ményezést. Sz. 0.

Hegyaljai Kiss Géza: Napfény a Hegyalján. Felvidéki élet
képek. 1928.

A csinos kiállítású kötet címét az első elbeszéléstől kapta. Apró 
rajzok ezek a felvidéki (elsősorban zempléni) nép életéből. Minket fő
leg a Könyvosztás c. rajz érdekel, mely mutatja, hogy a falusi nép 
mennyire szereti a könyvet. Aktuális ezt tudni azért is, mert a minisz
térium most készül ellátni olvasmánnyal a falu népét. Jó lesz résen 
állani a protestantizmusnak! G. J.

Darkó Jenő : Gróf Széchenyi István görög tanulmányai. 1928.
A Debr, Tisza István-Tudomány egy etemen 1928. szept. 22-én rek

tori székfoglaló értekezésül mutatta be ezt az illusztris szerző. Külön- 
lenyomatként jelent meg a Budapesti Szemle 1928. dec. számából. 
A legnagyobb magyar görög olvasmányairól számol be a kis füzetke 
írója: Platon: Apológia, Phaidon, Politeia, Pausanias, Anakreon, Solon, 
Thukydides, Epiktetos, Plutarchos, Polybios voltak olvasmányai keleti 
útja (181819.) alatt. Sőt újgörögül is meg tudta magát értetni. De hogy 
a görög irodalom és művészet alkotásait jobban megértse, előtanulmá
nyokat végzett, angol, német és francia tudományos írók műveit forgatta. 
Instruktort is vitt magával az útra. Tróját is megszemlélte. Volt Chios- 
ban, Athénben, a görögországi csatatereken, a Parnassuson, Mykené- 
ben, Spártában, Olympia völgyében. Gondolatai későbbi művében talál
nak kifejezési formát. (A Kelet Népe bevezetésében említett Epíkte- 
tost atyja jellemzésénél nélkülözzük.) Az élvezetesen megírt füzet új 
vonásokat ad Széchenyi képéhez. Gulyás J.

Dr. Gönczy Lajos: Isten hatalmas keze alatt. Egyházi beszé
dek. Nyomatott Tordán 1927. A „Studium“ könyvesbolt bizománya. 
Bpcst, IV. Muzeum-körut 21.

A szerző 150 oldalas könyvében 30 egyházi beszédet nyújt az 
olvasó felé szerető szívvel, testvéri lélekkel. Előszavában az író dr. 
Ravasz László tanítványának vallja magát. Jó tanítvány, aki megtanúlta 
földi mesterétől az igehirdetés művészetének legfőbb titkát, hogy t. i. a 
jó igehirdetőnek állandóan tanúlnia kell az örök Mestertől, a Jézus 
Krisztustól. Beszédeiben sok új gondolat található. A beszédek érde
kességét és értékét különösen megnöveli az, hogy bennök az elszakított 
részeken élő hívő magyar református lélek tisztán tükröződik vissza. 
Soraiból mélységes hit, élő reménység és törhetetlen akarat sugárzik.
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S az Isten akarata előtt feltétlen bizalommal meghajló alázatos lélek 
gondolatai is, mint drága gyöngyszemek, megcsillannak minden lapon. 
Ezért a könyv olvasása nem csupán a hivatásos igehirdetőknek, de 
mindenkinek lelki gyarapodására szolgálhat.

A könyv kiállítása csinos és finom papírra nyomtatott.
Kiss István.

A z  igazi élet útján. A magyar keresztyén fiú életprogrammja.
I. füzet 12—14 évesek számára. Kolozsvár, 1927.

Ez a 83 oldalas kis füzet nagyszerű vezérfonal és útmutató ser
dülő fiúk között dolgozó ifjúsági vezetők számára. Először röviden 
elibünk állítja azt a tervet, programmot, amellyel a fiúk elé kell álla
mink. Azután a programmot részekre bontja: 1. Az értelem fejleszté
sének programmja, 2. A testnevelés programmja és munkája, 3. A lelki 
élet ápolásának programmja és munkája, 4. A szolgálat gyakorlásának 
programmja. Mindeniket világosan és részletesen tárgyalja. Teljesen 
gyakorlati könyv. Ifjúsági munkások számára nélkülözhetetlen segéd
eszköz. Magyar nyelven a legjobb. Nagy várakozással nézhetünk a II. 
füzet megjelenése elé, mely a 15—17 éves nagyobb fiúk számára ad 
programmot. Kiss István.

Szalonnás János: A református ifjú. Soli Deo Gloria kiadása. 
242 1. 1928. A szerző könyvét az ifjúság számára irta, de az ifjúság 
vezetői is haszonnal forgathatják.

Az egész mű öt nagyobb szakaszra oszlik. I Az élet alapjai. A  
református élet lényegét találó példákkal igyekszik az olvasó szeme elé 
állítani, Ez a sajátság — az életből vett példák gyakori alkalmazása 
— a könyv többi részében is megtalálható, ami természetesen igen 
megnöveli gyakorlati értékét. Az igazi református ifjú jellemének leg- 
jelegzetesebb vonásáéi nagyon helyesen a bibliaolvasást és az imádko
zást tekinti. Mindkettőt szépen és érthetően megvilágítja, hogyan 
történjék. II. Anyag és eszközök. Ebben a szakaszban a jellem kifejlő
désének útját rajzolja meg. Láthatjuk a lehetőségeket, amelyeket böl
csen felhasználva és az akadályokat, amelyekkel bátran megküzdve az 
ifjú, élete igazi célját elérheti: határozott egyéniség, megbízható jellem 
lesz. III. Otthonról — hazáig. Jó tanácsokkal igyekszik ellátni az ifjút, 
még pedig a különböző életkörülmények közt élő ifjak speciális viszo
nyainak figyelembe vételével (diák, iparos, földmíves). Ide illeszti be az 
idő hasznos és okos értékesítésére vonatkozó figyelmeztetéseit (munka, 
sport, játék, pihenés). IV. Künn az élet országutján. Egy ifjú hogyan 
viselkedjék társaságban, hogyan öltözködjék, mit olvasson? — ezekre 
a kérdésekre kap itt feleletet az olvasó. Megemlékszik a szórakozások 
különböző fajairól, a dohányzás és alkohol veszedelmeiről. V. Hegyen 
épült város. E befejező szakaszban a keresztyén világnézetet és élet- 
felfogást méri össze más uralkodó világnézetekkel. Végül a református 
világnézet és öntudat életformáló és nemzetfenntartó erejére hivja fel a 
figyelmet.

Feladatom az ismertetés volt, a bírálatot már elvégezték mások. 
S hiszem, hogy egy második kiadás, amelyben a kisebb hibák kiiga-
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zitást és az esetleges hiányok pótlást nyernek, még eredményesebben 
szolgálja református ifjúságunk ügyét. Bizalommal ajánlom evangélikus 
testvéreinknek is. Ára 4 P. Kiss István.

Gyárfás Elemér: Erdélyi problémák 1903—1923, Erdélyi Iro
dalmi Társaság kiadása. Cluj — Kolozsvár. 1923. 268 lap.

Az Erdélyi Irodalmi Társaság a szépirodalom ápolásán kívül a 
társadalom művelését is feladatkörének tekinti a mü előszava szerint.

Az erdélyi magyarság kulturális fejlődése érdekében fel kell ölel
nie mindazokat a törekvéseket, melyek a magyarság fejlődését a testvér
nemzetek kulturális fejlődésével összhangzatosan szolgálni hivatottak, 
így lehet megalapozni a kölcsönös megértést és megbecsülést. Hej ! Hol 
vagyunk még mindezektől!

Ezzel a művel súlyos feladat megoldására vállalkozott a szerző s 
nagyon helyesen utal Cicero : De officiis-ére, hogy „nehéz feladat mások 
sorsának intézése . . . mert inkább megértjük és érezzük azt, ami ma
gunknak előnyös, vagy hátrányos, mint azt, ami másokat érint s ezért 
másként Ítélkezünk róluk és másként saját magunkról' .

Urmánczy Nándor valószínűleg nem fog rajongani e könyv irá
nyáért, pedig ilyen akciónak is lehet valami sikere a magyarság 
jövőjét illetőleg, nemcsak a gyűlölet politikájának és a merev irreden
tizmusnak. Az Erdély és Budapest c. cikke egy kicsit neki is szól.

Az erdélyi magyarság ugyanis ma annak a válságnak a keresztjét 
sínyli, amely a Bécs diktálta u. n. alkotmány keretében nehezült év
századok folyamán a meghasonlott és nagy életcélokért nem küzdő 
Magyarországra, amely, szellemi lendületet sehonnan sem nyerve lassan
ként lecsúszott az önálló nemzetek magaslatáról. Színvonala egyre ala
csonyabb lett, közöny, elposványosodás és anyagiakért folytatott kis
szerű tülekedésben morzsolódott fel egész élete. Pedig az erdélyi ma
gyarság hivatását találóan állapította meg a szerző, hogy összekötő kapocs 
az Középeurópa tengerében elhelyezkedett román és magyar népfaj 
között.

„Amint ma öntestében kell végigszenvednie , . . egymás iránti 
gyűlöletének ostorcsapásait, úgy két kiterjesztett s ma még keresztre 
feszített karja kell, hogy összekösse . . . egymás mellé állítsa ezt a két 
népfajt, mely testvérek nélkül idegenül áll ellenséges érzületű tömegek 
közt Európa közepén s mely csak egymásra támaszkodva és egymást 
erősítve vetheti meg szilárdan lábát azon a földön, hova a Gondviselés 
állította."

Ez az egyetlen nagy cél, melyet az erdélyi magyarság ma célúi 
tűzhet maga elé s amelyért valóban érdemes küzdenie. Az a kérdés 
csak, amire megfelelni igyekszik legjobb tehetsége szerint: lehetséges-e 
ma e nagy célért küzdeni s remélhetünk-e valami sikert belőle ?

20 éve, hogy első cikkét megírta e gondolat megvalósítása érde
kében s azokat a régi Írásait közli le annak igazolásáúl, hogy nem 
hirtelen fellobbanás és lágy érzékenyűlés, hanem évtizedeken át leszűrt 
meggyőződés beszél belőle. Ezeket a régebbi és újabb cikkeit rendezte 
el nagy műgonddal eszmekörök szerint egység és áttekinthetőség szem
pontjából 4 fejezetben,
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1) Az elvi alapon 1903—1910 közötti tanulmány-évekből a szem
lélődés, adatgyűjtés, kijegecesedés korából való cikkeket öleli fel. Belőlük 
eruptív módra tör elő a riadt megdöbbenés, látva a román vezetők 
jövőre irányuló célját, mely homlokegyenest ellenkező végletek felé 
ragadja a lelkeket. Ennek összecsapása a fennálló hatalommal végze
tesnek Ígérkezett. Már akkor kutatottt lázasan a megoldás után, meg
találni az érzelmi kapcsot, mely a két népfajt összefűzze a közös 
veszedelem ellen. Ez a gondolat akkor, 15 évvel előbb volt nagyon 
időszerű.

2, A gyakorlati erő próbája 1910—1914, a megyei élet, gyakorlati, 
közigazgatási és politikai kérdések megvilágositása ugyanezen elvek 
szerint.

3, A történeti fordulat 1917—1920-ból közöl néhány megnyilat
kozást. Ez azonban annyira kívül esik még a történeti távlaton, hogy 
legjava cikkei nem bitják meg a nyomdafestéket.

4, Utolsó része a kisebbségi fronton, a Magyar Szövetség meg- 
alakúlásától a mai napig folytatott munkáról számol be. Az már aktu
ális politika s mégis le meri szögezni pontosan álláspontját, mert egy- 
részét az események máris igazolták, a többit pedig reméli, hogy nem 
fogja a jövő megcáfolni.

A szerző hite szerint az erdélyi magyarság történelmi hivatása, 
hogy összekötő szerve, egyben záloga legyen Keíeteurópa legtermésze
tesebb nemzetközi kapcsolatának: a magyar—román szövetségnek s 
ebből a szempontból kell nézni az egész művet, amely egy széles látó
körű, érett politikusnak, egy meggondolt, mélyen érző embernek és a 
legtisztább keresztyéni gondolattól eltelt szociológusnak legbensöségesebb 
vallomása.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Dr. Noszky Jenő: A Mátra Hegység geomorphológiai viszo
nyai. 1:75.000 részletes geológiai és 1:50.000 vázlatos térképpel, 10 
ábrával, 146 o. Budapest. Studium bizománya. Nyomta Kertész József, 
Karcag.

Szerző hatalmas készültséggel, gondos irodalmi és személyes, sok 
esetben helyesbitő tapasztalatok alapján megírt, előkelő tudományos szín
vonalon álló munkával gazdagította a hazai geológiai irodalmat ezzel a 
művével. Gondos kritika alá veszi a Mátra elnevezés alatt álló vidéket, 
megállapítván, mennyi tartozik tényleg oda, mennyire lehet összhangba 
hozni a gyakorlati és szigorúan tudományos megoldást. A Mátrát ösz- 
szesen 6 részre osztja fel. (Központi Mátra, a Mátra alja, a Mátra lába, 
a Mátra hidja, Különleges részletek és végül a Zagyvavölgy és Tárna
völgy,) A következőkben (5—78, o.) részletesen ismerteti a Mátrában 
található összes földtani képződményeket, a carbontól a holocénig, 
alapos tájékoztatást nyújtván az egész hegység sztratigráfiai viszonyai
ról. Ismerteti a hegységben előforduló tektonikai elváltozásokat, meg
jelölvén, hogy a hegység szerkezetében mekkora szerepet játszott az 
egykori vulkánizmus, mennyiben járul hozzá mai arculatához a szél 
deflációs hatása, valamint a suvadás, mint eróziós tényéző. (79—91. o.)
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Ezután a Mátra fejlődéstörténetét tárja elénk (92—104, o.), majd a 
hegység mai arculatát írja le. Itt tárgyalja részletesebben a Mátra név 
alatt összefoglalt alakulatoknak már fentebb említett 6 csoportját. (105 
—117. o.) Következő fejezet a vízrajzi állapotokat tárgyalja (118— 
128. o.), majd ismerteti a gyakorlati szempontból értékesíthető anya
gokat (129—142. o.), végül röviden a kultúrtalajról is beszél.

A mellékelt 1 : 75.000 mértékű geológiai térképen a szerző alaposan 
kiigazítja a katonai térképen található rengeteg tévedést (melyben nagyon 
sok régi felvételezésű katonai térképünk bővelkedik; célzok pl. a Bükk 
térképére, amelyen eligazodni teljesen lehetetlen!). A kiigazítással a 
szerző olyan alapos munkát végzett, melyet itt külön is ki kell emelnem. 
Rajzai kifogástalanok, gondos tanulmány eredményei. A műnek jóformán 
egyetlen hibája, ha ugyan hibának lehet nevezni, hogy stílusa kissé ne
hézkes, sokhelyt homályos, mondatai nem egyszer közbeszúrásokkal 
túlterheltek. Az utóbbiak kivételével ez a munka az összes megjelenendő 
hasonló jellegű összefoglaló leírásoknak mintaképül szolgálhat! A ma
gyar tudomány őszinte hálával tartozik érte úgy a szerzőnek, mint a 
Debreceni Tisza István Tud. Társaságnak, mely a mű megjelenését elő
segítette. Dr. Noszky munkáját úgy a szakemberek, mint a Mátrát járó 
turisták figyelmébe ajánljuk. Szelényi Gusztáv.

Nyilatkozat. A Protestáns Tanügyi Szemle f. évi januári számá
nak 24—25. oldalain a Dogmatikámról közölt bírálattal kapcsolatosan 
a bizonyára nem szándékosan félrevezetett olvasók tájékoztatása céljá
ból tartozom kijelenteni, hogy az ismertetett mű, illetve annak ismer
tetett része nem „Dr. Vass Dogmatikája“, hanem annak csak a Il-ik 
kötete, ami a címlapból, a fejezetek és §-ok számozásából, de az ol
dalak számozásából is világosan kitűnik, nem is szólva arról, hogy 
magából a tartalomból szintén. A kifogásolt „kettős beosztás" nem kettős 
beosztás, hanem az egész mű harmadik és negyedik része. Érthető te
hát, hogy a bíráló nem érti a kettős beosztást, az is érthető, hogy egy 
dogmatika fele nem állja ki a más, teljes dogmatikákkal való össze
hasonlítást. Minthogy pedig egy rendszer megértéséhez az egész rend
szer ismerete szükséges s minden rendszer részei csak mint az egész 
részei érthetők, mert az egésztől nyerik a magyarázatot, a predestiná- 
cióra és az úrvacsora-tanra vonatkozó megjegyzésekben rejlő tárgyi 
tévedések is érthetők. A rendszer ismerete nélkül a bíráló kénytelen volt 
a közfelfogásban eltorzított kálvinizmus és a megszokott egyoldalúsággal 
értelmezett Kálvin álláspontján maradni, ez a dogmatika pedig minden
ben, tehát a predestináció tanában és .az úrvacsora kérdésében is az 
eredeti és hiteles kálvinista felfogást igyekszik feltárni „komoly bibliai 
alátámasztással" és az egész Kálvin figyelembevételével.^ Vass Vince

Díváid Kornél: Magyarország művészeti emlékei. Buda
pest, 1927.

A könyv, melyet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda fennállá
sának 350 éves fordulójakor adott ki, ezen nevezetes időhatár méltó 
megjelölésére díszes ünnepi köntösben került a nagyközönség elé. Cím
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lapjának képe árpádházi Boldog Margitot ábrázolja; felirata Ráskai Lea 
XV. századi betűiből készült; 267 gyönyörű képmelléklet emeli a 
könyv szépségét.

A külső dísznek megfelel a könyv belső értéke is. Mint össze
foglaló munka, ezen a téren úttörőnek nevezhető: Myskovszky műve 
erre már kis terjedelménél fogva sem tarthat igényt; Pasteiner Gyula 
kiváló művészettörténet tanárunk összefoglaló kiséríete az Osztrák-Ma
gyar Monarcia írásban és Képben c. nagy vállalatban pedig a részlet
kutató előmunkálatok hiánya következtében nem lehetett teljes és nagy 
értéke dacára csonka maradt. Az összefoglaló munka megírásának ideje, 
ha teljességre tart számot, még most sem érkezett e l; megírásához te
hát a megfelelő szaktudáson és széleskörű, mélyreható áttekintő képes
ségen kívül még jó adag bátorságra és elszánásra volt szükség és mégis, 
noha időelőtti volt, a munkának meg kelleti íródnia, hogy az utána kö
vetkezőknek útját egyengesse. A szerző a bevezető sorokban maga is 
rámutat ezekre a nehézségekre. — Nagynevű művészettörténészeink 
(Henszlmann, Ipolyi, Römer) új utakat nyitottak meg az utánuk követ
kező nemzedékeknek, melyek azonban nem jártak az ő csapcisaikon és 
a magyar művészettörténet mezejét, Pasteiner és iskolája kivételével 
sokáig műveletlenül hagyták. A magyarországi műemlékeken, ha foglal
koztak is velük, főleg a külföldi áramlatok hatását és idegen művészek 
kezenyomát keresték.

A legújabb időkben, részben még a háború előtt, de főleg a há
ború óta, a nagy újjáépítő eszme lelkesítő hatása alatt az érdeklődés 
erősebben irányúi hazai művészeti emlékeink felé. A Magyar Nemzeti 
Múzeum, régi hagyományaihoz híven, szerény anyagi viszonyait meg
haladó erőfeszítéssel, az őstörténeti, római és népvándorláskori kutatá
sokban jár elől. Egyetemi szemináriumainkban és az ezekkel kapcso
latos tudós körökben főleg középkori és barokk emlékeink feldolgozásán 
búzgólkodik a lelkes fiatal gárda. A barokk-kor feldolgozása mutatkozott 
eddig legeredményesebbnek ; középkori emlékeink egy jó részének köz
vetlen tanulmányozását a trianoni gyászos határmegállapítás nehezíti 
meg. Vannak azonban hazánk művészeti fejlődésében nagy, nehezen ki
tölthető hézagok, melyeknek áthidalása, kiegészítése csekély eredmény
nyel kecsegtet; ezek a területek maradtak eddig parlagon.

Divald könyvének egyik főérdeme az, hogy művészi fejlődésünk
nek lehetőleg teljes képét szeretné adni; igyekszik a hézagokat kitöl
teni : rekonstruálja, ami rekonstruálható. Maga is tisztában van azzal, 
hogy nem adott, mert nem is adhatott teljes művészettörténetet, hanem 
csak áttekintést arról, a mink van. Ez kifejezésre jut a könyv címében 
is. Az összefoglaló munka elvégzésével kötelességet teljesít, mert evvel 
a további kutatások útját és egy teljesebb magyar művészettörténet 
létrejövetelének útját egyengeti.

A hazafias szempont egyébként is erősen kidomborodik Divald 
művében, anélkül, hogy ez az alanyi érzése a tudományos tárgyilagos
ság rovására esnék. Megjelöli azokat a művészi áramlatokat, melyek 
nálunk — nehéz politikai és kulturális viszonyaink következtében — 
tán erősebben hatottak, mint szerencsésebb fejlődésű népeknél szokott
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lenni; méltatja érdemük szerint azokat az idegen művészeket, akik ná
lunk dolgoztak; de nem tömjénez nekik vakul és nem tulajdonít minden 
nagyobbszabású művészi alkotást az idegeneknek. Ahol a mű eredete 
kétséges, ott függőben tartja ítéletét és egyelőre szívesebben hiszi, hogy 
a mi nem bizonyéit idegennek, az magyar alkotás, még ha erős külföldi 
hatás alatt készült is.

Az egészséges szellemű művészettörténeti kutatásnak — a haza
fias szemponttól eltekintve — nálunk sem lehet más a célja és iránya, 
mint egyebütt a világon; t. i. a jellegzetes honi vonások felkutatása. 
A magyarországi művészeti alkotásokban nemcsak az általános érvényű 
művészi mértéket kell alkalmazni; hanem meg kell keresnünk azokat 
a sajátlagos magyar vonásokat, melyek, bármilyen gyérek és szerények, 
mégis ott lappanganak és melyeket éppen gyér és szerény voltuknál 
fogva meg kell becsülnünk, fel kell minden áron kutatnunk; mert ezek 
a mi igazi értékeink, nem pedig azok a műtárgyak, melyeket nagynevű 
külföldi művészek egy-egy magyarországi maecenásnak jó pénzért csi
náltak. A művészi alkotás mélyebb értékét nem egy általános, mindenre 
rákényszerithető kánon szabja meg, hanem az, hogy miként és milyen 
mértékben érvényesül benne a művész sajátlagos egyénisége és ezen 
a réven annak a népnek a lelkisége, melynek egy szikráját az a mű
vész szent letéteményként kapta. Ennek a nemzeti szellemnek az el
nyomása, még ha egy felsőbb rendű, de idegen szellemű erő hatása 
alatt történik is, művészetileg is sülyedést jelent az elnyomottra nézve. 
Minden népnek a saját lelkiségéből kell merítenie, ha nem akar után
zóvá sülyedni. Másoktól lehet tanulni, de nem szabad behódolni, ha 
nem akarunk szellemi rabszolgákká válni.

Az olaszok, kik a fascízmus áldásos hatása alatt hazafiságban és 
komoly munkában egyaránt jó példával járnak elől, ókori művészettör
téneti kutatásaikban ezt a szempontot helyezik előtérbe. A fenséges 
görög művészet nyomása alatt sablonos utánzó művészetté síilyedt, meg- 
nyomorodott római művészetben keresik az ős római lelkiségből fakadt 
eredeti vonásokat és ezekből igyekeznek rekonstruálni a római művé
szetet, a milyen lehetett volna, ha a maga útjain járhat; ha lépésről- 
lépésre fejlődhetik, tanul és halad; ha nem fogadja be hirtelen, mohón 
a fejlett görög művészet gazdag formakészletét, melyet teljesen meg
emészteni, magáévá tenni sohasem tudott.

A mi hazai művészettörténeti kutatásunk szelleme is ilyen irány
ban indult meg. Nekünk is meg kell keresnünk műemlékeinkben a sa
játlagos magyar vonásokat és meg kell konstruálnunk a magyar mű
vészi lelkiséget,

(Budapest) Dr. Láng Margit.

Belföldi lapszemle.
A kísdednevelés 1929. január havi száma közli „Bőhm Károly 

feljegyzéseit gyemekeiről, melyek gyermektanúlmányi szempontból érté-
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kesek“. Ugyan c füzetben megindul Comeníus „Anyaiskolájának" a fordí
tása Petrich B.-től, ugyan ő fordítja folytatólag „Pestalozzi leveleit“ a 
kisdednevelésről.

A februári számban találjuk ugyan e közlemények folytatását. 
Azonkívül Doby Ida rövid cikkét: „Tornaruha, tornaterem" címen.

A „Városi Szülők Lapja“ két januári számában több általános 
érdekű cikket találunk : Dr. Rózsa „a gyermekek foglalkoztatása a család
ban" címen arról szól, hogy a gyermek segítsen-e otthon takaritani, 
bevásárolni, teljesítsen-e megbízásokat stb. és megállapítja, hogy e 
tekintetben a szülőknek e foglalkoztatások kettős célját: a gazdasági 
és pedagógiai célt össze kell kapcsolniok. — Dr. Steiner K. A. orvos 
arról értekezik, hogy mikor kell megkezdenünk gyermekeink nevelését 
és megköveteli, hogy a fegyelmezést már a gyermek születésétől kezdve 
kell gyakorolni, mert egy kétéves szófogadatlan gyermek vagy ilyen
nek született, ami abszurdum, vagy szófogadatlannak nevelték a szülei 
és a környezete. De a következetes fegyelmezéshez kitartás kell! Csak 
azok a gyermekek szerethetik szüleiket, akik a szülő igazságos szigorá
ban tetterőt látnak kifejezve, melyről tudják, hogy az az élet bármely 
viszontagságában jó tanáccsal rendelkezésükre áll. Gyermekeinek pedig 
csak az a szülő lehet jótevője, aki küzdeni is tanítja első sorban érzéki
sége, élvezetvágya ellen.

Az Evang. Népiskola 1829. januári számának 2 cikke Olcsy 
Lajos emlékének áldoz. Koller István méltatja korunk egyik legkiválóbb 
német pedagógusát: Spranger Edét. Stoll E. folytatja az Ev. Népiskola 
1918. évi 7—8. számában megkezdett cikkét „a nyíregyházi ág. h. ev. 
iskolák történetéről".

Az Evangélikusok Lapja 1929. 2-ík számának vezércikke ere
deti felfogással tárgyalja „A nevelés és a vallás" kérdését. A vallásnak 
a jellemképzés és ismeretszerzés tekintetében van jelentősége. Az 
utóbbi tekintetben a megítélésünk attól függ, hogy elismerjük-e az isteni 
kijelentést. Az egyház tanítása szerint Isten a természetben, a történe
lemben, a lelkiismeretben, a bibliában és Jézus Krisztusban jelentette 
ki magát. Ha ez igaz, akkor a természeti és történelmi tudományok 
is nyilvánvalóan úgy tanitandók, hogy az Istennek önkijelentése kitűn
jék. Vagyis az egész nevelésnek ez alá az egységes szempont alá kell 
helyezkedni. Az isteni kijelentésnek azonban nincsen más bizonyítéka, 
mint a tapasztalati beigazolódás — vagyis a keresztyénség élete. A 
hitetlenek erős érve, a keresztyénségnek sok tekintetben az általa hirde
tett kijelentést meghazudtoló gyülöködő, kapzsi élete. — Személyes 
hitéleti tapasztalatok nélkül semmiféle dogma nem bir sem jellemképző, 
sem ismeretközlő erővel.

A Debreceni Szemle 1929. januári számában Radványi Sándor 
nagy melegséggel Vietórisz Józsefről, mint a Nyírség poétájáról ir. — 
Cikke azonban inkább nehány találó megjegyzés, meg sok-sok idézet 
V. „Senki Pál"-jából, mint kerek irói arckép.
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Az Országos Polgári iskolai Tanáregyesületi Közlöny 1929.

januári számának több cikke közül említendő : Ferenczi Z. méltatása 
Bán Aladártól. — Bárczí J. kifejti („A polgári iskola egészségügyi hely
zete a magyar iskola rendszerben“ címen), hogy a polgári iskola a 
rossz szociális viszonyok között élő emberek gyermekeinek az iskolája; 
ezért itt még többet kellene foglalkozni az egészségüggyel, mint más 
iskolafajban. — Mihalovits Lászlóné azt fejtegeti, hogy a helyesírás 
tanításával járó nehézségek öt tényezőből erednek : 1. A magyar helyes
írás történeti fejlődése. 2. A hivatalos helyesírási szabályoknak bizo
nyos sajátságai. 3. A napi sajtó. 4. Hibás iskolai nyelvtankönyveink.
5. Nem szakképzett egyéneknek iskolánkivüli oktatása. — Sághelyi 
L. ismerteti a németországi középfokú gyakorlati irányú iskolázás 
szervezetét.

Az Orszszágos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1929. 
januári füzetének eleje a Magyar Középiskolai tanárságtól vallásfele
kezeti különbség nélkül megsiratott Lévay Ede főigazgató emlékének 
van szentelve. E célt szolgálja: Sajó S. verse, a szerkesztő megemlé
kezése és Madai Gy., Szűcs Ernő és Vargha Zoltán beszédei.

Ezután következik Madai Gy. felolvasása: „Középiskoláink és 
nemzeti kultúránk egysége“ címen, melynek alapgondolata, hogy köz
nevelésünknek eddigi külföldbálványozó iránya helyébe a termékeny 
nemzeti önérzet és tettre kész faji önbizalom nevelői gondolatának kell 
lépni. Szőnyi S. arról elmélkedik, hogyan lehet a hospitálást igazán 
gyümölcsözővé tenni. Sz. Ö.

Külföldi lapszemle. * 1
Lehrproben und Lehrgänge. Vierteljahrsschrift herausgegeben 

von Dr. A. Nebe, geh. Studienrat. Halle 1928. 2. Hefst im Juli. Preis 
Mk. 10. — jährlich.

1. Die Schwierigkeiten in der schulmässigen Erklärung von Kleists 
Prinz Fr. von Homburg. Von Professor Dr. W. Marcus.

„Iskolai iró kevesebb jogcímen alig lehet valaki mint Kleisst" — 
ily elutasító szavakkal kezdi tanulmányát Dr. Marcus, amiből nyilván
való, mennyi nehézségbe ütközhetik ennek a kalandos életű, boldogtalan 
végű német költőnek az iskolai olvastatása. A drámái általában, kivált 
a címbeli Prinz v. Homburg, kezdettől fogva, pedagógiai és művészi 
szempontból oly elütő megítélésben részesültek, hogy róluk mint iskolai 
olvasmányokról egységes vélemény nem tudott kialakulni. A Prinz v. 
Homburgot némelyek egyszerűen a magánolvasmányok sorába utalják; 
mások a német nyelv amúgy is csekély heti óraszáma miatt, egyenest 
kirekesztik az iskolai klasszikusok sorából. Az igazgatói értekezletek 
általán merev elutasító álláspontot foglalnak el vele szemben. Ez a 
különös irodalmi ellenszenv, a múltnak egyik jellemző öröksége a német



korifeusoknál. Goethe maga az „őszinte részvét legjobb szándéka mellett 
mindig borzalmat és utálatot'1 érzett szegény költő iránt. Akad azonban 
elvétve olyan is, aki nem átallja kijelenteni, hogy ő a törvény hatalmát 
és a felsőség elismerését, szebben még nem látta ábrázolva, mint a 
Kleist-féle drámában.

A szerkezet, alapgondolat és jellemzés szempontjából a bírálat 
egyiránt sok komoly kifogást tud tenni ellene, miért is a felső osztály
beli tanulók elé mintaképen nem állítható.

Mennyi itt a homály takarta, tisztázatlan pont, abból látszik, hogy 
mig a szerző e művét maga színjátéknak nevezte, addig az egyik bírá
lója igazi szerelmi vígjátékot, a másik megint szomorú játékot látott 
benne, noha csak a halál borzalma, de nem maga a halál jut benne 
szóhoz. Ily nyílegyenest szemben álló, szeges ellentétek bizonyára 
magukban hordják a dramaturgiai tisztázásnak a jogát és szükségét, 
ugyanakkor azonban az iskolai kánonban való felvétel célszerűtlen- 
ségéről is ki van mondva bennük a lesújtó Ítélet.

2. Zur Behandlung der griechischen und lateinischen Syntax. 
Von Dir. Dr. P. Dörwald.

Mig a görög költők, prózaírók, előtérben állanak, sőt némikép a 
latin szerzők rovására szerepelnek a német középiskolákban, kezdi 
fejtegetését a szerző, addig a görög nyelvtan a latin mellett szinte hát
térbe szorul, holott nagyon is meg van a maga különös értéke és iskolai 
jogosultsága, kivált a mondattani nyelvtörvények képző erejét illetőleg.

Ha már a nyelv-törvények ismerete valamennyire biztosítva van, 
úgymond, vagyis a felső osztályokban, figyelmet kell a nyelvtörvények 
alapjáúl szolgáló és a nyelvformák értelméből kitűnő okokra is fordí
tani ; a tanulókat a sokféle nyelvi jelenség magyarázatához az anya
nyelvvel való állandó kapcsolat révén hozzászoktatni s őket a saját és 
idegen nyelv használatában minél nagyobb öntudatosságra segíteni.

A két klasszikus nyelv mondattani törvényeinek ilyetén tárgya
lására kiván példát mutatni a címbeli tanulmány.

3. Leseplan zur Auswahllektüre von Caesars Bellum Gallicum, von 
Studienrat Dr. R. Spessart.

Tanulmánya és ujj-mutatásai szükségét azzal okolja meg a be
vezető sorokban, mert már nem lehet Caesar Bellum Gallicumát egész 
kiterjedésében olvastatni, mint régen tették a német iskolák. Ennél
fogva ki kell belőle válogatni a legalkalmasabb olvasmányokat. Melyek 
legyenek azok, főleg milyen szempontból történjék a szemelgetés, arra 
kiván felelni a cikkszerző.

Az olvasmányoknak, ha mindjárt innen-onnan vannak is összeszede
getve, úgymond, egységes kerek képeket kell nyújtani abból a tárgy
körből, amelyre szorítkoznak. Épen azért módszeres eljárást kell kö
vetni. O maga ilyen természetű vázlat megszerkesztésére vállalkozott, 
mikor a B. Gallicumból csupán egyes szakaszokat akart tanítványaival 
olvastatni. A kivitelben irányadó vezérelveket 3 pontba foglalja s 
ezek nyomán 5 harc-csoportot különböztet meg: 1. az iberokelták —
2. a tiszta kelták — 3. a britannusok — 4, a germánfajta belgák — 5. a



germánusok ellen folytatott küzdelmek, Ezután iktatja be a lapokra 
terjedő, részletes bő vázlatot.

Az obersekunda-beli érettebb tanulókat, úgy tapasztalta, az is 
nagyon szokta érdekelni: a német ősökről és szomszédaikról milyen 
értesülése volt Caesarnak s mit tud róluk mondani. Befejezésül érdekes 
kimutatást közöl a különféle harcok számáról; e szerint 9 harc folyt 
a kelták és kelta népek, — ellenben 17 a germán és germánfajta 
népek ellen.

A Caesarral szemben nyilvánult ellenszegülés, abban az arányban 
nő, amint a hadvezér Keltia középpontjától távolodik, viszont minél 
inkább közeledik a Rajna vidékén lakó germán törzsek felé. Ez a 
megfigyelés, úgymond, a hajdankor és ma között tanulságos összehason
lításokra ösztönöz és „a németeket büszkeséggel töltheti el, kivált ma
napság, mikor a megszállott terület lakosai román iinperialismust és 
kelta szellemet egyforma határozottsággal és ellenszenvvel utasítanak 
vissza."

4. Die Wiederholung im Geschichtunterricht. Praktische Winke 
von Studienrat P. Langen.

A mult órán magyarázott történelmi anyagnak ismétlése, jegyzi 
fel első panaszkép a cikkíró, a széltében hosszában divó egyhangú 
leckéztetés, recitátío, a gépies ledaráltatás képét mutatja.

Mindamellett az összefüggő előadástól minden értéket még sem 
szabad megtagadni, már csak a tanulók kifejezésbeli ügyessége és 
nyelvi készségük gyarapodása okáért sem. Csupán az ismétlésnek emez 
egyedül divatos és kizárólagos formája ellen lehet szót tenni; hiszen 
ismerős anyaggal is le lehet kötni az egész osztály figyelmét, ha az 
előadás módját eltaláljuk. E tekintetben kíván a szerző némi eszmél- 
tető, gyakorlati tanáccsal szolgálni.

Az ő tanári „Notes“-ének csak két rovata van : „Előkészített és 
Rögtönzött feleletek" címen. Tanítványai tudnak erről és mikor elhang
zik a jelszó: „elő nem készíteti ismétlés!" mindenik kihúzza magát, 
soknak szemében ott ragyog a feszült figyelem, az érdeklődés tüze, 
Mintha valami verseny kezdődnék; intentaque óra tenebant.

A fiúkkal sorjában felváltva egy-egy évszámot vagy eseményt 
kérdeztet egymástól. A nevezett számokat azalatt egy társuk a táblára 
írja. Valóságos versenyfuttatás folyik köztük ültő helyükben, szó — szót, 
szám — számot ér. Majd a felirt számokat kell leolvasni, még pedig a 
hozzáfüződő esemény kapcsán.

A kölcsönös kikérdezés már jobban megfelel az önálló szellemi 
munka, tehát a dolgoztató .iskola elvének. A tanulók felváltva tesznek 
egymáshoz kérdéseket valamely pontosan körülhatárolt tételre vonat
kozólag p. u. a hétéves háborúról. Most azután vig, gyors kérdés-felelet- 
csata indul meg, kérdésre menten lecsap a felelet. Nemcsak hely-, sze
mélynevek vagy számok röpködnek a levegőben. Az okok rendjébe is 
belevág néha a tapogató kés. Miért van ez így, miért van az úgy? A 
faggató szóra beáll akárhányszor „nagyhézaga csendnek." A felköltött 
becsvágy szinte kerékbe töri magát. Kigyúl az arc, csillog a szem, be
szél az ajak, A tanár az élénk szócsatát a katedra tetejéről nézi, mint



valami megfigyelő magaslatról csapatja mozdulatait a hadvezér. Kezé
ben az átkos osztályzati napló, réme annyi tanulónak, — nem ok nél
kül. Majd harmadik rovatot is nyit benne: „Érdeklődés" felirattal. Ez 
alatt nem szabad a közömbösök, a hidegvérííek nehéz fegyverzetű csa
patáról sem megfelejtkezni, sőt minden fogást meg kell kísérelni, hogy 
ezek is a tűzvonalba kerüljenek, tűzbe jöjjenek. Itt aztán már van 
drága dolga a noteszből kirántott ceruzának.

A lassú észjárású, figyelmetlen növendékeket különösen a próba
kérdések éles ösztökéjéveí kell ösztönözni, Az ismétlés, jegyzi meg a 
tanácsadó, ilyenkor már próbakérdésekké (Stichproben) alakul át; azok
ban folyik tovább és ér véget. Nem hinné az ember, mi mindent ki 
lehet venni ilyenfajta ismétléssel Stichproben repetition) az osztályból, 
sokszor bizony olyat is, ami addig benne csak a „tudat-küszöb" alatt 
lappangott.

Az eddig mondottak, figyelmeztet az író, mind csak a rövid is
métlésre vonatkoznak, a mi egy óra keretében elfér. Ezután következik 
az annyira rettegett általános ismétlés; ennek már egész órát szentel. 
Gyakoriságáról vitatkozni lehet; elég minden nyolc hétben egy belőle. 
Szerinte fő, hogy megtartsa vizsga jellegét. Tanítványaink „aranyos“ 
könnyelműsége és lustaságba hajló nehézkessége eléggé igazolja ez in
tézmény szükségét. Az általános ismétlésnek sem szabad unalmassá válni.

Befejezésül az ismétlés írásbeli alakjáról mondja meg a véleményét. 
Tíz percnél nem tarthat tovább; ezért extemporalenak is hívják. Az el
járás egyszerű: 10—15 jól megfogalmazott kérdést adunk fel, a tanulók 
egyszerűen utána írják a feleletet néhány szóval és gyorsan. Utoljára 
egy-két eseményt is megnevezhetünk és a tanulók csak a puszta év
számot teszik hozzá.

Mikor sok a tanuló egy osztályban s ennél fogva lehetetlenség 
míndeniket felszólítani, ez a módszer mintegy magától kínálkozik. Meg 
van vagy nincs engedve hivatalosan, sokszor kénytelen a tanár hozzá, 
mint rendkívüli segédeszközhöz folyamodni. Szükség törvényt bont. 
Hiszen maga az osztály zsúfoltsága is tulajdonkép törvényellenes állapot.

Miután a cikkíró előadása közben annyi kérdést megengedett a 
tanulóknak s úgyszólván kérdések alakjában végeztette el az óra ele
jének munkáját, maga is fölteszi záró szókép a kérdést: mit szólnak 
kartársai az ő javaslataihoz? A kinek, úgymond, veres posztó a dol
goztató módszer (Arbeitsunterricht), az hamar és fölényesen végez vele. 
„Ijesztgetés, rémkép, kínzó eszköz, időpocséklás, ismeretfitogtatás, 
hiúságvásár, idétlen versengés, dressura" s több efféle lekicsinylő sza
vak vesszőfuttatását kell kiállania. Nem is régi tanároknak, régi meste
reknek szól az ő tanácsa. Fiatalokhoz «beszél, nekik mondja: crede 
mihi experto Ruperto.

5. Herleitung der Heronischen Dreiecksformel durch funktionale 
Überlegungen címen B. Chemnitzer, tanügyi főtanácsos szakszerű el
mélyedéssel írt tanulmánya olvasható.

6. Die Pflanzengeographie im botanischen Unterricht der höheren 
Schule c. Dr. R. Cunze tanügyi ülnök tanulságos adatok és példák nagy
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bőségével áradó fejtegetését találjuk, Kezdi mindjárt azzal, hogy a nö
vény-földrajz majdnem egész a mai napig mostoha gyermeke volt a 
természetrajzi oktatásnak. Legutóbb már nagy változás észlelhető e téren. 
A tankönyvek néha épen növényföldrajzi szempontokhoz igazítják be
rendezésüket. Cikkében tehát annak bizonyítgatását tűzi ki célúi, mikép 
fogható fel a növényföldrajz oly „koncentrációs" területnek, ahonnan 
mindenfelé sugarak lövelnék szét, úgyhogy bennök és általuk a növény
tan más tájai is kellő világításba kerülnek.

Egyes fejezetei, Floristísche, Ökologische, genetische és Mensch- 
und Pflanzengeographie címet viselnek. A növényföldrajz egész terüle
tének alapja, úgymond, a floristika. Ez veszi fel, tűnteti ki egy-egy vi
dék növényalakjainak a képét; ez szabja meg a rendszeres besorozást 
és állapítja meg a környék egész mivoltát. A floristika eredményein 
nyugszik utóvégre a növénytani oktatás.

A rendszertanon és floristikán kívül eső új feladat szerinte, egyes 
növényfajoknak a környezettől való függését megállapítani, majd össze
hasonlítások útján azokat a tényezőket, amelyek a növényekre nézve 
fontossággal bírnak.

A genetikus növényföldrajzot csak újabb időben vették művelés 
alá. Az e téren való eredményes kutatások egyéb növénytani, valamint 
más tudományágak széles ismeretkörét tételezik föl, úgyhogy ez a szak 
az iskola határain túl nőni látszik; ám azért példákon az alapgondo
latok elég jól szemléltethetők és a honi flora fejlődésének rövid, össze
foglaló áttekintése haszonnal követkczhetik utánok. Mindazáltal érthe
tetlen maradna előttünk, folytatja tovább, a mi vidékünk, ha az ember
nek a természetre, különösen pedig hazánk növényvilágára való be
folyását meg nem magyaráznék. Bár a művelt népet körülfogó természet, 
lehet gondolni, nem maradhat teljesen magára, felfakadó nyers erőire, 
vad tenyészetére hagyva, mégis bizonyos tisztelettel, kegyeletes meg- 
illetődéssel kell gondoskodnunk arról, hogy egyes vidékek lehetőleg 
eredeti mivoltukban, természeti sajátságaikat, pompájukat megőrizve 
maradjanak fenn, mint a népek történetének élő emlékművei, mint a 
természet iránt joggal és kötelességszerűen érzett háládatosság csekély 
jele, az iránt a természet iránt, mely a mindenféle javak bőségszaruját 
szüntelen áradattal és készséggel ontja elibíink. Itt kínálkozik jó alka
lom felhívni az ifjúság figyelmét az ú. n. védelmi területekre, nemzeti 
parkokra, amilyenek legelőször Amerika gazdag növényvilágában léte
sültek és más, hazájára büszke, becsvágyó nép kebelében, amelyik 
múltját, eredetét tiszteletben tartja s amit átvett, örökölt, azt nagyra- 
becsiili.

A mai forrongó világ, a maga nagy népszaporúlatától ösztönözve, 
megint írtóháborúra indul a szabad természet termékei ellen, miután a 
saját emberfajtáin, pusztító, romboló erejét már eléggé kipróbálta. Üj 
harcot kezd az alig befejezett, sőt be sem fejezett másik harc után. 
Üj életet olt, új élet után. Az erdőt sem kíméli: vágja, írtja, tépi, szag
gatja, termősíti; a pusztát felugarolja, a mocsarat kiszárítja, a sívár ho
mokot legalább lucfenyő dugványokkal megköti — mindezt szemünk 
láttára. Ám keze alatt a meghagyott erdő is más képet ölt . . ,
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A befejező részben szóvá teszi még a növényföldrajznak más tu
dományok és műveltségi javak egész sorával való kapcsolatát. Legközelebb 
áll hozzá természetesen a földrajz a vele összefonódott ismeretágakkal, 
amilyen a földtan, éghajlattan, vegytan. Szót érdemel utoljára még az 
ember viszonya a növények elterjedéséhez s amit innen merítünk 
okulást, az egyrészt az ifjú fejlődésének hasznos tényezője, másrészt az 
ember és történelmének világában sok mindent megértet velünk.

(Mezőtúr) Fejér Lajos.

Egyházi és iskolai hirek.
A magyar közélet nagy halottjának frissen 
hantolt sírjához mindenünnen elzarándokol 

a hazafiúi kegyelet, hogy elhelyezze ott a hála, az elismerés, a csodálat 
és a szeretet hervadhatatlan babérkoszorúját. Rákosi Jenőt az egyete
mes magyarság siratja. Amint az ö derűs, hívő, reménykedő lelkének 
nem volt változhatatlan valóság a megszűkített országhatár, hanem csak 
átmeneti keserűség, amelyből nemsokára fel fogunk ocsúdni, mert ez a 
történelem, a logika, a földrajz és az igazság egyenes követelménye, 
úgy a magyar gyásznak is teljesen mindegy e percben, hogy a Duna- 
Tisza közén, Erdélyben vagy Amerikában zokog-e fel, csak egyazon 
fájdalommal száll a felé a sírhant felé, amely a magyar múlt büszke 
szerelmesének, a magyar jelen izzó lelkesedéssel harcoló katonájának, 
a magyar jövő színes fantáziával fényes dicsőségről álmodó rajongójának 
múlandó tetemeit takarja.

Rákosi Jenő szelleme mindaddig él, amíg magyar él ezen az ezer
éves földön. Az a szellem, amely fél századon át a magyar életet irá
nyította, a magyar reményt élesztette, a magyar gondolatot terjesztette, 
a magyar hitet erősítette, olyan képességekkel, olyan meggyőző erővel, 
olyan fölényes határozottsággal, olyan magával ragadó tűzzel volt meg
áldva, hogy annak élni, hatni, munkálni és termékenyíteni kell a magyar 
idők legeslegvégeig.

Pályáját újságírással kezdte. Egészen bizonyos, hogy hatása ezen 
a téren maradt a legnagyobb. Az egész újságírói nemzedék ismeri atya
mesterének, aki a maga példáján bizonyította be, hogy a toll a leg
hatalmasabb fegyver a világon, ha tiszta, mocsoktalan szándék irányítja, 
független meggyőződéstől vezetett kéz forgatja. Ez a tétele a tisztes 
magyar újságírásnak, nemcsak itthon toborzott egy különlegesen önzetlen 
gárdát, hanem az egész föld kerekén becsületet szerzett neki, mert 
benne volt kigondolójának befolyásolhatatlan szókimondása, fanatikus 
nemzetisége, emelkedett szelleme és a formai kicsiszoltságra való törekvése. 
Két valóságos rögeszméje: a „magyar imperiálizmus" és a „harminc- 
millió magyar“ úgy átment a köztudatba a határokon innen és túl, hogy 
ezeket nevétől soha senki el nem választhatja. Politikus volt minden 
közügyre döntő befolyással, minden külső hatalmi jelvény nélkül. Véle-

R á k o s i  J e n ő .
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ménve döntött a legbonyolultabb államkormányzati kérdésekben a nélkül, 
hogy bársonyszék vagy mandátum után valaha is kinyújtotta volna a 
kezét. Mert világos értelme mindig meg tudta találni a leghelyesebb 
megoldást, tanúltsága lebilincselte a legszembenállóbb meggyőződést, 
jószándékával pedig fegyverletételre kényszeritette a legmakacsabb ellen
felet is. Politikája tiszta és világos volt, egyes tereken talán nehézkes 
és megtorpanó, de mindig felvilágosúlt és magyar. Becsült minden em
bert, faji és vallási különbség nélkül, aki magyar akart és szeretett 
lenni, de támadott mindenkit, aki a magyarságnak szóval vagy tettel 
ártani merészkedett. S dicsekvése vagy gáncsa emberek és törekvések 
sorsát döntötte el — legalább is a hazai hivatalos világ előtt. Ez a 
szellemi erőkön épült hatalom juttatta azokhoz a vezető pozíciókhoz, 
amelyeket az újságírói intézmények mindegyikében a közbizalom meg
nyilatkozásaként elfoglalt.

Bár Rákosi Jenő ujságirói működése hangjával, tartalmával és 
stílusával maga is a legnemesebb értelemben vett irodalom, mégis külön 
kell róla szólani, mint a szépirodalom művelőjéről. A drámaírás éppen- 
úgy ifjúkori szerelme, mint az újságírás. Már huszonnégyéves korában 
olyan sikert arat a Nemzeti Színházban, amilyen akkor a legritkább 
számba ment. Színpadunkon ebben az időben elég zavaros állapotok 
uralkodtak. Még élénken él emléke annak a letűnt irányzatnak, mely a 
költői értékek előtérbehelyezésével vélte legjobbnak szolgálni a színpad 
irodalmát, de az uralkodó felfogás már a színpadi hatások erőszakos 
halmozásának álláspontján volt. Az esztétikai követelményeket egészen 
háttérbe szorította az izgalmak, a váratlan fordulatok, a kiélezett hely
zetek és a meglepetések hajszolása. Rákosi fellépése kiegyenlíti ezeket 
az ellentéteket. Visszatérve a modern dráma megalapítójához és minden 
szabályának kiapadhatatlan ősforrásához, Shakespeare-hez, hirdeti, 
hogy a két törekvés összeegyeztetésével kell drámánkat'tovább fejlesz
teni, — de a zengő költői nyelv, a szív rejtelmeinek hü feltárása, a 
korok és emberek természetes jellemzése elengedhctetlenebb a technikai 
mesterkedéseknél és a színpadi fogások szemfényvesztésénél. Ezzel új 
iskola megalapítójává lesz s az új romantikusok feje, megépitője lett 
annak a hídnak, mely a XIX. század végének és közepének dráma- 
irodalmát összeköti, azaz a fejlődés örök törvényének láncszemszerii 
érvényesülését biztosítja. Vörösmarty, Szigligeti, Rákosi, Herceg — ime 
a múlt század utolsó három negyedének drámairodalma a négy határ
jelző neveivel kifejezve. De Rákosi nem lett volna az, aki volt, ha 
megelégszik a költészet gyakorlati művelésével. Elméletben is rengeteget 
foglalkozott az „ars poetica“-val s különösen a nyugatosok eszmevilá
gába nem tudott beleegyezkedni a maga meg nem alkuvó hazafias, vallá
sos és erkölcsös életfelfogásával és nyelvtisztaságot meg formatökéletes
séget hirdető alaptanításaival. E téren keletkezett polémiája, a tragi- 
gikumról irt terjedelmes munkája és számtalan kritikája, ünnepi beszéde, 
könyvismertetése nyitotta meg előtte legelőkelőbb irodalmi és tudós 
társaságaink kapuját.

És ha mindezekhez hozzávesszük, hogy minden társadalmi moz
galomnak mely fajunk dicsőségét, érdekét vagy mentését szolgálta, lelkes
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híve és szószólója, nem egyszer megindítója és irányítója volt, előttünk 
áll az a páratlanul széles munkatér, amelyen Rákosi Jenő értünk küzdött 
és dolgozott. Ezért a haza minden jó fia köszönettel hajoljon meg tisztes 
emléke előtt és áldja halóporában is a magyar nemzetiesség legtisztább 
lelkületű apostolát.

(Mezőtúr) Dr. Kovács Géza.

Dr. Székely György, j tan'tói családból származott, ref.
------1----------------------- 1—! tanárnak készült s tanári munkássá

gának csaknem felét ref. tanintézetek körében töltötte, — illő tehát el
hunyta alkalmából személyéről és pályájáról folyóiratunknak is meg
emlékeznie.

Keleméren, a Tompa éneke révén országos hírűvé vált papiak 
szomszédságában született 1866-ban. Gimnáziumi tanulmányait Rima
szombatban kezdte és Sárospatakon fejezte be, ahol 1884-ben tett 
érettségi vizsgálatot. A következő négy éven a budapesti egyetem hall
gatója lett, ahol a magyar és német nyelv és irodalom tanulmányozá
sára adta magát; e kettős szakból merítette első, nyilvánosan megjelent 
dolgazatának tárgyát: Bürger költészete és hatása Csokonaira, amellyel 
1888-ban doktori képesítést szerzett. Az 1889 —1890. iskolai évet állami 
ösztöndíjjal a lipcsei egyetemen töltötte. Hazajővén a nagykőrösi fő
gimnáziumban mint a német nyelv tanára működött az 1890—4892. 
iskolai évben. Ekkor váratlan fordulat köszöntött be az életében: a 
tiszáninnení ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése 1892-ben a sáros
pataki főiskolában a Kun Pál halálával megüresedett bölcsészeti tan
székre választotta meg akadémiai rendes tanárnak. Ma csodálkoznánk 
ezen, de a régibb időkben elég gyakran előfordúlt, hogy a főiskola 
elöljárósága egy-egy jóravaló fiatalembert — a szükség szerint — oly 
szakra alkalmazott tanárnak, amely meglehetősen vagy egészen távol 
állott az illetőnek eddigi tanulmányaitól. így pl. id. Mitrovics Gyula 
dogmatikusnak, Radácsi Gy. egyházhistorikusnak készült s lett az előbbi
ből a gyakorlati theologia, az utóbbiból az ószövetségi irásmagyarázat 
kiváló tanára; 1885-ben a Bokor József lemondása után, egy egyszerű 
ügyvédet választottak meg a filozófia professzorának, aki alig értett 
többet a filozófiához, mint a hajdú a harangöntéshez.

Székely György Sárospatakon nagy erővel feküdt neki a bölcsé
szet tanulmányozásának; de kivált az esztétika körében mozgott ott
honosan, mellyel az egyetem padjain is szeretettel foglalkozott. Ez irá
nyú tanúlmányaiból nőtt ki két nagyobb dolgozata: A qualitativ érzel
mek psychologiája (Sárospatak, 1897.) s Művészet és erkölcs Budapest, 
1903, melyet a M. Tud. Akadémia dicséretben részesített. Ugyanekkor 
az elismerés más jelei is koszoruzták homlokát: kartársai 1903-ban a 
főiskola akadémiai és közigazgatójává választották (e tisztséget két éven 
át viselte). 1906 elején a budapesti egyetem bölcsészeti kara a psycho- 
logiából magántanárrá habilitálta, 1907. junius havában a közoktatási 
miniszter az Erzsébet-nőiskola tanárává nevezte (honnan 1919-ben a 
budapesti Pedagógiumhoz ment át tanárnak). /

így 1907-ben, 15 évi működés után búcsút md|idoéfe»-#ájpspataki
T i i nX
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főiskolának és Budapestre költözött. A fővárosban csakhamar élénk 
irodalmi és tudományos munkásságot fejtett k i; egymásután jelentek 
meg Lélektan (1909) és Morálpedagogai problémák (1913) c. müvei. 
Pályájának az utóbbi pataki évek alatt bekövetkezett fokozatos emel
kedése azt a hitet és reményt keltette benne, hogy ez az emelkedés 
még fokozható lesz. így érte szivét az első nagy csalódás: az 1914-ben 
felállított két új egyetemen nem sikerült bölcsészeti tanszéket kapnia s 
ez mély fájdalommal töltötte el szivét. Azután jött a világháború, mely 
reá és családjára is sok aggodalmat és gyászt hozott: egyik fia a buko
vinai harctéren esett el, a másikat összeroncsolt idegzete vitte a sírba, 
E csapások előbb a felesége szivét törték meg, aki pár év előtt hunyt 
el, majd a Székely Gy. testi és lelki erejét is elsorvasztották, úgyhogy 
néhány évvel ezelőtt megtörtén nyugdíjba kellett vonúlnia.

Halálával, mely hosszas szenvedés után január 26-án következett 
be, a filozófia és pedagógia egy szorgalmas, odaadó munkását veszíti 
el, míg barátai a jószivű és korrekt férfiú kidőltét siratják benne. 
Áldott legyen emlékezete! Rácz L.

Szi lágyi  Dezső, a hajdúnánási ref. reálgimnázium nyugal
mazott tanára, életének 47-ik esztendejé

ben Füzesgyarmaton elhunyt. Középiskolai tanulmányait a mezőtúri ref. 
gimnáziumban végezte, tanári oklevelét a kolozsvári tud. egyetemen 
szerezte meg. Mint alapvizsgás tanárjelölt az 1902—3. évben a hajdú
nánási ref. gimnáziumban kezdette meg működését. A szakvizsga leté
tele után 1904. szept. 1-én a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 
választotta meg helyettes tanárnak, de hat heti működés után ismét 
Hajdúnánáson foglalta el előbbi állását, ahova a jeles készűltségű, szép 
eredményt elért ifjú tanárt a tanszék megüresedése folytán örömmel 
választották meg s a következő évben, oklevelének megszerzése után, 
állandósították. Különösen a történelem tanításában ért el feltűnően szép 
eredményt. A függetlenségi eszmének rajongó híve volt s tanítványait 
rajongó faj- és hazaszeretetre nevelte. A világháború izgalmai között, 
öröklött idegessége betegséggé súlyosodott, úgyhogy 1922. szeptemberében 
nyugalomba kellett vonulnia. A nyugalom éveiben is folytonosan tanúl- 
mányokkal és tanítással foglalkozott. 1928. őszén viszavonult családjá
val Füzesgyarmatra, hol atyja lelkész volt. Két hónapi súlyos szenvedés 
után itt nyúgodott meg küzdelmei után. Márk Imre.

Bakó József nagykőrösi ref. lelkész f. évi jan. hó 23-án 
elhúnyt, 67 éves korában; temetése jan. 

25-én volt nagy részvét mellett. Egyházi lapjaink méltatták lelkészi 
működését. A mi tanügyi lapunk is megemlékezik róla, mint olyanról, 
akinek csupa szeretettel volt tele a szíve, aki gyűlölni tán sohasem 
tudott. Különösképen szerette pedig a ref. iskolákat, azok tanulóit s 
még tanárait is. Ez a szeretet sarkalta arra, mint maga mondá, hogy 
egymásután huszonnyolc évben küldette ki magát kormányképviselőül 
ref. középiskolák érettségi vizsgálataira. Megható volt az a féltő aggo
dalom, az az aggódó szeretet, amellyel őrködött a tanulók, legfőkép a
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gyengébbek felett, hogy valami baj ne érje őket a vizsgálatok folyamán. 
Azok, akik az ő kormányképviselősége alatt érettségiztek, bizonyára 
hálás szívvel gondolnak rá vissza s meghatva olvasták a hírt elhúny- 
táról. Mi, tanárok is, ejtsünk érte néhány forró könnyet, hisz egyike 
volt azoknak a keveseknek, akik minket is szerettek.

Bothár Dániel, a soproni ág. h. ev. liceum nyug. tanára f. * 1
hó 8-án, életének 73-ik évében, 40 évi 

buzgó tanári működés után, nyugalomba vonulásának 7-ik évében, el- 
luinyt. Melegszívű, nagytudományú tanár volt, akit szerettek és tisz
teltek mindazok, akik ismerték. Temetése febr. 10-én volt Sopronban.

Steuer  Lajos, a budai ev. egyház volt tanítója, majd a 
pesti egyház vallástanára, Hegyeshalomban 

meghalt. Temetésén Reif Pál, a vallástanári szakosztály elnöke és Gaudy 
László hitoktatási igazgató képviselték az ev. vallástanárok testületét.

Akadémiai segély. A Magyar Tud. Akadémia igazgatótanácsa 
Fínáczy Ernő egyetemi professzor előterjesztése és a III. osztály javas
latai alapján Szelényi Ödön egyet, magántanárnak tudományos kutatások 
céljaira ötszáz pengőt szavazott meg.

Új ref. polgári fiúiskola. A tiszántúli egyházkerületi közgyűlés 
421. számú határozatával kimondotta, hogy a kollégiumi polgári fiúiskola
1. osztályát az 1929'30. iskolai évben az egyházkerület, a kollégium és 
a debreceni egyház anyagi támogatásával megnyitja.

Mikolik Kálmán, ny. leányiskolái igazgatót, az 0, E. T. tiszteleti 
tagját a magyarországi Eötvös-alap tiszteleti tagjává választotta és az 
erről szóló oklevelet neki dec. 28-án tartott ülésében átadta.

A Nyíregyházán megjelenő „Nyírvidék“ c. politikai napilap most 
ünnepelte fennállásának félszázados jubileumát. Mostani szerkesztője 
dr. Vietórisz József főigazgató, aki ebben a minőségében is értékes 
kultúrmunkát végzett.

Luther Kis- és nagykátéja. Ez évben lesz 400-ík fordúlója an
nak, hogy Luther híres Kis- és nagy kátéja megjelent. Ez alkalommal a 
magyarhoni egyet. ev. egyház külön bizottságot küldött ki. A Kis Káté 
megjelenésének, valamint a speyeri birodalmi gyűlés négyszázados évfor
dulójának megünneplésére július 21-ét tűzte ki az egyet, gyűlés. A Kis 
Káté új fordítását Adorján Ferenc nyíregyházai leánygimnáziumi igaz
gató készíti.

A „Hegyen épített város“ c, egyházi és politikai hetilap szer
kesztőségét a budai Luther Szövetség kívánságára Hüttl Ármin budai 
vallástanár vette á t..

A Magyar Külügyi Társaság dr. Bruckner Győző és dr. Surányi- 
Unger Tivadar miskolci jogakadémiai ny. r. tanárokat rendes tagjai közé 
választotta.
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Surányi-Unger Tivadar ev. jogakadémiaí ny. r. tanár megbízást 
kapott, hogy az amerikai „Encyclopedia of the Social Sciences" számára 
a magyar és osztrák társadalomtudományok fejlődéséről szóló részt ki
dolgozza.

Tarlózás címen független ev. szemle indult meg 1929. jan. 23-án. 
Irányát a beköszöntő eme szavai jellemzik: „Egyházi lapjaink gúzsba 
vannak kötve, nem mernek független álláspontot elfoglalni és a legége
tőbb kérdésekben is a megnyilatkozás kötelességét köntörfalazással 
hárítják el maguktól s olyan cikkeket, amelyek az egyházkerületek, vagy 
az egyet, egyház vezetőit bírálják, egyszerűen félreteszík és mellőzik." 
E füzetes kiadvány tehát a „rég nélkülözött" független ev. sajtót akarja 
képviselni. Kiadója: Kirchner Gyula. Budapest, I., Városmajor-utca 30.

A Harangszó című ev. hetilap, melyet Kapi Béla püspök alapí
tott és amelyet most Czipott Géza és Németh Károly szerkesztenek, 
az idén kezdte meg XX-ik évfolyamát. Ez ev. lapnál oly szokatlan jubi
leum alkalmából laptársainkat őszinte elismeréssel és áldás-kívánattal 
köszöntjük.

Szígethy Lajos: Luther lelke c. népszerű művének III. kötete 
is megjelent! Kapható a szerzőnél, Budapest, I., Csap-utca 6. Ára 3 P.

Új egyetemi tanár. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére a szegedi egyetem jog- és államtud. karán 
rendszeresített közgazdasági tanszékre Surányi-Unger Tivadar dr egyet, 
és műegyet. magántanárt, a miskolci ev. jogakadémia ny. r. tanárát 
egyetemi nyilv. rendkívüli tanárrá kinevezte.

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége utolsó összejövetele alkal
mából Melich János egyetemi tanár, a szövetség társelnöke, mélyenjáró 
emlékbeszédben áldozott Bartóky József, a kiváló író emlékének.

Pesthy Pál — egyházkerületi felügyelő. Pesthy Pál, volt igaz
ságügyminisztert a bányai ev. egyházkerület felügyelőjévé választották. 
Mint igazságügyminiszter, úri modorával, higgadt bölcseségével és derült 
lelkületűvel sok rokonérzést keltett. Újabban mind sűrűbben kapcsoló
dott egyháza közéletéhez. Hisszük, hogy legújabb pozíciójában is be 
fogja váltani azokat a reményeket, melyeket személyiségéhez fűznek!

A mezőtúri öregdiákok szövetségének 1929. február 2-án tartott 
népes összejövetelén Faragó Bálint igen értékes előadást tartott a me
zőtúri gimnázium múltjáról.

A szegedi egyetem pedagógiai intézete keresi a Magyar Pe
dagógia 1906. évi 6—7„ 1918. évi 10., 1921. évi 6—10. és 1922. évi 
3—10, számait, Tisztelettel kérem azokat, akik e füzeteket, esetleg az 
illető egész évfolyamokat átadhatják, legyenek szívesek engem, erről az 
ár közlésével értesíteni. Szeged, 1929, febr, 6. Imre Sándor egyet, tanár.
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Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgató
sága felhívja intézeteink tanár- és fenntartótestületeínek figyelmét arra, 
hogy református középfokú iskoláink tanárai külföldi tanulmányút cél
jára a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól segélyt, illetőleg ösztön
díjat kérhetnek.

Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
felkéri a szakosztályok elnökeit arra, hogy a szakosztályok tárgysoro
zatait a közgyűlési meghívóban történő közzététel céljából a közgyűlés 
előtt egy hónappal az elnökséghez küldjék be.

Diákkonferenciák voltak e hó elején Budapesten és Wekerle- 
telepcn. Amott a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kon
ferenciájára gyűltek össze 450-en, emitt a Soli Deo Gloria református 
diákszövetség hívására 220-an. Nagyon örvendetesnek tartjuk, hogy egy 
időben ennyi magyar ifjú diák össze tud seregleni azért, hogy Isten 
országa építéséről tanácskozzék, hogy a Krisztus ifjú magyar hadsere
gének megszervezését elősegítse. Kívánjuk, hogy összesereglésíik sok 
áldást teremjen magyar ref. egyházunk és magyar közéletünk számára.

Az evang. tanáregyesület pénztárába 1928. nov. 29-től 1929. 
jan. 29-ig a következő összegek érkeztek: A nyíregyházi ev leánygimn. 
tanulók utáni járuléka az 1928 29. tanévre: 103'20 P, a budapesti ev. 
leánykollégium tanári testületének tagdíja (20 tag után) 1929-re: 80 P, 
a vallástanári szakosztály járuléka: 24 P, dr. Krajzell Miklós törvény- 
széki tanácselnök előfizetése: 5 P, dr. lándori Kéler Zoltán egyházker. 
felügyelő, felsőházi tag előfizetése: 5 P, dr. Szolár Ferenc tagdíja 1927 
és 1928-ra: 6 P, Barcsai Károly (Győr) és Szelényi Gusztáv tagdíja 
1929Lre, egyenként 4 P. Dr. Losonczi Zoltán ev. tanárcgy. pénztáros.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztálának közleményei.
1928. december 20-tól 1929. február 12-ig beküldőitek:

I. Tagsági díjra: Dr. Németh József Budapest 4, Budai József 
Miskolc 12, Hajdúnánás 56, Pápa gimnázium 16, Nagy Vilmos Nyír
egyháza 4, Békés 56, Hosszú Lajos Szeged 8, Kecskemét nőképző 28, 
Győrffy István Szeged 4, Debrecen tanítóképző 48, Karcag 60, Kisúj
szállás 68, Pápa tanitónőképző 44 P.

II. T. Gy. N. A .-ra: Hajdúnánás 454’80, Csurgó 459'20, Győnk 
244’80, Békés 501 "76, Hajdúböszörmény 766‘08, Kisújszállás 590'40, 
Miskolc reálgimn. I. félév 610’40, Budapest gimnázium 1116, Miskolc 
leánygimnázium 1133'44, Kiskunhalas 555'52 P.

III. Protestáns Tanügyi Szemlére: Debrecen leánygimnázium és 
tanitónőképző fenntartó testület 50, Debrecen gimnáziumi tanári kar 50, 
Békés 40, Gyönk fenntartó 50, Gyönk tanári kar 30, Kecskemét tanitó
nőképző 25, Kisújszállás 80, Budapest gimnázium 80, Hódmezővásárhely 
80, Karcag fenntartó 50, Miskolc leánygimnázium 80, Hajdúnánás fenn
tartó 50, tanári kar 30, Pápa (Dunántúli ref. egyh. kér. pénztára) 50 P.

Jakucs István, pénztárnok.
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Szerkesztői üzenetek.
K. L., Szeged. Megkaptuk, közölni fogjuk.

Pályázati hirdetmény.
A szeghalmi ref. Péter András reálgimnázium igazgatótanácsa 

pályázatot hirdet egy mennyíségtan-természettani és egy német szakos 
tanári állásra. A német szak mellett a másik szak lehet latin, angol 
vagy magyar. Testnevelési tanári oklevéllel rendelkezők előnyben része
sülnek. Az igazgatótanács a pályázat eredménye szerint választ rendes vagy 
helyettes tanárokat. Pályázhatnak protestáns vallású okleveles közép
iskolai tanárok. Javadalmazás egyenlő a nem állami tanszemélyzet 
részére megállapított javadalmazással. Az állások 1929. szeptember 1-én 
foglalandók el. A szükséges okmányokkal felszerelt kérvényeket 1929. 
április 1-ig az intézet igazgatóságához címezve (Szeghalom, Békés-megye) 
küldjék be a pályázók. Személyes megjelenés kötelező.

Szeghalom, 1929. február 9.
Papp Lajos

az igazgatótanács h. elnöke.
Nagy Miklós 

igazgató.



Új könyvek.
Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. I. Miskolc, 1928. Ára 4 P ' ...........
Muzsnai László: A lelek rejtelmes vilaga. Budapest. Szerző kiadasa. 
A Minerva könyvtár új kötetei. (Kolozsvár, Studium bizománya, Budapest.)

10. Dr.Biró V .: A mai közszellem erdélyi történelmünk itélő- 
széke előtt.

11. Dr. Gál K .: A társadalmi közszellem hatása az iskolai 
nevelésre.

12. Dr. Imre L .: A modern nevelési rendszerek kritikája.
13. Dr. Császár K .: A jelenkori nyelvújítás. 1928.

Böhm emlék. Szerk. Hittrich Ödön. Budapest, 1928.
Dr. Hankiss J . : A detektív regény. Gaea. 4. szám.
Hoff er A . : A föld belső erői. Gaea. 5—6. szám. Csáthy F. irodalmi 

vállalat, Debrecen. Budapest, 1928.
Barankay Lajos: A gyakorlati tanárképzés megszervezése. Buda

pest, 1928.
Magassy Sándor: Az ifjúság a jövő. I—II. rész. Harangszó könyvtár. 

Szentgotthárd, 1928.
A Lantos R.-T. 42. sz, könyvjegyzéke: Magyarország történelme.

Budapest, IV., Muzeum-körút 3. 1929.
Révay József: A magyar könyvkiadók és könyvkereskedők orszá

gos egyesületének 50 éve. 1878—1928. Budapest, 1928.
Frőbel F. müveiből. Fordította Petrich B. Előszóval ellátta Kenyeres E.

Budapest, 1928. A Kisdednevelés kiadása.
Gaudy László: A bibliai történetek tanításának valláspedagógiai 

módszertana. Debrecen, 1928. Ára 2'60 P.

A szerkesztő bizottság tagjai:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. Bessenyei Lajos. 
Ev. részről: dr. Böhm Dezső, Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési dij egész évre 5 P. Egyes szám ára 1 P. 
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; a tanárkari és fentartő- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénz
tárakba irányítandók.

A z O RTE és OET tagjainak a Prof. Tanügyi Szemle 
külön előfizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.



Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium** 

könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.
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5. Tanárokról. 97. — 6. Válasz Gulyás József megjegyzésére. 98.

Í Hazai és külföldi irodalom.
Hóman—Szegfű: Magyar Történet. 99. — Dr. Trócsányi Dezső:

Magyar Nyelvtan. 106. — Erdély magyar irodalomtörténete. 113. — 
Faragó László: Kossuth-zarándokok útja Amerikába. 115. — Imre 
Sándor: Neveléstan. 116. — Bessenyei Lajos: A tanulók túlterhelése. 
118. — Az ORTE Évkönyve az 1927/28. tanévről. 118. — Papp Ferenc: 
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület Évkönyve az 1927/28. tanévről. 221.

Belföldi lapszemle.
Teológiai Szemle. 221. — Magyar Gyógypedagógia. 122. — Tanítók 
Lapja. 122. — Evangélikus Népiskola. 123. — Városi Szülők Lapja. 
123. — Miskolci Jogászélet. 123. — Orsz. Polgáriskolai Tanáregye
sületi Közlöny. 123. — Ifjú Évek. 123. — A magyarországi ág, h. 
ev. kér. egyház. 123.

Külföldi lapszemle.
Zeitshrift für pädagogische Psychologie. 124.

Egyházi és iskolai hírek.
f Bothár Dániel. 127. — f Kertseher Sándor. 128. — f Fejes Áron. 
128. — Magyar Pedagógiai Társaság. 128. — A protestáns világ 
ünnepe Speyerben. 128. — Küldöttség. 129. — Nyílt levél, 129.—  
Vándorút. 129. — A speyeri birodalmi gyűlés. 129. — A református 
teológiai tanárok konferenciája. 130. — Pataki Diákok Szövetsége. 
130. — Budapesti középiskolai tanárképző intézet. 130.



Két magyar íőúrí pedagógus.
A későn (a XVII. sz.-ban) és csak nehezen meginduló pedagógiai 

irodalmunk, leszámítva az 1867-től kezdődő és azóta meg nem szakadó 
folyamát, 2 ízben szinte váratlanul gyors lendületet vett, bár csak rövid 
időre is. Tartott pedig ez a két időszak először kb. 1776—1796-ig, 
majd pedig 1830—1848-ig; az elsőt bizonyára a külföldi eszmeáram
latok hatása idézte föl, a másodikat pedig kivált a nemzeti érzés erő
sebb lüktetése.

Rousseau Emile-jének volt az az érdeme, hogy a nevelés ügyét 
a müveit világ közös ügyévé, a nevelés és oktatás kérdéseit általános 
érdeklődés tárgyaivá, a természetes, józan ésszel megegyező, realisz
tikus, világias szellemű pedagógia követelését pedig egyetemes szükség
érzetté tette. Közben az abszolút államhatalom is felismerte a nevelés
ügy elsőrendű politikai jelentőségét és ezért annak szervezésére mind 
több befolyást kezd gyakorolni. Es így ki lévén tűzve a cél és magára 
eszmélvén a megvalósítás főtényezője, egész Európában megindulhattak 
a nevelési reformok, melyeknek utóhullámai Ausztrián keresztül ha
zánkba is eljutottak és itt minden előtt megerősítették azt a német ha
tást, mely nálunk 1711. után minden téren előnyomult. Amolyan német— 
magyar nemzedék volt tehát az, mely az űj pedagógiai szellem első 
fuvallatait megérezte. E körbe tartozik gr. Török Lajos 11748—1818.) 
tanulmányi kerületi igazgató, kinek egyetlen pedagógiai dolgozata*) 
eléggé jellemző okmánya e kornak.

A nevelés — űgymond — egy állam ifjúságának olyatén képzése, 
hogy jó gyermekek legyenek, majdan pedig hü barátok, jó emberek, 
becsületes atyák, hű és ügyes polgárok és az állam tevékeny tagjai. 
A nevelés egyaránt kiterjed a test erősítésére és a lélek finomítására, 
de a szerző ezúttal főleg az utóbbival óhajt foglalkozni.

A léleknek 3 alaperejét veszi föl, ezek pedig az emlékezet, érte
lem, ítélő erő, vagyis ész. A nevelésnek tekintettel kell lennie a korra 
íűyCrmek, fiú, ifjú) és az állam 3 rendjére (parasztok, polgárok, nemesek). 
Mijjdegyik rendnek azt az oktatást kell nyernie, mely hivatásának, 
életmódjának és foglalkozásának legjobban megfelel; de legyen kivált 
olyan természetű, hogy az államnak hü, ügyes és becsületes polgárokat

*) Etvas von der Erziehung von Graefen L. Török. Königl. Ober Studium 
Direktor von Kasehauer Litorar. Bozirke. Prossburg 1789. Csak az első 34. oldal 
az övé, a függolék egy német enciklopédia kivonata. Gr. Török L. tagja lesz az 
1790—1. országgyűlés közokt. bizottságának. Ebbéli működését behatóan ismerteti 
Korniss Gy. A magyar művelődés eszményei c. kiváló munkája 1. kötetében.
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neveljen. Az első fokon (gyermekkor) az emlékezet uralkodik, tehát 
minden, ami fejlesztésére szolgál, tanítandó, úgymint a betűk ismerete, 
olvasás, írás, anyanyelv és az állam nyelve, számolás, a földrajz, bib
liai és hazai történet kivonata, mechanika, geometria, végre az első 
kér. tantól áthatott káté.

Az ismeretek közlésének eszközei az iskolák (m, p. a nemzeti 
iskolák) és azok tanítói, akiknek ügyességén fordul meg minden. Az 
iskolák azonban a helységek nagyságához és gazdagságához képest kü
lönbözni fognak. A második fokon az emlékezetet az értelemmel való 
gondos összeköttetésben fejlesztik, a megfelelő ískolafaj, a gimnázium 
és az itt előadandó tudományok a nyelvek, így a latin nyelv mint tu
dós nyelv, a német nyelv, mint az állam általános nyelve; továbbá a 
földrajz és történet bővebben, a magasabb mennyiségtan, a geometria 
és mechanika teljesebb mértékben, de azért mindezeket részben még 
az alsóbb fokon követett módszerrel. A sok tárgyat nem egyszerre 
szabad előadni, hanem legfeljebb kettőt-hármat egy évfolyamban. A 
klasszikusokból főleg Laelius de amicitia, De officiis, Cató de senectute 
ajánlható stb., a német nyelvre pedig Gellért összes művei, melyeket 
le és ismét visszafordíthatnak. A harmadik fokot alkotják az akadémiák 
és egyetemek. Amazok a logikát, fizikát, metafizikát, algebrát, matema
tikát, természetrajzot, természet és népjogot, közigazgatási jogot, ált. 
világtörténetet, rendőri és kamarai tudományokat, ezek pedig még az 
egyházjogot, hittudományt, botanikát, anatómiát, sebgyógyítástant és or
vosi tudományt, A szerző nem mondja, de alapfelfogásából önként 
következik, hogy. itt van az ész fejlesztésének a helye. A tanári állo
mások betöltésénél a pályázatok helyébe a főigazgatók által való jelö
léseket ajánlja és tekintettel arra, hogy az itt művelt tudományok 
fárasztók, gondoskodni kell lovagló, vívó és tánctermekről.

íme egy eléggé érdekes koncepció, mely az iskolafajok felosztását 
a 3 lelki erő egyásután való műveletével hozza kapcsolatba, bár kifeje
zetten kiemeli a lélek egységét; egyébként pedig minden sora a joze
finizmus korának a szellemét tükrözteti: ilyen vonások a felvilágosult- 
ság, tolerancia, államérdek, német nyelv előtérbe helyezése. A mű füg
geléke helyesebb nézeteket igyekszik terjeszteni a testi és erkölcsi 
nevelésről és külön szól a leányok társas neveléséről is.

Már más légkörbe vezet id. Zeyk Miklós*) f 1850. (az első ma
gyar gyorsírási rendszer megalkotója és jeles természetbúvár, aki nagy 
hatást gyakorolt hasonnevű unokaöccsére, a kiváló nagyenyedi tanárra), 
pedig nem oly nagy időköz választja el Kazinczy apósától, csakhogy a 
nemzet rohamosan kezdett haladni ez időben, amennyiben már Szé
chenyi Magyarországa kezdi bontogatni a szárnyait, a liberalizmus pe
dig tetőpontja felé siet. Elsőben már magyarul szólal meg Zeyk, persze 
a 30—40-es évek nehézkes és vontatott magyar tudományos stílusában. 
Nézetei megismertetésének kárára van az is, hogy nem összefüggő 
értekezést kapunk tőle, hanem aforizmákat, hevenyészett megjegyzése

*) Irt Zeyk Miklós hátrahagyott iromáuyai. Összeszedte és kiadta Zoyk Adám. 
Budapest. 1—11. 1874. Kivált a „Nevelés“ c. szakasz. II. 245—382.
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két, melyek sokszor be sincsenek fejezve. És mégis megérdemli, hogy 
feltámasszuk őt a feledékenység sírjából! Nem annyira teleológiai, ha
nem inkább metodikai kérdéseket érint, amennyiben a nevelésnek egy
felől realisztikus technikai, másfelől erkölcsi oldala érdekli, csak a 
tudományos felsőbb oktatásnál tartja nélkülözhetetlennek a hellén nyelv 
megtanulását m. p. azt kívánja, hogy vele kezdessék meg az idegen 
nyelv tanítása. Rámutat arra a különbségre, melv a nevelés föladatában 
létezik nálunk és a müveit külföld, különösen Anglia nevelése között. 
Ott — úgymond — a neveletlent a külvilág észrevétlenül neveli, itt 
(nálunk) a „meglehetős jól alapítódat“ is megrontja. A nevelésnek tehát 
nálunk tökéletesnek kellene lennie, hogy a káros külvilági hatásokat 
ellensúlyozza. A mívelők kezében áll egész jövője hazánknak, nemze
tünknek, tehát minden lehető gondot kell fordítani rá „minden legkisebb 
foncsika erőnk ráfordításával, hogy a nevelés elvei, egész tudománya, a 
lehető legnagyobb tisztaságra hozassák; tenyésztessék, papok által pré- 
díkáltassék — célszerű nevelők neveltessenek. Tisztába hozni, mi az 
ember elrendeltetése, mi különösen a magyaroké ? - - ez a feladat. 
Nevelésünkben eddig semmi gond nem fordítatott arra, hogy az ifjak a 
honfi kötelességekre előkészíttessenek. Jó volna egy tanszék felállítása, 
mely a természettudományokat végighallgatott nevelőjelölteket gyakor
latilag megtanítsa azon kísérletekre, játékokra, melyek által a természet- 
tudományok elemeit legkedvesebben lehet a gyermekek leikébe plántálni."

A gyermekek tanítása a „legtágabb és jól rendezettebb gyakorlati 
elmét igényel. Fő feladata a nevelőnek egy ép, vidor, jól rendezett, 
kifejlett „lelkezetet" biztosítani a növendéknek. A  jó nevelő pedig in
kább tanul a gyermektől, mint tanít neki. Szükséges a Sokrates „men- 
szerének“ (módszerének) tökéletesítése („nem nevetséges káros paró
diája, mint a kátékban!“) annyiban, hogy ne a tanító vájja ki a tanít
ványából, amit akar, hanem hogy kelten együtt nyomozzanak. Aztán 
soha sem szabad egyazon tudományt szakadatlanul űzni, hanem termé
keny változatossággal, folytonos vonatkoztatásokkal előadni. A gyerme
keket nem annyira tanítani kell, mint közölni egymással „magoktól tett 
fejleményeiket“ ; a gyermekek kifejlődésében a legbiztosabb út pedig 
lényegében az, melyen „az egész emberzet“ fejlődött ki. Rendkívül nagy 
súlyt helyez a szerző a természettudományi és gyakorlati nevelésre. 
Gyakorolja a növendék az elemzést, készítsen különféle eszközöket, 
észlelje a természetet, (pl. a patkány laka kinyomozása, a hangya, a pók, 
méh megfigyelése!) A leányok süteménykészítés közben szerezzék meg 
vegytani ismereteiket. A képzelet nevelését Zeyk csak épen érinti; de 
érdekes, hogy a tündérmeséktől félti a gyermekek lelkét. Erkölcsi tekin
tetben ajánlja, hogy ismerjük ki a világ divatosabb hibáit és óvjuk meg 
tőlük a gyermekeket. így figyelmeztessük a divatos hazugságokra. Fő 
gondja a nevelőnek: táplálni a sympathíát. Fogékonnyá tenni a gyer
meket a barátság szent érzelmére, éreztetni kárait az össze nem férhe- 
tésnek, végül gondjai közé tartozik a társasági szellemnek, a közmun- 
kálásnak és az egymás kezére dolgozásnak kifejtése. A vallást szük
ségesnek tartja, „mert a természetben, a világ nagyságában, remeksé- 
gében alapszik, minden embernek lelkében gyökerezetten", a papoktól
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sokat kivárt: mutassa meg mindegyik, „hogy közelebbi viszonyban áll 
az istenséggel fölsőbb tökélyei által." „A papok tanításában első az 
erkölcsi része a vallásnak, a Krisztus tanításának az életbe gyakorlatba 
vitele . . .“

Ezekben csoportosítottuk Zeyk értékesebb pedagógiai nézeteit. 
Ma persze sok helyütt úgy tetszik nekünk, hogy nyitott ajtókat dönget 
velük, némelykor meg elévült egyoldalúságot vélünk látni, de akkor 
nem úgy volt, Ha idején jelennek meg, következetes, sőt radikális rea
lizmusa és pozitivizmusa, nemkülönben racionalizmusa, szinte forradalmi 
hangnak hallatszott volna.*) Csak az a feltűnő, hogy a nemzeti nyelv 
ápolásáról teljesen hallgat. Pedig hogy sajátlagos nemzeti irányban 
óhajtja a nevelést szervezni, több idézetünk mutatja, amint egész mű
vét magyar szellem hatja át. Néhányszor szembeállítja a magyarságot 
a hazai nemzetiségekkel, vagy a nagy nemzetekkel, hogy sajátosságait, 
hibáit, esetleg a szükséges tennivalót is érinthesse. Hát ha még mód
jában lett volna jegyzeteit kidolgozni!

De így is tanulságos ránk Zeyk pedagógiai gondolkozása, mely a 
Törökével együtt fényt vet arisztokráciánknak a nemzeti élethez való 
símulására, nemkülönben arra a nagy szellemi átalakulásra, melyen 
nemzetünk a jelzett időszakban keresztül ment. — És csakis ily száraz 
részletkutatás alapján írható majd meg a magyar nevelői gondolat 
tüzetes története.

Szelényi Ödön.

Az algebra tanításának bevezetése.
Módszertani vázlat.

Az algebra tanítása uj tantervűnk szerint a III. osztályban kezdő
dik. Első pillantásra úgy látszik, mintha ezzel elviselhetetlen terhet 
rónánk a 12—14 éves tanulókra. És igy is van a dolog, ha helytele
nül fogjuk fel az algebra tanítását ezen a fokon. Mert igaz ugyan, 
hogy a mathematika szinte az elképzelhető legtökéletesebb logikai 
rendszer, amelynek képzőereje épen ebben a rendszerességben'rejlik, 
de az is igaz, hogy a III, osztályos tanuló lelki alkata még nem elég 
érett arra, hogy ezt a hatalmas rendszert a maga felbonthatatlan és 
megtámadhatatlan teljességében felszívja és értékelni tudja. Hiszen épen 
azért tanítjuk az algebrát, hogy a vele való foglkozás által érleljük ki 
a tanulóban a logikai gondolkozás szigorú következetességét.

Talán épen az a legnagyobb hibája középiskolai mathematika 
tanításunknak, hogy elfeledkezünk az iskola tulajdonképeni céljáról. Ne
künk nem lehet az a célunk, hogy valamelyik tudomány egyik lezárt 
vagy elhatárolt részletét a maga teljességében megismertessük a tanuló

*) „Letakarítani magunkról az iskolai elveknek legkisebb atomjait, az az 
első és nagy föladat" — mondja egy helyen.
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val, hanem csak az, hogy a kitűzött tárgyat felhasználjuk a gyermeki 
lélek kifejlesztése, a nevelés érdekében. A mathematika sem cél, ha
nem eszköz és pedig nem a tudomány, hanem a nevelés célja érde
kében.

Ebből a téves felfogásból származik aztán az a veszedelem, hogy 
tanításunkban és tankönyveinkben nem a gyermek képességeinek a 
bontogatása, hanem a tudomány tárgyi követelményei kerülnek előtérbe, 
vagyis ahelyett, hogy a'z algebrával való foglalkoztatás közben szoktat
nánk meg a tanulót a logikai gondolkozás formáira és ismertetnénk 
meg vele egy kristályos tudományos rendszer épületét, előre föltételez
zük a logikai gondolkozás képességét. Csakis ebből a föltételezésből 
érthetjük meg azt, hogy tankönyveinkben és tanításunkban a legna
gyobb precizitásra törekszünk, illetve a legaprólékosabb, már-már filo
zófiai jellegű bizonyítgatásokkal terheljük a tanuló lelkét, mintha attól 
félnénk, hogy a gyermek ujjal fog rámutatni az épület lazábban beva
kolt tégláira. Pl. az alapműveletek törvényszerűségeinek mathematikai 
pontosságú bizonyítgatására, a negativ számok elméletének szinte filo
zófiai megalapozására stb. mindjárt a tanítás elején igazán semmi szük
ség nincs. Végre is a tankönyv nem a tudomány elemeinek tökéletes 
tisztázására, hanem a tökéletes tisztázás elemeinek a megismertetésére 
való.

Ha ezzel a gondolattal tanítanánk az algebrát, talán le kellene 
mondani a teljességről, de jobban meg tudnánk közelíteni a célt. Bizo
nyítható ez azzal is, hogy mikor a III. osztály előtt tanítjuk az algeb
rát, akkor nem is gondolunk a tudomány elveinek teljes szigorúságú 
alkalmazására és könnyen sikerül a tanulókkal algebrai tudnivalókat 
megismertetni, — de mihelyt hivatalosan is algebra név alatt tanítunk, 
megfeledkezünk addig szerzett tapasztalatainkról.

Mert az algebrát tulajdonképen nem a III. osztályban kezdjük taní
tani. Megkezdjük azt már az elsőben. S aki meg nem kezdi, az a maga 
dolgát teszi nehézzé. S ekkor tényleg elő is áll a tanulók túlságos 
megterhelése.

Az algebratanítás sikerének előfeltétele az, hogy az I. és II. osz
tályban készítsük elő és szoktassuk hozzá a tanulókat az algebrai gon
dolkodáshoz és eljárásokhoz. Három dologra kell különösen ügyelni. 
Ezek közül az első inkább csak a számtani anyag helyes tanítására 
vonatkozik és oda irányul, hogy a műveletek mechanikus bedressziro- 
zésa helyett sok gondot fordítsunk a szavakban megadott példák bon
colására és ezáltal a logikai gondolkozás képességének fejlesztésére. 
Algebrai természetű a másik két követelmény : a grafikus ábrázolások 
és a képletek használata.

A grafikus ábrázolás tanításánál sem a logikai alapokon, a szá
mok ábrázolásán, kellene kezdeni. Találunk több olyan témakört, amely 
a gyermek érdeklődését megfogja s szemléletesebben vezet be a gra
fikus ábrázolás elemeibe, mint az elvont számábrázolás, igen jó ered
ményt értem el pl. a következő módon. Október végén vagy novem
ber elején, amikor a napi hőmérséklet elég nagy határok között inga
dozik, mcgfigyeltettem a tanulókkal a hőmérő állását minden délelőtt
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9 órakor. Ahány fok volt a hőmérséklet, annyi cm. magasságú függé
lyes, vastag vonallal ábrázoltattam a hőmérsékletet. A vonalak szoro
san egymásmellé kerültek, esetleg egy füzetkocka szélességben. 16—20 
mérés után közös munkával összehasonlítottuk a lerajzolt adatokat és 
megtanultuk leolvasni a rajzból a hőmérsékleteket. Rájöttünk arra is, 
hogy felesleges mindig lerajzolni az egész függélyes vonalat, elég, ha 
csak a vonalak tetőpontját jelöljük s a tetőpontok összekötéséből raj
zoljuk fel a hőmérséklet grafikonját. A következő 15—20 napon ilyen 
módon ábrázoltattam a hőmérsékletet, januárban pedig a negativ hőfo
kok ábrázolását vettem elő. A januári évvégi statisztikai kimutatást el 
lehet kérni a közigazgatási hatóságtól és a hónapok halálozási (esetleg 
születési) adatai alapján megcsináltatni a grafikont s megmondani, hogy 
milyen következtetéseket olvashatunk ki a grafikonból. Ugyanezt meg
csinálhatjuk a csapadékmennyiség havi ábrázolásával is. Természetesen 
az ilyenfajta ábrázolást a második osztályban is folytatni kell, ahol 
már az összehasonlítások kedvéért egy lapon ábrzolhatjuk pl. több 
hely középhőmérsékletí, csapadéki adatait, lázgörbéket, népesedési moz
galmakat stb. A harmadik osztályban aztán a tanterv szerint teljes pon
tossággal és könnyen vehetjük át a koordínatanredszerben való ábrá
zolást.

A másik alkalom a grafikus ábrázolás tanítására a területszámí
tásokkal kapcsolatban nyílik. A négyzet és a kör területének tanításá
val együtt különösen földrajzi adatok ábrából való leolvasását lehet az 
I. osztályban elővenni. A II. osztályban már a százalékszámítás után a 
statisztikai adatok ábrázolása bő teret nyut az ilyenféle grafikonok 
készítésére. A tanulók könnyen és szívesen megtanulják a mechanikus 
négyzetgyökvonást is s akkor körökkel ábrázolhatunk változatos adatokat.

Ugyancsak a földrajzzal való kapcsolat kihasználását teszi lehe
tővé a térképolvasás begyakorlása. Az ískolaterem, az iskola, a lakó
ház, az iskola környékének alaprajzban való elkészíttetése nemcsak a 
gyermek geometriai szemléletét erősíti, hanem számbeli viszonyok mér
tani jelzésére is rávezet.

A képletek alkalmazását is meg kell kezdeni már az I. osztály
ban. Alkalmat nyújt rá a területszámítás: Elég, ha azt mondjuk a tanu
lóknak, hogy sokkal könnyebb megjegyezni a területszámitási eljárást, 
ha a kezdőbetűkkel jelöljük a műveleteket s a négyzet területére azt 
mondjuk: t =  a. a, a háromszögére pedig: t =  a. m'2 stb. Ezeket a 
képleteket még a legrosszabb tanuló is megjegyzi magának. A II. osz
tályban a következtetési feladatok megoldásánál nyomatékosan figyel
meztessük a tanulókat az x betű használatára, különösen arra, hogy 
ez az x mindent jelenthet s arra, hogy a már megadott feladatban 
mégis csak egy értéke lehet az x-nek. Ugyancsak a II. osztályban 
taníthatjuk képletekkel a százalékszámítást is. Persze, csak akkor, mikor 
már a következtetéssel való számítás jól megy. Jól bevált mncmo- 
technikai műszavak a százalékszámításhoz: szöpa, paszö és öszap, 
amelyek alapján sz =  ö. p 'a stb. Tetszik is a gyermekeknek ez a 
mód s két óra elteltével alig hibázik az osztály a százalékszámításban. 
Képleteket írhatunk még fel a súlyszámitásoknál: Bo =  No. j- Ta
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stb. f az aranyezüst számításoknál: ö =  sz -}• p stb. A köbtartalom és 
felületszámításnál, majd a III. osztályban a kamatszámításnál folytat
hatjuk a képletek szerkesztését és természetesen mindenütt a helyet
tesítést.

Ilyen előkészítés után nem lesz nehéz a tanulókat az algebra 
elemeibe bevezetni. Hiszen a legnehezebb és legsikertelenebb szokott 
lenni a betűk alkalmazása és a helyettesítés megtanítása. Ezzel pedig 
nagyjából meg is vagyunk, mire hivatalosan is rákerül a sor.

Az első algebra órán az algebra fontosságának rövid megemlítése 
után mindjárt rátérhetünk arra, hogy mi már ismerjük az algebra elemeit. 
Felíratjuk a már eddig ismert képleteket egymás alá s megpróbálunk 
eddigi tanulmányainkkal kapcsolatos új képleteket is konstruálni. A 
nyereség és veszteség kifejezése a vételárból és eladási árból, az isme
retlen kültag kiszámítása az aránypárban, az osztás műveletének betűk
kel való kifejezése, betűkkel megadott következtetési feladat kidolgo
zása, a fizika bevezetésében tárgyalt képletek lehozása, keverés számí
tási feladatok megoldása bö és változatos anyagot nyújtanak a gyakor
lásra s egyúttal alkalmat adnak az eddig tanultak átismétlésére is. Nem 
szabad az időt sajnálni ettől a bevezetéstől, mert tanításunk csak úgy 
lehet eredményes, ha a tanulók megszokják a betűk alkalmazását. 
Ezekkel a felírt képletekkel kapcsolatban rá lehet mutatni arra is, hogy 
az ö "betű egyszer összeget, máskor ötvénysúlyt, az e betű egyszer 
eladási árat, másszor élt stb. jelent. Ilyen módon jön rá a kezdő arra, 
hogy az algebra a legtökéletesebb rövidített írásmód.

A gondolkozási képesség további fejleszlesztését szolgálják azok 
a feladatok, amelyekkel köznapi számviszonyokat öltöztetünk képlet 
formájába. Pl. Az udvaron játszik a fiú és b leány; kivisznek egy 
kosárban m diót; minden fiú x, minden leány y diót kap, — mennyi 
marad a kosárban ? Egy madár k perc alatt r métert repül; hány 
km-re jut s óra alatt? Elviszünk a boltba z P-t, vásárolunk g méter 
vásznat á z P-ért, d kg cukrot á t fillérért és h P-ért gyümölcsöt; 
mennyit viszünk haza? A példák szaporítása felesleges, — minden 
tanár tud ilyet százszámra konstruálni. Sőt a tanulókat magukat is fel
szólíthatjuk, hogy egymásnak adjanak fel hasonló példákat.

Természetesen a feladatok megoldása közben rávezethetjük a 
tanulókat arra, hogy a szorzás jele a pont, vagy betűk között semmi s 
hogy az osztást rendesen tört alakjában jelöljük ki. így közbevetőleg 
a műveleti jelek használatával is megismerkedik a tanuló.

Kapcsolódik a képletek szerkesztéséhez egy másik nagyon fontos 
feladat is, amivel elég sok baj szokott ezen a fokon lenni: a helyet
tesítés. Ha azonban felidézzük az emlékezetben a kör területének és 
kerületének, valamint a százálékszámítási feladatoknak képlettel való 
kiszámítását, akkor az újonnan alkotott képletekbe való helyettesítés 
sem fog nehézséget okozni. Egy-egy érdekesebb képletbe 3—4-féle 
csoportosításban is helyettesíthetünk számadatokat, de általában minden 
képletbe csináljunk helyettesítést.

Fel kell még itt hívni a figyelmet arra, hogy kettőzött figyelemmel 
kisérjük a házi feladatok megcsinálását. Ez máskor is fontos ugyan,
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de itt sokszorosan megboszulja magát a mulasztás. Már az algebra 
tárgyalásának megkezdésekor figyelmeztetjük a tanulókat, hogy min
denki maga igyekezzék dolgozni, mert idegen dolgozat leírásával csak 
saját magunkat büntetjük meg. De főképen arra vigyázzunk, hogy a 
házi feladatokat közös munkával minden óra elején dolgozzuk ki s 
kérdezzük meg, ki hol és miben hibázott, mert ezzel nemcsak aira 
jövünk rá, hogy esetleg az osztály egyeteme mivel nincs tisztában, 
hanem elkerüljük a hibás eljárások berögzitődését is. Inkább haladjunk 
lassan, illetve osszuk be tanmenetünket kényelmesen már előre, csak 
jusson idő a lehetőség szerint az egyéni kezelésre.

Folytatólagosan rátérhetünk a zárjelek használatának ismertetésére. 
Természetesen olyan példák kapcsán, amelyek az előbbiekhez szerve
sen csatlakoznak. Ilyen példákat is tömegesen szerkeszthetünk. Egy 
kereskedő rendel a + b |  c -f d kg. árut á x P-ért, nyeresége k P, meny
nyiért adja el? Vagy: m f n  litert rendel á d P-ért, elad g litert á z. 
a többit á v P-ért, mennyi a nyeresége. Egy kiránduláson h férfi. 1 
nő és f gyermek vesz részt; a férfiak s, nők és gyermekek t P-t fizet
nek fejenként; mennyibe került a kirándulás összesen ? Nagyon elég, 
ha egyelőre csak a zárjel fogalmával jönnek tisztába a tanulók, — kap
csos és hurkos zárjelek használatára és a zárjelek felbontására csak az 
összevonásnál térjünk rá, Természetesen a zárjelek használatát meg
magyarázzuk közönséges számokkal való műveletek kijelölése közben is.

Mindezeknek a dolgoknak a beidegzésénél minél kevesebb elmé
leti magyarázgatásra van szükség. Példa és példa, ez itt a fontos. Hiszen 
ezen a fokon szinte mechanikussá kell tenni az alapísmereteket, hogy 
a tanulónak az ujjábán legyen az algebrai eljárások alkalmazása. Tehát 
nem az elméleti rész demonstrálására dolgoztassuk a példákat, hanem 
a példák dolgozása kapcsán említsük és tanítsuk a szükséges elméleti 
részt. Ez a természetes folyamat felel meg a tanuló lelki fejlődésének. 
Történelmileg is úgy jött létre az algebra, hogy a gyakorlati példákból 
szűrték le az elméletet és nem megfordítva, mint ahogy sokszor sze
retjük az iskolában csinálni.

Mikor rátérünk az alapműveletek tárgyalására, akkor sem szabad 
azon kezdeni: „Na, fiúk, most meg fogjuk tanulni az összeadást." 
Hanem a képletkészítési feladatok kapcsán úgy kell intézni a dolgot, 
hogy a tanulók maguk tűzzék ki maguknak az összeadás megtanulását 
és maguk jöjjenek rá a törvényszerűségekre.

Kezdhetjük pl. azon a feladaton, hogy Péter összegyűjtött r P-t, 
János kétszer annyit, Margit négyszer annyit; mennyi pénze van a há
rom testvérnek együtt ? Ennek a feladatnak a kapcsán megismertethetjük 
a koefficiens fogalmát s azt, hogy összeadásánál a koefficienseket ösz- 
szeadjuk, a betűkifejezés változatlanul marad. Másik példának jöhet: 
egy apa örökségül hagy fiának p hold földet, leányának háromszor 
annyit, feleségének pedig a gyermekek részével egyenlő nagy részt; 
mennyi földje volt az apának? Vagy: egy pincében van 3 drb z literes 
hordó, 5 drb kétszer, 7 drb ötször és 11 drb hatszor olyan nagy hordó; 
hány liter van a pincében? Most már rátérhetünk ilyenféle feladatok 
kidolgozására: 5a-f 9a-f-13a-f-4a; 15g-f8g-f-6g-|-10g stb, A legutóbb
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említett szavakban megadott példát variálhatjuk úgy is, hogy mennyit 
ér a pincében levő összes bor, ha minden liter ára k fillér. Kétféle
képen kidolgoztatjuk a feladatot: először kiszámítjuk a bor mennyiségét 
és szorzunk k-val, másodszor minden nagyságú hordó árát külön szá
mítjuk ki és azután vonunk össze. így már rátérhetünk több betűvel 
megadott mennyiségek összeadására is.

Következő feladatként kidolgoztathatjuk pl. ez t: egy gazda elad a 
búzakereskedőnek s mázsa búzát á t P-ért, a másik gazda négyszer- 
annyi búzát ugyanolyan árban, a harmadik kétszer annyit á b P-ért; 
mennyit fizetett ki a kereskedő a három gazdának ? Ennek a feladatnak 
a kapcsán megismerkedünk az egynemű és különnemű algebrai meny- 
nyiségekkel. Emlékeztetünk a közönséges összeadás kapcsán tanult 
homogenitás törvényére, azután arra, hogy miképen alkalmaztuk ezt a 
törvényszerűséget a törtek összeadásánál s megmondjuk, hogy ugyanez 
a törvény érvényes az algebrai összeadásnál is, Röviden és a fejlődési 
foknak megfelelően utalhatunk a mathematikában uralkodó permanen- 
ciára is, hogy előkészítsük a talajt az újabb számfogalmak kialakítására.

Amikor a különnemű és egynemű algebrai mennyiségekkel is 
tisztában vannak a tanulók, bármilyen jól megy és bármilyen egyszerű
nek látszik, lehetőleg az összes gyengébb tanulókkal a táblánál is csi
náltassunk egy-egy összevonási feladatot. Nem a könyvben megadott 
példák közül, mert azokat házi feladatokként kihagyhatjuk és ellenőriz
hetjük ezeken kívül.

Rátérhetünk ekkor az összegfüggvény megismertetésére. Hogy mi 
a függvény, azt elsősorban nem algebrai példákon magyarázzuk meg. 
Itt van pl. a hangmagasság, amiről a III. osztályban már tanultak s 
amiből könnyű megérteni, hogy a hangmagasság függvénye a rezgés
számnak. Vagy a százalék a percentnek és összegnek, a finomság a 
színsúlynak és pótsúlynak, az iskolai bizonyítvány a szorgalomnak és 
a tehetségnek stb. Ezek a példák alkalmasak arra, hogy a független és 
a függő változó viszonyát a tanulók megértsék. A több változó fogalma 
sem lesz elérhetetlen számukra. Mikor ezzel tisztában vannak, akkor 
írjunk fel tetszőleges képleteket és kérdezgessük, hogy melyik mennyi
ség a függő, melyik a független változó. A kör területe és kerülete, a 
kocka köbtartalma, a sebesség, a kamat nagyon használható és köny- 
nyen érthető kifejezések erre a célra. Ilyen előkészítés után felírhatunk 
egy összegfüggvényt és fejben kiszámíttatjuk több x-hez tartozó y érté
két. Három ilyen felírt függvény alapján a legrosszabb tanuló is tudja 
kezelni ezeket az egyszerű függvényeket. Ezután maguknak a tanulók
nak kell rájönni, hogy milyen táblázatban legáttekinthetőbb az össze
tartozó értékek feljegyzése. Rá is jönnek, különösen ha a hőmérsék
letek felírására, vagy a községi adófőkönyvek szerkezetére emlékeztetjük 
őket. S ha a hőmérsékletek feljegyzését említettük, maguk figyelmez
tetik a tanárt, hogy grafikusan is lehet az összetartozó értékeket ábrá
zolni. Egy-két grafikont csináltatunk velük az iskolában és otthon is, 
hogy észrevegyék az összegfüggvény és az egyenes vonal között levő 
összefüggést.

(Szeghalom) Nagy Miklós.
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Református középiskolai tanterv.
Minden vitán felül áll, hogy szükség van református középiskolai 

tantervre is. Gyakorlati értéke ugyan nem sok volna, ha elkészülne, 
mert hiszen minden középiskolánk — Debrecen kivételével — az ál
lami tantervet tanítja a háború előtt megkötött állami szerződések ér
telmében, de még egy iskola kedvéért és hasznára is érdemes volna 
az új állami tanterv nyomán egy új református tan tér vet is csinálni. 
Legalább Debrecen e szerint taníthatna. Azonkívül még azt a kérdést 
is fel lehetne az állammal szemben vetni, vájjon jogosan kívánja-e az 
elértéktelenedett, nevetségesen csekélyre zsugorodott állami segítség 
fejében az állami tanterv alkalmazását? Nem a tanári fizetéskiegészíté
sekről beszélek, amik más lapra tartoznak, hanem a régi szerződéseken 
alapuló, de ma már teljesen devalválódott évi segélyösszegekről.

Az ORTE központi igazgatósága épen ezen szempontoktól vezet
tetve kérte is meg a tavalyi közgyűlés határozatába 1 az egyetemes kon- 
ventet egy új református középiskolai tanterv elkészíttetésére. Az egye
temes konvent helyt adván a kérelemnek, az ORTE-t bízta meg az új 
református középiskolai tanterv elkészítésével és hozzá leendő felter
jesztésével. (Megolvasható ez az 1928. év tavaszán tartott konventi 
ülések jegyzőkönyvének 174. számában.) Ez alapon az ORTE központi 
igazgatósága 1928. november havában tartott gyűlésén egy szükebb bi
zottságot küldött ki az én elnökletem alatt, hogy az új református kö
zépiskolai tantervre vonatkozólag javaslatot dolgozzunk ki, illetőleg 
magát az új református tantervet megszerkesszük. Mindezeket pedig 
azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy bárki megállapíthassa: 
igenis megindultak egy új református középiskolai tantervre az elő
készítő munkálatok és nem helyes az az állítás, hogy „az új tanterv 
kiadása óta semmi nyomát nem látjuk az új konventi tanterv megszer
kesztésére irányuló törekvéseknek.“ (Prot. Tanügyi Szemle, 1929. 43. 
lap.) Ellenkezőleg, legfelső tanügyi hatóságunk, a konvent, elvileg dön
tött e kérdésben: szükségesnek ítélte az új református középiskolai 
tantervet. A többi már gyakorlati munka. De nem olyan sürgős és 
sietős. E tekintetben vigyázni kell. Miért?

Az a cikk, amelyre most utaltam, Szemlénk februári számában 
két helyen is céloz arra, hogy „az állami tanterv úgy sem lesz hosszú
életű" és hogy ez a mostani állami tanterv csak „ideiglenes." Én a 
magam részéről, ha nem is vonok le egyszerre ilyen messzemenő kö
vetkeztetést, azt azonban szintén kénytelen vagyok hangoztatni, hogy a 
mostani állami tanterv legalább részleteiben már a közel jövőben is 
mehet át lényeges változtatásokon. Ezt a feltevést létre jövetelének kö
rülményei szinte maguktól megindokolják. Országos tanári közvélemény 
kialakulása nélkül született meg és a három typus megteremtésével, 
valamint a görög nyelv nagymértékű visszaszorításával olyan új utakat 
törekedett a maga számára vágni, amelyeknek nehézségei, akadályai 
szükségszerű módosításokra szorítják. Már a megindulása is ilyen volt.
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Alig jelent meg az 1924. évi formátumában, rögtön át kellett alakítani 
az 1926-os mintára. És bizony azt is el kell mondanunk, hogy bár
mennyi és bármilyen komoly, értékes és hasznos munka működött 
közre a megteremtésében, mégis csúsztak abba bele hibák szép szám
mal. Ezeknek a kijavítása sem késhetik soká.

De van itt azután e részletkérdéseken felül egy sokkal fontosabb 
dolog, ami különösen szemügyre veendő. Ez pedig az, hogy közép
iskolai oktatásunk az utolsó évtizedekben nagyon egyoldalú lett: szinte 
kizárólagos értelmi neveléssé, mig a testi és erkölcsi egészen háttérbe 
szorult. Ez európai tünet, de minálunk épen úgy megvan, mint másutt, 
így állott elő a tanúlók túlterhelése, ami ellen évröl-évre hangosabb 
feljajdúlások hangzottak el tanügyi körökben, szülők ajkáról, orvosi 
adatokként. Úgyhogy kultuszkormányunk körülbelül egy évvel ezelőtt 
ezt a problémát az állami középiskolákban szülői értekezleteken le is 
tárgyaltatta és az eredményeket magához felküldette. Mi lesz ennek a 
további következménye, azt nem tudom ? De én magam is hirdetem, 
hogy sok az elvégzendő tananyag és heti 28—30 szellemi órával szem
ben elenyészően és a fiúk szervezetére veszedelmesen kevés a heti 
2 tornaóra. Ezen az aránytalanságon épen az ifjúság érdekében változ
tatni kell: az elvégzendő tananyagot csökkenteni, a tornaórák számát 
pedig emelni szükséges. Mintha ezt a jövőbeli törekvést szolgálná az a 
miniszteri rendelkezés, amely a heti tornaórák számát ez év elejétől 
kezdve próbaképen 3-ra emelte ? De emellett ott van még az elvég
zendő tananyag észszerű redukciója is, mert ennek is el kell követ
keznie. Hol és mennyiben történik az meg, ki tud ma erre csak meg
közelítőleg is válaszolni ?

íme, milyen döntő és lényeges szempontok késztették a kiküldött 
bizottságot arra, hogy a rábízott új református középiskolai tanterv 
megszerkesztésével egyelőre várjon. Felesleges munkát igazán nem 
akarunk végezni. Annak sem értelme, sem értéke nem volna. Viszont 
e forrongó problémáknak meg kell híggadniok, hogy az állandóbb jellegű 
formátumhoz alkalmazkodva próbáljuk megszövegezni mi is javasla
tainkat. Erről az elhatározásunkról az ORTE rendkívüli választmányi 
ülésén, mely február hó 2-án folyt le Debrecenben, jelentést is tettem 
és a választmány helyeslőleg tudomáséi vette, hogy a bizottság egyelőre 
várakozó álláspontot foglal el. De most itt a nagy nyilvánosság előtt 
is ismertettem ezt az ügyet azért, hogy esetleges hozzászólások és 
megvitatások üdvösen segítsenek tisztázni a református középiskola 
ezen rendkívül fontos kérdését. Mert akármikor lesz aktuálissá az új 
református középiskolai tanterv elkészítése, annak irányelveit és ural
kodó vonásait a református tanárság közvéleménye van hivatva megszabni.

Dr. Bessenyei Lajos.
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Megjegyzések.
1. Kossuth-nap felvételét javasolja a magyar naptárba nagy ba

rátunk, Rothermere lord. Bűn volna meg nem valósítanunk javaslatát, 
nemcsak azért, mert Ő kívánja, minden igaz magyar leghőbb kívánsá
gának képviselője, önzetlen eíőharcosa, hanem azért is, mert már rég 
meg kellett volna valósítanunk. Igenis, már rég kellett volna Kossuth- 
napot ünnepelnünk, nem Kossuthnak, a kiváló embernek, tiszteletére, 
hanem azoknak a nagy eszményeknek ünneplésére, azok előtt való 
hódolatunknak, azokért való harcrakészségünknek ünnepélyes kifeje
zésére, amely eszményeket az Ür Kossuth Lajos által üzent, Kossuth 
Lajos által nyilatkoztatott ki a magyar nemzetnek. Kossuth üzenete 
szólt az 1848. magyarjának, szól minden idők magyarjának, szól min- 
denekfelett a Ma magyarjának s szavára nem hallgatni, szavát nem fo
gadni annyi, mint lemondani gyáván a magyar jövendőről, a szabad, 
boldog Nagymagyarországról. Ebbe a gyalázatos bűnbe esnünk nem 
szabad, be kell hát iktatnunk nemzeti ünnepeink közé a Kossuth-napot, 
még pedig, véleményem szerint, márc. 15-re. Borsos Károly.

2. Tiszta evangéliumi és tiszta nemzeti szolgálatot vár a ma
gyarság a kálvinizmustól; várja a Jézus evangéliumának azt a világos
ságát és szabadságát, amelyből a tudományos haladás, emberi egyen
lőség, jogkiterjedés, általános szellemi fellendülés és anyagi jólét forrása 
fakad; várja azt a se félelmet, se alkuvást, se tettetést, se tétovázást 
nem ismerő hazafiságot, amelynek minden földi intézmények, tehát az 
egyházi szervezetek felett is a haza az első. így felel, nagy igazán, 
klasszikus tömörséggel, Baltazár püspökünk arra a feltett kérdésre, hogy 
mit várhat a magyarság a kálvinizmustól.

Igenis ezt várja tőlünk, kálvinistáktól, a magyarság és múltúnk, 
lényegünk alapján méltán, jogosan várja. De vájjon mi mai magyar kál
vinisták megfelelünk-e minden tekintetben, tökéletesen ennek a várada- 
lomnak ? Nem merek e kérdésre igennel felelni. Én úgy látom, hogy a 
Jézus evangéliumának világosságát és szabadságát sem egyházi, sem 
társadalmi téren nem tudjuk kellő erővel, határozottsággal képviselni, 
nem tudjuk azokat minden emberi gyarlósággal, sötétséggel, minden el
lentétes áramlattal szemben teljes diadalra juttatni; nem tudjuk azt a 
világosságot és szabadságot az emberek, a társadalom leikébe úgy bele
rögzíteni, úgy meggyökereztetni, hogy azok minden emberi gyarlóságon 
diadalmaskodva, ellenállhatatlan erővel irányítsák az egyéni és társadalmi 
életet. E nemtudásunknak legfőbb oka az, hogy magunk sem vagyunk elég 
erősek abban a világosságban, abban a szabadságban. De bizonyos, hogy 
ami megvan is bennünk abból a világosságból, abból a szabadságból, azt 
sem igyekszünk elég búzgósággal, minden adott módon, bevinni a ma
gyar közéletbe. Gerinctelenül, kényelmesen, gyáván, elrejtjük a nálunk 
ietett evangéliumi kincseket, elhallgatjuk, elhallgattatjuk a lelkűnkben élő 
igazságokat s meghunyászkodva nézzük, mint hangoskodik közéletünk
ben a hazugság, a képmutatás, a hitvány önzés, a sötétség, az Anti-



95

krisztus, a rombolás szelleme. Nincs hát okunk elbízakodásra. Szálljunk 
magunkba s a jövőben jobban sáfárkodjunk a nálunk letett talentumok
kal, üdvére hazánknak, egyházunknak, dicsőségére Istennek,

Borsos Károly.
3. Az iskolai lapokról. Az iskola nemcsak tanít, hanem nevel is. 

Ez pedig igen nehéz munka, tekintve azt, hogy különböző egyénisé
gekkel van a tanítónak, tanárnak dolga. Egyiknek a szó is verés, a 
másiknak a verés is kevés. Aztán ott vannak az észrevétlen együtt
nevelő tényezők, az utca, a pajtások, az újságok, a pornographia, a 
mozi, a színház, a meccsek, a törvényszéki tárgyalások, stb. stb. Leg
nagyobb részük inkább ront, mint javít. A szülök sem járnak mindig 
az iskola kezére a nevelésben. Pedig az iskolának és a szülői háznak 
együtt kellene dolgozni.

Az iskola, hogy a gyermeki lélek sok-sok veszélyét elkerülje, a 
bajbajutást megelőzze, sokféle segédeszközt vesz a kezébe. Ilyenek a 
könyvek, folyóiratok, lapok. A református iskolában az ilyen folyóira
toknak tisztes múltja van. Gyermekéveimben a jó öreg Téli újságot 
vettük, melynek hóval borított címbetüin sokszor elmerengett a szemünk. 
Majd jött a Szövétnek. Aztán jött az Erő. Ez utóbbi konventi támoga
tást is élvez. Protestáns szellemet akar az ifjú olvasóba oltani, jellemet, 
erős, önérzetes magyar jellemet fejleszteni. Nem utolsó eszköz erre az 
is, hogy összegyűjti a régi diákadomákat, az iskolai élet humoros jele
neteit, eseményeit. Van ilyen elég. Egész kazalra való humor-virágot 
gyűjtött például össze a Pataki diákvilág anekdotakincse c. kiadvány. 
Ezek is ápolják az iskolákhoz való ragaszkodást.

Az Erőben is olvastunk ilyeneket. Kedves, szelíd történetek régi 
jó professzorokról, öreg (azóta talán végvakácíóra is ment) diákokról, 
Szívesen forgatja az ilyen lapokat kicsinye-nagyja az ifjúságnak. De egy 
ponton meg kell állni. Egy pontra azt kell mondanunk: tabu. Noli me 
tangere.

Ez a vallás! Ez a zsoltár, a biblia!
Ezt még tréfából sem szabad kifigurázni. Ha megteszi a diák, ne 

tegye meg a tanár, ne ismertesse olyan író, aki ép az ifjúságnak ír! S 
főleg hittanórán ne!

Pedig az Erő ilyent cselekedett. „A hittanóra humora“ cím alatt 
felsorakoztatott néhány zsoltárparódiát a novemberi számban (11. 1.): 
A siforrnak hegyén Úr Isten, Uccu Istenfélő szent hívek, Vígak a föld 
lakosai etc. Mint a szép csöves paprika etc. Szent lelke lopozik ben
nünk. Sőt az apostoli hitforma egy sora is elénk kerül: Szállá alá a 
bokrokra . . . Amint kivehető, ezeket a hitoktatók gyűjteményéből és 
az ő kérésükre közli a szerkesztő, annak a nehézségnek a feltünteté
sére, hogy mily nehéz elvont fogalmakat megértetni az ilyen aprósá
gokkal. Hát ezt el kellett volna hagynia.

Azt feleli talán erre a cikkíró, hogy ilyent Jókai is csinált. Igaz. 
Az Őszi fényben (282. 1.) említi pl., hogy az L. zsoltárt visszafelé is 
szokták mondani. A Rab Ráby-ban (20. zs.) „Uram büntesd meg a 
hagymát . . kezdetű paródiát énekelnek a diákok a XXXVIII. zs. dal
lamára. Ugyanezt énekli a sete is a „Mi lengyelünk“-ben, (52. 1.) E
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regényben még több ilyen énekrészlet is olvasható; pl. Szentmárton 
mákos rétes, Alleluja . . . Halld meg a barom bögését. A „Kis kirá
lyok“-ban humorral van rajzolva a kántor, aki énekkel felel az asz- 
szonynak. Tény, hogy Jókai kikeresi a dicséretek ma már nem énekelt 
verseit is, ha a helyzet úgy kívánja (Ordítsd, óh oroszlán, az erdők 
ligetén . . . Kis kir. Ií. 64.). Többször gúnyosan említi a Dávidné Sol- 
tárit, amelyben tréfás, szerelmes világi énekek, bordalok, régi nóták 
vannak, mely mintegy ellenképe a Dávid istenes zsoltárainak.

Értékelni tudják ezt Jókaiban a folklore művelői s a Jókai ada
tait megszaporítani is igyekeznek. Pl. a diák — gyakorlati theológia 
körében sokszor elemlegetik az énekekből kiszedve ezeket a sorokat: 
Szolgáltasd ingyen az italokat! Hozd elő, hadd igyunk stb. Bizonyára 
nem volt rossz szándéka az Erőnek sem, mikor az idézett sorokat írta. 
Vannak azonban bizonyos határok, amelyeket átlépni nem szabad. 
Mindennek megvan a maga helye s ideje. Kálmány Lajos kiváló gyűjtő 
volt s áldott is érte az emléke, de vallásórán mégsem lehet, pláne hi
vatalos látogatáskor, folklore iránt érdeklődni a kicsinyeknél. (Ethn. 19. 
19. 45. 1,) Zoványinak is az volt a hibája, hogy meggyőződését olyan 
helyen hirdette, ahol nem lett volna szabad: a parochialis könyvtár 
egyik könyvében, Hirdette volna tudományos folyóiratban, ahol a vé
lemény ellenvéleményt hív ki, de ne a vidéki papok lelki épülésére 
szolgáló könyvben. Az Erőnek sem szabad ilyeneket a vallási dolgok 
felől a zsenge lelkekbe oltani. A nevetségesség öl. A zsoltárt nevet
ségessé tenni iskolában, templomban nem szabad. Sőt inkább azt kell 
hirdetnie, hogy ezek oly szépek, hogy 1607. óta folyton ezek zengenek 
a kálvinista templomokban, s ezek mellett mentek a gályákra a rab 
prédikátorok. Gulyás József.

4. Miss Europa. Helyettesítési órám volt. Nem engem vártak a 
növendékek, akik között 6—7 leány is volt. Amint beléptem, a vára
kozás és nem várakozás bámulatában nem tudták eltenni a pár pilla
nattal előbb forgatott füzetet. Rávillant a szemem. Megismertem. A 
Színházi Élet februári száma volt, amely egy egész külön részt szentelt 
Simon Böskének. Az arcképe a címlapon ékeskedik. Mikor észre
vették a leányok (16—17 évesek), hogy a szemem megakadt a füzeten, 
rögtön eltették.

A hírlapok tele vannak Simon Böskével. Tanárok, tanárnők nyilat
koznak ellene. Hát már ezután a munkának semmi becsülete nem lesz, 
ha a külső szépség ilyen diadalban részesül ? kérdik.

Úgy érezzük, nekünk is hozzá kell szólani a kérdéshez. Hozzá, 
mert a helyzet, az élet parancsolja.

Ma a versenyek korát éljük. Abban semmi botránkoztatót nem 
látok, ha a nő a szépségével versenyez. Ma athletikai, olimpiai, tanulói 
versenyekről olvasunk. Ma az iskola is beállt versenyzőnek. Versenyez 
abban, hogy melyiknek a tanulói viszik el a pálmát testgyakorlásból, 
földrajzból, mathematikából stb. Budapesten. A nő a szépségét viszi 
küzdőtérre s nem Rőser-bizonyítványát. Nagy érték. Sőt a legnagyobb. 
Amint az ismert anakreoni vers mondja, az a fegyvere, az az értéke.
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Vagyont, dicsőséget, emelkedést szerez neki. így volt ez s így lesz 
mindig. A világ mindig ilyen. Simon Böskét a francia köztársaság 
elnöke fogadta. Elhalmozták ajándékokkal és házassági ajánlatokkal. 
De a szépség a férfiakban is kincs. Egy szép férfi jobban halad előre, 
jobb házasságot tud kötni, mint a csúnya, de okos. Ezért nincs mit 
haragudni Simon Böskére.

A baj ott van, hogy a lapok belekapaszkodnak, kiszínezik életét, 
jövőjét és ezáltal olyan mérget oltanak be a serdülő lelkekbe, amelyet 
a tanítóknak, a nevelőknek ellensúlyozni kell. A rút ebben csak az, 
hogy ilyen, a meztelenség kultuszát bántóan űző újsághoz folyamodnak 
a zsenge leányok, mint a Színházi Élet, amely a filmprimadonnák 
képeivel izgatja, fényes sorsával csábítja a tapasztalatlan leányokat. Ez 
ellen már nehéz az iskolának küzdeni. Ez olyan, mint a lernai hidra, 
ha levágják egy fejét, száz nő a helyébe. És a leányok is jobban hall
gatnak rá (mert az élet igazolja őket), mint a tanítóikra.

Az „észrevétlen együttnevelők“ ellen küzdeni nagyon nehéz.
Gulyás József.

5. Tanárokról. A Protestáns Tanügyi Szemle januári számában 
Gulyás József szomorúan emlékezik meg arról a jelenségről, hogy a 
magyar irók milyen gyakran szerepeltetik műveikben a középiskolai 
tanár alakját, még pedig rendesen nem túlságosan hízelgő beállításban, 
Mint ezek közül a legutolsót, megemlíti Szabó Mária „Háztűznézőben“ 
c. elbeszélésének főalakját, Péter Olivér tarár urat. Özvegy édesanyja 
által ferde irányban nevelt férfi ez, aki lehetetlen, idejétmúlt öltözetben 
jár, társas életet egyáltalán nem él, a tudomány haladásáról nem vesz 
tudomást, tanítványai előtt minden tekintélyét elveszíti és emiatt az 
elbeszélés folyamán állandóan kellemetlen helyzetekbe kerül. Sorsa 
talán végzetesre fordúlna, ha egy leány gondossága és szerelme vissza 
nem adná őt a társadalomnak.

A kép valóban elszomorító ! Még ennél is szomorúbb azonban az, 
hogy ez a tanártipus valóban élt egészen a legutóbbi időszakig, sőt 
egy-két hátramaradt példájával még ma is találkozunk. Nem hiszem, 
hogy ha valaki végigtekint régi tanárai vagy tanárismerősei során, ne 
találna azok között egyet-kettőt ebből a típusból. Ne csodálkozzunk 
tehát azon, ha íróink, kik műveik tárgyát a legutóbbi ötven év idejéből 
merítik, gyakran szerepeltetnek ilyen tanáralakot, nem törődve azzal, 
hogy a túlnyomó rész mégis csak okos, intelligens és társaságba illő 
ember volt.

Van azonban az említett elbeszélésnek egy másik tanárszereplője 
is, akit Gulyás József csodálatosképen egyáltalán nem említ. Kazay 
Zoltán ez, akiben az írónő Péter Olivérrel szemben viszont a modern 
tanár ideálját rajzolta meg. Már külsejében is teljes ellentéte az előb
binek. Nem piperkőc, de arra mindig gondosan ügyel, hogy ruhája 
elegáns és divatos legyen. Diákjai rajonganak érte, bár „szükség esetén 
szigorú is tudott lenni, de szemükben ő volt a jómodor és elegancia 
példányképe". Szellemes és művelt ember, aki megállja a helyét a 
társaságban, akár Spengler elméletéről van ott szó, akár tennisszezni 
hívják, sőt — horribile dictu — akkor is, ha a rádió a legújabb tánc
nótát játsza.
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A most nevelkedő tanárgeneráció, amelyik pár esztendő múlva 
elhagyja az egyetem padjait, ezt a típust választotta eszményképéül. 
A modern tanár nem vonulhat vissza tudományának kényelmes elefánt
csonttornyába, részt kell vennie a társadalmi életben, annak minden 
megmozdulásában. Erezze magát otthonosan a tanár a katedrán, a par
ketten és a sportpályán egyaránt. Ez a cél lebeg a mai egyetemi hall
gatóság előtt, amely ki akarja törölni a köztudatból a középiskolai 
tanárságnak azt a kedvezőtlen képét, amely néha-néha még ma is 
kisért irodalmunk egyes termékeiben.

Végűi még csak azt szeretném megyjegyezni, hogy legújabb iro
dalmunkban a fent vázolt tanártipus nem is olyan ritka jelenség. Hogy 
egyebet ne említsek, Zilahy Lajos hatalmas drámájának, „A tábornok“- 
nak egyik főhőse : Székely László tud olyan férfias és hős lenni, hogy tanár 
létére egyikünknek sem kell szégyelnie magát miatta. Kordos László

bölcsészettanhallgaió.
6. Válasz Gulyás József megjegyzésére. Igen tisztelt Uram!

Betegen feküdtem Pesten, mikor kezembe jutott Vakációi tapasztalatok 
című cikke. Ha nem lettem volna olyan tehetetlen, legszívesebben 
azonnal írtam volna, mert életemben sem okoztam akarattal fájdalmat 
senkinek. Az meg épen nagyon távol áll tőlem, hogy tanárokat bántsak. 
Eltekintve attól, hogy sok rokonom, nagybátyám, unokatestvérem is az 
s írói pályámon is tanárok lendítettek előre amegértő szeretetükkel. 
Hartmann, a Napkelet szerkesztője, Zsinka, a Protestáns Szemle szer
kesztője, György Lajos, Áprily, Réz Gyula, Császár Elemér, mind 
tanárok. Soha nem juthatott hát eszembe, hogy sértő módon írjak 
róluk. Cikkében felhozott két tanár-alakom, mint tanár, abszolút becsü
lésre méltó. Horvát elveszti lába alól a talajt, mint földbirtokos, — ezt 
a felfogást épen tanárok találtak nagyon érthetőnek és dicsérték. De 
mikor újra mint tanár teljesítheti kötelességét, a legkiválóbb ember a 
maga helyén. A Háztűznézőben élő Péter Olivér sem komikus, mint tanár, 
— egyetlen szóval nem céloztam még a diákok csúfolódására sem. Anyja 
tette komikussá benne az embert s ez, sajnos, nemcsak tanárral tör
ténhetik meg. Mindkét írásomban az életet írtam s bizony a Felfeléért 
jobban haragudhatnának földbirtokosok, akik elébe tükröt tartottam. Mert 
bizony csak a Sziráky nemes alakja elképzelés, a többit jól ismerem!

Mikor először hallottam cikkéről, azt mondták nekem, hogy tá
madás. Meg kell mondanom: ha az lett volna, ez csak dacot váltott 
volna ki belőlem és nem ezt a levelet. De ismétlem, ez a szomorú 
hang meghatott és szeretném kihúzni azt a tövisét, amit igazán akarat
lanul döftem a szívébe. Bocsásson meg kérem a szomorúságáért és 
higyje e l : Szabó Mária inkább soha nem írna, semhogy bántson olya
nokat, akiket nagyon is becsül. Ezzel a hittel gondoljon vissza köny
veimre s talán új szögből nézve a dolgokat, megérti, hogy az írói sza
badság ennyire feljogosít bennünket és nem ártunk a tanári tekintély
nek sem akkor, mikor az élet ferdeségeit megírva, egy-egy tanárra is 
átvisszük ezeket. Hiszen el kell ismernie, hogy tökéletessé senkit nem 
tesz a pálya. Emberek vagyunk. Itt is, ott is, mindenütt akadnak ko
mikus jelenségek, anélkül, hogy a többieket ez megbélyegezné. A Ház-
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tűznézőben igazgatója és Kazay tanárja nem éreztek közösséget Oli
vérrel, — és igazán nem komikus alakok, ügy-e?

Szíves üvözlettel:
Érmihályfalva, 1929. febr.

Hazai és külföldi írodalo
Magyar Történet. Irta: Hóman Bálint és Szekfű Gyula. Buda

pest. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
Nagy várakozással nézett a magyar tudományos világ e könyv 

megjelenése elé. Az előzőleg megjelent prospectus is, a tudós szerzők 
személye is a legmagasabbra csigázta ezt a várakozást. A prospectusnak 
főként az a kijelentése keltett feszült érdeklődést, hogy ennek az új 
szellemtörténetnek modern történetírói arra tesznek kísérletet, hogy a 
a történetileg megismerni érdemes dolgok fogalmát átértékeljék; sok 
problémát egészen más szempontból Ítélnek meg és gyökeresen külön
bözően értékelnek, mint a régiek. Ebből a várva-várt történetből meg
jelent eddig az első és negyedik kötet; amazt Hóman Bálint, emezt 
Szekfű Gyula írta. Amaz III. Béla haláláig, emez Mohácstól a bécsi 
békéig tárgyalja a magyar történetet. Ezekből tehát már tájékoztatást 
nyerhetünk a mű iránya és módszere felől.

Az első, amin szemünk megakad, a cím : Magyar Történet. Nem 
Magyarország Története, mint az eddigiek. A szerzők előszava meg
mondja, miért? Azért, mert a magyar történet nem egyéb, mint a ma
gyar lélek története, tehát minden korszakban az egész magyarság lel
kének, az egész magyar léleknek megrajzolására törekednek. Ez az ú. n. 
szellemtörténeti módszer. Ez a lélekrajz amilyen szép és megkapó, épen 
olyan veszedelmes lehet, mert bőséges alkalmat szolgáltat a mindenféle 
interpretatióra és coniecturára. Ma divatos, de vájjon jobb és igazabb-e, 
mint a tényekre alapított, régi, pragmatikus történeti módszer és tör
ténetírás? Ám ha szellemtörténeti alapon nem akarnak a szerzők írni 
országról, birodalomról, királyságról, vagy államról, mint a szellemnek 
meg nem felelő külső, jogi intézményről és politikai alakulatról, — ak
kor miért nem írnak arról, ami a szellemet revelálja: a magyar nemzet, 
vagy nép, vagy faj, vagy összefoglalóan a magyarság történetéről? 
Pusztán ez, hogy: Magyar Történet, kifejezés nélküli s alig jelent mást, 
mint: magyarúl, magyar nyelven írt történelem.

A másik, amit el kell ismernünk, a szerzők fényes tehetsége és 
nagy tudományos készültsége, melynél fogva sokszor valóban frappáns 
új szempontokat tűntetnek fel és meglepő következtetésekre jutnak. 
Ennyi talentum és eruditio a szellemtörténeti, lélekkutató módszerrel 
történetünk képét lényegesen megváltoztathatja, aminthogy a régihez 
képest és kimondott céljuk szerint hatalmas átértékeléseket is végeznek 
a szerzők. Nyílt irányzatosság és felekezetieskedés nincs a műben, de 
mélyre tekintve, észrevehető, hogy a katholicizmusnak kedvez.

24. Szabó Mária.
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Ezt a nagyjelentőségű művet a hozzáértők, kétségkívül, más és 
más oldalról fogják taglalni és megvilágítani Mi e helyen folyóiratunk 
terjedelméhez mért rövidséggel csak a IV-ik kötet V-ik fejezetéhez 
szólunk hozzá, mely „ A  v a l lá s i  k é r d é s :  a  h i tú j í tá s “ c. alatt a refor
mációt tárgyalja. Itt is Szemlénk feladatához képest igyekszünk lehető
leg a kultúra, a tanítás, az iskola körében maradni.

A reformáció elterjedését — a könyv szerint — nem annak belső, 
vallásos tartalma, hanem rendkívüli külső hatóereje mozdította elő. „A 
protestantizmus — úgymond — nálunk is ragaszkodott az istentiszte
letben a kath. külsőségekhez és így a hívek tekintélyes része tu d a to s 
s á g  n é lk ü l szokott hozzá, hogy lelki szükségleteit az új hit szolgái elé
gítsék ki.“ E tételből kiindulva, első pillanatra megkapó módon és meg
győző érvekkel sorakoztatja fel azokat a politikai, társadalmi, gazdasági 
erőket, egyházi és állami viszonyokat, amelyek a reformáció gyors el
terjedését és kialakulását előidézték. Arról azonban hallgat, hogy miért 
nem nyújtott a protestantizmus belső, vallásos tartalmában mást és 
többet, mint a katholicizmus. Kimondja apodictice, hogy „ e lv ile g  fo r d u la t  
n e m  tö r té n t;  egyéb nem történt, minthogy az erősen meggyöngült s 
ennélfogva állandó nyomás alá szorított, régi kath. egyház mellett még 
három új egyház bocsátá le gyökereit a talajba.“ A reformáció szelle
mét, tartalmát, elveit nem vizsgálja, amint pedig illenék egy szellem- 
történethez, ellenben állítja, hogy a protestantizmusban kezdetben nem 
nyilvánult meg a meggyőződéses, egyéni hit és az egyetemes vallás- 
szabadság elve. „A szabadságokat hangsúlyozó, az egyéni kutatás jogát 
előtérbe állító protestantizmus ekkor még maga is a régi alapokon áll".

Nem tudjuk, hogy mindezt mire alapítja. A reformáció szelleme, 
de történetének ismerete is ezt a megállapítást kizárja. A reformáció 
főbb elveiben és tanaiban nem lappangva, nem kétértelmű ravaszkodással 
és gyanús bizonytalansággal lépett fel — ha ezt érti alatta — s nem 
így lopta be magát észrevétlenül az emberek szívébe, hanem mindjárt 
nyíltan, bátran hirdette evangéliumi alapelveit, a princípium matériáiét 
és formalet, melyekkel magát a kath. egyháztól megkülönböztette és 
soha nem áltatta a híveket, hogy az ő tanítása nem más, mint a kath. 
egyházé. De hogyan is lehetett volna akkor hatnia? Épen az individu
ális hittel, a fídes explicitával nyert győzelmet a kath. tömeghit, a fides 
implicita felett. Hogy a külsőségekben, a szertartásokban némely kath. 
elemtől hosszabb ideig nem tudott szabadulni és hogy a vallásszabad
ságot a mai modern értelemben azonnal nem valósította meg, ez nem 
ok a könyv fentebbi megállapítására. A protestantizmus igenis — a 
külső liturgialis cselekményektől eltekintve — azonnal leszögezte confes- 
sióiban a maga határozott hitelveit és éreztette a maga hatását, mihelyt 
egyházzá alakult. Egyébkínt nem e könyv az első, mely azt hirdeti, hogy 
a magyar nép jórésze öntudatlanúl hajolt a reformációhoz. Ezt írta 
K a r á c s o n y i  J á n o s  is Magyarország egyháztörténetében. Ámde P o k o ly  
J ó z s e f  már nyomatékosan mutatott reá ennek tarthatatlan voltára s 
ugyancsak az ő művében (A protestantizmus hatása a magyar állami 
életre) lehet olvasni a protestáns hitnek és szellemnek, mint a katho- 
licizmustól merőben elütő religionális, intellektuális, morális és natiorális
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erőnek a magyar egyházi, társadalmi és állami életre gyakorolt rend
kívüli hatását, melynél fogva a protestantizmus egyéniségi elve szülte 
és fejlesztette ki — egyebek közt — a magyar nemzeti eszmét és a 
magyar nemzeti polgárosodást.

Azonban Pokoly református történetíró, tehát, bizonyára, elfogult 
és egyoldalú. De a kath. ifj. A n d r á s s y  G y u la  g r ó f  sem mond mást, 
mikor ezt írja (A magyar állam fennmaradásának és alkotmányos sza
badságának okai): „A protestantizmus a szabadság szellemét erősíti. 
Az egyén önállósága a tekintéllyel szemben, az egyéni meggyőződés 
nagyobb szerepe, fokozódó joga a választásra és a tömegek részvéte
lére alapított kormányzat, szilárdabbakká teszi a politikai szabadság 
alapjait.“ Minderről a szellemtörténeti irányt követő magyar történet 
mélységesen hallgat.

De azt mondja továbbá, hogy „elvi tolerancia, mely minden fele- 
kezetet egyformán élni és virulni enged, az egyéni vallásváltozásnak 
(sic!) és egyéni vallásélet jogosultságának elismerése minden állami kö
töttség eliminálásával: mindez nem kereshető a XVI. században“. Ezzel 
szemben áll az 1571-i marosvásárhelyi országgyűlés következő határo
zata: „Az Isten igéje mindenütt szabadon prédikáltassék, az confessió- 
ért senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgatók". Erről a könyv 
nem szól, pedig János Zsigmond és Erdélyország a vallásszabadság 
ilyetén proklamálásával századokkal megelőzte a maga korát. János 
Zsigmondról, akit a könyv nem egyszer keményen elitéi, lehetünk 
többféle véleményen, de példaképül szolgáló vallásos türelmét nem ta
gadhatjuk meg. Méltán mondhatta el, hogy országában vallásáért senkit 
nem üldöztek. De a reformáció általában vallásos türelmet hirdetett és 
gyakorolt, ahogy T a k á ts  S á n d o r  írja és példákkal bizonyítja (Régi ma
gyar asszonyok): „az új hit napjainak fiatal zöldjében nálunk nem gyű
lölet, hanem szeretet nyiladozott; nem az indulatosság, nem a harag, 
hanem az emberszeretet és jótékonyság hódított. A vallási gyűlölet 
idegen növény volt: nem Magyarországban termett, hanem Bécsből ül
tették át hozzánk“.

Kiemeli a könyv a k e g y ú r i  jo g o k n a k  egyházellenes gyakorlását, 
mely — szerinte — egyik hatalmas előmozdítója volt a protestantizmus 
elterjedésének. Első renden a k ir á ly i  le g fő b b  k e g y ú r i  jo g o t, mint laikus 
jogszokást, — mindkét szerző, — törvénytelennek minősíti, S z e k f i í még 
azt is hozzáteszi, hogy ezt a jogot Werbőczi hamis érveléssel gyöke- 
reztette meg. Ide vonatkozólag a Tripartitum I. decretumának Xl-ik ti
tulusában találjuk Werbőczi négy argumentumát, melyek közül S z e k fű  
nem említi a negyediket, mely szerint a kostanzi zsinat a magyar király 
kegyúri jogát megerősítette. Egyébként Werbőczi legfeljebb csak abban 
téved, hogy a magyar királyok 1001-től fogva nem fo ly to n o s a n  gyako
rolták a legfőbb patronatus teljességét, hanem id ő n k é n ti  m e g s z a k ítá s o k k a l,  
amint ezt H ó m a n  B á lin t is szépen összefoglalva adja elő e mü első 
kötetében. Tehát az előző korokból csak részben tudjuk azt, amit 
Szekfű Gyula általánosan és határozottan állít, hogy t. i. a magyar fő
papok kánonjogi választás alapján nyerték el stallumaikat. Ami pedig a 
királyi főkegyúri jog törvénytelenségét illeti, ezzel homlokegyenest el
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lenkező felfogásban vannak legkitűnőbb jogászaink és államférfiaink, 
ezek között D e á k  F e ren c . T im o n  Á k o s  pl. ezt írja (Az osztrák concor- 
datum és a magyar közjog): „A kegyúri jog a szent korona egyik leg
szebb, legértékesebb gyöngyét képezi és az abban foglalt jogosítványok 
a magyar alkotmány szerves kiegészítő részei, gyökerüket ebben és 
nem másban bírják“. Mindezek után nem hihetjük, hogy a magyar lé
lek kívánságának jobban megfelelne a pápa püspöki kinevezése és egy
házi birtokadományozása, mint a magyar királyok legfőbb kegyúri joga, 
amely nemzeti talajból fakad, szemben a pápai universalis kegyúri jog
gal, A magyar lélek rajzolója tehát ezt nem hibáztathatja. Hogy a ki
rályi és magán kegyúri joggal a mohácsi vészt követő zavaros időkben 
több visszaélés történt, ez csak az emberi gyarlóságot mutatja, de nem a 
jog alapjait támadja meg, mert hiszen a pápai és főpapi kegyúri jogok 
gyakorlása mellett is történhetnek hasonló visszaélések, aminthogy épen 
a reformáció előtti főpapi kinevezések útján pl. egy sereg idegen, nem 
magyar ember került papi stallumpkba. Ezek a magyar lélektől távol 
álló papok is, akaratjuk ellenére, egyengették a magyar szívvel és szó
val föllépő reformációnak az útját, melyet főként kálvini irányában nem 
ok nélkül neveztek m a g y a r  (és nem m a g y a r o s , mint könyvünk mondja) 
v a l lá s n a k . Azt a nagy szolgálatot sem említi e könyv, melyet a refor
máció a m a g y a r  é r z é s , a  m a g y a r  n y e lv ,  a  m a g y a r  n e m z e ti  e rő  fo 
k o z á s á v a l  teljesített, melyről Andrássy ezeket írja: „A reformáció lá
zadás volt a latin szellemű unificálás ellen. A dolgok belső logikájának 
is megfelelt, hogy a mozgalom, mely a szellemeket a római befolyás 
alól föl akarta szabadítani és az egyházak függetlenségét állította szembe 
az egyetemleges egyházzal, a nemzeti nyelv kultuszát is a latin nyelv 
fölé emelte. A magyar nyelv tökéletesedésével megerősödött az az ér
zés, hogy magában álló faj vagyunk, mely rokonok nélkül, izolátlan áll 
s csak függetlenül élve lehet boldog.1' Valóban a XVI. században „az 
egész nemzeti élet él és virúl. Nemzeti sajátosságaink, nemzeti önérze
tünk s nemzeti nyelvünk soha jobban nem hódítottak, mint ebben a 
zavaros században“. (Takáts Sándor). Mindezt a reformáció keltette föl 
és élesztette.

A magyarnyelvű ir o d a lm a t is hatalmasan kifejlesztette a reformá
ció. Ezt könyvünk is elismeri, de nem eléggé méltatja. Ellenben kifeje
zést ad annak, hogy a katholicizmus a reformáció előtt n a g y  e g y h á z i  
i r o d a lm a t termelt. Erről a n a g y  egyházi irodalomról az irodalomtörténet 
még keveset tud, de ha volt is, aminthogy néhány termékét ismerjük, 
nem volt magyar. A reformáció érdeme a magyar nemzeti irodalom 
megteremtése és mindjárt első lendületében olyan nagyarányú művelése, 
amelytől az elismerést és tiszteleletet senkisem tagadhatja meg. „A tu
domány és könyvkultúra terén — mondja H ó m a n  B á l in t — a protes
tantizmus ösztönző erővel működött.“ (A magyar tudománypolitika alap
vetése.)

Ha terünk és Szemlénk feladata engedné, rá lehetne még mutatni 
a S ze k fű , kétségkívül, nagyon érdekes szellemtörténetének egyes rész
leteire, amelyek a reformációt új világításban tüntetik fel s az eddigi 
történeti felfogást megváltoztatják. Egyre még — mielőtt az iskolákra,
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a tanügyre térnénk át — szükségesnek látom a figyelmet fölhívni. 
A reformáció terjedését, mint általában az eddigi történetírók is, leg
nagyobbrészt a főurak pártfogásának tulajdonítja könyvünk. De itt az 
augsburgi vallásbéke alapján túlságosan hangoztatja a c u iu s  reg io , i ll iu s  
re lig io  elvét. Az augsburgi vallásbékének a magyar főurakra aligha le
hetett hatása. Hogy jobbágyaik azt tették, amit ők akartak, az a közép
kori feudális rendszerből folyt. Az kétségtelen, hogy ha ők áttértek a 
reformációra, velők kellett menni jobbágyaiknak is. A fentebbi, köny
vünk szerint, e m b e r te le n  e lv  tehát, melyen „mai emelkedett felfogásunk 
joggal fellázadhat“, az akkori közjogi rendszer következménye. De en
nek a rendszernek az embertelensége nálunk a reformáció idején nem 
ütközött ki. Nem ismerünk adatot, mely arról szólna, hogy a jobbágy
ságot erőszakkal kellett a reformációra téríteni. A reformáció korabeli 
kath. népben nem buzgott állhatatos, erős hit, nem ragaszkodott szívósan 
a régi egyházhoz. Maguk a kath. történetírók fpl. B é k e f i R é m ig )  elis
merik, hogy a társadalom megerőtlenedett, lanyha hitéletével nem tudott 
ellenállani a reformációnak s könyvünk is hangoztatja, hogy a hívek 
tanítását elhanyagolta a kath. egyház és a nemzet vallásos szükséglete 
kielégítetlen maradt. így a főáraknak nem is kellett a cuius regio, illius 
religio elvét alkalmazni. A nép megtalálta, ami után szomjúhozott, val
lásos lelki szükségletének kielégítését a protestantizmusban s ellenállás 
nélkül, sőt kész örömmel csatlakozott a reformációhoz. A cuius regio, 
illius religio embertelen elve az e l le n re fo rm á c ió , helyesebben r e k a th o li-  
z á c ió  és az azt követő korban lett az egyén lelkiismereti szabadságán erő
szakot tevő kegyetlen princípiummá, amikor a prot. hitéhez martyrom- 
ságig ragaszkodó jobbágyságot, mint a birkákat, korbáccsal kényszerí
tette földesura a kath. templomba és egyházba.

Csak jelzem ezek után, hogy szót érdemelnének a könyv követ
kező megállapításai: 1. A humanizmus kitörölhető a magyar fejlődés 
reconstruálásánál azon tényezők közül, melyek a német eredetű pro
testantizmusnak Magyarországra hidat vertek. 2. Perényi Péter úrvacsora 
dolgában tisztán a kath. tant követi. 3. Beythe személye iránti tiszte
letből az á g o s ta ía k  az ő haláláig nem választanak püspököt. 4. Az új 
hitelvek társadalmi vonatkozásukban alkalmat adhattak a disciplina 
nélküli életre. 5. Méliusz Juhász Péter az első, aki szenvedélyes szi
dalmakat zúdít a katholikusok fejére s ezen frazeológiájával oly terü
leten alapítja meg a régi hit gyűlöletét, amely terület a reformációt a 
katholikusok részéről akadály nélkül fogadta be.*) De ezekkel bővebben 
nem foglalkozhatván, áttérek a minket legközelebbről érdeklő közműve
lődési és iskolaügyi állapotoknak a könyvben található rajzára.

Az előszó után, mely határozottan kimondja, hogy „a mai törté
netírás a szó igazi értelmében vett m ű v e lő d é s tö r té n e ti , ma szellemtör
ténetinek nevezett m ó d s z e r  előnyeit használja ki", azt gondoltam, hogy 
a könyv a reformációval megindult hatalmas művelődési áramlatnak,

*) A könyvben kétszer fordul olö n Huszár Gál neve s ismételten inindakót- 
szer, mint Huszár Pál Hogy eshetett meg n különben sajtóhibamentos műben 
ez az öktelon sajtóhiba, mert olyan nagy tudorain yú embornél, minő a szerző, 
másra nem gondolhatunk.
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ebben főként a nevelés és oktatásügynek megillető helyet fog juttatni. 
Csalódtam. A protestáns tanítással és iskolákkal feltűnő mostohán bánik 
a szerző, mintha annak a reformáció korában különösen nagy jelentő
séget nem tulajdonítana, vagy hallgatással akarná jelentőségét csökken
teni. Egy helyen ezt olvassuk : „A magyar protestantizmus megjelent 
és hozzálátott a magyar kultúra termeléséhez. Sőt első lendületében azt 
hitte, hogy az egész feladatot egymaga elvégezheti. A magyar kultúra 
százados hordozója, a katholicizmus, mintha már meg is halt volna." 
Máshelyt pedig ez t: „A középkor nagyszámú kath. iskolái mindjárt a 
hitújítás terjedésével megszűntek, a falusi plébániák mellettiek a plébá
nia elhanyadásával, betöltetlenségével tűntek el, a nagyobb helyeken, 
különösen városokban virágzó tanintézeteket pedig a prot. városi tanács 
vette pártfogásába és látta el prot. papokkal és tanítókkal. A protes
táns iskolaügy a katholíkusnak romjain hatalmas lendületet vett, külö
nösen a Felvidéken igen sok németországi és ausztriai prot. tanférfiúval 
találkozunk, akik a volt kath. iskolákat magasabb fokra emelve, az 
egyházi iskoláztatást is bekapcsolták a nagy, európai prot. mozgalomba.“ 
Mindössze ennyi, amit a reformációról tanügy szempontjából kapunk. 
Kivehetjük-e ennyiből és ebből, amit sem elhallgatni, sem letagadni nem 
lehet, s amit — egyebek közt — a kath. Békefi Rémig is hangoztat, 
hogy „a reformáció oktatástörténeti szempontból nevezetes jelenség?" 
(A népoktatás története Magyarországon 1540-ig.) Annyira fontos és 
annyira nevezetes jelenség, hogy az iskolák nélkül a reformációt el
gondolni és megérteni, szellemét, működését méltányolni nem is lehet.

Mi nem vonjuk kétségbe, hogy a középkori magyar kath. egyház 
az adott helyzetben és viszonyok között elismerésre méltó módon tette 
meg a nevelés és oktatás érdekében mindazt, amit tehetett. E téren 
ezer akadállyal kellett küzdenie, tehát az egész országra kiterjedő nagy 
eredményeket nem érhetett el. Az a 15 káptalani, 275 falusi és városi 
s 1 zsidó iskola, amennyit Békefi két nagy művében 1540-ig össze 
tudott szedni és kimutatni, nagyszámúnak az országhoz viszonyítva bi
zony nem mondható. Egész megyék voltak, mint pl. Borsod, Csanád, 
Hajdúság, Komárom, Szilágy, Zala, ahol a hangyaszorgalommal és rend
kívüli fáradsággal munkálkodó Békefi sem talált egyetlen iskolának 
sem a nyomára. A nemesség — ahogy Békefi mondja — a maga egé
szében nem törődött az iskolával és a tudománnyal. — Az is igaz, 
hogy a reformáció előtt is sokan keresték fel honfiaink közül a külföldi 
egyetemeket: Párist, Bolognát, Ferrarát, Padovát, Bécset, Krakkót. E két 
utóbbi helyen az egyetem mellett külön magyar cétust vagy bursát is 
alkottak. De ez a sok is az egész nagy Magyarországhoz képest viszony
lag kevés s a műveltség és tudomány általánosítására mind az iskolák, 
mind a külföldi egyetemekre járások csekély hatással voltak.

Épen a kultúra egyetemessé tétele, az általános műveltség érze
tének fölkeltése a reformációnak nagy és elvitathatatlan érdeme. Tegyük 
még hozzá, hogy hazánkban a magyar nemzeti műveltségé. Mert a re
formáció előtti műveltség nem magyar volt. A reformáció a templom 
mellett, lehetőleg, mindenütt létesítette az egyház, veteményes kertjét, 
az iskolákat, amelyek rövid idő alatt országszerte rendkívül elszaporodtak
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s nem utolsó tényezői lettek annak a nemzeti és erkölcsi regenerálónak, 
amellyel a nemzet a mohácsi temetőből és fertőből kiemelkedett. A 
nemzeti műveltség és tudomány hatalmas előmozdítói a protestánssá 
lett főurak is. Nemcsak iskolákat alapítanak és segélyeznek, hanem 
„minden főúri várkastély, minden nagyobb udvarház egész sereg ijúnak és 
leánynak nevelő oskolája. A főnemesség és nemesség nem az iskolákban, 
hanem a kástélyokban és udvarházakban nevekedett." (Takáts Sándor). 
Hogy mindez hozzátartozik a magyar lélek rajzához, azt hiszem, senki nem 
vonja kétségbe. Miért mellőzi tehát a magyar szellemtörténet ? Miért 
hallgat arról is, hogy a reformáció nyomában milyen vándorlás (valóban 
peregrinatiónak nevezték) indult meg a magyar ifjak részéről a külföldi 
prot. egyetemekre, főbb iskolákra, Wittenbergbe, Strassburgba, Gold- 
bergbe, Heidelbergbe, Zürichbe, Genfbe, Báselbe és hogy ez a valóban 
nagyszámú ifjúság, tudománnyal telten hazatérve, milyen kultúrális le
vegőt és életet teremtett Magyarországon? A kath. iskolák a középkori 
rendszer és szellem kinyomatai voltak, a protestánsok rendszer, mód
szer, szellem tekintetében új, friss, eleven, lendítő erőt öntöttek isko

láikba s ezek által közvetve az elalélt nemzet tagjaiba. Erről is sze
reltünk volna a műveltség és szellemtörténetben valamit hallani.

Azt mondja a szerző egy helyen, hogy a protestánsok keveset kívántak 
felavatandó felkészeiktől s ezek „tömegüket tekintve kezdetben nem 
igen állottak magasabb műveltségi fokon, mint ellenfeleik, a kath. papok, 
sőt az utóbbiakat latin nyelv tudásában el sem érték." Hát hiszen igaz, 
kezdetben az áttért kath. papok és szerzetesek lettek a protestantizmus 
ígehirdetői s a század közepéig kevés képzett papot tudott a reformá
ció a maga gyülekezeteibe beállítani. De amint iskoláit kifejlesztette s 
a külföldről is mind nagyobb számban érkeztek vissza a tanult emberek, 
a helyzet gyökeresen megváltozott s a prot. papság és tanítóság magas
fokú képzettségre tett szert. Az a bizonyos kánon, amelyre a könyv, 
mint talán Sztárai Mihály vagy Szegedi Kis István alkotására hivat
kozik, a felavatandó lelkészekre nézve bizony nem maradt érvényben 
még a század vége felé is, miként a szerző állítja. Elég utalnunk a 
debreceni kánonokra, a Canones Maioresre, amely részletesen előadja, 
mi mindent követelt meg a református egyház felavatandó lelkészeitől 
és azt is, hogy minek a tanítását kívánta az iskolákban. Itt már ugyanám 
magasabbfokú előkészítésről, tanításról és tudományról van szó. Ezen
kívül az évenkénti canonica visitatio alkalmával szigorú cenzúra alá 
vetették a papokat, hogy gyarapítják-e ismereteiket. A prot. papok és 
tanárok széleskörű és tartalmas ígehirdető és irodalmi működése is 
mutatja magasabb képzettségüket. A reformáció kezdetén a kath. alsó 
papság a főpapság indolentiája és világias foglalkozása miatt a művelt
ségben rendkívül el volt maradva. Franki (Fraknói) Vilmos püspök egyik 
müvében (A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században) olvasható, 
hogy „az alsó papság nagy tömege kultúrái tekintetben teljesen elhanva- 
goltatott. Bizonyítja ezt azon tény, hogy az egyházi pálya jelöltjei irá
nyában emelt igényeket a legszerényebb mértékre látjuk leszállítva." 
Gosztonyi János győri püspök a reformáció korában beismerte, hogy a 
közpapok nem értették az istentiszteletnél használt misekönyveket,
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azért külföldről kellett hozni magyarázatokat. Az esztergomi érsekség 
1561 -i visitationalis jegyzőkönyvében a papokra vonatkozó bejegyzések 
közt ilyeneket olvashatunk: simplex, doctrinae exiguae, de viszont azt 
is, hogy sokan eretnek-könyveket tartottak és olvastak. Az eretnek- 
könyvek útján az iskolákon kívül is így indult meg a lelkészek 
nagyobb művelődése.

A könyvnek a reformációról szóló s itt tárgyalt fejezete egy na
gyon hatásos romantikus fináléval záródik, amelyet egész terjedel
mében ideiktatok: „A lélekből léleknek írt könyvek sorában van
B a la s s a  B á l in tn a k  utolsó munkája is, az anglikánoktól kivégzett 
jezsuita, Campianus Edmond hitvalló könyvecskéjének fordítása, 
melyet a költő halála után gyóntatója, Dobokai Sándor jezsuita adott 
ki — Balassa istenes halálának leírásával, Esztergom, a magyar keresz
ténységnek török kézen levő főhelye ostrománál a költő súlyos sebet 
vett s ebben várta az elfoglalt városban utolsó óráját, meggyónván és 
„kegyes, ájtatos szókkal magát a mi Üdvözítő királyunknak és az ő 
szent anyjának, a szeplőtlen Szűz Máriának ajánlván.“ „Jól értette az 
éles elméjű, vitéz ember, teszi hozzá Dobokai, minémü tisztelettel tar
tozik Asszonyának, úgymint az vitéz magyar nemzetnek Istene és szent 
fia előtt kiváltképpen való szószólójának." Ütolsó szavai voltak: „Krisztus 
megholt én érettem és én hogy kételkedjem ? Te katonád voltam Uram 
és az te seregedben jártam.“ A m a g y a r  v i té z s é g  ö r ö k  m in tá ja  s a szá
zad egyik legbensőbb szelleme így múlt ki, visszatérve ősei hitére, 
megnyugodva a régi egyház kegyszereiben. A katholikus egyház újra 
megmutatta, hogy tud a lelkek ura és vigasztalója lenni s így lépett be 
a most kezdődő évszázados küzdelembe.“ Balassa Bálintot eddig első
rangúnak csak mint költőt ismertük. Hogy miért magasztosította most 
őt fel a szerző a m a g y a r  d ic s ő s é g  ö r ö k  m in ta k é p é v é  is, azt a fentebbi 
idézet és beállítás mellett nem nehéz megfejtenünk. Csakhogy erre ám 
a nagy költő élete, mint azt egyebek közt pl. T a k á ts  S á n d o r  megírta 
(Régi idők, régi emberek), nem nyújt alapot. A túlértékelés tehát csak 
bizonyos tendentiával történhetett. S. S z a b ó  J ó z se f .

Dr, Trócsányí Dezső: Magyar Nyelvtan a középiskolák 11. 
osztálya számára az új középiskolai tanterv szerint. Budapest, 1928. 
Franklin társulat kiadása. Magyar iskolakönyvek sorozata. 48642. sz. 
alatt engedélyezve.

Egyéb jeles tulajdonságai mellett nagy előnye e könyvnek az is, 
hogy ismétli az I. osztályban elvégzett anyagot, Szükségessé teszi ezt 
azon körülmény, hogy a magyar nyelvtani anyag évek óta osztályonként 
külön-külön füzetben adatik ki s mivel a tanulók általában eladják az 
előző évi nyelvtani könyveiket vagy azokat használatközben nagy mér
tékben eltépve, mint már felesleges rongyot eldobják, nincs többé 
kéznél fekvő módjuk — különösen a gyengébb és feledékenyebb tanu
lóknak — az előző évi tananyag beható ismétlésére. Ezért az előző 
évi nyelvtani anyagnak a következő évi tankönyvben való ismétlése a 
tanítás sikere szempontjából előnyös újítás a tankönvvirodaloniban.

E könyvben a II. osztály nyelvi anyagának beosztásáról, egymás-

V f
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utánjáról, tárgyalásáról, a tárgyalás-közben nyilvánuló induktiv módszer 
következetes alkalmazásáról s a bizonyító példák felsorakoztatásáról a 
legnagyobb elismeréssel szólhatok. Szóösszetételnél és szóképzésnél az 
eszméltetés, a gondolkozás felkeltése és irányítása, a képzők jelentés
beli szerepe mindig kellő figyelemben részesül. Az igéhez és névszóhoz 
járuló képzők külön-külön kiemeltetnek. Mondatoknál úgy az aláren
delő, mint a mellérendelő mondatok egymáshoz tartozása és egymáshoz 
való viszonya gondosan fel van tüntetve és okadatolva.

Fontos ezen könyvben a szókincsre való figyelmeztetés, illetve a 
szókincs fejlesztése, a gyűjtő nevek által jelentett dolgokat alkotó 
egyedek neveinek felsorolása, tehát szócsoportok összeállítása; a rokon- 
értelmű szók, a szólások, az egyes szavak eredeti és átvitt értelmű 
jelentésének tárgyalása, melyek a tanulókat egyrészről a szókincsük 
gyarapítására, másrészről az egyes szavaknak helyes használatára vezetik.

Felteszi végre a koronát erre a könyvre a tanulóknak a fogal
mazás mesterségébe való bevezetése. A tankönyvben tárgyalt minden 
olvasmány végén — ugyanis — a megfelelő tájékoztató kérdések után 
össze van állítva az olvasott tárgyról írható fogalmazás vázlata, vala
mint azon tételek, melyek az olvasmányból fogalmazás alapjául vehetők, 
sőt a költemények gondolatmenetének és hangulatváltozásának előadá
sára is van példa.

Szól e tankönyv végül a szó és mondat hangsúlyáról, nem feled
kezik meg a helyesírásra való figyelmeztetésről, a szünetjelek alkalma
zására vonatkozó utasításról sem. Szóval: a szerző figyelme mindenre 
kiterjed s erős a feltevésem, hogy ez a könyv a magyar nyelvnek a 
középiskola alsóbb osztályaiban való tanításában tényleg tiszteletre és 
elismerésre méltó gyakorlatot szerzett tanár munkája. Ha e feltevésem
ben csalódnám, az érdeme annál nagyobb, mert csak tanításban gya
korlott ember tud jó tankönyvet írni. Én ennél a tankönyvnél jobb és 
a tanításban előnyösebb magyar nyelvi tankönyvet ezidőszerint 
nem ismerek. Valóban nagy nyereség protestáns, de különösen az e 
tárgykörben egy idő óta szükséget szenvedő református iskolai köny
veink sorában s a legszélesebb körben való használatra teljesen érde
mes. A „Magyar Iskolakönyvek Sorozatáénak megírására társult szer
kesztőbizottság nagyon szükséges és igen hasznos munkát végez hasonló 
szakszerűséggel és pedagógiai tudással írandó tankönyveivel.

Ezen kitűnő tankönyv ismertetésével kapcsolatban bátorságot ve
szek magamnak arra, hogy a t. Szerkesztő úr engedelmével szóvá tegyek 
némely észrevételt, a melyeknek önálló cikkben való fejtegetése érté
kűk csekély volta miatt nagyobb érdeklődésre nem számíthat, de ame
lyeket tankönyv ismertetésével kapcsolatban nem tartok egészen érték
teleneknek. Ezen észrevételek részben e könyvben olvasottakra, 
részben általános jetenségek megfigyeléséből származó tapasztalatokra 
vonatkoznak. Nem azért teszem ezeket szóvá, mintha kívánnám, hogy 
c könyvnek feltétlenül bekövetkező újabb kiadásaiban érvényesüljenek, 
hanem csak azért, hogy e jelenségekre felhívjam a magyar nyelv taní
tásával foglalkozó kartársak figyelmét, rájok bízva teljesen, hogy érde
mesnek tartják-e azokkal tanítás közben foglalkozni. Én ajka tarozásukat 
tiszteletben fogom tartani.
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Ilyen észrevételeim:
1. A Kézai Simontól vett első olvasmányban a könyv 22,, 23., 

24, lapjain k e r e s z té n y  szót ir szerző. Ezt a szót magyar társadalmunk 
egyik vallásfelekezete a maga jelzésére foglalta le. Mi reformátusok 
Krisztus követőinek, (Christiani=) keresztyéneknek írjuk magunkat. 
Ezt a szót tartom református szerzőtől írt könyvben helyesnek. Erre a 
szóra figyelemmel kell lennünk, mert hiszen ma már arról is van szó
beszéd, sőt indítvány, hogy a reformáfus templomok tornyára is fel 
kellene tenni a keresztet. Ez is egyik látható jele lenne az „ e g y  oko l, 
e g y  p á s z to r “ külsőleges állapotának.

2. A magyar magánhangzókat a nyelvészek régóta mély- és ma- 
gashangúakra osztják s megállapítják a hangrend vagy hangzóilleszkedés 
törvényét ügy, hogy mélyhangú szóhoz mélyhangú, magashangú szóhoz 
magashangú rag vagy képző járulhat. — Ez a szabály azonban a ma
gashangúnak vett i és í hangzóval biró szavak mindegyikére nem alkal
mazható. Ez a szabály ad törvényes látszatot az általam már nyomta
tásban többször olvasott és beszédben hallott ily szavaknak: férfin ek , 
fé r f itő l, holott ez a szó mélyhangú raggal és képzővel szaporodik a be
szédben : férfin a k , fé r f ia k , fé r f ia s . — Vájjon, ha szerzőnk eltekint e 
művében a többi nyelvtanírónak a cselekvés állapotára vonatkozó 
elméletétől s könyve 83. lapján azt kérdi tanítványaitól, hogy hány 
ideje van a melléknévi igenévnek, sőt a 84. lapon meg is felel a kér
désre, nem lehetne ugyanennyi bátorsággal visszatérni a magyar magán
hangzóknak régi, boldogult Imre Sándor által is helyeselt azon felosz
tására, mely szerint az é, i, í hangzók nem magas, hanem é le sh a n g ú a k  
é s  megállapítja rólok, hogy az éleshangú szók közül n é m e ly e k  m é ly 
h a n g ú , m á s o k  m a g a s h a n g ú  r a g o k k a l  v a g y  k é p z ő k k e l s z a p o r o d n a k . Így 
a hangzóilleszkedés törvénye szabatos lenne. Például: h ív o k , h í v e k ; 
s ír o k a t ,  h ír e k e t;  is z n a k , h is z n e k ;  k é n y e s ,  é v e s  (és egyetlen: év a d ).  
Nem mind rossz, ami régi.

3. A mássalhangzóknál a szerző is, más nyelvtanírók is, hosszú 
mássalhangzóról beszélnek. Nézem a könyv 5. lapján, meg az akadé
miai Magyar Helyesírás Szabályaiban a magyarban használt 40 betűt s 
keresem közöttük a hosszú mássalhangzót. Van ott egyjegyű, három
jegyű mássalhangzó, de hosszú mássalhangzót nem találok. Ilyen betű 
tehát nincs a magyar nyelvben, mert ha volna, a betűk között meg 
kellene mutatni az alakját. A hosszú mássalhangzóval jelölni kívánt 
hangot tehát nem lehet külön jeggyel, külön betűvel jelölni. Ez csak a 
hangoztatás dolga. A magyar mássalhangzók mindenike ugyanis a magyar 
beszédben néha szó közepén is, szóvégén is, olykor ugyanazon szó
nak közepén is, végén is erősebben hangzik, beszédszerveink több időt 
fordítanak kimondásukra, mintegy kettőztetik, kétszer ejtik ki egymás 
után. Ennek a beszédben erősebb hangoztatással kiejtett hangnak írásban 
az illető mássalhangzó megkettőztetésével kell kifejezést adni, mert ha 
ezt nem tesszük, a hibásan kimondott vagy leírt szó más értelmet fejez 
ki, mint amit kifejezni akartunk. Ilyen szavak: lobog , lo b b a n ;  kopog , 
k o p p o n ;  rö fög , r ő f f e n ; h a l, h a l l;  h a lo t t , h a llo t t ;  n e v e s , n e v e s s . Ha 
nevet kellene adni ezen erősebben hangoztatott mássalhangzónak, a
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kettős halom, kettős torony, kettős gyermek mintájára kettős mással
hangzónak (pl, kettős 6) lehetne mondani, de felesleges neki nevet adni, 
mert a magyar a b c  számára nincs neki külön jegye. Szerzőnk is a 9. 
lapon nem azt mondja, hogy a múlt idő jelét magánhangzó után hosszú 
/-vei Írjuk, hanem azt, hogy a múlt idő jele magánhangzó után tt.

4. A szavak beszédbelí változásainál fontos dolog a tő , vagyis 
a szónak azon alakja, melyhez a ragokat vagy képzőket rakjuk. A 
szónak tő gyanánt szolgál azon alakja, amely alakban a szó valami 
dolgot, vagy tulajdonságot vagy történést határozottan, félre érthetetlenül 
megjelöl. A szónak a tőkéje Négyesy szerint is (1922. évi kiadás 49. 
lap) változik, mégpedig nemcsak hangzórövidűlésével vagy nyúlásával, 
hanem szótag-szaporulással is. Szerzőnk szerint a tu d  igének tőalakjai : 
tu d , tu d ó -, t u d u - ; a  h íd é :  h id , h id a - ,  h ido -, h id u -  (88. 1.), mely ala
kokhoz a ragok vagy képzők járulnak. Ha igy van a dolog, akkor a 
magyar nyelv tő-változat tekintetében túltesz a görög, sőt talán vala
mennyi nyelven, mert alig van 6 vagy 8 magyar szónál több, amelynek 
csak egy tőalakja van, a többinek 3—4 tőalakja is van. De mit csinál
jak én 12 éves tanítványaimmal az elemzés alkalmával? Mert én ele- 
meztetni szoktam mondattanilag is, szótanilag is. Elemzés közben elő
kerül például ez a szó: k ö n y v ü n k . Tanítványom már kérdés nélkül 
elmondja: k ö n y v ü n k  tőkéje: könyv, közös főnév; származására nézve 
egyszerű szó; a személytöbbes (birtokos többes) első személyű ragjával 
van ellátva; az első személyt jelzi az n, a személy (vagy birtokos) 
többségét jelzi a k. Hát az ü micsoda? Erre megáll. Vesd el a ragot, 
mi marad ott ? K ö n y v ü . Mi az a k ö n y v ü  ? Nem tudja. Én nem mond
hatom neki, hogy az a könyvü a könyv szónak a tőalakja, mert a 
tőnek jelenteni kellene valami határozott dolgot, de a könyvü nem 
jelent semmit. Azt kell hát mondanom, hogy a házépitésnél is valami 
ragasztó anyag, valami habarcs kell a téglák közé, hogy azokat szilár
dan összekösse, épígy a magyar nyelvben is a mássalhangzón végződő 
tőhöz kötőhang kell a mássalhangzón kezdő ragok vagy képzők elé, 
hogy azok összetapadjanak. Ez a kötőszer csak magánhangzó lehet s 
ily kötőszerül vagy kötőhangzóul mélyhangú szavaknál a, o, vagy u, 
magashangú szavaknál e, ö  vagy ü  szerepel. A k ö n v ü n k  szóban levő 
ü  a tőt és ragot összekötő kötőhangzó. Ezzel meg van oldva 12 éves 
gyermekek előtt a kérdés. — Négyesy (50. 1.) a fé r f ia k , h o n fia k , fa lu 
s ia k , e g r ie k  szavakról azt mondja, hogy ezek k ö tő h a n g z ó s  tők . Elismeri 
tehát a kötőhangzó szerepét, de csak részben, mert az igeragozásnál a 
35. lapon az ilyen hangzókat jelközti hangzóknak mondja. Énszerintem 
ki lehet ezt a kötőhangzós elméletet terjeszteni az egész szóragozásra 
és szóképzésre veszély nélkül. Mert ha a nyelvtudomány csakugyan 
oly sok tőalakot mutat ki a magyar szókban, azon tanulók, akik egye
temre mennek, rá érnek velők majd akkor foglalkozni. Most még 
ennyi elég nekik.

5. A névragozásnál megemlíti Négyesy is, szerzőnk is, hogy a 
tőszó végén álló a, e a ragok és képzők előtt megnyúlik, vagyis a-vá, 
illetve é-vé lesz. Szerintem ez a szabály alkalmazható az igeragozásnál 
is. Az ige tőalakja a jelentő mód folyó jelen egyes 3-ik személy alakja
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az alanyi ragozásban, hol az igének általában véve személyt jelentő 
ragja nincs. Épen így nincs személyragja az igének a történeti múlt és 
a feltételes mód jelen idejében az alanyi ragozás 3-ik személye alak
jában. Szerintem tehát ezen idő- és módjelhez ragasztatván a személy
ragok, nem azt mondom, hogy a történeti múlt jele az d vagy é, a fel
tételes módé n á  vagy né, hanem azt, hogy o, e, na, ne. de ezek a 
jelek a személyragok előtt megnyújtják a rövid véghangzójokat. Hogy 
ezek a véghangzók a tárgyas ragozás 3-ik személyében nyújtottak, nem 
bizonyít semmit, vagyis a szabály helyességét bizonyítja, mert ez ala
kokban a régi nyelvben rag volt (adnája, kérnéje) s a rag lekopása 
után is megmaradt a nyúlás.

6. Szerzőnk a 60—61. lapokon a pezsdűl, futamodik, szólamlik 
igékből, azt állapítja meg, hogy itt dú l, d ű l, a m o n d , a m i  képzők alkot
nak igékből igéket. Szerintem a futamodik igének fu t tőjéből először 
a m  képzővel főnév származik: fu ta m  és ebből lesz d  képzővel futa
modik. Tehát nem mondható, hogy az a m o d  képző egy képző és 
igékből képez igét. Épen így vagyok a szólamlik igével is. S z ó l  ige, 
s z ó la m  főnév, szólamlik ige. Hiszen van á ra m , e főnévből: áramlik; 
a hárít hárul igék h á r  gyökéből származott a már nem élő h á ro m  és 
ebből a háramlik ige. Hiszen sok igénk van, melyeknek közvetlen tője 
ma már nem él nyelvünkben pl. felekeziktől felekezet, érzűl és leikül 
szavaktól érzület, lelkűlet. — A pezsdűl szónak nem lehet a semmit 
sem jelentő p e z s  a tőkéje, hanem : pezseg, melyből ül képzővel szár
mazik pezsdűl, valamint a mozog, inog, dörög, morog, leng igéktől 
ul, ű l képzővel a megfelelő igék. Hogy itt a g  helyett d  hangot ejt a 
a magyar, az a hangoztatás dolga. A zs, n, r hangok kimondása alkal
mával mozgó nyelv könnyebben csapódik a d  kimondására a felső 
fogsorhoz, mintha a mozgást hirtelen meg kellene szüntetni s a száj- 
üreg'et nyitva tartani a g  kimondására. Méltóztassék elgondolni, hogy az 
a z o n b a n , k ü lö n b e n  szavak kimondásánál hasonló ok miatt n helyett m  
hangot mondunk. Hogy azután a pezsgői, mozgul, forgul szavak helyett 
a közhasználat pezsdűl stb. szavakat fogadott el írásban is, az a gya
korlat dolga. Hiszen a szakít, akaszt igék gyökéből képzett szakgas, 
akgat helyett ma törvényesen szaggat, aggat szavakat Írunk. Előfordul 
már komoly írásokban is az a sz o n ß y a . Itt van épen napjainkban az 
u cca . Híában mondja a Tud. Akadémia, hiában rendeli el az illetékes 
miniszter, hogy u tc a  a helyes; hiában bizonyítjuk az ú hosszú voltával, 
hogy t. i. az u tca  szóban hosszú az u, az u cca  szóban pedig (icca te ! 
ucca te!) röviden hangzik, napi lapokban, hivatalos iratokban, sőt jeles 
irók müveiben is derűre-borura u cca  éktelenkedik. Kidobnak nyelvünk
ből egy magyar szót az idegenért tisztán csak divatból, mert már mások 
is úgy írják, Hogy ezáltal a magyar szókincs lesz egy szóval kevesebb, 
azzal nem törődnek. Ha egy lehullott hajszál nem okoz kopaszságot, 
de többed magának kihullásával azt mégis előidézi, sőt fokozza.

7. Szerzőnk a 76. lapon ika , ike, ik ó  képzőket állapít meg. Sze
rintem itt is két képzővel állunk szemben. Az i képző maga is kicsi
nyítő, mert bizony 50—60 éves embert nem neveznek Pali, Peri néven. 
Ezekből képeztetnek Palika, Ferike és a többi hasonló szavak. A Palkó,
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Ferkó, Ferke szavak pedig már igazán nem kicsinyitők, mert azok 
csak azt jelentik, hog\ az illető nem érdemli meg a becsületes Pál és 
Ferenc nevet.

8. Szerzőnk a 83. lapon ó s , ő s  képzővel képez igéktől mellék
nevet. Szerintem először igéből származik ó, ő képzővel melléknévi 
igenév és ebből s képzővel melléknév. Nem minden h a jló  h a jló s  egy
szersmind. Mondja az időjelentés: esőre hajló idő várható, de nem 
hajlós az idő. Én lehetek valaminek a tudója, de azért még nem vagyok 
tudós. Ilyen feltevésből származhatnak olyan jelenségek, melyek o s  
végű magyar képzelt szót nem akarnak vagy nem tudnak ismerni. 
Ilyenek: lakos, lakosság, sőt már árboc, pallós, szavak sem ritkák. 
Lakos az, aki valahol valamely községben lakik pl. budapesti lakos ; 
lakos az is, akinek laka vagy háza van, amelyben lakik (régi kifeje
zésben : helyes lakos, aki valamely helyen állandóan, mint hellyel biró 
lakos lakik), ellenben la k á s  azon ház, amelyben lakók vannak, (tehát 
nem tulajdonosok lakják). Sőt ezt a magyar közmondást: k ö z ö s  ló n a k  
tú ró s  a  h á ta , így mondják : tú r ó s  a háta, mert mert már nem tudják, 
hogy a tú r  szó sebet jelent.

9. Szerzőnk a 86. lapon só , s ő  képzőt állapit meg a belső, külső 
stb. szavakból. Bátran felvehette volna a lépcső, hágcsó szavakból a 
cső , c s ő  képzőt is. Nyilvánvaló és könnyen belátható, hogy itt nem 
képzőkről, hanem összevonásról van szó. Belső =  belül eső: külső =  
kül vagy kívül eső; első =  elül eső, közbülső =  közbül eső. Lépcső 
=  lépést eső, lépésenként eső. Ezt a gyermek megérti, mert más szó- 
összevonásokról is van tudomása; jó ember helyett =  já m b o r , nő
ember helyett =  némber. Magyar ember pedig magától rájön az ilyen 
szavakban történt összevonásra.

10. A 74. lapon omladék, maradék, hasadék névszók képzőjéül a d é k  
végzetet állapítja meg, holott ezek az omlad(ozik) marad, hasad 
igékből é k  képzővel származnak, ellenben a csapadék, üledék, járadék 
szavakban már d é k  a képző. Az ugyanezen lapon említett m á s  képző
ről az a gyanúm, hogy az illető igéből (hallomás) először egy m  kép
zővel képezett szó származott (amely mai nyelvünkben már nem él) s 
ebből származottt á s  képzővel az illető főnév. Ma is mondjuk : n e m 
b á n o m b ó l le s z  a  b á n o m , amely szavak itt — bár cselekvést jelentenek — 
nem ige gyanánt szerepelnek. Az á ld o m á s  s négy társának származá
sáról dönteni a nyelvészek hivatása. Én nem vagyok nyelvész, csak 
magyar nyelvérzékem késztet e gyanúm kifejezésére.

Ha ezen észrevételeim között említett d ú l, d ű l, a m o d ik , a m lik ,  
ós, ő s, só , s ő  képzőket észrevétel nélkül elfogadjuk, illetve új szót 
származtató képzőkül megállapítjuk, legyünk elkészülve, hogy néhány 
év múlva valaki a kézbesít igéből sít képzőt fog megállapítani és új 
szó gyanánt kirukkol a z s e b b e s i t  szóval, vagy a képviselek ige mintá
jára favágok, távírok, gyomírtok, boriszom szavakat gyárt az élet az új 
irók kezdeményezésére. Ne tartsuk ezt, kérem, lehetetlennek. ím e! 
egyik jeles magyar Írónk, Gulácsi Irén H a m u e s ő  c. elbeszélése 121, 
lapján e szavakat adja a feleségével beszélő főhős szájába : Apád bottal 
kergetett ki innen, mikor kérni jö tte le k . Es ilyeneket í r : Eltátott szem-
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mel csodálkoztál^ a keserves látványt (37. 1.). Nagy pattanással nem
csak a nutlt, a célok, az élet, maga a túlfájt halál is meghalt benne 
1152. 1.). A lobogó gyertya kanóca hosszú tüzes nyelvet vérzett feje 
fölött a falra, mint egy piinkösti apostolnak (150. 1.) Egyéb munkáiban 
ilyen szavakat használ; L e g m ié n k e b b  .. . V é tk e lle m  lefonnyasztani. . . 
A j  a z  a ty a u r i S t . .  . T ü r e lm e zzé k  kend . . . N o fe n e , G y é k k e n d  napam ! stb. 
Milyen építő hatással vannak ezek a kifejezések az ifjúságra, amely 
szereti utánozni az új írókat ?

11. A Magyar Helyesírás Szabályaiban [1922. évi) megállapítja a 
Magyar Tudományos Akadémia, hogy a régibb ok, ök, jók, jök személy
ragok még használtatnak az újabb juk, jük, uk, ük mellett. És ime 1 
hat rövid év múlva már teljesen eltűnt írásainkból a régi jók, jök. 
Még csak a Rákosi Jenő írásaiban látom néha a régi alakokat. Szerzőnk 
is a 13. lapon a jók, jök, ok, ök ragokat zárójelbe teszi annak jeléül, 
hogy' azok már kimentek a divatból. Hát igen 1 Kimentek a divatból 1 
Pedig nem rosszak, sőt sokkal jobbak, szebbek, ékesebb hangúak az 
újaknál s ismét divatba kell őket kozni. Az alföldi házaspár egymást 
apjok és anyjok névvel szólítja ma is. Én olyan városban növekedtem, 
amelynek egyedüli tájszólása az é hangnak némely szavakban í-vel 
való hangoztatása volt (ídes =  édes; míz =  méz; játszol i =  játszol-é ?) 
Egyéb tekintetben megfelelt beszédbeli modora az akkori irodalomi 
nyelvnek, sőt szóképzése is tiszta magyaros volt (m e g fe lh ő z te m  attól a 
gondolattól). Én ott sohasem hallottam juk, jük, uk, ük végzetet a nevek 
személyragozásánál. A rektorom sem tanította. A Károlí-féle biblia
fordításban sem olvastam, most sem találom benne. Nem is tiszta magyar 
nyelvérzékű ember találta ki és hozta azokat forgalomba ; a szegény 
magyarok aztán, mint új dolgot, felkapták és divatba hozták. Nekem 
olyan, mikor ezt a juk, jük ragozást hallom, mintha — Arany Jánossal 
szólva — sással metszenék a fülem, Elrontották vele a magyar beszéd
nek szép hangzását. Nem vétek ez ? Bizony nagy vétek. Eszük, szívük, 
lelkűk, testük, nevük, velük, mellettük, nélkülük, rajtuk, alattuk, fájuk, 
kapujuk, esküjük, keztyűjük stb. helyett nem szebben hangzanak ezek : 
eszök, szívok, leikök, testök, nevök, velők, mellettök, nélkűlök, rajtok, 
alattok, fájok, kapujok, eskűjök, keztyűjök ? Bizony szebben és éke
sebben. Nekem mindenesetre szebben. — A juk, jük ragokra soha sincs 
szükség, mert b á r m e ly ik  m a g y a r  s z ó n á l  ju k , jü k  h e ly e t t  a  jó k , jö k  
f e je z i  k i  e z t  a  b ir to k o s  v is z o n y t . Ezt az állításomat senki sem tudja 
megcáfolni. Az uk, ük ragokra is csak azon szóknál van szükség, 
amelyeknél a többséget az ok, ök fejezi ki. Pl. örömök (több öröm), 
örömük (több embernek egy öröme); szokások (több szokás), szokásuk 
(több embernek egy szokása). Ha tehát ez így van (pedig így van), 
vissza kell állítani a jók, jök ragokat jogos használatukba. És erre a 
középiskolában kell erős alapot teremteni, mert a középiskolák tanu
lóiból lesznek az írók, az írással foglalkozó hivatalnokok és szónokok, 
meg a nyomdában dolgozó betűszedők, akiktől ma is sok függ, mert 
én mindig a régi ragokat írom, mégis uk, ük, juk, jük ragokkal szedik 
írásomat.

Ezen észrevételeim elmondásával semmit sem vontam le e tan-
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könyv jeles tulajdonságaiból, a tanításban és tanulásban való nagy 
előnyeiből. Azt a legnagyobb körben való használatra érdemesnek 
tartom és megírása felett örömömet fejezem ki, mert a gyakorlati taní
tásban magam is ily módon jártam el. A gyakorlati tanár módosítani 
fogja a könyvben található elszólásokat. Faragó Bálint.

Erdély magyar irodalomtörténete. Borbély István ; A magyar 
irodalom története 1825-ig. Kolozsvár, Minerva, 1924. A magyar iro
dalom története. Második kötet. Kolozsvár, Minerva, 1925.

Az. erdélyi magyar iskolákat fenntartó egyházak megbízásából 
Borbély István, a kolozsvári unitárius kollégium tanára, megírta irodal
munk történetét. Munkájából eddig két kötet jelent meg; az 1867 utáni 
magyar irodalom legnagyobb részével egy harmadik kötet fog majd 
foglalkozni. Az eddig megjelent kötetek egyszersmind tankönyvek is. 
Van azonban egy bő jegyzetekkel ellátott külön kiadásuk a müveit 
közönség számára.

Borbély kiválóan oldotta meg feladatát. Munkája rendkívül világos 
és könnyen áttekinthető képet nyújt a magyar irodalom fejlődéséről, s 
figyelemmel van minden mozzanatra, amely e fejlődéssel összefügg. 
Stílusa világos és szabatos; csakis stilisztikailag vagy esztétikailag 
pontosan meghatározott műkifejezéseket használ. Az egyes írókat és 
müveiket meleg szívvel, de mindenkor tárgyilagosan ismerteti. A ki
válóbb műalkotásokról bő tartalmi ismertetést is ad, de úgy, hogy az 
egyszersmind a mü méltatása is legyen. Méltatásaiban ellensége a „dog
matikus" kritikának s álláspontja az, hogy minden írót „saját lényege“ 
szerint kell megértenünk.

Munkájának egyik legjellemzőbb tulajdonsága azonban az, hogy 
irodalmunk egyes jelenségeit alaposan átgondolva számos új megfigye
lést is tesz, s így oly gondolatokra jut, melyek méltán számíthatnak 
majd irodalomtörténeti szaktudományunk figyelmére is.

így igen tanulságosan mutatja be a népdal fejlődését. A XVI., 
XVII. század virágénekei főképp pajkos, tréfás jellegűek voltak. A ku
ruc korszakban azután új tárgyat szolgáltattak a nemzeti harcok. A 
dallamban ekkor már feltűnt „a magyar népköltészet legsajátosabb jel
lemvonása, az őszi napsütéshez hasonló méla merengés, mely az utolsó 
percben, mintha tavasz volna, csak azért sem csügged el.“ Meleg, ter
mészetrajongó színezetüket, úgy, ahogy azt Jókai oly hangulatosan le
írja, csupán a XIX. század folyamán vették fel népdalaink. A reformáció 
korára vonatkozólag többek közt azt a megfigyelést is teszi, hogy ekkor 
„sok évszázados hallgatás után megszó'lait irodalmunkban a humor, 
az a magyar humor, mely aztán állandó jellegzetes tulajdonsága marad 
szépirodalmunknak. Balassi költői érdemét a XVI. századi magyar nép- 
költészetben levő tiszta művészetnek a müköltészetbe való átvitelében 
s mesteri módon való alkalmazásában látja. Zrínyi elfeledését azzal 
magyarázza, hogy a Wesselényi féle összeesküvés elfojtása után nem 
merték a nagy költő, hadvezér és államférfiú műveit olvasni. A felúju- 
lás korának legtöbb költőjében a rendi alkotmány makacs védelmezőjét 
látja. Katona Bánkbánját tekinti a szabadelvű Magyarország első meg
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nyilatkozásának; nagy tragédiaírónk, szerinte „az ősi dicsőség helyett 
az ősi nyomort látta meg a magyar múltban." Művészi szempontból 
pedig Csokonai volt szerinte az, akinek költészete „átmenet a meg
újhodás korának kezdő költői állapotából egy művészi magaslaton álló 
nemzeti költészetbe."

„Sorsa olyan volt, mint a hídé, mindenkinek szüksége volt rá, de 
ha már túl- volt rajta, sokáig nem gondolt rá többé senki sem. Először 
Petőfi, a másik magyar híd, emlékezett rá hálával." Vörösmarty epikus 
és drámai költészetében egyaránt érdekes átalakulást figyel meg a pat- 
hetíkus stílustól és a hősi küzdelemtől bizonyos „nemes leegyszerű
södés" felé. Főérdeme szerinte az, hogy „az eddig helyiérdekű költé
szetet egyetemes emberi magaslatra emelte." Bajzára vonatkozólag azt 
a szemléletes megjegyzést teszi, hogy kettős arca volt; az egyik az 
örömnélküli, lemondó, szelíden merengő lírai költőé, a másik meg a 
bátor, harcos kritikusé. Petőfiről megállapítja, hogy hozzá „mérhető 
lírikus költője a világ egy nemzeti irodalmának sem volt. A magyar 
költészet a lírában benne és általa az egész világirodalomban első 
helyre került." Jókai egészen újszerű méltatására a népmese vezeti, 
melyben a legmélyebb, a legigazibb költészetet látja. Jókai is a nép
mesemondóhoz hasonlóan „nem földi viszonyokat beszélt el reális hű
séggel, hanem saját lelke költői világát bontotta ki regényeiben." Ez is 
„egyik formája a művészetnek, amit a népmesék, illetőleg népmondák 
modern műköltészetének nevezhetnénk." Hasonló szép gondolatokat 
közöl irodalmunk egyéb nagy alakjaira vonatkozólag is. így többek 
között igen mély átérzéssel méltatja Arany balladáit, s világos képet 
ad Madách életbölcseletéről. Külön fejezetben emlékszik meg a magyar 
műnépdal zeneszerzőiről is.

A munka nagy érdemei mellett néhány tévedése (pl. hagy Kis
faludy Károly Irénét négy nap alatt irta) s ellenmondása (pl. Kisfaludy 
Károlyt a németes iskola költői közzé sorozza, egyszersmind azonban 
a nemzeti romanticizmus egyik legkiválóbb képviselőjének nevezi; 
„Magyarország 1514-ben“ szerinte a legkitűnőbb magyar történeti regény, 
ugyanezt írja azonban a „Zord idő“-ről is) egészen eltűnik. Itt jegyezzük 
meg azt is, hogy Vörösmarty lírájáról egyéb munkáihoz arányítva igen 
röviden ír, Tompát pedig „másodrangú,, költőnek mondja, holott ta
pasztalatainkból tudjuk, hogy sok tanulóifjú lelkét éppen a természet 
és az egyéni s hazafiúi bánat e mélyérzésű énekese ragadja meg leg
inkább.

Mindent összefoglalva, a művelt közönség Borbély könyvében ér
dekes, vonzó képet kap a magyar irodalom történetéről; az erdélyi 
magyar tanulóifjúság pedig, amely a nálunk újabban megjelent nagy
szabású irodalomtörténeteinkhez úgy sem férhet hozzá, itt alapos út
mutatást nyer minden irodalmi kérdésre, amely iránt érdeklődik.

Borbély munkája minden tekintetben megfelel annak a célnak, 
melyet előszava szerint maga elé tűzöft: Munkám a „magyar irodalmi 
kultúrának akart szerény, de öntudatos és önérzetes emléket emelni. 
A költők és prózaírók műveiből fajom lelkének dobbanását igyekeztem 
kihallgatni, azt igyekeztem — e nehéz időkben! — hűen tolmácsolni.
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Nem száraz históriát akartam írni, hanem a múlt idők eleven 
életét leírni. Egyszer sem hittem, hogy halottakkal van dolgom. Én 
élőkkel foglalkoztam, ezer év óta megszakítás nélküli magyar kultú
rával!" L oson czi Z o ltán .

Faragó László: Kossuth-zarándokok útja Amerikába. Kossuth
egyéniségének a tűnő évtizedekkel egyre növekedő varázsa és az új 
Igéretföldjének hatalmas vonzó ereje toborzott össze nemzetünk minden 
tájáról mintegy félezer magyar embert, hogy elzarándokoljanak egy szo
borhoz, amely testi hasonlóság szerint csak egy kicsiny, sokszor le
nézett, megalázott nemzetnek nagy fiát ábrázolja, de az anyagon túl 
hatolni tudó elme előtt a legnemesebb értelemben vett emberi szabad
ságnak megtestesülését jelenti.

Ennek a zarándokutnak, mely 1928. március 5-től április 8-ig 
tartott, krónikása Faragó László, aki Békés város képviseletében vett 
részt az útban.

A zarándoklatnak a kegyelet lerovásán, a vendéglátó gazdánál 
való tisztelgésen, a gazdasági és erkölcsi kapcsolatok mélyítésén kívül 
igen fontos célja a tanulás volt; tanulás a politikus, a tudós, a gyáros, 
a bankár, a kereskedő, a gazda részéről egyaránt s habár Faragó László 
könyve magától értetődőleg csak nagyon kevés helyet áldozhat annak 
a vázolására, ki milyen tapasztalatokkal gazdagodva tért vissza, mégis 
a lépten-nyomon megfigyelésre, megszivlelésre kínálkozó jelenségek 
rövid rögzítésével útat nyit a szemlélődésnek, a mérlegelésnek, az esz
mét termelő összehasonlításnak. Hogy e tekintetben mily rengeteg tanul
sággal járt az út, annak az időközben napvilágot látott cikkek, tartott 
előadások csak sejtést engedő mértékei; valóságban csak évek múltán 
fognak e tanulságok, mint termékenyítő elemek működni s mind jobban 
reális ható erőkké változni.

A rögzítésre méltó anyagból Faragó László szerencsés kézzel vá
logatta ki a legérdekesebbet s mondani valóját elejétől végig példásan 
tiszta stílusban, élénk, élvezetes előadásban írja le. Bevezetésül szól 
könyve létrejöttének körülményeiről, majd felsorolja a zarándoklatban 
résztvevő 488 magyarnak a nevét, de nem elégszik meg a száraz név
sorral, hanem kiről mi érdekességet tud a zarándoklattal kapcsolatban, 
azt is elmondja. Ezután röviden vázolva a zarándoklat előkészítésének 
nagy munkáját, rátér az út élményeinek leírására.

Izgalmasan érdekes film pereg le aztán előttünk, amelynek cselek- 
ményényében akarva nem akarva mindnyájan résztveszünk. Pedig a 
szerző egyáltalában nem vadászott hatásra; de tolla oly híven követi 
az élmények friss benyomásait, hogy minden sorából a valóság lenyű
göző varázsa fogja meg lelkünket. Éreznünk kell, hogy ez az ember 
nem mások útleírásából, hanem a maga tényleg átélt emlékeiből merít, 
így van az, hogy könyvének olvasása közben mindig ott vagyunk, ahol 
ő. mindig azt érezzük, amit ő. Vele duzzad keblünk a vágyakozástól, 
véle örvendünk, ha öröme van, véle fáradunk, ha idegzetünk az egy
mást zaklatva kergető képek súlya alatt fel akarja mondani a szolgá
latot. Véle fog el a háborgó tengeren az emberi magárahagyatottság
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érzete s véle emelkedünk fel a mindenek Urához, aki lecsendesiti a 
hullámokat. Véle lelkesedünk a testvérek között odaát s ha ő könye- 
zik a sok árva egymásra találásakor, nekünk is kicsordul a könnyünk, 
s ha őt a tömeggel együtt büszke öröm fogja el, a mi keblünk is büsz
kén dagad arra a tudatra, hogy Kossuth népe vagyunk, hogy szellemünk 
rokon a Washingtonéval.

S midőn végigjárjuk véle a helyeket, ahol a magyarság tömege
sebben lakik együtt, szivünkben is felfakad az összehasonlítás nyomán 
a fájdalmas érzelem: mi sem vagyunk alábbvalók, mégis miránk csak 
szegénység, csak megalázottság szakadt . . . S mégis nekünk i t t  van a 
hazánk, e z é r t kell élnünk, szenvednünk, ha kell, meg is halnunk, de 
mindenek felett d o lg o z n u n k , ha azt akarjuk, hogy Kossuth népe is 
boldog legyen, mint a Washingtoné!

A könyvet sok szép felvétel élénkíti.
Faragó László nagyon érdemes munkát végzett e könyv kiadá

sával. Ami benne van, csak dicséretet érdemel; ami hiányzik belőle, 
csak a szűkre szabott anyagi áldozatok miatt maradt ki. Sok, nagyon 
sok kimaradt, amit a szerző érdemesnek tartott volna belevenni, s amit 
érdemes volna minden magyar embernek tudni, de hogy a kicsiben is 
sokat mond, ami gondolatot ébreszt, avval kétségtelen jogot szerzett 
arra, hogy művét szeretettel olvassák nemcsak azok, akiknek a leírás 
kedves emlék, hanem mindenki, aki a magyarság szebb, jobb jövőjéért 
aggódik. V a r g a  G á b o r .

Imre Sándor; Neveléstan. Studium. Budapest, 1928. 336 1.
A nagynevű szerző művét „Bevezetés az iskolai nevelés munká

jába“ alcímmel írja. Előszavában körvonalazza célját, mely szerint nem 
neveléstudományi kézikönyvet, avagy teljes neveléstant, nem is gyakor
lati utasításokat kíván adni, bár célja gyakorlati, hanem az iskolai ne
velést akarja tudatossá tenni, Az egész iskolai munka feltárásával akar 
tanártársai, persze főleg a fejlődésképes ifjakra hatni. Mint a pedagógia 
professzora tanítja a tanárokat arra, hogy a nevelésen gondolkodjanak, 
nézzék az iskolát mint egy nagy egység részét, az egyes iskolafajokat 
a nemzetnevelés szempontjából. A világos tagolású hatalmas műbe ed
digi dolgozatait alkalmas helyen beledolgozta, így főleg a legértékesebb 
„Családi nevelés"-t. Azt hiszem a köznek a mű tartalmának körvona
lazásával teszek legjobb szolgálatot. Ilyen alkotás abszolút értéke az 
összes tanítók számára áttanulmányozandó kincs.

Három nagy részt foglal magában a m ű: A z  e ls ő  a  n e v e lé s  é s  
n e v e lé s tu d o m á n y  k é r d é s é r ő l szól. (13—104, 1.) A nevelés fogalmának 
megállapítása (nevelés-növelés, embernek emberre irányuló alakító te
vékenysége) után a nevelői gondolkodásról, neveléstudomány és neve
léstan fogalmáról ír. Majd a nevelés célját, feladatait tűzi ki, eszközeit 
állapítja meg a gondozásban, tanításban és gyakorlásban. Elmélkedik a 
nevelés lehetőségeiről, korlátáiról (öröklés, környezet), végül a nevelés 
szervezetéről, belső és külső szerveiről: köznevelésről.

A m á s o d ik  főrész tárgya a z  is k o la  (105—180. 1.) s ez az iskolai 
nevelés tényezői számára fontosabb az előbbinél. Megismerjük az iskola
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helyét a köznevelésben, fogalmát, kialakulását. Rámutat a szerző (ki a 
kisdedóvástól, elemi s polgári, középiskola, főiskolán át az egyetemig 
minden fajta iskolában vagy maga működött mint pedagógus, vagy szo
ros viszonyban volt vele) az iskolai nevelés akadályaira, de egyúttal 
feladatára is pár szóval Az iskola külső szervezetével ismertet meg, 
megkülönböztetvén általában művelő iskolákat (amit „általános művelt
ségre“ nevelőnek neveztek régen helytelenül s még ma így is emle
getnek), szakiskolákat és gyógyítva nevelő intézeteket. Az első fajba 
tartoznak az elemi, középfokú és főiskolák, melyek a másik kettővel 
is szoros viszonyban kell hogy legyenek. Hallunk itt még az iskola 
fenntartóiról. „A belső szervezet" fejezete a felügyelet, igazgatás, tanító- 
testület, iskola és család viszonya, iskolai munka szervezetéről klasz- 
szikusan tömör s megszívlelendő szókat mond.

A h a r m a d ik  s legterjedelmesebb rész a munka gondolkodásra 
leginkább késztető tagja; címe: A z  is k o la i  n e v e lé s . (181—324. 1.) Az 
iskolai munkának: tanító és tanuló munkájának egyensúlyban és egy
ségben kell állnia. Első szakasza az iskolai munka személyi tényezői
ről szól: ezek a tanító, kinek hivatása, személyisége, tanulmányai ér
dekesen domborodnak ki olvasás közben; ugyanilyen plasztikus képet 
rajzol ezután a növendékekről, ezek egyéniségéről, lelki és testi álla
potáról, iskolai s iskolán kívüli életéről. Főleg kiemeli az iskolai osz
tálynak, e kis társadalomnak fontosságát, az osztály egyéniségét. Máso
dik szakasza a z  is k o la i  n e v e lé s  á g a it mutatja be. Ilyen az e g é s z s é g e s  
é le tr e  n eve lé s , a testnevelés — s itt is megtaláljuk a gondozás, tanítás, 
gyakorlás hármas szempontját. Ilyen az ö n á l ló s á g r a  va ló  n e v e lé s  (értelmi 
nevelés): ennek közvetlen feladatait a tanításterv körvonalazza, de az 
anyag megfelelő kiválasztása, rendezése, tanmenete, a módszer, a tanár 
egyéniségének s ennek révén az iskola egyéniségének munkája. Pro
testáns iskoláink mindig egyéniségek voltak, azok kell, hogy a jövőben 
is maradjanak minden állami tanterv mellett is. A gondozás az oktatás 
külső körülményeiben: iskola, terem stb. látszik meg, belsőkben mint 
a tanítás hangulata; a gyakorlás, a szemléltetés, a gondolkodtatás 
(Arbeitschule!), ismeretek ügyes felhasználása módjában, végül a példa, 
a tanító személyes jelenségében. Ilyen a  n e m e s  é rzü le tre  v a ló  n e v e lé s  
(e rk ö lc s i) , mely gondoskodik a kedély, ízlés, képzelet feltételeiről: a 
tanítás példája, vallástanítás, oktatás gyakorol itt hatást; végül az isko
lai közösség, fegyelem, feladatok, önmunka, a magaviseletre, testi életre 
egyaránt mély benyomást hagy. A nevelés felsorolt három ágának köl
csönös hatást kell egymásra gyakorolnia.

Gyakorlati értékű a mü b e fe je ző  fejezete: „ A  m a g y a r  n e v e lé s  m a i  
f e la d a ta i“ (325—328. I), melyben előbbi műveinek eszméi alapján ki
mondja a szerző, hogy a közösség tudatának kifejtése, az erkölcsi 
akadályok eltüntetése az iskola feladata. Az igazi egészséggondozás erősít 
testben; „az önállóságra nevelésben a nemzeti tudatosságnak ez a kor
szak különös jelentőséget ad“. A mai helyzetből kell kiindulnia a ne
velésnek, de a nemzeti önismeretről sem szabad megfeledkezni: gazda
sági és társadalmi kérdések komoly tárgyalása elől nem szabad kitérni. 
Végül a jólelkü, nemes pedagógus befejező szavai n e m e s  é r z ü le te t ki-
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vánnak az ifjú lelkekbe s általuk a nemzetbe csepegtetni: gyöngédség, 
türelem, jóindulat, krisztusi erényei uralkodjanak. Kölcsönös megbecsü
lés, segítés vezessen. Az iskola az élethez való bátorságot táplálja, a 
szépségben való gyönyörűséget, jóság és igazság diadalában való bizal
mat: így nemcsak a jelen képe lesz, hanem a magyarság jövőjének 
feltétele is. Ezzel a szép hangulattal végződik a mű lényege, ez után 
már csak a dr. Tettamenti Béla által összeállított „Tárgymutató“ s a 
Tartalom következik.

Hálás örömmel köszönheti a magyar tanítóság (Imrei értelemben) 
a bölcs útmutatásokat, melyekben megerősödést talál nemes mun
kájára. Dr. Böhm Dezső.

Bessenyei Lajos: A tanulók túlterhelése, A 43 oldalas kis 
füzet a decreceni ref. gimn. szülői értekezletén feloi ásott előadás, mely 
a kultuszminiszter által iskoláknak megbeszélésre kitűzött fenti tárgy- 
gyal foglalkozik. Beismeri, hogy közoktatásunk egyoldalú, szellemi ne
velést látunk csupán. Történeti megvilágítás (Spencer, Frank, Kmetyko, 
Iszer, Schnochny) után az 1924. XI. t.-c.-ről megállapítja, hogy változást 
nem hozott. Az óraszám ugyanaz, a szellemi túlterhelés nagyobbodott. 
(22. 1.). O ka: a sok heti óra, a tornaóra véletlen elhelyezése, a szabad 
délutánok elvevése; főleg a tananyag megnövelése (22. 1.). Sok közép
iskolánk foglalkozott e kérdéssel és semleges, igenlő, de tagadó vélemé
nyek is hangzottak el. Az Orsz. Közegészségügyi Egyesület felterjesz
tésében mindennapi tornaórát kíván. A szerző itt angol példákra hivatkozik 
s az ezeket tanulmányozó Kornis államtitkártól vár orvoslást. Javasla
ta i: 1. a tananyag csökkentése, 2. elméleti órák kevesbítése, 3. több 
testnevelőóra, igen helyes, de elképzelni sem tudom, hogy ez órák min
den osztályban egy időben megtarthatók lennének. Hány tornatanár s 
tornaterem, udvar kellene e célra! 4. Délután ne legyen óra, 5. játék
délutánok, 6. osztálylétszám csökkentése, 7. gyakorlati tanárképzés. Mind 
„régi nóta“ s haladunk is feléje. Ilyen népszerű előadások a javítás 
gondolatát megérlelik. Dr. Böhm Dezső.

Az ORTE Évkönyve az 1927/28. tanévről. Szerk. dr. Papp 
Ferenc. XXII. évi. Debrecen szab. kir. v. könyvnyomdavállalat. 1928. 
67. lap.

Ez a csinos kiállítású füzet tartalmazza a XXII. közgyűlés jegyző
könyvét, melyet 1928. V. 30-án Budapesten, a ref. theológia akadémia 
dísztermében tartott az egyesület, a közgyűlésen feolvasott irodalom- 
történeti értekezést, melyről részletesen fogunk beszámolni, az egyesü
leti pénztárnok jelentését és az egyesület tagjainak névsorát. Az elnök 
megnyitó beszédét és a főjegyző jelentését a Prot. Tanügyi Szemle 1928. 
évi VI. száma közölte, tehát ezek az értekezések a Névkönyvből 
hiányoznak.

Igen figyelemreméltó volt dr. Máthé Elek budapesti ref. gimn. ta
nár szabadelőadása „A klasszikus nyelvek és a modern műveltség“ 
címen. Az előadás központi gondolata az a küzdelem, mely a klasz- 
szikus és modern nyelvi oktatás hívei közt folyamatban van. Szerinte 
meg kell őriznünk gimnáziumainkban a klasszikus nyelvek uralkodó
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jellegét, mert ez képezi nemzeti műveltségünk alapját. Dr. Gulyás Jó
zsef hozzászólása szerint a mai magyar középiskolai típusok nem felel
nek meg sem az ideális, sem a gyakorlati élet követelményeinek.

B o r s o s  K á r o ly  szakosztályi elnök előterjeszti a görög nyelv be
hatóbb tanításáról, a görög érettségire való buzdításról, új görög szó
tárról és ref. szellemű tankönyvek kiadásáról szóló javaslatait. Felhívja 
a történettanárok figyelmét a prot. szempontból annyira káros átértékelési 
elmélet célzatos voltánál fogva veszélyes következményeire. Utána 
a többi szakosztályok is megteszik észrevételeiket, a tanítóképző inté
zetek, vallástanárok és polgáriisk. szakosztályokkal együtt.

A Névkönyv jelentősebb s terjedelmesebb részét egy irodalom- 
történeti értekezés alkotja, amelyet dr. R á c z  L a jo s :  I r o d a lm u n k  „ n e m 
z e t ie d e n  k o r á n a k “ o k a ir ó l c. alatt tartott, melyben a következőket adja elő:

Irodalomtörténetírásunk erről a korszakról annyit jegyez meg, 
mondja, hogy a nemzeti erők e le r n y e d te k  s a nemzeti szellem k ifá r a d t  
a XVIII. század folyamán, de lehetséges-e vájjon, hogy egy nemzet 
több mint 60 esztendeig éljen teljes passzivitásban ? A politikai és 
nemzeti közélet lehanyatlását, amely Rákóczy leveretése után súlyos 
keresztként nehezedett a magyarság vállaira, nem okvetlen vonja maga 
után az irodalom hanyatlását és vívódását is. Hogy az az immár erő
teljes virágzásba szökkent m a g y a r  irodalom, amely a XVI., sőt a XVII. 
századot is annyira jellemezte, egyszerre romokba dőljön és átadja he
lyét egy vérszegény la tin  irodalomnak, ez a gyászos jelenség nem tör
ténhetett olyan simán, egyszerűen, ahogyan irodalomtörténetíróink el
képzelik, okairól semmi elfogadható magyarázatot nem kapunk tőlük s 
erre a kérdésre válaszol legjobb lelkiismerete szerint a szerző és vá
laszadása két síkban mozog.

1. Mi vetkőztette ki a magyarságot nemzeti szelleméből, vagyis 
mi idézte elő a n e m ze tie tle n  k o r t?  és

2. mi okozta a XVIII. századi magyar irodalom h a n y a t lá s á t?
Első okát a magyar nyelv közéleti száműzetésében, meg a latin

és német nyelvnek uralkodóvá tételében látja, aminek előidézésében 
viszont az erdélyi fejedelemség megszűnése, amely másfél századig 
szerepelt mint nemzetfenntartó és az abszolút császáii hatalomnak az 
egész országra kiterjesztése, volt a főtényező. A bosszú és reakció 
szelleme gyökerestől akarta kiirtani még az emlékét is a Rákóczy-féle 
önvédelmi harcnak s nemcsak a magyar nyelvet, de a magyar érzést 
és magyar gondolatot is végkép el akarta hallgattatni. Ezt a célt szol
gálta a cenzúra is, ami a XVII. századtól kezdve szerepelt, mint a róm. 
kath. egyház védő- és erősítő szerve a jezsuiták kezében. 1715-ben 
újítják és szigorítják meg e rendeletet, amely szerint minden megjelent 
cikkért „a kiadó, író és nyomdász vagyonával, becsületével, ingóságai- 
vagv v é r é v e l fog kíméletlenül meglakolni . . .“ A most készülő sajtó- 
n o v e lla  tehát nem is olyan n o v u m , mint hínnők.

III. Károly rendelete után aláhanyatlik a nyomdászat, a cenzúra 
szellemfojtogató műveletei akadályozzák az írókat s lehetetlenné teszik 
irodalmi tevékenységüket, mert a prot. íróknak külföldön kiadott mü
veit sem engedte behozni az utólagos könyvvizsgálat, ami a prot. iro
dalom elfojtását célozta. Nemcsak Debrecen városnak több ezernyi



külföldről szállított bibliáját kobozták el, illetve égették el, de minden 
prot. sajtóterméket tűzzel-vassal irtottak. A XVIII. század irodalmából 
hiányzott az éltető elem: a szabadság, ezért sorvadt a prot. irodalom 
s lett egyre silányabb, eredeti tehetségek nem bukkannak fel, a köny
vek legnagyobb része fordítás, vagy átdolgozás.

Elnyomták a prot. iskolákat, beszüntették egészben vagy részben 
működésűket s korlátozták a külföldi egyetemek látogatását. Megfoszt
ják anyagi segédeszközeitől, eltiltják gyűjtéseiket, ami „kipótolhatatlan 
kárt okozott a magyarság szellemi életében . . .“ (Grünwald Béla).

A Habsburg uralkodók vallási és politikai okokból gyűlölik a 
protestánsokat, eretnekeket és lázadókat látnak bennük a Thököly és 
Rákóczy mozgalmak után, ahol döntő szerepet játszottak mindenkor.

Ne csodálkozzunk, ha a magyar nyelv teljesen elcsenevészedik 
ilyen körülmények között, amikor a kath. főpapság vagy teljesen kö
zömbös, vagy pedig egyenes ellensége a magyar nyelvnek.

A főurak és a nemesek az udvar körül lézengenek, lassan, szol
gai tányérnyalások közt, közönyössé válnak hazájuk iránt s nemcsak 
családjukból'száműzik a magyar nyelvet, hanem a közéletben is ellen
zik használatát. A főnemesség nemcsak mint termelő, hanem mint fo
gyasztó és pártoló közönség is elvész a magyar irodalomra nézve. 
A XVIII. szd-ban szó sincs többé nemzeti és hazafias költészetről.

Ebben a válságos időben a protestánsok voltak a nemzeti szellem 
ébresztői, fejlesztői. Három példát említ ennek bizonyításául:

1. az első lutheránus magyar pietisták példája. Ok sürgették a 
magyar nyelv irodalmi és iskolai használatát, Bél Mátyás német nyel
ven tárgyalja a magyar nyelvtant, hogy minél többen megérthessék a 
körüllakók is.

2. Bőd Péter egyházi és irodalomtörténetírói munkássága, aki 
magyarul írja az első irodalomtört. monográfiát, „A szent bibliának 
históriáját" (1748), Magyar Athenas-a pedig (1766) a legkiválóbb értékű 
forrásmunkánk a régi magyar irodalomról. El is koboztatta a bécsi 
udvar azonnal.

3. A külföldön megjelent magyar könyvek példája. Vagyis amikor 
a jezsuiták s a többi szerzetesrendek tagjai mind a latin irodalom mun
kásai, az üldözött prot. papok a magyar irodalom harcosai. Ez maga 
eléggé megmagyarázza a XVIII. század irodalmának jellegét. Annak 
magyartalansága és elhanyatlása a fennforgó viszonyokból szükség
képpen adódik.

Az irodalomtörténetírók közül egyedül Toldy Ferenc volt az, aki 
a XVIII. századi irodalom hanyatlásának tényeinél helyesen mutat rá a 
bécsi kormány politikájára és a kath. restaurációra, de okát nem ku
tatja, pedig ennek a kettőnek vállvetett munkája eredményezte a XVIII. 
század magyartalanságának és Írod. hanyatlásának belső okait . . .

Már a bevezetésben kijelentette, hogy Szekfű Gyula, Márki Sán
dor, Grünwald Béla, Fináczy Ernő és Takáts Sándor kath. történetírók 
műveit használta forrásul, amit 4 sűrű oldalnyi jegyzettel is alátámaszt, 
tehát elhihetjük neki, hogy se felekezeti, se politikai irányzat nem 
vezette a szerző tollát; róla méltán állapította meg az ORTE 1928.
VI. 30-iki Budapesten tartott XXII. közgyűlése, hogy ez a „filozófusra
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valló elmélyedéssel, széles látókörrel és alapos kor- és irodalomtörté* 
neti tájékozottsággal" megírt mű érdemes a megörökítésre. Abban a 
tekintetben pedig, amely írodalomtörténetírásunknak egy eddig homályos 
vagy rosszul értelmezett korszakát helyes megítélés alá veszi, egyenesen 
hézagpótló munka, amelyet minden irodalomtanárnak ismernie kell 
felekezeti különbség nélkül, hogy irod. oktatása teljesen tárgyilagos 
mederben folyhassék ; eredményes kutatásáért pedig mi, prot. tanárok, 
a legnagyobb elismerés hangján mondhatunk köszönetét a szerzőnek.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Papp Ferenc: Az Orsz. Ref. Tanáregyesület Évkönyve az 
1927 28. tanévről. Debrecen, 1928. 67. lap.

Az idei évkönyv a jegyzőkönyvön, pénztári jelentésen, tagok név
során kívül, csak egy előadást tartalmaz és ez Rácz Lajos-é „Irodal
munk nemzetietlen korának az okai"-ról. Jeles írónknak alaposságát, 
sokoldalúságát és termékenységét már egyszer bámultuk, de sohasem 
annyira, mint ennél a dolgozatánál, mely valóságos felfedezés számba 
megy és irodalom- és művelődéstörténetünk egyik fejezetének sürgős 
átértékelését követeli! Két kérdésre próbál világot deríteni: mi volt a 
magyar nyelv XVIII. századi háttérbe szorításának az oka? és mi volt 
az oka irodalmunk XVIII. századi nemzetietlen szellemének ? A köz
felfogás a „nemzeti szellem hanyatlásáról“ beszél, de szerzőnk ezt a 
nézetet az adatok egész halmazával megdönti és megállapítja, hogy az 
erdélyi nemzeti fejedelemség megszűnése, a bécsi udvartól alkalmazott 
erőszakos germánizáló politika, mely egyelőre a latint tette hivatalos 
nyelvvé, a kath. vallásnak nem kedvező könyvek kinyomásának, vagy 
az országba behozatalának eltiltása, ill. elkobozása, a prot. iskolák meg
szüntetése és lefokozása, a magyar irodalom főművelői, a prot. papok 
és tanárok irod. munkásságának gúzsbakötése, a latin nyelv kultusza a 
főpapok és jezsuiták részéről, a francia és német nyelv kultusza a bécsi 
udvarba sereglő fő- és középnemesség részéről, — ezek voltak a ma
gyar szellem érvényesülését gátló okok, tehát nem mintha a nemzeti 
szellem elszunnyadt volna, nem, hanem a jelzett tényezők lehetetlenné 
tették annak erősebb lüktetését, — a magyar nemzeti kultúra pótolha
tatlan kárára. Ezért kellett a XIX. században úgyszólván elölről kez
deni mindent.

Ügy hisszük, hogy a magyar kultúra minden munkása a legnagyobb 
hálával tartozik a mi kiváló tudósunknak (akit ép most az a kitüntetés 
is ért, hogy az akadémia kiadásában lát napvilágot életének főműve: 
Rousseau), hogy volt bátorsága erre a „kényes‘ korszakra vakító fényt 
deríteni. Sz. 0.

Belföldi lapszemle.
A Teológiai Szemle 1928. évi decemberi számában (megjelent 

januárban) alapos és hézagpótló tanulmányt találunk A bibliai történetek
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tanításának valláspedagógiai módszertana címen Gaudy L. tollából. 
Kívánatos volna, hogy a vallástanítás egész tananyagát hasonló részle
tességgel dolgoznák fel. Mivel e tanulmány külön lenyomat alakjában, 
mint a „Teol. tanulmányok“ 4-ik kötete is megjelent, behatóbb mélta
tására még visszatérünk. A dolgozat címében azonban pleonazmust 
látunk, a „valláspedagógiai" jelző szerintünk ugyanis fölösleges. A vallás 
tanitása tudvalévőén az általános pedagógiába tartozik és a mai vallás
tanítás metodikájának természetesen a valláslélektan, ifjúságtan és egyéb 
segédtudományok eredményeit fel kell használnia; ezt akarta a mai 
szakirodalomban nagy jártasságot tanúsító szerző a fenti jelzővel nyoma
tékosan kifejezni, de ez a vallástan modern módszertanában magától 
értetődő. A „Tudományos élet" rovatában egy kis cikk méltatja Kállay K. 
és báró Podmaniczky Pál tudományos érdemeit egyet, tanárokká történt 
kinevezésük alkalmából. Az utóbbira vonatkozó megjegyzések azonban 
némi rektifikálást igényelnek. Először is Podmaniczkyra nézve nem áll, 
hogy érdemeinek megfelelő helyre állíttatott, mert bár semmikép sem 
akarjuk nagy tudományos érdemeit kétségbevonni, de tény az, hogy 
ezek a gyakorlati teológia mezejére szorítkoznak, már pedig ő nem erre 
a szakra, hanem a nevelés-tudományi vallásbölcsészeti tanszékre nevez
tetett k i ; továbbá, ha megemlíti a cikkíró Podmaniczkynak rég meg
szűnt eperjesi teol. tanárságát (1918—19-ben), meg kellett volna emlí
tenie a történeti hűség kedvéért, hogy az 1919—20. tanévben a pozsony i 
tótakadémián működött és utána teol. tanári működése egészen a mos
tani kinevezéséig megszakadt; végül nem hagyhatjuk szónélkül azt a 
kitételt, „hogy a teol, tudomány egyik ága sem lehet csak önmagáért 
való tudomány" — mert bár ismerjük és értjük e szólam értelmét: „a 
gyakorlati teológia a teológia koronája", de a jelzett kitétel alkalmazása 
veszedelmes lejtőre juttathatja a hittudományt, amit igy lehetne ki
fejezni, hogy „omnis disciplina ancilla theologiae practicae" — és akkor 
ott vagyunk a középkori skolasztikusoknál, holott a prot. teológiai 
fakultás mégis csak tudományos intézet, hol minden tudománynak meg 
van a maga önállósága!

A Magyar Gyógypedagógia 1929. 1—2. számának igen tanul
ságos cikke Schmidt F.-é: A díszítéses rajzolási képesség fejlődésének 
kísérletes vizsgálata ép és fogyatékos elméjű gyermekeken.

A  Tanítók Lapjá-nak 1929. febr. 15-iki számában Dobó Sándor Ra
vasz püspök egyik rendelete kapcsán, melyszerint „a rendes lelkészi állást 
fenntartó egyházközségekben a vallástanítást ne tanítók végezzék, ha
nem a lelkipásztor maga teljesítse" — arról elmélkedik, hogy ki tanítsa 
a vallást és gyakorlati szempontokra hivatkozva arra az eredményre 
jut, hogy a fenti elv keresztülvitele szomorúan kiábrándító lesz. — Mi 
is azt hisszük, hogy a népiskolában célszerűbb a tanító kezén hagyni 
meg a vallásoktatást, mert a lelkész, ha teológiailag képzettebb is, de 
csak kivételesen szerezheti meg azt a metodikai ügyességet, mely ép 
az alsó fokon oly szükséges és mellyel a legtöbb tanítónak rendelkeznie 
kell. — Törös K. „fiatalítási törekvések" cím alatt ostorozza napjaink
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egyik kórtűnetét, — Figyelő pedig erős szavakkal cáfolgatja a Nép
tanítók Lapjának január 15. számában megjelent „Film ABC“ cimű 
cikket Paedagogiai dilettantizmus címen.

Az Evangélikus Népiskola 1929. februári számában Koller I. 
folytatja Spranger Eduárdról szóló gondos tanulmányát, Gálik P. rész
letesen foglalkozik az állami tantervnek evang. szellemben való kibőví
tésével. Egy harmadik cikk meleghangú megemlékezés a felejthetetlen 
Alexy L. igazgatóról; végül Stoll E. folytatja a nyíregyházi ág. h. ev. 
iskolák történetét, — remélem, hogy ez érdemes dolgozatból külön 
lenyomat készül!

A Városi Szülők Lapjá-nak február 15. száma ismét Steiner
K. A.-tói hoz cikket Az anyák szerepe címen. Alapgondolata, hogy az 
anyaság az emberi kulturtársadalomban nem lehet csak valami élettani 
funkcióban kifejezve, hanem az anyaságnak olyan magasztos valaminek 
kell lennie, amely az újszülöttnek nemcsak az életet adta, hanem a 
kulturálisan legmagasabb erkölcsi tartalmat is. — Horváth K. ugyan e 
számban ügyes érveléssel cáfolgatja a 8 osztályú népiskola ellen fel
hozott érveket és folytatólag ír ugyanerről a március 1. számban.

A Miskolci Jogászélet 1929. évi februári számában Bruckner 
Gy. dékán méltatja a szegedi egyetemre kinevezett Surányi Unger 
Tivadar tudományos érdemét; Szelényi ö, ismerteti néhai Böhm K. 
most megjelent posthumus etikáját (Az erkölcsi érték tana).

Az Országos Polgárisk. Tanár egyesületi Közlöny 1929. évi 
februári számában folytatódik Sághelyi L. cikke A németországi közép
fokú gyakorlati irányú iskolázásról. Klacskó B. igen helyesen hang
súlyozza, hogy az iskolai énektanítás kapuját ki kell tárnunk a tős
gyökeres magyar dal előtt. Ellenben nem helyeselhetem, ha Vig József 
a cserkészetet az idegen nyelvtanulás szolgálatába akarja állítani, mert 
a cserkészetnek magyar szellemű intézménynek kell lennie, különben 
nincsen létjogosultsága. Szerző kívánsága helyett inkább létesítsünk 
idegen nyelvű önképzőköröket vagy társalgó köröket.

Az Ifjú Évek 1929. január és februári száma kiválóan értékes 
tartalommal jelent meg. E helyen csak az egyházi és tanügyi érdekű 
cikkeket emelhetjük ki. Ilyen a januári számban : A budapesti ev. leány- 
kollégium. (Böhm D.) A februári számban: Br. Radvánszky Albert. 
(Gerlaky M.) Az aszódi Petőfi reálgimnázium (Oravecz 0.) A Podma- 
nicykyak. (Szigcthy L.) — Újból ajánljuk ez ügyesen szerkesztett 
folyóiratot!

A magyarországi ág. h. ev. kér. egyház 1928. évi novemberi 
egyet, közgyűlésének jegyzőkönyvében a fénypont ezúttal is báró Rad
vánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő megnyitó beszéde és 
évi jelentése. Ő hozta divatba ezeket a részletes, egy-egy eszme fejte-
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getését tartalmazó megnyitókat, valamint a mindenre kiterjedő évi jelen
téseket, amelyek nemcsak a jelen nemzedék előtt tárják fel az ev. 
egyházban évről-évre folyó szorgos és haladó munkát, hanem a jövendő 
történetírójára nézve is elsőrendő kútforrás értékével fognak birni. Idei 
megnyitójában a fenkölt lelkű, széles látókörű, de egyben praktikus 
érzékű felügyelő a lélekmentésről, a misszióról szólt és kifejtette, hogy 
mit tett az ev. egyház eddig e téren (egyet, nyugdíjintézet, Teol. otthona 
és Luther-otthon, árvaügy) és mi a jövő feladata: ev. kórház, menedék
ház, hoszpic, szegényotthon stb. Valóban szerencsésnek mondhatja 
magát az ev. egyház, hogy ily vezér halad az élén ! A megnyitónak csak 
egyetlen passzusa az, melyben legnagyobb sajnálatunkra nem érthetünk 
egyet, bármennyire szeretnők, illusztris, hivatott egyházvezérünkkel és 
ez, midőn a szolidaritás, a kölcsönös szeretet meglétét állapítja meg 
egyházunkban: „az összetartás oly mértékben jut körünkben kifejezésre 
— úgymond — hogy példakép emlegetik mások." Mi azt hisszük, hogy 
felügyelőnk nemes optimizmusából fakadó eme meggyőződését mintegy 
belénk akarja szuggerálni, hogy valóra váljék, mert egyelőre — legalább 
mi úgy látjuk — csak rész szerint van meg! Hiszen maga megemlíti 
kimerítő és minden dicséreten felül álló évi jelentésében azt a jelen
séget, „hogy a kormány egy és ugyanabban a nagy elvi vagy kisebb 
gyakorlati kérdésben ev. egyházi részről különböző, sokszor egymással 
teljesen ellentmondó állásfoglalásokkal ta lá lk o z ik Nos, mi ebben is a 
szolidaritás hiányát, a partikularizmus és a közérdek rovására túltengő 
individualizmus érvényesülését látjuk! Egyébként csak a legteljesebb 
elismeréssel adózhatunk mind a megnyitónak, mind a jelentésnek. Nagy 
örömünkre szolgál az is, hogy immár negyedízben mindig jobban bővülő 
jelentést találunk a jegyzőkönyv végén az ev. iskolák állapotáról Szi- 
gethy L. tanügyi előadó hivatott tollából. Sz. O.

Külföldi lapszemle.
Zeitshrift für pädagogische Psychologie, experimentelle Päda

gogik und jugendkundliche Forschung. 1928. évf. 4—7. sz.
Wolff A. Környezettípusok címen a pedagógia szempontjából fog

lalkozik a környezet hatásának kérdésével. Kerschensteiner, Pestalozzi, 
Herbart, Wundt és Meumann elméletének ismertetése után megállapítja, 
hogy az embernek nemcsak fejlődési fokát, hanem lelki életének tar
talmát is a környezet határozza meg. A környezet elemeinek kutatása 
a nevelés szempontjából több odaadást igényel az eddiginél. 3 főtipust 
vesz fel vizsgálódása tárgyául és ezeket jellemzi. Első a munkásgyermek 
környezete. Jellemzi a rútság, természet hiánya, uralkodó a haszon 
gondolata, lakásínség, hontalanság, lélektelen munka, az éj sötét hatal
mai, a mohó élvezet embereit alakítják ki a munkásból, akiben hiányzik 
mindenféle állandóság: nincs állandó lakása, ruházata, víselete, szokása 
stb., ezért nemzetközi, az egyéniség el van nyomva, lakása szegényes,
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ízléstelen, egészségtelen, erkölcstelen életre alkalmat adó bérkaszárnya, 
házaséletében az önzés uralkodik, veszekedés, a gyermekkel nem tö
rődnek, nincs is rá módjuk, a gyermek tápláléka hiányos, alvása nem 
nyugodt, iskolai nevelését nem támogatja gondos családi nevelés. Pénz
keresés és élvezethajszolás van előtte. Átmenet nélkül kerül az isko
lából a gyárba. Független lesz anyagilag is a családtól, a lány számára 
kezdődik a flört, fiúknak a kocsma. A munka nemesítő hatását nem 
élvezi, a szépet nem ismeri. Kevés köztük eszesebb, vezető szerepre 
törő, a többség passzív, nagy része pathologikus. A szakmunkás később 
jut önállósághoz, többet tanul, ezért gazdagabb a lelki élete. — Másik 
típus a falusi parasztgyermek környezete. Jellemző az állandóság kör
nyezetében, foglalkozásában, szokásaiban, lakóhelyében, ezért bizalmatlan 
idegennel és minden újjal szemben, maradi, csupa egészség. Rövid 
gyermekkor. Példán tanulja apja mesterségét. Korai józanság élete. 
Nehézkes. Fejlődése lassú. Képzeletvilágát a természet alkotja. Idegen 
számára örökre a gyári munkás lelke. Erkölcsében a szokás irányadó. 
Keveset olvas, a művészet iránt nem érdeklődik. Látköre szűk. Csak 
a gazdálkodás érdekli. Vallásossága hagyományos. — Harmadik a pol
gári család környezete. Itt az anya neveli a gyermeket, az apa kifelé 
képviseli a családot és keres. Igazi családi életről nem lehet beszélni. 
A városi környezet jellemzi a gyermek képzetvilágát. Minél kisebb a 
város, annál nagyobb befolyással van a gyermekre. Környezete világ- 
szemléletét a gazdasági, kereskedelmi alapvonás jellemzi. Inkább a ke
reskedő—vállalkozó osztályét, mint a hivatalnokokét. A hagyomány 
iránt kisebb az érzéke, mint a parasztságnál. Magasabb ideáljai nin
csenek. De a nevelésben a szülők saját nevelésük hiányait is meg 
akarják adni a gyermeknek. Csakhogy keveset foglalkozhatnak a gyermek
kel. Iskolai tanulmányában magára hagyják, Ha jól tanul, nagy szabad
sághoz jut, ha rosszul, kiveszik az iskolából. Külön jellemzi a hivatal
nokosztály szellemiségét és igénytelenségében, kötelességtudásában, tö
rekvésében nagy nemzeti értékeket lát. A felsőbb osztályok gyerme
keinek van leghosszabb ifjúsága, legkedvezőbb környezete.

Beckmann a tanulók tehetségvizsgálatánál az iskolai fogalmazvány 
alkalmazhatóságát vizsgálta meg és úgy találta, hogy a fogalmazvány 
értéke meglehetősen jellemző a tanuló lelki fejlettségére. Az egyes 
szófajok használatából pedig szinte objektiv bizonyosságé következtetést 
lehet vonni a nyelvi fejlettség fokára.

Lohhauer H. arról értekezik, hogy 11 —14 éves gyermekeknek 
milyen képzeteik vannak mások lelki életéről. Mozgalmas kép szemé
lyeiről adott fel kérdéseket gyermekeknek. Azt találta, hogy negyed
részük a lelki folyamatokat, mint a szereplők gondolatait, másik negyed
rész, mint a szereplők érzelmeit adta elő; a többi vegyesen. Akarati 
elemről szó sem volt. Legjobban megragadta a figyelmet a leginkább 
cselekvő személy és pedig természetesen ezek közül az, akinek cse
lekvése a gyermek egyéni életéből ismert.

Menzer P. a tekintély és szabadság elvéről értekezik. A tekin
télynek 3 faját veszi fel: a vezető, hivatali felettes és az érték tekin
télyét. Az utolsó már teljesen a szabadság birodalmába tartozik. Erre 
kell nevelni a tekintély alacsonyabb formáival.
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Lünk az Érdeklődés címen filozofál erről a pedagógiai alapvető 
jelenségről. Az empirikus részben megállapítja, hogy érdeklődés és 
érzés nem egy és ugyanaz. Különösen a várakozás érzésével szokták 
azonosítani helytelenül. Az érzelem velejárója, sokszor felkeltője az 
érdeklődésnek, de pl. értelmi megfontolás is kelthet érdeket. A kíván- 
Sággal is helytelenül azonosítják az érdeklődést. Sokkal inkább az aka
rattal van összefüggésben. Tulajdonképen figyelemre való készség, 
diszpozíció, melyben mindig valami érték tudata lappang. Az érdeklődés 
eredetére vonatkozó kutatás a szükségletben találta meg a forrást. A faji 
érdeklődés erősebb az egyéninél, mert létfenntartó szerepe van. Utóbbi 
magasabb lelki fejlődési fokon lép fel. Az érdeklődés egyéni fejlődésé
ben első fok a külső érték, csak a pubertás után következik a befelé 
irányuló érték. Rendkívül fontos a velünk született érdeklődési hajlam, 
melynek a környezet csak táplálékot ad. Az érdeklődés fejlődésében nagy
jában elfogadta Nagy László eredményét és 1—7, 7—14 és 14—21 
éves korosztályokat vesz fel. Figyelem és érdeklődés olyan viszonyban 
vannak, mint aktivitás és diszpozíció; egymással kölcsönösen oki ösz- 
szefüggésben állhatnak. Érdeklődés és emlékezet is szoros összefüggés
ben állanak. Előbbi erősíti és teszi biztossá utóbbi munkáját. A gya
korlással is kölcsönösen erősítik egymást. Bizonyos korreláció áll fenn 
érdeklődés és megfigyelés között is. A tehetségnek irányát adja meg 
az érdeklődés. Jelentős oldalát alkotja az érdeklődés az egyéniségnek is. 
A metafizikai részben az érdeklődés lényegét az én és a nem én vi
szonyulásában s végül is értékelési folyamatban ragadja meg. Az érdek
lődést úgy lehet tekinteni, mint a lélek egészségének és értékelő ké
pességének barométerét. Mindezekhez pedagógiai megjegyzéseket fűz. 
A gyermek természetes érdeklődését éppúgy nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, mint az érdeklődés szabályozásának elvét. A pedagógiai 
naturalizmus, mindenféle jelszavával (vom Kinde aus) hibás egyoldalú
sággal kíméli a gyermek természetét. Az érdeklődést nevelni, ethizálni 
kell. E feladat meghatározói: az ember rendeltetése és a kultúra kö
vetelménye. Minden emberhez szól az emberi kultúra egy része és 
minden embernek kötelessége a kultúra előbbvitele. Az érdeklődés 
szabályozásában az anyag, tanuló és tanító a meghatározó tényezők. 
Az anyagnál jelentősége, reális haszna, ideális tartalma, a tanulókban 
érzéki inger, dicséret, verseny, képesség, becsvágy, használhatóság, ön
értékelés, hivatásérzés; a tanítóban készültség és rátermettség.

Fischer A.: Erkölcsi lélektani vizsgálati módszerek címen össze
foglalja az eddig e téren kipróbált eljárásokat. Bármily nehéz feltéte
leket szab is az elmélet az ilyen módszerekkel szemben, a gyakorlat 
nem lehet nélkülök. Az erkölcsi nevelésnek szüksége van oly eljárá
sokra, melyekkel a fejlődő egyén erkölcsi fejlettsége megállapítható. 
Ilyen vizsgálati módszerek egyik csoportja az erkölcsi felfogást kutatja. 
Ide tartoznak: erkölcsi fogalmak meghatározása, megkülönböztetése és 
rendezése. További eljárással ki lehet puhatolni, milyen kötelességeket 
ismer a gyermek saját magára nézve. Az erkölcsi eszmék, személyes 
erkölcsi ideálok kikérdezése is sokat elárul. Mindebben rendkívül meg
gondolt eljárásra van szükség a kérdések helyes feltevésében és a
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feleletek értékelésében. Hogy a gyermek néni őszinte, könyvből tanult 
válaszokat ad, azt a pszychologus csak felhasználhatja ítélete megalko
tásánál. Másféle kísérletek pedig erkölcsi ítéleteket kívánnak a tanuló
tól más személyek képzelt tetteiről és erkölcsi magatartásáról. Vannak 
olyan módszerek, amelyekkel a gyermektől képzelt, vagy tényleges 
helyzetben elhatározást kívánnak. Ez alapon végzett kísérletek töme
gével aztán éppúgy meg kellene állapítani az erkölcsi fejlettség fokoza
tait és korszakait, mint ahogy már nagyjában megbízható eredményeket 
értek el e tekintetben az intelligencia fejlődésére nézve. — Ezután az 
erkölcsi érettség fokainak megállapítására keres szempontokat az élet
kortól függetlenül. Ilyen szerinte: az erkölcsi ítélkezés létezésének és 
jogának tudata és érvényességéről való meggyőződés. E szerint állati 
ártatlanság, naiv erkölcsi tudat és kritikai erkölcsi tudat fokait veszi íel. 
Másik szempont: az erkölcsi kötelességek, indítékok és eszmények bő
sége. — A kötelességek köre is irányadó. A gyermek csak legszűkebb 
környezetével szemben ismer kötelességeket. A fejlődés magasabb foka, 
mikor a társadalom különböző alakulataival szemben is elismer köte
lességeket. Harmadik osztályozó szempont az egyéni célok és indítékok 
erkölcsi értéke. E szerint legalsó fokot a megszokásból és utánzásból 
cselekvő ember mutat. Magasabb fok, mikor a tekintély és a saját jól- 
érzés motiválja vegyesen a cselekvést. Harmadik fokon az egyéni bol
dogság adja meg a célokat és indítékokat, E fokon belejátszhatnak az 
erkölcsi életbe társadalmi és materiális önző motívumok, sőt vallásos 
motívumok is. Negyedik fok az önzetlen célkitűzések és motivációk foka, 
mikor az erkölcsi érték abszolút elismerése döntő. Ezek mellett mindig 
tekintetbe kell venni az erkölcsi felfogás és az erkölcsi élet viszonyát 
és az egyén egész érzelem, akarat és értékvilágának emberi távlatát.

(Szeghalom) Péter Zoltán.

Egyházi és iskolai hírek.
Bothár Dániel I Elköltözött az élők sorából a soproni evan-

---------------------1__! gélikus líceumnak egy nagyérdemű, tudós
tanára, Bothár Dániel, aki 40 évi tanári működés után, nyugalomba 
vonulásának hetedik évében, f. évi február hó 8-án elhunyt.

Bothár Dániel 1856-ban született Besztercebányán. Ügyanott vé
gezte el az elemi iskolát és a gimnáziumot, egyetemi tanulmányait pedig 
a budapesti és bécsi egyetemeken folytatta. Tanári oklevelet szerezvén, 
rövid ideig Fehértemplomban és Újvidéken működött, majd 10 éven át 
a felsőlövői evangélikus főgimnázium tanára volt s onnan került 1896- 
ban a soproni evangélikus líceumhoz, ahol nyugalomba vonulásáig, 
1922-ig működött. Jeles képzettségű tanár és filológus volt, tudós sze
retettel magyarázta és tanította szaktárgyait, a latin és görög nyelvet 
és irodalmat, lelkesedett a klasszikus világért s lelkesedését igyekezett 
tanítványai szívébe is átplántálni. A tudományokkal való foglalkozás



128

életeleme volt, s mikor megvált a kathedrától, akkor sem mondott le 
erről a nemes szenvedélyéről. Szaktárgyain kívül tudományosan foglal
kozott a szláv filológiával is, ismerte az összes szláv nyelveket s ha
láláig előadója volt az evang. theológiai fakultáson a tót nyelvnek. 
A klasszikus világ derűje aranyozta be életfelfogását, s mint a nagy 
görög bölcsek kései tanítványa, nyugodt ataraxiával szemlélte e világ 
dolgait. A kötelességteljesítésben pedig szigorúbb volt önmagával, mint 
tanítványaival szemben s pontosságban, lelkiismeretességben tanári mű
ködése utolsó idejéig példaadó volt. Derűs optimizmusa, jóságos szíve, 
lelke bőségesen éreztette melegét tanítványaival, akik benne nemcsak a 
nagytudományú tanárt tisztelték, hanem a meleg érzésű, atyai lelkű 
nevelőt is szerették. Ezek, valamint tanártársai, akik kedves kartársat 
és igaz barátot vesztettek benne, kegyelettel őrzik emlékét. Nyugodjék 
békében !

(Sopron) rj.
KWfgrhpr SénHnr I a késmárki ev. elemi és polgári leányiskola

------------------------- ’ * volt igazgatója, az ev. líceum gondnoka,
hosszas szenvedés után, 69 éves korában, jan. 31-én Pohovellán (Gö- 
mör m.) meghalt. Életének legfőbb alkotása a polgári leányiskola életre- 
hívása 1895ben. Ez az iskola a felvidék elszakítását is túlélte és ma 
mint 3 osztályú intézet is él és virágzik. Alapítóját azonban, 36 évi 
fáradhatatlan egyházi és iskolai tevékenység után, 1916-ban elmebeteg
ség támadta meg, melytől most megváltotta a halál! Emléke legyen áldott!

p  - s ^ ron I a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanítóképző in-
---------------- ’ ' tézetének igazgatója, aki a kollégiumnak is hosszú

időn át rektora volt, február 9-én meghalt. Vele az erdélyi magyarság 
egyik nagyérdemű harcosa dőlt ki az élők sorából.

A Magyar Pedagógiai Társaság 1929. február 16-i ülésén Mít- 
rovics Gyula egyet, professzor igen értékes előadást tartott a nyolcosz
tályú népiskoláról és annak szükségességét főleg gazdaságpolitikai szem
pontból világította meg.

A protestáns világ ünnepe Speyerben. Ez évben négyszáz 
esztendeje annak, hogy a német-római birodalom speyeri gyűlésén a 
reformációhoz szító rendek tiltakoztak a lelkiismereti szabadság elnyo
mása ellen s bizonyságot tettek a Krisztus evangéliuma mellett, vagyis 
protestáltak. Ettől kezdve nevezték az evangéliom híveit protestánsok
nak s évszázadok forgása alatt a gúnynévnek szánt elnevezést büszkén 
vallják magukénak a világ protestánsai. A német protestantizmus óriási 
előkészületeket tett, hogy a világ protestánsai részvételével méltóképen 
megünnepelje a négyszázados évfordulót, f. évi pünkösdi napokban, 
május 19., 20., 21. napjain. — Pünkösd első napján Speyerben és kör
nyékén húsz helyen lesz ünnepi istentisztelet, melyen a legkiválóbb 
német protestáns szónokok fognak beszélni, A magyar nemzetet s a ma
gyar református egyházat az a páratlan kitüntetés érte, hogy a fő istentiszte
leten, magában a protestáció emlékére épített templomban, az ünnepi
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prédikáció tartására a világ-ünnepség rendezősége dr. Baltazár Dezső 
püspököt, a magyar rcf. egyház elnökét kérte fel, aki a kitüntető meg
bízatást elfogadta. Baltazár püspököt speyeri útjára a magyar református 
és evangélikus papság vezetőiből felkért nagyobb küldöttség kíséri el 
és jelenik meg magyar papi díszben a főistentiszteleten. — Pünkösd 
másodnapján hatalmas protestáns népünnepély lesz szabadban készült 
óriási színpaddal, történelmi felvonulással stb. — Pünkösd keddjén lesz 
az ünnepi világgyülés a protestácíó emléktemplomában, Ezen a gyűlésen 
„A Protestantizmus védelmére alakult világszövetség“ felkérésére, e 
világszövetség nevében, mint a szövetség egyetlen szónoka: dr. Baltazár 
püspök üdvözli a világgyülést. A megbecsültetés, rokonszenv és szere
tet ekkora mértékével még egyetlen világgyülés sem vette körül a ma
gyar protestantizmust. Miután a hivatalos küldöttek mellett egész sereg 
azoknak száma, kik e fényes ünnepségen résztvenni kívánnak, s mi
után elszállásolásról jóelöre gondoskodni kell, a vezetőség felkéri a 
résztvenni szándékozókat, hogy jelentkezzenek levélben a debreceni ref. 
püspöki hivatalnál. Ha elegendő számú jelentkező lesz, az érdeklődők 
részére társas utazás is lesz Wien, München, Stuttgart, Speyer, Frank
furt a. M., Nürnberg, Lipcse, Drezda, Budapest iránnyal s a nevezett 
városok megtekintésével. Jelentkezési idő márc. 30-ig.

Küldöttséget vezetett a közoktatásügyi miniszter elé folyó hó 
1-én dr. Baltazár Dezső püspök s kérte a ref. egyházak adócsökkentési 
államsegélyének valorizálását, a ref. presbitériumok és az Orsz. Ref. 
Lelkészegyesület nevében, mert — úgymond — az egyházi adó egyes 
gyülekezetekben már az állami adó kétszáz százalékáig emelkedett s 
az egyházak iskolai terhei túlmentek a humanizmus által megengedhető 
határokon. Az 1848. évi XX. t.-c. a viszonosság és egyenlőség mérlegét 
állította fel a felekezetek között, de ez a viszonosság és egyenlőség 
ideálja mindezideig csak papiroson maradt mind jogi, mind erkölcsi, 
mind anyagi vonatkozásban. A miniszter az adócsökkentési segély foko
zatos valorizálását megígérte.

Nyílt levélben kéri a Református Figyelő szerkesztősége (márc. 
9.) a magyar országgyűlés felső és alsó házának protestáns tagjait, hogy 
a közigazgatási reformról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál foglaljanak 
állást úgy, hogy a protestáns egyházakat a vallásfelekezeteknek a tör
vényhatósági bizottságokban való képviselete kapcsán sérelmek ne érjék, 
s hogy minden bevett és elismert vallásfelekezetnek legyen a törvény- 
hatóságokban legalább egy képviselője.

A „Vándorút“ című Jugoszláviában eddig megjelent ev. kultur- 
lapot szerkesztője, Szántó Róbert szabadkai ev lelkész, jónevü író, 11 
évi fennállás után anyagi nehézségek miatt beszüntette. A délvidéki 
magyarság újabb gyengülésének sajnálatos jele ez !

A speyeri birodalmi gyűlés négyszázados évfordulójának emlé
két a ref. és ev. testvéregyházak folyó évi április hó 21-én ünnepük 
Budapesten, a városháza dísztermében,
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Református teológiai tanárok konferenciája. A csonkaország 
négy református teológiájának, illetve a debreceni hittudományi karnak 
professzorai szombaton konferenciát tartottak a sárospataki főiskolán. 
A tanárok gyűlése behatóan foglalkozott az úgynevezett lelkész-tanító
ságok ügyével és az az álláspont alakult ki, hogy a jelöltek számára a 
tanítói képesítő különbözeti vizsgát már a harmadik évfolyam végén 
tegyék lehetővé. A külföldi ösztöndíjak rendezésének és a teológiai 
lexikonnak ügyét is tárgyalták.

A Pataki Diákok Szövetsége, legutolsó gyűlésén elhatározta, 
hogy kiadja Mitrovics Gyulának: Kazinczy F. esztétikai törekvései c. 
értékes munkáját, Kazinczynak a főiskola kertjében felállítandó szobra 
javára.

A budapesti középiskolai tanárképző intézet vezetésével kö
zépiskolai tanárok részére 1929. évi június hó 24-től július hó 20-ig 
4 héten át tartó latin-görög továbbképző tanfolyam rendeztetik. A tan
folyamon résztvevő tanárok a) elméleti előadásokat hallgatnak, b) isko
lai auktorok olvasásában és magyarázásában vesznek részt, c) az elő
adó tanárok kalauzolása mellett tanulmányozzák a görög és római 
életnek Budapesten található emlékeit. — A folyamodók a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett kérvényüket intézetük 
igazgatósága útján nyújtsák be.
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Új hang, bátor hang.
Tulajdonkép nem is új, ha jól megfigyeljük, inkább régi; csak a 

megint forgalomba hozataltól nyeri a csalóka új fényt, színt. Mióta 
halljuk, hajtjuk: tanítsunk keveset, de jól ? És lám, a sok ajánlgatásnak 
mily kevés foganatja lön! Módszerünkre nagyon talál a szintén régi 
zománcú jelszó; ex omnibus aliquid, ex toto nihil. Mindenből csipe
getünk egy kicsit és az egésznek nem vagyunk urai s nincs róla tiszta 
képünk, amely ítéletben, sajnos! egyszersmind iskolai munkánk érté
kének az elvető bírálata is bennfoglaltatik. Mindazáltal, a mai nagy 
időkben, amikor a technikai ismeretek özöne és alattunk és fölöttünk 
és bennünk árad, mint tenger, amikor újabbnál-újabb tudományok, tan
tárgyak kérnek, sürgetnek bebocsátást az iskola ajtaján, felsőbb ható
ságok, szülők ajánló levelével, igazán bátor tanügyi férfiúnak mondanám 
azt, aki „megállját merne kiáltani parancsoló hangon : „eddig és nem 
tovább. Itt a részek határa". Ilyen ritka ember N. H. Trere belga tu
dós, aki egy önállóan is megjelent hivatalos jelentésében a középiskolai 
tanárvilágot és kormányzatra hivott elöljáróságot eszméltető, lelkes szó
zattal rázza fel fásult közönyéből és próbál gondolkozásának új irányt 
szabni.

A középfokú oktatás, úgymond, egyforma válsággal küzd majd 
minden országban. Az oktatás baja, punctum saliens-e épen az, mert 
oktat, ahelyett, hogy nevelne, ami eredeti rendeltetése lett volna. Nagyon 
formailag fogták fel, nagyon anyagiasnak akarták s mi lett az eredmény ? 
A lélek műveltsége áldozatul esett az ismeretszerzésnek, anélkül, hogy 
az utóbbit igazán elértük volna. Midőn a részletek, az adatok bőségét, 
amiben tanárok, tankönyvek tetszelegnek és amit a növendékek emlé
kezőtehetségébe szeretnének mindenáron begyömöszölni, mondom, mikor 
ezt az ismeret-özönt összevetjük avval a szégyenletesen csekély tudás
sal, amely azt a hajszolt, megerőltető munkát túléli, méltán kérdezi az 
ember magától: melyik oldalon, hol van az értelmi bukás, a csőd? 
Tanárnál, tanítványnál, rendszerben, törvényhozásban ? s vájjon nem 
akadnak már egyszer illetékes, bátor tanügyi férfiak és nem vállalkoz
nak arra, hogy kartársaik számára megszabják, körülhatárolják pontosan 
minden tudomány-körből azt a szerény mennyiséget, amely elegendő 
lenne bármelyik tudnivágyó lélek általános kimíveléséhez és amelynek 
terjedelme, határai, az emlékezőtehetség befogadó képessége és a fele
dés törvényei által elég világosan meg vannak jelölve. Nincs itt szó a 
modern, az emberneveléshez szükséges tanulmányok bármelyik ágának 
a kiküszöböléséről, pusztán arról, hogy az alapvető, fontos tanulmá-



132

mányokat hierarchízáljuk, azoknak elsőséget, mondani, a többi fölött 
kitüntetést, ha nem is épen kizárólagosságot biztosítsunk, mindeniknél 
csak annyi fontosságot, tekintélyt ismerjünk el, amennyi méltán meg
illeti, főkép pedig mindnyájában az értelmi képzés legértékesebb esz
közeit lássuk. A geometriát tulajdonkép nem azért tanuljuk, hogy 
tudjuk, hanem hogy megtanuljunk geometriailag gondolkozni. Viszont a 
latinnyelvi tanulmány, a kétrendbeli fordítás (a francia, théme és ver
sion elnevezéssel különbözteti meg őket) gyakorlatával szerzett meg
becsülhetetlen készségek által ajánlja magát. Sőt magok a természet- 
tudományok, a természettan, vegytan, állattan stb. olybá tekintendők, 
mint a művelődés eszközei; csupán ily felfogással válnak javunkra.

Ezért szükséges reformálni mindenekelőtt a kézikönyveket, vizs
gákat. A tanítás szellemét kell az egész vonalon megváltoztatni. A siker 
ettől függ. A „belekóstolás“ helyébe — a képzést, a ráhatást, az el
mélyedést tegyük. Térjünk vissza az oktatás egykori fogalmához, melyet 
úgy tűntettek föl, méltán, mint lelki műveltséget. Az ismeretek gyűjtése 
így nem veszít semmit, a túlterhelés pedig el lesz kerülve. Ezt kívánja 
az előadó a középfokú oktatástól Belgiumban, — ezt kívánják a fran
ciák a maguk iskolái részére, amelyeket „secondaire" névvel jelölnek meg.

Ezt kívánnánk mi a magunkéitól, tehetjük bátran hozzá, mert csak 
így tud az iskola megfelelni igazi céljának és komoly rendeltetésének, 
ami szerintünk, meg más elfogulatlan gondolkozó elmék szerint, nem 
lehet más, mint az ú. n. általános műveltség elsajátítása mellett az ifjút 
oly erkölcsi és szellemi „habitusokkal“ látni el, úgy kipallérozni minden 
rendű testi, lelki képességeit, hogy a választotta életpályán reá váró 
munkát magamegerőltetés nélkül, becsületesen el tudja végezni, a maga 
jóvoltát, jogosult érdekeit a köz szolgálatával együtt, összhangzatosan, 
eredménnyel munkálhassa.

Fejér Lajos.

Adalék
a magyar nőnevelés gyermekkorához.

Kuncz Ignác, a kolozsvári egyetemen a politikának egykori jeles 
professzora, azt írta a „Nemzetállam“ c. költői szépségekben pazar 
államfilozófiai művében, hogy a népek, nemzetek, intézmények egy-egy 
nagy forduló előtt szeretnek visszanézni a múltba, miként az oly em
ber, akinek egy nagy szakadékot kell átugrania, előbb hátrafelé megy 
pályamezőjén s messzebbről fut neki, hogy nagyobb lendületet vehessen. 
Ki tagadhatná azt, hogy a nőnevelés kérdése szinte elérte már talán a 
maga forrongásának tetőpontját; a világháborút követő társadalmi meg- 
rázkódás e téren pusztító forgószele elért talán már oda, hol kinyilik a 
„vihar szeme“. A helytelen átértékelések ködéből már derengő hajnal 
sugára bíborodik.
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A magyar nőnevelés vezető intézménye: Veres Pálné iskolája 
pedig éppen ez év október 17-én ünnepli majd fennállásának 
60-ik évét. E napon tűzte ki a nagyasszony megnyitó beszédében a 
nőnevelésnek azt a célját, hogy „tudatlanul tapogatódzó lények helyett 
szellemileg független, öntudatos, nemes nőket neveljenek“. Veres Pálné 
áldott életéről szóló nagy mű nyomán, melyet Rudnay Józsefné és 
Szigethy Gyuláné szerkesztettek, jelent meg múlt őszön a Pesti Hír
lapban a költő Lampérth Gézának érdekes történeti cikke. Ez időtájt 
lát napvilágot a Luther-Naptárban dr. Bőhm Dezső tömör összefoglalása 
„Leánynevelésünkről“. De érdekes reminiscentiát beszél el özv. Rudnay 
Józsefné, szül. Veres Szilárda úrasszony is a „Magyarság"-nak most 
febr. 17-én megjelent számában azon lélekemelő eseményről, midőn 
édesanyja 1869-ben az országgyűlés elébe való terjesztés végett 9000 
magyar nő nevében kérvényt nyújtott át a haza bölcsének, esedezve 
benne azért, hogy állítson az ország „egy magasabb műveltségre alkal
mat nyújtó főtanodát a nők számára“. Az agglegény Deák Ferenc eny- 
nyit mondott; „Még ma benyújtom".

Annál különösebb, hogy mikor előbb az Akadémián felkeresték 
báró Eötvös József közoktatásügyi minisztert, ő a következő sajátos 
kijelentést tette: „Magam részéről kívánatosabbnak tartom, hogy a 
béresasszony kötni tudjon, minthogy magasabb műveltséget nyújtsunk 
a nőknek" . . . Nagy lélek volt Eötvös, de nagy ellenmondások is la
koztak lelkében. A geníek e fogyatkozást csak a prófétaság magaslatán 
veszítik el.

Lampérth Géza, említett cikkében a Veres Pálné intézetet megelőző 
gyermekkoráról a magyar nőnevelésnek azt jegyzi fel, hogy „addig csak 
pár rövidéletű kísérlet, magánvállalkozás volt e téren, mint gróf Teleki 
Blankáé a negyvenes, Karacs Terézé*) az ötvenes években. Előbbi 
Budapesten, utóbbi Miskolcon". (P. H. 1928. IX. 23.)

Volt azonban e két iskola mellett még egy felsőbb leánynevelő 
intézet, melyről ma már aligha tudnak s épp azért elmondom mindazt, 
amit régen hallott sorsáról emlékeim ládafiából elő bírok hozni. Ez az 
iskola főrangú leányok intézete volt internátussal Miskolcon 1850—1852- 
ben. Tulajdonosa és vezetője Mikola György volt, kinek miskolci éle
téről a Zelenka Pál szerkesztette „Emléklapok"-ból (1883) a következő 
adatok állanak rendelkezésünkre: „Kényszerülve leköszönt Heutschy 
János helyére előbb ideiglenesen, 1846-ban pedig rendes tanítónak Mi- 
kóla György választatott. Ezen közmegelégedésre betöltött állását 1853- 
ban az arnóti lelkészi állással cserélte fel. Most sajógömöri lelkész. 
A gömöri egyházmegye alesperese. Kötelességei közé soroltatott a né
met és tót istentiszteleteknek felváltva megtartása. Fizetése volt 400 
pírt. fapénz fejében 48 pkr; névnapi ajándék ; temetés után ha meg- 
hivatik egy pírt, 2 öl bükk, 2 öl cserfa. Szállás". (142. o.) Később, 
1853. márc. 14-én, mint miskolci segédlelkész, Komáromy József bánya- 
kerületi szuperintendens adminisztrátor által lelkészül ordináltatott. (363. o.)

Mikola György 1814-ben született, iskoláit Eperjesen végezte,

*) L. Korniss; A magyar művelődés eszményei II. 521. s. k. 1.
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majd a greifswaldi egyetemen tanult; éveken át volt a Semsey és a 
Dessewffy családoknál nevelő, míg 1845-ben Miskolcra került segéd
tanítónak. A magyar, német, tót és latin nyelvet tökéletesen bírta. 
Eperjesi theologus korából érdekes emléke volt az, hogy a kollégium
ban a magyar irodalmat tanító Sárossy Gyulának 1837-ben ő lett az 
utóda. (Vas. Ujs. 1890. 23. sz.) Miskolci évei alatt legbizalmasabb ba
rátja volt Máday Károlynak, ki akkor az evang. gimn. igazgatója volt. 
Mikor Máday mint a tiszai kerület püspöke meghalt, a Dobsinán tartott 
kerületi gyászünnepélyen ő mondotta felette az emlékbeszédet, mit a 
kerület ki is adott.

Mikola György 1850-ben nőül vette Hoeck Lujzát Miskolcon. 
Arája Londonban született, atyja egy amerikai kereskedelmi úton azon
ban a hajóval együtt elveszett. Az árvát egy németországi magasabb 
rangú katonatiszt rokona nevelte fel, akinek házából a szabadságharc 
után külföldön tartózkodó báró Vay Lajos és neje gróf Teleki Erzsébet 
vették magukhoz Béla és Róza nevű gyermekeik mellé mint nyelvtanár
nőt. Hoeck Lujza a német, francia, angol és olasz nyelvet perfect be
szélte, hamarosan megtanult magyarul is ; szépen festett s különösen 
járatos volt a csillagászatban.

A pedagógus fiatal pár a Vayak, Szirmayak és Telekiek bizta
tására 1850-ben megnyitotta főúri íeánynevelő intézetét. Jól emlékezem 
még nagyapám elbeszéléséből arra, hogy az évi díj 600 pírt. volt; 
négy köböl búza és két oldal sertés — de a búzát bizony csak sze
kérrel küldték, a két oldal helyett pedig rendesen két élőt hajtottak be 
a régi jó időkben a mi régi jó uraink. Tartott az intézet két gyakorló 
nyelvmesternőt is, noha a nyelveket maga Mikoláné tanította, míg a 
történetet, magyar irodalmat, mennyiségtant és földrajzot férje, akinek 
évtizedes nevelősége révén nagy pedagógiai tapasztalata volt.

Az intézet hamarosan jó hírnévre tett szert. Anyagilag is szépen 
jövedelmezett. Az első évében folyik a gimnáziumra az ú. n. garasos 
gyűjtés, melynek jegyzékében Mikola György 15 forintos adománnyal 
szerepel, mire az idézett szerény tanítói fizetésből bizonyára nem lett 
volna képes. Az első évben elfoglaltak minden helyet az intézetben. 
Magam olvastam gyermekkoromban egy emlékben őrzött levelet, mely
ben Erdélyből egy Teleki grófnő tudatja, hogy kisleánya született s 
kér helyet fenntartani részére 9 év múlva. Azonban Mikolánénak is 
1852. tavaszán kisleánya született, kinek életét a magáéval váltotta meg. 
E második évvel véget ért az intézet élete is. Befolyásos egyének igye
keztek a szépen fejlődő iskolát megmenteni s azt javasolták a meg
özvegyült Mikolának, hogy vegye nőül a szinte Miskolcon működő 
Karacs Terézt. A közel negyvenéves férfiú azonban nem tartotta ész
szerűnek a magánál még idősebb érdemes nő hitvessé tételét. Bár 
nagy tisztelője volt, mit mutat az is, hogy Karacs Teréz beszélyeínek 
két kötetét haláláig őrizte könyvtárában s még 80 éves kora után is 
többször olvasgatta.

Mikoláné első magyar tanítványa Vay Béla báró, 1872—94. között 
Borsodmegye főispánja volt. Róza nővére pedig Kelemesi Melczer Gyula 
alispán felesége lett. Ma már ott porladnak a messze országból ide
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szakadt tanárnő s a tanítványok egyrésze egyaránt az avasi régi teme
tőben. Miskolcon pedig hiába kutattam, nem emlékszik az iskolára se 
élő ember, se holt írás.

Mikola György mint sajógömöri lelkész, az evang. tanügynek később 
is derék szolgálatot tett, mert döntő része volt abban, hogy a nemes 
emlékezetű Szent-Iványi Miklós megalapítsa régi hazánk egyetlen evang. 
polgári fiúiskoláját Sajó-Gömörön. Nagy szeretettel pártolta mindenkor 
a rozsnyói evang. főgimn. ügyét is, melynek érettségi viszgálataín hat 
ízben töltötte be az elnöki tisztet. Mint homeopatha orvos igazán tíz
ezreket gyógyított úgyszólván ingyért, mint lelkész is példaadó hív 
pásztora volt egyházának 1900. őszén bekövetkezett haláláig.

(Aszód) Oravecz Ödön.

Szuggesztíó a nevelés szolgálatában.
Szuggesztió alatt értjük képzeteknek, érzelmeknek tudatunkba 

való kritika nélküli befogadását. Szuggeráláskor egy idegen személy a 
mi agydynamíkánkban akaratlagosan vagy akaratlanul olyan változást 
létesít, amely változás folytán agyunk normális apperceptiv és asszocia
tív munkája megszűnik, agyi tevékenységünk egy bizonyos gyengeségi, 
szétforgácsolódottságí állapotba jut, ítéletet alkotunk, anélkül, hogy mér
legelnénk, igaznak fogadunk el ítéletet, nem észokok alapján, hanem 
pusztán rábeszélés folytán.

Ha a szuggerált képzet, érzelem vagy ítélet saját magam lelki 
működésének eredménye és azt észkrítika nélkül valónak fogadom e l: 
akkor autószuggesztióról beszélünk. Bár ébren is szuggerálhatók vagyunk, 
de a hajlamosság szuggesztiók könnyedén való átvételére különösen 
erős, vagy más szóval: igen nagy a szugesztibilitás az ú. n. hyp
nosis alkalmával. A hypnosis a léleknek az alváshoz hasonló állapota. 
Mindkettőnél a lelki működések illogikus, dissociatios állapota áll fenn, 
az ébrenlét logikus, associatios állapotával szemben.

Szuggesztiók alkalmazást találnak az élet számos területén: a tár
sadalomnak az egyénre való hatása mind szuggesztiókon alapul, a tár
sadalmi szokások és konvenciók kötelező volta, a társadalom keretein 
belől épen uralkodó világfelfogás, a divat, a politika: mind-mind szug
gesztiók útján hatnak, vagyis sugalmazás útján keltenek bennünk kép
zeteket, érzelmeket és befolyásolják akarati tevékenységünket.

Maga a nevelés is teljes egészében szuggesztiókon alapuló tevé
kenység. A nevelés célja az, hogy a nevelendő egyén testi, szellemi és 
lelki képességeit a lehető legnagyobb fokra kifejlesszük és kiképezzük 
benne az erkölcsi jellemet. A cél ismerete a nevelő birtokában van s 
neki bizonyos lelki hatásokkal kell azt elérni, hogy a nevelendő egyén 
is magáévá tegye a nevelés ideálját és akarjon ő is a kitűzött cél felé 
haladni.

Neveléskor ennek a kitűzött célnak szolgálatában érzelmeket,
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képzeteket támasztunk a gyermek lelkében, ezeket vele kritika nélkül 
elfogadtatjuk. A nevelés valamennyi tényezője: a család, a társadalom, 
az iskola szuggesztiókkal dolgozik, Óriási nyeresége volna a paedago- 
giának, ha a szuggesztiók tanát a paedagógiával foglalkozóknak rend
szeresen tanítanák, hogy a nevelő ne csak öntudatlan szuggesztiókkal 
dolgozzék, hanem ezen hatalmas fegyvert öntudatosan is felhasználhassa 
és megismerhesse a módot, hogyan juthat birtokába a szuggesztiv te
hetségnek, hogyan válhatik belőle szuggesztiv nevelő ?

Hiszen mindannyian tapasztalhattuk azt tanuló korunkban, hogy 
egyes tanárok milyen óriási hatással voltak reánk. Egy szavuk, egy 
ránknézésük nagyobb hatást ért el, mint egy másik tanárnak egész havi 
munkája. Az egyéniségükben rejlő hatalmas erő ránk kényszerítette, 
hogy a legunalmasabb, a legnagyobb megerőltetést kívánó munkát is 
szívesen és könnyedén elvégezzük. Az érdektelen tárgyat érdekessé 
tenni, a figyelmet felébreszteni és ébren tartani nem mindenik tanárnak 
sikerül, ezt csak az a tanár tudja elérni, aki hatékony szuggesztiókkal 
dolgozik.

Szuggesztíókat kelteni csak az képes, aki jól rendezett, logikus 
agymunkával, egyéniségének bizonyos erőteljességet kölcsönző, cselekvő- 
képes és cselekvéshez szokott lélekkel rendelkezik és így felvértezetten 
áll szemben egy, részben a fejletlenség, részben az inaktivitás miatt, a 
gyengeség állapotában leledző lélekkel. Többek közt már ezért is szük
ségesnek tartom, hogy minden nevelőnek valami önálló szellemi búvár
kodást kellene végezni, hogy szelleme folytonos aktivitásban éljen, mert 
az ilyen aktiv léleknek van meg különösen az a képessége, hogy kör
nyezetére erős szuggesztiv hatást tudjon gyakorolni. Most vegyük sorra, 
hol látjuk érvényesülni a nevelés keretein belől a szuggesztiv hatásokat: 
először az erkölcsi nevelésnél, azután az oktatásnál.

1. Szuggesztíó az erkölcsi nevelés szolgálatában.
A szuggesztiónak legszélesebb körű alkalmazását az erkölcsi ne

velés területén találjuk. Az erkölcsi nevelés célja: az erkölcsi jellem 
kiképzése, vagyis olyan egyéniség kialakítása, amely egyéniség a nagy 
erkölcsi igazságok megvalósítására törekszik, A nevelendő egyénnek 
meg kell ismernie az erkölcsi igazságokat, meg kell tanulnia a dolgok 
értékelését azok szempontjából és akaratát az erkölcsi igazságok meg
valósításának szolgálatába kell állítania. A nevelést akkor tartjuk be
fejezettnek, ha az ifjú már ismeri az erkölcsi törvényeket, ki van fej
lődve az értelme, tud mérlegelni a cselekvései előtt és az adottságok 
közül tud helyesen választani, Ha az értelem kifejlődése előtt is már 
magáévá tesz a gyermek valamely elvet: azt csakis szuggesztíó útján 
teheti magáévá, hiszen az ész kritikája nélkül lesz az a sajátja.

Az erkölcsi nevelésről tudjuk, hogy az nem más, mint az akarat 
nevelése és helyes irányba való terelése. Eleinte a nevelő szabja meg 
az akarat irányát, hogy az ő munkája helyet adjon később a kifejlődött 
tiszta értelemnek. Az iskolai rend és annak fenntartása már első lé
pése az erkölcsi nevelésnek, Az iskolai rend pedig főleg szuggesztiók 
által tartatik fenn,
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A tanuló nem belső meggyőződésből ül be szépen a padjába, sem 
logikus következtetések konzekvenciája folytán, hanem azért, mert be 
kell ülnie, mert a társa is beül és mert a nevelő részben hivatalos, 
részben egyéni tekintélyével szuggerálja azt neki, hogy odaüljön és 
csendben legyen. Minden más képzetet, minden másirányű cselekedni 
akarást kiszorít tudatának központjából a nevelő részéről jövő szug- 
gesztió: hogy be kell ülni a padba és csendben kell lenni!

Mint említettem, két oldalról is kap ekkor a gyerek szuggesztiókat: 
egyfelől a nevelő, másfelől a társak részéről. Ha több egyed ugyan
azt a dolgot cselekszi, a cselekvések hatása összegeződik és a szem
lélőre szuggesztiv erővel hat. (Példának hozhatom fel erre a tömeg
lélektanból jól ismert tömegmozgásokat: ha X ember felemeli a botját 
vagy öklét a tömegben, minthogy a tömeg igen szuggesztibilis, mindenki 
ugyanazt csinálja.) Ép így a csendben és szép rendben ülő tanulók lá
tása is szuggesztiv erővel kényszeríti rendre a rendetlenkedni szeretőt is.

Ez történik a fegyelmezett jó rendnél, de ha egy-két gyermek meg
bontja azt, ez hatással lehet a többi gyermekre is és legyűrheti esetleg 
a nevelő részéről csak gyengén ható szuggesztiókat és felborul a rend, 
felmondja a szolgálatot a nevelő fegyelmező képessége.

A fegyelmezés körül, a szereteten, büntetésen és jutalmazáson kí
vül, óriási, mondhatom a legfontosabb szerepet játsza a tanár tekintélye. 
A tanár tekintélye pedig főként a tanár szuggesztiv képességén nyug
szik és szuggesztiv hatásokban nyilvánul meg. Nem elég a széleskörű, 
általános műveltség, a kiváló szaktudás, kell még lenni valaminek, 
ami a tanárt jó fegyelmezővé teszi. S ez a valami a szuggesztiv erő, 
vagyis az a képesség, hogy a nevelő tudjon a lélekre hatni, tudjon 
szuggerálni, legyen meg benne az a képesség, hogy képzeteket, érzel
meket tudjon átplántálni, képzeteket, érzelmeket, amelyeket a szuggerált 
tanuló kritizálás, gátlás nélkül, anélkül, hogy maga is tudná, hogy miért, 
magáévá tesz.

A szuggesztiók tanának egyik törvénye az, hogy ha valakinél 
egy-két szuggesztió sikerül: az illető már alkalmassá válik további 
szuggesztiók felvételére is. Innen van a tanulás érdekében való óriási 
fontossága az iskolai rendnek ; ha annak fenntartását sikerül a gyermekbe 
beleszuggerálni, akkor más egyéb szuggesztiók is tudnak érvénye
sülni nála és gyúrható anyaggá válik a nevelés további étappe-jai 
számára. A rendezettség, az egyöntetűség általában szuggesztiv hatást 
ér el. (Egy katonai csapat menetelése vagy akárcsak egy tornászcsapat 
felvonulása is, már nem hagyja hatás nélkül a szemlélőt.) Az iskolai 
nevelés első éveiben a rend fenntartása teljesen szuggesztión alapul, 
csak később, az ítélőképesség lassú fejlődésévelkezdezbelátásonnyugodni.

A jó fegyelmezőnek megvan az a képessége, hogy parancsait, 
rendelkezéseit úgy tudja odaállítani a gyermek elé, hogy azok megfelleb
bezhetetlennek, megdönthetetlennek látszanak, ami ellen nincs appelláta, 
aminek úgy kell történni, ami másként nem is történhetik. Nem is jut 
eszébe a gyermeknek, hogy másként is lehetne. Nem gondolkozik rajta, 
hanem gondolkodás, ellenkezés, agya gátló képzeteinek felmerülése 
nélkül teszi meg azt, amit a nevelő akar. Ez a legtisztább szuggesztió.
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Mert mi is a szuggesztiók nyújtásának menete? A szuggeráló az ő jól 
asszociált, jól koordinált, logikus, egy gondolat felé koncentrált, erővel 
teljes agytevékenységével szemben áll a szuggerált egyénnel, akinek 
agya a gyengeség, a disszociáció állapotában van, akinek figyelme tel
jesen a szuggerált képzet felé fordul, a tudat mezeje beszűkül, mérle
gelő és kritizáló képzetek nem merülnek fel nála s a szuggerált egyén 
elfogadja és magáévá teszi a szuggesztiót.

Midőn valakit argumentumokkal, helyes következtetésekkel, ész
okokkal győzök meg valamiről: azt nem tartom szuggesztiónak, de ha 
kihasználom az illető egyén agyának ú, n. disszociált állapotát és gátló 
agyhatások kikapcsolásával létesítek benne képzeteket: akkor szuggesz- 
tióról beszélek.

Régi pedagógiai követelmény, hogy csak az lehet jó tanár, akinek 
az élete, cselekedetei példaképen szolgálhatnak a tanulóknak; a tanár
nak kész erkölcsi jellemet kell felmutatni s annak példaként kell 
ragyogni a tanuló előtt. A példa vonzó erejét onnan veszi, hogy 
akarati tevékenység volt szükséges a létrejöttéhez. Az akarati tevékeny
séghez pedig lelki erőteljesség kell, ez jól rendezett lelki dynamikát 
tételez fel, ami sugalló erővel bír és utánzásra késztet.

De nemcsak a jó példának van meg a szuggesztív hatása, hanem 
a rossznak is, sőt a rossz példa még inkább sugalja a gyermeket, mert 
a jót követni nehéz, ahhoz lemondás, lelki erő kell, a rossz követése 
könnyű, a rossz a gyermeknek pillanatnyi örömet okoz, a rosszat köny- 
nyebb neki követni. A rossz társaságnak szuggesztív hatása annyira 
közismert, hogy közmondások szólnak róla. A rossz társaság szuggesztív 
hatásának magyarázata abban rejlik, hogy a gyermek, akinek az ítélete 
nem áll még teljesen az értelem szolgálatában és akinél az ítéletalkotás 
körül könnyen érvényesülhetnek még idegen hatások, hajlandó csele
kedeteiben és azok megítéléseiben a mások téves, esetleg az erkölcsi 
kategorikus imperativussal ellentétben álló szuggesztióit érvényesülni 
engedni.

Nevelésnél igyekszünk a gyermeket a rossz társaságtól, általában 
mindattól távol tartani, amiről azt gondoljuk, hogy a gyermekre rossz 
hatással van. Másrészről pedig gondoskodunk arról, hogy lehetőleg igen 
erős szuggesztív hatásokkal leküzdjük a rossznak mégis csak jelentkező 
szuggesztióit. Hogy sikeres legyen a nevelő munka, gondoskodni kell 
arról, hogy annyi oldalról, oly sokszor és olyan viharos erővel hassanak 
a gyermek lelkére a jó és nemes szuggesztióí, hogy könnyen kiszorít
hassák a tudatból a hajlam következtében fellépő autó- és a rossz 
példából sarjadzó hetero-szuggesztiókat!

Minél erősebb a nevelőben az az autószuggesztio, hogy ő erre 
képes, hogy ő erre elhivatott, minél jobban sikerül lelki aktivitását 
megtartani és minél jobban sikerül neki egy intenzív, erőteljes lelki 
életre berendezkedni: annál inkább erőteljes, nagyobb hatással tud 
lenni a neveltjeire, annál hatékonyabban tudja beléjük szuggerálni a Jó, 
a Nemes és a Szép iránti vágyat és azok megvalósítására való törek
vést, annál tökéletesebb erkölcsi jellemet tud bennük kiképezni.

Gyakorlatilag már Quintilianus felismerte azt, hogy a közös, az
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iskolai nevelés megkönnyíti a nevelő munkát és sikerét biztosabbá teszi; 
ez a nevelési elv napjainkban teljes diadalát üli: a gyermekeket mint 
tömeget tartjuk együtt a nevelésnél. A tömegpszichéről pedig tudjuk, 
hogy annak fő jellemvonása a szuggerálhatóság. Azt a szuggesztiót, amit 
a nevelő minden egyes gyermeknél létesít az ő tudatos szuggesztív 
működésével: azt megerősítik a társak részéről fellépő öntudatlan szug- 
gesztiók, amelyek bár egyenként nem sokat számítanának, de hatásuk
ban összegeződnek és szintén igen erős nevelő hatással vannak, amit 
gyakorlatilag ki is használt és kihasznál ma is a paedagogia. A közös 
nevelést épen az a tény emeli az egyes nevelés fölé, hogy a közös 
nevelésmódnál egyrészt maguk a gyermekre ható szuggesztiók sokszo- 
rozódnak meg erejükben a társak részéről ható szuggesztiók folytán, 
másrészről pedig a gyermek szuggesztibilitása fokozódik, mert mint a 
tömegnek egyede, nem tudja kivonni magát a tömeglélektan törvény
szerűségei alól, így a nagy mértékben felfokozott szuggesztibilitás alól 
sem. Hogy a tömeges együttlét alkalmával milyen szuggesztív hatással 
tudnak lenni egymásra a jelenlévők, arra példának hozhatom fel a val
lásos áhitat magasra fokozódását isteni tiszteletek alkalmával a temp
lomban, ahol egyesek bensőséges áhítata magával ragadja a kevésbbé 
hívő lelkeket is.

Az oktatás, vagyis az elme kiművelése, szintén az erkölcsi neve
lés szolgálatában áll. Amit az iskola tanít, az már úgy van összeválo
gat v., hogy végeredményben az is az erkölcsi nevelést szolgálja. 
Vizsgáljuk meg tehát, hogy a szuggesztiók milyen szerepet játszanak 
ezen a terén is a nevelésnek.

2. Szuggesztió az oktatás szolgálatában.
A tantárgy, amit a tanulónak tanulnia kell: az ő számára érde

kesség nélkül való. Az érdeklődésének és figyelmének felkeltése: 
szuggesztív munka. Az oktató akarata az, hogy a tanuló érdeklődést 
és figyelmet tanúsítson a szóban forgó dolog iránt. A tanuló tudatának 
központját a megtanulandó tárgy képzeteinek kell elfoglalni, ki kell 
onnan szorítani minden más képzetet, meg kell nyitni a rokon képzetek 
asszociatios pályáit. Az oktató világos, céltudatos, jól rendezett, logikus 
agytevékenysége a tanuló disszociált, fejletlen agymechanizmusába bele 
erőszakolja az új képzeteket. Annál jobb tanító-tehetség vagyok, minél 
jobban tudom biztosítani az én agyi dynamikám szuggesztív működését 
a tanuló agydynamikájára.

Ha sikerül a figyelmet ráirányítani a tanulandó dologra, ha sikerül 
az én tudatom központjában álló képzetet a tanuló tudatának központ
jába állítani, ha sikerül a gátló és a más, idegen asszociatiókat meg
nyitni akaró képzeteket a tudatból elűzni, ha sikerül a számomra szük
séges és helyén való asszociatiókat felkelteni: nyert ügyem van, mert 
a tanuló megértette az új fogalmat és a megértés már olyan kellemes 
érzelemmel jár, amely nagy mértékben elősegíti, az én személyes hatá
som nélkül is, az asszociatios utak begyakorlását, a megtanulást.

A tanuló épen azért szuggerálható igen könnyen, mert agyának 
alapállapota: a szétforgácsolódottság és tudata is laza asszociatiokból
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áll. A figyelemről pedig tudjuk, hogy az a léleknek olyan állapota, 
amikor a tudat központjában csak egy bizonyos képzet foglal helyet és 
a többi, az asszociatiok folytán felmerülő más képzetek, akaratlagosan 
elnyomatnak. Azok a tulajdonságok, amelyek a figyelmet gátolják, elő
segítik a szuggesztiókat. A felkeltett figyelmet továbbra is ébren tartani 
igen fontos tevékenysége az oktatónak. Nagyon nehéz dolog egy kép
zetet a tudat központjában állandóan megtartani, ha ez a tudat szokva 
van ahhoz, hogy játéktere legyen az akarattól szinte független, csapongó 
asszociatióknak.

A tanuló figyelmének ébrentartása, miután a tárgy iránt érdeklő
dést keltettem benne, szintén szuggesztív tevékenységgel sikerül, Ép azt 
a gyengeséget fogjuk itt felhasználni, amely akadályozza a figyelmet. 
Miután a tanuló gyenge ahhoz, hogy képes legyen az asszociatiok folytán 
felbukkanó képzeteit hosszabb időn át a tudata központjában megtar
tani, mi ezeket a kóbor képzeteket a mi erőteljes agydynamikánk által 
szuggerált képzeteinkkel kiszoríthatjuk és ha kellő erővel tudjuk őket a 
tanulónak átadni, akkor képesek leszünk azokat az ö tudata központ
jában az elfáradási idő bekövetkeztéig is megtartani.

A figyelemnek 40—45 percig való ébrentartásához szükség van 
az oktató erőteljes szuggesztióira; a figyeléssel olyan munkát végeztetünk 
a tanulóval, amelynek végzéséhez kevés és gyarló eszköz áll a tanuló 
rendelkezésére. A figyelés tárgyát képező képzetet a tudatközpontban 
megtartani, ahhoz igen erős akarati tevékenység szükséges. A tanuló 
agyának ebbeli szegénységét a tanár aktiv, erőteljes agydynamikájával 
kell pótolni és az ő ezirányú rendíthetetlen akaratát kell a tanuló lei
kébe átplántálni.

Non scholae, séd vitae discimus, ennek a mondásnak értelmét csak 
a nevelő látja be, a tanuló bizony csak az iskolának tanul, jobban 
mondva a tanárjának, még pedig annak a tanárjának, aki szuggerálni 
tudja azt neki, hogy tanulnia kell.

Amint látjuk, a nevelés és az oktatás minden mozzanata meg
követeli a nevelő részéről, hogy szuggesztív erővel rendelkezzék és a 
jó nevelő rendelkezik is ezzel a képességgel. Miután látjuk a szug- 
gesztíónak nagy horderejét, arra kell törekednünk, hogy ezt a hatalmas 
tényezőjét a nevelésnek ne öntudatlanul használjuk fel, hanem céltuda
tosan is foglalkoznunk kell a nevelés e fontos eszközének problémáival.

Med. univ. dr. Mezey Károly.

A légnemű anyagok fizikája.
(Tanítási kísérlet a III. osztályban.)

Tanár: Közelebbről meg fogunk most ismerkedni a légnemű anyagok 
tulajdonságaival. Melyik az a légnemű anyag, amelyikből ieg- 
több van a természetben ?

M : A levegő.
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Tanár: Milyen alkotórészei vannak a levegőnek ?
Sz: Nitrogén, oxigén.

Tanár: Más nincs?
P : Széndioxid, por, vízpára és tisztátalanságok.

Tanár: Melyik a két főalkotórész?
K : A nitrogén és az oxigén.

Tanár: Mire való az oxigén?
F : Minden égésnél szükséges. Szükséges tehát az emberi és állati 

test működéséhez is.
Tanár: Hát a széndioxid mire való?

S : A széndioxidra pedig a növényeknek van szükségük.
Tanár: Meg tudná valaki mondani, hogy milyen arányban vannak ezek 

az alkotórészek a levegőben?
C z: Körülbelül 70 liter nitrogénre jut 30 liter oxigén.

Tanár: Igen, körülbelül így van. Pontosabban 100 liter levegőben 78 
liter a nitrogén, 21 liter az oxigén és 1 liter a többi különböző 
anyag. Ismételjük tehát el, hogy miből áll a levegő.

T : A levegő alkotórészei: nitrogén, oxigén, széndioxid, vízpára és 
különböző tisztátalanságok, mint por, füst, korom stb.

Tanár : Vájjon a levegőtenger milyen magasságban veszi körül Földünket ? 
A kérdésre*többen akarnak válaszolni. Van olyan, aki 40.000 
km-t, van, aki 40 km-t mond.

Tanár: Bizony erre a kérdésre nem olyan egyszerű a felelet. Sok tu
dós próbálta megállapítani a levegőtenger magasságát. Talán leg
pontosabbak azok az eredmények, amiket a hulló csillagok 
vizsgálatából nyertek. Ki tudná megmondani, mik ezek a hulló 
csillagok ?

B : Elmagyarázza, hogy az egyes csillagokról levált darabok, amelyek 
a Föld közelébe kerülnek és ide lehullanak.

Tanár : még hozzáfűzi, hogy a csillagok között levő űrben nagyon sok 
ilyen kóbor kődarab van, sőt sok az ú. n. kozmikus por is. 
A kozmikus porból évenként több tonnányi hull a Föld felszí
nére. Mi történik akkor, amikor a hullócsillag a Föld légköréhez ér ?

N : Surlódik a levegőhöz és felmelegszik. Felmelegedés folytán vi
lágítani kezd.

Tanár: Igen. És abból, hogy milyen magasságból kezdenek világítani a 
hullócsillagok, megállapítják, hogy milyen magasságban van már 
levegő a Föld körül. A különböző kutatók vizsgálatai nem ad
tak egyforma eredményeket, de a tudomány mai álláspontja 
szerint körülbelül 300 km-re becsülhetjük a levegőtenger magas
ságát. A Föld sugara milyen nagy ?

M: 40^000 km.
H : Az nem a sugár, hanem az egyenlítő hosszúsága.

Tanár: Menj a táblához és számítsd ki a Föld sugarát.
H : A táblánál pontosan kiszámítja.

Tanár: Megközelítőleg számítsuk csak 6000 km-nek. Hányszor nagyobb 
a sugár, mint a levegőtenger magassága?

S z : Húszszor.
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Tanár: Menj a táblához és rajzolj egy 40 cm. sugarú kört.
Sz: A táblára rajzol egy 40 cm. sugarú kört.

Tanár: Ehhez a körhöz képest milyen nagy lenne a levegőtenger 
magassága ?

R : Csak 2 cm.
Tanár: Milyen nagy kört kellene úgyanabból a középpontból rajzolni, 

hogy szemléletesen lássuk a levegőtenger magasságát a Földhöz 
arány ítva?

W : 42 cm. sugarút.
Tanár: Menj és rajzold meg.

W : Kimegy és megrajzolja,
Tanár: Lássátok, milyen vékony a levegő a Föld gömbjéhez arányitva. 

De még más összehasonlítást is tehetünk. Itt van Délamerika 
térképe (épen Délamerikáról tanulnak az osztályban). Kicsiben 
ott látható a sarokban Magyarország térképe is. Ki tudna le
mérni Magyarország térképén 300 km. hosszúságot?

C s: Jelentkezés után egy szál gyufával leméri Bécs és Szeghalom 
között a távolságot.

Tanár: Állítsuk most ezt a hosszúságot Délamerika térképére merőle
gesen és akkor elképzelhetjük, hogy milyen alacsonyan van 
aránylag a levegő felső határa Földünk körül. Ügy szokták 
elképzeltetni, hogy a Földet vékonyhéjú narancshoz hason
lítják, amelynek a húsa a Föld, a héja pedig a levegőtenger.

Hát aztán mit gondoltok, van-e ennek a nagy tömeg leve
gőnek súlya?

Többen: eltérő feleleteket adnak. A jelentkezők között van néhány, aki 
szerint a levegő súlytalan.

Tanár: Hogyan lehetne ennek pontosan utánajárni? Hogyan lehetne 
megmérni a levegő súlyát?

W : Egy literes edényből kiszivattyúznánk a levegőt, megmérnénk, 
aztán teleeresztenénk levegővel és újra megmérnénk. A két 
mérés között mutatkozó súlykülönbség lenne a levegő súlya.

Tanár: Tényleg ez a helyes eljárás. Sajnos, nekünk nincs erre meg
felelő pontos mérlegünk, mert a pontos mérések azt mutatják, 
hogy egy liter levegő súlya körülbelül egy gramm, amit a mi 
mérlegünkkel nem tudunk pontosan megállapítani. Próbáljuk ki
számítani a tanteremben levő levegő súlyát.

G : Ki kell számítani a tanterem köbtartalmát.
Tanár: Számítsuk ki.

G : Meg kellene mérni a hosszúságát, szélességét és magasságát.
Tanár: Igaz. De próbáljuk most megbecsülni ezeket a hosszúságokat.
Többen: becsülnek, legtöbbször tévesen. Az első becslés természetesen 

a legnehezebb; Van olyan, aki 25 méterre becsüli a tanterem 
hosszát.

Tanár: Megmondja a helyes adatokat.
K: Kiszámítja fejben a tanterem köbtartalmát. 210 köbméter.

Tanár : Hány liter ez ?
V: Számítja fejben: egy köbméterben van 1000 liter, tehát a tan

terem 210.000 literes,
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Tanár: Hány gramm levegő fér tehát a tanterembe?
S: 210.000 gramm, azaz 210 kg,

Tanár: Úgy-e az első pillantásra nem is gondolnátok, hogy ebben a 
kis teremben több mint 2 mázsa levegő van ? Hát most már 
hogyan számítanánk ki a Földet körülvevő levegő súlyát ?

P : Kiszámítanánk a köbtartalmát és ahány liter lenne ez, annyi 
gramm a levegő súlya.

Tanár: Biztos ez?
V : Nem, mert a levegő felül ritkább, mint alul.

Tanár: Honnan tudod?
V : Olvastam, hogy a repülőgépek utasai megérzik a levegő ritka

ságát s hogy ebbe bele is lehet halni.
Tanár: Igaz. Sőt még magasabb hegyek tetején is érezhető a levegő 

ritkasága. Ezért nem lehet könnyen megmászni a roppant magas 
hegyeket. Melyik a világon a legmagasabb hegycsúcs ?

Többen: pontosan tudják és egyszerre jelentik.
Tanár: Igen. S a Gaurisankart nemcsak azért nehéz megmászni, mert 

roppant meredek, sziklás és veszélyes az út, hanem azért is, 
mert a ritkább levegőben az ember szervezete nem bir nagy 
erőt kifejteni.

S vájjon ez a nagytömegű levegő nyomja az alatta levő 
tárgyakat ?

M : Nyomja ugyanúgy, mint a tenger vize a tenger fenekére le
süllyedt hajókat.

Tanár: Próbáljuk csak kiszámítani, hogy ha ezt a tanári asztalt leeresz
tenénk a tengerbe 3 km. mélységbe, milyen nagy nyomás ne
hezednék a felső lapjára. B, R, S, és F kijöttök a táblához és 
kiszámítjátok. A többiek ellenőrzik. Jertek elő és először 
mondjátok meg, mit fogtok csinálni. A tanulók kijönnek a táb
lához és egymást segítve számítanak. Az egyik megméri az 
asztal szélességét és hosszúságát: 110 és 80 cm. A másik ki
számítja a területet. Tanácskozás formájában megállapítják, hogy 
milyen eljárás a célravezető. A tanár csak ott szól közbe, ahol 
a tanulók nem tudnak maguktól eligazodni, pl. a tenger vízének 
a fajsúlyát mondja meg. Kiszámítják, hogy az asztal lapjára 
körülbelül 4 millió kg. nyomás nehezednék a tenger 3 km. 
mélységében.

Tanár: Ez az eredmény már sejteti, hogy a 300 km. magasságú levegő
tenger is hatalmas erővel nyomja az alatta levő tárgyakat s így 
bennünket is.

H : Jelentkezik, hogy ő most már ki tudná számítani a levegő 
súlyát. Minthogy a levegőből egy liter 1 gr., tehát a levegő 
ezerszer ritkább, mint a víz, tehát ezerszer kisebb lesz a nyo
mása, mintha víz volna a levegő helyén.

Tanár: Igaz ez?
Sz : Közbeszól, hogy nem igaz, mert már mondottuk, hogy a levegő 

felül sokkal ritkább, mint alul.
Tanár: Ilyen módon nem is lehetne kiszámítani a levegő súlyát. De
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megvigasztalódhattok, nagyon sok híres tudós hiába próbálkozott 
a levegő súlyának a megállapításával. Csak alig 300 évvel ez
előtt, Bethlen Gábor korában, sikerült egy híres olasz fizikus
nak, Torrícellinek (a nevet felírja a táblára, figyelmeztet a két 
r és két 1 betűre és a helyes kiejtésre) sikerült egy zseniális 
kísérlettel pontosan megállapítani a levegő súlyát.

Torricelli kísérletét meg fogjuk ismételni. Itt van ez az 1 
m. hosszú vékony üvegcső. Felül kiszélesedik s a kiszélesedés 
alatt egy érdekes üvegcsap zárja el a cső nyílását. (Körülviszi 
az osztályban az üvegcsövet és megmutatja a csap szerkezetét.) 
A csapot kinyitjuk, ujjunkkal a cső alsó végét befogjuk és meg
töltjük az üvegcsövet higannyal. (A higany eleinte könnyen megy 
le, később nehéz a beszorult levegőt kiszabadítani. Tanár figyel
mezteti a tanulókat a levegő el nem hanyagolható ellenállására.) 
Amikor a cső tele van higannyal, a csapot elzárjuk. Egy üveg
edénybe higanyt öntünk, az üvegcső végét a higannyal telt tálba 
mártjuk, ujjúnkat a cső végéről elvesszük . . .  és ime, mit

♦ tapasztalunk ?
B : A higany a csőből nem folyik ki egészen. Egy kicsi kifolyik 

belőle, de a többi benne marad.
Tanár: Mi lehet ennek az oka?

F A z  alsó vége odaszorul az üveg aljához.
Tanár: Gyere ki és nézd meg, hogy nem szorítom oda a cső végét az 

edény aljához.
F : Kijön és megállapítja, hogy a higany szabadon közlekedik a nagy 

üvegedénybe öntött higannyal.
Tanár: Hát akkor miért nem folyik ki?
Többen: Találgatják, de a helyes feleletet nem tudják megadni. Segít

ségül kell jönni.
Tanár: A levegőtenger nyomása vájjon ránehezedik a higanyra ?

P : Igen, mert hiszen mindenre ránehezedik.
T : De a csőben levő higanyoszlop felett nincs levegő, azt tehát 

nem nyomja a levegőtenger.
Tanár: Nos ? Hol érvényesül tehát a nyomás ?

K : A nagy edényben levő higany fölött. Ez a nyomás nyomja fel 
a higanyt az üvegcsőben.

Tanár: helyesebben mondva: ez a nyomás nem engedi az összes hi
ganyt kifolyni a csőből. Mivel egyenlő tehát a levegőtenger nyomása?

R : A csőben maradt higanyoszlop nyomásával.
Tanár: Jer ki W és mérd meg, milyen magas a csőben a higanyoszlop.

W : Kijön és centiméterrel megállapítja, hogy a csőben 74 cm. ma
gas a higanyoszlop.

Tanár: Torricelli pontosabb kísérleteket végzett s arra az eredményre 
jutott, hogy a levegőtenger nyomása ugyanannyi, mintha Föl
dünket nem levegő, hanem 76 cm. magas higanytenger borítaná. 
Minden tárgyra, tehát reánk is, olyan nagy nyomást gyakorol a 
levegő, mintha 76 cm. magas higany tenger alján élnénk. Milyen 
nagy nyomása van tehát a fölöttünk levő levegőtengernek ?
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N:

Tanár:
S:

Tanár:

K:
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Tanár: 
M: 

Tanár: 
Cs: 

Tanár:

W:

T:

Tanár:

N:
Tanár:

G:
Tanár:

R:

Tanár: 
Többen

A fölöttünk levő levegőtenger nyomása egyenlő 76 cm. magas 
higanytenger nyomásával.
Mit tanultunk tehát ezen az órán a levegőről ?
A levegő összetételét, a levegőtenger magasságát, a levegő 
súlyát és a levegőtenger nyomását Torricelli kísérlete alapján. 

( Vége az első órának.)
A következő órán a számonkérés után:
A műit órán azt állapítottuk meg, hogy a levegötenger nyomása 
egyenlő egy 76 cm. magas higanytenger nyomásával. Vájjon ezen 
az alapon hogy tudnánk pontosan kiszámítani a levegő nyomását? 
Kiszámítanánk, hogy mennyi higany fedné be földünket 76 cm. 
magasságig s megállapítanánk ennek a higanynak a súlyát, 
így is lehetne, de ez elég hosszadalmas számítás lenne. 
Megcsinálnánk a Torricelli kísérletét, befognánk az üvegcső alsó 
végét, kiemelnénk a tálból és lemérnénk a csőben maradt 
higany súlyát.
Nem lehetne a higany súlyát mérés nélkül is megállapítani^?^ 
Meg lehetne, ha ismerjük a higany fajsúlyát. r ' ^
Azt ismerjük. Mennyi a higany fajsúlya ?
Kikeresi a könyvben: 13, 6. kv'
Mi lenne most a szükséges eljárás? j
Meg kellene határozni a higany térfogatát. V ^
Helyes. Állapítsuk meg tehát, hogy egy négyzetcenmn^ferre 
milyen nagy nyomást gyakorol 76 cm. magas higanyoszPto. ‘lj/ | 
Egy négyzetcentíméter alapú és 76 cm. magasságú higanyodig]*)' 
köbtartalma 76 köbcentiméter. Ezt meg kell szorozni a higany 
fajsúlyával, hogy megtudjuk a súlyát.
A táblánál elvégzi a szorzást. Á 76 cm. magas higanyoszdop 
egy négyzetcentiméterre 1033 g nyomást gyakorol.
Milyen nagy súllyal nehezedik tehát a levegő az alatta levő 
tárgyakra ?
Minden négyzetcentiméterre 1033 g nyomással,
Ezt a nyomást atmoszféra nyomásnak nevezzük. Atmoszféra 
görög szó, magyarul annyit jelent: légkör. Egy atmoszféra nyo
más rövid jele 1 at. A gyakorlati életben rendesen 1 kg-nak 
veszik az atmoszféra nyomást, de pontos számításoknál 1033 
grammnak kell számitani. Milyen nagy nyomással nehezedik 
tehát a tárgyakra a fölöttünk levő levegő ?
Minden négyzetcentimélerre 1033 g nyomással.
Most már könnyű kiszámítani, milyen nagy nyomás van az 
asztal lapján. Számítsd ki R.
Az asztal szélessége 110, hosszúsága 80 cm., területe tehát 8800 
négyzetcentiméter. Minden négyzetcenti méterre 1033 g a nyo
más, tehát az asztal lapjára (a táblánál számít) 9 090 400 g, 
azaz 9 090 kg., vagyis 91 q a nyomás.
Hát vájjon az emberi test felszíne milyen nagy lehet? 

i: találgatják. Némelyik 10 négyzetdecimétert, másik 100 négyzet
centimétert mond.



146

Tanár: A tenyerünk milyen nagy felszínű?
S z: Megmérhetjük. (Centiméterrel meg is méri és kb. 60 négyzet

centiméternek találja.)
Tanár: Hányszor tudnád a tenyeredet testeden egymás mellé fektetni ?

S z : Vagy negyvenszer.
Tanár : Talán még többször is. Pontosabban hogy lehetne ezt megállapítani ?

F : Szabnának papírosból egy egészen szűk ruhát és azt kiterítenék.
Tanár: Ez már pontosabb eredményt adna. Egy átlagos termetű ember 

testének a felszíne körülbelül egy négyzetméter. Milyen nagy 
nyomás nehezedik egy ilyen emberre ?

V : Egy négyzetméterben lO.OOOnégyzetcentimétervan, tehát 10.000 kg.
Tanár: Ez a 10.000 kg. épen 100 q. Hihető az, hogy az ember állan

dóan ilyen nagy nyomás alatt él?
B : Nem hihető.

Tanár : Hát a mély tengerekben élő halakat nem nyomja a felettük levő víz?
B : Azokat nyomja.

Tanár : És mit számítottunk ki, hogy 3 km. mélységben milyen nagy 
nyomás nehezednék az asztal lapjára?

C z: 3 millió kg.
Tanár: Egy 50 cm. hosszú, 10 cm. széles halra tehát körülbelül mennyi 

nyomás nehezedik ott lent?
W : Körülbelül a tizedrésze, mert annak a halnak mindkét oldala 

500 négyzetcentiméter.
Tanár: Mily en nagy nyomás alatt él tehát az a hal ?

K : 30.000 kg. nyomás alatt. Ez 300 q.
Tanár: Ez tényleg így is van. S ha egy ilyen mélytengeri halat a ten

ger felszínére hoznak, az szétpukkan, mint egy gránát, mert 
kívülről nincs rajta a nagy nyomás, szervezete pedig ahhoz van 
hozzászokva. Az ember szervezete is olyan alkotású, hogy eh
hez az állandó 100 q nyomáshoz hozzászokott és ha valami 
csudálatos esemény elvenné róla ezt a nyomást, szétrobbanna. 
Az ember szervezete belülről kifelé ugyancsak 109 q erővel 
feszül, hogy a levegő nyomásának ellen tudjon szegülni. Tehát 
nemcsak hihető, de valóság is az, hogy az emberre állandóan 
100 q nyomás nehezedik.

A jövő órára házi feladatnak számítsátok ki, hogy milyen 
súlya van a Földet körülvevő levegőtömegnek. Minthogy még 
nem tanultátok, megmondom, hogy a Föld felszínét úgy számít
sátok ki, hogy az egyenlítő által meghatározott kör területét 
szorozzátok néggyel.

De vájjon mindenkor és mindenütt 76 cm. higanyoszlop 
nyomásával egyenlő a levegőtenger nyomása?

G : Nem. A sarkoknál a levegő hidegebb, sűrűbb, tehát nehezebb, 
az egyenlítő felé melegebb, tehát könnyebb.

Tanár: Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a levegő nyomása nem 
mindig és nem mindenütt egyenlő 76 cm. magas higanyoszlop 
nyomásával. A levegő nyomásának változását több körülmény 
befolyásolja. Fontos azonban tudni, hogy valamely helyen milyen
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nagy a levegő nyomása. Azokat az eszközöket, amelyekkel a 
levegő nyomását mérhetjük meg, barométereknek nevezzük. 
Barüsz görög szó, magyarul súlyt jelent. Itt bemutatok egy ba
rométert. Mihez hasonlít?

F : A hőmérőhöz, csak hosszabb.
P: Olyan, mint a Torricelli kísérlethez használt üvegcső.

Tanár: Igaza van P-nek. Ez a barométer nem is egyéb, mint egy Tor- 
ricelli-féle cső. Hogy lehet ezzel a levegő súlyát mérni ?

V : Amikor kisebb a levegő súlya, akkor kisebb a higanyoszlop 
magassága is. A higanyoszlop mellé tett centiméterrel mindig 
pontosan megmérhető a levegő súlya.

Tanár: Látjátok, hogy ennek a barométernek a beosztása milliméter. 
Vájjon miért?

T : Mert a levegő súlyában nincsenek olyan nagy ingadozások. 
Már a milliméteres különbségeket is mérni kell.

Tanár: Ezért is szokás azt mondani, hogy a levegő súlya egyenlő 760 
mm. higanyoszlop súlyával. Ezzel az eszközzel bárhol és bár
mikor meg lehet mérni, hogy a levegő milyen magas higany
oszloppal van egyensúlyban. És mi történik akkor, ha pl. Buda
pesten 765 mm. a légnyomás, Bécsben pedig 755 mm ?

Sz: Akkor a levegő Budapest felől Bécs felé fog áramlani.
Tanár: És így keletkezik a szél. A levegő, szél alakjában, mindig a 

magasabb légnyomású helyekről az alacsonyabb légnyomású 
helyek felé áramlik. Tanultatok ti már egy nevezetes szélrend
szerről.

K : A monszun szelekről Indiában.
Tanár: Ki tudná most már pontosan megmagyarázni a monszun szelek 

keletkezését ?
I : Nyáron India földje hamarább felmelegszik, mint a tenger vize 

s a szárazföld fölött levő melegebb és könnyebb levegő helyére 
áramlik a tenger felől hűvösebb és vízpárás levegő. Ez a szél 
hozza a nagy esőzéseket. Télen megfordítva: a tenger vize to
vább tartja a meleget és ekkor a szárazföld felől fúj a szél a 
tenger felé.

Tanár: No és miért tartja tovább a meleget a víz, mint a föld? És 
miért melegszik fel hamarább a föld, mint a tenger vize?

V : Azért, mert a víznek a legnagyobb a fajhője az összes anya
gok között.

Tanár: A monszun szeleken kívül nem tanultatok még más nagy szél
rendszerekről is ?

Többen: jelentik, hogy nem.
Tanár: Hát vájjon az egyenlítő környékén fölmelegedett levegőnek 

milyen lesz a mozgása?
P : A fölmelegedett levegő felszáll és helyére tódul a sarkoknál 

lehűlt levegő.
Tanár: És mi lesz a fölszálló meleg levegővel ?

S : Az meg felül a sarkok felé áramlik.
Tanár: Ügy-e milyen egyszerű? Az egyenlítőnél felszáll a levegő, tódul
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a sarkok felé, onnan pedig lehűlve visszakerül az egyenlítőhöz. 
Ez egy állandó és hatalmas körforgása a levegőnek. A Föld 
felszínén az egyenlítő felé tóduló levegő az ú. n. passzátszél, 
magasan fent az egyenlítő felől a sarkok felé áramló levegő az 
antipasszát szél. Érdekes megemlíteni, hogy már a régi rómaiak 
is ismerték a passzátszelek rendszerét, mert tudták, hogy Ró
mából hamarabb lehet Karthágóba jutni hajóval ennek a szélnek 
a segítségével, mint visszajönni.

Ilyenfajta széljárással minden tengerparton találkozik az 
ember, A tengerparton ugyanis nappal rendesen másfelé fúj a 
szél, mint éjjel. Miért?

N : Nappal a föld hamarabb felmelegszik, tehát a tenger felől fúj a 
szél. Éjjel a víz tovább tartja a meleget, tehát éjjel a száraz
föld felől fúj a szél.

Tanár: És van valami jelentősége a légáramlásnak a természet ház
tartásában? Nem lenne jobb, ha állandó szélcsend volna?

V : Jobb lenne.
K : Nem lenne, mert akkor nem esnék az eső.

Tanár: Hát hogy esik az eső ?
K : A víz elpárolog a f oly ókból és a tengerekből, a vízpárákat a 

szél elviszi a szárazföld felé és ott eső alakjában lehutlanak.
Tanár: Lássátok, milyen nagyszerű bölcseséggel rendezte be a jó Isten 

a körülöttünk levő világot. Hogy kapcsolódik egyik láncszem a 
másikba, Ha csak egy láncszem hiányzanék is, felborulna a rend 
és lehetetlen lenne az élet ezen a földön.

Van még a levegőtengernek más haszna is?
I : Ha nem volna levegő, nem tudnánk lélegzetet venni. A növé

nyek sem tudnának élni.
G : Tüzet nem lehetne gyújtani. Nem volna oxigén.

Tanár: Jegyezzétek meg ezeken kívül azt is, hogy a levegőtenger a 
földnek a köpenyege. Ha a föld körül nem volna levegő, a nap 
sugarai hirtelen felmelegítenék a föld felszínét 80—100 C hő
mérsékletre, éjjel pedig ugyanilyen hirtelen lehűlne a Föld fel
színe 100 C-ra is. így van ez pl. a Holdon. A Hold körül nincs 
levegő s ezért azokon a helyeken, ahol süt a nap, élőlény 
számára kibírhatatlan meleg, árnyékban pedig roppant nagy 
hideg van. Ügy tekintsünk tehát a levegőtengerre, mint mind
nyájunk köpenyére s mindnyájunk éltetőjére.

Mit tanultunk meg ezen az órán?
R : Megismerkedtünk az atmoszféranyomás nagyságával, kiszámí

tottuk az emberi testre nehezedő nyomást, láttunk egy baro
métert s megmagyaráztuk a monszun-, passzát- és tengerparti 
szelek keletkezését. Láttuk azt is, hogy milyen fontos szerepe 
van a levegőtengernek a természet háztartásában.

(Vége a második órának.)
(Szeghalom) Nagy Miklós.
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Megjegyzések.

1. A tanárok panaszai mind sűrűbben foglalkoztatják az Országos 
Tanáregyesület elnökségét, — jelenti a főtitkár a Tanáregyesületi Köz
löny márciusi számában. Az elnökség nem kíván kitérni a közgyűlés 
összehívása elől és összehívja április hóban a rendkívüli közgyűlést az 
alapszabályok módosítása végett s ez alkalommal módunk lesz anyagi 
ügyeink tárgyalására is — mondja ugyancsak a főtitkár. Mi azt szeret- 
nők, ha az elnökség nemcsak az alapszabálymódositást tűzné ki a rend- 
kivüli közgyűlés tárgyául, nemcsak módot adna a rendkívüli közgyűlésen 
az anyagi ügyek megbeszélésére, hanem ha anyagi ügyeink tárgyalását 
tenné a rendkívüli közgyűlés legfőbb tárgyává.

Az iskola lelke a tanár. Ha a tanár lelke nem nyugodt, megelé
gedett : nem lehet nyugodt, a nagy célt zavartalanul szolgáló, az iskola 
lelki élete sem. Már pedig a mai tanári fizetések nem biztosítanak nyu
godt megélhetést, nem biztosítanak az iskola ideális céljainak ideális 
szolgálatára feltétlenül szükséges lelki nyugalmat a tanárságnak.

A középiskolai tanárság megfelelő anyagi ellátása tehát sürgős, 
elsőrangú államérdek.

Nem kívánunk mi lehetetlent, nem állunk elő túlzott követelésekkel. 
A szerénység, a kevéssel beérés szép erényét szinte túlzott mértékben 
gyakoroltuk mindenkor, múltban és jelenben egyaránt. De annyira túl- 
szerények, olyan együgyüek mégsem lehetünk, hogy természetesnek 
tekintsük, hogy megnyugvással fogadjuk azt, hogy például a kezdő bíró 
fizetése, a legújabban kapott képesítési pótlékkal együtt, épen három 
fizetési osztállyal haladja meg a kezdő tanár fizetését, holott még 1914 15- 
ben az első folyamodású bírákéval egyenlő volt a középiskolai tanárok 
fizetése. Ha a középiskolai tanárság belenyugodnék ebbe a helyzetbe, 
nem a tanárság erényét gyakorolná, de bűnt követne el a kultúra el
len : lebecsülné a saját munkája értékét, lebecsülné a középiskola fontos 
szerepét a nemzet életében.

Ezt már igazán nem tehetjük meg. Követelje hát rendkívüli köz
gyűlésünk a tanári korpótlékok visszaállítását, követelje a tanárok anyagi 
ellátásának az első folyamodású bírákéval egyenlővé tételét.

Ezt a követelést a magyar kultúra érdeke, a nemzet érdeke pa
rancsolja ránk. Borsos Károly.

2. A tanárok társadalmi helyzete. F. évi február hó 4-én, a 
Magyar Tud. Akadémia ülésén, rendes tagsági székfoglalóját tartotta 
Pintér Jenő Váczy Jánosról, aki egész életét a magyar kultúra szolgá
latára szentelte. Kiváló munkát végzett, mint középiskolai tanár, hervad
hatatlan érdemeket szerzett irodalomtörténeti munkásságával, valósággal 
megőrölte életét az önfeláldozó munka s érdemeinek elismerése az volt, 
hogy mint szerényen díjazott középiskolai tanár roskadt össze 59 éves 
korában, közvetlenül nyugdíjazása előtt; nem kapott különleges nagy 
munkájáért se címet, se kitüntetést, se magasabb fizetést. Egyedül csak
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a Magyar Tud. Akadémia karolta föl; a tudósok zárt körén kívül má
sok tudomást sem vettek munkásságáról. íme, a magyar tudós sorsa, a 
magyar tanár sorsa!

Február 25-én a Budapesti Tanári Kör ülésén Szabó István Andor 
tartott felolvasást „A magyar tanár és a társadalmi élet“ c. alatt.

Elmondja, hogy a tanárság nagy része nem el társadalmi életet, 
mert anyagi helyzete miatt ez lehetetlen; a társadalmi életben forgó 
tanárnak pedig vállveregető leereszkedés jut osztályrészül. Miért? Mert 
nincs megfelelő fizetése, cime, rangja s még csak kilátása sem arra, 
hogy hosszabb becsületes szolgálat után magasabb fizetést, címet, ran
got, kitüntetést kap. Sőt a tanári cim is közpréda, amelyet mindenki 
használhat, egyetemi képesítés nélkül, aki valamit tanít. pl. táncot, kéz
ügyességet stb. Az érdemekben megőszült tanár csak mint tanár megy 
nyugdíjba, vagy a koporsóba, mig más pályákon levő kortársai, egye
temi képzettséggel, vagy még anélkül is, címben, rangban, fizetésben 
megelőzik őt.

Pedig a tanárok katedrái munkája felbecsülhetetlen értékű, az is
kolán kívül minden társadalmi munkában szinte nélkülözhetetlen sze
repet visznek, az irodalmat csinálják és támogatják, a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjainak 750/o-a középiskolai tanár. És mégis, mégis !

Szomorú, hogy úgy Pintér Jenő, mint Szabó István Andor meg
állapításai cáfolhatatlanul igazak. Az is cáfolhatatlan igazság, hogy a kul
túra munkásaival szemben tanúsított elbánás a nemzet kultúrális szint
jének legbiztosabb mutatója. A magyar középiskolai tanárság mai hely
zete tehát a magyar nemzetre vet árnyat.

Mi hát a teendő ? Hol a segítség ?
A középiskolai tanárságnak minden lehetőt el kell követnie, egy

séges, határozott fellépéssel, mai helyzetének javítására. A tanáregye
sület vezetőségének meg kell győznie a tanársors intézőit arról, hogy a 
mai helyzet tarthatatlan, hogy a középiskolai tanári munka cimben, 
rangban, kitüntetésekben is megnyilatkozó kellő erkölcsi elismerésben 
részesítését, a tanárság anyagi, társadalmi helyzetének megfelelő szín
vonalra emelését: hangosabban követeli a nemzet becsülete, a nemzet 
életérdeke, mint a tanárok egyéni érdeke. Borsos Károly.

3. Az elavult magyar igealakok tanításáról. A közoktatásügyi 
minisztériumban szorgos munka folyók. Egyre-másra adják ki a rende
leteket hol a Rendtartás, hol az Utasítások újabb módosítására. A Hiv. 
Közlöny f. évi 3. számában mindkettőre van példa. Most csak az utób
bival, az elavult magyar igealakok tanításáról szólóval foglalkozunk. 
(Száma 510 — 0 — 1 — 1929.)

A lényege ez egyébiránt okos gondolatokat fejtegető rendeletnek 
az, hogy az elavult igealakok tanításának szorosabbá tételével, ill. mel
lőzésével, a tanulók megterhelését szűntessük meg.

A cél mindenesetre (t. i, a megterhelés elkerülése) dicséretre méltó. 
Azonban az eszköz (az elavult igealakok tanítása) nem mindig szolgálja 
e célt.

A félszázad alatt elavult alakok tanítására nézve „a mai nyelvtan
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és nyelvtanítás szempontja nem tartható fenn változatlanul“, írja a ren
delet. Egyes elavult alakokat épen nem kell az alsó osztályokban taní
tani s amelyeket mégis tanítani kell, nem gyakorlati használat céljából 
kell őket tanítani, s mint ódonnevűeket, külön kell tartani. S addig is, 
mig az Akadémia állást foglal pl. az ikes igék, az atik, étik végű igék 
avuló alakjai tárgyában, az iskolákra nézve a következőket rendeli el 
a miniszter.

1. Csak az élőbeszédben szokásos alakokat kell tanítani. A több
féle múlt közül csak a t—s múltat. A többieket csak megértés szem
pontjából kell ismertetni s csak előfordulások esetén, főleg, amelyek a 
közelmúlt íróinál járatosak. (Az elbeszélő múlt már az I. osztályban 
összeállítandó, mint véges elbeszélő múlt. A járok vala s jártam vala 
ismertetése mellőzendő e két alsó osztályban.)

Ha a latin igeragozást tanítja az ember, ezeket nem nélkülözheti. 
Ha a rendelet utasítását követjük (az alakok sorát műszóval elemezni 
nem kell), akkor nehézség fog előállani a latin nyelvtan tanításánál. 
Ezt maga is érzi a rendelet, mikor a latin s német nyelv tanítására céloz. 
De még igy is hangsúlyozza, hogy elneveznie nem kell s paradigma- 
szerűleg tanítani sem. Csak a Ill-ikban engedi meg ezek rendszerezését, 
de csak röviden kell itt is velük foglalkozni. Az adtam legyen, adandók 
alakok mellőzhetők, az adandó nem, mert sűrűn szerepel. Az avulni 
kezdő, de el nem avult „adnom, adnod, adnia“ stb. alakot a tanulók 
gyakorlatilag is használhatják. (Mi azt mondjuk, a kell mellett „hasz- 
nálniok keli.“) Az ikes igeragozásban az ingadozó alakoknál türelemmel 
kel! lennünk az ingadozásokra. A „ván, vén“ a közbeszédben kiveszett, 
de az irodalmi nyelvben élőnek számit, tehát tanitható. A lön, tön 
mellőzendő. A kűzdtenek, elhulltanak alakokat csak alkalmilag kell 
megértetni.

Fő tenorja a rendeletnek, hogy az iskolának nem lehet feladata 
az, hogy a nyelvkincs szegényedését előmozdítsa. Ez helyes megálla
pítás. Az újabb nyelvtanok (pl. a Simonyi II. o. legújabb kiadása) lé
nyegesen rövidebbek az előbbieknél. Bizony sok költemény, sőt a 
Szentírás is tartalmaz avult alakot.

Éppen e szempontból várjuk, hogy az Akadémia minél előbb ál
lást foglaljon (a nyelvtanokat így kell szerkeszteni) e kérdésben s főleg 
a hivatalos nyelv javuljon, s a rendeletek olvasói ne terheltessenek meg 
ez avult alakokkal. Gulyás József.

4. Kossuth-nap címmel ajánl egy napot, márc. 15-ét, a nemzeti 
ünnepek sorába való beiktatásra e folyóirat általános tiszteletnek örvendő 
főszerkesztője. Véleményem szerint a márc. 15. más címen nemzeti 
ünnep. A nap története Petőfi, Jókai, Vasvári nevéhez fűződik. Éppúgy 
nem tudna nemzeti ünnepként a Kossuth nevéhez fűződni, mint ápr. 
11, nem lett nemzeti ünnep. Amiket márc. 15. valóra váltott, igaz, hogy 
azok magvát Kossuth vetette el márc. 3-i beszédjében, viszont ő is az 
Eötvös passiós gondolatainak megérlelésére volt hivatva (felelős kor
mány, képviseleti országgyűlés stb.). Márc. 14-én a főrendiház is 
elfogadta e javaslatokat s a pozsonyi országgyűlés végzését 15-én 72
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tagú küldöttség vitte Bécsbe. — Márc. 15-nek tehát raárc. 3-a volt az 
alapja, de márc. 15. egészen külön egyedként él a nemzet tudatában. 
Kossuth-nap szerintem márc. 3., márc. 20., vágyjál. 11. lehetne. Petőfi 
is a Márciusi ifjak c. költeményében a maga, ill. az ifjak számára fog
lalja le e napot: „Kik nem voltak a csatán, a Diadalhoz jöttének, S el- 
szedék a koszorúkat, Mert a szóhoz értenek!" A cikk által hangsúlyo
zott gyáva lemondás rosszalása júl. 11-et javasolja dátumul. A helyzet 
ma is azonos, mint 1848. júl. 11-én. Ma éppúgy ellenünk vannak a 
nemzetiségek, mint akkor. Ausztria éppúgy ellenünk tör, mint akkor. 
Idegen hatalmak éppúgy nem törődnek velünk, mint akkor. Júl. 11-e 
lehet csak a Kossuth-nap. Az iskolák azonban ekkor szünetelnek, tehát 
a márc. 3-ánál kellene megmaradni. Ez lehetne a nemzeti zászló meg- 
tisztelésének napja is. Gulyás József.

5. A vizsgálatok szigorítása. Említettük, hogy a középiskolai ma
gánvizsgálatok után a latin érettségi szigorítását célozza egy miniszteri 
intézkedés. Az Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny 276. lapja meg is 
mondja nyíltan, hogy nagy kultúrális érdek fűződik hozzá, hogy a ki
került ifjak teljes mértékben megérdemeljék a bizonyítványt. Elárulja 
azt is, hogy a képesítő vizsgálatok tapasztalatának felhasználásával 
fogják az egész érettségi vizsgát újból (az új tantervnek megfelelőleg) 
szabályozni. — Most újabb szigorító intézkedés hírét hozzák a lapok. 
A polgáriiskolai magánvizsgálatokat szabályozza újra a miniszter. A ren
des korú növendékek csak akkor lehetnek magántanulók, ha lakóhelyü
kön nincs polgári. A túlkorúak a legközelebbi megyei iskolában jelent
kezhetnek vizsgára, mely év végén (vagy karácsony körül) lehet s rá 
engedélyt a tanfelügyelő adhat. Az írásbeli két délelőttöt foglal le; a 
szóbelit 4—5 leány vagy 3—4 fiú teheti le egy délelőtt. Javítani csak 
6 hó múlva lehet, teljes bizottság előtt. Gulyás József.

6. „Állami felekezeti oktatás“ címen vezércikkben szól hozzá 
a „Népszava" március 29-én a közoktatásügyi költségvetéshez. Nem 
arról akarunk szólni, hogy kifogásolja azt a nagy támogatást (t. i. cikk
író szerint nagy), melyben a felekezetek részesülnek, úgy, hogy szerinte 
„felekezeti oktatás folyik állami pénzen." Mondom, e kifogáson nem 
csodálkozunk, ismerve a lap irányát — itt csak megemlítjük, hogy 
igenis vannak sokan, kik többet is kívánnának az államtól főleg evan
gélikus iskoláink támogatására. Viszont csak helyeselhetjük a miniszter 
itt kifogásolt elvét, mely szerint „az összeomlás után egyáltalában nem 
vagyunk többé tekintettel az iskolák jellegére", csak lenne ez elvből 
valóság! Nem hagyhatjuk azonban megjegyzés nélkül a visszatérő ref
rént : „a felekezeti oktatás . . . minden tekintetben nagy, csak éppen a 
pedagógiai eredményeiben megy egyre jobban vissza", „pedagógiai 
eredményeiben annyira az utolsó helyen álló felekezeti oktatás szelleme 
és valósága." Bár — úgy látszik — a megjegyzés egyelőre a népisko
lákra vonatkozik, ilyen általánosító kijelentést vissza kell utasítanunk 
— az igazság nevében. Összehasonlítani nem akarunk, de elismert 
tényt hamisít meg a névtelen elmélkedő, mikor nem látja az emelkedő

e
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színvonalat. S bár kilátszik egy megjegyzéséből, mely a katolikus szer
zetesi oktatásról szól, hogy főleg oda ír és általánosít a végső követ
keztetésben. Tessék nevén nevezni a kifogásolt intézeteket vagy egy
házi köröket, nem általánosítani, mert ilyen módon elveszti a cikk ko
molyságát, pedig az egyetemi és népiskolai kiadások összehasonlítása 
ennek végén gondolkozásra késztethet. — Sajnos, az iskolai munka 
megértésre nem talál, napilapjaink kivétel nélkül csak céljaik szolgála
tában foglalkoznak tanügyi kérdésekkel s csekély kivétellel támadó 
célzattal kezelik a pedagógiai ügyeket. Mikor lesz végre megértés ?

B ö h m  D e z s ő .

7. Reporton nationalism in history textbooks (Stockholm 1928.) 
címen érdekes és tanulságos művet osztogattak a történetírók 1928. 
augusztus 14—18-ig Oslóban tartott világkongresszusán. A művet két 
egyházi szervezet hívta életre (The Vorld Alliance for Promoting Inter
national Friendship through the Churches és The Universal Christian 
Conference on Life and Vork), hogy a túlzó nacionalizmus kinövéseinek 
a történeti tankönyvekből leendő kiküszöbölésével lehetővé tegye a 
hadban állott és általában az európai nemzetek egymáshoz való köze
ledését. A könyv szerkesztésével megbízott comité kiemeli, hogy nem 
akarja a nacionalizmust kiirtani, hanem a nemzeti és nemzetközi ideálok 
egyforma elismerését, a nemzetek kölcsönös megbecsülését kívánja. 
A mű két részből áll és német, angol és francia nyelvű cikkekből áll. 
Az első, érdekesebb, ebben találjuk Ausztria, Belgium, Csehszlovákia, 
Dánia, Anglia, Észt- és Finnország, Franciaország, Hollandia, Magyar- 
ország, Olaszország, Lettország, Norvégia, Lengyelország, Svédország, 
Svájc referátumait. A II. kötetet Németország foglalja le. Románia és 
Szerbia nem jelent- re tt! A  m a g y a r  r e fe rá tu m o t a  M a g y a r  P e d a g ó g ia i  
T á r s a s á g  m e g b íz á s á b ó l  S z e lé n y i  Ö d ö n  ír ta . A szerkesztőség elkövette 
azt a végzetes hibát, hogy a szlovák referensnek megengedte, hogy a 
szlovákiai tankönyvek ismertetése után, régi, elavult magyar tankönyvek
ből is hozzon idézeteket (Mangold, Varga 0.), amire egy külön bizott
ságtól méltó választ fog kapni.

Lesz-e eredménye a két egyházi közösség kétségkívül a legjobb 
szándékból fakadó intenciójának ? Aligha! Volt ellenségeink tankönyvei 
még mindig a világháború alatti mentalitást tükröztetik. Ok ártatlanok, 
mint a ma született gyermek, csak a központi hatalmak vétkesek min
denben ! A csehszlovák könyvek pedig tele vannak a legigazságtalanabb 
kifakadásokkal: pl. hogy a magyarság névmagyarosításra kényszeritette 
a nem magyar nevű lakosokat, hogy a tótokat nem vették emberszámba, 
hogy a front végleges összeomlását is a magyarok idézték elő, őket 
csak követték cseh és német osztagok, hogy csak a magyar és német 
katonák kegyetlenkedtek, stb. — A szerző előszava helyesen állapítja 
meg, hogy az európai nemzetek közt a világháború régi ellentétekhez 
űj ellentéteket is csatolt, de reméli, hogy a különböző nemzetek ifjú 
nemzedékei közt mégis idővel erősödni iog a testvériség, ha a politi
kában is helyet engednek a keresztyén szellemnek. S z e lé n y i  Ö d ö n .
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Hazai és külföldi irodalom.
Hóman—Szekfű: Magyar történet. I. és IV. kötet. Kir, Magyar 

Egyetemi-nyomda.
Korunknak két történetírói vezéregyénisége és legjobb felkészült

ségű historikusa fogott össze, hogy a legújabb kutatások felhasználásá
val közrebocsássák a magyar nemzet történetét. Az illusztris szerzőknek 
minden vitán felülálló történetírói érzéke már magában véve kezesség a 
kezükből kikerülő mű tökéletessége szempontjából és már ez eleve ki
zárja, hogy rosszindulatú ferdítéseket vagy írányzatos beállításokat 
tételezhetnénk fel róluk. Valóban elmondhatjuk, hogy kevés munka 
hagyta el az újabb időben a sajtót, melyet a tudományos világ, de kü
lönösen a magyar protestáns értelmiség nagyobb érdeklődéssel várt 
volna, mint ezt. Megjelenésének híre és az itt-ott elhangzott előzetes 
véleménynyilvánítások nagy hatással voltak a közhangulat kialakítására 
s eleve igyekeztek célzatos színezetét kidomborítani, ami pedig egy 
oknyomozó történelmi munkának az eltemetését jelenti. Sem Hóman, 
sem Szekfű nem szorulnak arra, hogy megvédelmezzük őket a külön
böző oldalakról érő támadásokkal szemben, de az az ismeretes kinyi
latkoztatás, mely Hóman—Szekfű könyvéről a közelmúltban világgá 
kiáltotta, hogy készül már az új szempontok szerint értékelő magyar 
történelem, oly súlyos támadás volt e komoly történetírókkal szemben, 
hogy azt minősíteni nem is lehet.

A hét kötetre tervezett munkából eddig csupán az első és a ne
gyedik hagyta el a sajtót, az előbbit Hóman Bálint, az utóbbit Szekfű 
Gyula írta. Hóman, a magyar őskor és középkor korának legalaposabb 
ismerője, biztos kézzel oldja meg valóban nem könnyű feladatát. Az 
összekuszált, sőt annyira agyonvitatott történeti problémák útvesztőjében 
mindig helyes érzékkel mutat rá a történeti valószínűségekre, melyek
nek legnagyobb részét vagy ő, vagy fegyvertársai, az új történetíró gárda 
oldotta meg az újabb időben és tett közzé a különböző szakfolyóiratokban.

Az első kötet messze keleten, az ázsiai őshazában történt ese
ményekkel kezdi, a mindvégig széles világtörténelmi aláfestésekkel ki
sért magyar nemzet történetét s a nyugatszibériai ogurok és az elő- 
magyarok keveredésének ismertetése után mutat rá a magyar nyelv és 
kultúra kialakulására. A népvándorlás rajzában a hun és gót elem ki
vándorlásának párhuzamos tárgyalása hatalmas áttekintést nyújt a világ- 
történelem zűrzavarában, oly nagy koncepciójú alkotást nyújtott ebben 
a fejezetben a szerző, melyhez hasonlót még magyar történész nem 
kísérelt meg soha, s ami különösképpen értékessé teszi a biztos kéz
zel megvázolt rajzot, az, hogy az új perspektívában szinte magunk előtt 
látjuk lezajlani a Krisztus születése utáni századok mozgalmas történetét. 
Ez a kötet egyébként a vándorlás és honfoglalás korának tárgyalásán 
keresztül III. Béla koráig öleli fel a nemzet történetét. Tárgyalásmenete 
mindig tárgyilagos, okfejtései meggyőzők, pontos kidolgozásúak, de nem 
aprólékos szőrszálhasogatók. Előadásában több helyen nemcsak komoly 
történetírói tudásának, hanem bámulatos írásművészetének is tanúbizony
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ságát adja: László és Kálmán párhuzamba állítása és méltatása, nem
különben a Mánuel politikáját ismertető fejezet vagy az I. István kora
beli keresztyénség ismertetése a legtökéletesebb részletek közé tartoz
nak, vegyük még ezekhez az idézeteknek halmazát, melyekkel át meg 
át van szőve müvének különösen a második része, előttünk áll a mindig 
finomtollú, művészi érzékű történetíró jellegzetes egyénisége.

Munkájának táblázatos kimutatásai lényegesen könnyítik a tisztán
látást, a kútfők és irodalom rovatában pedig úgy Hóman, mint a IV. 
kötetben Szehfű közlik az általuk felhasznált és legszükségesebb szak
munkák ismertetését, de azért nem hallgathatjuk el azt a megállapítá
sunkat, hogy szívesebben vettük volna, ha a megfelelő helyeken jegyzet 
alakjában kapjuk az illető forrásokra vonatkozó utalásokat, ez nézetünk 
szerint nem zavarta volna az előadás folytonosságát, mert a nagykö
zönség épúgy elsiklott volna felettük, mint ahogy figyelmen kívül fogja 
hagyni a laikus olvasó a könyvek záró fejezetét is, ellenben a szak
embert ez a megoldás nem elégíti ki.

Hóman munkájában teljes bebizonyításra talál annak a régi elmé
letnek a megdöntése, hogy a magyar kultúra az itt talált szláv műve
lődés hatása alatt gyökeresen átalakult volna, mert Hóman szerint e 
téren legfeljebb csak közvetítésről beszélhetünk. Ez a felfogás kétség
telenül hitet tesz az ősmagyarság kultúrális szintjének bizonyítása mel
lett, ami pedig különösen manapság nagy horderejű megállapítás.

Müvének egyik-másik pontját mégsem hagyhatjuk megjegyzések 
nélkül: Sajnosán kell megállapítanunk, hogy Géza fejedelem korát még 
ő is csak főbb vonásokban ismerteti, az alapos világtörténetí megvilá
gítás nem hiányzik ugyan, de a fejedelem korára vonatkozó adatszerű 
megállapítások sok részletkutatást követelnek még. Hasonlóképpen a 
XII. században kifejlődött egynemű társadalmi osztályok kialakulásának 
részletkérdései is még nem mondhatók végleges megállapitásúaknak, 
még sok pótlásra szoruló kérdés vár megfejtésre ezután is. Az őskor 
történelmi tárgyalásánál még mindig nyílt kérdésnek hagyja, hogy a 
magyarok az ogurságnak melyik ágával keveredtek s hogy fennállott-e 
a bolgár népek politikai egysége a VI. szd. folyamán, a székelyeredet 
kérdését is elintézetlenül hagyja s érthetetlen okból még csak megemlí
tésre sem méltatja a Szádeczky-féle megállapítást, melyet pedig minden 
valószinüség szerint elfogadhatnánk.

Bármennyire közvetlenül érdeklő dolognak tekintsük is a magyar- 
országi szláv államocskák történeti ismertetését, nézetünk szerint túlsá
gosan elaprózta mondanivalóját s hosszúra nyújtotta a tárgyalás folya
mát, ugyanígy a kelleténél több van a szerzetesi élet ismertetéséből is, 
s talán mégse lett volna szabad olyan merészen belerántani a kiliazmust 
a magyarok megtérésének munkájába. Ezek a kérdések mind alkalmasak 
ugyan arra, hogy ezeken keresztül ágyazzuk bele nemzetünk történetét 
az egyetemes történelem széles folyamába, de a nyugateurópai szerze
tesi élet és a kiliazmus hosszas tárgyalása a munka anyagbeosztása 
szerint a magyartörténelmi adatok rovására történt.

A nagy munka második, illetve negyedik kötetének egyik-másik 
megállapítása mellett már nem mehetünk el közömbösen.
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A Szekfű Gyula által írt IV. kötet hét részre oszlik és nyolcvan 
esztendő (1526—1606.) történetét adja, az eddig megszokott csoporto
sításoktól lényegesen eltérő tárgyi beosztással és sok tekintetben teljesen 
eredeti felfogással. Ügy ez az újszerű anyagcsoportositás, mint különös
képpen lépten nyomon megállapítható eredeti felfogás új szempontokat 
nyújt, a művelődéstörténeti adatok gazdagsága pedig a legtökéletesebb 
ilynemű munkák közé emeli.

A mohácsi vész utáni polgárháború és a három részre szakadt 
ország politikai eseményének történetével kezdi az adatok ismertetését, 
ezután két fejezetben, több mint 100 oldalon keresztül foglalkozik a 
Habsburg-királyság berendezésével és a magyar védelmi rendszer szer
vezetével s ehhez csatlakozik mintegy kiegészítésképpen az a hatalmas 
fejezet, melyben művelődéstörténeti adatokkal gazdagon kiszínezve is
merteti a nagybirtokos magyar főnemesi társadalom nemzetfenntartó 
szerepét s hadászati és gazdasági tevékenységét, A két utolsó fejezet 
az erdélyi fejedelemség kialakulását s a német uralom kifejlődésének 
ismertetése után Bocskai István szabadságharcát adja. A közbeékelt V, 
fejezet teljes tárgyilagossággal foglalkozik a hitújítás kérdésével.

A IV. kötetre vonatkozó megjegyzéseket a következőkben foglal
hatjuk össze:

Ami a magyar—francia viszony tényállását illeti, nem érthetünk 
egyet az illusztris szerzővel, mert mig egyrészt azt állítja, hogy a fran
cia király nem lehetett tisztában azzal a változással, mely Magyarország 
fajsúlyában és európai politikai értékében beállott s éppen ezért egyen
lően fontosnak tartotta János udvarát a lengyel és török udvarokkal, 
viszont ugyanakkor ő is elismeri néhány sorral alább, hogy az ország 
nagy része abban az időben valóban János hatalma alatt volt még s a 
megfelelő helyzet biztosítását csak a diplomáciai küldetésekre elfecsé
relt idő miatt halasztotta el. Egyébként megállapíthatjuk, hogy az első 
fejezet valósággal csepeg a Zápolyai gyűlölettől; ezt a felfogást több 
helyen látjuk kifejezésre jutni, ami p. o. a francia—magyar szerződés 
megkötésére tett megjegyzéseit illeti, meg kell jegyeznünk, hogy a fran
cia királynak Jánossal szemben tanúsított leereszkedő bánásmódját nem 
kellett volna annyira kiélezni, hiszen János pártját ezért nem érheti 
megrovás, a megalkúvást az adott helyzet eredményezte, mert Ferdínánd 
legfeljebb annyival volt Jánossal szemben szerencsésebb helyzetben, hogy 
ő édes testvérbátyjától volt kénytelen zsebbretenni a mellőztetést és 
a lekicsinylő kézlegyintéseket. Hasonlóképpen a Zápolyai kérdés sark
pontja jut kifejezésre abban is, hogy János, a szerző szerint, a leg
súlyosabb beszámítás alá eső lépésre vetemedett az által, hogy az ál
tala bírt Szent István koronáját újra a birtokába vehesse. Ne feledjük, 
az eszközökben egyik fél sem válogatott, Ferdinánd is súlyos beszá
mítás alá eső lépésre határozta el magát, mikor mint ellenkirály igye
kezett az ő előtte törvényesen megválasztott és megkoronázott királlyal 
szemben minden eszközzel Szent István koronájának birtokába jutni.

A szerző véleménye szerint azért nem vetette a török, János éle
tében török közigazgatás alá az országot, mert akkor a hatalmától 
megfosztott uralkodó kétségtelenül kiegyezett volna Ferdinánddal s. az



egyesült Magyarország a „Habsburgok támogatásával“ jóvátehette volna 
a mohácsi veszteséget. Ez az, amin gondolkozni lehet még 400 esztendő 
távlatában is : az bizonyos, hogy a megosztott magyarság a török ura
lommal szemben aligha volt hatalmi tényező, ami viszont a Habsburgok 
támogatását illeti, annak értéktelenségéről és főleg V. Károly közöm
bösségéről még maga Ferdinánd is meg volt győződve. Sőt Ferdinánd is 
csak béketárgyalásokra és engedményekre szorítkozott, hogy a törökkel 
szemben a nyugalmat biztosítsa; még azt sem fogadhatjuk el mentő 
érvnek békülékeny természetének igazolására, hogy ezáltal Ferdinánd 
a keresztyénségtől távol akarta tartani a törököt, mert az bizonyos, 
hogy Ferdinánd is, a hatalmas Habsburg család tagja, csupán Szolimán 
kegyelmének köszönhette saját országrészeit. Ki kell egészítenünk azt 
az állítását is, hogy a magyar végvidék a középkori gyepük vadon 
pusztaságának sorsára jutott már János törökbarát korszakában, mert 
aligha volt már ott irigylésreméltó állapot a Jaggellók korának utolsó 
évtizedében is.

A védelmi királyság szervezésének lényeges megállapítása, hogy 
a rendek Ferdinándot kérték fel a végvárakról való gondoskodásra, 
amibe őfelsége „bele is egyezett“ s ugyanitt nem késik megjegyezni 
Szekfű, hogy János királyhoz vagy annak fiához ilyen kéréssel hiába fordul
tak volna a rendek, de hogy ezt a szerző honnan tudja, nem tűnik ki 
sehonnan sem, lehet ez csupán üres ráfogás vagy rosszindulatú követ
keztetés.

El kell fogadnunk a szerzőnek azt a felfogását, hogy az ország 
délnyugati megyéiben próbálkoztak egyes urak Ferdinánd pártjára hí
veket szerezni, de ez pénz hiányában nem sikerülhetett s éppen ezért 
az itteni megyék a következő esztendőben vojvodistákká lettek, noha 
a szerző szerint ezek a megyék inkább vonzódtak volna Ferdinánd 
hatalma alá. Nem kételkedhetünk ezen állítás valódiságában, de szeret
tük volna, ha ezt a nézetét konkrét adatokkal bízonyitva is látnánk, 
mert egyszerűen rásütni a köznemesi társadalom tekintélyes csoportjára 
a könnyű megvásárolhatás vádját, merésznek látszik; ezzel szemben 
nem hallgathatjuk el azt sem, hogy ha Ferdinándnak annyi pénze sem 
volt, mint Erdődy Simon zágrábi püspöknek, aki „lepénzelte" a dunán
túli kisnemeseket János részére, elfogadhatjuk-e a szerzőnek azt az ál
lítását, hogy elég anyagi erővel rendelkezett volna az ország megvédel- 
mezését illetőleg?

A Buda elvesztése előtti eseményekkel kapcsolatban György ba
rátot ujoncpolítikusnak degradálja s merészen hangsúlyozza, hogy csak
nem az egész Magyarország, még „János országrészének urai is" szinte 
kivétel nélkül Ferdinándhoz hajoltak. Nem akarunk kételkedni Szekfü 
Gyula jólértesültségében, ámbár sajnosán nélkülözzük az ide vonatkozó 
források jegyzetszerü ismertetését, de mégis feltehetjük a kérdést, ha 
Ferdinánd ügyei olyan jól állottak, miért nem tudta elfoglalni Budát ? 
Mert sem a magára maradt Fráter Györgyöt, sem elvtársát, az „el
pusztíthatatlan vén rác“ Petrovicsot nem tekinthetjük számottevő hatal
masságoknak az egész magyar nemzet akaratával szemben; éppen ezért 
helyesebb lett volna talán elfogadni azt a felfogást, amire pedig alig
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találunk némi utalást, hogy az öreg Roggendorf nem tudta csekély had
erejével (mely alatt legkevésbbé sem érthetjük az egész magyar nem
zetet) a reá bízott feladatot megoldani. Sokkal helyesebb lett volna 
ugyanígy oldani meg a Castaldo tragédiáját. Ámbár a szerző is csak 
a „tisztességes alvezéri" címet tudja megadni ennek a legkevésbbé sem 
tehetséges császári tábornoknak, de nem mer a szög fejére ütni, csak 
odavetőleg jegyzi meg a lényeget, hogy „aránylag" kicsiny sereggel 
érkezett meg Erdély biztosítására, sőt mentegetni is igyekszik Szekfű 
Ferdinánd eljárását, hogy abban az időben Európában „szinte" példát
lan vállalkozás volt nagyobb hadsereggel hosszabb távolságra elvonúlni, 
holott a helyzet biztosítása és György barát politikája egyedül Castaldo 
csapatának a létszámától függött.

Ami György barát történelmi szereplésének megítélését illeti, azt 
mondhatjuk, hogy kár volt annyira körülfaragni palitikaí tevékenységét; 
nem valószínű, hogy az ő ideálja, az önállósított erdélyi fejedelemség, 
tette árnyképpé évszázadokon keresztül az egységes magyar államot, 
sőt inkább megmentette ő a kicsiny Erdélyt a magyarság részére, mint 
a magyar alkotmány (és vallásszabadság) biztosítóját és nézetünk sze
rint nem végzett értéktelen munkát ez a „délszláv paraszt fiú“ ezáltal.

A Habsburg királyság berendezése c. rovatában finom művészettel 
mutat rá a régi magyar királyi tanács megszűntetésére, anélkül, hogy 
magyar nemzeti szempontból levonta volna a következményeket, sőt be
bizonyítja ennek a királyi tanácsnak a korszerűtlenségét. Az egyes tör
vényeken esett sérelmeket a rendek középkorias hanyagságának rója 
fel bűnül s a magyar országgyűlést nem csekély iróniával olyan dobo
gónak tűnteti fel, melyről a rendek bajaikat kétévenként elpanaszolhatják. 
S végre nem tudjuk eléggé helyteleníteni, hogy Bocskai István szabad
ságharcát következetesen felkelésnek írja.

Sajátságos, hogy a székelyek íörténetével teljes részletességgel 
foglalkozik, ellenben a Nagykunság köztörténelmét alig méltatja figye
lemre, pedig azon az egy-két odavetett szón kívül ez a kérdés több 
gondot érdemelt volna.

Végre behatóbban kell foglalkoznunk a Hitújítás c. fejezet egyes 
kérdéseivel, ámbár a szerző jólértesültségében és tárgyilagosságában nem 
kételkedhetünk, de a kérdésnek ránk nézve való fontossága miatt kü
lönös gondot kell fordítanunk erre a fejezetre.

A protestantizmus elterjedésében Magyarországon is az augsburgi 
határozatok alkalmazását látja s mivel főuraink alig egy-két kivétellel, 
sőt egyházi férfiaink is majdnem mind áttértek a reformációra: az or
szág lakosságának nagyrésze is természetszerűleg protestánssá vált. 
Sajnosán nélkülözzük azonban a protestáns hitre áttért magyar nagy- 
birtokosok névsorának ismertetését, ehelyett meg kell elégednünk azzal, 
hogy úgyis ugyanazokkal a családokkal találkoznánk, melyeket már 
egyéb vonatkozásokban különben is megtaláltunk a műben. Majd áttér 
a hitterjesztésnek különböző formáira, mely munka rendesen a főúr 
vártartományának központjából indult ki, ami megkönnyítette a zárt 
területeken élő lakosoknak beszervezését, s ennek tulajdonítja a tiszán
túli részeken a hitújítás állandósúlását, ahol a nagybirtokos magyar
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urak közeli rokonságban voltak egymással s mind áttértek a reformá
cióra. Az erdélyi egyházi élet sajátságos kialakulását a német territó
riumok egyházi rendszerével igyekszik párhuzamba állítani, de végre 
is hangsúlyozza, hogy Erdély, egyházpolitikájával megelőzte Nyugatot, 
mert a négy különböző egyháznak egymásmelletti fennállása ismeretlen 
fogalom volt az akkori európai népek történetében ; azt azonban külö
nösen kiemeli, hogy a mai értelemben vett vallásszabadság Erdélyben 
sem volt keresztülvihető. Majd a nevezetesebb hitújitókról kapunk 
néhány adatot, akiknek egyike-másika, a szerző véleménye szerint is, 
hatalmas energia forrást képviselt, akik az egész történeti magyar kul
túrának is nagy hasznot hajtottak. A protestáns felekezetek első szer
vezkedéséről a könyv terjedelmére való tekintettel többet vártunk volna, 
de még inkább nélkülözzük azt, hogy a protestáns iskolaügyet figye
lemre sem méltatja. (A XVI. szd-ban a protestáns latin iskolák száma 
meghaladta a százat.) Teljesen elhagyja a könyvnyomtatás kifejlődésének 
megemlítését, pedig ezen a téren is termelt a protestantizmus valamit! 
(a mohácsi vész előtt 1 nyomdánk volt, pár évvel 1526. után 29-re 
ment a magyar nyomdák száma). Nem látjuk kellőleg kidomborítva, hogy 
a törzsökös magyarnyelvű bibliafordítások mennyire jelentős tényezői 
voltak a magyar irodalom kifejlődésének (Károli Gáspár bibliája ma is 
közkézen forog és 100 kiadást ért) s a reformátorok kezén fejlődő 
magyar irodalom és a magyarnyelyű istentisztelet mennyire ápolta és 
erősítette a nemzeti szellemet, sőt azt sem hangsúlyozza eléggé, hogy 
a protestaniizmus térhódítása volt az a hajtó erő, mely nem sokkal 
később a kath. főpapságot is jelentős kultúrális munkára és hathatós 
tevékenykégre sarkalta.

Ezeknek a kérdéseknek az ismertetése sokkal teljesebbé és rend
szeresebbé tette volna a hitújítás kérdésének a tárgyalását és ez a rész
letezés nem rontotta volna ennek a munkának irodalmi értékét. Ezek 
után még nagyobb érdeklődéssel várjuk a további köteteket.

(Karcag) Dr. Soós Adorján.

Bruckner Győző: A svéd alkotmány. Miskolc, 1928.
Bruckner Győzőnek, a Tudományos Akadémia levelező tagjának, 

az Eperjesről Miskolcra menekült jogakadémia dékánjának ez a nagy
értékű jogtörténeti munkája mindenekelőtt késmárki hangulatot ébreszt 
a lelkemben. Hiszen a tudóstanár nagy írói tevékenységének tekintélyes 
részét Késmárknak és a Szepességnek szentelte. Megírta többek között: 
a szepesi reformációnak és ellenreformációnak, a késmárki líceumi párt- 
fogóságnak, a késmárki Kray Jakabnak, a Thökölyek és a késmárki 
polgárok viszálykodásának történetét.

Lelkünk elé varázslódik a késmárki evangélikus fatemplom, melyet 
a svédek adományainak segítségével építettek és Késmárk örök 
büszkesége, Hunfalvy Pál, aki hatalmas két kötetes munkájában : Uta
zás a Balti-tenger vidékén, szemléletes képét adta többek között a nagy 
lutheránus svéd nemzet mélyen gyökerező és magasra emelkedő kul
túrájának.

Ez a kultúra termelte a nemzeti élet talajából azt az alkotmányt,
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melyet alaposan ismertet a szerző. Nem mondva csinált alkotmány ez, 
amilyent nem egyszer megrendelésre, három hét alatt szállított a francia 
állambölcs, Siyés abbé. A svédeké évszázadok alatt szervesen fejlődő 
alkotmány, amilyen a mienk is.

Nem egy vonásában emlékeztet is rá. Az igazságügyi kancellár 
például épen olyan eleven testet öltött paizsa a nemzet szabadságának, 
mint a mi nádorunk. Bátran mondhatnák a királyuknak mind a ketten: 
„Te felséges király vagy. Én a felséges nemzet vagyok!“

Az önérzetes svéd parasztság a mi büszke földművelő köznemes
ségünk lelki rokona.

Érdekes nekünk a különbség is. Az evangélikus egyház ott állami 
egyház. Főpapjai, papjai közjogi tényezők. A község és a gyülekezet 
egy. A pap nemcsak lelki atyja, de kormányzója is falujának. Ez 
annyira a nemzeti életben gyökerezik, hogy még a múló jelenségű 
szocialista kormányzat sem tudott rajta változtatni.

Engem, mint történetkedvelőt, különösen a történeti fejtegetések 
és a magyar vonatkozások ragadtak meg. Itt azután eperjesi hangulat 
szállta meg Eperjest sirató szívemet.

Eperjes kollégiuma sokszor élvezte a svédek szeretetének áldásait. 
A svédek 6000 tallémyi adománnyal segítették a kollégium megalapí
tását. XII. Károly a poltavai borzalmas összeomlás napjaiban is gondolt 
a szegény eperjesi iskolára, Rákóczy hű emberével, a kuructótok lelkes 
püspökével, Kermann Dániellel, aki nála járt ekkor, 20.000 tallért 
küldött Eperjesnek. Ebből épült fel a kollégium épületének második 
emelete renaissance-stílben.

Helyesen tette az eperjes—miskolci jogakadémia, hogy koszorút 
függesztett a leleplezés alkalmával az egykor hazánkon átlovagló hős 
svédkirály budapesti emléktáblájára.

A szerző Svédországban is járt, Söderblom érseknek, nemzetünk 
nagy barátjának és másoknak is elmondotta a történész alaposságával 
és az eperjesi magyar ember bánatával: milyen méltatlan sorsra jut
tatott minket Trianon.

Ez a 114 oldalas könyv is, a maga igen ügyesen megalkotott 14 
oldalas német kivonatával értékes munkálója a külföldi összeköttetések 
ápolásának, amiben Raffay, Ravasz, Antal, Gönczi, Kapí, Leffler és 
mások áldásos működéséhez csatlakozik.

Jól esik olvasnunk a mű végén az eperjes—miskolci jogakadémiai 
tanárok által kiadott tudományos könyvek jegyzékét. Jól esik látnunk 
az akadémia idei Almanachjából, milyen lelkes, harmonikus, tudomá
nyos, társadalmi és egyháztársadalmi működést fejt ki egyetlen evan
gélikus főiskolánk kiváló tanárkara, vezetésre termett dékánjától sugal
mazva.

Mintha csak azt mondaná nemzeti kultúránkat bölcsen és lelkesen 
felvirágoztató kultuszminiszterünknek: Ne légy következetlen új kultúr- 
tényezők alkotása közben, ne tiporj el évszázados kultúrintézményeket, 
amilyenek a felekezeti jogakadémiák is. És jogaik bölcs és bátor vita
tása mellett, ilyen tiszteletreméltó kultúrmunkával bizonyítják be, hogy 
élni akarnak, élni tudnak és az életre méltók is.
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. A miskolci kultúrmunka egyik jelensége annak a pompás fellen
dülésnek, amit újabban a magamfajta, már csak szemlélődésre való 
öreg nyugalmazott pedagógus, kimondhatatlan örömmel állapít meg. 
Szinte kedvem volna felkiáltani „Zsolt vezér"-rel, Beöthy Zsolttal, nekünk 
öregeknek egykori mesterünkkel:

„Szürke az ég, magyarom, de ne csüggedj, estre ne gondolj!
Ébredezünk, mozgunk, hajnali szürkület ez “

Szigethy Lajos.

Dicsőség Istennek! Versek. Irta és fordította: Vargha Gyuláné. 
Második bővített kiadás.

Második . . . bővített kiadás ? Manapság ? Az erkölcssorompókon 
messze-messze túl gőzölgő életpos vány ban vallásos megnyilatkozás? . . . 
Hm . . . egyéni mély átélések, akár a hófehér lótuszvirág az ingovány
bán, vannak — ma is . . . de tömeges ?

Római tartózkodásom idején megjelent az azóta világhíressé vált 
vallásos regénye Togazzarónak: II santó. Fejcsóválva fogadtam, elme
rültem benne, beleéltem magam misztikus gondolatkörébe és a végén 
bódultán néztem körül szilárd pont után. A német irodalomban akadtam 
rá erre a szilárd pontra, a Hiligenlei-ben, Ottó Frenssen evangélikus 
lelkész regényében. Biztos körvonalakkal megrajzolt lelki táj, világosan 
mutató lelki iránytűvel. Határozottan magam választom az életutamat, 
megértem rendeltetésemet, amikor az utolsó lapot fordítom a Hiligenleiben.

Két ellentétes pólusú létregény egyszerre, az egyik még kérdez, 
a másik mélységes átélésű tételben válaszol rá — a modern „Elveszett 
paradicsom“ és „Megszabadított Jeruzsálem“ — egyetemes problémája 
leegyénitve a mindennapi részletekig zúdult akkoriban rám. Körül
néztem a zúgó életáramlásban, kit érdekel a lélek gyötrődése? Kit 
érdekel a Santo vagy a Hiligenlei problémája? És akadt mindig új 
meg új érdeklődő, megálló a létkilátónál, lihegve érkező, higgadtan 
mérlegelve haladó, levett kalappal figyelő, térdreroskadó, önsanyargató 
újjászülető, reménykedő és tudója az üdvbizonyosságnak — hát ezek 
vannak most is ebben a páratlan létharcban és voltak Tasso meg Milton 
idejében is és ők lesznek mindvégig azok, akik méccsel kezükben utat 
mutatnak és követőkre találnak. Bizonyos, hogy a társadalmi posvány
bán pocskolókból nem egy riad világos lelki üdvpillanatokra és ha 
akkor nyúlna feléje egy mentő kéz, felemelhetné a lelki zenitek magas
ságába — ily mentőkezet látok kinyúlni ebből a verskötetből és sokan- 
sokan kaptak utána . . . horgony lett ez e kéz, ez az erős, öntudatos 
hittől acélozott kéz.

Goethe mondja Eckermannal folytatott beszélgetése során, hogy 
soha semmit nem irt, amit át nem élt volna és csak amikor a „kör
mére égett'1, akkor irtaié. Ügy van, benyomásom szerint, vele a szóban 
forgó kötet illusztris szerzője, ki ugyan azt mondja magáról:

. . . Ifjú szívvel költő se voltam . . .

. . .  S  mivel költőnek nem születtem . . .

pedig költő volt már, mielőtt költeményeket irt volna, néma átélője a
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nagy gondolatoknak, néma érzője az alkotás fenségének. Később meg
éléseinek csak a dinamikája fokozódott a kivetítésig.

Amint Goethe mondja tréfás őszinteséggel: körmére égett a dolog. 
Sok mondanivalója van. Kötete öt részre oszlik. Az első részben át
éli az ótestamentum egyes jeleneteit, a másodikban Jézusról szól a 
biblia alapján, a harmadikban szabad témák kapcsán énekel a hitről, 
mély egyéni meggyőződéssel, a negyedikben a gyermekekhez fordul, 
az ötödikben műfordításokat ad.

Az egész kötetet mélységesen komoly, megindító hit sugározza 
be, valami harmatos hajnali frísseség a világi bajok éjtszakája után, 
amely bajok megszűnnek a hivő lélekben, amint a kereszthez szegődik. 
Igen terjedelmes a problémák száma, amelyeket verseiben érint, ezek 
nem termelődnek a nap minden percében, álmatlan, vivódásos éjjelek 
kellenek hozzá! Lelki megrázkódtatások, csalódások, reménytelenségek, 
sok-sok köny es verejték — hát van-e még kedve ezek után poétának 
lenni valakinek? Mi a költő dicsősége a szenvedéseihez mérve?

Hihetetlen túlsúlyban van a gyötrődés . . .
Ha osztályoznom kellene a IV. részt, a gyermek-verseket a leg

szebb kitűnőre bírálnám el; itt van igazán elemében a költőnő, a gügyögő 
apróságok között, akik áhitatos figyelemmel csüngnek ajakán: A bő
vizű kút (153), Közelgő tavasz (156), A gyermek (164), Napsugár (147); 
mind egy-egy gyönyörű gyöngyszem ez értékes fűzér során.

A többiek közül a sokból főleg Debora énekét (40) emelem ki, 
mint tisztára balladás stilusu költeményt.

„Kelj fel Bárók, kelj fei Abinoám fia.
Vár rád az ellenség, el kell ma hullnia . . .“ gtb.

A fordításai javarészt utánköltések, önálló parafrázisai az adott 
témának — csak hálásak lehetünk, hogy ily önzetlenül szolgálja a 
költőnő fogalmi gazdagodásunkat, lemond az eredetiség díszéről, bogy 
a hitet szolgálja inkább. Egyáltalán egész világos az a célzata, hogy 
inkább hívőnek, mint költőnek tartassák . . . De hogy is volt ez a bölcs 
Salamonnal ? Az Űrtől csak hivő szívet kért — és az Ür ezért a 
szerénységéért megiratta vele az Énekek énekét: a biblia foglalatát, — 
szerzőnk is, nemcsak hivő szivet kapott az Űrtől, hanem szerénysége 
jutalmául a szép ének talentumát. A közönyösek is megállnak énekére — 
ez a titka a második és a következő kiadásoknak. M o h r  G y ő ző .

Die Revolution der modernen Jugend. V o n  B e n  B . L in d s e y ,  
R ic h te r  d e s  J u g e n d  u n d  F a m ilie n g e r ic h ts  in  D e n v e r . C o lo ra d o . U. S . 
A . u n d  W a in w r ig h t  E v a n s . Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von 
Toni Harten—Hoenecke und dr. Friedrich Schönemann. 1928. Deutsche 
Verlags—Anstalt Stuttgart.

A nemi felvilágosításról van itt szó. Tehát a könyv helyes címe 
ez volna: Die sexuelle Revolution . . . stb.

Nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. A múltkoriban tanácsért for
dult hozzám ebben a kérdésben egy felsőbbosztályos növendékem atyja. 
Nagyon aggodalmasan szólt. Nem tudta, hol kezdje meg a felvilágosítást
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a fiával. — Itt látszik, sokszor milyen messze van a szülő gyermekétől!
Megkönnyebbitettem a terhét. A rendszeres középiskola szépen 

és céltudatosan épit előre. Azt a részét ennek a kérdésnek, amit én a 
le m o n d á s  fe n sé g é n e k  nevezek, a hittanár végzi el. A másik részét, 
amit én a te s t  is m e r e té n e k  nevezek el (mely keretbe én a biológiai és 
a fiziológiai ismereteket utalom), ezt a természetrajz ma már oly be
hatóan és feltűnés nélkül, fokról-fokra, tárgyalja, hogy a szülőnek itt 
semmi hozzáadnivalója nincs. Ez a legkényesebb rész ma már nem 
probléma a szülőknek.

A szülő teendője jórészt e kérdésnek a harmadik részénél indul 
meg: A z  e g é s z s é g  s ze n tsé g é n é l. Az iskola itt is segítségére van a szü
lőnek, az egészségtan előadójával az élén. Legfőbb teendője követni és 
követtetni az egészségfenntartó utasításokat. Testedzés, torna, sport, 
szerény táplálkozás, semmi alkohol, semmi nikotin, kemény fekvőhely, 
koránkelés, stb. . . . szóval a test igényeinek leszállítása a végsőkig. 
A szülők serege nem is sejti, hogy milyen hálával tartozik az iskolának 
ezért a preventív munkálkodásáért, mely sok esetben, tán a legtöbb 
esetben, a növendék egész életére megoldja ezt a kérdést egyéni szem
pontból.

Egyéni szempont szerint tehát e kérdés megoldásának három 
főrésze van:

A  te s t  is m e r e te  
A z  e g é s z s é g  s z e n ts é g e  
A  le m o n d á s  fen sége .

Elemi megnyilatkozása szerint tá r s a d a lm i a szóbanforgó kérdés. 
A társadalom kategorikus imperativussal utasítja az egyént mindama 
kötelesség megtartására, amelytől jóléte függ. T á r s a d a lm i  s z e m p o n tb ó l  
fő r é s z e  a fö lv i lá g o s ító  k é r d é s  m e g o ld á s á n a k ,  a  s z ig o r ú  k ö te le s s é g é r z e t  
fe lk e lté se  a  tá r s a d a lo m m a l s z e m b e n . Viszont a társadalom kötelessége 
erkölcsi és egészségi szempontból, lehetővé tenni minél korábban, már a 
huszas évek első felében a családalapítást. A szabad pályákon látni ily 
irányú kedvező jeleket. A tisztviselőknél jó kezdőfizetéssel volna 
ez támogatandó. Újítsák meg a fizetésrendszert oly módon, hogy tekin
télyes családi pótlékkal kívánatossá tétessék a családi élet.

Ezt értem én a kétirányú társadalmi kötelességérzet neve alatt.

Lindsey biró könyvére térek át
A társadalmi kötelességérzet körébe utalom ezt a könyvet, bár 

éppen az ellenkezőjére, a társadalomi kötelességérzet hiányára sora
koztat fel ezer példát. Eszményem az amerikai nevelés eredményes
ségéről — földrehullott, csörömpölő cserepekre törött, Lindsey biró 
könyve végén.

Az a bátor, önálló, fölényes, megközelíthetetlen girl, — mese . . . 
mese! ., . Olvassátok el Lindsey biró könyvét, Hellene Jons, Elis 
Franciska, Ellen, Mary és Bill, Mary Jessup és gyermeke, Ein Geist
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licher seine Tochter und zwei Soldaten, stb., stb. és hozzá a mel
lékelt statisztikai adatokat Denver leányiskoláiról és akkor azt fog
játok mondani feleim: — Nem, nem ! Ennyire még nem vagyunk az 
ó-világban.

Lindsey biró csak az embrió, az újszülött szempontjából vizsgálja 
a kérdést, tehát tisztán társadalmi szempontból. Ellenben a felsorolt 
három kardinális egyéni szempontot nem méltatja figyelemre. 0  a tár
sadalom útján kívánja az egyén társadalomellenes, ösztönös megnyilat
kozásait szabályozni, holott ez az egyénnel szemben alkalmazott egyéni 
kategorikus imperativus nélkül nem érhető el. Az egyén nem áll szem
ben a társadalommal, a társadalom pedig nem áll szemben az egyénnel ; 
ezek korrelativ existentiák, egyik feltételezi a másikat. Az egyiket nem 
lehet a másik nélkül, hanem csak egymás által megjavítani. Az egyént 
a társadalom által és a társadalmat az egyén által.

Látjuk, mily nagytömegű a nemi felvilágosítás kérdése az egyénhez 
viszonyítva, tehát Lindsey biró sem tekinthetett el az egyéntől, társa
dalmi vonatkozású taglalásaiban, anélkül, hogy egyoldalúvá ne vált volna 
és a szóbanforgó társadalmi veszély ellen ajánlott orvossága: az új
szülött védelme csak palliativ értékű.

A könyvet nem pedagógus, hanem biró írta — megengedem, hogy 
szíve melegen ver a társadalmi hajótöröttekkel szemben, azért mégsem 
ajánlatos olvasmány kritika nélküli közönségnek — serdülőknek leg- 
kevésbbé, akárcsak mint más téren Krafft—Ebing Psychopathia sexualis-a. 
Mindkettő szakembernek hasznos, de laikusnak sok olyat mond, amire 
az gyanutlanságában egész életén át nem is gondol.

Pro memoiia :
A nemi felvilágosítás

■■ . 1. i n  ■ — , i ■ . . .  ■■■ — v

Egyéni vonatkozásban Társadalmi vonatkozásban
1. A test ismerete (Természetrajz) Társadalmi kötelesséoérzetek:
2. Az eoészséa szentsége (Egészségtan) 1. Az egyén kötelességérzete a társadalommal szemtien
3. A lemondás tensége (Hittan) 2. A táradalom „  az egyénnel szemtien*

(Budapest) Mohr Győző.

Erdély lelke. — 148. 1. Berlin, 1924.
Ezen a címen már öt évvel ezelőtt jelent meg Kristóf György 

összeállításában egy novellagyüjtemény, élő erdélyi írók műveiből. A l l  
novella mindegyike más szerzőtől való. Szóhoz jut bennük az erdélyi 
írói gárda szine-java, egy-egy jellemző vonással gazdagítva az erdélyi 
lélek rokonszenves rajzát. A közös keretben a régiekkel együtt jól meg
férnek az újak s az erdélyiség közös jegyében a különböző egyéniségek 
és eltérő stílusok szépen egybekapcsolódnak. Mélyen gyökerező faji 
vonás szinezi egyformán jellegzetessé valamennyi szerző írását.

Az erdélyi lélek borongós hátterű napsütése árad felénk Benedek 
Elek üde romantikájú elbeszéléséből (Maradjon itt, kisasszony!) épúgy, 
mint a fiatalabb Nyirő József misztikus erejű soraiból (Nyírfák alatt). 
Sebesi Samu (Orgonaszó) és Kovács Dezső (Nagyasszony menni készül)
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komoly hangulatú novellái kedves ízelítőt adnak ugyanabból a székely 
zamatból, amely történelmi szint kap G y a l la y  D o m o k o s  históriai novel
lájában ( V ip e r á k  a v ir á g o s  k o sá rb a n ). Az erdélyi magyar erő nyer 
egyéni formát B e rd e  M á r ia  megható elbeszélésében (S z e g é n y  k ic s i  J u lia )  
épúgy, mint B a lo g h  E n d r e  (V e r o n ik a  n é g y  k e n y e r e )  és M a k k a i  S á n d o r  
( A  b író )  drámai alapú meséiben. Azonos nyomon jár K a c s ó  S á n d o r  is 
tragikus témájának kidolgozásában (M e g n ő tt  k ö z ö ttü n k  a  h eg y ) . Az er
délyi együttesben méltó helyet foglal el a nem erdélyi származású 
P . G u lá c s y  Iré n  ( A  b o g á r )  és M o lte r  K á r o ly  is ( H á r m a s  k is  tü k ö r) .

Az értékes gyűjteményt megfelelő bevezetéssel egészíti ki Kristóf 
György. Mindegyik szerzőről vázlatos jellemrajzot ad. A könyv minden
képen alkalmas rá, hogy érdeklődést keltsen a virágzó erdélyi irodalom 
iránt. Különösen használható kézikönyv lehetne az ifjúság kezében, 
amely megbízható ízelítőt nyerne benne az erdélyi irodalomból. Elő
mozdítaná a távoli magyar lelkek találkozását és egyik eszköze lenne 
a mindennél szükségesebb léleknemescdésnek. Az alföldi lélek szárnyat 
kapna az erdélyi lélek ihletésétől. G u ly á s  S á n d o r .

Szabolcska Mihály: Isten közelében. Versek. Sylvester ki
adás. 180. 1.

Régi, kedves ismerős, aki nem szorul bemutatásra. Tárgyköre most 
is ugyanaz, mint régen és hangja sem változott. Megmaradt a naiv hit 
halkszavú költőjének, akit a költészet forradalma nem sodort le a maga 
megszokott útjáról. Mint egyszerű érzések szelíd lantosa, egyszerű for
mák keresetlen művésze jelenik meg most is előttünk. I s te n  k ö ze lé b e n  
marad egész kötetén keresztül.

Versei első csoportjának tárgya „ á h í ta t - s z e r e te t .“ Hangulatos köl
teményeiben ezek az áldott érzések kapnak költői szárnyat s emelik 
az olvasót a mindennapi élet prózai gondjai fölé.

A második csoport bájos darabjai, „ ü n n e p e in k “ hangulatából szü
lettek s azt varázsolják az olvasó leikébe is. Karácsonyi versei az em
beri lélek gyermeki örömeit szólaltatják meg; húsvéti énekei pedig az 
élet himnuszát zengik. A többi ünnep hangulata is megtalálja megfelelő 
húrját a költő szelidszavú lantján.

A harmadik csoport versei, „ te r m é s z e t i  k é p e k “-bői fakadnak s 
azokban érzik és mutatják meg az Isten közelségét. A költőt minden 
út Istenhez vezeti. Oda jut vissza, ahonnan elindult. Költői pályafutását, 
gondolatvilágának visszatérő hullámzását szépen fejezi ki befejező köl
teménye : „ É n e k e k  é n e k e “.

Ez új kötet méltán sorakozik a régi kedves Szabolcska-sorozat- 
hoz, hogy a többivel együtt hitébresztő és léleknemesitő hivatást vé
gezzen közöttünk. Erkölcsi értéke, nevelő hatása ifjúsági könyvtárainkba 
való bevezetésre predestinálja. G u ly á s  S á n d o r .

Dr. Erdélyi Lajos: A székelyek eredetéhez nyelvjárásaik 
alapján. Különnyomat a „Magyar Nyelvi Tanulmányok" II. kötetéből. 
A Dunántúl R.-t. nyomdája, Pécs. Kókai Lajos bizománya.

Erdélyi Lajos székely nyelvjárási tanulmávaival negyedszázad óta
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igyekszik a nyelv vizsgálatai alapján fényt deríteni a székelyek eredete 
kérdésének homályos rejtelmeire. Az itt közölt cikkek e nemű dolgo
zataiból I. füzetként jelentek meg a múlt évben. A szerző meghaló 
melegséggel írja az első lapra: „Édes jó szüleim emlékének hálás sze
retettel." S ezzel megüti azt a bensőséges hangot, amely az öt érteke
zésen és a bevezető és összefoglaló értekezésen is végighúzódik székely 
szivének testvéri szeretetéből és az egységes magyar nemzet szétsza- 
kitottságán érzett hazafiúi keservéből. Hangtani, alaktani és szókincs
ben vizsgálódások világánál igyekszik felderíteni a titkot, amelyről a 
tudomány két évszázad óta nem bírja levonni a ráboruló fátylat. Csak 
örömmel üdvözölhetjük az Ígéretet, hogy a már itt is érintett népköltési 
és néprajzi sajátságokra, nemkülönben a nyelvtörténetre, hely-, személy- 
és családnévi egyezésekre és embertani tanulmányokra vonatkozó további 
kutatásainak eredményeivel egy második füzetben fog megájándékozni 
bennünket.

A bevezetés a kérdés irodalmával és módszerével foglalkozik. 
Nagyon értékes a mintegy 700 éves irodalom egybeállítása. Kútfők, 
cikkek, könyvek, gyűjtemények hosszú sorából foglalja össze a szé
kelyek eredetére vonatkozó feltevéseket a hun származás teóriájától 
{Szabó Károly és követői) az ezt mesének minősitő s a székelyekben 
Szt. László vagy valamely utóda idejében letelepített határőröket látó 
nyelvészeti magyarázatokig (székely-székelyi, székentúli, határőrző, — 
Hunfalvy). Utóbbiak szerint a székelység egy a magyarsággal, csak több 
vidékről és különböző időkben kiszakadt belőle, mégpedig nem előbb, 
mint mikor nyelvünk már a szláv hatáson is keresztül ment. Nagy Géza 
a zártabb kiejtésű csoportot az alföldi és dunántúli magyarsággal, a 
diftongizáló csoportot pedig a palóc stb. vidékkel hozza kapcsolatba. 
Sebestyén Gyula az ö-ző udvarhelyi (nyugati) székelység magyarországi 
eredeti lakóhelyét a regölés alapján a drávavidéki nyelvterületen keresi, 
honnan Délmagyarországon át a Maros mentén vándoroltak mostani ha
zájukba, az é'-ző csíki (keleti) székelységről meg azt tanítja, hogy a 
palócság szomszédságából északi vidék lakói közül a Szamos mentén 
szállott alá. E nyelvészkedő magyarázatok mellett egyes történettudósok 
tiltakoznak a más nemzetből való származtatás ellen, hanem vagy a 
magyar egyik ágának tartják őket, akik a magyar sereg útkészitői vol
tak s lakatlan erdélyi területeket foglaltak el (Karácsonyi), vagy a ma
gyarokhoz csatlakozott rokon néptöredéket látnak bennük, akik Erdély 
egyedüli honfoglalói, hun származásúak és a Felső-Maros és Küküllő 
völgyeit a honfoglalást megelőzően szállták meg (Hóman*).

E bizonytalanságokba — a nyelvtudomány és történetírás tudó
sainak harcába — akar a nyelvészet segítségével újabb érveket állítani 
Erdélyi Lajos. Módszere az összetett bizonyítás, azaz először belső 
(nyelvi) bizonyítékokat keres, azután külső (történeti) bizonyítékok alap
ján fogja a kérdést megvilágítani, E füzetben csak olyan dolgozatok

*) A „Magyar Történet“ (Hóman—Székül) 1. kot. 120. lapján most is ezt írja: 
„. . . a hazai hagyomány szerint itt talá’t és Árpádnak ónké .t meghódolt székelyek 
— lm hihetünk a régi hagyománynak — teljes szabadságukat megőrizve, mintegy 
kilencedik törzsként csatlakoztak a magyarokhoz“.
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vannak, amelyek a kétféle székely nyelvjárás sajátságaival és mindket
tőnek a többi magyar nyelvjáráshoz való viszonyával foglalkoznak.

Az öt dolgozat közül négy az udvarhelyi székel ység (ö-ző nyugati) 
nyelvével foglalkozik. Az első hangtani, a második és harmadik alak
tani, a negyedik szókincsbelí egyezéseket keres a nyugati magyarság 
nyelvével. És kimondja — egyelőre tehát csak nyelvi bizonyítékok 
alapján, — hogy e székely dialektus és a dunántúli beszéd egyezése a 
véletlen dolga nem lehet, mert hangtani különösségek (pl. ö-zés, orr
hangú magánhangzók, szótagzáró 1, j, r elmaradása), alaktani sajátságok 
(összetétel, szótő, szóképzés, ragozás) és szókincsbeli egyezések (bin- 
csalék — böncsölék, csüd — csüd, cövek — ciivek, a hiba — a héba, 
mián — mián, vaj — vaj stb., stb.) egykor megvolt és feltehető közös
ségre mutatnak. Az ötödik dolgozat röviden érinti a két székely nyelv
járás magyarországi kapcsolatait, s a kétféle é (nyílt és zárt) kiejtésének 
vizsgálata alapján arra a következtetésre jut, hogy a keleti és maros- 
aranyosszéki székelység főként a Dunántúl é-ző nyugati részével és a 
palócsággal, az udvarhelyi nyugati székelység pedig a Dunántúl ö-ző 
déli részével, az Alfölddel, a Dráva mellékével és a Mátyusfölddel 
mutat öseredeti hasonlóságokat. Mindez szerintünk természetesen még 
a történettudomány sok ágának számos módszerével lesz megvizsgálandó 
és bizonyítandó, sőt a nyelvtudomány további segítsége sem maradhat 
el (nyelvtörténet, hely-, személy- és családnevek stb.), ha minden tekin
tetben tisztán akarunk látni és kétségeinket teljesen és félreérthetetlenül 
ki akarjuk küszöbölni, Erdélyi Lajosnak e további kutatásokra vonat
kozóan tett Ígéretei nemcsak a teljesség, hanem a tudományosság tekin
tetében is a legmegnyugtatóbb Ígéreteknek tekintendők.

Igen érdekes az összefoglalás, amely Erdély megszállása idejéből 
(1919) való. Itt kapjuk rövidre fogva mindazt, amit Erdélyi, tanulmányai 
alapján ma a székelyekről vall. A székelység — ha külön eredetű is! 
— a magyarság egyik tagja, rokonai a Dunántúlon vannak, mégpedig 
az udvarhelymegyeinek délen és a Csallóközben, a esik-, háromszéki- 
és marosszékinek nyugaton és a palóc vidékeken, minthogy pedig a 
hun—avar tartózkodási hely is főképpen nyugaton volt, a dunántúli 
eredet és a hun hagyomány szépen összeegyeztethető.

Etanulságos és minden tekintetben kimagasló tudományos színvonalon 
álló fejtegetéseket igaz lelkesedéssel ajánlhatjuk mindazok figyelmébe, 
akik a magyar múlt való eseményei után őszinte és komoly érdeklő
déssel viseltetnek.

(Mezőtúr) Dr. Kovács Géza.

Erdélyi Lajos: Népnyelvünk behatóbb tanulmányozása tudo
mányos és nemzeti kötelességünk. Különnyomat a „Magyar Nyelvi 
Tanulmányok“ II. kötetéből. 1928. Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs.

Hasznos munkát végzett Erdélyi Lajos azzal, hogy ezt a megdöb
bentően érdekes dolgozatot kiadta. Valóban legfőbb ideje annak, hogy 
nyelvünk kutatóinak figyelmét nyelvtudományunk amaz elhanyagolt te
rületére irányítsuk, amelyen a magyar népnyelv vizsgálatával kellene 
foglalkozniok. Egyenesen érthetetlen tudósaink ezirányú mulasztása.
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Akkor, amikor a nyelvtörténet, hangtan, szótan, mondattan, nyelvhason- 
litás, nyelvtisztaság, jövevényszavak tanulmányozása terén, sőt egyes 
írók nyelvének magyarázata körül is olyan előrehaladottságot tűntet fel 
a magyar nyelvtudósok minden dicséretre érdemes munkássága, a nép
nyelvvel való behatóbb foglalkozás a legritkább jelenségek közé tar
tozik s e tekintetben nyelvtudományi irodalmunk szinte szegényes az 
egyéb ágak virágzásának gazdagságához képest.

Erdélyi felsorolja, hogy mióta Toldy az akadémián az 1843. de
cemberi ülésen felvetette a .magyar nyelvjárástan“ megteremtésének 
kérdését s a teendőkről való javaslattételre megbízottakat is küldtek ki, 
mily kevés történt a magyar dialektológia létrehozása körül. Pedig ki
tűrő nevek viselőinek kezére bízták az ügy megindítását. Toldy, az 
orvosi szókönyv szerkesztője és később a Corpus Grammaticorum . . . 
kiadója, Bugát, az orvostudományi műszók alkotója, Döbrentei, nyelv
emlékeink búzgó kiadója, Fogarasi, a nagyszótár szerzője és a magyar 
szórend búvára, Vörösmarty, a magyar költői nyelv megalapítói voltak 
a bizottság tagjai. Munkájuk azonban eredményt nem hagyott maga 
után. Utánuk Szarvas, Szinnyei, Balassa, Simonyi, Zolnai és a szerző 
munkálkodtak több-kevesebb sikerrel. De mily kevés az így tisztázott
nak mondható kérdések száma! Különösen mondattanát nem dolgozták 
még fel nyelvjárásainknak és nyelvtörténelmi alapon nem tárgyalták őket. 
Utóbbi irányban ugyan Wichmann, Zolnai, Melich, Gombocz, Horger, 
Trócsányi, Losonczi, Somogyi és maga Erdélyi megtették már a kezdő 
lépéseket, sőt a nyelvemlékek nyelvjárásáról is kaptunk Kilár, Horger 
és a szerző tollából néhány értekezést, de a tájékozatlanság még szám
talan kérdésben teljes és tökéletes. A tudós Erdélyi egész halmazát 
sorolja fel azoknak a kapcsolatoknak, amelyekben a nyelvjárástudomány 
az irodalom- és nyelvtörténeti ismeretekkel, ősi nyelvi emlékek felkuta
tásával és megfejtésével, a nyelvhelyesség kérdéseivel, a műveltség-, 
faj- és telepesedéstörténet, az embertan, néprajz, népművészet tanul
mányozásával, a hely-, személy- és családnevek megismerésével és az 
irodalmi nyelv kifejlődésének problémájával van. Mily sok tehát a te
endő ! Egyes nyelvjárások összes nyelvi jelenségeinek pontos feltárása, 
egymáshoz való viszonyuk kijelölése, területi választóvonalak meg
húzása, nyelvszigetek megmagyarázása, hanglejtésformák megfigyelése 
stb., stb. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottsága, 
az egyetemi és főiskolai tanítás s a kutatók helyszíni tanulmányozásának 
lehetővé tétele segíthetik elő legjobban a magyar népnyelv tanulmányo
zásának föllendülését.

Megérdemli ez a kis dolgozat, hogy a legszélesebb körben tudo
mást szerezzenek róla. Tudományossága és eszmegazdagsága mellett 
mi nemzeti vonatkozásait is hangsúlyozottan kiemeljük, mert bizony' a 
hazafias kötelességtudás jogos figyelmeztetését érezzük azokban a so
rokban, amelyek a hazai idegen nyelvjárások tanulmányozásának gazdag 
és magas színvonalú irodalmát (német: Petz, Bleyer, Schmidt, Mráz, 
Huss, Schwartz, Happ, Gréb; szláv: Asbóth, Pável) a mi fogyatékos és 
nagyon is hézagos nyelvjárástudományunkkal összevetik. Ha a magyar 
nemzet szellemi erejéből még a görög nyelv dialektusainak feldolgozá
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sához is telik valami (Petz), akkor arra még inkább kell jutni tudo
mányos készségünkből, hogy a saját népnyelvünk kincseit minden rész
letükben feltárjuk a nemzeti és egyetemes tudományosság számára.

(Mezőtúr) Dr. Kovács Géza.

Újabb válasz Gerőcz Kálmánnak. Gerőcz Kálmán második 
Helyreigazítása meglepett, minthogy én a tudományos folyóiratokban 
szokásos mód szerint Válaszommal a vitát befejezettnek gondoltam. Sok 
egyéb teendőm mellett pár hete mégis időt szakítottam arra, hogy az újabb 
Helyreigazításra részletes választ adjak. Válaszomat a Szerkesztő Űr 
azzal a kéréssel küldte vissza, hogy vonjam össze negyed-ötöd részére, 
mert amúgy nem tud neki helyet juttatni. Mondanivalóm javát tehát el 
kell hagynom, s csak a főbb vonásokra szorítkozom,

Gerőcz most vakmerő játékot játszik, idézeteivel el akarja szédí
teni a kevésbbé tájékozott olvasót, s mikor úgy hiszi, hogy ezt a célját 
elérte, kijelenti: „Ezek után az olvasóra bízom, hogy alkossa meg a 
maga véleményét". A büntetőjogász szeretne engem elmarasztaltatní, 
bár most is hangsúlyozza: „Megelégszem, miként Hamann, a „hivők 
leghívőbbike“ — ha egyszerűen hívőnek tartanak“. Akár büntetőjogász, 
akár hivő, akár filozófus valaki (vagy ha mindhárom is egyszerre) min- 
denképen fejlett igazságérzékének kell lennie. Gerőcz igazságérzékét 
saját eljárásával jellemezem. Bírálatomban egy mondatát rövidítve idéz
tem, ő kipellengérez érte, ezt mondván: „Ez a mondat, melyet a cikk
író közleményében idézőjelek között leírt, könyvemben szintén nincs 
m e g ..."  Vájjon hamisítottam én? Mondata értelmét nem rontottam 
meg, a rövidített idézetben a kihagyott részt nem pontoztam ki, ennyi 
történt. Ez kifogásolható, de senki sem állíthatja, hogy ez a mondat az 
én koholmányom, hogy a könyvben nincs meg. De Gerőcztől pellengér 
jár érte: nekem. A következő mondatban azonban igénybeveszi a rö
vidített idézés jogát, miközben mondatom értelmét is megrontja (. . . „hogy 
valaki misztikus . . .") O hívő, keresztes lovag, úgy látszik engem po- 
gánynak néz, nálam bűn az, ami nála erény. Neki valóban sok szabad : 
első Válaszomból két sort önkényesen úgy tüntet fel, mintha könyvéből 
idéztem volna s megtagadja szerzőségét. Joggal I De milyen jogon tün
teti fel soraimat az ő könyvéből vett idézetnek?

íme a büntetőjogász, hívő, filozófus igazságérzéke! Ezek után lo
gikáján sem csodálkozhatunk, ha könyvét újabban „ingyen" kínálja a 
Ref. Figyelőben és Szemlénk 1928. decemberi számában azoknak, akik 
„csomagolási, postai, fűzési stb. költségekért 2'90 P-t szerző címére 
(Sátoraljaújhely) postautalványon beküldenek".

Miféle tárgyalásom lehet ezek után Gerőczcel ? Hitvitát álljak vele 
(amit már egy röpiratban is próbált provokálni), vagy filozófiai eszme
cserét folytassak ? A hitvita tárgytalan, mert itt nem hitről, hanem 
tudományról volna szó, eszmecsere lehetetlen, mert Gerőcz a tudományt 
csak fitogtatni próbcílja idézeteivel, de azután kijelenti, hogy nem igényli 
a „tudós filozófus“ nevet, s komoly tudós törekvés helyett hirtelen be
burkolózik a hit köpenyegébe.

Gerőczcel tehát nem lehet sem hitvitám, sem eszmecserém, s ha
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mégis tovább beszélek, tisztán csak azért teszem, mert azzal Szemlénk 
olvasóinak és önmagámnak tartozom.

1. Gerőcznek is van némi igaza: Girgensohn-ról nem tájékozód
hatott Mátyás Ernő könyvéből; emlékezetből hivatkoztam, e ponton 
tévedtem. A lényegben igazam volt: Gerőcz nem Girgensohn-ból tájé
kozódik, mikor a kísérleti valláslélektanról van szó, hanem, mint idé
zeteiből kitűnik, másodkézből, Kühár ismeretterjesztő könyvéből, Idézete 
azonban nem igazolja azt a téves állítását, hogy Girgenhson élete végén 
változtatott álláspontján. Egy módszer kiegészítése nem jelent sem vál
toztatást, sem megtagadást. Wundt is szükségesnek tartotta a néplélek
tant a kísérleti és fiziológiai lélektan kiegészítésére, anélkül hogy mód
szerét megtagadta, vagy megváltoztatta volna.

2. Abban is igaza van, hogy az ő Mach idézetének szavai nem 
egyeznek pontosan a Nagy József könyvében levő mondattal. De még 
így is feltűnő, hogy Cerőcznek itt is, mint Vaihingerre nézve is, az a 
gondolat tetszik meg, amelyet Nagy József is emlit,

A formális szempontból helytálló két megállapításon kívül nincs 
is a második Helyreígazitásban érdemleges gondolata Gerőcznek.

3. Vaihingerre vonatkozólag kár a nagy erőlködés, a citátumok 
(egy fejezet végéről kettő is, persze most is lapszám nélkül), s a het
venhétéves, csaknem teljesen vak Vaihingernek levéllel való felkeresése. 
Sem Bírálatomban, sem Válaszomban nem állítottam azt, hogy a kér
déses gondolat nincs meg az Als ob bölcselőjénél; hogy pedig valóban 
annyira jellemző volna, Gerőcz meg sem próbálja bizonyítani. Arról 
sem beszél, hogy mikor Vaihinger a „legcélszerűbb tévedéséről beszél, 
miért emleget ő mégis „célszerű tévedés“-t, úgy mint Nagy József.

4. Ott sem próbálkozik Gerőcz bizonyítással, ahol a nyelvtanu
lásnak általa felállított, vagy Machból kiolvasott új elvét kellene iga
zolnia. Hogy a szaglást, ízlést és a tapintást is igénybe kell vennünk 
a nyelvtanulásnál, a közölt Mach idézetből kiolvasni néni lehet; Gerőcz 
merészen utal Mach „ezzel kapcsolatos fejtegetései"-re. Átnéztem Macii
nak Die Analyse der Empfindungen és Erkenntnis und Irrtum cimü 
munkáit, ilyen fejtegetésekkel azonban nem találkoztam.

5. Bírálatomban Gerőcz miszticizmusától, mely szerint Istent, a 
tökéletességet . . .  az elragadtatásban „a misztikái identitás segítségével" 
fogjuk fel, megtagadtam a protestáns jelleget. Kifogásom súlypontja az 
„elragadtatás" és a „misztikái identitás" elvetésében van. Gerőcz e 
ponton sem bizonyít, négy szerzőtől idéz egy-egy mondatot, amelyekben 
az „elragadtatás" és a „misztikái identitás" fogalma elő sem fordul. 
Sem a Biblia, sem Luther, sem Kálvin nem kivánják az elragadtatást, 
s nem állnak a misztikái identitás alapján. Luther misztikája nem a 
rajongók elragadtatásain épül, hanem a „közös élet testvérei“-nek prak
tikus misztikájához kapcsolódik, mely az érzületet, a szív tisztaságát, 
„Krisztus követésé“-t tartotta a vallás egyetlen tartalmának. Kálvin 
szerint viszont Isten királyi fensége transzcendenciája következtében 
szó sem lehet a misztikái egyesülésről: „fínitum non est capax infinit!“. 
Istennek csak az ő választottaival, az üdvösségre elhívottakkal lehet 
közössége úgy, hogy ő azokban működik „operatur".
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6. Azt mondja Gerőcz, hogy a könyve „céljaira váratlanul kapott 
kis összegeket" (érdekes összegek!) odaadta a szegényeknek, 
s ez ugyanaz, amit az Előszóban Ígért, hogy t. i. a mű tiszta jövedelmét 
adja majd szegényügyi és jótékony célokra. Mióta azonos a „váratlanul 
kapott kis összeg" és a tiszta jövedelem? „Ezek után az olvasóra bízom, 
hogy alkossa meg a maga véleményét", mondja ő.

Gerőcz könyvéről egyhangúlag elitélőleg nyilatkozik négy bíráló: 
Vargha Sándor. Tankó Béla, Vass Vince és én. Kühár a Magyar Kul- 
túrá-ban s a Pannonhalmi Szemlében általánosságoknál marad: „Állás- 
foglalásában van eredetiség . . . Bár munkájának sok részével, főleg 
alapfelfogásával, nem értünk egyet . . . "  stb. 1928. 1. sz.

Én is csak arra kérem az olvasót, saját közelebbi tapasztalása 
alapján alkosson véleményt Gerőcz könyvéről, mely „ingyen" kapható.')

T r ó c s á n y i D e z s ő .
Megjegyzések Faragó Bálint bírálatára. Szemlénk múlt szá

mában Faragó Bálint Magyar Nyelvtanom II. részét birálva, általános
ságban köszönetreméltó elismeréssel nyilatkozik munkámról, a részle
teket illetőleg tizenegy pontban sorolja el észrevételeit, amelyek olykor 
kifogás jellegűek is. Ézek az észrevételek azonban az 1. ponton és a 
10. pont első mondatán kívül tárgyi és módszertani tévedéseket tartal
maznak. Engedje meg ezért a bíráló, hogy ezekre a tévedésekre itt 
röviden rámutassak.

t. A k e r e s z té n y  szónak tankönyvsorozatunkban való használatát 
magam kifogásoltam először, amikor ‘Kovács Géza Olvasókönyvének 
korrektúrázásában segédkeztem. Kifogásomat közöltem Kovács Gézával, 
aki levélben értesített arról, hogy ezt a kiadó kívánja így; a k e r e s z ty é n  
szóval ugyanis esetleg útját vágjuk annak, hogy könyveink állami isko
lákba is bejuthassanak. Ézt az érvelést is csak azért tudtam elfogadni, 
mert különben is az a meggyőződésem, hogy semleges tudományos és 
társadalmi életben a k e r e s z té n y  szót mi is használhatjuk, mert nem je
lent elkülönülést. Tudom, hogy a k e r e s z ty é n  alak nyelvtani szempontból 
helyesebb, régibb s mint protestáns, nem is adom fel ezt a szót; de 
viszont a k e r e s z té n y  szóra sem tudok haragudni azért, mert a k e r e s z t  
szóra akar emlékeztetni. Vallásunk középpontja a Krisztus megváltó 
kereszthaláláról szóló tanítás, s még templomaink keresztje ellen sem 
lenne kifogásom, ha prot. egyházunk sok szenvedéssel megszentelt 
múltja nem szólna a régi állapot fenntartása mellett. Tisztán prot. vál
lalkozásban természetesen magam is a keresztyén szó mellett vagyok.

2. a )  Nem beszélhetünk „hangrend vagy hangzóillcszkedés“-ről, 
mert a hangrend hangállapotot, a magánhangzóilleszkedés változást, 
alkalmazkodást jelöl.

b )  A fé r f i szó mélyhangú, mutatja már a gyakran használt fé rfiú  
alak is, ami egyúttal arra is rávezet, hogy ez a szó mint elhomályosult 
összetétel a fé r j I f iú -b ő i fejlődött s így jogszerint mélyhangú ragok és *)

*) Ezzel a válasszal lezá'juk a hosszúra nyúlt vitát. Szerk.
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képzők járulnak hozzá. S vájjon, ha azokat a szavakat, amelyekben 
csak é, é, i, í fordul elő, biráló ajánlata szerint éleshangúaknak nevez
zük, egyszerűbb lett az illeszkedés szabálya ? Egyszerűbb a hangtan ? 
S jobban megfelel a mély-, magas-, éles beosztás a fizikai ténynek, a 
hangok rezgésszámának ?

3. Kifogásolja biráló a hosszú mássalhangzó elnevezést, pedig maga 
is mondja: „beszédszerveink több időt fordítanak kimondásukra“. 
„Mintegy kettőztetik, kétszer ejtik", ez már tévedés; mert még szó
tagoló hangoztatáskor is csak akkor mondjuk kétszer a hosszú mással
hangzót, ha azt mindkét szótagban élesen ki akarjuk emelni. Szótagoljuk 
csak a h a llo tta m  szót, és hasonlítsuk össze a külön kimondott h al, lo t, 
ta m  szórészek kiejtésével!

A Helyesirási Szabályok pedig nem hangokról, hanem a hangok 
írásbeli jeleiről beszélnek s így világos, hogy nem beszélhetnek a hosszú 
hangoknak megfelelő hosszú betűkről, hanem a hosszú magánhangzók 
és hosszú mássalhangzók jelöléséről. Biráló tehát ne a betűk közt ke
resse a hosszú mássalhangzót, hanem kissé lejjebb a 9. pont alatt: 
„A h o s s z ú  (nyújtott) és kettős mássalhangzókat következőképen jelöljük“. 
(5. o.) „A kétjegyűekben -r- n y ú j tá s k o r  mindig csak az első je g y e t  k e t-  
tő z te t jü k “. (6. o.)

4. Ma már nagyon jól tudjuk azt, hogy a tudo-m, tudu nk alakok
ban az o és u nem „kötőhangzó“, hanem fejleménye az eredeti tővégi 
rövid magánhangzónak, mellyel Árpádkori latin okleveleink magyar 
szavaiban még soksor találkozunk: Zobolsu, Botondu, hodu, utu stb.

5. A névszók végén álló a , e sem foglalható az -d, -é  időjellel s 
a -n á , -n é  módjellel egy szabály alá, mint ahogy a biráló kívánja.

a )  A leíró nyelvtanban úgynevezett hangzónyujtó tövek, pl. fa, 
e p e  a nyelvtörténet tanúsága szerint hangzórövidítő tövek, vagyis ezek 
a szók eredetileg alanyi alakjukban hosszú magánhangzóra végződtek, 
később azonban ez a hosszú magánhangzó megrövidült; a régi ragok 
és képzők előtt azonban megmaradt a hosszú magánhangzó (újak előtt 
rövid a magánhangzó, órakor, testvéreként, árvaság).

b ) A feltételes mód jelének eredeti alakja -n é , melynek a -n á  
csak később fejlett mélyhangú párja; a folyamatos múlt jele eredetileg 
szintén -é. Ezek a jelek az alanyi ragozású egyes harmadik sze
mélyben megrövidültek.

A 6—10. számú pontokban a biráló néhány összetett képzőt ele
mez nagyon szerencsétlenül.

6. a j  Módszertani tévedés a leíró nyelvtanban elemezni az ösz- 
szetett képzőket. Az összetett képzők elemzése a történeti és össze- 
hasonlitó nyelvtan feladata, s ez kívül esik a középiskola munkakörén. 
S miért elemeznénk éppen csak egy pár összetett képzőt, ha már ele
mezünk? Mert nyelvérzékünk homályos ösztöne buzdít? Demit csiná
lunk, ha akkorákat tévedünk, mint a biráló?

b ) F u t igéből először a fu ta m  főnevet származtatja; azután a fő
névhez mozzanatos képzőt ragaszt. Ugyanígy magyarázza a c s u sza m lik ,  
s z ó la m lík  féle igéket. Ha azonban tudjuk, hogy a régi nyelvben volt 
fu ta m ik , c s u s z a m ik  igénk s a fu ta m o d ik , c s u s z a m lik  ezeknek továbbkép
zései, akkor nem fogunk pusztán nyelvérzékünk szófejtésére támaszkodni.
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c ) Bíráló szerint a p e z s d ü l  a p e z s e g  igéből - ü l képzővel képződött. 
Hogyan lesz a p e z s e g ü l-b ő \  p e z s d ü l ?  „Hangoztatás dolga“, mondja ő. 
„A z s , n, r  hangok kimondása alkalmával mozgó nyelv könnyebben 
odacsapódik a d  kimondására a felső fogsorhoz . . Arra nem gondol, 
hogy a cselekvés megkezdését jelentő ige nem származhatik olyan igé
ből, mely a cselekvés gyakoriságát, ismétlődését jelenti. Az is meg
fontolandó, hogy a lóg igében a g  már szintén gyakorító képző, a ló d u l  
pedig azért sem származhatik ló g u l-ból, mert nem felel meg a bíráló 
fennebbi hangtani szabályának (melyből a z-t is kihagyja, bár pár sor
ral lejebb a mozdul példát is használja). A p e z s d ü l ,  fo rd u l, m o zd u l, 
le n d ü l, ló d u l stb. kezdő igékben tehát d  mozzanatos képző van, míg az 
-u l, -ü l  bennük visszaható képző.

7. Hogy az - ik a , - ik e , - ik ó  kicsinyítő képzők szintén összetettek, 
az világos; hogy az -i maga is kicsinyítő képző-e, vitatható. Hogy két 
fiam Palkó és Ferkó, miért „nem érdemli meg a becsületes Pál és 
Ferenc nevet“, ez talány előttem.

8. Az -ó s , - ő s  képző is összetett, de miért magyarázzam ezt a 
gyerekeknek, hozzá még olyan homályosan, mint a bíráló?

9. Hogy a -só' képző (melynek mélyhangú párja só) az e s ő  szóból 
keletkezett, tudjuk, a könyvön kívül is megmondhatjuk a tanulóknak, 
itt nem esünk nyelvtörténeti tévedésekbe. A lé p c s ő -v e i és a h á g c s ó -v a l  
azonban baj van. „Lépcső =  lépést eső, lépésenként eső“. Hát a h á g csó  
talán h á g á s t  eső , h á g á s o n k é n t e s ő ?  A nyelvérzék itt sem elég támasz
ték : mert a lépcső és hágcsó szó a lép, h ág  igékből gyakoritó s kép
zővel képzett feltehető lép es , h á g o s  igék melléknévi igeneve: lép (e )sö , 
h á g (o ) s ó ;  bennük az s hangból cs fejlődött, éppúgy, mint a ragsd/-ból 
lett r á g c s á l szóban.

10. a )  Bíráló valóban észrevett egy tévedést könyvemben; m a 
ra d é k , h a s a d é k  nem -d ék , hanem -ék  képzős szók. A - d é k  képzős 
példákul azonban a bíráló ajánlotta szavaknál jobbak : s z á n d é k ,  tö re d ék , 
s ö p r e d é k .

b )  A -m á s  képzőről jól sejti bíráló, hogy összetett; analógiájával 
azonban már téves úton jár. A h a llo m á s , tu d o m á s ,  á ld o m á s ,  lá to m á s 
b a n  mozzanatos m  képző és - á s  cselekvésnév képző van.

c )  „Legyünk elkészülve, hogy néhány év múlva valaki“ . . . új 
képzőket fog megállapítani. Nézze meg bíráló Szinyei nyelvtanát, a né  
szót képzőnek veszi fel, s meg is mondja, hogy azonos a n ő  szóval. 
Nem kell tehát meglepetésekre elkészülnünk, Zolnai Gyula évekkel 
ezelőtt írt az „Üj nyelvtani elemek“-ről. (I. Üj képzők és új igekötők.
II. Üj névutók és egy új névrag. Magyar Nyelvőr 1918. 8. és 53. 1.)

11. Bírálónak nem tetszik az -u k , -ük , - ju k , - jü k  rag. Nekem tet
szik. Általában tetszik. Neki az -ok , -ők , - jó k , - jö k  szép. De akkor 
miért nem kifogásolja a ford ul, rendű/ végződést is, holott valamikor ez 
is fo rd á i, r e n d ö l volt? Vájjon nem szokta-e ő a -bó l, -b ő i, - tó i, -tő i, 
-ró l, - r ő l ragok -b u l, - b ü l  stb. alakjait használni? Aranynál is előfordulnak.

Faragó Bálint jóindulatát köszönöm, s remélem ő sem veszi rossz 
néven, hogy tévedéseire rávilágítottam. T r ó c s á n y i  D e z s ő .
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Belföldi lapszemle.
A Cél 1928. decemberi számában M é h e ly  L . a n y o lc o s z tá ly ú  

n é p is k o lá t bírálja fajvédelmi szempontból. Szembe száll a miniszter 
azon nézetével,mintha a műveltebb elem nem volna hajlamos a revolucióra, 
mert szerinte forradalmakat művelt és műveletlen elemekkel egyaránt 
csináltak. A falusi nép magasabb műveltsége tehát éppenséggel nem 
lesz palládium annak jövő magatartására nézve — s itt kezdődik a 
nyolcosztályú népiskola legnagyobb veszedelme. Ne akarjuk a falut a 
maga természetes hivatásából kivetkőztetni s ne akarjuk a lassúbb, de 
tökéletesebb kézi munkát a gépivel fölcserélni. Bizonyos, hogy Magyar- 
országnak sok oly tájéka van, ahol a nyolcosztályú népiskolát esetleg 
haszonnal lehetne megvalósítani, azonban erről előbb alapos vizsgálattal 
kellene meggyőződni. Egyébként a falusi földmüvesnép túlhajtott isko
lázása teljesen fölösleges, mert neki csakis az ő foglalkozási köréhez 
illő, annak megfelelő műveltségre van szüksége. Végül kétségeskedik 
abban, hogy a miniszter terve kiviteléhez honnan veszi a megfelelő 
épületek és tanítók ezreit. Nekünk is aggályunk van a Vili. oszt. nép
iskola felállítására vonatkozólag, de úgy látjuk, hogy ez elkerülhetetlen 
folyamat, melynek azonban mindenkép a falusi nép igényeihez kell 
idomulni, úgy hogy lényeges különbség lesz a falusi és a városi nyolc- 
osztályos népiskola tanterve között.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesűleti Közlöny 1928. 
márciusi számában E m b e r  I. a történelemtanítás problémáit teszi szóvá. 
Kitűnő tanulmányát nem kivonatoljuk, mert azt minden szaktanárnak el 
kell olvasni. Fontos B e r n o lá k  K á lm á n  cikke is, L e á n y k ö z é p is k o lá in k  
f e j lő d é s i  ir á n y á -ról — e z  a 7 e ls ő  m e g é r tő  s z ó  a le á n y k o llé g iu m  tu la jd o n -  
k é p e n i  h iv a tá s á r ó l. Egészen bizonyos, hogy az 1926. évi XXIV. t.-c. 
nem azért kreálta ezt a típust, hogy sorvadásra ítélje. Egyelőre azon
ban bizonyos idegenkedéssel nézik szülők és tanárok egyaránt. B e rn o lá k  
kimutatja, m e n n y ir e  s z e r e n c s é s  ig y  e n n e k  a  t íp u sn a k  a ta n a n y a g a ,  m e r t  
e z  a  n ő i le lk e t h a r m o n ik u s a n  a la k ít ja ,  a z  é le tre  m e g fe le lő  is m e r e t
m e n n y is é g g e l  lá tja  e l  é s  íg y  e g y e s  fő is k o lá k o n  ta n u lm á n y o k  fo ly ta tá s á t  
s  a z  e g y e s  k ö z p á ly á k o n  v a ló  e lh e ly e z k e d é s t  le h e tő v é  te s z i . Nagyon 
helyes B e r n o lá k  követelése, hogy az 1926. évi XXIV. t.-c. 31. §-ában 
Ígért r e n d e le t közzététele, (hogy t. i. a leánykollégiumi érettségi milyen 
köztisztviselői állásokra jogosít) alapkérdése a leánykollégium életképes
ségének. Ezt tehát sürgősen ki kellene adni. Épp oly helyes követelése 
B e r n o lá k n a k , hogy a n ő ta n á r o k  k é p z é s é r ő l  k ü lö n  g o n d o s k o d n i  k e ll  
k ü lö n  ta n á r k é p z ő  in té z e te k  é s  g y a k o r ló  i s k o lá k ' f e lá l l í tá s á v a l .  — Mi 
még csak egyet teszünk hozzá. Teljesen következetes csak akkor lesz 
a leányiskola fejlődése, ha a fiúközépiskolákhoz hasonlóan a leány
iskolák mindhárom típusára is kiterjesztetik az egységes jogosítás, a 
leánykollégium tananyagának némi kibővítésével, mert a leányok pálya- 
választása is rendszerint az utolsó 2 esztendőben dől el.

A Hegyen épített város március 19. számában ketten is hozzá
szólnak a soproni egyetem kérdéséhez. Mi ezt az akciót teljesen remény
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telennek tartjuk, nem más az, mint az eperjesi ev. egyetem tervének a 
felújítása. Hiszen, hogv csak egyet említsünk: a soproni csonka egyetem 
felállításának egyik feltétele az volna, hogy a 3 felekezeti jogakadémia 
megszűnjék, tehát a miniszter soha sem járulhatna hozzá ahhoz, hogy 
a felállítandó jogi fakultás ev. jellegű legyen. Röviden: az eszme szép, 
de megvalósíthatatlan !

Az Ev. Népiskola 1929. márciusi számából különös figyelmet 
érdemel N e u b a u e r  I. cikke : R e fo r m tö r e k v é s e k  a  ta n ítá s  é s  a  n e v e lé s  
te rén  a  h á b o r ú  u tá n  címen, melyben a modern munkaiskolát szembe
állítja a régi „tanulás-iskolájá“-val.

A Tanítók Lapja március 15. számában a vezércikk azt java
solja, hogy március 15-ikelegyen a Rothermere lordtól ajánlott Kossuth-nap. 
S z a th m á r y  M . a jellem neveléséről értekezik és cikkében főleg az 
iskolában szerinte túltengő intellektualizmus ellen fordul. (De túlzás, 
hogy a z  volt a világháború okozója, az juttatott el Trianonig.) T ö v is s i
I. a testi fenyítés kérdését teszi szóvá és azt csak végső esetben és 
akkor is enyhe formában engedi meg — vagyis újat nem mond.

A Kísdednevelés 1929. márciusi számának első cikke pompás 
összefoglalásban ismerteti Frőbel érdemeit. Szerzője K e n y e r e s  E ., az 
ismert magyar Frőbel-kutató. E cikk előszó a most kiadott magyar 
Frőbel kötethez, mely Petrich B. munkája. Az áprilisi számban B u r c h a r d  
B é la v á r y  E r z s é b e t  ismerteti Montessori fegyelmezési módját, ezenkívül 
tovább folyik Comenius: Anyaiskolájának és Pestalozzi I. H. a kisded
nevelésről írott leveleinek a fordítása.

A Városi Szülők Lapja áprilisi számában S te in e r  K . A . az
anyák szerepéről ír. Megállapítja, hogy a gyermek „ataktikusan", 
azaz fegyelmezetlenül, rendezetlenül született; tehát anyjától várja a 
fegyelmet. Ezért baj, ha az anyák oly szeretettel és gyöngeséggel nevel
nek, hogy végül nem a gyermek engedelmeskedik az anyjának, hanem 
megfordítva, az anya rabszolgája a gyermekének. Sokszor ebben rejlik 
némely gyermek későbbi tragédiájának a csirája. T ill G iz a :  Ü d v ö s  
g o n d o la to k  á  h á z i  n e v e lé s r ő l címen helyesen mondja, hogy a gyerme
keket manapság sokkal nagyobb kényelem veszi körül, mint az illő és 
szükséges volna. Egyszerűbb életmód, egyszerűbb nevelés, egyszerűbb 
ruha kellene.

A jövő útjain az idei első füzetének (január—március) több 
érdekes cikke közül kiemeljük Ozorai Gizella kissé fellengző cikkét 
„az új nevelőről". Ilyeneket í r : „az igazi nevelő mithikus beállításai (?) 
Mint a mítoszok hérosza a világosság hőse volt, úgy küzd ő is a vilá
gosságért. Ez a világosság az ész és a szellem, a tudás világossága, a 
megértés és jóság, a szeretet világossága . . . E szépen hangzó frázisok 
helyett több konkrétumot szerettünk volna hallani! A következő cikk 
P. Petersen német pedagógus A  n é p ta n ító  e g y e te m e s  k ik é p z é s é -ről szóló 
cikke, melyet a jeles folyóirat szerkesztője : B a lo g h  M . fordított. K é n y é -
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res E. igen tanulságosan ismerteti a genfi Rousseau intézetet. Lénárt 
Edit a tanitóhivatás lélektanáról ír. Érdekfeszitő végül Hans Zulliger 
cikke, mely a Freud-féle pszichoanalizisnak az iskolában való alkal
mazásáról szól. Azt hiszem, e téren is túlbecsülik a pszichoanalízis 
jelentőségét, mely egyes buzgó tanítókat igen könnyen veszedelmes 
kísérletezésre késztetne.

A Protestáns Szemle áprilisi számában Hartyáni Z. az új nép
iskolai törvényjavaslattal foglalkozik. Nem lelkesedik érte, hanem azt 
tartja, hogy az eddigi keretek közt új évfolyamok megnyitása nélkül a 
népoktatás mélyítésével is elérhetjük a célt. Szerinte a magyar köz
nevelési reformnak az Eötvös-féle hatosztályú népiskolából s a fölé 
helyezett 3 éves továbbképző tanfolyamból kell kiindulnia. Cikke végén 
fölveti a kérdést, célszerű-e a protestánsoknak tovább is ragaszkodni 
a felekezeti oktatáshoz, vagy feláldozzuk azt a nemzeti műveltség egysé
gének? Ügy hisszük, hogy most, mikor a katholicizmus diadalmas 
renaissance-át észleljük mindenfelé, végzetes volna a magyar protestan
tizmus még megmaradt iskoláinak feláldozása. Még azt értenők, ha 
mind a protestáns, mind a katholikus féltől követelné a szerző ezt az 
áldozatot, de a mi egyoldalú áldozatunk a jelen viszonyok közt egye
nesen öngyilkosság lenne ! Sz. Ö.

Külföldi lapszemle.
Pädagogische Rundshau. V. évfolyam 2. szám.
Vezető cikkében részletesen számol be folyóiratunk a Kasselben 

tartott pedagógiai kongresszus eredményéről. A kongresszus célját 
Kerschensteiner megnyitójában úgy körvonalazta, hogy minden peda
gógust vagy érdeklődőt egy asztal mellé akar ültetni azért, hogy peda
gógiai kérdésekről, tisztán tudományos színezetben és formában, 
tárgyaljanak.

Az első napon Jonas Cohn: A neveléstudomány lényegéről és 
értékéről tartott előadást. A nevelés szerinte az ifjúra való ‘tudatos rá
hatás. A dresszurával szemben az igazi nevelés feltételezi, hogy a 
nevelő magát hasonlónak képzelje a növendékekkel és érezze, hogy ő 
is alá van rendelve annak a közösségnek, amelybe az ifjút bele akarja 
nevelni.

Ettlinger egyetemi tanár szerint a neveléstudományt a nevelés- 
ismeret és a nevelés-bölcseség határolják. A nevelésismeret a tapasz
talatból leszűrt szabályokat, eredményeket közli, a nevelési bölcseség 
a túlsó határ, mely már az inspiráció és az intuíció területét közelíti meg.

A pedagógiai kongresszus idejének felét a tanitóképzés megtárgya
lására fordították. Erősen harcoltak a felszólalók a tanitóképzés egysé
gesítéséért és azért, hogy az elméleti tárgyak mellett a tanítóképzésbe 
minél több gyakorlati motívumot vigyenek be. Nem tartják helyesnek
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azt sem, hogy az elméleti részt az egyetemen, a gyakorlati részt pedig 
az egyetemtől különvá'asztott pedagógiai intézetekben tanítsák. A túl
zottan szakszerű kiképzéssel szemben követelték az általános pedagó
giai képzés mélyítését.

A z  isk o la  é s  a  v a l lá s ta n i tá s . Elsőnek azt a kérdést veti fel a 
cikk szerzője — Hans Schlemmer —, hogy az állami iskolák bele 
szóljanak-e a vallásos nevelésbe, vagy pedig hagyják azt teljesen az 
egyházra és a családra? Ma az állam lényeges tulajdonsága, hogy 
felekezetközi. Régebben állam és egyház között szoros kapcsolat 
volt. Ez a kapcsolat az 1918-as forradalommal megszűnt. A cikkíró sem 
tartja sem az egyház, sem a vallás szempontjából ajánlatosnak a fele
kezeti iskolák általánosítását. A mai kultúráiét sokkal bonyolultabb 
már, hogy sem az egész nevelésügyet egy felekezet szemszögéből 
lehetne nézni. Ezekből leszűri a következményt, hogy ma már az isko
láknak nem elsősorbeli kötelessége a vallási problémák megoldása.

De mi hát akkor az iskola feladata? Szerző szerint az, hogy 
képessé tegye a tanulót a kultúra életében — tudása, tehetsége és 
hajlama szerint való közreműködésre. E cél elérése érdekében a tanítás 
tárgyait a kultúra egész mezejéről kell venni. Ilyenek a saját nyelv és 
irodalom, a történelem és a számtan-természettudományok elemei. E 
tárgyaknak kell minden iskolafaj közepében állani. De az említett 
tárgyakhoz kell számítanunk a vallást is, mégpedig mint kultúránk 
történelmi, rendszeres és lélektani részét. A vallástannak nagy sze
repe van a történelmi oktatásnál, hiszen e nélkül nehezen értenék 
meg a növendékek a keresztes háborúk fanatizmusát, vagy olyan egyé
niségeket, mint Luther, Kálvin stb. Ügy, hogy ha napjainkban erős 
áramlat indul is vallásnélküli iskolák felállítására, annak ellent kell 
állani már csak a kultúra érdekében is. Éppen olyan lenne a vallás 
eltörlése, mintha az iskola életéből a zenét vagy a költészetet akarnók 
száműzni. Végeredményében a vallás tehát a nélkülözhetetlen tárgyak 
közé tartozik.

B e s z é lg e té s  a  v a l lá s r ó l  a z  e l s ő  isk o la i é v  e le jé n . 0. Gaeda Potsdam. 
A vallásról szóló beszélgetések a vallási fogalmakat tisztázzák és a 
gyermek érzelmi életét mélyítik. A vallásos érzés függés —• Istentől 
való függés — érzete. E legmagasabb függéshez alacsonyabb függési 
fokokon keresztül jut el az ember. A függés érzése azt jelenti, hogy 
segítségre szorul valaki és segítséget vár valakitől. Aki segit, az iránt 
hálával viseltetünk. Ez a segitségvárás a gyermekeknél még erősebb, 
mint a felnőtteknél. A gyermek szüleitől vár és kap legtöbb segitséget; 
következésképpen, az iskola előtt azoktól vesz fel legtöbb hatást. Első
sorban az édesanyjától. Ha lefekszenek, az anya tanítja gyermekét 
imádkozni, reggel ő irányítja figyelmét újra a mennyei Atya felé. Ha 
beteg van a családban, látja a gyermek anyját imádkozni erőért, segít
ségért. Lassan rájön, hogy nem csak a napot hozza fel a jó Isten, este 
pedig a csillagokat, hanem ö ad erőt — egészséget. így — szülein 
keresztül — eljut a gyermek az Istentől való függés gondolatára. Eze
ket a képzeteket a gyermek magával viszi az iskolába, ahol megint 
azt látja, hogy imával kezdik és végzik a munkát. Az eddigi képze



teket az iskola van azután hivatva tovább mélyíteni. Csakis beszél
getés formájában. A szülőn kívül a testvérek is jelentős hatással vannak 
a kis gyermek vallásos érzésének kifejlesztésében. Este együtt imád
koznak, vigasztalják egymást, ha a szüleik távol vannak. A rokonok 
közül a nagyszülők jelentenek sokat a gyermek vallásos érzelmeinek 
kifejlesztésében. Sokat beszélnek előtte a mennyei Atyáról, énekelni is 
szoktak, sőt néha elviszik a kis unokát a templomba is. Kirándulások 
alkalmával a természet is vallásos érzelmeket kelt fel bennük, kellő 
rávezetéssel, hiszen Isten teremtette nemcsak a növényeket, hanem az 
állatokat, folyókat, hegyeket, az egész világot.

Mindezek olyan pontok, amelyek megmutatják az iskolába került 
kis gyermek vallási téren való továbbképzéséhez a kapcsolatot, de 
olyan pontok is egyszersmind, amelyeket nem szívesen vesznek figye
lembe a tanítók, jegyzi meg a cikk szerzője.

Maradjunk a tényéknél címen Tímmermann arról értekezik, hogy 
minden egyes tantárgyban a való életből vett példákat használjunk 
illusztrálásul és ne iparkodjunk növendékeinket az élet fölé helyezni, 
hanem annak való tényei közé neveljük őket. A mértanból vett példa 
szerint, mihelyt csak módunkban van, menjünk ki az udvarra, ott a 
tanár rajzoljon fel pl. egy 3—4 m. átmérőjű kört. Tanítványaival állják 
körül, majd azon szabály alapján, hogy a kerület egyenlő az átmérő 
22/7-szeresével, ott a helyszínen egy egyenesvonalra rámérjük az átmérőt 
3'14-szor. Nem marad el a csodálkozás moraja, hogy valóban milyen 
hosszú is a kör kerülete. Mindent el kell követni, hogy a többi tár
gyakban is minél több kapcsolatot találhassunk a mindennapi élettel. 
Statisztikai adatok, újsághírek felhasználása, kirándulások, múzeumok 
látogatása teszi azt lehetővé, hogy non scholae séd vitae neveljük 
növendékeinket.

(Szeghalom.) Pásztor József.

Egyházi és iskolai hirek.

Laky Dániel nyugalmazott gimnáziumi tanár, életének 83-ik 
nyugalomba vonulásának 22-ik esztendejében 

1929, március 16-án, Budapesten elhúnyt. Temetése 1929. március 20-án 
délután V25 órakor volt a kerepesi temetőben — Összesen 37 eszten
deig munkálkodott a tanári pályán hűséggel, becsülettel és nagy böl- 
cseséggel. Jellemző vonása volt a jóság és mindenre kiterjedő szeretet. 
Isten gazdag, gyümölcsöző élettel áldotta meg s békességgel bocsátotta 
el immár megfáradt, sokat szenvedett, öreg szolgáját. Legyen áldott 
emlékezete!

középiskolai tanár hosszú és kí
nos betegség után, élete virág

jában, folyó hó 9-én este 7 órakor nemes lelkét visszaadta Teremtő-
Lándori Kéler Erzsébet dr.
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jének. A felejthetetlen megboldogult végtisztessége április 11-én, csü
törtökön délután 4 órakor az ág. hitv. evangélikus egyház szertartása 
szerint a kerepesi úti temető halottasházából ment végbe.

A harmadik református Nagygyűlés. A Hit és Szolgálat Moz
galma, amely az elmúlt két év folyamán Budapesten az I. és II. országos 
református nagygyűléseket rendezte, az idei református Nagygyűlés idő
pontját az Egyetemes Konvent Elnökségének hozzájárulásával június 
8—9. napjaira tűzte ki. A Nagygyűlés programmját a Hit és Szolgálat 
Mozgalma közvetlenül húsvét után teszi közzé az ország összes gyüle
kezeteiben. Az idei Nagygyűlés főtárgya, amelyet a Hit és Szolgálat 
Mozgalma ugyancsak a Konventi Elnökség jóváhagyásával állapított meg, 
egyrészt a református kegyesség ősi forrásaival foglalkozik, hogy utat 
mutasson a magyar jövő megépítésére, — másrészt a mai egyházi élet 
legégetőbb kérdéseit: egyházunk iskolai s egyéb természetű anyagi 
terheit, az állammal szemben fennálló és sürgető megoldást kívánó 
igényeinket fogja előtárni.

A harmadik országos református nagygyűlés nagyon nehéz viszo
nyok között találja népünket: gondok és bajok fellegei veszik körül 
híveink nagy tömegeit. De éppen a mai nehéz és szorongatott helyzet 
követeli, hogy nagygyűlésünket megtartsuk s azon nagy igazságainkat 
az ország színe előtt hangoztassuk. A Hit és Szolgálat mozgalma abban 
a meggyőződésben van, hogy anyaszentegyházunk a mostani időkben 
nem nélkülözheti azt a hatalmas erőt, amelyet a református nagygyűlésben 
tízezrek együtt dobbanó szíve, közös vágyakozása és bátor hitvallása 
nyújt. Ebben az esztendőben az ország fővárosának újra együtt kell 
látnia 10 és 10 ezer református magyart, akiket táborba gyűjt a refor
mátus anyaszentegyház iránti forró szeretet. Abban a hitben indul meg 
a szervezés munkája, hogy az elmúlt évek gyönyörű nagygyűléseit ez 
a szegény és gondterhelt esztendő meg fogja szégyenitem: szomjazó 
lelkek nagy tömegei fognak felseregleni, hogy vallást tegyenek hűsé
gükről, egyházukat és hazájukat újjáépíteni kész búzgóságukról. Minden 
gyülekezetben hangozzék föl a felhivás a református nagygyűlésre!.

Közgyűlésünk. Az Országos Református Tanáregyesület központi 
igazgatósága 1929. ápr. 7-én gyűlést tartott, melyen elhatározta, hogy 
az ezévi közgyűlést Hajdúböszörménybe hívja egybe május 21-éré és 
22-ére. Az egyes szakosztályok és a választmány 21-én délután ülé
seznek s 22-én délelőtt lesz a közgyűlés. Elhatározta továbbá az igaz
gatóság, hogy felhívja az egyes tanári karokat, hogy kik óhajtanának 
előadást tartani a közgyűlésen. Kéri a szakosztályi elnököket, hogy az 
egyes gyűlések tárgysorozatait a meghívóban való közlés végett az 
igazgatóságnak minél hamarabb küldjék be.

A Középfokú Iskolák Országos Református Missziói Bizott
sága egy régóta érzett hiány pótlására határozta el magát. Református 
iskoláinkat meg fogja ismertetni növendékeinkkel oly módon, hogy 
mindeniknek megíratja rövid, egy órai felolvasásba beszorítható törté
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netét, múltjából és jelenéből képfelvételeket készíttet s ezeket ismer
tetés keretében vetített képekkel bemutatja minden iskolában propa
ganda útjaival kapcsolatban. Bizalommal számit arra, hogy mindeník 
tanártestületben megértő támogatásra talál és az intézet történetének s 
jelenének bemutatásában nemcsak a szükséges adatokat szolgáltatják 
be, hanem mindenütt akad olyan, aki fel is dolgozza azokat a célnak 
megfelelően. így aztán minden iskola növendékeinek alkalma nyílik 
arra, hogy más intézeteket is megismerjen, látóköre ezzel szélesüljön s 
érdeklődése ráterelődjék egész országunk iskolaügyére, ami annyira 
kívánatos is pedagógiai érdekből. A Bizottság időről-időre az egyes 
tanártestületekhez bizalommal fog fordulni ilyen irányú kérésével.

A munkát már meg is kezdette. A pápai főiskolát bemutatta f. 
évi március hó 16. és 17. napjain Debrecen fiú- és leányközépiskolái
ban. Az ehhez szükséges felszerelést dr. Antal Géza püspök úr volt 
szives a Bizottságnak odakölcsönözni. Sorba jön majd a többi iskola 
is, legközelebb Debrecen, Ez is szolgálni fogja az eggyé tömörülést.

A budapesti speyeri emlékünnep programmja. A Magyar 
Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége április 21-én, vasárnap 
este fél 6 órai kezdettel Ráday-ucca 28. szám alatti díszteremben a 
következő nagyszabású programmal tartja ünnepélyét a speyeri biro
dalmi gyűlés és az országos zsinat új ülésszakának megnyitása alkal
mából: 1. XXXV. zsoltár első verse, énekli a közönség. 2. Imádkozik 
és Bibliát olvas Janka Károly, a tíszáninneni egyházkerület főjegyzője.
3. Elnöki megnyitót mond dr. Kováts J. István theol. tanár, a duna- 
melléki egyházkerület főjegyzője. 4. Énekel Sz. Szent-ístvány Juliska 
énekművésznő, Nősz Margit zongoraművésznő zongorakiséretével. 5. Ün
nepi beszédet mond dr. Szentpétery Kun Béla debreceni egyetemi tanár, 
a Felsőház tagja. 6. Énekel a Goudimel énekkar dr. Lajta László ve
zényletével. 7. Felolvas Bibó Lajos író. 8. Hegedül Szathmáry Margit 
hegediiművésznő. 9, Költeményeiből felolvas Boross Sándor író. 10. A 
Református Theológía Akadémia zenekara Losonczy Lajos zeneszerző 
vezetésével.- 11. Záróbeszédet mond Megyaszay Vince esperes, a dunán
túli egyházkerület főjegyzője. 12. LXXXlX. zsoltár első verse, énekli a 
közönség. Műsor megváltás kötelező. Műsor ára 1 pengő.

Szerkesztőbizottságunk március 18-án Debrecenben megbeszé
lésre jött össze a kollégium igazgatói irodájában. Jelen voltak S. Szabó 
József, dr. Bessenyei Lajos (Debrecenből), Szigethy Lajos, dr. Mohr 
Győző, dr. Böhm Dezső (Budapestről), a két szerkesztő: Borsos Károly 
(Mezőtúr), dr. Szelényí Ódon (Budapest), végül Jakucs István (Debrecen) 
mint pénztáros. A tárgyaláson kívánatosnak mondták ki a lap terjedel
mének nagyobbitását, mivel a színvonal emelkedése megállapítható s a 
munkatársak is szaporodnak; azonban nyomdatechnikai szempontból is 
haladást kíván a bizottság. Viszont 8 oldalnál terjedelmesebb cikkek 
közlését nem tartja lehetőnek. Kimondja, hogy a cikkek megválogatá- 
sánál, ismertetésénél az iskola szempontja vezessen s a béke érdekében, 
kiélezett politikai cikkek közlését mellőzendőnek tartja. A gyakorlati
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pedagógia kérdéseinek, a katolicizmus térhódítása megfigyelésének, to
vábbá az irredenta gondolatnak teret kíván minden számban biztosítani. 
Az anyagi helyzet megnyugtató: ev. részről az egyetemes egyház által 
engedélyezett 40 fill, tanulójárulék biztosítja a fenntartást nagyobb ter
jedelemben is (itt is nyomatékosan kérjük a hátralékos igazgatókat az 
összeg beküldésére, hiszen a befizetésnek már beiratáskor meg kellett 
történnie!), a reformátusok hasonló járulék engedélyezését remélik a 
konventtöl. Végül a bizottság elhatározza, hogy Korniss államtitkárnál 
tiszteleg a lap részére szubvenció kieszközlése végett. így szellemi és 
anyagi tekintetben is örvendetes helyzetet állapított meg a szerkesztő
bizottság, mely a szerkesztők önzetlen és buzgó munkájáért elisme
réssel adózott. B. D.

Bibliai lexikont ad ki a jóhirü Sylvester-nyomda. 50 nagy ívnyi 
terjedelemben jelenik meg és kb. 8000 címszót tartalmaz. Bolti ára 
vászonkötéssel 45 P. Előjegyzési ára 35 P. Szerkesztik Czeglédy Sándor 
és Hamar István.

Egyetemi tanári kinevezés. A kormányzó a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előterjesztésére Hankiss János dr. és Alföldi 
András dr., .a Tisza István tudományegyetem ny. rendkívüli tanárait, 
egyetemi nyilvános rendes tanárokká kinevezte.

Uj rendes középiskolai tanárok. A kultuszminiszter a nyíregy
házi Kossuth reálgimnáziumhoz dr. Kiss Lászlót és dr. Gacsályi Sándort, 
a nyíregyházi leányliceumhoz pedig dr. Gáspár Margitot és Kárner 
Emíliát rendes tanárokká kinevezte.

A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 1. osztályának 
1929. márc. 14-i (XXXIX-ik) felolvasó ülésén Mitrovics Gyula bemutatta 
Szelényi Ödön „Schnepfenthal és Magyarország“ c. tanulmányát.

A Protestáns Irodalmi Társaság negyven évet jubiláló tagjai.
A tiszáninneni református egyházkerület püspöke, Révész Kálmán dr., 
továbbá az evangélikus egyetemes egyház kiérdemesült felügyelője, 
Prónay Dezső báró és az eperjesi evangélikus teológia volt dékánja, 
Szlávik Mátyás dr. most töltötték be a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaságban való tagságuk negyvenedik esztendejét. Ebből az alkalom
ból a társaság elnöksége Ravasz László dr. püspök, elnök és Török 
Pál titkár aláírásával meleghangú üdvözlő táviratot intézett három ér
demes tagjához,

Uj teológiai doktor. Gaudy László budapesti ev. hitoktatási igaz
gatót március 16-án a debreceni Tisza István tudományegyetemen a 
hittudományok doktorává avatták. Gratulálunk!

A Szent Benedek-rend most ünnepli 1400 esztendős jubileumát. 
Ez alkalommal a pannonhalmi Szent Benedek-rend díszes emlékalbumot 
adott ki, mely a rend történetét, szellemét ismerteti és különösen a
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„Regula“ jelentőségét minden vonatkozásban méltatja. E nagymultú 
rend érdemes kultúrmunkája és kivált pedagógiai tevékenysége előtt 
mi is szívesen meghajtjuk az elismerés lobogóját!

Igazgatói értekezletet tartanak a debreceni tankerületi közép
iskolák igazgatói, Ady Lajos főigazgató elnöklete alatt, ápr. 27-én. 
Részletes megvitatásra kerül ezen az értekezleten a következő négy tétel r

1. Az igazgatói tiszt. 2. Az új középiskolai tanterv és a túlter
helés. 3. A tanárok pedagógiai és didaktikai továbbképzése. 4. A kö
zépiskolai adminisztráció egyszerűsítése.

Ezen a négy tételen kívül még 13 kitűzött kérdésben foglal állást 
az értekezlet, rövid előterjesztés és indokolás alapján, vita nélkül, egy
szerű szavazással.

Örömmel látjuk a békeidőkben jól bevált igazgatói értekezletek 
felújitását, mert ez az intézmény nagyon alkalmas a kívánatos egységes 
tanári közvélemény kialakulására.

Lantos-Magazin címen új irodalmi, művészeti és társadalmi folyó
irat indult meg április hóban. Jellemző vonása, hogy a szépirodalomban 
minden irányt szóhoz juttat Kozma Andortól Kassákig. Évi előfizetés 
24 pengő.

A budapesti kitűnő vezetés alatt álló evang. leánykollégium
(mely országunk egyetlen ilynemű intézete) 1929. év szeptemberében 
az I—II—III. és V—VI—VII. osztályokat nyitja meg. Tudakozódások 
Budapest, IV., Veres Pálné-utca 36. alá intézendők.

A speyeri protestácíó 400 éves évfordulójának megünnep
lése Budapesten. Hazánk fővárosának protestánsai nagyszabású ünne
pélyek keretében ülik meg a speyeri protestácíó 400 éves jubileumát 
április 21-én. Délelőtt a Deák-téri evang. templomban dr, Raffay Sándor 
püspök, a Kálvin-téri ref. templomban dr. Ravasz László püspök pré
dikál. Utána az új városháza disztermében lesz a két hivatalos egy
háznak közös ünnepélye. Geduly Henrik és dr. Balthazár Dezső püs
pökök mondanak kezdő-, illetve záróimát; Dókus Ernő, a ref. konvent 
elnöke megnyitó beszédet, br. Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
felügyelő záróbeszédet mond. Az ünnepély középpontjában két előadás 
áll: az egyiket dr. Antal Géza ref. püspök, a másikat dr. Kovács 
Sándor, a pécsi egyetem tanára tartja. Az ünnepélyt az Erős vár nyitja 
s a Himnusz zárja.

Olaszországba júliusban tervezett tanulmányútamhoz elfogadok 
útitervemhez mindenben alkalmazkodó, igénytelen útitársat. Szeremley 
Béla, Debrecen.

Uj tankönyv a III. oszt. fizika tanításához. Az egyetemes ref. 
Konvent megbízása alapján Nagy Miklós készítette el a III. o. fizika 
tankönyvet. A tankönyv a tiszántúli egyházkerületi nyomda kiadásában 
még ez év augusztusában meg fog jelenni. Felhívjuk rá a kartársak 
figyelmét a tankönyvmegállapitó konferenciák megtartása előtt.
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Az Orsz. Reí. Tanáregyesület közleményei.
1. A Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjáról.
A Ref. Tanáregyesület központi igazgatósága 1929. évi március hó 

1-én tartott gyűléséből a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából 
kiosztandó segélyekre vonatkozólag, a ref. egyetemes konventhez a 
következő javaslatokat terjesztette fel.

Az 1928. évi május hó 30-án Budapesten tartott közgyűlésnek 
13. a) számú határozatát, melyben nagyobb 400—600 P-s ösztöndíjak 
létesítésére tesz javaslatot, már előzőleg felterjesztvén a konventhez, addig 
is, mig a konvent ezt a határozatot jóváhagyja, a pályázók közűi ki
választotta azokat, akik az ösztöndíjakra méltóknak látszanak s azoknak 
nagyobb segély nyújtását javasolja, a következő irányelvek szerint:

1. Tanári pályára készülő tanár-gyermekeknek, kiváló ered
mény és szegénység esetén 400 P adassák.

2. Az előbbi feltételeknek nem teljesen megfelelő tanár
jelölteknek 200 P.

3. Más pályára készülő főiskolai hallgatóknak kiváló eredmény
és szegénység esetén 200 P.

4. Kevésbbé megfelelőknek 100 P.
5. Csak szüleik lakóhelyétől távol tanuló ifjakat ajánl.
6. Ezen ösztöndíj csak erre az évre adatik.

(Ily módon 4630 P kiosztására tett javaslatot.)
A többi pályázónak az eddig szokásos segélyt a következő elvek 

szerint javasolja :
1. Főiskolai vagy középiskolai tanulóknak, ha nein szüleik

lakóhelyén tanulnak és jeles előmenetelitek 120 P.
2. Mindezeknek jó előmenetel esetén 60 P.
3. Szüleik lakóhelyén tanulóknak jeles előmenetel esetén 80 P.
4. Ugyanezeknek jó előmenetel esetén 40 P.
5. Elégséges bizonyítványú tanulók segélyt nem kapnak.

Ily módon 3980 P lenne kiosztandó.
Az egyetemes tanügyi bizottság a javaslatot némi módosítással 

72. sz. határozati javaslatában, elfogadásra ajánlotta.
A dijakat, a ref. konvent megerősítése után küldi szét a pénztáros 

s kéri az illető segélyezetteket, hogy nyugtát küldjenek címére, mert a 
postatakarékpénztár csak együttesen szokta a pénz szétküldését nyugtatni.

2. Az egyetemes tanügyi bizottság az előbbi pontban említett 
közgyűlési határozatot már 71. számú jegyzőkönyvi pont alatt hozott 
határozati javaslatában a Konventnek elfogadásra ajánlotta s amennyiben 
a Konvent a határozati javaslatot elfogadja, már a jövő évben 10—12 
drb 400—600 P ösztöndíjra vesz fel a Ref. Tanáregyesület igazgatósága 
tanárgyermekeket, elsősorban tanárjelölteket, másodsorban szüleik lakó
helyétől távol tanuló főiskolát, vagy gimnáziumot végző ifjakat.

3. 1928. dec. 2-től 1929. ápr. 10-ig beküldöttek:
I. Tagsági díjra: Német József 4‘—, Budai József Miskolc 

12"—, Hajdúnánás 56’—, X, 4‘—, Pápai gimn. 16'—, Nagy Vilmos Nyír
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egyháza 4'—, Békés 56'—, Hosszú Lajos Szeged 8'—, Kecskeméti 
nők. 28'—, dr. Győrffy I. Szeged 4'—, Debr. tanítók. 48'—, Pápai 
tanítónők, és polg. 44’ —, Kisújszállás 68’—, Karcag 60'—, Debr. polgári 
8'—, dr. Imre Sándor 4'—, Berettyóújfalu polg. 24'—, Debr. tanítónő
képző 28'—, Varga László Pápa 8'—, Kaszap Gyula Bp. 8 '—, Nagy
kőrös 36 —, Győrffy József Hmvásárhely 8'—, dr. Fröhlich Pál Szeged 
12'—, Koppé Etelka Mtúr 4'—, Faragó Bálint 4'—, Bp. Baar Madas 
52'— pengőt.

II. T a n á ro k  G y e r m e k e in e k  N e v e lé s i  A l a p já r a :  Kamat: 181097. 
Hajdúnánás 454'80, Csurgó 459'20, Gyönk 244'80, Békés 501'76, Hajdú- 
böszörményi gimn. 766'08, Kisújszállás 590'40, Miskolci reálgimn. I. 
610'40, Bpesti gimn. 1116' —, Miskolci lgánygimn. 1133'44, Kiskunhalas 
555‘52, Debr. tanitónők. 416'—, Berettyóújfalu polg. 199'36, Nyíregy
házi polg. 427'84, Miskolci reálgimn. II. 610'40, Kunszentmiklós 560'—, 
Pápai gimn. 1106'56 pengőt.

III. Protestáns Tanügyi Szemlére: Debr. leánygimn. és tanítónők,
fenntartó 50'—, Debr. gimn. tanári kar 50'—, Békés 40'—, G vön ki fenn
tartó 50'—, tanári kar 30'—, Kecskeméti tanítónők. 25'—, Kisújszállás 
80'—, Budapesti gimn. 80'—, Hódmezővásárhely 80'—, Karcagi fenn
tartó 50'—, Miskolci leánygimn. 80'—, Hajdúnánási fenntartó 50'—, 
tanári kar 30'—, Pápa (dunántúli ref. egyházker. pénztár) 50' —, Nyír
egyházi polg. 10'—, Debr. alapító tagok 38'—, Nagykőrösi tanári kar 
40'—, Bp. Baar Madas leánylic. 40'— pengőt. Jakucs István

pénztárnok.
A harmadik reform átus nagygyűlés programmja. Június 8-án, 

szombaton a Városligeti Iparcsarnokban d. e. fél 9—9-ig istentisztelet; 
9-től fél 10-ig megnyitóbeszéd ; 10-től fél 1-ig „Református egyházunk 
és a magyar jövendő“ összefoglaló cím alatt négy előadás: Egyházunk 
a nemzet testében, A magyar falu égető sebei, A református egyház új 
társadalmi tagozódása, Viszonyunk a revíziós mozgalomhoz, Délután 
5 —7-ig négy helyen vallásos ünnepélyek. A )  Kálvintéri, fasori templo
mokban és a régi képviselőházban a következő előadások: A refor
mátus múlt szépségei; A jelen aggodalmai és küzdelmei; A református 
jövendő ígéretei. B) A Józsefvárosi templomban: Ifjúsági gyűlés. Június 
9-én, vasárnap. Fél 9 órakor: Gyülekezés az ország zászlajánál a 
Szabadság-téren. Koszorúelhelyezés és rövid hazafias ünnepély. Fel
vonulás a városligeti Iparcsarnokba. A református nagygyűlés ünnepi 
ülésének programmja: 11 órakor: Istentisztelet. Az ünnepi ülés meg
nyitása. A nagygyűlés üdvözlése: kormány, főváros, ev. egyház, kül
földi vendégek. A nagygyűlés határozatainak előterjesztése. Ünnepi 
beszéd. Himnusz. Vasárnap délután a Kálvintéri templomban a Lórántffy 
Zsuzsánna-Egyesiilet diakonissza munkájának 25 évesjubíleumi ünnepélye.

Szerkesztői üzenetek«
B. B. Sárospatak. Jönni fog,
S. Sz. I. D e b re c e n . Jönni fognak.
P. I. Szeghalom. Jönni fog.



ELADÓ
a Prot. Szemle 1899—1928. évfolyama, 

az Orsz. Tanáregyesületi Közlöny 1908—1928. évf., 
a Kálvinista Szemle 1920—1928. évf., a Debreceni Prot. Lap 
1921—1928. évf., a Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár 

1903—1911. évf., a Prot. Árvaházi Naptár 1898—
1919. példányai. Feltételek megtudhatók 

kiadóhivatalunkban.
••••••••*

Új könyvek.
Arató Amália: A  módszer kérdése a középiskolai francia nyelv- 

tanításban. Budapest. 1928.
Arató Amália: A direkt módszer a középiskolai francia nyelv

tanításban. Budapest. 1928.
Tavaszy Sándor: Mi a filozófia? Kolozsvár, 1928. Studium. Budapest. 
Farkas Gyula: Mécs László. („Kortársaink“ 7-ik kötete.) Budapest. 

Studium. 1929.
Szent Benedek Emlékkönyv. (529—1929.) Pannonhalma. 1929. 305, 1. 
Moór Győző: Méccsel kezemben. Költemények, A szerző kiadása. 
Fehér Gábor: Der harminc)ährige krieg. Debreceni diákhistóriák. 

Budapest. Az Erő kiadása.
Ifj. Szász Károly: A mi nótáink. (Versek.) Budapest. Franklin. 1929. 
Mitrovics Gyula: Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései. Debrecen. 1929. 
Horger Antal: Általános fonetika. Budapest. 1929.
Perlaky Lajos: Korunk sportőrülete. Budapest. 1929.
Dr. Erdélyi Lajos: Magyar Nyelvi Tanulmányok. II. köt. A Dunán

túl R.-t. Egyetemi nyomdája, Pécs. Kókai bizománya. Budapest. 1928. 
Dr. Erdélyi Lajos: A székelyek eredetéhez nyelvjárásaik alapjául. 

Különlenyomat a Magyar Nyelvi Tanulmányok II. kötetéből. Buda
pest. Kókai bizománya. 1928. Kapható a szerzőnél is.

Dr. Erdélyi Lajos: Népnyelvünk behatóbb tanulmányozása tudo
mányos és nemzeti kötelességünk. Különlenyomat a Magyar 
Nyelvi Tanulmányok II. kötetéből. Budapest. 1928. Kókai biománya. 

Dr. Erdélyi Lajos: A régi magyar irodalom történetéhez. Különle
nyomat a Magyar Nyelvi Tanulmányok II. kötetéből. Budapest. 
1929. Kókai bizománya. (Kapható a szerzőnél is.)

Gaál László: A tokhár nép és nyelve. Különlenyomat a Körösi Csorna 
Archívumból. Budapest. 1928.



A szerkesztő bizottság tagjai:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. Bessenyei Lajos. 
Ev. részről: dr. Böhm Dezső, Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési díj egész évre 5 P /  Egyes szám ára 1 P. 
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; a tanárkari és fentartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénz 
tárakba irányítandók.

A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle 
külön előfizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.
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Az énektanítás fontossága
a III. egyetemes tanügyi kongresszuson elhangzott 
középiskolai én ek ü g y i ja v a sla tta l kapcsolatban.

Nap-nap mellett keletkeznek újabb, meg újabb dalos egyesületek, 
amelyek a magyar dal szakszerű művelését tűzik ki célul, feltalálván 
benne a társadalmi béke, az eszményibb gondolkodás, a haladottabb 
kultúra, a nemzetibb öntudat és hazafias érzés nagy és magasztos esz
méinek előbbrevitelét, fejlesztését és ápolását. Ez a tényező, amely a 
dalos egyesületek szellemi életét intézi, ma már országos fontossággal 
bíró közügy és nemzeti érdek s így nyilvánvaló, hogy ennek minden 
téren való támogatása kívánatos. Anyagi támogatást mi nem tudunk 
nyújtani, ez az állam feladata, de erkölcsi támogatásban feltétlenül ré
szesítenünk kell azt. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha az iskola 
padjaiból kikerülő tanulóinkat úgy képezzük és irányítjuk, hogy azok 
később képesek legyenek egy-egy dalos egyesület megszervezésére, 
összetartására és eseíleg vezetésére is. Ezt véleményem szerint csak úgy 
érhetjük el, hogyha tanulóinkkal már a középiskolákban megkedveltetjük 
a magyar dalt, úgyhogy később majd önként keresik az alkalmat a 
magyar dal fejlesztésére és művelésére. — Nézzük már most közelebb
ről a középiskolai dalosügyet.

Ha végig pillantunk a középiskolák énektanításán és némi figye
lemmel kisérjük azt, arra a nem -épen örvendetes tapasztalatra jutunk, 
hogy csak elvétve akad iskola, ahol bővebben foglalkoznak az ének
tanítással. A legtöbb intézetben mostoha gyermekként kezelik az éne
ket, megtűrik a többi tárgyak mellett oly módon, hogy heti egy-egy 
órát biztosítanak számára. Nem is lehet azon csodálkozni, ha az ének
tanítással oly keveset törődnek, mivel általánosan elterjedt felfogás: 
„énekelni mindenki tud, akinek hangja van, úgyhogy azt tanulni feles
leges“. Ezen állítás helyessége mellett leghathatósabb és legmeggyőzőbb 
bizonyíték gyanánt felhozzák, hogy ünnepélyrendezéskor egy hevenyé
ben összeállított énekkar még mindig megfelelt feladatának. Arra a kér
désre azonban már adósok maradnak a felelettel, hogyan ment végbe 
és milyen hatást keltett az előadott dalmű.

Zeneesztétikai és pedagógiai szempontból tulajdonképen az utóbbi 
kérdés a fontos, mivel itt tűnik ki a tanulók készültsége és fegyelme
zett iskolázottsága.

Voltaképen kétféle képzetsorral lehet az énektanítást kezdeni: vagy 
előre látjuk a hangjegyek képét, ezek a látási, vizuális képzetek; vagy 
előre halljuk az elénekelendő hangokat, ezek a hallási, akusztikus 
képzetek.



A legtöbb énekes a dalmű vizuális képzetek útján betanult hang
jegyeit eléneklí ugyan, de azokat előre nem hallja, míg az énekesek 
kisebb része az akusztikus képzetek útján elsajátított dalt előre hallja 
és nem ragaszkodik a hangok külső jeléhez, a hangjegyhez. Már ebből 
látható, hogy ez utóbbi képzetsor az értékesebb, de egyszersmind a 
ritkább is. A mai gyakorlat túlnyomó részben a látási képzeteken alapszik.

Pedagógiai szempontból nézve a dolgot, felvethető már most az a 
kérdés, vájjon a leginkább használatban levő látási képzetsor helyett 
bevezethető-e a hallási képzetsor, amely az énektanítást sokkal egész
ségesebb alapra fektetné, mint amilyenen ez most nyugszik. E téren 
történt kísérletek kivétel nélkül majdnem mind amellett bizonyítanak, 
hogy a hallási képzeteken felépülő énektanítás sokkal nagyobb ered
ményt tud felmutatni, mint az, amely a látási képzeteket veszi alapul 
és így tulajdonképen a hiányos zenei nevelésre vezethető vissza, ha az 
énektanítás túlnyomó része még mindig a látási képzeteket tartja fon
tosabbaknak a hallási képzeteknél. Ezért már az énektanítás kezdetén 
vezéreljen tehát az a törekvés, hogy az énektanítás a hallási képzetek 
felébresztésével menjen végbe. Ezáltal a helyesen lerakott alapra min
den félelem és aggódás nélkül rá lehetne építeni a középiskolák ének
anyagát és nem lenne szükséges egy esetleg két osztályonként új meg 
új alapnak a megteremtése. Ennek eredménye pedig az volna, hogy a 
növendék egyrészt nem veszítené el a kedvét az énektanulástól, más
részt meg sokkal több idő állana a produktív énektanítás rendelkezésére.

A térbeli jelenségek felfogása az énektanulásnál sokkal gyorsab
ban és könnyebben történik, mint az időbeli jelenségek felfogása. Ez 
tapasztalható a hangjegyek által alkotható hang közeinek megállapításánál 
is. Sokkal egyszerűbb a hang magasságát a vonalrendszer közötti el
helyezésből megállapítani, mint hallás útján megítélni. Mindazok tehát, 
akik látási képzetek által, azaz hangjegy olvasás útján kezdik az éneket 
tanulni, nem hallási, hanem látási képzetek segítségével, azaz térben 
fogják fel az elénekelendő hangjegyek hanganyagának hangtartalmát.

A tanulókat már kezdettől fogva a hallási felfogásra és elemzésre 
kell kényszeríteni. Ez csak úgy érhető el, hogyha a növendékeket mind
addig, amíg a hallási képzeteket teljesen el nem sajátították, hang
jegyekkel, azaz látási képzetekkel nem foglalkoztatjuk. Legelőször a 
hangközök megkülönböztetését kell célul kitűzni. Ha ez minden nehéz
ség nélkül megy, akkor egyszerűbb motívumok és rövidebb dallamok 
megkülönböztetése következhet, aminek az elsajátítása nem okoz na
gyobb nehézséget. Rá kell vezetni őket a 2/4-es és 3/4-es ütem különb
ségére, a ritmikus képletek megkülönböztetésére, a dúr és moll hang
nemek, esetleg még a hangfajok felismerésére is.

Hogy ez a kívánság teljesedésbe menjen és a növendékek alapos, 
rendszeres és képző énekoktatásban részesüljenek, ahhoz elsősorban 
szükséges, hogy zeneileg képzett, lelkes tanerők álljanak rendelkezés
re, akik be vannak avatva az énektanítás egész rendszerébe, ismerik 
minden csinját-bínját a karénektanításnak, lélektani ismeretük és zenei 
pedagógiájuk annyira fejlett, hogy biztos, szakavatott kézzel tudják irá
nyítani növendékeiket.
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Sajnos, igen gyakran tapasztalható, hogy aki valamit ért a muzsi
kához, aki a zongorán vagy a harmóniumon egy 3/4-es ütemű darabot 
eljátszani képes, az mindjárt hivatva érzi magát arra is, hogy énektaní
tást vállaljon. Ezt a vállalkozást a tanári karban is szívesen fogadják, 
mert hát az énekoktatás olyan árva, elhagyatott madár, amellyel senki 
sem törődik s mindenki örül, ha azt valaki elvállalja és ha nem vál
lalja senki, úgy is jó.

Az a ferde nézet, hogy kezdetben a tanítást az is elvégezheti, 
akinek minimális zenei ismeretei vannak, elvetendő, mert épen az első 
benyomás, a kezdet, döntő jelentőségű. A kezdő oktatásnál az első
rendűen képzett szakember épen olyan fontos, mint az énektanítás leg
magasabb fokánál, a művészi kiképzésnél. Az énekoktatás eredményes 
volta a helyesen megalapozott kezdettől függ. Ha ez valami ok követ
keztében elmarad, akkor később alig, vagy csak igen nagy fáradsággal 
sikerül a hibákat helyrehozni.

Nem lesz teljesen érdektelen megjegyezni, hogy 152 középiskola 
közül (ennyi értesítőt sikerült kézhez kapnom) csak 55-ben tanította 
szakember az éneket, ha ugyan a tanítót és a kántort is szakembernek 
számítjuk.

Az iskolai énekoktatást feltétlenül ellenőrizni kell. Ha a torna
tanítás és egyes tárgyak ellenőrzése szakfelügyelők kiküldése által 
történik, helyén való volna az énekoktatást is szakfelügyelők felügyelete 
alá rendelni. A főigazgatók által történő ellenőrzés nem mindig célra
vezető, mert bekövetkezhetik az az eset, hogy zenei képzettségük nin
csen és az énekoktatás módszertanához nem igen értenek. így részük
ről az ellenőrzés csak felületes és formális volna. Ide feltétlenül szak
ember kell, aki nem egyoldalúságra hajló, széles látókörű, alapos zenei 
tudással rendelkezik és megmondja tárgyilagos véleményét mindenféle 
részrehajlás nélkül.

Minthogy az énekoktatás a mai viszonyok között nincsen olyan 
alapokra fektetve, amelyek művészi téren is teljesen kielégítenének, így 
a legszükségesebb és legsürgősebb teendő volna karnagyi, illetőleg kar
nagytovábbképző tanfolyam megszervezése, ahol az éneket tanítani kí
vánó tanárok és az egyházi éneket tanító hitoktatók alapos zenei okta
tásban részesülnének. Ezeken a tanfolyamokon megismerkednének a 
zene- és dalirodalommal, az általános zeneelmélettel, az összhangzat
tannal, a zenetörténelemmel, a partitúraolvasással, a hangszereléstannal, 
a koráljátékkal, a karénektanítás pedagógiájával, a transponálással, a 
zeneesztétikával stb. Ezen karnagytovábbképző tanfolyam lenne hivatva 
a mostani hiányt átmenetileg némiképen pótolni és az énektanítók előtt 
ismeretes lenne a karénektanítás minden mozzanata, szóval zenei isme
retük annyira kifejlődnék, hogy biztos kézzel irányíthatnák a reájuk 
bizott növendékeket. A karnagytovábbképző tanfolyam felállításának a 
lehetősége csak úgy volna megvalósítható, ha a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter belátva annak fontosságát és nagy horderejét, azt anyagi 
támogatásban részesítené.

Az énektanítás mai tarthatatlan állapotát már sokan belátták és 
még többen vallják azt a nézetet, hogy valamit tenni kellene az ének
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tanítás helyzetének hathatós javítása érdekében. A III. egyetemes tan
ügyi kongresszus ének- és zeneoktatási szakosztálya áthatva a közép
iskolai énektanítás fontosságától és szükséges voltától, 1928. július 4-én 
megtartott szakülésén tárgyaltatta ezt a rendkívül fontos kérdést „Ének 
és zene a középiskolában1' címmel azon célból, hogy a mai középisko
lai énektanítást kiemelje alacsony színvonalú helyzetéből és szolgasorban 
tengődő alárendeltségéből. A tétel előadója, dr. Erődi Kálmán határo
zati javaslatot olvasott fel a középiskolai ének- és zene tanítására vo
natkozólag. Ez a határozati javaslat lényegében véve a középiskolai 
ének- és zeneoktatást a mainál eredményesebb alapra akarja fektetni s 
ezáltal a tanítást behatóbbá, eredményesebbé és egységesebbé tenni. 
Az előadó javaslatával mindenesetre a legjobbat és legtökéletesebbet 
akarta nyújtani, mégis kénytelen vagyok itt megállapítani, hogy javasla
tával ezt teljes mértékében elérni nem tudta. Teljesen egyetértek az 
előadó azon kijelentésével, hogy nem szakember létére állította össze 
ezt a javaslatot, mert meglátszik rajta, hogy nem szakember szerkesz
tette. Ügy hiszem, hogy szakember itt mégis csak másképen gondol
kozott volna.

A javaslat teljes szövege a következő:
1. Az ének — hasonlóan a leány középiskolákhoz — minden fiú

középiskolában, tehát úgy a gimnáziumban, mint a reálgimnáziumban 
és reáliskolában rendes, kötelezett tárgyként tanítandó, Ebből kifolyólag 
az ének a középiskolai rendkívüli tárgyak sorából kiemelendő.

2. A középiskolák alsó tagozatában (az I—IV. osztályokban) az 
énektanítás rendszeresen történjék, az első és második osztályokban 
heti 2—2, a harmadik és negyedik osztályokban heti 1 — 1 órában a 
karénekórán kívül. Legalább annyi óra veendő fel a polgári fiú- és 
leányiskolákban is.

3. A középiskolák felső tagozatában, (az V—VIII. osztályokban) 
az osztályok összevonásával a kiválasztott tanulókra nézve kötelező 
karének tartandó. Ezért a középiskolai rendkívüli tárgyakra vonatkozó 
kiadott Szabályzatnak a karéneket illető határozmányai az énektantervbe 
illesztendők bele.

4. Az előbbiek értelmében felterjesztés intézendő a vallás- és köz- 
oktatásügyi Miniszter úrhoz az énektanítás anyagát osztályonként, rész
letesen meghatározó újabb tanterv és utasítás kiadása iránt.

5. A középiskolák alsó tagozatára épült összes szakiskolák tan
terveibe a karének ugyanilyen módozatok mellett szintén felveendő.

6. Kéressék fel a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr, hogy a 
középiskolai énekkarok anyagának egyöntetűsége céljából gyermek-, 
vegyes- és férfi-karra feldolgozott gyűjteményeket adasson ki. Ezeknek a 
vallásos, hazafias, esztétikai és társas érzések ápolását célzó dalokon 
kívül, általános normául szolgáló formában azonos feldolgozásban kellene 
tartalmazniok a magyar nemzeti érzést egységesen kifejező szellemű 
énekeket.

7. A középiskolákban, amennyiben az éneket nem a tantestület 
valamely rendes tagja látná el, rendszeresített énektanári állások szer- 
vezendők.
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8. Az ifjúsági zenekarok létesítése és fenntartása céljából felkérendő 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr, hogy kellő felszerelés biztosí
tásával tegye lehetővé mindazon tanulókra nézve, akik valamely hang
szeren kellő jártassággal bírnak, a zenekari gyakorlatokban való rész
vételt. A zenekari gyakorlat, mint rendkívüli tárgy, az órarenden kívül 
tartandó s a zenetanár megfelelő díjban részesítendő.

Ez nemcsak a középiskolákra, hanem a polgári iskolákra is 
vonatkozik.

9. Énekkar létesítése minden fiú- és leányközépiskolában kötelező, 
zenekar létesítése minden fiúközépiskolában kívánatos; hasonlóképen 
kívánatos, hogy a leányiskolák tanulói a társas zenében gyakoroltassanak.

10. Egyébként az ének- és zenetanításra vonatkozólag a V. K. M. 
3753/925. ein. sz. rendeletében foglaltak továbbra is érvényben tartan
dók, úgyszintén az ifjúsági énekkari versenyekre vonatkozó határozmá- 
nyok is. Ugyanilyen módon szervezendők az ifjúsági zenekari versenyek.

Pontról-pontra megvizsgálva ezert határozati javaslatot, azonnal 
észrevehető, hogy a második pont kiigazításra szorul. Az előadó az 
énektanítást az I., II. osztályban heti 2—2 és a III., IV. osztályban csak 
heti 1 — 1 órában kívánja taníttatni. Ez óhajnak sok ugyan, de tettnek 
mégis kevés. Miért legyen a III. és IV. osztályban az órák száma ke
vesebb, mint az I. és II. osztályban ? Ha a növendékek az I. és II. osz
tályban némi gyakorlatra szert tesznek, akkor ez még nem olyan sok, 
hogy tovább már csökkentett óraszámmal lehetne dolgozni. Teljesen 
célttévesztett dolog lenne a III. és IV. osztály óraszámát csökkentett 
mértékben a tantervbe beállítani. Az I. és II. osztályban a növendékek 
még az ének abc-jét sem tanulták meg s akkor a csökkentett óraszám 
miatt már abba is maradna a beható gyakorlás a III. és IV. osztályban. 
Továbbá nem hinném, hogy az V—VIII. osztály növendékei énekórákra 
ne szorulnának. A középiskola alsó négy osztálya nem képes mindent 
a növendékekkel elsajátíttatni, ami az énekelméletből szükséges volna. 
Itt az anyagból feltétlenül még a felsőbb osztályokba is jut. A többi 
tárgyak közül pl. a torna, a rajz, végigvonul mind a nyolc osztályon, 
miért kellene épen az énektanítást megrövidíteni. Hiszen a javaslat első 
pontja úgy kezdődik, hogy az ének — hasonlóan a leányközépiskolák
hoz stb, Hol marad itt a hasonlatosság? A leányközépiskolákban az ének 
nemcsak a IV. osztályig szerepel kötelező tantárgyként, hanem az V. 
és VI. osztályban is. Erre vonatkozólag utalok a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszternek 1927. évi 89205. V. számú rendeletére a leány- 
liceumok és leánykollégiumok V—VI. osztályaiban szereplő ének ér
demjegyének beszámítása tárgyában. E szerint a továbbhaladás szem
pontjából az ének úgy számít, mint bármely más rendes tárgy.

A javaslat 2. pontját úgy kellett volna fogalmazni, hogy az ének
tanítás az I—IV. osztályokban heti 2—*-2, az V—VIII. osztályokban heti 
1 — 1 órában történjék a karénckórákon kívül.

A határozati javaslat 3. pontja értelmében az V—VIII. osztályok
ban a kiválasztott tanulókra nézve kötelező karének tartandó. Ezen pont 
első fogyatékossága az, hogy nem határozza meg a heti óraszámot. 
Sokkal súlyosabban esik azonban a latba, hogy csak „kiválasztott“
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tanulókról beszél. Az énekoktatás e szerint csak a kiválasztottak ré
szére volna fenntartva? A javaslat 1. pontja azt kívánja, hogy az ének 
a középiskolai rendkívüli tárgyak sorából kiemeltessék, Pintér Jenő: 
A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve című művében a III. 
fejezet 50. §-a így szól: „A törvényesen megtartott rendes tárgyak ta
nulása alól felmentésnek helye nincsen, kivéve testi fogyatkozás miatt 
a testgyakorlás, az ének és a rajz technikai része alól. Az ének és rajz 
technikai része alól felmentett tanulók azonban e tárgyak elméleti anya
gából kikérdezendők és osztályozandók. “

Ügy gondolom, ha az ének egyszer a rendes tárgyak közé kerül, 
akkor itt mindenkire nézve kötelezővé válik. Ezt a kötelező tárgyat 
pedig mindenkinek kötelessége tanulni. Itt a karénektanítás, az ének 
technikai része mellett, még olyan óráknak is kell lenniök, amelyekben 
az énekelmélettel is foglalkozhatnának.

A határozati javaslat 3. pontjára tett megjegyzések ugyanezen javaslat 
5. pontjában foglalt „ugyanilyen módozatok“ kifejezésére is vonatkoznak.

A javaslat 7. pontja épen az ellenkezőt célozza, mint amit vele 
rendes körülmények között el kellene érni. Nem lehet ilyen irányú al
ternatívát felállítani, hogy csak akkor alkalmaztassák a középiskolákban 
rendes énektanár, ha a tantestület valamelyik rendes tagja az ének
tanítást nem látná el, hanem épen fordítva, elsősorban legyen rendes 
énektanár s csak akkor, ha ennek beállítása leküzdhetetlen akadályokba 
ütköznék, tanítsa a tantestület egyik erre alkalmas rendes tagja az éneket, 
de csak ideiglenesen és csakis addig, amíg mód kínálkozik az ének
tanári állás rendes énektanárral való betöltésére. Én a javaslat ezen 
pontját a következőképen alakítanám á t : a középiskolákban az ének
tanítást rendszeresített énektanári állásokon működő rendes énektanárok 
látnák el s amennyiben jelenleg még olyan nincsen, ideiglenesen a tan
testület valamelyik rendes tagja tanítaná mindaddig, amíg az énektanári 
állást rendes énektanárral be nem töltik, A betöltésnek 1929. szeptem
ber 1-től számított 3 éven belül be kell következni.

A határozati javaslat 8. pontja nagyon helyesen kimondja, hogy a 
középiskolákban működő zenetanár megfelelő díjban részesítendő. Ide 
azonban fel kellett volna venni az énektanár díjazását is, nehogy a do
lognak olyan látszata legyen, hogy az ideiglenes énektanár, aki esetleg 
a rendes tanárok sorából kerül ki, az éneket díjtalanul köteles tanítani.

Minthogy a határozati javaslat 10. pontja magától értetődő dolgot 
tartalmaz, úgy ezt a pontot feleslegesnek tartom. Sokkal célszerűbb lett 
volna helyette az énekoktatás sikeres tanításának biztosítása érdekében 
énekszakfelügyelők kinevezését javasolni, mert e körül fordul meg az 
egész javaslat végrehajtása.

Általánosságban az az eredmény szűrődik le, hogy az egész ja
vaslat vajmi keveset törődik azzal, hogy már most is akadnak olyan 
középiskolák, ahol az éneket jóval nagyobb óraszámban tanítják és már 
a múltban is tanították, mint azt a javaslat kívánja. A javaslat olyan 
minimumot vesz fel, amely, ha valóra válik, csak veszélyeztetné azon 
iskolák eredményét, amelyek ma az énektanítás terén vezetőszerepet 
visznek. Felesleges itt hangsúlyoznom, hogy nem az állami, hanem a 
felekezeti iskolák azok, amelyek az énekoktatást megbecsülik, istápolják
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és előbbre viszik. Ők úgy az egyházi, mint a világi ének terén is igye
keznek a mai követelményeknek megfelelően haladni és a növendéke
ket úgy oktatni, hogy ezek az énekben ne mellőzött és másodrendű 
tárgyat lássanak.

(Aszód) Ha bér ehr n Gusztáv Adolf.

Túlterhelés, munkakönnyítés.
Két régi szó, amelyet oly sokszor használtunk már, hogy egymás 

mellé tételük bizonyos derültséget kelt. Majdnem olyant, mint a Csongor 
és Tünde tudósának e szavai:

A z élhetetlenség
És halhatatlanság
Két nagy dolog, két régi fejtörés.
Az élni nem tudónak baj, hogy élni kell,
A halhatatlannak baj, hogy halni kell.
S  melyik nagyobb, azt méltó kérdeni.

Itt is méltó kérdeni, melyik nagyobb dolog, melyiknek a meg
valósítása könnyebb.

Mindjárt látjuk, hogy az elsőé.
Több munkát hamarabb lehet kapni (bár ez sem mindenkire áll), 

mint munkakönnyítést.
Mi a túlterhelés ?
Erőnkön felül való megterhelése mindenkinek munkával, első

sorban a tanuló ifjúságnak.
Mi az oka ennek?
Több oka van.
Első oka a szomorú magyar sors. Trianon irtóztató terhet rótt 

(s fog még róni) e csonka országra, amely munkát kíván s e munkát 
a legkisebb gyermektől a legerősebb férfiig mindenki megérzi.

Több munkát kíván a boldogúlhatásunk. így pl. a nyelvek tudása 
s tanulása terén. Ha átlépjük szűk hazánk határait, tisztán magyar 
nyelvvel nem boldogúlhatunk. Egy-két idegen nyelvet okvetlenül kell tudni.

De az itthoni szellemi munkásoknak is ismerni kell valamelyik 
nagy nyelvet, ha haladni akarnak.

Második oka az élet. Ez annyi követelménnyel lép fel, hogy 
szinte sok, Gyorsírás, gépírás és még sok-sok más dolog van, ami nélkül 
nem boldogulhatunk az életben. Egyszerű banki gyakornok, gépírás 
tudása nélkül nem kap állást. Pedig oly sok ember pályázik 1 — 1 
állásra.

Harmadik oka a szülők kívánsága. Ők a modern társasélet kívá
nalmait szemelőtt tartva zenére, táncra, nyelvekre stb, igyekeznek meg- 
tanittatni gyermekeiket, hogy a társas életben is megállják helyüket.

Negyedik oka az állam. Az állam részint azért, hogy minél kép
zettebb emberek álljanak rendelkezésére, részint a túltermelés meg
akadályozására, folyton szigorítja a vizsgákat, növeli a kívánalmakat.
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Elég csak e folyóiratban is ismertetett néhány rendeletre utalnunk, 
hogy belássuk ezt.

Ötödik oka az iskola. Az iskola, a tanár, részint tárgya iránti 
szeretetből, részint a felettes hatóságaitól sarkalva, a tananyagban, a 
számonkérésben szigorúbb, mint azelőtt, főleg a háborúban s azután.

Az ő szigorával szemben a tanúló viszont hanyagabb, a szülő 
neheztelőbb. Mindkettő a könnyebb boldogúlást keresi,

Vegyük például a testi nevelés kérdését. Ez nagyon fontos dolog 
állami s egyéni szempontból. A kormány beállította a harmadik torna
órát. A Kisosz-nak tagjai a növendékek s járnak tornaórákra külön is. 
Sok iskolában visszaállították a céllövészetet, néhányban bevezették a 
katonai kiképzést levente-módra, Van törekvés a régi játékdélutánok 
visszaállítására is. Mindezeket a tanulók szívesen látják, de idő nem 
igen jut rá. A harmadik tornaórát is úgy lehet csak megtartani, ha 40 
perces órát tartunk 45—50 percesek helyett. Ez miniszteri rendeletén 
alapszik. Ez útat mutat a jövő fejlődés felé. Tudunk iskolát, ahol a 
vasárnapi istenitiszteletet, hogy a növendékeknek nagy területről ne 
kelljen bejönni, szombaton tartják meg, úgy hogy megrövidítik a 
szombati órákat.

Ez egyik módja a munkakönnyítésnek.
Mert, ha a növendékek idejét annyira lefoglaljuk, hogy annak 

nincs ideje otthon tanulni, vagy ha van is néhány perce, fáradt testé
vel inkább pihenni akar, akkor mind kevesebb otthoni munkát adjunk 
nekik.

így a házi feladatokat, házi olvasmányokat, házi dolgozatokat a 
minimumra szállítsuk le. Ez pl. magyarból talán lehetetlen lesz, de meg 
kell fontolni, mit lehetne e téren könnyíteni a tanulókon, mert pl. a
VII. osztály már nem bírja el az órákat.

Sokat elvesz a tanulóktól az egyleti élet. A Biblia-kör, Rákóczy- 
egylet, a Gyorsírókor, az Önképzőkör munkásságában való részvétel 
is igénybe veszi őket. Itt is bölcs mérséklettel kell kevesbíteni a 
munkásságukat.

De a könnyítésből legnagyobb teher a tanárságra hárul. Ö lesz 
túlterhelve akkor, mikor a fiúk munkáját könnyíteni akarja. Mert az 
állam s a vizsgálók azért megkövetelik a teljes, sőt fokozott eredményt. 
Hogy ezt elérje, gondos tanulmány tárgyává kell tennie már otthon, 
órák előtt, az anyagot, a módszert s kihasználni a tanítási idő perceit. 
(Igaz, ebből az osztályfőnöki teendők sokat elvesznek.) Tűnődnie kell 
azon, hogy mit hogyan tudna előadni, hogy a tanulók legkönnyebben 
megértsék, megtartsák. Sok nehézséggel fog ez járni olyan tárgyaknál, 
ahol a gyakorlati élettel nem sok kapcsolat van (latin, görög, történet), 
vagy ahol a szülők ellenzésével kell megküzdeni.

Nagy baj az is, hogy a szülők eleget vélnek tenni kötelességüknek 
azzal, hogy gyermekeiket beíratják, kifizetik értük a tandijat s év végén 
jönnek a bizonyítványért. Az élet felettük is megnehezedett, kenyér 
után kell járniok. Az ő munkájukat is a tanárnak kell elvégezni.

így, mikor munkakönnyítésről beszélünk, ugyanakkor mi, tanárok, 
magunkat terheljük meg.

Gulyás József.
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Megfigyelések
a német közoktatásügy terén.

Debreczeni Ferenc, a debreceni református gimnázium tanára, a 
folyó tanévet Németországban tölti és ott szakszerű tanulmányokat 
folytat, Eddigelé Berlinben tartózkodott, de egy német tanártársasággal 
tanulmányi kirándulást tett már Szászországba. Szándékozik még néhány 
újrendszerű, neves iskolát fölkeresni Hamburgban, Oberhambachban, 
Wickersdorf ban, Kösenben és más városokban. Nagyon éles megfigye
léseket tesz és azokat tanulságosan írja le az intézet igazgatójához, 
S. Szabó József-hez intézett leveleiben. Közérdekű voltánál fogva ér
demesnek tartjuk egyik leveléből közölni a következőket:

„Az itteni igazgatók helyzetéről és elfoglaltságáról is szereztem 
már meglehetős áttekintést. Politikai szempontból megbízható tanár na
gyon könnyen lehet igazgató, különösen a kommunista környéken levő 
iskolákban. A kommunisták nem csinálnak belőle titkot, hanem nyíltan 
hangoztatják, hogy nekik megbízható emberek kellenek. Az így alkal
mazott tanárok közül igen kevés azoknak a száma, úgyszintén az igaz
gatók közül is, aki nyíltan be meri vallani, hogy nemzeti alapon áll. 
A legtöbb internacionáiís szociáldemokratának, vagy demokratának érzi 
magát.

Az intézetek a mieinknél jóval nagyobb arányúak, ha nem is a 
tanulók létszáma, hanem az osztályok száma és a kombinált iskola
típusok miatt. A legtöbben egyesítve van a reáliskola, gimnázium és 
reálgimnázium. Innen a párhuzamos osztályok nagy száma. Ebből kö
vetkezik, hogy tanulmányi és adminisztratív szempontból is jóval több, 
vagy legalább is bonyolultabb dolguk van az igazgatóknak itt, mint 
nálunk. A népesebb iskolában van ugyan helyettesük, de állandó irodai 
alkalmazott nincs mindenütt. Átlag 8 órát tanítaniok is kell hetenként. 
Azonban úgy látom, hogy munkakörükben jóval függetlenebbek, mint a 
mi igazgatóink. Iskolai ellenőrző látogatások ritkán (nem minden évben) 
vannak s az érettségi vizsgálatokon is leginkább ők elnökölnek.

A diákszövetségek itt is divatosak. Azonban nem valami fürgék 
és agilisak. Egy-két igazgató kézlegyintéssel intézte el őket, mikor kér
dezősködtem felőlük. Látszólag nem is vár rájuk annyi feladat, mint 
nálunk, mert a városok és az állam sok olyan tekintetben áldoznak, 
ami nálunk lehetetlen. Az ily áldozatok várnak aztán nálunk a diák- 
szövetségekre. A hősi halottak emlékei — ahol megfordultam — min
denütt megvannak már. Általában igen egyszerűek. Legtöbbször csak egy 
tábla a falban, esetleg freskóval, ritkán szoborral ékesítve, többnyire a 
szülők adományából.

Az uralmon levő politikai párt, bármennyire nem rokonszenves is, 
de el kell ismerni mindenkinek, hogy kultúrális és szociális célokra 
rendkívül sokat áldoz. Hogy miket alkottak az utóbbi években mívclt- 
ségi és társadalmi téren, el sem hinné az ember, ha nem látná. Itt Ber
linben is észrevehető, de mintha még jobban így volna Szászországban,
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amint azt a Leipzigban és Dresdenben tett kirándulás után és a hal
lottakból megítélhettem. Nagyon tanulságos egy hét volt, amit a minap 
Szászországban töltöttem. Bár megnéztük Leipzigban a „Taubstum- 
menanstalt“-ot, a tanítóképzés „Päd. Seminár“-ját, egy „Tagesheim für 
berufliche Erziehung“ és Wundt „Psychologisches Institut“-jának gyer- 
mekpsychologiai részét, — ütünk mégis elsősorban az „új iskola“ je
gyében folyt le, az elemitől kezdve a középiskoláig. Mindkét városban 
bőséges alkalom nyílt az új tanítási mód tanulmányozására. Dresden 
mellett egy erdőben van egy egészen új iskola: „Oberrealschule mit 
Realgymnasium“, melyet 1926-ban nyitottak meg. 240 növendék van 
benn lakáson, koszton, tanításon és nevelésen. Minden 21 gyermek 
mellett van egy tanár, kinek lakása csekély 6—7 szobából áll. A nö
vendékek nagyobbára szegénysorsúak és így teljesen ingyenesek. A telep 
egyszerű, de praktikus és impozáns, a methodus újszerű, de túlzás nél
küli, a tudás elsőrendű, a tanulóifjúság oly műveltlelkű, hogy köztük az 
iskolában szalonban képzeli magát az ember. Beh szívesen lemásolnám, 
vagy átmagyarosítanám ezt az intézetet Debrecenbe a cserei, vagy guti 
erdőbe! Ilyenről álmodni sem mertem. Csak egy baj van: ez sem fog
lalkozik vallástanítással és vallásos neveléssel, mint a legtöbb porosz 
és szász iskola. Ez az új aerának a következménye. Sajnos, a protes
tantizmus hanyatlása és a katholicizmus térfoglalása is mindenütt ta
pasztalható. Amott rombol a szocializmus és kommunizmus, emitt épít 
a vasszígorúságú egyházfegyelem.

Mint az itt említett iskolánál, általában mindenütt mindent kettős 
szempontból igyekszem nézni: német és magyar szemmel. Mikor elin
dultam hazulról, csak halvány gondolatok lebegtek előttem. Célom sem 
állott teljes bizonyosságban. Azt tudtam, hogy milyen irányban indulok 
el, de hogy ilyen útvesztőbe és ilyen óriási területre jutok, nem is sej
tettem. Azt hittem, olyan egyszerű a német közoktatásügy is, mint a 
magyar s ha a Berlinét megismerem, világos fogalmam lesz az egész 
német iskolázásról. Tévedtem. Az általános áttekintéshez és alapos 
megismeréshez az kellene, hogy minden államban eltöltsek bizonyos 
időt, mert a közvetlen tapasztalás sokkal többet ér, mint a tájékoztató 
könyvek . .. Meg szeretném találni a német iskolákban mindazt, amivel 
előbbre lehetne vinni a magyar nevelésügyet, de lerázva róluk mindent, 
ami a magyar jellemnek, jelennek és jövőnek káros. Egy pillanatig 
sem kételkedem abban, hogy egy „magyar világnézeti nevelés" javára 
sokat fel lehet használni abból, amit a nemzetközi törekvések va
lósítottak meg. Szentül hiszem, hogy az ilyen neveléssel állunk vagy 
veszünk. Más út nincs. Köröttünk mindenütt a legerősebb nemzeti tö
rekvés szolgálatában áll az iskola. Megölhetik ítt-ott a nemzeti érzést, 
de a gazdasági érdekek harcában nem lesz béke soha. Azé a nemzeté 
a boldogabb jövendő, melynek sikerül a gazdasági ellentéteket az egyes 
társadalmi rétegek között enyhíteni s emellett a nemzeti érzés és össze
tartozás gondolatát erősíteni. Reánk alkalmazva, mondjuk a régi szóval, 
hogy demokratikus Magyarországot kell megteremteni az új magyar 
nevelésnek. Nézetem szerint ilyenné tisztul meg minden mai szél
sőséges politikai törekvés. A visszahatás tünetei mindenütt megvannak,
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ha itt-ott még nagyon is erős az erjedés. Ha az erjedés mérgétől meg 
tudjuk kímélni magunkat, boldogok leszünk.

Sokat tépelődöm ezekkel a gondolatokkal. Keresek valami hatá
rozott világnézetet az új pedagógiai törekvésekben, ami megfelelne a 
mi viszonyainknak s ami az én magyar világnézeti nevelésemmel egybe
vágna. Egyelőre nehéz a törekvéseket közös nevezőre hozni, mert még 
nem tisztultak meg a pártpolitika salakjától. De azért sem könnyű, mert 
még csak a részletekben mutatkoznak s korántsem tudnak fölemelkedni 
az abszolút értékig. Mikor lesz ezekből a „Schulbewegung“-okból pe
dagógiai rendszer, — ki tudná megmondani?“ s.

Tanulmányút Görögországban.
A debreceni Kollégium kebelébe tartozó református tanárképző 

intézet 11 hallgatója — valamennyi latin és görög szakos — vezetésem 
alatti, évi március 22-től kezdődőleg április 17-ig bezárólag tanulmány
útat tett Görögországban. A tanulmányútat a tiszántúli ref. egyház- 
kerület nagylelkű adománya tette lehetővé, mivel úgy a hallgatók, mint 
a vezető tanár fejenként 500-500 pengőt kaptak erre a célra. A tanul
mányút uralkodó célja klasszika-philologiai volt, vagyis az archaeologia 
körébe tartozó mindenféle emléknek megszemlélése és tanulmányozása.

Útirányunk ez volt: Debrecen, Budapest, Fiume, (innen hajón) 
Piraeusz, Athén (5 nap tartózkodás), Itea, Delphi (1 nap), Patras, 
Olympia (1 nap), Tripolisz, Nauplia (2 nap), Epidaurus, Argos, Tyrins, 
Mikenai, Athén, (innen hajón) Kréta szigetén Herakleion (IV2 nap), 
Knossos, (hajón vissza) Athén, Szaloniki, Belgrád, Budapest, Debrecen. 
Általában minden éjjel aludtunk, csak a ki- és visszautazásnál töltöt
tünk 1, illetőleg 2 éjjelt vasútikocsiban. A tanulmányúthoz csatlakoztak 
a maguk költségén: Csépke Andor és felesége, Csatári Endre hódmező
vásárhelyi, Kornya Sándor debreceni tanárok.

A tanulmányút általában véve programmszerűleg folyt le, az előre 
kitűzött, tervet végrehajtottuk. Felejthetetlenül szép emlékeket, rendkívül 
becses és értékes tanulságokat és szemléleten felépülő ismereteket hoz
tunk magunkkal. Meg vagyok győződve, hogy az Alma Mater bőkezű 
adománya a hallgatók lelkét olyan magvakkal vetette be, amelyeknek 
termése dús és áldásthozó fog lenni. Delphiben az ottani múzeumi igaz
gató, Herakleionban szintén a múzeum direktora, az athéni nemzeti 
múzeumban pedig dr. Láng Nándor debreceni egy. tanár, egyben a leg
kiválóbb mostani magyar archaeologus, kalauzolt bennünket és részesített 
szakszerű magyarázatban. Minden egyes helynek megvan a maga külön
leges hatása és varázsa, amit csak a helyszínen lehet megérezni és 
megérteni. De külön ki kell emelnem mégis Kréta szigetének a jelen
tőségét, amely a mínosi kultúra újabban egyre erősebben kibontakozó 
és folyton szaporodó maradványaiban nyilatkozik meg. Egy hatalmas 
művelődési korszak ez, kb. 1500 esztendővel, mely végigfutva a külön
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böző fejlődési mozzanatokat felemelkedik a virágzás tetőfokára s aztán 
— valószínűleg a dór vándorlás viharai következtében — elpusztúl és 
sírjába temetkezik, A herakleioni múzeum erről az egész életfolyamat
ról világos képet ad.

Ki kell emelnem a görög hatóságok rendkívüli előzékenységét. A 
görög kultuszminisztérium athéni tartózkodásunk idejére egy görög 
középiskolai tanárt rendelt ki kíséretül számunkra : Dimitri Manolapoulo-t, 
aki fáradhatatlan buzgósággal és szerető jóindulattal támogatott mindig 
bennünket. Mikor ezt az intézkedést megköszönni a görög kultuszminisz
terhez elmentünk, a miniszter nem lévén a hivatalában, a helyettese, 
az államtitkár fogadott azonnal bennünket és vidéki kirándulásunk biz
tosítása végett önelhatározásból egy hivatalos rendeletet adott ki írásban, 
amelyben a görög archaeologiai és múzeumi vezetőségeket utasította a 
mi jóakaraté fogadásunkra, sőt Delphibe és Olympíába sürgönyt küldött 
megfelelő tartalommal. De a görög vasút- és hajóstársaságok is udvari
asak voltak mindig, azonkívül a vasúton 50 °/o-os, a hajókon 30—40 %-os 
kedvezményeket engedélyeztek. A megélhetés általában olcsóbb, mint 
nálunk. Ezért volt lehetséges, hogy 2 nap híján 4 hetes hosszú utat 
500 pengőből fejenként — persze szerény igények közt — meg le
hetett csinálni.

Dr. Bessenyei Lajos.

Hazai és külíöldí irodalom.
Dr. Sebestyén Jenő: A református nő lelki világa. I—III. 

kötet. Sylvester kiadás. Ára 12 P.
A női lélek öntudatra ébredése és szent szolgálata nélkül nincs 

és nem lehet igazi virágzása az egyháznak Magyarországon sem — 
mondja a szerző mindjárt a könyve előszavában. Ez a meggyőződése 
sarkalja szép és okos könyve megírására egyenesen azzal a céllal, 
„hogy a kálvinista világnézet és életfelfogás nagy elveit a mai, XX. 
századbeli református nő élete számára felmutassa s azokat annak 
életére egyszersmind alkalmazza is. A kísérlet új és még irodalma 
sincs. Azonban a XX. század nagy lelki szükségei és egyszersmind 
fenyegető veszedelmei arra kényszerítenek bennünket, hogy a mi asszo
nyaink és leányaink lelkét is felfegyverezzük s azokat a nagy értéke
ket, amelyeket Isten az ő életükben számukra adott, egyházunk, hazánk 
és társadalmunk számára élő erőkké tegyük.“

Sok oldalról és sokféleképen megfogja és tárgyalja témáját minden 
elismerésre méltó szorgalommal és türelemmel. Nem kerülik el figyelmét 
sem a nagy, sem a kicsi kérdések. Témáját széles megalapozással 
készíti elő. Mielőtt a református nő lelki világának kérdéseit tárgyalná, 
foglalkozik az asszony sorsával és tragédiájával a szentírás világánál. 
Betekint a nő lelki világába az ó- és újtestamentum világában, a magyar 
történelemben. Ezután érkezik el a ref. nő lelkivilágához, melyben
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Isten áll a középpontban : „Ezért a kálvinista nő lelke mindig olyan, 
mint a nagyon szép és nagyon gondozott, de a világ előtt mélyen el
zárt színpompás kertek, amelyekben rendezettség, törvény, ízlés, szép
ség, gondolat, tehát lélek lakozik. Nem nyilvános parkok tehát, ame
lyeket az élet országútjai át meg átszelnek s abba bárki, akár a leg
hitványabb lélek is szabadon betörhet, hanem mély titkú elzárt kertek, 
amelyekben — mint egykor a paradicsomban, (I. Mózes 3. 8.) Isten maga 
jár s Ő tölti meg szépséggel, illattal, lélekkel annak belső világát. 
Krisztus illatát árasztó elzárt kertek tehát ezek, amelyek mélyén ott 
áll a középpontban Isten szentélye s azokról Böcklin minden ecsetjénél 
szebb és mélyebb misztikummal naponként száll fel Istenhez a tiszta 
nőiesség és újjáteremtett női lelkűlet gazdag illatozású áldozati füstje“. 
(I. kötet. 131. o.)

A női lelkűlet ilyen szépségeinek a mi asszonyaink és leányaink 
életén keresztül életstílussá kell válni a magyar ref. társadalom életében. 
„Képzeljük el, hogy micsoda hatása lenne annak, ha Magyarországon 
a református arisztokrata asszonyok járnának a kálvinista életstílus be
vezetésében jó példával elől, Ha utánuk és velük együtt az egész 
gentryosztály asszonyai és leányai, megvetvén a párizsi félvilági és szín
házi szellem által vezetett és inspirált, modern női életstílust és lelkű
letet, oly energikusan és Istent szolgáló nemes öntudattal igyekeznének 
a református keresztyénség elveit a maguk világában uralkodóvá tenni, 
ahogy azt a XVI. század hívő nagyasszonyai tették! És mi lenne, ha 
hasonló szellemben indulna el munkára úgy a, vidéki nagy városok in
telligenciája, református és gazdag cívisosztálya, valamint a ref. iparosok 
és kereskedők társadalma is, hogy végül ez a szép és nemes öntudat, 
a tiszta és fennkölt életstílus formájában még az egyszerű falusi gazda
társadalom asszonyainak és leányainak életén is meglátszanék ?!“ 
(II. kötet. 175. o.)

Mind igen tanulságos, amit a ref. nő lelki világának életbevágó, 
szinte sorsdöntő nagy kérdéseiről mond a házasságban és a családi 
életben. A leány, a menyasszony, a hitves, az anya, a háziasszony a 
boldogságban és a kereszt alatt, mind feleletet kap élete nagy kérdé
seire. Nem felejti el megtárgyalni szerzőnk a vegyes házasság és a 
válás kérdéseit sem. A családi élet dolgai mellett megmutatja az egy
házi életben való munkás résztvétel gazdag és áldott lehetőségeit. Körül
tekintő gondossággal rajzolja és mutatja meg a kálvinista papné és a 
papleányok helyzetét és teendőit az egyház életében. Azután rámutat 
a női élet azon eszményképére, melyet a református nőnek követni kell 
életének minden viszonylatában, melynek ott kell tündökölnie az arcán, 
a beszédén, a viselkedésében, az öltözködésében. Elmondja, hogy mi
ként fejtheti ki nemesítő hatását a modern társadalomban, a társaság
ban, szórakozásban, munkában, politikában, a társadalmi bűnök elleni 
harcban, a férfiakkal szemben való viselkedésében. Komoly, tiszta ke
resztyén felfogásban tárgyalja a rokonszenv, barátság, szerelem kérdé
seit. Feltárja őszintén a modern élet kísértéseit, de megmutatja a véde
kezés módjait. Látjuk a testi és lelki szépséget a református nő gon
dolkozásában, a református nő külső megjelenését, a divat és testápolás
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kérdéseihez való viszonyát. Megemlíti szerző a magyar református nő
nevelés nagy mulasztásait. Nem kerüli el a református nő lelki fejlődé
sének nehézségeit, de ezeken túl megrajzolja a fejlődés távlatait s végül 
rámutat a református nő missziójára.

„Ezen a magyar földön — mondja — már égető sürgősen szük
ségünk van megváltott lelkű, fennkölt gondolkozású, nőiességükben Isten 
kegyelmi erőitől kivirágzott, ideáljaikat, életprogrammjukat, missziójukat 
tisztán látó asszonyokra és leányokra, akik a maguk rendeltetését az 
élő Istennel való szent találkozás egy elragadtatott pillanatában meglátva, 
megértik azt is, hogy hitükre, lelkűkre, szerelmükre, munkájukra, idealiz
musukra, hűségükre, kötelességérzetükre, önfeláldozásukra, önzetlensé
gükre és áldozatkészségükre, a családi körön sokszor kívül és túl is 
(de azon belül mindenkor), az egyháznak, hazának, nemzetnek és tár
sadalomnak is kimondhatatlanul nagy szüksége van, hogy eljöjjön az az 
idő, amikor a magyar kálvinizmusra gondolva is így legyenek kényte
lenek felkiáltani a hitetlenek: „Oh ezek a reformátusok! Micsoda asz- 
szonyaik vannak!“

Hiányokat persze lehetne találni a könyvben, de ne azt keressük, 
ami nincs benne, hanem olvassuk örömmel azt, ami benne van. Olvasnák 
különösen a református nők, akiknek számára megíratott. Bár megvaló
sulna az író reménysége: „És meglehet az is, hogy — e könyv ked
vező fogadtatása után — eljön az az idő is, amikor, Isten segítségével, 
egy második kiadásban mindazt felvehetjük, amelynek most ki kellett 
maradnia, sőt mindazokra a kérdésekre is feleletet adhatunk, amelyeket 
az olvasók — e könyv hatása alatt — az íróhoz fognak intézni".

Bizony így készülnek a tartós életű könyvek nyugaton is.
Csomasz Dezső.

Boros György: Brassai Sámuel élete. Kolozsvár. Minerva, 1927. 
Budapest. Studium bizománya 372 1.

Hatalmas életrajz, mely azonban nem teszi feleslegessé Fitz I. 
könyvét (II. kiadása 1912.), bár néhány adatát helyesbíti. Ha valaki, 
akkor Boros Gy. unitárius teol. tanár volt hivatva ez életrajz megírására, 
mert vagy 20 évig összeköttetésben állott Brassaival és 1897-től kez- 
dődőleg hatalmas anyagot gyűjtött össze, melyet a maga teljességében 
most sem használt fel.

így is mindent megtalálunk benne, amire nézve felvilágosítást 
óhajtunk, sőt talán felesleges részleteket is kapunk, mert a jelen életrajz 
elég sablonosán indul és pl. túlbőven ismerteti a „családot" ; azonban 
annál érdekesebb és élénkebb lesz, hiszen Brassai 3 év hijján (1800— 
1897) egy századot élt végig, ami már magában is felette érdekes és a 
tudós szerző nem is mulasztja el kellőkép a változó miliőt is jellemezni, 
melyben Brassai élt, felnőtt és működött. Főbb állomáshelyei: 12 évi 
nevelői működés a Bethlen-családoknál 1837-ig, a szabadságharcig 
tanár a kolozsvári unitárius kollégiumban, majd 9 évig Budapesten 
tanár és zenekritikus. 60 éves korában az Erdélyi Muzeum Egylet őre, 
72 éves korában pedig katedrát kap az újonnan megnyílt kolozsvári 
egyetemen, honnan 1883-ban nyugalomba vonul. E közben hihetetlen 
méretű és bámulatosan sokoldalú irodalmi működés, mely az 1832-ben
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megjelent esztétikai dolgozatával kezdődik. Mint középiskolai tanár, 
valóságos tanügyi reformátor; tankönyvsorozatot indít meg, majd nyel
vészeti kutatásokba fog, melyek igen nagy jelentőségre emelkednek, 
ezenkívül a botanika terén is nyomot hagy. Egyetemi tanár korában 
kötelességszerűen a matematikával, majd a filozófiával foglalkozik, úgy 
hogy a halálakor elhangzott akadémiai jelentés szerint Brassai az Aka
démia három osztályának majd mindenik tudományát művelte: a mate
matikát, filozófiát, természettudományt, klasszika filológiát és magyar 
nyelvészetet. Nagy tudományossága mellett is megmaradt vallásos alapon 
és unitárius hitét a jövő vallásának fogta fel. Mint ember, különálló 
egyéniség volt, sőt különösség volt, szerette a nők társaságát, de soha
sem nősült meg. Mindenkép rendkívüli ember, csupa tehetség, hatalmas 
akarat. Jól jellemzi Gárdonyi: „Benne egy évszázad küzdött s évszá
zad enyészett, szikra helyett „most örökéietű fény.“ Köszönjük Boros
nak ezt a nagyszabású munkát, kár, hogy nagy tudása nem párosul 
művészi előadással. Sz. Ö.

Dr. Frank Antal: Jó gyermekek — rósz gyermekek. Szülők 
Könyvtárai 11. szám. Szerkeszti Imre Sándor egyetemi tanár. Budapest, 
a Studium kiadása. Ára 1'60 P.

Ez az 51 lapra terjedő művecske 7 fejezetben, igen sok pél
dában alkalmat nyújt a szülőknek arra, hogy gondolkodjanak azon, vájjon 
miképen kell a családi élet igen egyszerű, mindennapi eseteit felfogniok, 
ha valóban azt akarják, hogv gyermekeik ne legyenek hazug, lusta, 
engedetlen, torkos és válogatós, elkényeztetett gyermekek. A szülők eme 
munkájának s törekvésének segítségére szolgálnak a könyyecske végső 
fejezetei is, melyek a gyermekek pajtásainak hatásáról, valamint az apa 
és anya ellentétes nevelői hatásáról szólnak. Az úgynevezett szülői ér
tekezletek szempontjából is kiválóan gondolatébresztő ez a művecske, 
melyet a gyermekek nevelője, tanítója is jól felhasználhat. A művecs- 
kében olvasható fejezetek s a fejezetekben levő pompásan megválogatott, 
tanulságos példák élénken és találóan szemléltetik azt, amiről Imre Sándor, 
a Szülők Könyvtára tudós szerkesztője, ezeket írja az előszóban: „Ki 
sem lehet meríteni a szülők által elkövetett apró hibák seregét, de elejét 
lehet venni nagy bajoknak, ha mindig ügyelünk magunkra. Ezek a lapok 
alkalmat adnak némi önvizsgálatra és megerősítik azt a gondolatot, hogy 
a gyermek jó és rossz irányú fejlődésének az okát elsősorban mindig 
magunkban kell keresnünk“.

Valóban, az a szülő, aki e könyvecskét olvassa, nagyon sokat 
tanulhat belőle. Mindenekelőtt azt, hogy a gyermek jellemének s jövő 
boldogulásának szempontjából nem tekinthetők lényegteleneknek a csa
ládi életben előforduló mindennapi, egyszerű esetek sem. Alaposan meg 
kell gondolnunk saját szavainkat s tetteinket, a házastársaknak tisztáz- 
niok kell gyermekeikről való nézeteiket, boncolgatniok kell gyermekeik 
jó vagy rossz irányú fejlődésének okait, a káros okokat meg kell előz
niük s ezeket a jó irányú fejlődésre kedvező okokkal helyettesíteniük. 
Okosan s őszintén kell törődnünk gyermekünk jó vagy rossz irányú fej
lődésének minden mozzanatával. Ez a könyvecske igazán gyakorlati
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módon nyújt alkalmat s irányítást a szülőknek az önvizsgálatra is. Erre 
az önvizsgálatra nagy szükség van a nevelésben.

Sokban emlékeztet ez a müvecske Salzmannak, a német philan- 
tropisták vezér-pedagógusának 1780-ban megjelent Rákkönyvecskéjére 
(Krebsbüchlein), melynek célzatossága az, hogy a szülők világosíttassanak 
fel gyermekeik helyes irányú nevelése felől. Azt mondja Salzmann, hogy 
„a gyermekek minden hibájának okai legnagyobbrészt az apában vagy 
anyában, avagy mind a kettőben keresendők. Ez kíméletlenül hangzik 
ugyan, de a dolog úgy van.“ És Salzmmann rengeteg példában gúnnyal 
ostorozza a szülők aprónak látszó hibáit, melyekből gyermekeik neve
lésében nagy bajok támadhatnak. Ezekkel a kiélezett példákkal Salz- 
mann arra akarja a szülőket eszméltetni s indítani, hogy méltassák 
nagyobb figyelemre saját példaadásukat és vegyék észre gyermekeik 
hibáit.

A Szülők Könyvtárának ez a kisterjedelmű, de tartalmilag nagy
értékű, könnyen megszerezhető füzete tudományosan helytálló, bőséges 
tanulságokkal szolgálhat a szülőknek s nevelőknek. A szerző nem a 
gúny ostorát használja, hanem tárgyát a legnagyobb jóindulattal, sze
retettel, könnyed, élvezetes alakban adja elénk,

(Sopron) Hamar Gyula.

Szabolcska László: Gárdonyi élete és költészete. Helikon. 
Temesvár, 1926.

Örömmel és érdeklődéssel vesszük kezünkbe e könyvet, hiszen 
két nagy, minden magyar előtt ismert és tisztelt név ékesíti a fedőlapját. 
Az egyik név a magyar irodalom „láthatatlan ember"-ének a neve, a 
másik nagy magyar néven pedig annak még ismeretlen viselője mondja 
el kis művével a „Szezám tárulj!" varázs igét, hogy beléphessen abba 
az ezeregyéjszakái palotánál is tündéribb világba, a költészet ragyogó 
kastélyába, hová már a neve is predesztinálja.

Hogy maga is sejti, hogy ígéret ez a név, az kitűnik abból a meg
kapó legelső mondatából, mellyel első könyvét legjobb, legigazabb 
barátjának, édesapjának ajánlja. — Érdeklődésünk csak fokozódik, 
mikor a könyv előszavából, melyet kitűnő kritikusunk és irodalomtudó
sunk, Császár Elemér adott a könyv útravalójául, megtudjuk, hogy a 
legujabbkori magyar irodalom nagy epikusának és kiváló lírikusának 
30 éves gyönyörű barátságáról szól. A közreadott levelekből láthatjuk, 
hogy a sok, Gárdonyit igazán érdekesen és uj oldalról jellemző egyéni 
vonatkozás mellett milyen sokszor szól irodalmi, költői kérdésekről is, 
véleményt mond, tanácsot ad, tárgyat jelöl, irányt mutat költőtársának, 
Szabolcska Mihálynak. És mikor akadémiai taggá választásakor üdvözli 
Szabolcskát, akkor hangoztatja a „nemzeti akadémia" szükségességét. 
Ennek a mély és igaz barátságnak testté válása ez a könyv, melynek 
legértékesebb részletei — mint ezt már az előszó írója is kijelenti — 
a közrebocsátott levelek. Ezek alapján adja az író az I. részben Gár
donyi életrajzát s nem egy olyan vonást húz meg ezen a rajzon élesen 
és jellemzően, mely eddig éppen ..láthatatlan" volt. Szépen jellemzi pl. 
Gárdonyi gyermekkori visszaemlékezései alapján a költőnek szülei iránt
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fejlődő érzéseit, anyja iránt ápolt áhitatos gyöngédségét, apjával szem
ben érzett bámulatát, annak hazafiasságán fakadt büszkeségét. — Érde
kes itt a sok ügyesen és találóan alkalmazott Arany idézet Bolond Istók
ból s ez hű és jellemző is, mert ezeket a csodálatosan hasonló körül
ményeket és hangulatokat kettejük életében és lelki fejlődésében már 
maga Gárdonyi is felfedzte és emlegette is idézetek formájában. A II. 
rész Gárdonyinak sokszor meg nem értett s még a mai tudatban is 
„bogaras“-nak és emberkerülőnek ismert egyéniségéről szól s közvetlen 
közelből látva, itt is sok minden válik érthetővé. Hogy néhol lényeg
telen dolgok fontosaknak tűnnek fel s hogy ezeknek alapos tárgyalása 
talán a fontoskodás látszatát is kelti, csak annak a nagy szeretetnek a 
következménye lehet, mellyel a fiatal író tárgyát kezeli. Talán elkerül
hető lett volna Gárdonyi és Szabolcsba egy tervezett baráti találkozását 
akaratlanul késleltető, köztiszteletben állt személyiségnek a néven neve
zése is. Pedig, hogy nagyon megválogatja az író mondanivalóját, kitű
nik sok-, már-már felesleges szerénykedéséből, mellyel okát is adja adatai 
„leközlésének“, (mely magyartalan kifejezés több más idegenszerűség
gel gyakran fordul elő a könyv kárára,) holott biztos lehet abban, hogy 
Gárdonyiról szóló könyvben ezek helytállók s kell, hogy érdekelje az 
olvasót. Nem egészen világos a könyv kezdete. A III. fejezet „Vallása", 
a IV. „Hite és vallásossága" címen sorakozik a II. („Egyénisége") mellé. 
Hiszen a IV. a III.-nak s mindkettő a Il.-nak a körébe tartozik, miért 
ennyire tagolni ? — A költő vallásosságának nehéz kérdését sok tapin
tattal tárgyalja s meggyőző és kibékítő a Gárdonyi szélsőséges leveleit 
mentő Saul-Pál hasonlat. — Az V. fejezet Gárdonyi „munkái- és köl
tészeté-"nek jellemzése. Sok megértéssel tárgyalja itt is az 1814 határ
kőül jelzett év előtti fejletlenebb müveket s rajongó szeretettel az utána 
írt mesteri alkotásokat. Ügyesen oldja meg a Göre-kérdés nehézségét, 
kifejtve, hogy Göre a Gárdonyi-szerette nép személyesitője s csak unal
masan gyakori hazajárása folytán vált modorossá, aminek okát azonban 
Gárdonyi szavával mondja: „egyetlen tőkém egy betű."

Érdekes és jól használható adatainak értékét és müvének élvez- 
hetőségét emeli az író a fejezetek elé alkalmazott Gárdonyi-költemények 
gyönyörködtető hatásával, hiszen a virágot oly nagyon szerető költő 
pompás kertjének legpompásabb, legillatosabb virágait szedi itt bokrétába.

(Budapest) Dr Zelenka Margit.

Dr. Borbély István: A régi Torockó. Cluj-Kolozsvár 1927. 175 1. 
Studium bizománya Budapest.

Ahova egykor Jókai fantáziájának szárnyain jutottunk, odavezeti 
el olvasóit a szerző. Jókai érzésvilágából egy vonás nála is megmarad, 
a nagy szeretet, ragaszkodás e magyar vérrel, verejtékkel oly bőven 
öntözött föld iránt.

A székelykő lábánál húzódik meg e városka, a magyar unitáriu
sok egyik büszkesége. A magas bérc emberemlékezet óta mindig őrhelye 
volt Erdély lakóinak. A hatvanas években még állt a régi őrtorony.

A római és szláv megszállás gyér adatai után főként a magyar 
középkor idejével foglalkozik a szerző. Művét a nagyközönségnek
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szánta, ezért sajnáljuk, hogy adatait nem egyszer nyersen, földolgozatla- 
nul közli le művecskéjében egész terjedelmükben (30-33. 1, 109-129 1 
stb). Az osztrák eísenwurzeli vasbányászok XII. századi beköltözését 
és régi kiváltságaikért folytatott négy és fészázados perlekedését olvas
suk legbővebben e könyvecskéből. A reformáció korát csak épen hogy 
érinti. Függelékül egy kis földrajzi ismertetést is csatol müvéhez. Úgy 
érezzük, hogy ebbe mindenképen belekivánkozott volna a jelenlegi nép
rajzi és egyéb statisztikai adatok legfontosabbja. Hadd látnánk, hogy 
az erdélyi magyar kultúrának ez a régi mentsvára hogyan állja a jelen 
keserű megpróbáltatásait. Érdeklődéssel várjuk a müvecske második 
kötetét. Dr. K. I.

Gaudy László: A bibliai történetek tanításának valláspeda- 
gógíai módszertana. Debrecen. 1928. 63. lap. Ára 2'60 P.

Nagyon szegényes ev. valláspedagógiai irodalmunkban egyenesen 
eseményszámba megy ez a minden ízében komoly és alapos munka. 
Szerző jóval többet ad, mint amennyit könyvének a címe ígér, ameny- 
nyiben a bibliai történetek módszertanán kívül áttekintést kapunk a 
katechetika és módszertan történetéről, az ószövetség és a káté jelen
tőségéről, a bibliai történetek tanításának előfeltételeiről, a mai vallás- 
pedagógiai irányokról stb. Szerző a legjobb német források (Niebergall, 
Eberhard, Kabisch, Matthes stb.) alapján dolgozott, a legmodernebb 
valláspedagógiai törekvéseket ismerteti, de azért nem pusztán tolmá- 
csolója forrásainak, hanem mindig megtartja önálló ítéletét, melyet azon
ban olykor az ifjúságot jellemző kissé túl önérzetes hangon fejez ki. 
Látjuk, hogy behatóan foglalkozott az ide vágó kérdésekkel és mind
egyikre nézve igyekezett határozott állást foglalni. Aki tehát könyvét 
elolvassa, nemcsak becses útmutatásokat kap a bibliai történetek kér
désének a módszerére nézve, hanem pompás tájékoztatót is a mai 
valláspedagógia, vagyis a vallástanítás módszertana terén felmerülő prob
lémák tekintetében, sőt a gyakorlati teológia akárhány speciális kérdé
sére is világosság esik. Mindezt hálával fogadjuk, bár szerkezeti szem
pontból véve azt lehetne mondani, hogy túlságos nagy feneket kerített 
tkpi témájának. Jóllehet itt-ott pl. a kátétanítását illetőleg nem értünk 
egyet a szerzővel, de azért tiszteletben tartjuk mindig kellőképen meg
okolt véleményét. Munkájának egyik jó oldala alapossága és megbíz
hatósága is, egy pár kevésbbé szabatos állítás (pl. hogy a Herbart 5 
fokozatáról beszél, holott Herbart csak négyet vett föl, csak követői 
(Ziller, Rein) toldották meg az ötödikkel; vagy hogy Herbart pedagó
giája rokonságot tűntet fel a hégeli filozófiával stb.) nem von le érde
méből semmit. A műve végén közölt próbaleckékből is sokan okul
hatnak, bár az is bizonyos, hogy mások viszont máskép dolgoznák fel 
az egyes tárgyakat. Hogy pl. Jób története az Isten iránti szeretet pél
dáját állítja elénk, csak egy szempont; felsőbb fokon itt nézetünk sze
rint kikerülhetetlen a teodicea problémájának a fölvetése. — Gaudy nagy 
szorgalommal, körültekintéssel és hozzáértéssel készült munkáját melegen 
ajánljuk összes (nemcsak vallástanár !) kartársaink figyelmébe. Sz. Ö.



Válasz Trócsányí Dezsőnek a Magyar Nyelvtanának ismer
tetése kapcsán közölt észrevételeimre tett megjegyzéseire. Elmé
letek — különösen nyelvi kérdésekben — mindig voltak, ma is vannak, 
ezután is lesznek s mivel minden elméletnek vannak hívei, nem csoda, 
ha a „grammatici certant“ közmondás bizonysága szerint ily kérdések
ben az eltérő nézetek egymással szembe kerülnek. A nyelvtanítással 
foglalkozó középiskolai tanároknak megvannak a magok elvei s mi akár
mit beszélünk, az általok helyesnek tartott elvek szerint járnak el taní
tásuk közben. Közölt észrevételeimnek magam sem tulajdonítottam nagy 
értéket s kijelentettem, hogy másoknak e tekintetben való felfogását 
tiszteletben tartom. Különben is az a véleményem, hogy aki valamivel 
a nyilvánosság elé lép, annak tűrnie kell a tárgyilagos bírálatot. Én is 
nyugodtan tűröm másoknak az enyémmel ellenkező felfogását. Ezen 
válaszom megírására is azon egyetlen megjegyzés kényszerít, melyben 
látszólag azon vád lappang, mintha én nem helyeselném nyelvünkben 
az új szavak képzését. És hogy a vád igazolható legyen, Trócsányi 
Dezső azon hibába esik, amit Szemlénk 189. lapján Gerőcz Kálmánnak 
adott válaszában szóvá tesz, hogy t. i. egyik darabban idézett monda
tomat nem az én szavaimmal, hanem a saját maga szavaival egészíti ki. 
A 10. c) alatt ugyanis így idézi írásomat: Legyünk elkészülve, hogy... 
valaki új képzőket fog megállapítani, holott én ezt írtam: Legyünk el
készülve, hogy . . . valaki a kézbesít igéből sít képzőt fog megállapítani 
és új szó gyanánt kirukkol a zsebbesit szóval. Tehát én nem új kép
zővel új szavak képzését helytelenítem, hanem a viszonyragos névből 
képzett s egyéb ott általam felhozott kérni jöttelek, csodálkozták a lát
ványt, gyékkend ( jöjjön kend) és hasonló torzított szavakat és kifeje
zéseket kifogásoltam, de nyelvünknek új szavak képzése által való fej
lődését, e fejlődés lehetőségét, erre való képességét és ehhez való jogát 
sohasem tagadtam. — Egyéb megjegyzéseire válaszolni nem tartom 
szükségesnek, mert könyve ismertetése kapcsán elég világos szavakkal 
fejeztem ki mondanivalóimat, melyekből hozzáértő ember megalkothatja 
helyeslő vagy elítélő véleményét felfogásomról. A további magyarázko
dást tehát a magam részéről feleslegesnek tartom.* Faragó Bálint

Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1929. április 1. számában Körösi H. be

számol a 6 fővárosi könykiadó által hirdetett pályázat („Tud-e a nép
iskola jó könyvre nevelni ?“) általános eredményéről. Barcsai K. pompás 
cikkben, melyből a középfokú iskolák tanárai is okulhatnak, értekezik 
a történelmi érzék fejlesztéséről a népiskolában. Törös László folytatja 
a német kísérleti iskolák és ískolaügyi kísérletek c. cikkét, melyben 
autopsia alapján elevenen és tanulságosan ismerteti a német munka-

* Ezzel a válasszal a vitát lezárjuk. Szerk.
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iskolát és munkamódszert. Sztankó B. folytatja a Magyar népdal a 
magyar népiskolában c. cikkét. — Az április 15-iki számban Körösi H. 
ismerteti Klebelsberg miniszter legújabb, változatos tartalmú művét 
(Küzdelmek könyve), Kodály Z. „A magyar népdal művészeti jelentő
sége" címen rámutat arra, hogy a magyarság elfelejtette zenei tradícióját 
és most, hogy újra felhangzik, meg kell szoknia, mint egy elfelejtett 
nyelvet! Törös L, említett cikke tovább folyik. — A május 1. számban 
Körösi H. ismerteti Herczeg F. véleményét a magyar néptanítókról 
abból az alkalomból, hogy a fentemlített pályaműveket áttanulmányozta. 
A pályázat eredményét fényes sikerűnek mondja és nem győz eléggé 
csodálkozni azon: „mennyi nagy műveltségű elme, milyen talpraesett 
megállapítások, mennyi írói készség". — E szép eredménynek is csak 
örülhetünk! Ugyan e számban megtaláljuk Kornis Gy. államtitkárnak 
a M. P. T. ezidci közgyűlésén tartott és nagy feltűnést keltett felolva
sását : „Kultúra és túlterhelés" címen. — K. L, ismerteti ama német 
rendeleteket, melyeknek célja, hogy az iskolát a „népek békéje" szol
gálatába helyezze. — Folytatódik e számban is Törös L. cikke.

A Magyar Szemle 1929. májusi számában Trócsányí Zoltán 
felette érdekes képet rajzol Sárospatakról és főiskolájáról. Rámutat 
arra, hogy e nagymultú városkában leromboltak mindent, ami a múlt 
idők emlékét őrizte volna és csak a kollégium gyűjteményei, a Rákóczi 
vár, pár ódon épület és a kath. templom indíthat meg történeti remi- 
niscenciákat, A városban nincs egyetlenegy régi műemlék sem. A főiskola 
a várostól függetlenül fejlődött, nevefői jelentősége csorbithatatlanul 
fennáll és Klebelsberg miniszter hatalmas államsegéllyel igyekszik ezt 
fokozni. Ma a város is újra emelkedőben van, lakosságának száma nő, 
hivatalai szaporodnak, utcái csinosodnak.

A Kálvinista Szemle 1929. május 4-iki számában Bessenyei
L.-nak a Protestáns Tanügyi Szemlében megjelent cikke kapcsán a 
szerkesztő azt az érdekes gondolatot veti fel, hogy keresztül kellene 
vinni, hogy a ref. (prot.) iskolák az államsegély elfogadása ellenére ne 
legyenek kénytelenek az állami tantervhez alkalmazkodni, hanem saját 
felekezeti tantervűk szerint taníthassanak. Ez a gondolat a megváltozott 
nemzetiségi viszonyok következtében nem utópia többé! Az állam meg
jelölhetné a kereteket, de ezek között szabadabban mozoghatnának a 
felekezeti iskolák, mint ahogy ez most történik. A régi prot. tradíciók 
és egyéni vonások erélyesebb felkarolása csak javára válnék a kissé 
nagyon is uniformizált magyar köznevelésnek!

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesűleti Közlöny április 5-iki 
számában a nagyon elszomorító helyzetjelentés után különös figyelmet 
érdemel Jámbor Gy. értekezése az internátusi nevelésről. Az általa 
megkülönböztetett 3 irány közül (szocialisztikus, individualisztikus és 
tradicionális) az utóbbit tartja követésre méltónak, de hozzá teszi, hogy 
gondosan el kell hagynunk a helyt nem álló, sok esetben meghaladott
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álláspontokat, viszont át kell vennünk azokat az intézkedéseket, ame
lyek a másik iránynál jól beváltak s a lényeget képező alapelvekkel 
összhangba hozhatók.

Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesűletí Közlöny 1929. ápri
lisi számában két cikk is foglalkozik a polgári iskola gazdasági irányú 
átszervezésével (Geszthelyi Nagy László és Szuhács Jánosé) jeléül 
annak, hogy ez a kérdés most a 8 osztályos elemi iskola és 2 éves 
gazdasági ismétlő iskola felállításának a küszöbén nagyon is időszerű.

Az Emmaus felé (evang. theológusok folyóirata) nagyon helyesen 
új rovattal, az evang. tanítójelöltek rovatával bővült. Ez az egyesülés 
egy folyóirat keretében igen alkalmas arra, hogy közelebb hozza egy
máshoz a lelkészi és tanítói rendet. Jobban megértik és jobban meg
becsülik majd egymás hivatását, ha együtt dolgozva a tanítójelöltek, 
többet foglalkoznak majd teológiai, a lelkészjelöltek pedig pedagógiai, 
különösen metodikai és szervezeti kérdésekkel. Az áprilisi számnak a 
tanítójelöltek számára fenntartott rovatában egy alkalmi cikken kívül 
(Tavasz) ezeket találjuk: Kezdő tanító levele volt tanárjához, Ünnep a 
soproni tanitóképzőben, Tanítási vázlat (Luther kis kátéja). — Az 
Emmaus felé szerkesztősége és kiadóhivatala Sopronban van (Torna
utca 6. szám I. emelet). Előfizetési ár egész évre 5 P.

A Magyar Tanítóképző 1929. márciusi száma vezető helyen 
az azóta elhúnyt Quint I. cikkét közli Feladataink címen. Alapgondo
lata, hogy ma oly új tanítót kell nevelni, aki a tudáson kívül tanulási 
vágyat és a gyakorlaton kívül nevelői gondolkodást is visz magával 
az életbe. — Kenyeres E. folytatja „A gyermek gondolkozásának és 
világfelfogásának fejlődése“ c. értekezését I. Piaget nyomán. Kiss 1. 
pedig szintén folytatólag közli a magyar tanítóképzés statisztikai adatait, 
Felemlítendő még két gyakorlati tanítás: Petőfi, „Füstbe ment terv" c. 
költeményének tárgyalása (Harmos S.) és állattani óra a tanítóképzőben 
(Móczár M.). A gyászrovat elparentálja Geőcze S. és Irsa Bélát.

A Család és gyermek ismét új köntöst öltött. 1929. áprilisi 
számában Nógrády L. Rótt Nándorról ir, mint a gyermekek és szegények 
püspökéről. Kemény Gábor a napilapokból ismert eset ötletéből „A 
serdülőkorú gyermekek nevelése és a púder-razzia" címen ír, kifejtvén, 
milyen óvatosan kell ez életkorral bánni. Károsnak tartja, hogy egy
általán kutassunk a gyermek zsebében vagy hogy olyan dolgok után 
kutassunk, melyek a felnőtteknél, tanítónőknél és tanárnőknél is sokszor 
megtalálhatók; minden kutatás gyanúsítást jelent és ez lealacsonyítja és 
megsebzi a gyermek lelkűletét. Óvatosan nyúljunk a gyermek tulajdo
nához és különösen a leveléhez és a legnagyobb vigyázattal a szerelmi 
leveléhez. — A „Képek a lélektani laboratóriumból" c. rovatban Nagy 
L. a tanulók egy titkos társaságáról ír, mely talán egymagában áll; 
címe volt ugyanis: „Tanárbosszantó Egyesület“. Működött pedig egy 
fővárosi gimnáziumban, tagjai 12 éves gyermekek voltak.
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A gyermek c. folyóirat 1928. 1 —10. számában fontosabb cikkek: 
A pedagógiai biológia (Nagy László), A gyermekkori hazudozás (Hra- 
bovszkyné Révész Margit), Üj Itália és Róma a gyermekekért 
(Vaermér E.). Sz. Ö.

Külföldi lapszemle.
Lehrproben und Lehrgänge. 1928. 3-ik füzetéből válogatott 

cikkek.
1928. I. H. 2. Die geistigen Strömungen auf dem Gebiet der 

neueren Litteratur- Wissenschaft stb. cimen dr. T. Kuberka tanügyi 
tanácsos értekezik. A XIX. és XX. századbeli német irodalomtudomány 
fejlődése, úgymond, három szakaszra osztható. Az első 1870-ig, a német 
idealizmus fényes korszakával van szoros összefüggésben. Az értékelő 
ítéletek ekkor nem annyira az irodalmi anyag nyugodt s tárgyilagos 
szemléletéből, mint inkább részint politikai, részint vallásos meggyőző
désből fakadnak, ennélfogva szigorúan tudományos alap nélkül szűköl
ködnek.

Ezt megteremteni és vele az irodalomtant igazi tudomány rangjára 
emelni, a következő időszak feladata, amely időszakot a tudományos 
positivizmus nevével szoktak illetni. A természettudományi szellem 
és módszer meghonosodása jellemzi ezt, két elevenbe vágó követel
ménnyel : egyik a tények gondos megállapítása, másik a tények és tény- 
sorozatoknak ok és okozatszerű szoros egybefűzése. Innen a szöveg- 
kritikához és forráskritikai kutatáshoz való erős hajlandóság (Taine 
millieu-elmélete).

A positivismusra, 1910 körül az új idealismus vagy új romantika 
korszaka következik (Dilthey, Bergson hatása). A német irodalomtudo
mány menete ezzel új irányba igazodik, Az irodalomtörténet képe 
aristokratikus vonásokat ölt s egyszersmind egyetemes jellegű lesz, 3 
komoly tényezővel, milyenek a fajiság, az eszmei tartalom és az ős
eredeti, teremtő egyéniség. Ez az új cél felé törő irány üt az újabb 
irodalomtudományra — bölcseleti bélyeget.

Majd tisztázni akarja a szerző tüzetesen, hogyan változott, alakult 
ki fokozatos fejlődésben a német irodalom világképe.

A sor élén Lessing-nek, a német szellem felszabadító hatalmas
ságának fényes alakja áll. Az ő színe, ragyogása, értéke bizonyára 
máig ugyanaz, változatlan; ám annál inkább módosultak a németeknek 
a francia klasszicizmus lényege és jelleméről alkotott képzetei. Hogy a 
francia költészet kényszer jellege a német szellemi élet területén fel
oldódott, megszűnt, az tisztán Lessing érdeme. Az ő működésének azon
ban, a negativ jelentőség mellett, positiv oldala is van. A költői alkotás 
törvényszerűségeit, szabályait az Aristoteles Poétikájában kereste és 
találta meg s magát annak tekintélyével födözi szüntelen.

Utána Herder derített új korszakot a német irodalmi életre; külö-
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nősen meglátszik ez a lángész és az eszthetikai szabályok egymáshoz 
való viszonyának a Lessingétől eltérő felfogásán.

Maid a felvilágosodás, a „Sturm und Drangperiod“ és a klasszi
cizmus kapcsolatát fejtegeti a cikkíró.

1600 körül, a nyugateurópai emberiség fejlődésében — úgymond — 
korszakalkotó változás állott be. Nemcsak a földrajzi világkép módosult, 
hanem egyúttal a középkori egyház thomistikai (Aquinói sz. Tamástól 
megszabott) világszemlélete is megsemmisült. A renaissance és refor
máció új életfelfogást teremtett.

A német irodalomtörténetben ekkor valami újszerű elem jelenik 
meg, az az életgazdagság és életmélység, amely a régi formákat szét
feszíti s szabályokkal, törvényekkel egyhamar ki nem meríthető. Az 
ismeret helyébe a megélés, az élmény lép. Mig a felvilágosodás az 
értelmet, a „Sturm u. Drang pedig az életet tette korlátlan hatalommá, 
a klasszicizmus úgy tűnik fel mellettük, mint a kettőnek összetétele, 
maga az átalakított élet.

A klasszicizmus után a romanticizmusról beszél Kuberka. A roman
tika, ő szerinte, az összhangzatos emberiesség klasszikus eszményével 
a végtelen életáradást, az utána való törekvést állítja szembe. A klasszikus 
ember, folytatja ügyes ellentétekkel, a súlyt, kormányt a maga jól 
rendezett személyiségében, önmagában hordja, a romantikus — a világ 
szüntelen zajló áramlatán úszik. A létet amaz Apollóinak, emez Dioni- 
zusinak érzi. Amaz mérték, egység felé tör, emez mozgás, végtelenség 
után sovárog, amint a klasszikus és romantikus költészet ellentétes 
volta is tükrözi, Rend, összhang jellemzi azt, az érzelem határtalansága ezt.

Mondani valóját a realizmusról egész rövidre fogja az értekező. 
A gazdasági és szellemi szabad légkörben mozgó arisztokrácia súlyos 
tételeinek helyébe, a polgárságot, sőt a munkásosztályt izgató nehéz 
kérdések kerültek. De még inkább a XIX. század tudományos nézetei 
hatottak oda, hogy az ember szabad akarati elhatározását szükebb 
korlátok fogják körül és a múlttól, a környezettől való függése öntudato- 
s'abbá váljék s mint önkormányzati személyiség egyre veszítse az értékét.

Hogy az ember a magában való hitet visszanyerte, az — Nietzsche 
müve. Az „Übermensch“ erkölcstana tehát nem jón-rosszon úgyahogy 
átsegítő elmélet. A személyi eszmény jelentőségét a németek, a „heroiz- 
mus" nyomatékkai hangoztatott jelszavában látják és a naturalizmusnak 
szimbolizmusba átfordúlását egyenest a Nietzsche érdeméül tudják be.

Uber Behandlung von Quellen im Geschichtsunterricht. 3 f. 5.
A, Oelsner tanügyi ülnök, hosszas tanári tapasztalatok alapján 

gyakorlati tanácsokat kíván adni a forrásmüvekre támaszkodó történet- 
tanítás menetéről és módjáról. Első fontos .követelmény szerinte, hogy 
a források maguk a tanítványok kezében legyenek. Nyomban megfelel 
az önként támadó kérdésre i s : a segédmunkák honnét, hogyan szerez
tessenek meg? (költségvetési feleslegből, a fiúk félre rakosgatott fillé
reiből, ifjúsági előadások jövedelméből stb.)

A hasznavehető forrásművek kikeresgetése sem kis gondot okoz 
— folytatja. Legjobban azok értékesíthetők, amelyek egy korszak poli
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tikai, műveltségi, vagy gazdasági viszonyairól összefüggő, kerek szöveget 
tartalmaznak. Legtöbbet érnek természetesen az eredeti történelmi 
források, kivált ha ezek nagyobb egységeket ölelnek fel, amelyek a 
tanulókat az anyag önálló megértéséhez s feldolgozásához segítik.

E nemű oktatását a cikkíró az Obersekundaban a germán ős
történet tárgyalásával kezdi meg. Itt úgyszólván magától kínálkozik a 
tanárnak elsőrendű forrásul, Tacitus Germaniája (a Reklam-féle kiadásban 
olcsón s jó magyarázatokkal kapható). Olvasás közben e forrás tárgyi
lagosságának kérdését is kellően megvilágíthatni, mely alkalommal a 
növendék egy forrásmű kritikai értékéről szintén tájékozódhatik.

Nagy Károly hatalmas személyiségéről s az állami élet különböző 
területein végzett alkotásairól, nemkülönben a források utján szerezhet 
a tanuló legközvetlenebbül helyes fogalmat. E célból két olcsó iskolai 
kiadás is áll rendelkezésre (jobb a Loewe-féle). A középkori történe
lemnek egyéb fontos fejezetei is így tisztázódnak legjobban. A 
középkori ember vallási és társadalmi kötöttségét a szerző Eicken 
gazdag adathalmazú könyvéből érteti meg tanítványaival.

Az írott forrásokkal egy rangban állanak szerinte a középkori 
romok, egyházi, világi építmények, szobrászat, képírás, amelyeket a 
tanulóknak közvetlen szemléletből kell megismerni. Délnyugati, délkeleti 
Németországot meg a klasszikus jellegű középkori városokat ezért 
utaztatja be velők.

A renaissance és reformáció néven ismert szellemi mozgalmak s 
ezeknek a középkorral annyira ellentétes egyéni eszményei (Persönlich
keitsideal) hasonlókép forrásművekből ismerhetők meg igazán: a poli
tikai kép Machiavelli hires könyvéből (A fejedelem), a vallási s társa
dalmi-, Luther irataiból. A 30 éves háború idejének műveltségi állapotát 
a „Simplicissimus“ c. regény tükrözted érdekesen.

A képződő porosz hatalom és absolutizinus korát egész sor forrás 
kiadvány tárja fel híven, pontosan. Oelsner „Flucht, Verhör“ stb. c. 
munkája mellőzhetetlen a francia forradalom tárgyalásánál. A XIX. 
század modern politikai eszméit Stein, Scharnhorst Hardenberg fejte
getik meggyőzően. A Fichte-féle eszmék a „Német nemzethez intézett 
beszédekből“ szólnak az ifjúsághoz leglelkesítőbberi.

Az oberprimai oktatás középpontjában álló német egység-kérdést 
„Briefwechsel zweier Deutschen“ c. gyűjtemény olvastatásával ismerteti.

Az 1848. forradalmi mozgalmakat is akkori forrásgyűjteményből, 
Bismarck ifjúságát és első politikai pályafutását, hasonlókép az 1862—71. 
évek eseményeit magának a nagy kancellárnak feljegyzéseiből (Gedan
ken u. Erinnerungen) kívánja a szerző megvilágítani. Az 1870-iki háború 
idejére eső franciaországi állapotokat őszintén, közvetlenül rajzolja 
Gobinau grófnak Reclam kiadású könyve; ezt tehát semmi szín alatt 
nem szabad mellőzni.

Utolsónak hagyja az 1870. után időszerűen égető socialis kérdés 
tárgyalását. E tekintetben Dicsterweg füzetje tartalmaz kitűnő útmuta
tásokat. Elsőrésze a német munkásmozgalom fejlődéséről beszél Lassale-ig 
(utópikus socialismus); a második rész a kommunista kiáltvány gondolat- 
menetét követi és a probléma megoldását jelzi (történelmi socialismus).

(Mezőtúr.) Fejér Lajos.



Megjegyzések
1. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület közgyűlése f. hó 4-én 

volt Budapesten. Mi nem voltunk ott, nem szerezhettünk közvetlen 
benyomásokat. De akik ott voltak, azok mint vert hadsereg szárnya- 
szegett, reményvesztett katonái jöttek onnan haza. Soha ilyen csüggedt, 
elkeseredett, semmi jót nem váró hangulatban nem láttunk még taná
rokat, aminőben ezek a hírhozók jöttek haza a közgyűlésről,

Hagyjatok fel minden reménnyel! Ez a summája híradásuknak. 
Eddig igaz volt, mondják ők, elnökünk megnyitójának az a megállapí
tása, hogy „Szenvedéssel, de egy jobb jövőbe vetett törhetetlen hittel 
végzi a magyar tanár a maga nehéz munkáját", de május 4-től kezdve 
csak a szenvedés marad a magyar tanár osztályrésze, sorsa jobbra for
dulásában való hit nélkül.

Hogy mit jelent a tanárságnak ez a reményvesztettsége, azt csak 
azok tudják helyesen mérlegelni, akik ismerik a tanári munka termé
szetét, kiszámíthatatlan fontosságát. A tanári munkához minden más 
munkánál inkább szükséges a lélek anyagi, prózai gondoktól mentes 
szabad szárnyalása, szükséges a derült optimizmus, az a törhetetlen hit, 
hogy az ö munkája szükséges, nagyrabecsült, hogy az ő feladata lelkek 
formálása, lelki szárnyak növelése, s eszményekben hívő lelkek formá
lása által egy jobb, eszményibb embervilág kialakítása. Hogy ilyen 
munkát nem végezhet kellő sikerrel az anyagi gondoktól szorongatott, 
erkölcsileg sem méltányolt, igazságtalanul háttérbe szorított tanárság, az 
bizonyításra nem szorul, azt érezniük, tudniok kell a magyar tanárság 
hivatalos, felelős vezetőinek, a magyar kultúra sorsintézőinek. S ha 
érzik, tudják, akkor minden erejük latbavetésével el kell hárítaniuk az 
ideális tanári munka útjában álló akadályokat. Ha nem teszik meg ez t: 
a jobb magyar jövendő ellen követnek el súlyos vétséget.

Sohasem volt nagyobb szükség a magyar lélek teljes aktivitására, 
mint épen napjainkban; sohasem volt annyira életkérdése a magyar
ságnak : eszményekért hevülő, az igazság diadalában törhetetlen hittel 
bizakodó, a ránk nehezedő igazságtalanság megszüntetéséért, a szebb, 
jobb magyar jövendő kivívásáért életre-halálra küzdeni kész új nem
zedék nevelése, mint épen most, mikor a lét és nemlét hatánnesgyéjén 
állunk.

Ugyan ki meri vállalni az erkölcsi felelősséget azért, hogy épen 
most törjék össze azt a tanárlelket, amely ilyen magyar lélek, ilyen új 
nemzedék nevelésére egyedül hivatott és egyedül képes!? Én nem 
hiszem, nem tudom hinni, hogy a kellőleg felvilágosított magyar köz
vélemény, ha megkérdezik, megtagadná a segítséget a magyar tanárlélek 
gyógyítására, teljes lendületű munkakészségének biztosítására.

Videant consules ! Borsos Károly.

2. Iskoláink református bélyege c. alatt a Kálvinisták Szemle 
f. é. 18. számában szóváteszi a református középiskolai tantoré ügyét, 
s nagyon helyesen állapítja meg, hogy igenis szükség van református 
tantervre, de nem azért, hogy csak az egyetlen debreceni ref. gijtunzL;,^
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zium, amely eddig fenntartási államsegélyt nem kért és nem kapott, 
tanítson e terv szerint, hanem az összes ref. középiskolák.

Igazán itt volna az ideje, hogy ref. egyházunk illetékes testületéi 
felemeljék szavukat ebben az ügyben, még pedig olyan irányban, hogy 
a ref. középiskolák, akár államsegélyesek, akár nem, taníthassanak az 
állami tanterv keretei között mozgó külön ref. tanterv szerint. Szinte 
nevetséges dolog, hogy a ref. középiskolák azért az évi 6—8 pengő 
fenntartási államsegélyért, amennyit a forradalmak lezajlása óta tényleg 
kapnak, lemondjanak arról a jogukról, hogy külön ref. tanterv szerint 
taníthassanak.

De ettől a nevetséges összegtől eltekintve is, tisztán elvi szem
pontból is teljesen indokolhatatlan, hogy a magyar állam, bármily mérvű' 
államsegély fejében, megkövetelje a ref. jellegű középiskoláktól a ref. 
tanterv követésének jogáról való lemondást. Megkövetelje a lemondást 
azoktól a ref. iskoláktól, amelyek a magyar államnak a legmegbízhatóbb 
támaszai, a magyar nemzeti szellemnek legjellegzetesebb, legterméke
nyebb melegágyai voltak mindenkor. Hát van valami olyan vonása a 
magyar kálvinista szellemnek, amelytől a magyar államnak félnie kell, 
amelynek minél hatékonyabb terjesztésétől a magyar államnak akár 
államsegélynyújtással is védekeznie kell?

Ha van, akkor logikus az állami tanterv követésének kötele
zővé tétele: ha nincs, amint hogy az ellenkezőt senki emberfia józan 
ésszel nem állíthatja, akkor meg kell szüntetni ezt az elavult, helytelen 
kötelezettséget, amit annak idején is csak a nemzetiségi középiskolákra 
való tekintet tett valamennyire indokolttá.

Igenis, meg kel! csinálni a ref. középiskolai tantervet minél előbb 
és azt kötelezővé kell tenni minden ref. jellegű középiskolában : ez legyen 
ref. iskolapolitikánk egyik legsürgősebb célkitűzése. Borsos Károly.

3. Miss Europa. A Prot. Tanügyi Szemle márciusi számában e cím 
alatt Gulyás Józseftől egy közlemény jelent meg, amely nagyon is fontos 
dologról szól. Vissza kell térni — nem a cikkre, mert az nem szorul 
kiegészítésre — hanem a problémára, amelynek Gulyás csak egyik 
konkrét megnyilatkozási formájával foglalkozott.

Mert az említett közlemény csak egy tünetét villantotta meg egy 
nagy kérdésnek, amely a modern pedagógiának megoldhatatlan problé
mája. Ez a probléma pedig abban áll, hogy az iskola és az élet töké
letesen ellentétes nevelésben részesítik az ifjúságot és ez az áldatlan 
ellentét szinte évről-évre nő. A modern élet, a művészet, divat és 
különösen az irodalom, határozott és rohamos eltolódást mutat az érzé
kiség felé. A jelen irodalmát kis túlzással a szekszualitas irodalmának 
lehetne mondani. Az iskola igyekszik ellensúlyozni, lerontani a kívülről 
hozott hatásokat és közben úgy érzi a nevelő, hogy torz, nevetséges 
helyzetbe jutott, mert a reális élet, a korszellem ellen vívja remény
telen csatáját.

Pedig az iskoláknak igazságuk van. Mert a szabados szellemű 
nevelés és az érzéki benyomásokra számító irodalom hatása a növen
déknél a pubertás ösztöneinek felkeltésében és idő előtti tudatossá
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tételében nyilvánul. Ez pedig nagy veszély, annál inkább, mert az élet 
épen az ellenkező tempót követeli. Ma, amikor a családalapítás lehe
tősége mindkét nemnél nagyszámú évekkel kitolódott, nagy szeren
csétlenségnek kell tartanunk azt a közszellemet, amely idő előtt olyan 
ösztönöket termel ki a gyermek lelkében, melyek annak idegéletét, 
testi és lelki habitusát talán egész életére kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Kétségtelen, hogy ezen állapot ellen az iskoláknak harcolniok kell. 
Ez a harc annál nehezebb, mert a nevelő nem számíthat semmi külső 
segítségre, nem a szülőkre és a szülői házra sem. A modern családi 
élet sokkal több lelki rokonságot tart a Színházi Élet, mint az iskola 
szellemével. Ezt a leányiskolában tanító tanárok tudják legjobban. Inté
zetünk egyik alsó osztályában a leányok szavazással megválasztották 
az osztály „missét“. Az osztályfőnök kérdésére egyhangúlag azt mon
dották, hogy otthon hallották vagy olvasták a dolgot és így kaptak 
kedvet a választáshoz. Zsenge korban még csak ilyen formában nyilat
kozik meg a baj, de a pár évvel idősebb növendék már ki vagdossa a 
Színházi Életből az összes férfi és nő moziszinészek arcképét; nagy 
szorgalommal külön könyvbe ragasztgatja be és foglalkozik vele még 
a tanórák alatt is. Ez már újabb, veszedelmesebb fejlődési fok és 
bizonyára nem az utolsó.

Hogy mi itt a teendő, annak rendszeres, pontos kidolgozása nagyon 
fontos, talán legfontosabb pedagógiai feladat. Még egy részletkérdésre 
való megnyugtató és végleges felelet is nagy eredmény volna. Annyi 
bizonyos, hogy eredményt csak olyan küzdelem igér, amely egyszerre 
több fronton indul meg.

A legkönnyebb talán a helyzet benn az iskolában. Szeretettel a 
gyermek leikéhez előbb-utóbb hozzá lehet férni és ez a lélek legtöbb 
esetben alakítható. Amikor pedig szeretettel nem érünk célt, akkor 
nagy komolyságra és szigorúságra van szükség. A tanárnak tudnia 
kell, hogy a nemtörődömségnél minden jobb; még a régi vaskalapos 
szigorúság is, amelynek, ha nincs is erkölcsi értéke, legalább lassítja 
a bajok fejlődését.

Nehezebb az iskola helyzete a szülőkkel szemben. Itt főképen a 
szülői értekezletek minél gyakoribb tartásától lehet eredményt várni. 
Mert a szülők nagyon is befolyásolhatók s amennyiben káros hatással 
vannak gyermekeikre, ez azért van, mert az élethajszában senki sem 
figyelmezteti őket ilyen irányú hibáikra. Ha az iskola intenzív érintke
zést tart a szülőkkel, ennek meglesz a várt következése.

Legnehezebb kérdés a társadalom megmozgatása és a figyelemnek 
az ügy fontosságára való felhívása. Ez azonban szükséges, mert nélküle 
illuzóriussá válik minden, amit tettünk. Egy nagy, egyetemes agítációra 
van itt szükség. Meg kell győzni a közt és különösen az államhatalmat, 
hogy a pornográfia nem irodalom és a ponográfia tűrése nem sajtó- 
szabadság, hanem anarchikus jelenség, amit minden módon hátraszorí
tani, elnyomni közérdek.

Nagyon kívánatos volna, ha valaki — tapasztalt pedagógus — 
vállalkozna egy védekező programul kidolgozására. Mert védekezni 
feltétlenül kell; legdrágább értékünk a magyar jövő van veszélyeztetve.

Fehér Gábor.
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4. A tanárok külföldi tanulmányútja. E b. folyóirat 2. számában 
olvastunk egy hírt arról, hogy a kultuszminiszter külföldi tanulmányi 
segélyt ad a középiskolai tanároknak. Utána néztem ennek a Rendtar
tásban és sehol arra vonatkozólag nem találtam intézkedést, hogy e 
címen jár-e s mennyi szabadság jár a tanárnak. Pedig kétségtelen, hogy 
a tudás bővítése s a pedagógiai haladás elérése céljából erre nagy 
szükség van. Ezt tovább felesleges is fejtegetni. De hogy erre a Rend
tartás tervezői nem gondoltak, azon csodálkozom. (A 17 —18. §. másról 
szól.) A 88. §-ban említés van ugyan szabadságolásról, de ez betegség 
esetére szól. Az Egyházi Törvények VI. cikkelyében is említtetik ilyen 
szabadságolás. A régi állami Rendtartás 33. §-a ismer külföldi tanul
mányi szabadságot. A sárospataki főiskola Szolgálati szabályzata tanul
mányi címen már félévi szabadságot engedélyez a tanárnak (34. §.). 
Hogy e kérdés tárgyalását most időszerűnek tartom, arra az egyet, 
tanügyi bizottság 1929. március 12—13-iki jegyzőkönyvének 29. pontja 
ad ösztönzést. E pont a teológiai tanároknak épen Sárospatakon tartott 
értekezletéből kifolyólag kimondja, hogy minden teológiai tanárnak 5 
évenként egy félévi, 10 évenként egy évi tanulmányi szabadsághoz van 
joga s erre a fenntartó testületek alapot teremtsenek. Véleményem 
szerint ez, ha nem is ilyen mértékben, a gimnáziumi tanárokra is ki
terjesztendő volna, mindkét szempontból. Jó volna, ha ilyen alap létesítésé
hez sikerülne megnyerni a kultuszkormány támogatását is. Gulyás József.

5. A magyar könyv hete. Agilis kultuszminiszterünk május 13. és 
20-a közt a magyar könyv számára hetet tart, amelyben a fővárosban 
és a vidéken plakátok, nők, gyűlések hívják fel a figyelmet a magyar 
könyvre. Éppen ideje. A napokban olvastunk egy író öngyilkosságáról, 
aki nem tudott megélni. (70 fillérnyi hagyatékát a Baumgarten-alapra 
hagyta.) És nekünk is, a kultúra munkásainak, szomorú dolgok jutnak 
eszünkbe. Volt idő, mikor bőven vehettünk könyveket. Ma erre nem 
telik. Könyvtárakra vagyunk utalva. (De ezek jó része sem bírja a 
könyvek és a folyóiratok tömegét megszerezni fedezet hiánya miatt.) 
Még jó, ha legalább régi könyveink megvannaL De sokszor azokat is 
el kell adnunk. És mégis, nekünk is ki kell, sdl elsősorban nekünk kell 
kivenni részünket a magyar könyv propagálásából. Valahogy úgy érez
zük magunkat, mint a „Dal a kis Demeter Rózsikéról“ c. gyönyörű 
költemény papja: És most nekem kell majd felette hirdetnem, Uram, 
hogy bölcs vagy te ! Hadd tudjak hinni rendületlen! Nehogy majd én 
is pogány zokogással odaborúljak vétkes gyásszal a kis Demeter Rózsira! 
A kis Demeter Rózsi a magyar könyv jelképe. Míg borzasztó tömegben 
özönlik az olcsó fordítások tömege (hogy csak a Pesti Hírlap sárga 
könyveire utaljak), addig a magyar írók alig bírnak élni, a magyar könyv 
drága, megfizethetetlen, mert — kevés példányszámban fogy. (ír. tört. 
1921 :81.) Erre kell ránevelni a falusi s kisvárosi jólétben élő, de köny
vet venni nem akaró publikumot, a nyomtatott betűvel szemben bizal
mát elvesztett földmíves osztályt s csak a vörös sajtót támogató szo- 
ciálista réteget. Mert a magyar könyv csak a 16 vármegyéből álló szűk 
hazában talál elhelyezést, a határon túlra nem engedik. De viszont a



könyvből ne csak a kiadók, hanem az írók is éljenek meg! Alfred de 
Vigny Chattertonizmusa újból kísérteni kezd. Gulyás József.

6. A misztikái indentítás és az elragadtatás protestáns szem
pontból vájjon megtagadható-e ? Erre a bibliai magyarázatokkal kap
csolatban többször csekélységemhez is intézett kérdésre — igénytelen 
felfogásom szerint is — legelsősorban maga a biblia adhat feleletet, mert 
amint Révész Imre (Jegyzetek a magyar ref. tudománypolitikához c. 
művében) mondja: „a komoly és szabad tudomány Isten igéjében adott 
kijelentésen kívül semmi néven nevezendő tekintély előtt nem hajlik meg." 
Az elragadtatást bibliai szempontból elvetni azért nem lehet, mert a 
biblia sok helyen ismeri és leírja, pl. Pétert „elragadtatás lepte meg és 
nyitva látta az eget" (Csel. 10., 10.), „Imádkozám, mikor lelkem elragad
tatásában látomást láttam" (Csel. 11., 5.); Pál mondja: „mikor vissza
tértem Jeruzsálembe és imádkoztam a templomban, lelki elragadtatásba 
estem és láttam őt" (az Urat) (Csel. 22., 17—18.). „Dicsekedni nekem 
nem hasznos ; mégis áttérek a látomásokra és az Ür kinyilatkoztatásaira : 
Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt . . .  el
ragadtatott a harmadik égig; és tudom, hogy az az ember . . . elragad
tatott a paradicsomba és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket 
nem szabad embernek kibeszélni. Az ilyenekkel dicsekszem, magammal 
pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem . . . És, 
hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott tes
tembe, a Sátán angyala . . . Ezért háromszor könyörögtem az Urnák, 
hogy távozzék ez el tőlem. — És ezt mondá nekem: Elég neked az 
én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el . . . 
A.nnak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, 
nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, 
mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős" (2. Kor. 12., 1 — 10.)

A misztikái identitást sem lehet protestáns szempontból megtagadni 
vagy elvetni; mert akik a logikai identitás hívei, azok a misztikában 
sem tagadhatják az identitást s nem vethetik el a misztikái identitásról 
vallott felfogásait azoknak, akik az indentitás szerepét csak a miszti
kában ismerik el, minthogy protestáns szempontból a miszticizmust meg
tagadni vagy elvetni nem lehet. A bibliából példa az indentitásra: 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid. 13., 8.) 
A misztikái identitás az emberi lélek tüneménye, de természetesen nem 
olyan értelemben, hogy isteni és emberi lényegcgyenlőségről beszéljünk : 
pl. a misztikái elragadtatásokkal kapcsolatban. — Sőt — amint Péter 
apostol (2. lev. 3., 17.) mondja — „őrizkedjetek, hogy az istentelenek 
tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségeitekből ki ne essetek." — Ezek
ben a kérdésekben az én igénytelen véleményem sem lehet más, mint 
a biblia fenti tanításai. Geröcz Kálmán.
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Egyházi és iskolai hírek.

Quint József címzetes főigazgató a budapesti I. kér. budai 
állami tanítóképző intézet igazgatója 47 éves ko

rában meghalt. Az érdemes pedagógus a közoktatási tanács előadó 
tanácsosa, a Testnevelési tanács tagja volt. Vezette a Néptanítók Lap
jának tantervi rovatát és elnöke volt a Tanítóképző intézeti tanárok 
országos egyesületének. Kivált a népoktatásügy és testnevelés terén 
szerzett maradandó érdemeket. Ezért halála nagy veszteség az egész 
magyar tanügyre.

Meghívó az Országos Református Tanáregyesület 1929. évi május 
hó 21. és 22. napjain Hajdúböszörményben tartandó XXIII. rendes 
közgyűlésére. — Ä közgyűlés lefolyása: 1929. május 21-én, kedden: 
az elnökség érkezése és fogadtatása 13 óra 42 perckor a pályaudvaron, 
16 órakor a szakosztályok értekezletei a református gimnázium helyi
ségeiben, 19 órakor választmányi gyűlés a református gimnáziumban, 
20 órakor ismerkedési estély a Tisza-ház dísztermében. 1929. május 
22-én, szerdán: 9 órakor istentisztelet a Bocskay-térí templomban, 
9 óra 30 perckor közgyűlés a városháza dísztermében. — A közgyűlés 
tárgyai: 1. Dr. Dóczi Imre elnök megnyitó beszéde, 2. Üdvözlések, 
3. Dr. Bessenyei Lajos debreceni református gimnáziumi tanár, 
alelnök: Óraterv (Felolvasás). 4. Vitéz Kőszeghy Frigyes tanár, a Kál- 
vineum igazgatója: A Kálvíneum nevelési módszere (Előadás), 5. Fő
jegyzői és pénztári jelentések, 6. Választmány előterjesztése és indít
ványok, melyeket legkésőbb május 15-én kell az elnökséghez benyújtani,
7. A szakosztályok előterjesztései, 8. A közgyűlés berekesztése. — 
13 óra 30 perckor közebéd a Tisza-ház dísztermében, utána a Kálvineum 
megtekintése és kedvező idő esetén kirándulás a hajdúböszörményi 
erdőbe. Szállásról, vacsoráról és ebédről a hajdúböszörményi református 
egyház és Hajdúböszörmény városa gondoskodik. Kérjük, hogy a köz
gyűlésen résztvenni óhajtók május 12-én okvetlenül jelentkezzenek a 
hajdúböszörményi református gimnázium igazgatóságánál. A kiránduláson 
való részvétel is bejelentendő. Debrecen, 1929. április hó. Az Elnökség. 
— A szakosztályok értekezleteinek tárgyai: 1. Vallástanárok értekez
lete : a) A Konvent által kiadott tankönyvek használhatósága, b) Az 
„Erő“ ügye. 2. Nyelvtörténeti szakosztály: Hogyan védekezhetünk a 
túlterhelés ellen a magyar, latin, görög, német nyelvek és a történelem taní
tásánál a mai tanterv keretén belől ? Előadók: Borsos Károly, dr. Gaál 
László, dr. Gulyás József, Németh József, Papp László és dr. Törös 
László. 3, Mennyiségtan-természettudományi szakosztály: a) Módszertani 
kérdések a matematika és fizika tanításának köréből, b) A matematika 
tanításához szolgáló taneszközök bemutatása. 4. A Tanítóképzőintézeti 
szakosztály: A kántorképzés ügye. 5. Polgári iskolai szakosztály: a) 
Protestáns szellemű tankönyvek és ifjúsági iratok, b) A polgári iskolák 
állami felügyelete és a református tanárság.
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Iskolaigazgatók, tanárok, vallástanárok, cserkészparancs
nokok, akik május és junius hó folyamán a Balatonra iskolai és más 
egyéb kirándulásokat rendeznek, örömmel fognak értesülni arról, hogy 
a Balatonszárszói ifjúsági táborban éjszakai szállást kaphatnak a villany- 
világítással és szalmazsákokkal felszerelt kényelmes barakokban olcsó 
díjért. Mindennemű megkeresés 16 filléres válaszbélyeg mellékelésével 
e címre küldendő: Pap Géza lelkész, Soli Deo Gloria Szövetség Buda
pest, IX., Kálvin-tér 7. II. 15.

A Valláslélektani Társaságba való belépésre hiv fel minden 
érdeklődőt Vasady Béla sárospataki teol. akadémiai tanár. A társaság 
tagjai neki, mint a társaság magyarországi képviselőjének, évente 15 
német márkát (21 pengőt) fizetnek tagsági díj fejében és ezért jár nekik 
az „Archiv für Religionspsychologie und Seelenführüng" c. gazdag 
tartalmú folyóirat.

Búcsú a főigazgatótól. Április 19-én délután megható jelenetnek 
volt tanúja a nagykőrösi ref. Arany János gimnázium tanári szobája. 
A gondolat már magában megható: a kultúra közös szolgálatában s a 
megértő szeretetben összeforrott szivek búcsúja, melyeket évtizedes 
együttműködés után elválaszt egymástól az élet könyörtelen hatalma. 
Ilyen búcsúra gondolni is megható, benne résztvenni pedig igazi élménye 
a szívnek. Az asztalfőn deres, őszbecsavarodott tisztes fő, jóságos arc, 
a szemekben egy fenkölt lélek csillogó tükre : Gaál Mózes tankerületi 
főigazgató. Az asztal körül ünnepélyes áhítatba öltözött férfiak, arcukon 
a meghatottság jeleivel, szemükben a szívbeli szeretet sugárzásával, az 
Arany János gimnázium tanárai. Tizenegy évi áldásos működés után 
utolsó hivatalos funkcióit végzi a főigazgató. Az alkalom ünnepélyessége 
visszatükröződik egész lényén. Kiterített írásokból olvasni kezd. Ami 
szavaiból kibontakozik, tökéletes lélekrajza egy hivatásszerű pedagógus
nak, a saját életének kiemelkedő, harmonikus vonásaiból megrajzolva. 
Alighogy áttér a főigazgató utolsó hivatalos látogatása alatt szerzett 
benyomásainak ismertetésére, a tanári szobából Márton Barna kántor s 
énektanár vezetése alatt felzendiil a gimnáziumi ifjúsági dalkar éneke, 
mint szerenád a búcsúzó főigazgató tiszteletére. A hivatalos aktus ter
mészetesen félbeszakad. Gaál Mózes, akit a váratlan kellemes meg
lepetés láthatóan meghatott, felkelt helyéről s odament a dalárdához, 
hogy igen szives köszönetét mondjon az ifjúságnak és kiváló karmes
terének, akinek meleg kézszorítással is kifejezte köszönetét. Végül a 
„Ballag már a vén diák" kezdetű dalt énekelte el az ifjúság. A dal 
melódiái könnyeket csaltak a szemekbe. A főigazgató is elérzékenyíilve 
mondotta, hogy hasonló kedves meglepetésben nem volt része sehol 
másutt. És egy harmadik, a legmeghatóbb jelenet. A hivatalos teendők 
elvégzése után felállt Dr. Kovács Lajos igazgató s megindult hangon az 
egész tanárikar érzelmeit tolmácsolva, köszöntötte a búcsúzás 
alkalmával a szeretett főigazgatót, akivel együtt eltöltött tizenegy esztendő 
az intézet történetének aranylapjaira lesz feljegyezve, a ma élő taná
roknak szívébe pedig holtuk napjáig bevésve. „Sebzett sziveket hagy



216

hátra Méltóságod — mondotta az igazgató — s a vérző szivek sebét 
csak a kedves emlék fogja hegeszteni, melyet Méltóságod örökségképen 
számunkra itt hagy.“ A meghatott főigazgató szavak helyett érzéseinek 
az igazgató arcára lehelt csókban adott kifejezést és a tanárokkal vál
tott meleg kézszorításban. „Ne sírjatok gyerekek, nem búcsúzunk — 
örökre!" ezek voltak végső szavai.

Országos Protestáns Sajtószövetség alakult 1929. évi április 
hó 21-én Budapester. Célja a prot. sajtótörekvések egységes megszer
vezése és szélesebb körökre kiterjesztése. Baltazár és Raffay püspökök 
beszédei után a különböző egyesületek lelkesedéssel bejelentették 
csatlakozásukat. Majd megválasztották a tisztikart és a választmányt, 
az utóbbiba folyóiratunk két szerkesztőjét is. — Sajnálattal kell azon
ban megállapítanunk, hogy a meghívók szétküldése körül az előkészítő 
bizottság, talán címjegyzék hiányában, nem járt el elég gonddal, úgy 
hogy sokan, akik arra hivatottak volnának, nem kaptak személyre szóló 
meghívót és így távolmaradtak az alakuló közgyűlésről. Ezt jóvá kell tenni.

Itt hívjuk fel a figyelmet a Magyar Protestánsok Lapjára,
amely két legutóbbi számában bőven foglalkozik e fontos mozgalommal. 
(A M. P. L. a Bethlen Szövetség hivatalos közlönye. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal, VII., Vesselényi-útca 52. Előfizetési díj egész évre 10 P.)

Anna főhercegasszcay a Deák-téri cserkészleány csapatnál.
Április hó 19-én délután látogatta meg Anna főhercegasszony az 50. 
sz. cserkészleány csapatot Deák-téri otthonában. Kíséretében volt Lin- 
denmeyer Antónia, az Országos Cserkészleány Szövetség elnöke. A fő
hercegasszonyt Raffay Sándorné nagyasszony, Lengváry Júlia csapat- 
vezető és a szervező testület tagjai fogadták. Az otthonban két cserkész
leány üdvözölte a fenséges asszonyt, A csapat tagjai zenével és játékkal 
mutatkoztak be a fenséges asszonynak, s az irredenta játékban kedves 
közvetlenséggel vett részt maga a főhercegnő is. A fenséges asszonynak 
nagyon tetszett az otthon, a rend és fegyelem, mely a csapatban ural
kodik. Különösen megdicsérte a sok szép hosszú hajfonatot, melyben 
ma oly ritkán lehet gyönyörködni. Utána Raffay Sándor püspök és neje 
vendégül látták a fenséges asszonyt, Líndenmeyer Antóniát és a hölgy
bizottság jelenlevő tagjait, Egyidejűleg a csapatot is megvendégelte Raf- 
fayné nagyasszony az otthonban. (H.)

A református nagygyűlést őszre halasztották. A harmadik or
szágos református nagygyűlés időpontját a Hit és Szolgálat Mozgalma 
ez évben június 8—9-re tűzte ki. A rendkívül nehéz gazdasági helyzet, 
különösen földmíves népünknek az abnormis időjárás miatt szenvedett 
súlyos kárai és a tavaszi munkák elkésése — amelyek az ország min
den részében komoly nehézségekké, sok helyen csapássá súlyosodtak 
— arra kényszerítették a Nagygyűlést rendező mozgalmat, hogy az 
Egyetemes Konvent Elnökségének jóváhagyásával a református nagy
gyűlést őszre halassza el. A református nagygyűlés óriási közönsége
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ugyanis nem budapesti szervezetekből és egyesületekből, hanem a ma
gyar református gyülekezetekből kerül ki, amelynek sorában legnagyobb 
számú éppen a falusi földmíves osztály. A Nagygyűlést nem akarta a 
Hit éj Szolgálat Mozgalma olyan időpontban rendezni, amikor ez az 
értékes elem — a viszonyok kényszere miatt — nem vehetett volna részt. 
Az őszi időpont pontos dáiumát kellő időben közzé fogjuk tenni.

A győri Lloyd testület egyik előadó estéjén Vidonyi Zoltán felső- 
keresk. isk. igazgató igen értékes előadást tartott Tessedik S. szarvasi 
lelkészről, mint a „munkaiskola" megalapítójáról.

Vértes Vilmos István országgyűlési képviselő vezetésével az 
országos ref. és az országos ev. tanáregyesület 6 tagú küldöttsége tisz
telgett Kornis Gyula államtitkárnál és tudományos segélyt kért a 
„Prot. Tanügyi Szemle" részére. Az államtitkár, aki állandóan jóindu
lattal és elismeréssel viseltetik a prot. tanügy iránt, a küldöttséget igen 
szívesen fogadta, kérését jogosnak ismerte el és annak teljesítését a 
maga részéről pártolni fogja.

A ,,Harangszó“ ev. néplap május 5-i száma közli a volt kővágó
őrsi (2 osztályból állt) ev. kisgimnázium épületének a képét. E kis is
kolában Gyurátz püspök működött 1867—68-ban.

Muraközy Gyula: A magyar reformátusság mai problémái.
Ezen a címen jelent meg a Református Figyelő füzetei című sorozat első 
kiadványa. Komoly elvi szempontokból ad tárgyilagos áttekintést és 
bírálatot azokról a lelki áramlatokról, amelyek a magyar reformátusság 
utolsó évtizedeinek nagy belső átalakulására hatást gyakoroltak: a kü
lönféle belmissziói csoportokról és irányokról. Megmutatja azokat a ve
szedelmeket is, amelyek minden külföldi importban felmerülhetnek, 
másfelől keresi az útat, hogyan lehet a magyar reformátusság lelki arca 
egyszerre modern és mégis a múlt nagy értékeit őrző, nyugati és ma
gyar. — A füzet a Református Figyelő csekklapján — esetleg az elő
fizetési díjjal együtt, vagy külön is — megrendelhető 40 fillérért a lap 
kiadóhivatalában (Budapest, VI., Hermina-ut 37.). — Egy évben 6 füzet 
fog megjelenni, s a hat számot 2 pengő előfizetési díj ellenében az év 
folyamán portómentesen küldjük meg.

A ref. zsinat folyó évi ülésszaka május 2-án befejeződött.

Református zsinat Erdélyben. Az erdélyi és királyhágómelléki 
ref. egyházkerületek egyetemes zsinatra gyűlnek össze f. évi június hó 
9-én Kolozsváron.

Érettségi kormányképviselők protestáns középiskoláinkban. Ref. 
középiskoláinkban : dr. Németh Gyula, Budapest, gimnázium ; dr. Bartók 
György, Budapest, leánvgimnázium; Mészöly Gedeon, Kecskemét; dr, 
Erdélyi Lajos, Kiskunhalas; Ravasz Árpád, Kunszentmiklós; Pongrácz
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József, Nagykőrös; Domby László, Csugó; dr. Papp Károly, Pápa; 
Kiss Ferenc, Miskolc; Mitrovics Gyula, miskolci leánygimnázium; Faragó 
János, Sárospatak; dr. Nagy József, Békés; Bartbos Jndár, Debrecen; 
dr. Kovács Andor, debreceni leánygimnázium; Madai Gyula, Hajdú- 
böszörmény; dr. Kéki Lajos, Hajdúnánás; dr. Kosztolányi Zoltán, Hód
mezővásárhely; Bene Kálmán, Karcag; Zehery Lajos, Kisújszállás; 
dr. Buday Árpád, Mezőtúr. Ág. h. ev. középiskolákban: Strasser 
Sándor, Bonyhád; Bolemenn Géza, Kőszeg; dr. Lersch Ernő, Sopron; 
Horvay Róbert, Aszód; dr. Szelényi Ödön, Békéscsaba; dr. Benigny 
Gyula, Budapest; Mauritz Béla, Szarvas; dr. Deák János, Nyíregyháza; 
dr. Hittrich Ödön, nyíregyházai leánygimnázium.

A református leány címen jelenik meg Szalonnás János legújabb 
könyve. A könyvet, melynek bolti ára 4 pengő lesz, június 1-ig 3 pengő 
kedvezménves áron lehet előjegyezni egy levelezőlapon a Sylvester R.-t., 
VI., Hermina-út 37., Budapest, címen.

Fiú diákínternátus megnyitás Kecskeméten. A kecskeméti 
református reálgimnázium fenntartótestűlete az 1929. évi szeptember hó 
1-én a gimnáziummal kapcsolatosan bentlakás-étkezéssel egybekötött 
internátust nyit. Az internátus az új kollégium udvarán emelendő épü
letben nyer elhelyezést. A növendékek tanulmányi vezetésben része
sülnek. Egész tanévi ellátási díj körülbelül 750 pengő lesz, amely ha
vonként előleges részletekben lesz fizethető. Jelentkezni lehet dr. Garzó 
Béla igazgatónál. A jelentkezéshez szükséges csatolni utolsó osztályról 
szóló iskolai bizonyítványt, tanév közben a félévi értesítőt. Az igaz
gatóság kéri az érdeklődőket, hogy jelentkezéseiket minél rövidebb idő 
alatt küldjék be. A jelentkezéshez, tudakozó levelekhez válaszbélyeget 
kell. mellékelni.

Ingyen kapják lapunk olvasói dr. Gerőcz Kálmán : „A filozófia 
alaptanai“ című 336 lapos munkáját egyszerű papíron nyomva, mig 
ezen készlet tart, ha csomagolási, postai, fűzésí stb. költségekért 1 P 
80 fillért szerző címére (Sátoraljaújhely) postautalványon beküldenek.
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a Prot. Szemle 1899—1928. évfolyama, 

az Orsz. Tanáregyesületi Közlöny 1908—1928. évf., 
a Kálvinista Szemle 1920—1928. évf., a Debreceni Prot. Lap 
1921—1928. évf., a Magyar Prot Egyháztörténeti Adattár 

1903—1911. évf., a Prot. Árvaházi Naptár 1898— 
1919. példányai. Feltételek megtudhatók 

kiadóhivatalunkban.

Pályázat.
A MEZŐTÚRI REF. GIMNÁZIUMBAN

1929. évi szeptember hó 1-én elfoglalandó fizika-mathematika szakos  
miniszteri kinevezés alá eső

r e n d e s  t a n á r i  á l l á s r a ,
a szabályszerű illetményekkel, pályázatot hirdetünk.

Pályázhatnak ref. vallású, a jelzett 
szakra képesített okleveles tanárok, 
vagy tanárjelöltek. Pályázók a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz inté
zett kérvényeiket, életkorukat, családi 
állapotukat, magyar állampolgárságu
kat, megbízhatóságukat, végzett tanul
mányaikat, eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelve f. évi jún. 10-ig 
küldjék be az intézet igazgatóságához.

Csomasz Dezső
az igazgató-tanács elnöke

Mezőtúr, 1929. évi április hó 25-én. r
Borsos Károly

igazgató. iim

Pályázati hirdetmény.
szeghalmi ref. Péter András reálgimnázium pályázatot hirdet egy

német szakos tanári állásra.

* ’Jk-íj}

Második szak lehet angol, latin vagy magyar. A pályázat eredménye 
szerint rendes vagy helyettes tanárt választ az igazgatótanács. Javadal
mazás egyenlő a nem állami tanszemélyzet részére megállapított java
dalmazással. A kellően felszerelt kérvények 1929. június 10-ig adandók 
be az intézet igazgatóságához (Szeghalom, Békésmegye). Pályázhatnak 
protestáns vallású német szakos okleveles középiskolai tanárok. Az ál
lást 1929. szept. 1-én kell elfoglalni. Személyes bemutatkozás kötelező.

Szeghalom, 1929. május 10.
Kardos József dr. Hagy M ik lós

íg.-tanácsi ctnök. igazgató.
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Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
----------------------------------- ------------------------------------------------ ------- -
könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-kÖrut 21.

NYOMATOTT BORBÉLY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZŐTÚRON. 1929.
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Elnöki megnyitó
az Országos Református Tanáregyesület közgyűlésén.

(1929. május 22.)

Tisztelt Közgyűlés!
Midőn Orsz. Ref. Tanáregyesületünk 23. közgyűlését van 

szerencsém megnyitni, mindenekelőtt meleg köszönetét mon
dok hajdúböszörményi kartársainknak közgyűlésünk előkészí
téséért s a Bocskay gimnázium fenntartó testületének szíves 
meghívásáért, mellyel alkalmat nyújtott arra, hogy jelen évi 
tanügyi tanácskozásainkat a magyar ref. tanügynek e szá
zados hagyományokon fejlődő otthonában tarthassuk. De más
felől szeretettel és tisztelettel üdvözlöm egyesületünk tagjait 
is, kiket a kartársi érintkezés vonzó kapcsolata is ösztönözve, 
a ref. tanügy ápolása és fejlesztése, nevelésügyünk akut- 
jellegű kérdéseinek megvitatása jelen gyűlésünkre e nemes 
város falai közé összehozott.

A pedagógiai eszmélödésre ma a tanügyi kérdéseknek 
egész sorozata késztet. Trianoni gyászos összeomlásunk után 
nemzetünk újjászületése érdekéből az iskolára, a jövő nem
zedék nevelésére is fokozottabb munka vár, s e feladattal 
számolnia kell ref. tanárságunknak is. Es mivel nemzeti köz
oktatásunk egységes állami szervezése folytán a ref. iskola 
a legszorosabb viszonyban áll az állami tanintézetekkel, tanár- 
egyesületünk a más jellegű tanügyi testületekkel, foglalkoz
nunk kell mindazon nevelésügyi kérdésekkel, melyeket az 
állami közoktatás körében s a különböző tanáregyesületekben 
ezidőszerint élénken vitatva, megoldásra igyekeznek hozni, 
mint a tanárság anyagi és társadalmi helyzete, a tanuló if
júság túlterhelése, a tanterv végrehajtása, aniinthogy mind
ezek szakosztályainkban szóba is kerülnek. Én ezúttal csak 
egy, de jelentőségénél fogva legfontosabb kérdésre óhajtom
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irányítani a figyelmet, s ez a magyar középiskola szellemi 
színvonala, melyet épen hazai közoktatásunk illusztris vezé
rének, közokt. miniszterünknek egyik hírlapi cikke tesz ak
tuálissá.*)

A középiskola a nemzet vezető intelligenciájának nevelő 
iskolája. Benne képződik ki a legfogékonyabb életkorban az 
ifjú jelleme, világnézete és általános műveltsége. A közép
iskola szellemi színvonalától függ tehát a nemzeti társadalom 
műveltségi színvonala; ezért legújabb középiskolai törvényünk 
szerint is a középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos és 
hazafias szellemben való nevelés mellett „magasabb általános 
műveltséghez juttassa és a felsőbb tanulmányokhoz szükséges 
szellemi munkára képesítse.“ Amíg tehát a középiskola a 
tudományszakok elemeinek közlése útján az egyetem pro- 
pyleuma: az általa nyújtott magasabb általános műveltség 
sem lehet más, mint az irodalmi műveltség, bevezetés a 
nemzeti és a világirodalom legkiválóbb szellemeinek alko
tásaiba és eszmevilágába, melyekben a nemzeti lélek a leg- 
pregnánsabbúl nyilatkozik meg, s a nemzeti és általános 
emberi eszmények, az ethikai, estbetikai és tudományos 
igazságok legerősebb kifejezésre jutnak. Csak az ilyen mű
veltség útján juthat az ifjú öntudatos világnézetre, egyéni 
és nemzeti feladatainak belátására.

Annál meglepőbb tehát közokt. miniszterünk nyilatkozata, 
mely szerint a középiskola feladata nem a fellegekben járó 
és a földön csetlő-botló inpraktikus irodalmi műveltség, ha
nem a gyakorlati kultúra. A miniszter úr ugyanis, ki széles
körű, nagy conceptiójú tanügyi programmját szereti hírlapi 
cikkekben is propagálni, kultúrpolitikáját a Trianon terem
tette helyzetre s az ez által előidézett gazdasági leromlá
sunkra alapítván, a gyakorlati irányt kívánja érvényesíteni 
az iskolában is. Ez kétségtelenül helyes annyiban, hogy 
gyakorlati irányú szakiskolákra, ipari, kereskedelmi, gazda
sági iskolákra, melyek a nemzet produktivitását fokozzák, 
nagy szükségünk van; de a középiskolára alkalmazva, nagy 
mértékben leszállítaná ez intézet szellemi színvonalát, sőt 
megfosztaná tudományos jellegétől; pedig a középiskolának 
nem lehet feladata iparosokat, kereskedőket, nemzetgazdákat

*) „Gyakorlati irány az iskolában.“ A Pesti Napló 1929. rnárc. 10 i számának 
vezércikke.



221

nevelni, vagy általában speciális szakismereteket nyújtani, 
hanem a lelki tehetségek harmonikus kiképzésével az egye
temes műveltségnek olyan fokára emelni az ifjúságot, mely 
nemcsak felsőbb tanulmányainak vessen biztos alapot, hanem 
a különböző életpályákon is magasabb szellemi látókört biz
tosítson a társadalom vezető tagjainak.

Kissé különösen hangzik az is, hogy míg a közoktatással 
kapcsolatban az irodalmi műveltséget fellegekben járónak s 
inpraktikusnak mondja a miniszter úr, addig a ,magyar könyv
hét“ alkalmából a magyar társadalomhoz intézett szózatában 
fennkölt szavakkal hangsúlyozza az irodalom nemzetfenntartó 
jelentőségét s történeti tanulságokkal mutatja ki, hogy „a 
magyar nemzeti lét megerősítését és a nemzeti állam fenn
tartásának egyik eszközét legnagyobb államférfiaink is min 
denkor az irodalomban, a nemzeti művelődés fejlesztésében, 
a tudomány és tanulás legfőbb eszközében, a könyvben 
látták.“ Ilyen emelkedett felfogás mellett a nemzeti neve
lésnek sem lehet magasztosabb feladata, mint az irodalom 
ismeretére rávezetni s a benne megnyilatkozó nemzeti szel
lem elsajátítására nevelni a jövő nemzedéket.

A gyakorlati irányú nevelés érvényesülését látja a mi
niszter úr már az általa meghonosított s mai közoktatásunkban 
uralkodó középiskolai típusban: a reálgimnáziumban is az 
által, hogy a görög nyelv helyett a francia, angol vagy olasz 
nyelvvel gazdagítja az ifjúság ismeretkörét. Pedig ha a reál- 
gimnázium modern nyelvi tantervét szemügyre vesszük, lát
hatjuk, hogy ez is teljesen az irodalmi képzés ügyét szol 
gálja, amennyiben az illető nemzetek legideálisabb szellemű 
s legnagyobb íróinak, a franciában egy Maupassant, Balzac, 
Beranger, Hugó, Voltaire, Rousseau, Moliére, az angolban 
egy Dickens, Thackeray, Scott, Byron, Milton, Shakespeare, 
az olaszban egy Boccaccio, Dante, Tassó, Petrarca ismeretét 
tűzi ki a tanítás végcéljáéi, s korántsem nemzetgazdászati 
vagy sociologiai művek olvasásával igyekszik ifjúságunkba 
gyakorlati érzéket önteni. A különbség e tekintetben a 
humanisztikus és reálgimnázium között csak az, hogy míg 
a hum. gimnázium az európai kultúra ős forrásaiban: a görög 
és latin irodalomban keresi a művelődéstörténeti szempon 
tokát és nevelő hatásokat, mint amely világirodalmi min
tákban még az irodalmi műfajok is egyszerűbb és tisztább



alakban jelentkeznek, addig a reálgimnázium a sokkal szét- 
ágazóbb, változatosabb és bonyolultabb tartalmú modern iro
dalomban találja a lelki élet fejlesztésére ható tényezőket. 
Képes beszéddel szólva: egyik a tiszta és üdítő forrásból 
meríti; másik már a folyam vízéből szűri le lelki italát.

A modern nyelvek középiskolai tanításában az irodalmi 
képzés, mint főcél mellett a gyakorlati irány csak annyibau 
érvényesülhet, hogy tudományos, grammatikai alapon meg
veti alapját e nyelvek gyakorlati elsajátításának, az irodalmi 
olvasmányok szókincsével és frazeológiájával képesít azok 
tartalmának nagyjában elmondására s az illető nyelven adott 
rövid feleletekre; de magának az élő nyelvnek gyakorlati 
kezelésére a középiskola eddig sem tanított meg, s ezután 
sem fog megtanítani senkit sem, csupán arra nyújt alkalmat, 
hogy az iskolában nyert alapon, az illető nyelv területén 
szerzett több-kevesebb gyakorlattal e készség könnyebben 
elsajátítható legyen. Ezt vallják a tantervi utasítások is.

Ami pedig a középiskola többi tantárgyait illeti, ezek 
általában a tudományos képzést mozdítják elő; legfeljebb a 
földrajz tanítása nyújt bő alkalmat az egyes népek és or
szágok gazdasági, ipari, kereskedelmi és közlekedési viszo
nyainak ismertetésére; de ha tudományosan akarunk eljárni, 
mindezeket az illető nemzetek történelméből, szelleméből és 
földrajzi viszonyaiból kell levezetni. Történelmi tanításunk
nak, lia szellem- és világnézetépítő hatást akar gyakorolni, 
kiváló gondot kell fordítania a különböző korszakok ural
kodó eszméire, mint a keresztyénség, majd a reformáció 
világátalakító szellemére, a felfedezések korszakos jelentő
ségére, a francia forradalom és a XIX. század nagy reform
jaira. A mennyiség- és természettudományok pedig a matlie- 
matika és természet örök törvényeit vizsgálják s azoknak 
közéleti alkalmazását magyarázzák; ezzel azonban nemhogy 
a középiskola szellemi színvonalát szállítanák le, hanem a 
közéleti jelenségeket is tudományos alapra igyekeznek fek
tetni. Általában, hogy az egyes tudományszakok mennyiben 
hozhatók kapcsolatba a gyakorlati élettel, az a methodika 
kérdése. S a helyes módszert követő tanár meg fogja találni 
a legtávolabb eső görög-római irodalomban is a modern 
életre alkalmazható tanulságokat, a histórikus a kultúrtör
téneti mozzanatok analógiájával meg fogja világítani a je-
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lenkor társadalmi problémáit, a fizikus pedig a természeti 
törvényeket illusztrálni fogja egész a drótnélküli távíró és 
rádió alkalmazásáig, s mindezekkel az iskolai tanulmányok 
műveltségi hatását emelik.

Miniszterünk erősen bizakodik, hogy mire az általa meg
alkotott középiskolai reform fokozatosan az összes osztályok
ban életbe lép, egész közoktatásunk gyakorlati irányban 
átalakul. Megvallom, e bizakodásában egyáltalán nem osz
tozom. Hiszen az új tanterv alkalmazásában már a közép
iskola felsőbb tagozatában járunk, de ily gyakorlati iránynak 
semmi nyomát sem látom. Sőt maga a miniszter úr is meg
váltja, hogy iskolarendszerünknek gyakorlati átalakítása az 
egyetemeken is ellenállásra talál. És méltán. Az egyetem 
nem nézheti közönnyel a középiskola színvonalának leszál
lítását. Ha a középiskola kellő mértékben elő nem készíti 
a főiskolai tanulmányokat, azt megérzi az egyetem is, mert 
a tudomány művelése helyett annak elemeivel kell foglal
koznia. Az a surrogatum pedig, mely a középiskolai típusok 
egyenlő jogosításának biztosítására, a középiskolai képzés 
kiegészítése végett, mint egyetemi póttanfolyam, vétetett 
célba, általános visszatetszésre talált és semmi biztosítékot 
sem nyújt a kitűzött cél megvalósítására.

Úgyhogy ezek folytán, bár a legnagyobb elismeréssel 
viseltetem közokt. miniszterünknek egész nemzeti közművelt
ségünket átölelő kultúrpolitikája, minden kultúrintézmé
nyünkre kiterjedő nagy agilitása iránt, sőt egyes alkotásaival, 
különösen népoktatásunk nagyarányú fejlesztésével, valamint 
a tanárképzésünk emelésére szervezett külföldi collegium 
hungaricumokkal fényesen írta be nevét közművelődésünk 
történetébe: a középiskolára vonatkozó törekvéseit nem 
tartom szerencséseknek. Már az általa meghonosított közép
iskolai típusok számaránya, a humanisztikus gimnáziumok 
számának rendkívül lecsökkentése is a nemzeti tudományos
ság érdekeibe ütközik, a célba vett gyakorlatias irányzat 
pedig az irodalmi műveltség lekicsinylésével, törvény-szabta 
hivatásában: a felsőbb tanulmányok alapvetésében és a ma
gasabb műveltség közlésében bénítaná meg a középiskolát. 
Ez a törekvés bizonyára hajótörést szenved középiskolai 
tanárságunk szellemén, mely tudományos és pedagógiai ér
zékével meg fogja óvni a magyar középiskola tudományos



224

jellegét s nem engedi pusztán gyakorlati életismeretek 
mesteriskolájává süiyedni.

Ha a miniszter úr szerint is minden iskolának sajátos 
lelke van: a magyar középiskola a nemzeti genius iskolája, 
amelynek útján u magyar lélek kiművelése által a nemzeti 
szellem irodalmi, művészeti és tudományos alkotásai a nem
zeti társadalom közkincseivé s nemzetfenntartó tényezőkké 
válhatnak; e mellett versenyképesnek is kell lennie a mű
velt nemzetek hasonló tanintézeteivel, hogy a magyar nem 
zeti műveltség harmonikusan illeszkedhessek bele az egye
temes emberi kultúrába.

Középiskoláink magasabb színvonalán ref. tanárságunk 
mindig nemes ambícióval munkálkodott, s inog vagyok győ
ződve, hogy hagyományaihoz híven ezután is magasztos 
hivatásához méltóan tölti be feladatát. B bizalommal tanár 
egyesületünk ki'zgjülését ezennel megnyitom.

Dóczi Imre.

Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk adminisztratív szerve, központi igazgatóságunk, a 

folyó évben is hűséges sáfára volt azon erkölcsi értékeknek, amelyek
nek ápolását és gyarapítását egyesületünk célúi tűzte ki, s e cél meg
valósítását a legnehezebb körülmények között is odaadó szolgálattal, 
magyar református tanügyünk és nemzeti kultúránk féltő szeretetével 
immár több mint negyedszázadon át munkálja.

A nyugateurópai kultúrközösség hivatalos és tudományos peda
gógiai törekvéseinek központi tárgya ma az iskola benső kiépítése, a 
közoktatásügy szervezetének a közelmúltban minden nyugateurópai ál- 
hunban történt reformálása után a módosított vagy új keretek kitöltése, 
minden típusú iskolában az oktatás benső reformja.

E folyamatban lévő benső reformmal áll kapcsolatban a magyar 
református tanárság régebbi, de különösen az utóbbi években mind 
nyomatékosabban kifejezett azon kívánsága, hogy református közép
iskoláink tradícióinkat szemmeltartó, a református szellemet erőteljesen 
érvényre juttató saját tanterv szerint teljesítsék hivatásukat.

Egy ilyen református szellemű tanterv készítésével foglalkozott 
igazgatóságunk a folyó iskolai évben az Egyetemes Konvent megbízá
sából. Az előmunkálatok meg is történtek, azonban a végleges formába- 
öntésről le kellett mondanunk. Igazgatóságunk véleménye szerint ugyanis 
az 1924-es, illetőleg 1926-os állami középiskolai tanterv, amelyet irány
adónak kell tekintenünk, nem látszik biztos alapnak. Kiadásuk óta több
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ízben módosíttatlak és további változtatásuk várható annál is inkább, 
mert c tantervek s általában a mai középiskolai oktatás ellen a társa
dalom, a szülők, sőt a tanárok részéről is sok panasz és kifogás hangzott 
el, amelyek a túlterhelés gyűjtőnevén foglalhatók össze. E panaszok 
indokolt voltát, tehát a középiskolai túlterhelést, közoktatásügyünk egyik 
legfőbb irányítója is megállapította.

Egyesületünk és egyetemes konventünknek egy református közép
iskolai tanterv megállapítását célzó kívánságának teljesítéséről egyelőre 
le kellett ugyan mondanunk, de e kívánság tendenciájának, a református 
szellem középiskolai oktatásunkban való erőteljes érvényre juttatásának 
intézményes biztosítása folyamatban van. A Konvent ugyanis tervbe
vette református középiskoláink részére egy kötelező utasítás kibocsá
tását arra nézve, hogy a tanterv keretein belül hogyan kell ápolniok a 
református szellemet az egyes tantárgyak tanításánál s az utasítás ter
vezetének elkészítésével megbízta egyesületünk igazgatóságát, egyúttal 
e tárgyban javaslattételre szólította fel középiskoláink tanártestületeit. 
A beérkezett javaslatok azt tanúsítják, hogy tanártestületeink alapos 
felkészültséggel és részletekre kiterjedő gondossággal foglalkoztak e 
kérdéssel. E komoly előmunkálatok mellett a tervbevett utasítás magas 
színvonalát és szakszerűségét biztosítja azon körülmény is, hogy a folyó 
évi február hó 2-án egyesületünk székhelyén ülésező választmányunk 
az utasítás elkészítésére a magyar református középiskola öt igen ér
demes munkását kérte fel.

A tanártestületek ezen elaborátumai is megnyugtató bizonyságai 
azon örvendetes ténynek, hogy a magyar református középiskolában a 
református szellem élő és ható tényező, tanárai teljes tudatában vannak 
azon benső elkötelezettségnek, amely reájuk egyetemes egyházunkhoz 
való erkölcsi és jogi viszonyuknál fogva háramlik, de bizonyságai annak 
is, hogy iskoláink részt kérnek azon lendülettel folyó építő munkából, 
amelynek célja a magyar református egyházi és vallásos élet renais- 
sance-a. E renaissance előkészítésében nem csupán iskolai munkánkkal, 
nevelő-oktató tevékenységünkkel kívánunk résztvenni, hanem éppen e 
munka eredményesebbé tétele érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a 
magyar református tanárság egyházalkotmányunk szerveiben is munka
köre fontosságának, szellemi és erkölcsi súlyának megfelelő képviselet
hez jusson, hogy az iskola ügyében nyomatékosabban hallassa véle
ményét. Arra nem gondolunk és nem gondolhatunk, hogy egyház és 
iskola XVI. századbeli egységét kívánjuk, de míg egyházi törvényeink 
értelmében „iskoláink mindenestől az egyház testéhez tartoznak" s míg 
azokat „az egyház önfenntartásának eszközeiül" tekintjük, törvény- 
hozásunknak gondoskodnia kell arról, hogy egyházunk és az iskola 
munkásai közötti laza kapcsolatok elmélyíttessenek, a több jog és több 
kötelesség elvének érvényesítésével egyházi és tanári testiileteink vi
szonya bensőbbé, szorosabbá tétessék. Egyházunknak és iskoláinknak 
egyaránt érdeke e jogos igényünknek a folyamatban lévő törvényhozás 
útján való elismerése. Mellette szól a kálvini hagyomány, a távolabbi 
múlt és erdélyi testvéreink gyakorlata.

Igazgatóságunk és választmányunk a református tanárságnak egy-
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házalkotmányunk keretében elfoglalt közjogi helyzetét, az E. T. I. cikkét 
és a Zsinat iskolaügyi bizottságának e törvénycikkre vonatkozó előter
jesztését gondos tanulmány tárgyává tette és a I. t.-c. revíziójára vo
natkozó kívánalmait javaslatba foglalván, a Zsinat elé terjesztette.

Iskoláink benső építésének szolgálatában áll folyóiratunk, a Pro
testáns Tanügyi Szemle is. Folyóiratunk életfeltételeinek biztosítása, 
színvonala emelkedésének lehetővé tétele, jövőjének megalapozása irá
nyította igazgatóságunk ez évi tanácskozásait is, Igazgatóságunk örömmel 
állapította meg folyóiratunk színvonalának állandó emelkedését. A fej
lődésnek azonban nagy akadálya az anyagi források nem kielégítő volta, 
sőt e források elégtelensége és bizonytalansága veszélyezteti folyóiratunk 
további kiadását is.

Múlt évi közgyűlésünk határozatára igazgatóságunk megkereste 
intézeteink fenntartótestiileteit, hogy költségvetésükbe a Protestáns Tan
ügyi Szemle támogatására legalább 50 P hozzájárulást illesszenek be. 
E hozzájárulás, valamint az egyes tanártestületek önkéntes támogatása, 
amelynek minimális összegét évi 30 P-ben állapította meg tavalyi köz
gyűlésünk, folyóiratunk zavartalan kiadását, sőt fejlődését is biztosítaná. 
Ez elgondolásunk azonban nem bizonyult célravezetőnek. Sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy folyóiratunk anyagi helyzete tavalyi közgyűlésünk 
óta nem változott, a fenntartó- és tanártestületi hozzájárulások csak 
szórványosan érkeznek, a tagsági díjakból, a Tanárok Gyermekeinek 
Nevelési Alapjának csekély kezelési járulékából egyesületünkre eső 
kiadási költségeket fedezni nem tudjuk. Ily körülmények között igazga
tóságunk ismét felvetette a  tanulóktól folyóiratunk céljaira szedendő 
járulékok gondolatát, amelyet rendkívüli választmányi gyűlésünk is 
magáévá tett és az Egyetemes Konventtől kérte e járulékok szedésének 
engedélyezését, illetőleg elrendelését, A Konvent nem teljesítette kéré
sünket.

Igazgatóságunk véleménye szerint folyóiratunkra, mint a magyar 
protestáns iskola és tanárság erkölcsi, szellemi és anyagi érdekeinek 
szószólójára, nagy szükség van, megszüntetése presztízsünkön ejtene 
csorbát, a folyóirat fenntartása, a mutatkozó hiányok eltüntetése azon
ban csak újabb anyagi források előteremtése útján válik lehetővé.

Az a modus vivendi, amelyet igazgatóságunk jelen közgyűlésünk 
elé terjeszt, egyesületünk tagjainak áldozatkészségére támaszkodik, a 
tanár- és fenntartótestületi hozzájárulás mellett biztosítja folyóiratunk 
további kiadását.

Intézeteink benső építését, a tanulmányi színvonal emelését célozta 
azon intézkedésünk is, hogy a fenntartótestületek figyelmét felhívtuk a 
tanárok külföldi tanulmány útjának nagy jelentőségére és kértük, hogy 
költségvetésükben e célra megfelelő összeget illesszenek be. A vallás 
és közoktatásügyi minisztériumhoz is felterjesztést intéztünk c tárgyban, 
kérve, hogy az állami külföldi tanulmányi ösztöndíjak adományozásánál 
a református középfokú intézetek tanárai is a számaránynak megfelelően 
figyelembe vétessenek.

A görögnyelvi oktatás könnyítése és eredményesebbé tétele cél
jából tárgyalásokat folytattunk Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli
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Református Egyházkerület nyomdavállalatával egy homerosi görög szó
tár kiadása ügyében, nagy görög szótár kiadására pedig az Egyetemi 
Nyomdavállalat figyelmét hívtuk fel. Egyik vállalat sem zárkózott cl 
ridegen a szótárak kiadásától, azonban a kiadásnak olyan, főképpen 
pénzügyi akadályai vannak, amelyek e szótárak kiadását fölöttébb meg
nehezítik. A szótárak kiadásának ügyét igazgatóságunk továbbra is 
napirenden tartja.

A státusrendezés fogyatékosságai és a tanári rend sérelmei állandó 
tárgya volt igazgatósági gyűléseinknek. A vallás és közoktatásügyi mi
niszter űrhoz intézett felterjesztéseinkben reámutattunk arra, hogy az 
elvileg mindnyájunk által helyeselt széniumos rendszer megvalósítása 
mai formájában nem elégíti ki a tanárság igényeit, különösen az alsóbb 
fizetési osztályokban nem biztosít a tanárság foglalkozásához mért élet
szintet, a lassú és külön haladás pedig csökkenti a tanári ambíciót, 
amely pedig a sikeres iskolai munka leglényegesebb tényezője. Kifejeztük 
aggodalmainkat a rendelet azon intézkedésével szemben, amelynek alap
ján az automatikus előléptetés indokolt esetben a 6. és 9. fokozatnál 
megakasztható. Kértük a külön igazgatói státusnak a tanári státussal 
azonos, tehát a széniumos rendszer alapján történő szervezését; mél
tányos és a rendszer logikai követelményéből folyó kívánalom ugyanis, 
hogy az egyazon iskolatípusnál működő tanszemélyzet minden fokozata 
azonos elvi alap szerint dotáltassék.

Eredménnyel emeltünk szót volt szerzetes tanáraink szerzetesi évei 
és a trianoni békekötés után átválasztott tanárok megelőző szolgálati évei 
beszámítása érdekében. Sürgettük a magyar oktatóstátusnak törvényben 
biztosított, a csonka ország törvényhozásában is formailag elintézett kor
pótlékának visszaadását.

Felterjesztésünkre Kornis államtitkár úr közölte elnökségünkkel, 
hogy a státusrendezésre vonatkozó ügyeket mindenkor éber figyelemmel 
kíséri és a tanárok iránt táplált meleg jóindulattal kezeli. A felterjeszté
sünkben foglalt kérelmeket adandó lehetőségek esetére nyilvántartásba 
vette.

Az államtitkár úr válasza, a jövő évi állami költségvetés és annak 
tárgyalása nem nyújt reményt arra, hogy a tanárság jogos panaszai a 
közel jövőben orvosoltassanak. Ha a reményvesztettség, a csüggedés 
vesz erőt a tanár lelkén, az iskola és így a magyar kultúra vallja kárát. 
Anyagi helyzetünk a drágaság növekedésével állandósult, sőt fokozódó 
romlása következtében a csüggedés jelei szembeszökőek.

Helyettes tanáraink vasúti kedvezményének kedvező elintézését 
kértük a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól. E kérésünket indo
koltuk azzal, hogy az állami helyettes tanárok részesülnek e kedvez
ményben, holott a képesítést és a szolgálati minőségét illetőleg állami 
és felekezeti helyettes tanár között nincs különbség. Kérésünket nem 
teljesítette a minisztérium. Elutasította azon kívánságunkat is, hogy a 
felekezeti iskolák tanárai ugyanazon távbeszélő díjkedvezményben ré
szeltessenek, mint az állami tanárok. Az indokolás szerint a postának, 
mint üzemnek, saját bevételeiből kell fedezni kiadásait s jelenlegi pénz
ügyi helyzete a további kedvezmények adását nem engedi meg. Ha el
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gondoljuk, hogy bizonyára nagyon kevés tanár vette volna igénybe a 
kedvezményt, s hogy a felekezeti iskola éppúgy állampolgárokat nevel, 
tehát állami feladatokat teljesít, mint az állami iskola, kérésünk eluta
sítását államháztartásunk nehéz helyzete és a posta üzemi jellege nem 
eléggé indokolja.

A református tanárság, különösen családos, gyermekeiket a lakó
helytől távol iskoláztató kartársaink anyagi gondjainak némi enyhítésére 
gondolt igazgatóságunk azon javaslatával, hogy a Tanárok Gyermekeinek 
Nevelési Alapja kamataiból és járulékaiból nagyobb, valóban segítséget 
jelentő ösztöndíjak létesíltessenek. Ez alap tökéje ugyanis nem elegendő 
egy internátus építésére, sőt fenntartására sem, viszont a nehéz gazda
sági helyzet mielőbbi segítésre, az alap rendeltetésének megfelelő hasz
nálatára sürget. Tavalyi közgyűlésünk és a folyó évi Konvent elfo'gadta 
javaslatunkat s ennek eredményeként az alap jövedelmének 25"/o-át már 
a folyó évben egyetemi hallgató tanárgyermekek segítésére fordítottuk. 
Az ösztöndíjak odaítélésénél igazgatóságunk a közszolgálati alkalma
zottak gyermekeinek állami ösztöndíja tárgyában kibocsátott 6000 1927.
IV. sz. v. k. miniszteri rendeletet vette irányadóul.

A Tanárok Gyermekei Nevelési Alapja jövedelmének 20° < -át, mint 
kisebb nevelési segélyt, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a folyó is
kolai évben is kiosztotta igazgatóságunk.

Ösztöndíjban részesült 19 derék diák (4930 P), kisebb 80—40 P, 
nevelési segélyben 66 (4900 P).

A református tanárság gondterhes élete, a testvéregyesületek pél
dája indította igazgatóságunkat arra az elhatározásra is, hogy egyesü
letünk tagjainak e pályán annyira szükséges nyári üdülését egy balatoni 
villa megszerzésével, vagy építésével lehetővé tegye. Egy alkalmi vétel 
felkínálása folytán igazgatóságunk két megbízott tagja terepszemlét is 
tartott, szerbe-számba vettük az esetleges vétel előteremtendő anyagi 
forrásait is. Terveinkről, a megvalósítás módjáról a választmány elé 
terjesztett javaslatunk ad számot.

Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jó viszonyt a testvér
egyesületekkel. Ez érintkezés nem merült ki a testvéregyesületek köz
gyűlésein való képviseltetésünkkel. Szorosabb kapcsolatot létesített kö
zöttünk azon körülmény, hogy a tanárság anyagi sérelmei orvoslása 
érdekében minden lépést egymás tudtával, sőt karöltve tettünk meg.

Az egyesületekkel való kapcsolatunk a folyó iskolai évben bővült 
azáltal, hogy egyesületünk igazgatóságunk útján a Magyar Külügyi Tár
saság felszólítására belépett az egyes országok tanügyi szerveinek be
kapcsolásával alakítandó Nemzeti Egyesületközi Bizottságba.

E bizottság feladata a Nemzetek Szövetsége és a vele összefüggő 
egyéb kérdések megismertetésének előmozdítása a tanulóifjúság körében, 
valamint gondoskodik arról, hogy a tanító- és tanárképzők, valamint az 
egyetemek legtehetségesebb és nyugati, főleg német és francia nyelveket 
beszélő férfi és nőhallgatói közül többen évente, a szünidő folyamán 
Genfben tartatni szokott tanfolyamon résztvehessenek, amikor is alkal
muk nyilnék egyrészt a Nemzetek szervezetének, másrészt a Munka
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ügyi Hivatalnak a helyszínen való tanulmányozására, valamint a világ vala
mennyi civilizált államának ifjúsági kiküldötteivel való megismerkedésre.

Noha a Nemzetek Szövetségét mai formájában és működésében 
magyar szempontból sok kifogás érheti, de tekintettel arra az uralkodó 
szerepre, amelyet a világpolitikában játszik, nem zárhatjuk el tanuló- 
ifjúságunkat annak ismeretétől akkor, mikor földrajzi és történelmi 
órákon ellenségeink országáról és történelméről éppen úgy tájékoztatjuk 
őket, mint barátainkéról. E bizottságba való belépésre indította igazga
tóságunkat különösen annak elgondolása, hogy hazánkra csak előnyös 
lehet az a propaganda, amelyet szellemileg jól felvértezett ifjúsági ki
küldötteink Geníben, a különböző nemzetiségű ifjúság között kifejtenek.

Egyesületünk a folyó évben veszített halálozás és kilépés folytán 
10 tagot, új belépés folytán nyert 20 tagot. Egyesületünknek van jelenleg 
9 tiszteletbeli, 29 alapító, 13 píírloló és 468 rendes tagja (összesen 519).

Elhúnytak Ádám József, dr. Biatsy József, Csizmadia Lajos, Gáthy 
Zoltán, Horváth Ferenc, Molnár József, Zelles Lajos igen érdemes és 
köztiszteletben álló kartársaink.

Elhúnyt kartársaink emlékezetét kegyelettel őrizzük.
Jelentésemet, amelyben nagy körvonalakban egyesületünk, illetőleg 

igazgatóságunk egy évi munkásságáról adtam számot, azzal a hő óhaj
tással zárom, vajha az elmúlt esztendő nemzetünk és vele együtt isko
láink és ennek munkásai megpróbáltatásának utolsó esztendejét jelen
tette volna, az utána következők pedig teljesedésbe vinnék a magyar 
hitet, reménységet és akaratot.

Dr. Papp Ferenc
főjegyző.

Krónika.
Az Országos Református Tanáregyesület közgyűlése

május 21. és 22-én folyt le Hajdúböszörményben. — A nagy számban 
megjelent tanárkari képviselőket kisebb részben a Kálvincumban, na
gyobb részben pedig a vendégszerető városi polgárság házaiban helyezték 
el. Az egyház 21-én vacsorát, a város 22-én ebédet adott az egybe
gyűltek tiszteletére a Tisza István-Ház dísztermében. A figyelmes, gondos 
ellátás érdeme részben a Mansz megbizottaié, részben pedig a cserkész
fiúké. akik jól szervezett helyi bizottság irányítása mellett végezték 
vállalt munkájukat.

21-én d. u. 3 4 2-kor érkezett meg az elnökség és már 4 órakor 
megkezdődtek a szakosztályi értekezletek. Külön tárgyaltak a vallás
tanárok, a nyelv- és történetszakosztály, a mathematika-lermészetlud. 
szakosztály, külön a tanítóképző intézet és polgári iskolai szakosztályok.

Tárgyánál fogva különösebb érdeklődésre tarthat számot a nyelv
történeti szakosztály értekezlete. — Itt ugyanis arról volt szó, hogy mi 
módon lehetne segíteni a túlterhelésen a mai tanterv keretein belül.
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A szakosztály elnöke, Borsos Károly mezőtúri gimn. igazgató, tar
tott bevezető-előadást. Összefoglalta azokat a követelményeket, amelyek
nek végrehajtása megszünteti általában a túlterhelést. E szerint: a mai 
tantervben kijelölt anyag lényegesen csökkentendő úgy, hogy közepes 
tanuló is elvégezhesse; az így megrövidített anyagot világos stílusú 
könyvek kellő rövidséggel adják elő; ki kell válogatni a tanuló anyagot 
is ; hogy a tananyagnak legcélravezetőbb tanítása biztosíttassák: tanár
képzésünk színvonalát emelni kell; hogy a tanár színvonalon marad
hasson, anyagi és erkölcsi függetlensége biztosítandó; a magán közép
iskolák megszüntetendők; a kötelező tanórák 1 óráig végződjenek, egy 
tanuló legfeljebb 2 melléktárgyat tanulhasson, a délutánok szabadokká 
teendők.

Ez előadás után az egyes tárgyak külön-külön megvitatás alá 
kerültek.

A magyar nyelvi tanítás előadója dr. Gulyás József és dr. Törös 
László volt. Előbbi megállapítja, hogy a magyar nyelvi heti óraszám kettővel 
csökkent, viszont az anyag a VIII. osztályban óriásit bővült. Túlterhelés 
van az I. o.-ban, ahol az elemiből felkerült növendékek helyesírásban 
való fogyatékosságát kell helyrehozni; a IV., VI., VII. és VIII. o.-ban, 
ahol házi olvasmányokat, verseket kell számonkérni s házidolgozatokat 
kell íratni. — Világos tankönyvek kellenek; lehetőleg végezzünk cl 
mindent az iskolában. A feltétlenül otthoni dolgot igénylő feladatok 
megválogatásában legyünk óvatosak. Pl. a házi dolgozatokhoz ne kelljen 
a növendéknek sokat olvasnia.

Dr. Törös László szerint a megnövekedett irodalmi anyag elvég
zése úgy lehetséges, ha három évet szánunk rá. E végből csak az I. 
és II. o.-ban tanítsunk nyelvtant, a III—V. o.-ban végezzük el a stilisz
tikát, retorikát s poétikát, a VI. és VII. o.-ban az eddigi irodalom- 
történeti anyagot s a VIII. o.-ban csak a modern irodalmat.

Sok érdekes felszólalás után azt a megoldást látja legcélszerűbbnek 
az értekezlet, ha a VII. osztályos anyagot kinyújtjuk Tompáig s a VIII. 
tárgyalását vele kezdjük; így marad idő a modern irodalom tárgyalá
sára is. -— És egy anthologiát kell szerkeszteni, amely magába foglalja 
a könvvnélkül tanulandó verseket,

Dr. Gaál László a latin és görög nyelv tanításával foglalkozott.
Az előírt anyagot nem lehet elvégezni túlterhelés nélkül. Tehát 

megtartva a tanterv kereteit, válogasson a tanár az egyes részek közt, 
mérlegelve azok fontosságát. Az előző órán diktáljon ki minden új szót 
s hárítsa el a szöveg nyelvi nehézségeit. A tanuló otthon csak a ré
gebben tanult s feledésbe ment szavakat keresse, a kifejezéseket tanulja 
s fordítson. A görög tanterv sürgősen revideálandó.

Papp László a német nyelvből való túlterhelésről adott elő. Mivel 
a német élő nyelv, igen fontos a jó kiejtés, ez megköveteli a munka 
túlnyomó részének az iskolában való elvégzését. Később is alaposan 
elő kell készíteni a következő órai leckét. A szókeresés rabolja el a 
növendék legtöbb idejét; annyit adjunk fel, amennyit közepes tehetségű 
tanuló is el tud végezni. Helyes módszerrel elkerülhető a túlterhelés, 
amelyet rendszerint a tanárnak tárgyával szemben való elfogultsága s 
ebből eredő túlságos buzgósága okoz.
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Németh József a történelem tanításáról értekezett.
Rövid, módszeres tankönyvekre van szükség. A tantervek készí

tésében ne csak történettudósok, hanem tanárok is résztvegyenek. 
A tanterv ne gátolja a tankönyvírókat az anyag kiválasztásában, az 
csak minta legyen. — A történettanítás módszertanának jó kézikönyvét 
kell kiadni a tanárok részére.

A tavalyi gyűlés jegyzőkönyve kapcsán szó volt még új görög 
szótár kiadásáról, valamint református szellemű irodalom- és történet
könyvek íratásáról, s református tanterv készítéséről.

Az indítványok közül közgyűlés elé került dr. Kónya Sándoré, 
aki azt javasolta, hogy a következő évi gyűlésre hivassanak össze a 
protestáns angol nyelvtanító tanárok, hogy e nálunk még kiskorát élő 
tárgy módszerét megbeszéljék.

*

A mathematikai szakosztály az anyag osztályonként való egyen
letesebb elosztásáról s a fizikában szereplő jelölések egyöntetűségéről 
tárgyalt.

Megalakult a testnevelési szakosztály is Jakus Kálmán elnök
lete alatt.

*

Este 7 órakor választmányi gyűlés volt, amelyet vacsora követett,
22-én d. e. 9 órakor istentisztelet volt a Bocskay-téri templomban, 

ahol Alrnássy Márton mondott magasszárnyalású imát, majd a 
vegyes kar énekelt.

Utána programm szerint a Bocskay-szobor megkoszorúzása követ
kezett, ahol dr. Rácz Lajos theol. akad. tanár lelkes beszédet mondott.

*
A közgyűlés első pontja dr. Dóczi Imre elnöki megnyitója, amelyet 

lapunk más helyén teljes egészében közlünk.
Majd az üdvözlő beszédekre került a sor. A közoktatásügyi mi

nisztert Ady Lajos, a tiszántúli ref. egyházkerületet Karay Sándor, 
az alsószabolcsi egyházmegyét Bartha László esperes, a vármegyét dr. 
Benhő Géza tiszti főügyész, a Középisk. Orsz. Tanáregyesületet 
Németh József, a tanító egyesületet Dobó Sándor, a hajdúböszörményi 
ref. egyházat Bakóczy András ref. lelkész képviselte.

A tárgysorozaton két előadás szerepelt. Az elsőt dr. Bessenyei 
Lajos tartotta, az órák tervszerű beosztásáról.

A tanítás művészet. Egyéni rátermettségre és tudásra van szükség. 
A tanár a megszerzett ismereteket tudja át is adni a növendékeknek, 
különben tudása csak holt tőke. A tanítás alapja a helyes mód
szer. A módszer tervszerűség. A tervnek lényeges része a tanmenet s 
ezen belül az egyes órák beosztása: az óraterv. A tanmenet biztosítja 
a tervszerű munkát. De feltétlenül kell óraterv is. Elengedhetetlen az 
idő beosztása. Tudnom kell, mennyi idő áli rendelkezésemre és 
hogy az alatt mit akarok elvégezni. A keretbe azután életet kell lehelni. 
Ehhez szükséges a változatosság, az osztály foglalkoztatása, a figyelem 
lekötése. Az eredményes lelki munkának nincs nagyobb ellensége, mint



az egyhangúság. Az ifjúi léleknek szüksége van a fáradtságot tovaűző 
kedélyes tréfálkozásra is.

Foglalkoztassuk az egész osztályt. Lehetőleg minden tanuló feleljen 
minden órán. Mert ha csak 3—4 fiút feleltetünk, akkor ezeket kikap
csoljuk az osztály közösségéből. Számítanak. Aki egyszer jól felelt, 
hosszú ideig nyugodtan ül, aki pedig rosszúl felelt, alig javítható meg
bélyegzést kap a rossz jegyben. így az igazi cél: a kedvvel dolgozás 
veszélyben forog. Az állandó kérdezés-felelés biztosítja a bár lassú, de 
folytonos haladást, mert a tanár meg tud győződni a tanulók figyeléséről. 
A figyelem lekötésére jó módszer még a kérdés előre való feltevése, a 
tanulónak felelés közben a padban hagyása. Hogy a tanár hol legyen, 
a célszerűség dönti el. Magyarázatkor legjobb a katedrán állni, honnan 
az osztály könnyen áttekinthető; számonkéréskor legjobb mozogni, 
különösen népes osztályban, A könyv csak fordításkor, olvasáskor 
legyen a tanuló előtt.

Bemutatott dr. Bessenyei néhány 5—10 percre beosztott óratervet,' 
amelyeket ö már gyakorlatilag is kipróbált.

A nagy érdeklődéssel hallgatott előadás meg fog jelenni a Tanár- 
egyesület évkönyvében.

A másik előadó vitéz Kőszegi Frigyes, a Kálvineum igazgatója 
volt. Nagyhatású szabad előadásban ismertette a Kálvineum nevelési 
rendszerét,

A Kálvineum a maga sajátos jellegénél fogva minden más inter- 
nátustól különbözik. Elsősorban a lelkész-árvák nyernek ott elhelyezést. 
A cél kettős: református és hazafias szellemű nevelés.

A vallásos szellem, amely minden református intézetben tradíció, 
megnyilvánul az esti imádkozásban, vallásos délutánok-, házi istentisz
teletekben, legációk- s próba prédikálásban. Ezek külső megnyilatkozásai 
annak a törekvésnek, melynek végső célja a valláserkölcsi irányban 
való jellemképzés.

A közös nevelés ellen felhozzák, hogy uniformizál. A közös cél 
érdekében kell normákat felállítani egy ilyen közösségben. Az egyszerre 
felkelés, együttes készülés, egyszerre iskolába menés nem gátolhatják 
az egyéniség kiépítését.

A Kálvineumra jellemző a családiasság. A nevelők együtt vannak 
neveltjeikkel mindenben: étkezésben, szóiakozásban, munkában, ker
tészkedésben.

A nagyobb diákokból szobafőnököket neveznek ki. Ez is kapocs 
a nevelő és nevelt között, A fegyelem gyakorlásából azonban kizárják 
őket. A büntetés legnehezebb a nevelőnek is. Fegyelmi eljárásuk a 
következő. Napi kihallgatások vannak, ahol a megtévedt diák maga 
jelenti hibáját. A nevelő már előző nap hallott róla, aludt egyet rá s 
így higgadtan tud ítélni. Kisebb diákokat testileg is fenyítenek, mert 
különben ki kellene őket zárni a közösségből. A felbuzogó energia le
vezetésére igen jól beválik a testi munka. Mint a Ludovika hallgatóival, 
itt is megismertetik az életet célszerű módon. Jó családok leánygyer
mekeivel felügyelet mellett való találkozás táncpróbán, tenniszen, jó 
hatással van a fiúkra.
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A szülők elfogultságának eloszlatására bizalmas megbeszélések 
vannak, s ezek többet érnek a szülői értekezleteknél. így némileg lehet 
ellensúlyozni az utca, család és társadalom sokszor káros hatását. — Ez 
az előadás is meg fog jelenni az Évkönyvben.

Ezután a főjegyzői, pénztárosi jelentésre, majd a választmány és 
szakosztályok előterjesztésére került a sor.

Dr. Vekerdy Béla indítványa a tanárság anyagi helyzetére vonat
kozólag osztatlan helyeslésre talált.

*

A gyűlést ebéd követte. — D. u. megtekintették a jelenvoltak a 
Kálvineumot, ahol ugyanabban a figyelmes, gondos ellátásban volt részük, 
amilyet a gyűlés ideje alatt állandóan élveztek.

Azzal végzem tudósításomat, amit dr. Dóczi Imre kiváló elnökünk 
állapított meg, hogy t. i. ref. tanárgyüléseink színvonala állandóan emel
kedőben van s így minden tanárnak lelki épülést jelent e gyűléseken 
való részvétel.

Papp László.

Ludmann Ottó 90 éves születésnapjára.
Ez az Isten különös kegyelméből való evang. tanférfi abból a 

nagy középiskolai tanári generációból való, amely egy Breznyiket Sel- 
mecen, Tatayt és Benkát Szarvason, Pákhot Iglón, Kramarcsikot 
Rozsnyón, Martinyit Nyíregyházán, Marhausert Bonyhádon, Eperjesen 
az akadémikus Vandrákot és Hazslinszkyt, Budapesten Tavaszit és 
később Böhm Károlyt adta evang. egyházi tanügyünknek és magyar 
hazai közoktatásunknak és hazafias közművelődésünknek.

35 évig, egészen a csehszlovák dulásig és cseh betörésig szolgáltam 
a hires, nevezetes ősi eperjesi kollégiumban, de 1878 óta ismerem.

Ünnepeltünk született 1839. évi junius hó 26-án Lőcsén és 
tanult az evangélikus népiskolában, majd az akkoriban még fennállott 
evangélikus gimnáziumban egészen a VI. osztályig, azontúl a római 
katholikus középiskolában Lőcsén, abban a nagymultú és értékű 
német felvidéki városban, mely Bártfa és Késmárk mellett leg
jobban őrizte meg, főleg építkezéseiben és utcáiban középkori jellegét. 
Ludmann tehát szepesi származású, aki a maga egyéniségében harmo
nikusan egyesítette a cipszerek sok jó tulajdonságát: azok közismert 
szorgalmát, takarékosságát, vallásosságát, jellemszilárdságát és tettekben 
és áldozatos szolgálatokban megnyilvánult lelkes hazafiasságát.

Az 1857—60-ík tanévekben teológus volt Eperjesen és kitűnő 
papjelölti vizsgája után nevelősködését és gimn. görög póttanári műkö
dését is megszakítva 1862—63-ig a berlini tudományegyetemen folytatta 
mathematikai, fizikai s főleg klasszika-filológiai és filozófiai tanulmányait. 
Momsen, Curtius, Trendelenburg és Droysen voltak itt világszerte ismert
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professzorai, de közben hoszpitált a jénai és halle-wittenbergi tudomány- 
egyetemen is, ahol a középiskolai és főleg Halléban a máig is virágzó 
Frankeanumban a nevelőintézeti életet is gondosan tanulmányozta. 
1863. szeptember havában a kollégiumi pártfogósági gyűlés Forberger 
Sámuel helyére rendes gimnáziumi tanárnak választotta s a felsőbb 
osztályokban a görög és német nyelvnek és irodalomnak tanítását bízta 
rá. Régebbi és későbbi tanítványaitól tudom, hogy német irodalmi 
előadásai évtizeden át egyetlenek voltak a maguk nemében és Heinrich 
Gusztávval vetekedett a régebbi és ujabbi német irodalom, főleg 
Goethe és Schiller ismeretében. De más tudományágakban is széles
körű képzettsége a későbbi tudományos elkülönülés és szaktudás ide
jében is páratlan volt a maga nemében és nagy enciklopédikus művelt
sége azokra a nagy protestáns tanárokra emlékeztet, akik évszázadokon 
át Eperjesen, Pozsonyban, Sopronban és a reformátusoknál Pápán, 
Patakon, Debrecenben és a szűkebb Erdélyben: Nagyenyeden és 
Kolozsvárt fő- és középiskoláinknak jó hírnevét a későbbi állami tan
ügyi versenyben is biztosították és fentartották.

Kollégiumi főgimnáziumi szolgálata, annak virágzás!, sőt a nagy 
tűzeset után fénykorába esik. Évtizedeken át az iskola hire és az 
ország legtávolabbi vidékeiről látogatottsága oly nagy volt, hogy a 
gimnáziumot országszerte magával a kollégiummal azonosították.

Kollégiumi szolgálata igen nagy kiterjedésű és hatású volt. 1869-től 
1889-ig volt a kollégiumi tápintézet gondnoka és rendezte részben a 
szünidei szuplikálásból e kiváló protestáns diákjóléti intézmény: az 
alumneum és a konviktus anyagi viszonyait, amiben méltó utódja volt 
Mayer Endre teol. tanár az új épület felemelésével. Rendezte legjobb 
barátjának és kartársának: Otrokocsi Vigh Dániel segítségével a tekin
télyes Szirmay-könyvtárt és sok évtizeden át Hazslinszky Frigyes utód
jaként volt gimnáziumi, majd kollégiumi igazgató. Az 1887. május 6-iki 
nagy tüzeset után pedig Schmidt Gyula felügyelősége alatt Flórián 
Jakab kollég. pénztáros buzgóságával s főleg Jókai és a Segitségalbum 
támogatásával felépítette a Thököly-kollégiumot és rendezte a főgimná
zium ügyeit, mely a 83-iki középiskolai törvény értelmében később 
államsegélyben is részesült.

Méltán rászolgált tehát arra a fényes jubileumra, amelyet számára 
1914. szeptember havában, tanárságának 50 éves fordulójára rendeztek 
a kollégium dísztermében s amelynek lélekemelő lefolyása a kollégium 
1914—15. tanévi értesítőjében olvasható. Evang. tanügyünk e büszkesé
gét nagy beszéddel üdvözölte méltó utódja Gömöry János akkori főgim
náziumi igazgató, de melegen üdvözölték őt s méltatták az ősz tanár hűséges 
szolgálatait a kultuszkormány, Sáros vármegye, Eperjes városa, vala
mint a tiszai evang. egyházkerület s több evang. testvér- fő- és közép
iskola. Hűséges szolgálatokban gazdag, áldásos tanári és nevelői mun
kásságáért jutalmazta a király is, amikor a Ferenc József rend lovagjává 
nevezte ki, az Evang. tanárok orsz. egyesülete pedig tiszteletbeli 
tagjává választotta s az egyetemes evang. egyházi közgyűlés meleg 
átiratban üdvözölte.

Tanítványainak száma légió. Ezek közül nem egy vezére lett



közéletünknek. P. o. M. Dietz Sándor és Jurányi Lajos, a magyar 
tudománynak dísze és büszkesége és többen, p. o. Meskó László és ma 
Pap József országos méltóságot töltenek b e ; Fekete Lászlóból tábornok 
s többől költő, író és tanár lett. Nem egy tanítványa, mint Mayer 
Endre eperjesi theol. tanár, Nemes Károly diósgyőri evang. esperes
lelkész és Papp József ügyvédi kamarai elnök fel a theol. és jogaka
démiáig végig járták a kollégiumot s mindannyian sokat tettek a magyar 
kultúráért.

A politikai viszonyok gyászosra fordultával elhagyta Eperjest, 
félszázadnál hosszabb időre terjedő áldásos működésének terét.

Ma budai kis otthonában él. Szerető leányának hűséges áldott 
gondoskodása deríti fel élete alkonyát.

Testben, lélekben ma is erőteljes még. El-elmerül kedves költői, 
különösen Homérosz olvasgatásában.

Gyönyörködik mindenben, ami szép. Nagy utazásokat tesz. Az 
idén is, ismételve bejárta Szicíliát és Észak Afrikát.

Mi fiatalabb tanárok tisztelettel tekintünk fel mesterünkre s kívá
nunk neki boldog öregkort.

Ad multos annos!
Dr. Szlávik Mátyás.

Ady-jubíleum.*
Méltóságos Főigazgató Űr!
Szeretve tisztelt Vezérünk!

A  classicus bölcs örökérvényű megállapítása, hogy minden erény, 
minden érdem önmagában hordja jutalmát. Virtutis praemium ipsa virtus 
(Seneca). Végzett munkánknak, életpályánknak legboldogítóbb jutalma a 
nyugodt, tiszta, háboritás nélkül való öntudat. De azoknak, akik az 
emberiség kiválasztottjai és vezető állást töltenek be, nyugodt öntudattal 
jutalmazott munkája és pályája olyan érdemmé magasodik, amely széles 
körben ható erő és ragyogó fény, amit elrejteni nem lehet s aminek 
jótékony hatásáért köszönettel, elismeréssel és hálával kell adóznunk. 
Az ilyen munka és életpálya tükörképe annak a cselekvésnek, amit egy 
nagy közűlet, sőt az egész emberiség javáért kell véghezvinnünk.

A Méltóságod munkájában és életpályájában is ilyen tükörképet 
szemlélünk, azért engedje meg, hogy most, amikor főigazgatói működé
sének tizedik és pedagógiai pályájának 25. évfordulójához értünk, őszinte 
tisztelettel, igaz szeretettel és meleg ragaszkodással üdvözöljük.

* A dy  Lajos tanker, kir. főigazgató 25 éves tanári és 10 éves főigazgató' 
jubileum a alkalm ából, a debreceni tankerűlet igazgatói értekezletén, f. évi május 
hó 28-án mondotta el az a lább olvasható üdvözlő beszédet S, Szabó József c. 
főigazgató.
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Az egyes emberek jubileumának nem az eltöltött esztendők meny- 
nyisége, „olcsó időnek hasztalan soka“ adja meg jelentőségét és nem 
is az elfoglalt állásnak társadalmi értékelése, vagy a ranglétrán való 
fokozata. Ahol csak ezt ünneplik, ott a jubileum a puszta évekhez 
kötött, sablonos megemlékezés, — minden megragadó szín, mélyebb érzés 
és szívbeli melegség nélkül. A jubileum akkor válik igazi ünneppé, ha 
a jubiláns egyénisége, élete és működése ad annak tartalmat és jelen
tőséget.

A Méltóságod egyéniségében olyan megnyerő vonásokat látunk, 
amelyekkel személyét vonzóvá tenni, állásának súlyát és értékét emelni 
képes. Meg tud hódítani mindenkit nyájasságával, udvariasságával, ta
pintatosságával, közvetlenségével. Nem burkolózik előkelő hivatalának 
nimbusába, hanem leereszkedő, kedves, megértő és segítő mindenki 
irányában azzal a nagyképűségtől, pózolástól és nagyralátástól mentes 
mesterkéletlenséggel és jóindulattal, mellyel embertársát megbecsülni, 
munkáját kellőképen értékelni s fogyatkozásait is szeretettel elnézni 
képes. Mi, igazgatók, elsősorban érezzük c's tapasztaljuk mindezt s ezért 
fordulunk most feléje őszinte tisztelettel és ragaszkodással és ezért 
találjuk jubileumi ünnepét olyannak, amely megtölti szívünket színnel, 
fénnyel, melegséggel.

De a Méltóságod életében és működésében is olyan magasabb erő 
és hatalom nyilatkozik, amely előtt tisztelettel és elismeréssel kell meg
hajolnunk. Tehetsége és képzettsége révén ifjan belejut a nemzet neve
lőinek kiváló gárdájába s a fejlődő gyermeki lélek formálása mellett 
mint az Országos Középiskolai Tanáregyesület egyik fontos factora, 
közlönyének szerkesztője, irányítólag hat a magyar középiskolai tanügyre 
és tanárságra. Majd mint főigazgató, egy iskolakerület tanügyének élére 
állíttatván, itt olyan időben mutatja meg vezéri hivatottságát, aminőt még 
hazánk soha át nem élt. Amidőn — a költő szerint — „komoran feke- 
tedtek az ormok“ ; amidőn zűrzavaros viszonyok között a romok alól 
kellett összeszedni a hazával és nemzettel együtt széttört lelkét és egy
ségét a magyar intelligencia, a magyar vezető osztály iskolájának és 
tanárságának, akkor jött Méltóságod az ellentéteket kiegyenlítő, a csüg
gedő szíveket bátorító, a divergens erőket összefogó, a leromlott inté
zeteket fölemelő munkájával. Olyan végzetteljes korban tett a magyar 
nemzeti közművelődésnek és tanügynek széles körben fontos és hasznos 
szolgálatot, amikor az évek súlya Atlaszteherként nehezedett a vezető 
férfiak vállára,

Jól esik nekünk most minderről bizonyságot tennünk és látnunk, 
hogy Méltóságod immár nyugodtabb körülmények között, egy keserves 
decennium megpróbáltatásai után az eddigi nemes hevülettel, töretlen 
ambícióval és energiával „szolgálja a műveltség szent ügyét, terjesztve 
a mi szép, hasznos, nemes; mi szívet, elmét von, javít, emel s kezéből 
a mag nem sziklára hull, de jó földben gazdag termést mutat." (Tompa). 
És mindezekért a jutalom nem „csinált s olcsó kitüntetés", hanem a 
legszebb és legdrágább, amit embertársaitól nyerhet, a közbecsülés.

Midőn mostani jubileuma alkalmával mi, akik legközvetlenebbül 
ismerjük, ennek a közbecsülésnek a szeretet virágaival ékesített koszo-
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rúját nyújtjuk Méltóságodnak, kérjük a mindenhatót, tartsa meg sokáig, 
hogy erejét és életét hosszú ideig szentelhesse még tankeríiletének, az 
egész magyar nevelésügynek és közművelődésnek javára és felvirágoz
tatására! „  „

S. Szabó József.

A művészettörténettanítás módszere.
A művészettörténettanítás hivatalos beiktatása a kötelező tan

tárgyak közé az új leányközépiskolai tantervben, mely azt a leány- 
gimnázium két osztályában (V. és VI.), a leányliceum és leánykollégium 
négy felső osztályában (V—VIII.) teszi kötelezővé, nemcsak a szak
emberek szűk világában, hanem a müveit nagyközönség tágabb körében 
is élénk helyeslést váltott ki. A gondolkodó ember, műveltségében 
mindig valamelyes hézagot érzett. A középiskola, mely tudományos 
továbbképzésének, irodalmi műveltségének alapjait megvetette, művészi 
nevelést, művészeti élvezetekre előkészítést nem adott neki, ebben a 
tekintetben mintegy cserbenhagyta. Pedig éppen ez a hézag tölthető ki 
kellő vezetés nélkül legnehezebben. Ennek teljes pótlása csak külö
nösen kedvező, külső és belső körülmények közt lehetséges és arány
talanul nagy idő- és erőpazarlással jár. A művészi alkotásokkal szem
ben vagy teljesen tájékozatlanul áll, vagy hibás szempontok szerint 
itél, tudományos és irodalmi érvényű mértéket alkalmaz és élvezetét 
ezáltal megzavarja.

Az öröm, melyet ezen helyén való hivatalos intézkedés keltett, 
általános ugyan, de nem egészen zavartalan és a pedagógusoknak 
súlyos gond szakadt a nyakába. A hivatalos tan terv nagyon átgondoltan, 
és pontosan jelöli ki ugyan az anyagot és az ehhez csatlakozó, még 
meg nem jelent utasítás, mivel ugyanazon kiváló szakember kezéből 
kerül ki, bizonnyal szintén erős támasza lesz a tanárnak. Mindez 
azonban nem pótolhatja a biztos módszer hiányát, mely csakis hosszú 
tapasztalaton alakulhat ki végérvényesen. Az irányelvek csak nagyjából 
jelölik ki az utat, melyet követnünk kell. Az egyetemeken, művészeti 
főiskolákon alkalmazott módszer a középiskolai tanításra nem húzható 
r á : más a cél, az anyag és a pedagógiai eljárás. Gyakorlati tapasztalat 
híján tehát egyelőre csakis tapogatózva lehet elindulni és ennélfogva 
minden gyakorlati kísérlet, mely eddig ebben a tekintetben történt, ta
nulságos lehet azon iskolákra nézve, melyeknek ilyen múltjuk nincsen.

A pesti evangélikus egyház 1920-ban felállított, Lyceumnak neve
zett hároméves továbbképző tanfolyamának rendes tárgyai közt szerepelt 
heti két órában a művészettörténet. Tanterve, tanmenete és módszere 
az iskola kísérleti jellegének megfelelően egészen szabadon, mintegy 
magától alakult ki. Most, hogy ez a mi ú. n. lyceumunk az 1927—28. 
tanév elején az állami tanterv megszabta leánykollégiummá alakult át, 
már hét éves gyakorlatra tekinthet vissza, hét év tapasztalataiból okul
hatunk.
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Örömmel állapíthatjuk meg ezúttal, hogy lényeges eltérés a mi 
régi tantervűnk és az új állami közt nincs. Az állami tantervben út
jelzőként kijelölt műalkotások pontosan egybevágnak az általunk ki
jelöltekkel ; csak annyi a különbség, hogy a két évre beosztott leány
gimnáziumi anyag kevesebb, a négy évre beosztott leányliceumi és 
leánykollégiumi anyag valamivel több, mint a mi régi, három évre ter
vezett anyagunk. Lényeges azonban az eltérés a tananyag elosztásában. 
Az állami tanterv az anyagot történelmi korszakok szerint csoportosítja : 
az V-ben ókor, VI-ban középkor, renaissance, Vll-ben barokk- és újkor, 
Vlll-ban a magyar művészet története. Ez az elosztás hozzáalkalmaz
kodik a történettanításhoz, mely szerint az egyes történeti korszakok a 
művészettörténeti korszakokkal vagy ugyanazon évben, vagy egy évvel 
előbb kerülnek tárgyalásra. Itt tehát a történeti szempont lép nyilván 
előtérbe, a mi régi tantervűnk ellenben az egyes művészeti ágak fejlő
dését kísérte végig, az egész történeti fejlődés folyamatán á t ; ezen el
járásnál a művészeti fogékonyság felébresztésén volt a súly. Ez a 
folyamat nagyon megkönnyítette a tanulónak, hogy mindegyik művészeti 
ág sajátosságába beleélje magát. A történeti szempont természetesen itt 
sem volt mellőzhető, és a művészeti tapasztalatok beleillesztése az 
egyes korokba valamelyes erő- és időpazarlást jelentett. A másik eljárás
nál viszont a műélvezetbe belemerűlés jár valamivel nagyobb nehézséggel.

A művészettörténettanítás nem lehet csupán történettanítás, mint 
a régibb iskolához tartozó művészettörténészek vallották; de nem is 
lehet csupán művészi élvezésre nevelés, mint azt némely hipermodern 
irány vallja. Mindegyik felfogás szélsőséges és önmagában egyik sem 
állja meg a helyét; a történettanítás adja meg a biztos alapot, és a 
művészi élvezésre nevelés, az ízlés fejlesztése, ad tudásunknak színt, 
életet. A történeti szempont alkalmazása biztosabb eredménnyel ke
csegtet, nemcsak azért, mivel ennek módszere már kialakult, a művé
szetre nevelés módszere pedig még nem alakulhatott ki, hanem azért 
is, mivel az utóbbinál nagyon finom, nehezen megfogható objektív és 
szubjektív jelenségekkel van dolgunk. És mégis ezen kell lennie a kö
zépiskolai tanítás súlyának, mivel ez a lényeg és ez szerezhető meg 
később kellő vezetés nélkül nehezebben.

A történeti szempont alkalmazásánál inkább a fejlődés folyamatát 
kell megvilágítanunk, nem szabad fárasztó adathalmazzal a tanítást túl
terhelnünk. A művészeti nevelésnél pedig nem szabad elvont esztétikai 
fejtegetésekbe bocsátkoznunk, vagy szubjektív hangulatokban tetszeleg
nünk. A tévedések elkerülésére legcélirányosabb, ha magukból a mű
alkotásokból indúlunk ki, ezeknek igyekszünk lényegébe behatolni.

Kiválóan fontos a látás fejlesztése és a látási emlékezet gyakor
lása. A fejletlen szem rendszerint nem a lényeget látja meg. Valamely 
mellékes vonáson akad el. A térbeli művészeteknél, ahogy a képző
művészeteket szokták nevezni, mint már ez az elnevezés mutatja, a 
térprobléma a lényeg. Épületeknél a téralakítás, térbeosztás a fontos; 
a külső forma ennek rendelődik alá és a kettőnek összhangja adja meg 
a stílus tökéletességét. Szobrászatban a térbeli beállítás és a formai meg
oldás az igazi művészeti probléma. Festménynél a térprobléma mint
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illúziókeltés jelentkezik: más eszközökkel és hatásokkal ugyanaz a cél, 
mint a szobrászatban. Fontos alapelv továbbá a ritmus, mely az építé
szetben mint tömegelosztás, a plasztikában mint tömegmegelevenítés, a 
festészetben mint vonalvezetés és színfoltelosztás mutatkozik. A stílus, 
az előadásmód, a művész egyéniségének kíérzése, mind gondos el
mélyedést kíván.

Ezek az elvont megállapítások irányítják a tanítás menetét, mert 
ezeknek megértésére törekszünk. Ezt azonban nem elméleti fejtegeté
sekkel, hanem a műalkotások szemléltetésével, lépésről-lépésre lopjuk 
be a tanuló tudatába. Képzeletben követjük a művész munkáját és így 
értjük meg, hogy mit akart elérni.

Mivel mindig a műalkotásokból kell kiindulnunk, tehát szemléltetés 
nélkül nincs művészi tanítás és nevelés. Lehetőleg eredeti műveket 
kellene bemutatnunk, erre azonban nincs elég idő és alkalmunk, Még 
a nagy műgyüjteményekben gazdag városokban sincs meg együtt minden 
eredetiben, amire a tanításnak szüksége van. Másolatokra, lenyomatokra, 
fényképekre szorulunk. Nagy szolgálatokat tesz a vetítőgép, melynek az 
a nagy előnye, hogy a magyarázat és bemutatás egyidejűleg történik, 
míg ezek a kézről-kézre adogatott képeknél elmaradnak egymástól. Nagy 
előnye az Epidiaszkóp-vetítőgépnek, hogy nemcsak diapozitívlemezeket, 
hanem bármilyen képet lehet vele vetíteni. A múzeumlátogatások hasz
nosak és szükségesek, de nagy időpazarlással járnak, és nem mindig 
vonhatók bele a tanítás menetébe.

Középiskolai tanításnál nagyon fontos tényező végül a tanítványok 
lelki alkotottsága, melyet figyelmen kívül hagyni különösen a művészeti 
nevelésnél súlyos mulasztás volna. Leányiskolái tapasztalataim alapján 
megállapíthatom, hogy a leányok túlnyomó része, akik egyébként is 
ebben a korban (14—18) köztudomásúlag a hasonló korú fiúknál szel
lemileg fejlettebbek, a művészetek iránt nagyon fogékonyak; vezetésük és 
irányításuk hajlékonyabb, símulékonyabb természetüknél fogva nagyon 
könnyű. Tán nagyon is könryű a feladat, mivel a leányok általában 
túlságosan befolyásolhatók; nem mintha nem volna bennük önálló ítélő
képesség és ízlés, hanem mivel természetüknél és nevelésüknél fogva 
a tudatosan, vagy féltudatosan kialakult önálló vélemény nem mer 
mindig megnyilvánulni. A tanár tapintata, az osztály lelkisége és az 
egyes tanulók egyénisége szabja meg, hogy ezekkel a szubjektív ne
hézségekkel szemben milyen eljárást tanúsítsunk.

A művészettörténettanításnak kettős célja, kialakulatlan módszere, 
a szubjektív lelki tényezők szokatlanul fontos szerepe nagy, de nem le
küzdhetetlen nehézségeket ró a tanárra. A fő az, hogy ne veszítsük el 
a talajt lábunk alól, és tanításunk mindig a műalkotásokból induljon ki. 
Nagy segítségünk a művészeti tárgyak szépsége és a szép szeretete. 
Minden egyes műalkotás megértése közelebb visz az általános elméle
teknek megértéséhez, a bennük rejlő igaznak, örök szépnek megsejté
séhez, megszeretéséhez.

(Budapest) Dr. Láng Margit.
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Hazai és külföldi irodalom.
Furcsa földrajzi tanterv, furcsa földrajzi tankönyv. A tanterv 

úgy szokott készülni, hogy az avatott szakemberek javaslat alakjában 
kidolgozzák, a hozzáértők gyűléseken és szakfolyóiratokban megtár
gyalják, módosítják, javítják, a tudomány és a pedagógia figyelembe
jöhető szempontjai szerint. A tanítóképzők legújabb tanterve nem így 
készült. Megjelent készen, végleges formában, mint a derült égből le
csapó villám. A tanítóképző szaktanárok gyűléseiken, folyóiratukban 
egy darabig hozzászóltak, de csak dícsérőleg, magasztalóíag, azután, 
mikor már annyira kiütköztek a hibák, hogy restelték tovább magasz
talni, akkor beköszöntött az általános hallgatás: írnak, beszélnek azóta 
minden szép és hasznos dologról, de a tantervről és az annak alapján 
készült tankönyvekről nem esik többé szó. Ez a tanterv olyan ötletes, 
eredeti újításokkal látott napvilágot 1923-ban, amelyet semmi más is
kolatípus tanárai nem hagytak, nem hagyhattak volna szó nélkül. Kik 
csinálták így. miért csinálták így, senki sem tudja. A kezdetben el
hangzott egy-két kénytelen elismerést kritika nem követte. Azt kell 
hinni, hogy ez a legtökéletesebb emberi mü, ami valaha napvilágot 
látott. Pedig nem az, sőt szembeötlő fogyatékok vannak benne. Hogy e 
fogyatékokról miért nem esett szó soha, megfoghatatlan. Azt beszélték, 
nem tanácsos belekötni, mert baj lesz belőle: olyan nagy valaki készí
tette. Ennek folytán én is csak úgy óvatosan szólok hozzá a II. oszt. 
földrajzi tantervéhez abból az alkalomból, hogy megjelent egy II. oszt. 
tanítóképzői földrajzi tankönyv.

A tanítóképzők II. oszt. földrajzi tanterve a következő fejezetekből 
á ll: I. Az ember helye a természetben. II. Az ember alkalmazkodása,
III. Európa fekvésének jelentősége (vigyázat! nem a fekvése, hanem 
annak jelentősége). IV. A közlekedésföldrajz vázlata. V. A világgazdaság 
alapvonásai. VI. Európa államainak politikai földrajza. Eztn utóbbi 
fejezetben egyik alcím: az öt világrész politikai földrajzának áttekintése.

Mivel az I. osztályban a tanulók csak fizikai földrajzot tanulnak, 
a III. osztályban pedig már Magyarországot (Középdunai medencét), 
tulajdonkép a II. osztályban kellene megismerni az öt világrészt. Ámde 
abban nem volna eredetiség, ha a II. osztály földrajzi tantervét hagyo
mányos logikával Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, Óceánia 
és a Sarkvidékek fejezetcímek szerint állítanák össze. Az ilyen tanterv 
jó lehet a gimnáziumoknak, reáliskoláknak, kereskedelmi iskoláknak, 
szóval minden iskolatípusnak az egyetemektől az elemi iskolákig. A tanító
nőképzőknek valami egészen más kell. Mert csak akkor felel meg a 
tanítóképzés szakiskolai célkitűzésének. A világrészek földrajza az által 
nyer szakiskolai jelleget, hogy az öt világrész közül lekapcsolnak négyet, 
a maradékot, Európát pedig nem leírják, hanem metafizikai értekezés 
tárgyává teszik. Ezt a középiskolák nem tudják utánunk csinálni.

Ennek a földrajzi tantervnek a szerzőjét nem ismerjük. Évekig 
kellette magát a tanügy nyilvánossága előtt, de nem találkozott földrajzi 
tanár, aki rászánta volna magát, hogy ezen zsinórmérték szerint tan-
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könyvet írjon. Végre, egy kiváló protestáns kartársunk, a debreceni ref. 
tanítóképző európai hírű tudós tanára, dr. Ecsedi István, mellesleg 
egyetemi tanár is, nem győzte tovább türelemmel, írt egy olyan kiváló 
földrajzi tankönyvet a II. osztály számára, amilyent csak lehetett a tan
terv alapján. A tankönyvben, amennyiben a tanterv megengedte, igye
kezett a lehető legtöbb földrajzot adni. Minthogy a hivatalos tankönyv
íráshoz nem volt protekciója, kiadta a könyvet saját költségén. (A gyanú 
elhallgattatása végett kénytelen vagyok kijelenteni, hogy dr. Ecsedi Ist
vánnal soha nem beszéltem, soha levelet nem váltottam, csak müvei 
után ismerem és az éppen elegendő ahhoz, hogy öt ismerjük.)

Ecsedi könyvének megjelenése után mindnyájan föllélegzet tünk: 
mégis csak lehet földrajzot tanítani a II. osztály tanterve alapján, ha 
nem is a régi mértékben. A naiv lelkek azt hihetik, hogy a tankönyv
bírálat illetékes tényezői is így gondolkoztak és siettek Ecsedi könyvét 
hivatalos tankönyvvé minősíteni, ha nem másért, azért, hogy honorálják 
egy szegény tanárnak a tanügy oltárán hozott hallatlanul önzetlen áldo
zatát. Ez tévedés. Nem ez történt. Megbízták Fodor József egyet, tanárt 
a II. osztály földrajzának a megírásával, aki könyvét az Egyetemi 
Nyomdánál jelenttette meg. Fodor professzor úr, amennyire tudom, 
sohasem tanított tanítóképzőben, ép ezért bírta türelemmel 6 évig, hogy 
meg ne írja a II. osztály földrajzát. Csak akkor kellett neki jönni, mi
kor már Ecsedi kiadta a maga tankönyvét. Ennek a lépésnek két előre 
kiszámítható következménye lett: 1. Ecsedi kartársunk befűthet a tan
könyveivel, melybe beleölt a saját tanári fizetéséből, gyaníthatólag pár 
ezer pengőt, minthogy ezentúl csak a Fodor-féle hivatalos tankönyvet 
lehet használni; 2. nem kisebb jelentőségű az sem, hogy immár lesz a 
tanítóképzőknek egy olyan tantervszerű földrajzi tankönyvük, amilyet 
eddig nem ismert a tudomány.

A könyv a következő négy fejezetre oszlik: I. A föld felszíne és 
az emberiség. Itt 17 oldalon arról tanul a gyermek, hogy minek van 
jelentősége az ember életében. Nem földrajzot, hanem jelentőségeket: 
a levegő jelentőségét, a víz jelentőségét, a szárazföldek jelentőségét, a 
bioszféra jelentőségét. Nagyon komoly földrajzi ismeretek ezek a szerző 
szempontjából, de teljesen haszontalanok a tanuló, a gyakorlati élet és 
a földrajztudomány szempontjából. II. Az emberiség élete a földön. 60 
oldalon keresztül egyebet sem tanul a diák, mint tudós szakkifejezésekbe 
burkolt, de teljesen banális megállapításokat az emberiség szükségletei
ről, a gazdálkodásról, a javak forgalmáról és az ember letelepüléséről; 
közgazdasági alapismereteket, amelyekben a földrajzot a teljesen rend- 
szertelen földrajzi utalások képviselik itt-ott. Ha az előfordúló földrajzi 
helyneveket a tanuló föl akarja keresni, lesz olyan oldal, hogy egyetlen 
oldalon 6—8 különböző helyen kell fölcsapni a földrajzi atlaszt, hogy a 
különböző kontinenseken szétszórt földrajzi helyeket fölkutassa. De aztán 
lesz megint 50 olyan oldal (földrajzi tankönyvben), ahol egyetlen 
fölkeresnivaló földrajzi helynevet nem talál. A tankönyv tudós szerzője 
nem eszmélt rá arra, hogy a tanulóknak épen azért tanítunk először 
földrajzot az iskolában, hogy majd később, mikor ilyen magvas közgaz
dasági értekezéseket olvas, az összevissza dobált városneveket ott ke-
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resse, ahol találhatók. III. A modern világgazdaság természeti javai. 
További 17 oldalon megismeri a tanuló a bioszféra világgazdasági ter
ményeinek jelentőségét közgazdasági szempontból, amennyire lehet, 
földrajztól mentesen. Okultató statisztikai adatokat kapunk a különböző 
gazdasági termények évi produkciójáról, a Földre, mint egészre összesítve, 
hogy így is biztosíttassék az adatok hasznavehetetlensége. Vájjon mit 
jellemez a tanulónak pl. egy ilyen adat: a földnek évi zabtermése 670 
millió q-ra tehető ? Nem mondom, akkor, ha ismernénk a Mars boly
góét, vagy teszem Oroszországét, de ilyesmit már a könyv nem közöl, 
mert az földrajz volna. Ilyen adatok sokaságával öli a védtelen gyermek 
elméjét ez a könyv és összefoglal, összehasonlít, általánosít, következtet, 
okoskodik vigasztalanul. E fejezetben tanulunk az energia-gazdaságról 
is, „mert a modern világgazdaság elsősorban energia-gazdaság.“ IV. A 
kultúrszféra modern világképe. Az olvasó itt megütközik. Hát ez már 
mi? Hogy kerül ez egy földrajzi tankönyvbe? Ne tessék meghökkenni. 
Csakis itt kezdődik a földrajz. A 178 oldalas tankönyvből ez az utolsó 
78 oldal nyújt némi földrajzot. Gondolható, milyen arányos beosztással! 
Középázsiának olyan területéről, mint Európa négyszerese, szó sem 
esik, mert az nem kultúrszféra!

Nagyon jellemző a könyvre az első szakasz, amivel kezdődik: 
„A föld felszíni szféráinak érintkezésében (?) alakult ki a legváltoza
tosabb szféra, a bioszféra, amely az ember életére a legfontosabb. 
Talaj, víz és levegő nélkül nincsen sem növényi, sem állati élet. De 
viszont növényi és állati élet nélkül nem volna emberi élet sem a földön. 
Az összes szférák a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással és a 
legváltozatosabb módon hatnak egymásra.“ Ebben a stílusban folytatódik 
tovább az egész tankönyv. Üres játék a nagy szavakkal és komolynak 
látszó banális fogalmakkal, amit megtanulni nehéz, ami megtanulva érték
telen. A szegény gyermeknek azonban mindezt meg kell tanulni, de a 
végén nem fogja tudni, hogy hol terem a banán, amit tízóraira majszol, 
nem fogja tudni, hogy hol dolgozik az osztálytársa édesapja, aki Buenos- 
Airesból küldött a fiának levelet és nem fogja tudni, hol van az a 
Kalifornia, melynek piros almáját télen a sarki boltos árulta. A tanuló 
rövidhullámú rádiójeleire válaszkártyákat fog kapni Ausztráliából, Ka
nadából, de ezeknek a távoli kontinenseknek földrajza már nem tárgya 
a tanítóképzők mostani tantervének, sem a földrajzi tankönyvének, az 
csak akkor volt, mikor az idegen világrészek még senkit sem érdekeltek 
Magyarországon Tormásközy.

Ossendowskí: A sivatag népe. Utazás Marokkón keresztül. 
Fordította dr. Balassa József. Franklin társulat kiadása, Budapest.

Ossendowskit már ismeri a magyar közönség, Ázsiáról, a szovjet, 
működéséről írt munkáiból. Mostani írásában Afrika északi részét, a 
franciák bírta részt ismerteti. A fehér ember eszének, akaratának, mun
kásságának fanatikusa a szerző. Mindenütt jobb sorsot, megelégedést, 
boldogságot vár, ahol a fehér ember megjelenik. Talán igaza is van, 
mert az ázsiai és afrikai hordák szervezeflenek, cselekvésre képtelenek, 
csupán a gyűlölet és a rablás, öldöklés vágya egyesíti őket néha-néha. 
Ezért nem tudnak megállani sehol a szervezett európaiakkal szemben.
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Ha szervezetlen, gyönge a fehér uralom, pl. a portugál, spanyol, ott 
fellobban a lázadás, a harc, s ha Európa többi országai engedik, a szí
nesek ritkán maradnak alul.

Más a helyzet angol, francia, olasz megszállott területeken. Azok 
nemcsak zsákmányolnak, hanem építenek is. Afrika északi részét a 
franciák behálózták jó utakkal, autók szalagdálnak rajtuk. Példájukat 
követik az olaszok Tripoliszban. A népet földmívelésre tanítják, a ha
talmaskodó arab vezérekkel szemben a francia hatóság megvédi a 
szegényeket, így mintegy beláttatják a néppel, hogy reájuk szükségük 
van és a nép rendesen nem is látja bennük elnyomóit. Egész más a 
módszerük, mint nálunk volt az osztrák—cseh hivatalnokoknak és mint 
újabban akár a megszállott területeken a csehek, románok cselekszenek.

Nem felszínes turista leírás Ossendowski munkája. Történelem, 
néprajz, gazdasági viszonyok mindig ott vannak, hogy azokra támasz
kodjék a politikum. Emberek vonulnak fel előttünk: hódítók és meg
hódítottak, behódoltak és csak alkalomra várók, de nyomukon meg
ismerkedünk az igazi afrikai lélekkel, ahol az arab a berberrel és 
négerrel, a mohamedán a zsidóval már keveredett és a lobogó lelket, 
fanatizmust, gyűlöletet, leszereli a jólét, a test kultúrája. A sivatag rend
szerint rablókat, bátor, nomád harcosokat nevel, ámde az eke, a kocsi, 
az autó, a repülőgép megöli a romantika világát és a vad kalózok iva
dékai vasekével, traktorral szorgalmasan túrják a földet, miközben harci 
kalandok helyett a növényvilág ellenségeivel viaskodnak. Ez kétségtelenül 
a műveltség terjedésének eredménye,

Ossendowski könyve — nem hiába újságíró a szerző — még ro
mantikus szempontokból nézi Afrika bejárt részeit, kalandokra éhes, 
halmozza sokszor a fantasztikumokat, ámde az emberföldrajz művelője 
már látja a vasutaktól átszeldelt Észak-Afrikát, ahonnét Európa lakóit 
élelmezik. És ez a kedvesebb tájkép. Horváth Károly.

Dr. Arató Amália: A direkt módszer a középiskolai francia 
nyelvtanításban. 1928.

Dr. Arató az idegen nyelvek tanításánál három módszert külön
böztet meg: 1. a tisztán grammatikai vagy logikai módszert; 2. a gya
korlati módszert és 3. a direkt vagy psychologiai módszert. Hang
súlyozza, hogy az első módszernek csupán a klasszikus nyelvek taní
tásánál lehet helye. A második módszer népszerűségre törekedik és 
nincsen tudományos alapja, teljesen mellőzi a nyelvtant. A harmadik 
módszer, mely újabb keletű, tudományos értékű : lélektani vizsgálatokon 
alapul. Nem veti el a nyelvtantanítást sem, de csak a legszükségesebbre 
szorítja azt. A módszernek főkövetelménye, hogy a tanulókhoz intézett 
élő francia beszédnek minden szava közvetlenül képzetet, fogalmat 
keltsen, minden mondathoz ítélet kapcsolódjék. Ügyesen védi a direkt 
módszert, megállapítja a követendő tanmenet sorrendjét és azon ténye
zőket, melyek a tanítás sikerét előmozdítják.

Dr. Arató második értekezése : A módszer kérdése a közép
iskolai francia nyelvtanításban. (Megjelent a „Jövő Ütjain‘‘-ban.) 
A szerző megállapítja, hogy idegen nyelvek tanításánál egyik legnehezebb
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feladat az, hogy miképen alkalmazzuk a grammatikát. A fenti tanul
mányban elmondottakon kívül szemléleti módon mutatja be a francia 
nyelv tanítását a legelső órán a kezdetleges fogalmak tanításánál, to
vábbá az V. osztályban egy költemény tanításánál. Megemlít néhány 
ügyes gyakorlati fogást. A versszakok nyelvtani anyagának tárgyalása 
kissé hiányosnak tetszik, mivel csupán csak az igéket említi. A sikeres 
tanítás feltételeinek felsorolásánál hangoztatja a nyelvi szertárak és 
laboratóriumok felállításának szükségességét.

Dr. Arató Amália nagy szolgálatot tenne a középiskolai francia 
nyelvtanítás ügyének, ha a direkt módszer alkalmazását a legalsó foktól 
a legfelsőig egy iskolai könyv megírásával bemutatná.

(Budapest) P- Gyuláné

Dr. Hankíss János: A detektívregény, Gaea-könyvek 4. sz. 
Csáthy, Debrecen. Budapest, 1928.

E tartalmas kis kötet első és második fejezete, a népszerű irodalom 
elméletével foglalkozik, továbbá legkedvesebb műfaját: a bűnügyi vagy 
detektívregényt tárgyalja s ennek vázlatos történetét adja. A detektív- 
regényen kívül a népszerű irodalomhoz sorolja a szerző a fantasztikus 
regényt, az operett-szöveget s mozifilmet is. Detektívregényen általában 
bűnügyet tárgyaló, e körül forgó szépirodalmi munkákat ért.

Ily értelemben igen régi műfaj. A tolvaj, koldus, útonálló igen 
gyakori alak a XVI—XVII. század verses és prózai elbeszéléseiben s 
drámáiban. A picaro regényben már nemcsak az efféle alak fontos, 
hanem a társadalom képe s a bonyolult mese. Ott van a bűn titka a 
XIX. század eleji fantasztikus elbeszélésekben, majd a balladákban, a 
romanticizmus történeti s még inkább társadalmi regényeiben, az utób
biakban már a társadalom bírálatával s felelősségének hangoztatásával 
együtt. (Hugo, Dosztojevszkij.) Már Poeval megindult a szorosabban vett 
detektívregény. Különösen átalakult a bűnügyi regény egyik alakja: a 
rendőr, s lett belőle a kutató, megfigyelő, következtető detektív, aki 
egyes kivételes esetekben, nem épen rablógyilkosságokban mutatja ki * 
ügyességét. A detektívregény tehát a bűnügyinek újabb fejlődési alakja.

Ez a 30 lapnyi első két rész tartalma. Azután 90 lapon össze
gyűjti a magyar irodalomban található bűnügyi motívumokat, rajzolja a 
magyar bűnügyi regények leggyakoribb típusait. Részletesen tárgyalja 
Nagy Ignác Magyar titkait, Kuthy Hazai rejtelmeit, Jósikát, Jókait, 
végül újabb irodalmunkból ad néhány példát. Közben a börtönügy ja
vításáról szóló dolgozatokat is felsorolja.

Igaz, irodalmunk minden ágában találunk bűnügyi elemeket; kü
lönösen ha oly tágan értjük ezt, mint szerző, hogy a bűnügyi motívumok 
között szerepel a bosszú, a titkok, a rejtett hely, kísértetek, boszorkány 
stb., a bűnügyi típusok közt pedig a betyár, rabló mellett az uzsorás, 
zsidó, a démoni nő stb. De ezek jórészt mégis messze esnek a detektív, 
sőt általában a bűnügyi regénytől. így a romanticizmusnak majdnem 
minden regénye ide volna vonható. Maga a szerző is azt mondja, hogy 
bűnügyi regény az, mely a bűnügy, vagy bűnös titkok kedvéért készül. 
Ilyen volna az említetteken kívül Jósika több társadalmi regénye, vagy
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Jókaiból a Régi jó táblabírák s a Három királyok csillaga stb. Ez a 
rész tehát aránytalanul részletes, s bár gazdag és érdekes, de csak 
akkor függ össze a tárggyal, ha ezt — a munka alcíme — népszerű 
irodalom — szerint — igen is tág értelemben vesszük.

A magyar rész összefoglalójául megállapítja, hogy míg az idegen 
népszerű irodalom alkotásai magukon hordják nemzetük bélyegét, a mo
dern magyar detektívregény még igen fiatal ahhoz, hogy önálló színt mutat
hasson, hogy a külföldi detektív-irodalomhoz valami újat adhasson hozzá.

Általános eredménynek a mérleg egyik felére teszi a detektívregény 
gyengéit: hogy az élet felszínét mutatja, a reális életből gyakran kilép, 
erkölcsi szempontból is aggályos, sőt a nagystílű szélhámosok történe
tével épen veszedelmes; másik felére jelentőségét: hogy apró részlet
megfigyelésre tanít, mozgalmas cselekményével reakciót képvisel az 
unalmas naturalista regény ellen, szükségletet elégít ki, s igen jellemző 
az olvasóra. így nyer irodalomtörténeti jelentőséget, mert hisz az olvasók 
története is az irodalomtörténet körébe való.

Természetes, hogy a bűnügyi, vagy detektívregény nem eshetik 
külön elbírá'ás alá, mint bármely más regény. Jogosult és értékes, ha 
lélektani ábrázolását nyújtja az emberi bűnöknek s tévedéseknek, ér
dekes mesében tárja fel a személyek, a társadalom képét; de értéktelen, 
sőt káros, ha csak szenzáció-hajhászás a célja.

(Budapest) Kovács János.

Középiskolai tanárok névkönyve. Szerkesztették : Bartos Jndár, 
Csetri Károly, Luttor Ignác. Budapest. 1929. 248. 1.

Rövid Előszóval indul útjára e kis könyv. De e rövid Előszó sokat 
mond : felhívja a pénzügyminiszter figyelmét az alsó fizetési osztályban 
nyomorgók tömegeire, hangoztatja a korpótlék visszaállításának s az V. 
fizetési osztály megújításának szükségességét. Ezután rövid áttekin
tést ad a magyar középiskolákról: 156 középiskolából a V. K. M. 
rendelkezése alatt 65 van (3 -j- 58— 4), vezetése alatt 57, főfelügyelete 
alatt 34. Álllami középiskola van 58, kir. kath. 7, r. kath. 37, ref. 23, 
ág. ev. 10, községi 9. A többiek csekélyebb számúak. Az iskolafenn
tartók, a főigazgatóságok ismertetése jön ezután. Itt aztán nagy arány
talanságok vannak. Pl. a budapesti tankerületbe 44 középiskola, a 
budapestvidékibe 35, a debrecenibe 20, a fehérváriba s győribe 19—19, 
a szegedibe 15 tartozik. Ezután jön a középiskolai tanárok jegyzéke 
városok és iskolák szerint. Természetesen itt a tanárkarok nagysága az 
iskolák nagyságához viszonyul. Ezután a középiskolai igazgatók és ta
nárok rangsora olvasható. Ez utóbbiaknál a fiz. osztályok nincsenek elkü
lönítve itt. Sorszámmal sincsenek ellátva, így egyszerre nem tudjuk meg
mondani, hányán vagyunk (s hányán vagyunk az alsóbb fiz. oszályokban). 
Zavarók olykor a szöveg közé iktatott hirdetések is. Gulyás József.

Csapiár Aladár: Szimbolikus szabadgyakorlat. Az Ifjúsági 
Testnevelés május 14-i 35. számában a „Torna" rovat alatt „Szimbo
likus szabadgyakorlat“ címmel közli Csapiár Aladár nagykőrösi ref. 
tanítóképző intézeti tanárnak, zászlóavatásra és a magyar „Nemzeti



246

Lobogó“ tiszteletére tervezett és Papp-Váry Elemérné „Hitvallás“ c. 
költeményének szövegére alkalmazott gyakorlat anyagát.

Mint a címe és a fenti cél is sejteni engedik, a gyakorlat anyaga 
nem a mai modern rendszerű mozgásos gimnasztikából van véve, ha
nem a költemény alaptónusának: a zászlóavatás és tiszteletadás fen • 
séges, komoly aktusának megfelelően, lassú, kifejező, a magyar dacot, 
elszántságot s tenni akarást tükröztető mozgásokból á ll; de közben a 
költemény bizakodó hangulatára, a palotás könnyed, ringó mozdulatait 
dacos dobbantással végzik be a tornászok; sőt a csárdás gyors lépései 
és fordulatai is felcsillannak a jövő bíztató képében. Szemléltetése ez 
a gyakorlat a fenti költemény sorainak; mondhatnám: testgyakorlati 
melodráma.

A cél miatt fiziológiai intenzív hatást nem is lehet várni a gya
korlattól, hazafias érzésre nevelő értéke jóval felette áll testgya- 
korlatí értékének, mert pl. a madárdalt kifejező újjmozgatás e szem
pontból már szinte a komikum határát érinti. A gyakorlat a „Hiszekegy“ 
dallamára kezdődik, amelyet a zászló körül félkörös oszlopban felállított 
tornászok „vigyázz" állásban s a lányokból és kisgyermekekből álló 
csoport „élőkép“-ben állva hallgat végig. A költemény címe és a szerző 
nevének elmondása után egy érceshangú növendék szaval s ugyanakkor 
a tornászok és külön az élőkép a költemény egy-egy sorának megfelelő 
mozgásokat végeznek. A 15. verset, vagyis a „Hiszekegy“-et a magasra 
emelt zászló körül a szavaló és a tornászok együtt éneklik a zenekar 
intonálására s ezután a zászló előtt tisztelgő elvonulást végeznek. Hiva
talos bemutatása Nagykőrösön lesz 1929. június 16-án d. u. 3 órakor 
a MOVE sportpályán.

A szerző a trianoni gyászos békediktátum óta különösen használatos 
szimbolikus szabadgyakorlatok nagyobb lélegzetű fajtáját építette fel 
szerencsés kézzel s még szerencsésebb gondolattal. A régi kaszárnyákon 
lengő fekete-sárga zászlók iránti ellenszenv csak gyűlöletet váltott ki 
minden igaz magyar érzésű emberből. Kell, hogy ifjainkba beoltsuk a 
magyar trikolór iránti tiszteletet, hogy az mai elesettségünkben biztatónk 
s bátorítónk legyen. Az ilyen zászlóavató ünnepség egész életére élmény 
marad a fogékony gyermeki lélekben s zászlónk megbecsülése nyomán 
kifejlődik lelkében az önbizalom s megbecsülése mindannak, ami magyar, 
A szerző ez irányban is jó munkát végzett gyakorlatanyagának össze
állításával.

(Mezőtúr) Pályi István testnev. tanár.

Belföldi lapszemle.
A „Néptanítók Lapja“ 1929. évi 19—20. számában Körösi H. 

ismerteti Pécs város polgármesterének az Erzsébet-tudományegyetem 
továbbfejlesztése érdekében kiadott emlékiratát, mely az egész Dunántúl 
egységes és összefogó akaratából kelt életre. Kornis Gy. befejezi „Kul
túra és túlterhelés“ c. cikkét, melyben a túlterhelésnek nemcsak isko
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lai, de iskolán kívüli okait is megvilágítja. Cikkét ezen intelemmel fejezi 
be: „Ha a túlterhelő értelmi kultúra igénye és az egészséges lélekfor- 
málás követelménye összeütközik, sohase riadjunk vissza attól, hogy a 
másik rovására az utóbbinak fogjuk pártját.“ Törös L. „Német kísérleti 
iskolák és iskolaügyi kísérletek" c. folytatólagos cikkében Seinig és 
Gaudig módszerét ismerteti: K. F. Künzfeld és Rothe nyomán „A rajz
tanítás felépítése az első év kezdetén" címmel ír.

Az „Evangélikusok Lapja“ 1929. évi május hó 26-i számában 
Gaudy L. „Vallásoktatás Budapesten" címen a budapesti vallástanárok 
munkáját ismerteti. Rámutat arra a tévedésre, midőn az egyházi köz
életben határvonalat akarnak húzni a felekezeti középiskolákban és más 
állami vagy községi középiskolában működő vallástanárok közt, holott 
ez utóbbiak azokénál még fontosabb tevékenységet fejtenek ki. Helyesnek 
tartja, hogy minden budapesti vallástanár lehetőleg nemcsak egytípusú, 
hanem minden fokozatú iskolában tanít. Kiemeli, hogy minden vallás
tanár lelkipásztornak vallja magát és sürgeti Magyarország valamennyi 
ev. vallástanárának egységbe tömörülését.

A Tanítók Lapja 1929. június 1. számának vezető cikke „A tan- 
felügyelők a népiskolai tanfelügyelet szakszerűsége ellen“ címen kikel 
a tanfelügyelők azon kívánsága ellen, hogy tanító tanfelügyelővé ne 
lehessen, hanem ez utóbbi főiskolai képesítéssel bírjon. A cikk lénye
gével mi is egyetértünk, mert a népiskola sajátos metodikájának igazi 
ismerője és bírálója valójában csak az lehet, aki azt ex officio alkalmazta. 
Győrffy I. Ref. tanügypolitika c. cikkében nagyobb vonalú, aktív kul
túrpolitikát sürget. Nem fájlalja a törpe iskolák beszüntetését, de kívánja 
az életrevaló iskolák nagyobb arányú fejlesztését, Törös K. befejezi 
eredeti, de különös szempontokban is gazdag cikkét a „nőről".

Az Evangélikus Népiskola 1929. áprilisi számában Ihász S. lel
kesen, de kissé bőbeszédűen ir: „Az egyházi ének tanítása az érzelmi, 
ill. evangéliumi valláserkölcsi nevelés szolgálatában" cím alatt. Ép azt 
nem fejti ki, amire vállalkozott: hogyan segíti elő az énektanítás az 
érzelmi, ill. valláserkölcsi nevelést. A májusi számban Tolnay P. e jel
lemző címen ír : „A nyolcosztályú népiskolával teremthetjük meg a falu 
és a tanyavilág kultúráját". Megtaláljuk e számban a „Közoktatási 
Egyesületek egyetemes tanácsának alapszabály tervezetét". Benedek V. 
Gyurátz F. emlékezete címen ír.

Az Országos Középiskolai Tanár egyesületi Közlöny 1929. má
jusi száma közli a közgyűlésen elhangzott beszédeket, köztük gróf 
Klebelsberg miniszter és Kornis államtitkárét. Formvald I. A gyakor
latok szerepe a természettudományok tanításában c. előadásában a 
kötelező gyakorlatok hívének vallja magát, ha esetleg az eddigi tan
anyagból egyet-mást fel kellene is áldozni.

A Magyar Tanítóképző 1929. májusi számában tovább folynak 
Kenyeres E. A gyermek gondolkozásának és világfelfogásának fejlődése
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és Kiss I. A magyar tanítóképzés statisztikai adatai c. cikkei. Gömöri 
S. ismerteti az iglói tanítóképző intézet történetét az összeomlás és 
megszállás igéjén.

A Városi Szülők Lapjának 1929. május 15-i számában két cikk 
foglalkozik „Az anyák napjával", mindkettő helyesli a kultuszkormánynak 
erre vonatkozó rendeletét, mellyel az anya iránti szeretetet az iskolával 
is ápoltatni akarja. Kosa Ferencné ismerteti: Az iskolanővéri intézmény 
munkáját a nyomorenyhítő akció lebonyolításában.

A Magyar Művelődés 1929. március—áprilisi füzetében Borbély K. 
szép cikkben méltatja Jedlik Ányost. Kari János nagy hozzáértéssel a 
középiskolai földrajzi gyakorlatokról ír. Anyaguk elsősorban a hossz
ismertetés volna. A szabadban végzett munkálatok kirándulásokkal 
kapcsolatosak. Feldolgozásra kerülnének a katonai térképek megismer
tetése, miniatűr-formák tanulmányozása (delta, törmelékkúp, folyamter- 
rasz stb), meteorológiai adatok. Kedvezőtlen idő esetén és a téli év
szakban szobai munka. Pl. a lakóhely környékének domború térképe. 
Az ilyen munka csak élvezettel jár, mert mindenütt érzelmi elemekkel 
kapcsolatos . . .  — Jámbor Gy. ismerteti Görögország ískolaügyét. Az 
elemi iskola elvégzése után következik a 3 osztályú helléniskola és 
utána a 4 osztályú gimnázium és reáliskola. Érdekes, hogy a görög 
nyelvet (az ó és új görög nyelvet együttesen!) a helléniskolában heti 
6—9 órában tanítják.

Az Országos Polgáriiskolai Tanár egyesületi Közlöny 1929.
májusi számában Martos Ágostné „Egységes eljárás a német nyelv ta
nításánál a polgári leányiskolában" a tanterv által kitűzött cél elérése 
végeit az anyag más beosztását és az óraszám felemelését kívánja. 
Vitéz Torma Gábor a tanulmányi kirándulásoknak az évi tanítás mene
tébe való beillesztését javasolja. Szilaveczky Árpád rámutat az ifjúsági 
lapoknak főleg erkölcsi kihatásaira. Szűcs Mihály élénk képzelettel 
megrajzolia a jövő iskoláját. A forgalomtól távoli helyen fog épülni nagy 
udvarral, parkkal körülvéve. Minden tanteremben a szükséges szemlél
tető és kísérletező eszközökön, képeken, térképeken kívül vetítőkészülék 
is lesz. A hittani előadásban vetítésben látja a tanuló a bibliai törté
neteket stb. A magyar nyelvi előadásban vetítésben látja a régi egyip
tomi, görög, római írásmódot. Szemléltető képek lesznek a régi, elavult 
szókról, nyelvjárásokról (?). Az önképzőkörben előadják a magyar és 
külföldi jelesebb drámai műveket egészben vagy részletekben. Érdekes, 
hogy a rádió, grammofon és beszélőgép felhasználásáról nem szól, a ve
títést ellenben határozottan túlságba viszi. Különös új tárgyakat vesz 
föl, pl. az időt, pénzt és a munkát ismertető tant. Egyszóval, sok jó 
eszme mellett mégis több az, amiből a jövő iskoláját illetőleg nem kérünk.

Az Ifjú Évek áprilisi számának tanügyi vonatkozású cikkei: 
A soproni ev. líceum (vitéz Magassy S.). Pákh Albert rozsnyói diák
évei (Oravecz O.). — A „Könyvismertetés" rovata nem illik bele egy 
ifjúsági folyóirat keretébe, egy „A történelemből" féle rovattal kellene 
pótolni. Szelényi Ödön.
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Külföldi lapszemle.
Die evangelische Pädagogik c. folyóirat 1929. évi 1. számában

G. Kerscheusteiner a tanítót mint nevelőt méltatja. A pedagógia sze
retet, — úgymond — a leendő férfi szellemi értékéhez való szeretet és 
mint ilyen, közösségképző. Mihelyt pedig a szellemi értékek világa 
nyilvánul meg bennünk, akkor a szó tágabb értelmében vallásosakká 
lettünk, amennyiben valami egyénfelettit ismerünk el magunk felett és 
vele szemben kötelezettséget érzünk. Ezt az aktuális lelkiismeretet, ki
vált a pozitív vallások fejlesztik úgy, hogy a szükebb értelemben vett 
vallásos élet sem nélkülözhető a nevelésben.

B. Bavink igen tanulságosan ír a vallástanításnak a természet- 
tudományhoz való viszonyáról. Nem tartja többé helyénvalónak az 
apologteikának eddig követett két módszerét. Az első pl. (Deunert, 
Riem, Belter, Hoppe) arra törekedett, hogy kimutassa az ősnemzés, 
vagy az ember állatvilágból való származásának a lehetetlenségét, míg 
mások, elvetve az ilyen részletmagyarázatokat, csak általánosságban 
vizsgálgatták a tudás és a hit ismeretelméleti alapját (Otto, Pfannkuche, 
Zeunzinger). Pedig a tkpi feladat a szintézis, a tudományos megismerés 
és a világ vallásos értékelésének egységes összekapcsolása. Ez azonban 
a kérdésbe jöhető tények és fogalmak filozófiai feldolgozása nélkül nem 
képzelhető, úgy, hogy a vallástanításnak ezekről tudomást kell vennie. 
Melegen ajánlja e célból Titius Natur und Gott c. müvét, mely kitűnő 
példája annak, hogy a teológus elfogadva a természettudományi isme
reteket, mégis istenhívő álláspontját következetesen kifejtheti. A mai 
vallásos ember főproblémája a hit értékére vonatkozik. Ennél is a ter
mészettudomány és a teológia nézetét kapcsolatba kell hozni. A faj
egészségtan kérdése is mutatja, hogy a természettudós, orvos, nemzet
gazda és lelkipásztor egyformán meghallgatandók, hogy azt megnyug
tatóan lehessen megoldani.

A második szám kimagasló cikke Joh. Meyer tollából Luther kis 
kátéját méltatja. Vallásos sajátosságát abban találja (főleg a 3 első részben), 
hogy Luther benne az evangélium vallását nyújtja és ezt mindenkép 
komolyan veszi, megkövetelvén mindenkitől az Isten szolgálatába lépést. 
Alvín Schmidt a „Schullandheim“-ról ír és cáfolgatja az ellene felhoz
ható érveket. Ha vannak is nehézségek anyagi vagy tantervi tekintetben, 
de a cél, hogy minden nagyvárosi tömegiskolának legyen állandó vidéki 
otthona, ahol minden tanuló, minden osztály néhány hetet eltölthet, 
olyan, hogy érte érdemes küzdeni.

A III. füzetben W. Heienbrok mélyenjáró cikkben világítja meg a 
jelenkor neveléstudományának és a keresztyén pedagógiának a viszonyát. 
Ez utóbbival szemben ma csak a francia eredetű laicizmus (P. Lapic stb.) 
és az orosz bolsevizmus áll. Ellenben a nacionalizmus (pl. olasz fas- 
cizmus) vagy a naturalizmus (ennek új formája az „új európai nevelés
ügyi mozgalom") lényegileg nincsenek ellenséges viszonyban a keresztyén 
pedagógiával. Ennek megvilágításában a nemzet mint az isteni teremtés 
ténye tűnik fel, másrészt pedig ellensúlyozza a nacionalizmus túlkapásait.
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Az új naturalizmus törekvéseit is a keresztyén pedagógia kritikai 
szemmel nézi, óvást emel a gyermek kultusza ellen és a túlságos ön
állósulás mellett a vezetést is hangsúlyozza. A keresztyén pedagógia 
továbbá elismeri a modern „kultúr- ill. értékpedagógia“ érdemeit is abban 
a tekintetben, hogy amaz tényleg újra kiemelte az objektív értékek 
jelentőségét, továbbá felkeltette az iskolai nevelőközösség új megértését. 
Értékrendszerében azonban nem jut kellő érvényre a keresztyén vallás 
sajátossága, ami pedig a keresztyén pedagógia elméletének az alapja. 
A kath. pedagógia irányainak az ismertetése után megállapítja szerző, 
hogy a keresztyén pedagógiának a jelenben kedvező helyzete kezd ki
alakulni. Legyen rajta, hogy fontos őrhelyét megtartsa és kiépítse, ami
hez hozzátartozik, hogy a pedagógiai autonomizmussal szemben érvényre 
juttatja, hogy a nevelői gondolkodás, valamint minden egyéb tudomány 
számára is csak relatív autonómia létezhetik. Szelényi Ödön.

Megjegyzések. 1
1. Speyerben két hatalmas beszédben, csodálatos tömörséggel 

és szabatossággal állapította, meg dr. Baltazár Dezső a protestantizmus, 
az evangéliumi egyházak felsőbbségét minden olyan egyházzal szemben, 
amelyek nem tisztán és kizárólagosan az Isten igéjén, hanem emberi 
bölcselkedésen épülnek fel, nem tisztán és kizárólagosan Isten dicsőségét, 
hanem emberek dicsőségét szolgálják.

„Mi nemcsak hallottuk, de érezzük is, hogy van Szent Lélek. 
A mi értelmünket a Mindenható lehellése adta. „Az élőkért a holtaktól 
nem tudakozódunk“; hazugnak tartjuk, aki így szól: „az én igazságom 
nagyobb, mint az Istené“. Mi az Isten határozatából lettünk értelmesek, 
gyűlöljük ezért a hamisságnak minden ösvényeit. „A mi lábaink egyetlen 
szövétneke az Isten igéje, ez ösvényünknek világossága. Mi megesküd
tünk és megálljuk, hogy megtartjuk az Űr igazságának ítéletét“. Mi 
nem szégyeljük, sőt minden hívők idvességére egyedül és teljesen elég
séges isteni hatalomnak tartjuk az evangéliumot s a protestantizmusnak 
ezzel a szent monopóliumával igazoljuk magunkat Jézus előtt, mikor így 
szól: „Hiába tisztelnek engemet, ha olyan tudományokat tanítanak, 
amelyek emberek parancsolatai“. Mi nem a Jézus távollétének, hanem 
a Jézus jelenlétének egyháza vagyunk. Minden más egyház, amely 
Jézust kevésnek tartva, más segítségre támaszkodik: a Jézus távol
létének egyháza. A  Jézus jelenlétének és teljes hatalmának bizonyos
ságában áll a protestantizmus kizárólagos isteni tartalmú pozitívuma : 
a negatívuma pedig abban, hogy minden emberivel, amely az Isten 
fölé próbál emelkedni, minden közösséget megtagad és nem számlálja 
magát azok közé, akikre Jézus ezt az ítéletet mondja: „ Jaj nektek, 
törvénytudók, mert vettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem 
mentetek be és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok“, — mondta 
a speyeri emléktemplomban, május 19-én.



„A protestantizmus semmi újat nem hozott. Megmentette és meg
védte a krisztusit, a régit. Gazdasági téren az egymás terhének hordo
zása, erkölcsi téren a közvetlen felelősség, a jog terén az egyenlő jo
gosultság, államhoz való viszonyban a nemzeti eszme, világhoz való 
viszonyban a lélek felsőbbsége, egyházi téren az egyházak eszközi alá
rendeltsége, Istenhez való viszonyban az isteni mindenhatóság és em
beri semmiség szélsőségeit összekötő kegyelem elveit vitte diadalra. 
A protestantizmus, mint az Isten dicsőségét célzó szolgálat nemzet
közisége, az evangélium mértékével mérve, mindig felette fog állni az 
ember dicsőségét célzó egyházuralmi törekvés nemzetköziségének: mert 
ebben a törekvésben a szolgaság is törvény. A  szolgaság pedig soha
sem lesz képes az istenfiúság szabadságára, a megigazulás méltóságára, 
a krisztusi testvériség bensőségére, Isten dicsőségében részességre ne
velni az embereket. Mi egyedül Krisztusban bízunk, aki meggyőzte a 
világot s a világ feletti győzelemre hív minket is", — mondja a speyeri 
400 esztendős protestáns jubileumhoz, intézett üdvözlő beszédében, má
jus 21-én.

A Speyerben összegyűlt protestánsok nagy tetszéssel fogadták 
Baltazár püspök megállapításait.

Bizony, kívánatos volna, hogy a magyar protestánsok is mind-mind 
meghallják és szivükbe uéssék e szavakat s hitükben megerősödve, nemes 
önérzettel, szent bizalommal, halálra is elszántan, álljanak ki hitük vé
delmére ellenfeleikkel szemben és induljanak szent harcra, a közélet 
mezején, az evangélium fegyvereivel, minden ellen, ami szemben áll az 
Isten igéjével. Induljanak abban a biztos tudatban, hogy a „vég győ
zelme bizonyos", „aki mindvégig megáll, megtartatik".

Elmondottam pedig mindezeket azért, mert fájdalommal látom 
sok-sok protestáns testvérünkben az önérzethiányt, hiányát annak a 
biztos tudatnak, hogy igenis a protestantizmus a keresztyénségnek igazi, 
hamisítatlan formája, hogy az evangéliumokban foglalt keresztyénség 
olyan tökéletes vallásforma, olyan absolut vallás, amely nem szorul 
továbbfejlődésre, amelyen minden változtatás, minden emberi mester
kedés, bölcselkedés, toldás-foldás, csak ronthat, aminthogy rontott is. 
Ennek a rontásnak állt útjába a nagy reformáció, amikor leszögezte 
azt az álláspontot, hogy nincs más igazi keresztyénség, csak az, amelyet 
az evangéliumok tartalmaznak, azokból sem elvenni, sem hozzájuk 
toldani nem lehet, nem szabad semmit.

Ezen az egyszer vetett fundamentumon nekünk protestánsoknak 
bizton, bátran, szilárdan kell állanunk minden változás, az idők 
minden viharai között, tudván, hogy nincs más fundamentuma az igaz 
keresztyénségnek. Szilárdan kell állnunk akkor is, ha minden ellenünk 
fordulni látszik, akkor is, ha soraink ritkulnak, ha látjuk is, hogy a 
gyarló embereket a nyájösztön a nagyobb tömeghez vonja, sodorja. 
Nem szabad kishitűekké válnunk azért, mert még mindig kisebbségben 
vagyunk; hiszen az igazságot nem mindig a többség képviseli. Idő kell 
ahhoz, amíg az emberiség oda fejlődik, hogy a nagytömegek is fel 
tudnak emelkedni a hamisítatlan, tiszta keresztyénség magaslatára.

Félre hát a gyáva csiiggedéssel, az asszonyos sopánkodással,
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jajveszékeléssel, de félre a tunya tespedéssel, nemtörődömséggel is! 
A  mi feladatunk az emberiség fejlődés folyamatának siettetése. Ha mi 
dolgozunk tovább, rendületlenül, az idő is nekünk fog dolgozni. Ha mi 
protestánsok megtesszük kötelességünket, mienk a jövendő.

Fel a fejjel, fel a szívekkel, előre, mindig csak előre ! Borsos Károly.

2. A párhuzamos tanszékeket a szegedi egyetemen már meg
hirdette a Budapesti Közlöny. Lesznek tehát a világnézeti tanszékeken 
hivatalos bélyeggel ellátott nem veszélyes és veszélyes szellemű profesz- 
szorok. Ez lesz az igazi magyar specialitás. Sokkal egyszerűbb volna a 
veszélyes szelleműeket eltávolítani a katedrákról.

Nagy emberek nagyokat botlanak. A mi kiváló közokt. minisz
terünk lelke izzik a magyar kultúra szeretetétöl: ezt bizonyította eddig 

. minden szava, minden cselekedete. Szépeket álmodott a magyar kultú
ráról, nagyokat cselekedett a magyar jövendő érdekében. És most! Olyan 
botlást készül elkövetni, amely kiszámíthatatlan veszedelmeket hozhat 
a magyar kultúrára, a magyar jövendőre, amelyre nem kaphat fölmen
tést soha, soha, a jövendő elfogulatlan történetírójától. Szeretnők neki 
odakiáltani az utolsó pillanatban: megállj, ne tovább! De a mi sza
vunk nem hallszik el hozzá.

Nem tehetünk hát egyebet: álmélkodva, félve, szorongó aggoda
lommal nézzük lépteit, most kezdett új útján, mint ahogy a tragikus 
hősöket szemléljük, mikor közelednek a végzetes lépés felé, amely után 
így szoktak felkiáltani: „nem ezt akartam én, nem ezt!“ Borsos Károly.

3. Túlterhelés. Hogyan ' lehet a történettanítás terén védekeznünk 
a túlterhelés ellen mai tantervűnk mellett?

A történelmi oktatás túlterhelése a XIX. század második felében 
vált érezhetővé. Okai: a politikai, társadalmi élet, a történetírás, a tör
ténetfilozófiai gondolkodás bámulatos gazdagodása, sokoldalúsága; az 
egyszerű elbeszélő történetírásból az oknyomozón át gyors fölemelkedés 
a fejlődő (genetikus) történetírásig.

A történetírás, a nemzeti, sőt világtörténelmi fejlődés e hirtelen 
felvirágzása visszahatott a tankönyvekre is, amelyek ép ezért a politika 
művelődés, irodalom, művészet, gazdaság, intézmények stb. történelmi 
adatok összefüggéstelen tárházai lettek. Ilyen körülmények között tan
könyvírásra is elsősorban egyetemi tanárok, vagy erős, tudományos 
munkásságot kifejtő középiskolai tanárok vállalkozhattak. így készültek 
olyan tankönyvek, melyek a tanulókra, a módszerre alig voltak tekin
tettel, inkább a politikai, nemzeti szempontokra.

Utasításaink, jelesebb pedagógus tanáraink 1867 óta állandóan 
küzdöttek a túlterhelés ellen; különösen kitűnnek e téren az 1912-i 
reáliskolai utasítások. Eredményük meg is lett; a tananyag túlterhelő 
adatai eltűnnek, a különféle, összefüggéstelen anyaghalmaz helyett szerve
sebb egységek alkotása, szemléltetés, módszeres összefoglalás, az anyag 
egyrészének olvasmányként kezelése, sokban enyhítették a túlterhelést.

Ha mégis beszélhetünk ma is arról, hogy a történelmi oktatás 
túlterhel, annak okai a tanterv, tankönyvek és a tanárok. Tehát a vé
dekezést itt kell és lehet sikeresen megoldani és pedig;
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1. A tantervben föl kell hagyni azzal a gyakorlattal, hogy a tör
ténelmi tananyag vázlatát kötelezöleg adjuk. így pl. lehetetlen túlterhelés 
nélkül megírni a III. osztály tananyagát a tantervben közölt 227 tétel 
kötvetelö volta mellett, vagy a VlII-ét 194 (kettős, sőt hármas) tétel 
alapján. Ugyanígy állunk az V—VIII. osztályok tananyagát összefog
laló nagyobb egységek címének megadásával, mert másként csoportosít 
a tudós, másként a pedagógus.

Tehát mondjuk ki, a tanterv ajánlata csak minta, de nem kötelező.
2. A jó tankönyvhöz első feltétel, hogy írója gyakorlott szaktanár 

legyen. Tehát ne történettudósok, vagy egyetemi tanárok írjanak tan
könyvet; ők írjanak vezérfonalat a tanárok számára, ahol a kor szín
vonalán álló tudományos adatokon épüljön a történelem. Ezeket a szak
tanár nem ér rá összegyűjteni, legfeljebb a már kész tudományos mű 
alapján fölépítheti a tankönyv módszeres épületét.

3. Módszeres tanítás. Hogy a szaktanárok az átörökölt s ma már 
túlterhelő tanítási módoktól megszabaduljanak, a jó tanárképzésnek, 
módszertani könyveknek, módszertani kérdések megvitatásának intéz
ményes biztosítása szükséges.

4. A módszeres tanítás azonban a tanárt különösen megterheli,
tehát neki gondtalan megélhetést kell nyújtani. Németh József.

4. Középiskolai vallástanításunk. Középiskolai vallástanitá- 
sunkat nemrég szabályozta a Konvent, úgy, hogy még teljesen életbe 
sem léptethettük az új tantervet, mégis már olyan nehézségek merültek 
fel, különösen a tankönyvek használatánál, amelyek veszélyeztetik a 
várt eredményt. Elsősorban a tankönyvek nehézsége olyan gátló körül
mény, amit a tanulók alig, vagy csak nagyon nehezen tudnak elhárí
tani. És ennek az okát abban látom, hogy a vallástani könyveket 
anélkül adták ki, hogy előbb az azokat tanító vallástanároktól véle
ményt kértek volna az illetékes tényezők azok használhatóságára, ille
tőleg megfelelő voltára vonatkozólag. Ha ez megtörtént volna, bizonyára 
egyik-másik tankönyv átdolgozva került volna végleges használatba, 
ami igen kívánatos volna. Pl. az V. osztályos tankönyv anyaga a nagy 
részletezés és sok istennév miatt, amelyek egyikét-másikát némelyik 
tanuló alig tudja kimondani, nagyon nehéz és sok a VI—VII. osztály 
anyaga is, úgy, hogy a tanulók alig-alig tudnak vele megbirkózni. 
Ami pedig a Vili. osztály tankönyvét illeti, ott az a helyzet adódott 
elő, hogy megjelent a tankönyv és még sincs tankönyv, mert nem lehet 
használatba venni. Nem lehet először használatba venni az ára miatt, 
mert nincs lelke a vallástanárnak 5 P 50 fillérért megvétetni szegény 
tanulóival egy olyan tankönyvet, aminek az ára a háború előtt legfel
jebb 2 korona lett volna; nem vezethető be másodszor tartalma miatt, 
mert középiskolai tanuló, kivált az, aki érettségire készül és aki minden 
erejét év elejétől kezdve az érettségi tárgyakra igyekszik fordítani, nem 
képes ezen tankönyv tartalmának megtanulására. Ez az Apologetika egy 
nagyszerű tudományos munka és kiváló alap tudományos munkálko
dásra, de épen ezért nehéz középiskolai tankönyvnek.

Én úgy gondoltam el, hogy az Apologetika nem lesz más, mint 
a vallás kételyekkel találkozó tanainak református hittani megvilágítása
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és igazolása, valamint a más egyházak, illetve vallások hitelveivel 
szemben a református hitelvek megmagyarázása és bizonyítása. És 
maga a tanulóifjúság is erre szomjas. Ma, amikor már a bibliát ol
vassák, gondolkoznak az olvasottak felett, sőt a modern antitheista 
légkörtől és racionális eszméktől megérintve, kritikával kisélik a hal
lottakat és olvasottakat s vágyakoznak a megnyugvás után. Csak a 
napokban tettek fel, egy előadással kapcsolatban, vagy 40—50 olyan 
kérdést a tanulók, amelyekre az Apologetika volna hivatva felelni. 
Különösen izgatja a tanulókat az, ami Luthert annyira nyugtalanította: 
az idvezülés kérdése és az egyházvédelem az ellenséges támadásokkal 
szemben. És kifogásolható a könyv terjedelmes volta, mert igaz, hogy 
csak kb. 80—85 lapra tehető a szigorúan megtanulandó anyag, de az 
apró betűk nagy része is olyan, amelyiknek legalább is az elolvasása 
fontos, úgyhogy egy órára esik, — a 33—34 szorgalmi-hétből leszámít
ván 10—12 hetet ismételgetésekre és összefoglalásra, — 3—4 lap, ami
ből megtanulandó 2—2 és fél lap, ami ebből az anyagból elég sok.

Nagyon helyes lesz tehát a tankönyvnek revíziója, ami már meg 
is indult és addig, míg ez megnemtörténik,az Apologetika használatba 
vételének elhalasztása. Biky Gábor.

5. A  cserkészekhez. Pünkösd ünnepe alkalmával meglepett na
gyon, amidőn cserkésztanítványaim engedélyt kértek tőlem, hogy ők 
pünkösdkor ne menjenek templomba, mert Bajára akarnak menni 
cserkészversenyre. Kellemetlenül érintett ez a kérés, mert a cserkészet
tel szemben a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel vagyok s nem 
szeretném, ha bármiféle ténykedésemmel azt a látszatot kelteném, 
hogy ellensége volnék. Viszont szükségesnek tartom, hogy tanítványaim 
az ünnepeket illő módon megünnepeljék és úrvacsorával éljenek. Ezért 
kivételesen megtettem azt, hogy a fiúkat ünnep első napjára elengedtem, 
de köteleztem őket arra, hogy másodnapjára visszajöjjenek és úrvacsorát 
vegyenek. Azonban kijelentem, hogy ez volt az első és utolsó ilyen 
engedélyem. Mert a cserkészettől, mint amely valláserkölcsi alapon áll, 
elvárom, hogy ilyen dolgokat többé ne csináljon, hogy versenyeket ün
nepre, pláne annak első napjára tegyen. Igaz, hogy tartani szándékoztak 
istentiszteletet, de nem hallottam, hogy úrvacsorát is akartak volna 
készíteni. Úgyhogy már ezért sem megfelelő ünneplés, de különösen 
azért nem, mert ünnepen semmi dolgot nem szabad végezni. Hiszen 
mikor a katolikus tanulóknak lelki gyakorlatokat tartanak, még isko
lába sem szabad menniük, hogy az se zavarja ájtatosságukat, mennyi
vel kevésbbé szabad akkor az ünnepi ájtatosságot megzavarni ilyen 
tábori versenyzésekkel! Remélem, a cserkészet vezetősége gondoskodni 
fog arról, hogy a jövőben ilyen táborozásokat ünnepre ne tegyenek és 
ezáltal hozzájárulnak az ünnepek méltó megszenteléséhez és a tanulók 
vallásos nevelését ezzel is elősegítik. Biky Gábor.
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Egyházi és iskolai hírek.

I A  mai német neveléstudomány egyik legismertebb, ha nem
_____________l l  is legnagyobb alakja, Rein V ilm os  81 éves korában meghalt.

Egyike volt a herbarti iskola legkiválóbb követőinek, am int mondották: „a modern 
szükségletekhez alkalm azott herbarti pedagógiának kod ifikátora.“ A lapu l ő is el
fogadta a herbarti pedagógia, illetőleg pszichológia és etika alapelveit, de folyton 
az életben állva, az új tapasztalatokat és vívm ányokat is igyekezett az általa 
megalkotott rendszer számára értékesíteni. Rendszere és nagy irodalm i tevékenysége 
mellett jelentős alkotása a jéna i egyetem pedagógiai szem inárium ával kapcsolatos 
gyakorló iskola, mely igen prim itiv kezdetekből világhírre emelkedett. Tovább i a lko
tása a jénai nyári sziineti tanfolyam, am elynek látogatottsága évröl-évre növekedett és 

amely magyarokat is á llandóan felesszámmal vonzott. (így pl. 1907-ben a Reintól 
„Uberkursus“"nak nevezett tanfolyamon 35-en voltunk.) Ugyanő megalapította 1901- 
ben Zimmer tanárral a Pedagógiai társaságot és a jeles munkatársak egész sorával 
szerkesztette az „Enzyk lopäd isches Handbuch der Pédagog ie" című lexikont. M ind 

ezek azt mutatják, hogy Rein hosszú életének értékes tartalmat tudott adni. Rokon
szenvesen érint bennünket magyar barátsága mellett erős nemzeti és protestáns meg
győződése is, melyet a bism arki német birodalom összeom lása után sem tagadott 
meg. A z  új birodalm i tanügyi törvényhozást kemény kritika tárgyává tette és tilta

kozott az ellen, hogy pártszempontok vitessenek az isko la munkájába. Épúgy 
vallotta utolsó leheletig az ev. szellem ű iskola fontosságát. Legutolsó nagyobb dol
gozata ép erről a témáról szól : „A z  ev. iskoládró l, nem arról, hogy m ilyen most, 
hanem arról, hogy m ilyennek kell lennie (1928.). Szerinte az ev. iskola nem feleke
zeti iskola, am ilyen pl. a katholikus, de igenis keresztyén iskola, csa lád i iskola, 
szabad iskola és német iskola. A z  idei nyári tanfolyamra pedig még előadást h ir
detett: „A  jelenlegi kultúrpolitika vitakérdéseiről“ , je léü l annak, hogy öreg kora 
ellenére sem engedte magát a lek ics iny lő  támadásoktól megfélemlíteni. Sok magyar- 
országi tisztelője is bizonyára megilletődéssel vette e k ivá ló  pedagógus és feddhe
tetlen jellem elhúnytának a hírét. Á ld á s  emlékére. Sz. 0 .

T iszteletbeli doktorok. Korm ányzó úr ő főméltósága engedélyével a debreceni 

egyetem tiszteletbeli doktorokká fogja avatni dr. Balogh Jenőt és dr. Baltazár Dezsőt- 
orsz. ref. tanáregyesületünk tiszteleti tagiéit. A  szép kitüntetések igazán arra méltó 
férfiakat érnek s kívánjuk, hogy a kitüntetettek még nagyon sokéig legyenek díszei 
magyar közéletünknek.

Dr. Erdős Károlyt a Korm ányzó úr a debreceni T isza  István tudományegye
temen az „újszövetségi írásmagyarázat és rokontudományai" tanszékre nyilvános 
rendes tanárrá nevezte ki. Szívből gratulálunk.

Dr. Erdős József, a debreceni egyetem nyugalmazott tanéra, tanári és tudo

mányos működésével szerzett k ivá ló  érdemeiért korm ányzó i elismerésben részesült. 
A  kiváló tudósi, ref. tanáregyesületünk egyik legrégibb tagját, kitüntetése a lkalm ából 
szívből üdvözöljük.

S. Szabó József, c. főigazgató, a debreceni ref. gimnázium igazgatója, f. tan

év végén távozik hivatalából. Ez alkalom ból a tiszántúli ref. egyházkerület legutóbbi
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közgyűlése mély megilletődéssel vett búcsút az érdemes férfiútól. Am időn mély 
sajnálatunknak adunk kifejezést, hogy S. Szabó Józsefet nem láthatjuk tovább az 
aktiv pedagógusok sorában, ahol az elsők közt is első volt, k ívánjuk és reméljük, 

hogy hivatalán k ívü l is még nagyon sokéig tevékeny munkása lesz ref. tanügyünknek, 
a magyar kultúrának és közéletnek, sőt szeretjük hinni, hogy az adm inisztativ 
teendőktől megszabadulva, gazdag lelk i k incse ibő l ezután még több ajándékot rakhat 
ref. egyházunk áldozati oltárára.

Uj igazgató. A  debreceni ref. g im názium  igazgatójává a tiszántúli ref. egyház

kerület közgyűlése dr. Bessenyei Lajost, ref. tanáregyesületünk egyik alelnökét vá lasz
totta. A  választáshoz szívből gratulálunk s meg vagyunk győződve, hogy a választott 
méltó utódja lesz a nagy elődöknek. Legyen is ad multos annos 1

Igazgatói értekezlet. A  debreceni tankerűlet 20 középiskolájának igazgatói 

f. évi május hó 28-án értekezletet tartottak Debrecenben, A d y  Lajos főigazgató 

elnöklete alatt. —  A z  értekezlet m indenekelőtt a főigazgatót üdvözölte 25 éves tanári 
és 10 éves főigazgatói működésének betöltése alkalm ából. Azután letárgyalta a 16 
pontból á lló  tárgysorozatot. —  Hosszabb időt szentelt „A z  igazgatói tiszt“ (előadója: 
S. Szabó József), „A z  új középiskolai tanterv és a túlterhelés" (előadó Nagy Miklós), 
„ A  tanárok pedagógiai és didaktikai továbbképzése“ (e lőadó: dr. Kovács Géza) 
fontos kérdéseinek, azután rövid előadói indoko lás alapján állást foglalt még a 
következő kérdésekben: 1. A  cserkészet és az iskola közötti v iszony szabályozása, 

2. A  magaviseleti érdemjegyek, 3. Közép isko la i didaktikai vezérkönyvek kiadása, 
4. A  német nyelvnek a gimnáziumban és reálgim názium ban a 111. osztályban, de 

magasabb óraszámmal való  kezdése, 5. A  tanulók délutánjainak mentesítése, 6. A  

mathematikai tanterv revíziója, 7. A  női kézim unka tanításának beiktatása a leány- 
liceum i tantervbe, 8. A  modern nyelvek csoporttanítása, 9. Ifjúsági előadások rendőri 

ellenőrzésének megszűntetése, 10. A  harm adik testnevelési óra kérdése, 11. A  szép
írás tanítása, 12. A z  isko la i írásbeli dolgozatok szám ának csökkentése a kevés óra
szám ú nyelveknél, 13. Igazgatói titkárok (irodatisztek) alkalmazása. Legnagyobb 

egyhangúság nyilatkozott meg az új közép isko la i tanterv okozta túlterhelés meg
állapításában. —  Reméljük, hogy a kom oly indokolásokkal kísért kívánalmakat 
közoktatási kormányunk kellő figyelemre méltatja.

Kivonat a magyarországi református egyház egyetemes konventje Budapesten, 

1929. évi április  hó 9— 11. napjain tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

97. szám.

A z  országos közművelődési tanács elnöksége azzal a kéréssel fordul az egye
temes konventhez, hogy a kiadásában megjelenő „Vasárnapi könyv“ című ismeret" 
terjesztő s hetenként megjelenő folyóiratot, mely a tudomány legújabb eredményeiről, 
az ipar, kereskedelem, földrajz és a természettudományok haladásáról, a modern 
technika v ívm ányairó l tájékoztatja az ifjúságot, az egyetemes konvent a vallás- és 
közoktatásügyi m iniszterhez hasonlóan aján lja a főhatósága alatt á lló  tanintézetek 
tanári testületéinek figyelmébe iskolai terjesztés végett. Egyszersm ind kéri, hogy a 

konvent e tárgyban tett megfelelő intézkedését valam ely ik  tanügyi lapban közölje s 
másolatát a Tanács elnökségének is küldje meg. A  folyóirat évi előfizetési dija 6 

pengő, egyes szám ainak ára 12 fillér; k iadóhivata la  Budapest, V ili., Stáhly-u. 1-



Egyetemes konventünk az egyetemes tanügyi bizottság javaslatára az Országos 
közművelődési tanács k iadásában megjelenő „Vasárnapi könyv“ című ismeret- 
terjesztő folyóiratot a református középiskolák, polgári iskolák, tanító- és tanítónő- 
képzőintézetek tanári testületéinek figyelmébe ajánlja, hogy azt a tanuló ifjúság 
körében terjeszteni s amennyiben fedezet van rá, az ifjúsági könyvtár vagy o lvasó
kör számára is beszerezni igyekezzenek. E  határozatét a Protestáns Tanügyi Szem
lében közzéteszi s az Országos közm űvelődési tanács elnökségének is megküldi.

A  kivonat hiteléül : Dr. Kiss József
Budapest, 1929. április 18. konventi titkár.

A  k ilencvenéves Ludmann Ottót, az eperjesi kollégium gim názium ának egy

kori érdemes igazgatóját, az eperjesj „öregdiákok" egyesülete Budapesten tartott 
népes közgyűlése keretében szépen és bensőségesen ünnepelte. Sokan üdvözölték, 
köztük az ev. tanáregyesület nevében Mágócsy Dietz Sándor, az egyesület díszelnöke. 
Szláv ik  Mátyás szép em lékbeszédben méltatta az ünnepéit érdemeit. Szigethy Lajos 
megrajzolta a régi jó idők tipikus nagy eperjesi tanárának képét. —  Maga az ün
nepelt —  aki teljes szellem i frisseségében élte meg ezt a patriárchai kort —  élete 
nagy emlékeit felelevenítve, meghatottan köszönte meg a szeretetnek szívből jövő és 
szívhez szóló üdvözlő szavait. Szigethy Lajos.

M iniszteri biztosok a prot. tanítóképző intézetek  évvégi képesítő  v izsgá
latain. Ref. intézetekben: Debrecen: dr. Papp Károly; Nagykőrös: Sarudy Ottó. —  

Tanítónőképző intézetekben : Debrecen : dr. H a lm i János ; Kecskem ét: dr. Nagy Zsig- 
mond. —  A z dg. h. ev. tanítóképző intézetekben: M is k o lc : Szlávik Mátyás ; Sopron : 

Sárkány A lfréd; a szarvasi tanítónőképzőben: To lna i Vilmos.

Pintér Jenő budapesti tankerületi főigazgató most töltötte be főigazgatói mű
ködésének 10. évét. Ezen idő alatt általában a felügyelete alá tartozó középiskolák 
igaz szeretetét szerezte meg magának, de jóságos bölcseségével, nagy előzékenysé
gével és kiváltkép a prot. tanügy és ku ltúrm unka speciális charizmái iránt tanúsított 
ritka megértésével a prot. közép iskolák tanárainak őszinte rokonérzését és ragasz
kodását is megnyerte. H ivata los elfoglaltsága mellett ez idő alatt annyit dolgozott 
tudományos téren is, hogy e miatt meg a teljes elismerés zászlóját lobogtatjuk meg 

előtte! A d  multos a n n o s !

A  kormányzó dr. F ilárszky Nándornak, a Magyar Nemzeti Múzeum  növény
tára igazgatójának, nyugalomba vonulása a lka lm áva l több évtizeden át kifejtett ér
tékes múzeumi szolgálataiért és tudományos téren végzett munkásságáért elismeré

sét fejezte ki. M i is a magyar botanika eme korifeusénak, a Magyar Tud. Akadém ia 
tagjának, puritán karakternek és erős protestánsnak nyugalomba vonulása a lkalm á
ból minden jót kívánunk, tudva azt, hogy h ivatalos működésének megszűnése nem 
jelenti fáradhatatlan tudományos működésének a szünetelését is !

A Budapesti Iparosképző Prot. E gy let kiadta évi jelentését fennállása 

X IX -ik  évéről. Bevezetése rámutat az iparosság mai kedvezőtlen helyzetére és mó
dozatokat ajánl annak javításéra. A  jelentés többi része arról tesz tanúságot, hogy 
az egyesületben komoly, céltudatos munka folyik. Különösen figyelemre méltók az 
ismeretterjesztő előadások és a fáradhatatlan titkár, Szuchovszky Gyula által ren
dezett hazafias és kultúrális estélyek. A z  egylet m indenkép megérdemli az ev. és 

ref. hittestvérek támogatását I
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Löffler B éla  dr., volt nyíregyházi reálgimn. tanárnak, jelen leg a stockholm i 

m. kir. követségi sajtóelőadónak, debreceni egyet, magántanárnak a korm ányzó köz
hasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a m. kir. kormónytanácsosi címet ado

mányozta.

A dy Lajos főigazgató jubileum a. A dy Lajos király i tankerületi főigazgató 

most ünnepelte tanárságának 25 éves és főigazgatói működésének 10 éves évfor
dulóját. Ebből az a lkalom ból a kegyesrendi főgimnáziumban szép ünnep keretében 
ünnepelték A d y  Lajost, az összes debreceni iskolák, valam int a tankerületi főigaz
gató kerületébe tartozó iskolák húsz igazgató, főigazgató jelenlétében, Este a jub ilá ló  
tankerületi főigazgató tiszteletére az ifjúság lam pionos felvonulást rendezett s szere
nádot adott lakása előtt.

M ájus 15-én iktatták be Pesthy Páli a bányai ev. egyházkerület felügyelői 

méltóságába. M iután Sárkány B. egyházkerületi főjegyző az úrvacsorában részesí
tette, Raffay püspök köszöntötte az új felügyelőt, ak i rövid, de igen tartalmas bekö
szöntő beszédet mondott. A  nagy hatást kiváltott beszéd után üdvözlések következ
tek, melyek során dr. Szigethy L. az Orsz. Tanár- és Tanítóegyesületek üdvözletét 
tolmácsolta. —  A  szép ünnepség a lka lm ával két sajnálatos h iba történt, melyet nem 
hagyhatunk szó nélkül. 1. Gr. K lebeisberg minisztert akkor üdvözölték, m ikor mór 
nem volt ott. 2. A  bankett a lka lm ával tanárok és igazgatók az utolsó asztalhoz 

szorultak 1

A  „Józanság“ c. lapot, mint a M agyar Kékkereszt Egyesület hivatalos köz

lönyét, o lvasóink szíves figyelmébe ajánljuk. Mutatványszámot készséggel kü ld a 
Józanság szerkesztősége Sopron, Tem plom -utca 3.

Gömöry János, a volt eperjesj ev. ko llég ium i főgimnázium igazgatója, a na" 

pókban töltötte be életének 60. évét, mely a lka lom m al tanítványai, tisztelői, barátai 
—  tiltakozása ellenére —  lelkes ünneplésben részesítették. Gömöry János kitűnő 
tanár és igazgatósága alatt az eperjesi g im názium ot mintaintézetté emelte. E  mellett 
vezetőférfia volt a prof. tanügynek; az Orsz. Evang. Tanáregyesület jgazi megalapí
tója és szellem i vezetője. Egyénisége csupa agilitás, energia, kötelességtudós, férfias
ság és e mellett jóság és szeretet. Azért mi sem felejtettük el, ak iktő l el kellett sza
kadnia, hanem megragadva életének eme fontos fordulóját a lka lm uk változatlan 
szeretetünkről, ragaszkodásunkról és nagyrabecsülésünkről biztosítjuk. A d  multos 
annos! Sz. O.

V idovszky Kálmán, a Luther-otthon igazgatója, a „Magyar Cserkész“ szer
kesztője, imádságos könyvet írt a serdülő ifjúságnak és a cserkészeknek. Megrendel
hető a szerzőnél, Budapest, V ili., Ü llő i-út 24.

A  Szím onidesz ügyet immár nemcsak a német „Christhiche W e lt “ szellőzteti, 

hanem magyarnyelvű lapok is. Így ismételten a Léván megjelenő „Evangé likus L a p “, 
továbbá a „Századunk“ és a „Hegyen épített város“. A  mi nézetünk az, hogyha 
csak egy szemernyi igazság van abban a mende-mondában, hogy a kétségkívül 
csupa feddhetetlen férfiúból állott bíróság Sz. Jézus élete c. könyve által okozott 
forrongás szuggesztív hatása alatt hozta meg szigorú ítéletét, —  mint a V ilóg lex ikon
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sejteli —  meg kell találni a formát a per újra felvételére, mert még a látszatát 

sem szabad megtűrni annak, mintha az ev. egyházban nem volna meg a tudomány 
szabadsága! V ideant consules !

A  Prot. Irodalmi Társaság május 15-én tartott közgyűlésén a megüresedett 

választm ányi tagsági helyekre dr. Bruckner Győző m iskolci jogakadém iai dékán és 
Kemény La jos  budapesti lelkész vélaszttattak meg.

Az Erzsébet-tudom ányegyetem  soproni evangélikus teológiai fakultása most 
tartott ülésén a következő tanévre egyhangúlag az eddigi dékánt. K iss Jenő egye

temi tanárt választotta meg a kar dékánjává. Prodékán dr. Pröhle Káro ly  tavalyi 
dékán lett.

A M. E. K. Dsz. 1929. jűnjus 29— július 6-ig Tah iban  gyűlést tart. Jelentkezni 

június 15-ig lehet (Budapest. IX., Ü llő i-út 19. II. em. 4. a.). A  gyűlés folyama alatt 
közös áhítatot tartanak : V id o r  I., Kutas K., Derne L., Bereczky A., Deák I., Mura- 
közy Gy. E lőadásokat pedig: Karácsony S., Fiers E., V id o r  I., Muraközy Gy., Nagy I., 
Szabó J., br. Podm aniczky P., Deák 1., Benkő 1.

Az evang. tanáregyesület pénztárába 1929. jan. 30— jún. 1-ig a következő
összegek érkeztek:

I. Tanulók utáni járulékok az 1928 29. tanévre: A szód i leánynev. 65'20 P  ; Bony

hádi gimn. 130 P ;  Nyíregyháza, Kossuth gimn. 136 P ;  Soproni líceum 11120 P ;  
Szarvasi tanítónőképző 62'40 P.

II. Tagdíjak: Aszód i leánynev., 8 t., 1929-re 32 P ;  A szód i gimn.. 14 t., 1929-re

5 6  P; Bonyhági gimn., 15 t., 1929-re 60 P; Fehér Géza. Békéscsaba, 1928-ra és 
1929-re 8 P; Dr. Hittrich Ödön, Budapest, 1928-ra és 1929-re 8 P; Dr. Lersch Ernő, 
Budapest, 1929-re 4 P; M isko lc i jogakad., 6 t., 1928-ra és 1929-re 48 P ; M isko lc i 
tanítóképző, 6 t., 1928-ra 24 P; Nyíregyháza, Kossuth gimn., 11 t., 1928-ra 44 P; 
Soproni líceum. 11 t., 1929-re 44 P; Soproni tanítóképző, 9 t., 1929-re 36 P ; Szarvasi 
gimn., 14 t., 1928-ra 56 P; Szarvasi tanítónőképző, 5 t. 1929-re, 1 t. 1928-ra, összesen 
24 P; Vozáry  M iksa, Szeged, 1929-re 4 P ; Dr. Sch indler Gyula 1929-re 4 P ; V i- 
dov.jzky Ká lm án 1929-re 4 P. Dr. Losonczi Zoltán, ev. tanáregy. pénztáros.

F e lv é te li hirdetmény a kálvineum okba. A  hajdúböszörményi Bocskay-főgim- 

názium m al kapcsolatos fiúinternétusba 40 lelkész-árva fiú és 80 fizetéses tag, a nyír
egyházai leánykálvjneumba 30 lelkészi leényárva és 100 fizetéses tag, az ugyanotti 
ref. polgári leányiskolába évfolyamonként 40, a kétéves továbbképző tanfolyamra 
évenként 20, a ref. tanítónőképző intézetbe az első évre 35 növendék, a budapesti, 
fő iskolás kélvineum ba (Molnár-u. 19.) 12 egyetemi hallgató vétetik fel. A z  árvák in 
gyenes helyet élveznek, a fizetéses tagok a fiú- és leánykélvineumban 800, lelkészek, 
tanárok, tanítók gyermekei 600 P  évi dijat, a fő iskolás kálvineum  lakói havi 25 P-t 

fizetnek. Felvilágosításokat az illető intézetek igazgatói adnak. Felvételért jú lius 10-ig 
kell kérvényezni.

Pályázat, A z  Orsz. Református Tanáregyesület központi igazgatósága pályázatot 

hirdet a Tanárok  Gyermekeinek Nevelési A lap jábó l az 1929— 30. évre kiosztandó 
ösztöndíjakra.

Folyam odhatnak m indazon ref. középfokú tanintézetekben (fiú- és leány po l
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gári iskola, tanító- és tanítónőképző intézet, fiú- és leány-középiskola) alkalmazott 
tanárok gyermekei, am ely tanintézetek a T. Gy. N. A -ra  a ref. egyetemes konvenj 
által m inden egyes tanuló után megállapított díjat az egyesület pénztárába az 1928— 
29. évben befizették. A z  ösztöndíjra elsősorban tanári pályára készülő, másodsorban 
szü le ik lakóhelyétől távol tanuló egyetemi, főiskolai, vagy középjsko la i tanulók vé
tetnek fel, ha tanulmányaikat k ivá ló  sikerrel végzik. A z  ösztöndíj elsősorban tápinté
zeti, bentlakási vagy ko llég ium i d íjak fizetésére fordíttatik. A z  ösztöndíj legmagasabb 
értéke egyetemi hallgatóknál 600 P, középiskola i tanulóknál 400 P  lehet.

A  folyam odványhoz kérvénymintát nyomattunk, melynek használata kötelező. 
A  kérvényminták válaszbélyeg beküldése mellett Jakucs István pénztárnoknál (Deb
recen, ref. gimnázium) kaphatók.

A  pontosan kitöltött és az illető intézet igazgatója á lta l láttamozott kérvények 
a Ref. Tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, ref. gimnázium) küldendők 1929. 
szeptember hó 1-ig. Később  érkező kérvényeket nem veszünk figyelembe.

Debrecen, 1929. jún ius 7. A z Orsz. Ref. Tanáregyesület elnöksége.

Fiú díákinternátus m egnyitás K ecskem éten. A  kecskeméti ref. reálgimnázium 

fenntartótestülete az 1929. évi szeptember hó 1-én a g im názium m al kapcsolatosan 
bentlakás-étkezéssel egybekötött internátust nyit. A z  internátus az új kollégium ud
varán emelendő épületben nyer elhelyezést. A  növendékek tanulm ányi vezetésben 
részesülnek. Egész tanévi ellátási díj körü lbelü l 750 P  lesz. am ely havonként előle- 
ges részletekben lesz fizethető. Jelentkezni lehet dr. Garzó Bé la igazgatónál. A  je
lentkezéshez szükséges csato ln i utolsó osztályról szóló isko la i bizonyítványt, tanév 
közben a félévi értesítőt. A z  igazgatóság kéri az érdeklődőket, hogy jelentkezéseiket 
m inél rövidebb idő alatt kü ld jék be. A  jelentkezéshez, tudakozó levelekhez válasz- 
bélyeget kell mellékelni,

S. Szabó Józsefet, mint lapunk zártakor értesülünk, igazgatói á llásébó l elbú- 
csúzása s pedagógjai pályája negyvenedik évfordulója a lkalm ából, f. hó 13-án szép 
búcsúünnepéllyel ünnepük a debreceni ref. gimnáziumban. Üdvözlő  beszédeket mon

danak : dr. Baltazár Dezső püspök, dr. Dóczi Imre középjskola i felügyelő, Koncz 
Auré lné leánygimn. igazgató, dr. Szabó Márton tanár, Kornya Sándor a gimn. cser
készcsapat vezetője, Tóth Ká lm án a tanulók nevében. —  A z  ünneplőkhöz mi is 
egész szívvel csatlakozunk.

Szerkesztői üzenetek.
T ö b b e k n e k . Türelmet kérünk. Lapunk kis terjedelme miatt a 

hosszabb cikkek lassan kerülnek sorra.
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1929. „A Magyar Szemle kincsestára."
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Előszóval ellátta: Kenyeres E. Budapest, 1929. „A kisdednevelés" 
kiadása.

Frőbel Frigyes műveiből. Fordította: Petrich B. Előszóval jellátta: 
Kenyeres E. Budapest, 1928. „A kisdednevelés" kiadása.

Faragó Bálint: A  mezőtúri ref. gimnázium kifejlődésének útjai.
Kiadja a Mezőtúri öregdiákok egyesülete.

A  debreceni Tisza István tudományegyetem évkönyve és alma
nachja az 1926— 27. és az 1927— 28. tanévről. Debrecen, 1929.
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A debreceni református kollégium gimnáziumánaA' igaz- 
X diyctZ,cil* gatótenácsi elnöksége pályázatot hirdet négy helyettes 
tanári állásra, melyek közül kettő magyar—latin, egy latin-német nyelvi,
egy pedig mathesia—physika tanszék. Pályázhatnak református hallású, 
okleveles tanárok. A kinevezendő helyettes tanárok javadalma a nem 
állami tanszemélyzet részére megállapított javadalommal azonos. A tiszán
túli református egyházkerület elnökségéhez címzett és szabályszerűen 
felszerelt folyamodványok 1929, július 15-ig a gimnázium igazgatóságának 
címére küldendők be. Az állást folyó év! szeptember hó 1-én kell elfoglalni.

A Kollégium igazgatótanácsának elnöksége.
iirniiifiiitiuHiuiii!iNiiiuiimiiiiiNiiimiiHiiiiii)iiniiiii.iiiiiiniHinniiiiii)HmaiituiiHHni)im(Hiiti)tjtmiuiimiiiiiitiiiüi

D ó i  í r ó  f i  k í r d o l ó c  A NYÍREGYHÁZI EV. REÁLGIMNÁZIUM-ban 1929. szeptember
*  m r u e i e b «  W i ^  n é m e t s z a k o s  rendes tanári áilásra

a szabályszerű Illetményekkel ezennel pályázatot Hintetek. —  Pályázhatnak olyan okleveles ág. blv. ev. vagy rét, 
vallású tanárjelöltek, vagy már állásban levő tanárok, akik a námet-trancla vagy magyar-námet nyelvből közé p- 
tskolat tanári képesítést nyertek. Pályázók a reálgimnázium kormányzótanácsához Intézett folyamodványukat, mely
ben életkorok, vallásuk, családi állapotuk, magyar állampolgárságuk, hazailas érzésük és megbízhatóságuk, végzett 
tanulmányaik, tanári képesítésük, nyelvismereteik és esetleges eddigi szolgálatuk okmányokkal lgazolandók, folyó 
évi július 5-ig az igazgatósághoz küldjék be. Személyes bemutatkozás ajánlatos.
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As öregdiákok szövetségei.
Egymás után alakulnak az egyes iskolák körül a volt 

diákok szövetségei. A Prot. Tanügyi Szemle lelkes örömmel 
üdvözli ezeket és többször hírt adott ilyenek megalakulásáról. 
Hogy csak az 1928-as évfolyamot említsem, a késmárkiról 
a 193. lapon olvashatunk, a debreceniről, mezőtúriról ugyan
ott, a szarvasiról a 236. lap ad hírt, a pápai s pataki ala
kulása a 319. lapon látható, a halasié a 374. lapon. Tudunk 
még a csurgóiról és más diákszövetségekről is. Az Eötvös- 
collegium volt tagjai szövetségének pedig már tisztes múltja 
van. (1921. II. 6-án alakult.) Örömmel látjuk mindenütt ez 
egyesületek megalakulását, még akkor is, ha nem mennének 
túl az egyletesdi keretein, mert egy nagy és termékeny gon
dolat bimbóba szökkenését mutatják: a diákiéleknek az 
iskolához való ragaszkodását. Poétikus dolog ez. Ritka az 
olyan ember, aki, ha felszólítják, azt felelje, hogy nem lép 
be, mert nem bírja el a sok terhet. Van, van tényleg sok 
teher a szellemi munkás vállán, épen ezért a tagsági díja
kat igen alacsonyra kell szabni, hogy minél többen tagok 
lehessenek. Különösen be kell venni a protestáns iskolák 
diákjait az iskolákat támogató egyesületbe. Mert a múltban 
is ezek voltak az iskolák jóltevői. Fejedelmi alapítványtevő 
ritkán akadt. Mikor 1783. jan. 13-án a pataki iskola ala
pítványairól tett jelentést a zemplénmegyei küldöttség, vele 
együtt az összes protestáns iskolák alapítványainak erede
tére, a protestáns hívek áldozatkészségére mutathatott rá.

Azonban mégis el kell mondanunk egyet és mást, ami 
már az eddigi tapasztalatok alapján is elmondható. Dixi et 
salvavi animam meam. Egynémely diákszövetség nehezen 
mozog. Mert élni nem csak: tengés, olcsó időnek hasztalan 
soka, hanem vérben, érben a vidám keringés a dicső jövő 
biztos záloga. A legtöbb egyesület megelégszik azzal, hogy
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az alapszabályait megfogalmazza, azt a belügyminiszterrel 
elfogadtatja, megválasztja a vezetőséget, lehetőleg minden
kinek, aki a társadalmi életben szerepet visz, előkelő (elnök, 
társelnök, díszelnök, alelnök, másodelnök és más, de lehe
tőleg elnöki, vagy dísztagi) rangot adva, meg a választ
mányt s azzal el van intézve hosszú időre a dolog. Sze
rencse, hogy a választmányokba mégis mozgékony emberek, 
tervkovácsok kerülnek be, de ezeknek meg az a bajuk, hogy 
nincs olyan társadalmi súlyuk, amilyent munkájuk után 
megérdemelnének. A tagsági díjak is alig-alig folynak be. 
Itt aztán sokszor tapasztalja az ember, hogy vitám et san- 
guinem, séd avenam non! A múlt sok egyleteinek (keresz
tyén nemzeti liga, keresztyén egyesülés stb., stb.) szomorú 
bukása óvatossá teszi a tagokat a magyar szalmalánggal 
szemben. Aztán jönnek az érzékenykedések. Mért nem lett 
ez vagy az dísztag, vagy legalább választmányi tag?! Az 
ilyen néha ki is robban (Turáni társaság). Az ilyen beteg
ségektől őrizze meg az Isten a diákszövetségeket. Kormá
nyozza ezeket az emlék; aranyos, elmúlt, soha vissza nem 
térő diákkorunk színes emlékei ellensúlyozzák a hiúsági 
dolgokat!

És fő a mozgékonyság. Pl. a Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság (nem megrovásképen mondom) jó példával jár elől 
ebben. Majdnem minden héten olvasunk róla újságcikket. 
Még a tagválasztásról szóló jelentést is részletekben adja, 
míg régi híres irodalmi társaságokról eldugva, elvétve, apró
betűs hírekben olvasunk. Nem mondom én, hogy folytonos 
gyűlésezéssel lehet ezt elérni; viszont azt sem mondom, hogy 
az ellenkező véglet célravezető. A kettő közt a bölcs középút 
a leghelyesebb.

Egy további lépés az, hogy a tagokat fel kell kutatni. 
Voltam egy ilyen alakuló gyűlésen, ahol 200—250 tag (?) 
lehetett, holott legalább háromszor annyira számítottak. A 
banketten már többen voltak. Az sem lehet, hogy minden 
évben összejöjjenek. Hiszen az érettségi találkozók mutatják, 
hogy a lelkesedés évről évre fogy. (Különösen, ha az iskola 
maga is hozzájárul ehhez.) Közgyűlésre elég, ha egy-két 
vidéki tag eljön. De tagságot mindenkinek vállalni kellene ! 
És ezeket fel kell kutatni. Amikor az intézetből távoznak, 
a távozók figyelmét a szövetségre fel kell hívni. Az intézetek
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tanárainak fel kell ismerni azt a nagy fontosságot, amit ez 
egyesület magában rejt. Hiszen ezek révén sok olyan dolgot 
ki tud vinni az iskola, amit magában nem volna képes 
kivívni. Szép, szép dolog, ha iskolánkivüli emberek állanak 
az egyesület élén, vagy ha tudnak érte dolgozni, de igazán 
dolgozni csak a tanár tud ilyenért. Tehát a dolgozók közt 
sok tanárnak kell lenni.

Miért mondom el én ezeket? Mert ráakarok mutatni 
már egy-két eredményes esetre. Említettem az Eötvös-collé- 
gium volt tagjai szövetségét, amely már 7 év óta működik 
s működésének látható eredményei vannak. így többek 
között szövetsége évkönyvet ad ki (VII. évfolyamú), kiadja 
az Eötvös-füzeteket, amelyekből már a 10. szám jelent meg. 
Ott van a volt pataki diákok szövetsége, amely egypár 
lelkes ember kezdeményezésére 1923-ban alakult, azóta 
1928. október 6-ig alapszabály nélkül működött s mégis 
eredményes munkásságot folytatott. Így 1923-ban leleplezte 
a hősi halált halt diákok márvány emléktábláját Patakon, 
sőt két domborművű képet is illesztett be rajta kívül a fő
iskolába, fényes ünnepség keretében. S erről egy ügyesen 
szerkesztett „Emléklapok“ c. 87 lapos fűzetet is adott ki 
1923-ban. Ugyanez a diákszövetség kiadta a Pataki diák
világ anekdotakincsét, melynek I. kötete Komáromi János 
és Panka Károly szerkesztésében 1927-ben jelent meg s 270 
oldala sok-sok érdekes adomát, emléket itt őriz meg az 
utókor számára. Ez még nem volt elég. 1928. október 6-án 
alapszabályszerűleg is megalakult a szövetség s ugyanakkor 
leleplezte a hősi halált halt diákok második emlék
tábláját is. Az egész ünnepről s közgyűlésről egy újabb 
„Emléklapok“ c. füzetet adott ki a szövetség a főtitkár 
összeállításában (1928), címlapján a főiskola képével. A 60 
oldalas füzet a gyűlés történetét, az ott elhangzott beszéde
ket, felszólalásokat, verseket stb. tartalmazza. A tisztikar s 
a résztvevők feloszlása után a hősi halottak nevei s ada
taik találhatók a könyvben. Ez kedves emlék lesz a 
távollevőknek is. De a diákszövetség még nem állt meg itt. 
A főiskola életéből emlékeket idéz fel, elhunyt tanárok 
felett emlékbeszédet mond s 1931-re elkészítteti a 400 éves 
főiskola történetét. Amit már a főiskola maga nem tud 
megtenni, megteszi a diákszövetség. És mindez néhány buzgó
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ember irányítása mellett megy csak. — Más diákszövetség
nél, ha látunk is egy-két élet jelenséget, az is egy-két buzgó 
ember munkája. így a debreceninél példának S. Szabó 
József már elkészítette a volt diákok névsorát s röviden 
megírta a kollégium történetét.* Mennyi helyen lehetne ezt 
megtenni!

Ismételjük, a gondolat nagyon szép, az eszme életre
való, csak a magyar tunyaság, vagy ennek az ellenkezője, 
a formalitás, a végtelen gyülésezés lesz a megölője. Vigyáz
zunk, hogy egyik se ölje meg!

Gulyás J ó z se f .

Új magyar filozófia.
n.

Megelőző cikkemben csak hallomás után érintettem egy munkát, 
mely mint mondták, hivatva van a bölcselet új alapjainak lerakására. 
Azóta egy ismertetés is került kezembe, melyből kitűnik, hogy e könyv 
szerzője Kulcsár v. Kultsár (a keresztnevére nem emlékszem) a böl
cselet számára azzal akar új utakat megnyitni, hogy „összetöri“ a 
Kant-féle filozófiát, mégpedig némileg szokatlan módon : egy bölcselet
történeti kompendiumból, a Schwegler-ébői meríti Kantra vonatkozó 
ismereteit. Ha nem is beszélünk arról, hogy Schwegler könyve óta 
Kant megértésében mennyit haladt előre a tudomány, akkor is világos, 
hogy Kant felől nem tájékozódhatik egy régi, sőt avult kompendiumból 
az, aki a mai bölcseleti szemlélet alapvető tanainak kigondolóját akarja 
megcáfolni; nem tájékozódhatik másból, mint magából a szerzőből, 
alapos és mélyreható olvasásból, továbbá a tudományos irodalom 
feldolgozásából, Kulcsár munkájáról nem akarok véleményt mondani, 
minthogy nem láttam magam szemével, annyit azonban ismertetője 
után is merek gondolni, hogy Kant bölcseleté, miután már annyira 
„összetörték", kibírja Kulcsár kritikáját is, s egy ideig, talán jó sokáig 
is, sarkköve lesz a mai filozófiának.

Aki csak némileg is ismerős a bölcselet történetével, tisztában 
van azzal, hogy a mai filozófia a maga 2500 éves fejlődésében olyan 
hatalmas épületet emelt, amelynek meg vannak vetve szilárd alapjai 
Platon és Aristoteles bölcseletében; tisztában van azzal, hogy a szilárd 
alapokon szilárd falak és bástyák állnak. Csak dilettáns szerzők gon
dolhatják azt, hogy ők most ledöntik e várat, s helyébe új alapokat 
vetnek, új épületet emelnek. Szerényebb igényű elmék megelégszenek 
azzal, ha ebben a hatalmas és szinte labirintszerű palotában biztosan

* Régi érettségi találkozókról is jelentek meg emlék-füzetek. így Rácz Lajos 
szerkesztett egyet Patakon. S. Szabó fenti műve is ilyennek köszöni létét.
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tudják a járást; többre hivatott tudósok magasabbra emelhetnek egyes 
tornyokat, lebonthatnak avult és fölösleges pilléreket; támadhatnak 
bölcselő lángelmék, akik új szárnyat húznak a meglevők mellé s 
tovább növelik, építik és tökéletesítik a palotát, a Szellem templomát.

A filozófia története és A mai filozófia főirányai című köny
veiben Nagy József olyan útmutatókat adott olvasói kezébe, amelyeknek 
vezetése mellett biztosan tájékozódhatnak a Szellem vártemplomában, 
legújabb munkájában pedig A modern gondolkodás-ban nem az alap
vetésből kiindulva magyaráz és visz fel a legmagasabb és legszédítőbb 
eszmecsúcsokig, hanem arra mutat rá, hogy a bölcselettörténet valóban 
Összefüggő nagy épület, szinte szerves fejlemény (és nem kaleidoszkóp
képek tarka egymásutánja, aminőnek felületes szemlélés mellett látszik.) 
A nagy összefüggésekre néhány olyan bölcseleti probléma kapcsán 
mutat rá, amely a mai embert legközvetlenebbül érinti s megmutatja, 
hogy a bölcselet nem tan- és tételrendszer, nem is bölcseség. mint 
némely divatos filozófusok állítgatják (Keyserling), „mert a bölcseség- 
ben mi modern emberek már nem hiszünk. Bizonyos, hogy a bölcse
ség olyan valami, ami nem tanulható, s ezért nem is tanítható. Azért 
mi az életről való és az életre vonatkozó tanulható és tanítható tudásra 
szorítkozunk . . . "  Ríckert eme szavait Nagy József nem idézi, mégis 
talán nem tévedek, amikor a két tudós bölcselő ezirányú felfogása 
közt hasonlóságot találok. A bölcselet tudás, rendszeresített tudás, 
tudomány, ahol a műkedvelők új alapvetéseinek, továbbá a „bölcsek" 
lényegmegragadásának és jelentésszemléletének helye nincs; zseniális 
intuiciók lehetősége természetesen nincs kizárva, de viszont az ilyen 
meglátások sajnos, ritkán, nagyon ritkán adatnak.

A modern gondolkodás a filozófiai szellemvár csúcsaira és ormaira 
visz fel. Bölcseleti iskolázottság után a müveit olvasó azt veszi észre, 
hogy az út nem is fárasztó, nem olyan, mint mikor talán csak az 
előadások kötelező volta s a vizsgára való készülés hozták egyetemi 
hallgató, tanárjelölt korában a bölcselettel érintkezésbe. Nagy József a 
vonzó előadás szárnyait adja segítőtársul gondolatainak s az olvasó 
alig veszi észre, hogy már szédítőbb magaslatokig emelte fejét, s az 
emberi gondolat határmesgyéit látja, s egyúttal maga mellett és alatt az 
emberi gondolkodás palotájának a csúcsait, bástyáit, hatalmas oszlopait 
és pilléreit szemléli.

Szellemi életünket is bénítgató nehéz viszonyainkra, amikor pedig 
annyi hősies és nagylendületű szellemi erőfeszítésnek vagyunk tanúi, 
mint Nagymagyarország korában is alig, szomorúan jellemző, hogy 
ennek a munkának két év alatt sem támadt jelentősebb visszhangja. 
Pedig olvasták többen e munkát a hivatottak közül (s úgy hiszem, a 
müveit nagyközönséghez is megtalálta útját) ; én másfél év óta, amikor 
először láttam e könyv címlapját, ismertetést vagy kritikát nem olvas
tam róla, bár az is meglehet, hogy csak elkerülte figyelmemet. Res
telkedve vallom be, hogy a Prot. Tanügyi Szemle szerkesztősége jó
voltából nálam is itt van már ez a szép könyv majd egy esztendeje; 
a múlt év őszén akartam referálni róla, s csak most teszem meg — ; 
csupán az a tudat vigasztal, hogy már amúgy is elég sokan olvasták.



Vagy inkább azt mondhatnám: sokan olvasták, de nem elég sokan, 
még kevésbbé elegen. Különösen a protestáns olvasók száma nem lesz 
elég mindaddig, amig minden világnézetileg érdeklődő müveit hittest
vérünk — és melyikük nem az —, el nem olvasta. Mert ez a könyv, 
protestáns könyv, tudós könyv és a mellett keresztyén szellemű 
bölcs tanító.

Termékeny és később is jól beváló munkaelvből indul ki. „A 
gondolkodás nem független attól a társadalmi környezettől, amelyben 
a gondolkodók élnek. A nagy filozófiai rendszerek alkotói filozófiai 
formulákban adják vissza a társadalomnak azt, amit gondolkodásuk 
irányban és törekvésekben a társadalomtól kapott“ (7. o.)

Ha most e tétel mellé Marxot állítjuk oda: „Az emberek létét 
nem tudatuk határozza meg, hanem éppen megfordítva társa
dalmi létük az, ami tudatukat meghatározza“, akkor úgy látszik, Nagy 
József veszedelmes közelségébe került a történelmi materiálizmusnak. 
Valójában ez csak látszat: Nagy József azt mondja, s igaza is van, 
hogy a gondolkodást befolyásolja a társadalom állapota is, a döntő 
hatás azonban nem a társadalomé, hanem a szellemé. Leibniznál látja, 
hogy a világegyetem szellemi lényegű valóságokból épül fel, Kanttól 
azt tanulja, hogy a világ „igazában a szellem alkotása, azé a szellemé, 
amely bennünk, gondolkodó lényekben tevékeny, s amely a maga 
törvényeit követi, mikor tudatunkban a világ képét megalkotja. E gon
dolat nagyszerűsége abban rejlik, hogy ennek alapján a természet és 
a szellem nem ellentétei többé egymásnak, hiszen a világalkotó szellem 
a természetben önmagára ismer, mert törvényszerűségeiben az ő aka
rata tükröződik. Ezzel a tanítással bölcselőnk a régi gondolkodás 
minden ellentétét szerencsésen feloldotta, és megmentette a szellem 
valóságába vetett hitünket, amelyet a modern tudomány már-már meg
semmisítéssel fenyegetett. De ez a szellem legmagasabb megnyilvánu
lási formájában nem képzelhető el másképen, mint személyes formában . . . 
A szellem tehát legmagasabb fokon Istennel azonos . . . "  (72—73. o.) 
A végső irányítás tehát mindig a szellemé, Istené; nincs tehát Nagy 
József könyvében történelmi materiálizmus.

A modern gondolkodás a nyugateurópai gondolkodás „sorsfordu
latainak az értelmét“ akarja feltárni, s bevezetőül Max Weber kuta
tásai nyomán vázolja a mai társadalmi rend kialakulását: hogyan bukik 
el Rómával a rabszolgákkal gazdálkodó antik társadalom ; hogyan alakul 
ki a jobbágyi-feudális gazdasági, a gondolatban antiintellektuális közép
kor ; s hogyan támad ennek visszahatása, mely részint az új szellem 
új életérzésének, részint a gazdasági viszonyoknak következménye, 
vagyis hogyan születik meg az a polgár, akiben a középkori metafizika
teológia s a vele kapcsolatos értékrendszer bomlásnak indul, akivel 
tehát az új racionális ember s vele az újkor, a polgári világ, melyben 
ma is élünk, megszületik.

Azokban a találó vonásokban, amelyekkel Nagy József a polgár 
képét megrajzolja, van valami megejtő, ami az embert fel-felmerülő 
ellenmondásai ellenére is végül meggyőzi. A gondolati felépítés szem
pontjából bizonyára szükségesebb volt Yung extravertált és intra-
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vertált típusainak ellentétét felhasználni, mert ez lélektani alapul szolgál 
a transzcendentizmus és immanentizmus később fontos ellentétének: a 
történeti élet szempontjából talán mégis jó lett volna, ha a szerző 
rámutat arra is, hogy a Spranger típusai : az elméleti ember vagy 
tudós, a gazdálkodó vagy gyakorlati ember, az esztétikus ember vagy 
művész, a vallásos ember, a hatalmi ember és végül a szociális ember 
miképen alakulnak ebben a polgári világban. Lehet, hogy ez a vizsgá
lódás nehezen fért volna be a mű kereteibe, amelynek számolnia kel
lett a közönség olvasó kedvével is. Azt azonban mégis sajnálnunk kell, 
hogy nem jutott hely Max Weber azon gondolatainak, amelyek A 
protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című tanulmányt épen 
egyházi látószögből olyan érdekessé teszik. Hiszen ebből a nálunk is 
sokat emlegetett, de úgy látszik kevésbbé olvasott munkából a felületes 
olvasók azt kapták ki, mintha igazolná azt a katholikus állítást, hogy a 
protestántizmus és a kapitálizmus szelleme ugyanaz : rideg individuáliz- 
mus, (mig ezzel szemben a katolicizmus szelleme az univerzál izmus 
volna, mely szerint a társadalom előbbvaió mint az egyén). Holott 
Weber épp arra mutat rá, hogy a protestáns hivatásetikának a XVI— 
XVII. század kapitálizmusára gyakorolt hatása az egyházi reformá
ciónak éppen nem szándékolt eredménye ; viszont a protestántizmusnak 
nincs oka rá, hogy ama hatás miatt szégyenkezzék, mert ez időszak 
kapitalizmusát még a szolgálat szelleme hatotta á t ; azért pedig, hogy 
ez a szellem később a XVIII—XIX. században a rideg és szivtelen 
kapítálizmusnak adott helyet, a reformációt és a protestántizmust nem 
lehet felelőssé tenni.

A mű I. része A valóság 4 fejezetből á ll: 1. A világ végtelen
sége, 2. Mechanizmus vagy organizmus, 3. Az anyag problémája,
4. A szellem problémája.

1. Kant óta, mondja szerzőnk, „a végtelen nagyság többé nem 
tény, hanem örök cél, messze fekvő feladat, amely felé az örökkévaló 
időben és térben egyre jobban közeled k a világfolyamat.“ S e ponton 
is szellemesen mutat rá a Kanttal meginduló új fejlődés és a polgári 
szellem összefüggésére. „Annak az aktivitásban örömét lelő polgári 
szellemnek, amely a tettben éli ki lelke tartalmát, rendkívül megfelelt 
a világnak ez a felfogása, mert ezáltal a maga számára is teret talált 
ebben a világban s nem kellett figyelmét egy transzcendens világ felé 
fordítania (48. o.)

Ennek a szellemi fejlődésnek a tetőpontja a pragmatizmus volna 
Nagy József szerint. Kétségtelen, hogy ettől az angol-amerikai sekélyes 
filozófiától vezetnek bizonyos szálak a szubjektív ideálízmushoz, helye
sebb azonban James-ék tanában, a szubjektív filozófiának, csupán egyik 
jellemző állomását látunk, amelyre az angol gyakorlatias faji szellem 
is rányomta bélyegét.

Einstein elméletére s a bölcselettel való összefüggésére azt mondja 
Nagy, „ma még alig több mint a tudósok ügye“ ; körülbelül igaza is 
van benne, annyit azonban érdemes lett volna itt is megemliteni, hogy 
Einsteinnal a világ végtelensége ismét helyet készül adni a régi tan
nak, a véges világnak (lásd pl. Werner Kuntz: Vor den Toren der 
neuen Zeit.)
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2. Mechanizmus vagy organizmus a világ? Világképünk modern
sége nem ennek eldöntésén fordul meg, mert „minkét formában egy 
mozgó, erőtől feszülő, tevékeny valóságot látunk" (52. o.), ez felel meg 
az aktivitás vágyától lüktető polgári szellemnek, melynek az állandóság 
csak fogalom, „amellyel szemben a valóság az örök változás,“ a fejlődés.

3. Az anyag problémáját is történeti áttekintésben vázolja írónk. 
A modern gondolkodás ebben is ellentéte a réginek, mely a szubsz
tancia iránt érdeklődött leginkább. Dinamikus világképünkben a miben
lét fogalmai fölösleges szimbólumokká váltak, s a jelenségek mögött 
nem szubsztanciát, hanem erőviszonyokat keresünk. „A dolgokat 
viszonylatokká alakítottuk át, és ebbe a relációhálózatba nem illik bele 
az anyagnak régi fogalma" (59). Az anyagfogalom ilyen átértelmezéséből 
következik, hogy a modern világmagyarázat nem anyagelvű, nem 
materiálista.

4. Rendkívül érdekes „A szellem problémája“ c. fejezet. Míg az 
antik és a középkori gondolkozás a természet valóságától teljesen 
különböző szubsztanciának tekintette a szellemet, ma arra hajiunk, 
hogy a természet és szellem nem ellentéte egymásnak, sőt a kettő 
lényegében azonos „s a szellem a legmagasabb fokon istennel azonos“ 
(73). Vájjon a szellemtan e formája nem észvallás-e, amely vallás
pótlékul akar fellépni ? Nem, mert ez a filozófia a vallás jelentőségét 
jól ismeri, s illetékességi körét nem háborgatja.

A könyv második része A tudás újkori eszménye két fejezetből
1. Az új tudomány-ból és 2. Az új metafiziká-ból áll. Az új tudomány 
szakít a transzcendens eszmékkel, mert azok a vallás birodalmába 
valók. Az antik gondolkodás az önmegváltásra, az eszes ember ön
uralmára épült, a középkori szellem az emberi természet elesettségén 
s az isteni kegyelem általi transzcendens megváltatáson alapul; a 
modern kultúra pedig az immánencia gondolatára van ráépítve, melynek 
legjellemzőbb hajtása az értékelést és vele a metafizikát kereken tagadó 
pozitivizmus. „Itt az ember e földi világ lehető uralmában láthatta a 
maga boldogságát. Tudása tehát a dolgokon való hatalom megszerzé
sének szolgálatában áll“, így kívánja a hidegen számító polgári lélek 
(79), amely megfordította a középkori ember értékelését. „A haszon, a 
vállalkozás, a takarékosság és a munka megbecsülése jellemzi ezt az 
embertípust“ (83), egész életstílusát jellemzi természetes és társadalmi 
környezetének fokozatosan emelkedő racionalizálása (86). „Az egész 
újkori kultúra hordozója a polgárság, s az újkor tulajdonképen ott 
kezdődik, ahol ez az akkor úgynevezett világi elem veszi magára a 
művelődés feladatait, amelyet az egész középkoron keresztül a papság 
hordozott“ (87). A középkor metafizikai és teológiai tudományával 
szemben az újkor a tudásnak egy új fajtáját fejleszti naggyá : a kísér
leti természettudományt s megalkotja ennek filozófiáját a pozitivizmusban 
(79). A pozitivizmus a „tények“ tudománya, s még a kritikai filozófia 
is ebbe a tudományba tartozik, de míg Kant a tudományos igazság 
logikai előfeltételeit nyomozza, a pozitiv tudomány azt vallja, hogy 
„a végső szót mondja ki az igazság kérdéseiben, s reményvesztett fára
dozás volna ennél többet akarni“ (80). A társadalmi rétegeződés alsó
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fokán álló polgárság felfele tör, emelkedni óhajt, politikai hatalomra 
vágyik, ennek pedig a vagyon és a tudás az eszköze, nem a meta
fizikai szemlélődés. A polgár nem érzéketlen azonban a vallás iránt, 
sőt inkább törekvései támaszát látja benne, mert a teremtő Isten meg
szentelte a munkát, s így a munkás, teremtő Isten tulajdonképen a 
munkának, a polgár életelemének is Istene. így válik a polgári Euró
pában a tudásból hatalom (92), a tudomány ügyéből a „haladás'' ügye, 
vagyis közügy (95). Ennek a gondolkodásnak a múlt század derekáig, 
Darwin-ig elismert elve, hogy az értelem a világ konstrukciójának 
elve; mígnem az evolúciós természettudomány azzal a gondolattal nem 
áll elő, hogy az értelem is alkalmazkodási termék, s ezzel a pozitivista 
tudományt körülbelül meg is buktatja (96).

2. Az új metafizika a kísérleti természettudomány hatása alatt a 
transzcendencia álláspontjáról az immanencíára kénytelen áthelyezkedni 
s a régi tárgymetafizika helyén megszületik a tudatmetafizika Descartes-tal 
(102). „Descartes a Cogito-val újra ráeszméltette az európai emberiséget, 
hogy az ember messze fölötte áll mindannak, ami nem ilyen gondol
kodó valóság, s hívatva van arra, hogy uralkodjék mindazon, ami csak 
gépezet. Ez az eszme azóta sem ment feledésbe, hanem az úgynevezett 
müveit Európa gondolkodásának ma is vezető ideája“ (107). Descartes 
metafizikája átalakításával teremti meg Spinoza a panteista metafizikát, 
melynek hatása oly erős, hogy bár Kant a Ding an sich felvételével 
próbál ellene védekezni, az antológiái spekulációnak nem tud véget 
vetni, sőt újra fellángol, s Hegelnél a magánvaló már újból a Világ
szellemmel azonos (109). A metafizika továbbfejlődésének Kant-i csiráival, 
s a megindult új fejlődésnek, melyet szerzőnk biztos és világos vona
lakkal rajzol, nem foglalkozhatunk, célunk inkább az olvasó figyelmé
nek felébresztése, ezért a további tömör és magvas fejtegetésekre 
vonatkozólag magára a könyvre kell az olvasót utalnunk. Természe
tesen a többi pontok ismertetésével is épp az érdeklődés felkeltése és 
nem kielégítése volt a célunk. E ponthoz tehát még csak annyit, hogy 
könyvünk szerint napjaink metafizikáját a fenomenológia felől kell 
várnunk.’ (120).

A harmadik rész Az ember 1. Az egyén értékelése, 2. Kicsoda 
az ember? 3. A társadalom eszméje, 4. A társadalmi haladás című 
fejezeteket foglalja magába.

1. Az újkor az egyéniség érvényesülésének az individuálizmusnak 
kora, mig a középkor a rendi-testületi szellem ideje volt. Az indivi- 
duálista törekvést azonban a modern gondolkodás ma már odáig fej
lesztette, hogy ez az út tovább nem folytatható. A bűnös és gyarló 
elesett ember odáig jutott, hogy önmaga akar a világ szuverén ura és 
istene lenni. Ezzel a túlzással zsákutcába is jutott a modern emberiség 
s az orvoslás módja csak egy lehet: a közösség tisztelete, „a szabadság 
nem jelenthet anarchiát és az erkölcsi törvények alól való felszaba
dulást" (143).

2. Az individualizmus mellett jellemző vonása a polgári újkornak 
a naturálizmus: az ember valami alsóbbrendű lényből fejlődött: a létért 
való harcok közben „homo homini lupus". Ez a morál mit sem tud
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kezdeni a keresztyén szeretet erényével, s korunk emiatt nagy belső 
ellenmondásban szenved. „A jövő problémája éppen az, hogyan lehetne 
ezt a (keresztyén) tradiciót és a modern szellemet egyetlen eleven 
szintézisben összeolvasztaní“ (154).

A két utolsó fejezetnek csupán eredményét iktatom ide m ár:
...... az újkori társadalmi ideák kritikus helyzetbe jutottak . . .  A világ
ma sokkal inkább vágyik újra az organizációnak az Egyházban kifeje
zett ideája felé, semhogy megelégednék az újkorban diadalmas szekta
szellemmel. De hogy mit hoz a jövő. ki tudná megmondani?“ (160). 
Hogyan kell értelmeznünk az Egyház-ra vonatkozó kitételt ? Keyserling, 
Berdjajev értelmében? Azt hiszem nem, hanem abban az értelemben, 
amely szerzőnk Uj reformáció című cikkében a Ref. Figyelő II. év
folyamának 1. számában található.

„A társadalmi fejlődésnek sem az lehel az útja, hogy a polgárt 
erőszakosan proletárrá tegyük, hanem hogy a proletárnak is módot 
adjunk arra, hogy polgárrá, azaz : egy szellemi értékek alapján kialakult 
társadalmi rend szabad tagjává lehessen (174).

A könyv Függeléke „Az egyetem és a modern gondolkodás" 
címen ad gondolatban gazdag, érdekes tanulmányt.

Nagy József könyve pompás gondolatépület, világos tagozással, 
tele fénnyel, biztos, sima utakkal, messzire néző kilátókkal. E mellett 
bátor protestáns írás is. Amit ma némelyek oly kiélezett hangsúllyal 
szeretnek „keresztény filozófia“ néven emlegetni, „hibrid valami“-nek 
mondja: „görög filozófia keresztény díszítésekkel“ (77); protestáns val
lásossága sok helyen üdít, bátorít jótékony hatással. Ma a neoroman- 
tika-, neoskolasztika-, neonacionálizmus- s egyéb neológiákkal díszített 
és leplezett zajtalan, de szívós ellenreformáció idején nekünk protes
tánsoknak nagyon ébereknek kell lennünk, sokat kell tanulnunk, s Nagy 
Józseftől sokat tanulhatunk. Nem azt, hogy támadjuk a katholikusokat, 
nem azt, hogy ne merjük kimondani az igazunkat, sem nem azt, hogy 
még tanulni se akarjunk tőlük, hanem azt, hogy fejtsük ki önmagunkat.

Örömmel köszöntjük Nagy Józsefet a rendszeralkotás legjobb útján.

Trócsányi Dezső.

Maíeütika.
(Direkt módszer.)

Sietnem kellett, hogy a nyári szünet meg ne szakítsa a gondolat- 
folyamatot, azért egyelőre csak röviden szólok Nagy Miklós tanítási 
kísérletéhez és inkább csak a formai oldalát nézem most; a gondolat 
és tanítási egység szempontjából már csak ősszel fogom megvilágítani.

Mondhatom, nagy érdeklődéssel vettem kezembe a cikket és azzal 
a jóleső tudattal tettem le az utolsó betűje olvasása után, hogy két 
eredményesen eltöltött tanítási órának a képe vonult el előttem. Az a
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III. osztály határozottan gyarapodott ismeretekben és csak a tökélete
sedés céljából utalok még a következőkre.

A ma már alaposan megtépázott direkt módszer, lényege szerint 
a szokrateszi maieütikában — szellemi bábászatban gyökerezik. A 
tulajdonképeni alapja a szillogizmus olyformán, hogy az ókori bölcs, 
hallgatóságát hosszasan, sokszor soritesszel, sokszor megrövidítve 
enthymémával vezette gondos előkészítéssel a prémissákon át a záró
tételre, mindig úgy, hogy az eredményt a tanítvány következményként 
vonhatta le az előrebocsátottakból. A következtetés az előzetesen ismer
tetett anyagából szigorú formákon belül folyt és nem utalta találgatásra 
tanítványait jól felfogott gazdálkodási szempontokból; pl. mikor arról 
szól, hogy miért nem kell félni a haláltól,

Ugyanily pontos logikai felépítés képezi a krisztusi példázatok 
vázát, amely példázatok módszere szintén a szíllogisztikus rávezetésen 
alapszik, vagy amint ma szeretjük mondani, félig-meddig büszkélkedve, 
mintha ez a modern didaxis vívmánya lenne, a direkt módszeren, 
lényegében a szokrateszi maieütikán 1

Gondoljunk csak A tékozló fiú szigorú logikájára 1 Megdöbbentő 
kérlelhetetlenséggel halad a gondolat a végső következtetés felé: 

Főtétel: Valaki a IV. parancsolat ellen vét, bűnhődik.
Altétel: A tékozló fiú vétett ellene:
Zárótétel: Tehát a tékozló fiú bűnhődik.

A zárótétel annyira elő van készítve ebben a gyönyörű példázatban, 
hogy a hallgatóság habozás, fennakadás nélkül követi a krisztusi 
gondolatmenetet és megfelelő kérdés esetén helyes logikával tévedés 
nélkül fog rá válaszolhatni zárótételként.

Úgy a szokráteszi, mint a krisztusi tanítás a mai direkt módszer 
évezredes megelőzője, amelynek lefolytatásához alapvető lelki kész
ségek és közösségek szükségesek.

A mindennapi életben ezt a velegondolkodást a hallgatóság részé
ről nem lehet bizonyosra venni; a kultúrgörögöknél Sokrates idejében 
ez a magas közműveltségnél fogva lehetséges volt és Krisztus urunk 
nagy lelki készségű tanítványainál is eredményes volt, de a barbároknál, 
a középkor nyugtalan századaiban a szükség a scholára és módszerére 
vezetett, amely jóformán, egyes nagy példák kivételével, betanulásból 
állott és az ismert formalismusra vezetett.

A formalismus és a szíllogisztikus megértés ma is viaskodik és 
nem régen még egyedül helyesnek a direkt módszert tartották, azonban 
ma már belátják, hogy formális keret és adatok nélkül nincs idővel és 
befogadóképességgel gazdálkodó eredményes tanítás és tanulás.

Az oktató nem tanulhat évszámokat, képleteket, egyszeregyet, 
geragozást, idegenszavakat, fizikai adatokat a tanítványok helyett és 
ezeket az adatokat nem lehet szillogisztikusan levezetni premissák 
útján. Az adatokat magyarán szólva be kell vágni 1 Tízszer kell be
tanulni, hogy végre tiz elfelejtés után tizenegyedikszer hussá-vérré 
váljanak és mindig keresetlenül rendelkezésre álljanak a gondolat- 
építkezésnél, mint a billentyű megütésekor a megfelelő hang. Ily adat
anyag természetesen beleolvasztható a maieütikába, a szokrateszi
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módszerbe préseljük, de csak úgy, ha azok már előzetesen szerves 
tulajdonai lettek a léleknek. Ellenkező esetbén merőben találgatásra 
vezetnek az adat kérdések és nem hatnak építőleg a lelki szervezetben, 
az appercepcionak nincs alapja,

Nagy Miklós kísérletében direkt módszerrel iparkodik adatokat 
kihozni tanítványaiból, ez természetesen valósággal találgatásra vezet 
és igen kevés az esélye annak, hogy a tanítvány ráhibázzék a helyes 
számra, amikor így kérdez a többek között az osztályban :

. . , „Tanár: Vájjon a levegőtenger mily magasságban veszi körül 
a földünket ?
A kérdésre többen akarnak válaszolni. Van olyan, 
aki 40.000 km-t, van, aki 40 km-t mond." . . .

. . . „Tanár: . . .  A föld sugara milyen nagy?“
M.: 40.000 km___ "

stb. és kiderül, hogy mindössze 6000 km, vájjon hányszor lőttek el a 
cél mellett? Esetleg órák hosszat is eltarthat a találgatás appercepcio 
nélkül.

Bizonyosra veszem, hogv Nagy Miklós élőszóval jobban kiépítette 
a gondolatszervezetet, mint amennyire ez az írásos tervezetéből meg
állapítható, a viva vox, a tanár egyénisége és szuggesztiv ereje is 
hozzájárul a felfogás elősegítéséhez, mégsem nyomhatjuk el kétkedé
sünket abban az irányban, hogy a leggazdaságosabban felhasznált idő-e 
az, amit ily adatok találgatására fordítunk.

Még egyet!
Mint filológus fájlalom, hogy a tárgyas igeragozás, feltételes mód, 

jelen idő többes szám első személyét nem különbözteti meg rossz pesti 
szokás mintájára az alanyi igeragozás ugyanazon alakjától. Ezt határo
zottan veszteségnek tartom, annyival inkább, hogy az Alföld 
magyarjától hallom a fülsértő elszólást, mert ha Pázmány és még koráb
ban a kódexekben is helyesen használják ezt a módot: adnák, akkor 
nem látom be, miért kell most a nyelvtörténet ellen cselekedni, mint 
Nagy Miklós teszi fel: „. . . kiszivattyúznánk a levegőt, megmérnénk, 
aztán teleeresztenénk . . . hogyan számítanánk ki a levegő súlyát ? . . . 
ezt a tanári asztalt leeresztenénk a tengerbe . . . befognánk az üvegcső 
alsó végét . . . stb., mindmegannyi vétség a határozott tárgy vonzása 
ellen. Ezt tanárembernek és főleg alföldinek nem nézhetjük el.

Budapest. . „
Mohr Győző.
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A középiskolai tanterv 
és a református szellem.*)

i .

A kérdés historikuma.
A magyar tanárképzés szervezete szerint a négyévi szaktanulmány 

eredményeit, végső kérdéseit az ötödik évben a filozófia a többi tudo
mányok eredményeihez fűzi s az egészet egységes filozófiai világszem
léletté egyesíti; az elméleti és gyakorlati pedagógia pedig bevezeti a 
jelöltet abba a művészetbe, amely a szaktudás elemeit evvel a világ
nézettel összhangban átülteti az ifjúság leikébe. Állami törvényen alap
szik, állami intézmények számára készült ez a rendszer, könnyen ért
hető tehát, hogy ezeken az államiaknak ismert feladatokon túl nem 
ment, a vallási tekinteteket pedig a felekezetekre bízta.

Az állami egyetemeken képzett tanárság tudományos színvonaláról 
elég bizonyságot tesz e testület tudományos és művelődést terjesztő 
működése ; pedagógiai eljárásának eredményeit is eléggé kedvező szín
ben tünteti fel az általa nevelt magyar intelligencia műveltségi foka. 
Hogy az egyházi és hitélet terén kevesebb, vagy alig számbavehető 
eredményt mutat fel, az a tanárságnak éppen csak tudományos irányú 
képzettségéből következik. A magyar alkotmányosság helyreállítása óta 
uralkodó szabadelvű felfogás nem művelte intenzíven a vallásosságot, 
s a nevelésben megelégedett általános jellegű jelszavak hangoztatásával.

A kor általános szabadelvű felfogásából következhetett aztán, 
hogy a felekezetek se méltatták a vallásos kérdéseknek a tudományos 
téren való fontosságát eléggé és általában nem gondoltak a tanárságra 
készülő ifjúság egyháziasságával, hitéletével. Csak a szász evangélikus 
egyház és a szerzetes rendek vették gondjaikba tanárjelöltjeiket. Az a 
körülmény, hogy a kolozsvári bölcsészethallgatók egy része lakást 
kapott az ottani ref. theol. internátusbán, Budapesten pedig megalakult 
az 1900-as években a Bethlen Gábor-kör, alig változtatott az általános 
helyzeten. A tanárjelöltek magukra maradtak (s itt a protestánsokkal a 
nem szerzetes katolikusok is osztoztak), elszakadtak a hitélettől, csak 
tudományos képzésüket látták célul maguk előtt. A szaporodó állami 
iskolákhoz óhajtottak inkább jutni, amelyek bizonyos előnyöket is 
nyújtottak a felekezetiekkel szemben, hiszen azt látták, hogy a más 
állásban lévők is szívesen mentek a felekezetektől az államhoz.

Természetes tehát, hogy a jelöltek közül azok sem készültek 
egyetemi éveik alatt egyházi természetű feladatokra, akik aztán egy
házunk iskoláihoz jutottak. Nem láttak maguk előtt előre különleges

*) A  református konvent ág. h. ev. testvéreink nyomén elhatározta, hogy a 
református szellemnek a közép isko lákban való ápolására és érvényesítésére egy 
tájékoztató és irányadó utasítás készíttessék. A  tervezet elkészítésével az Országos 
Református Tanáregyesületet bízta meg. A z  egyes tanári testületektől beérkezett 
m unkálatokból közöljük itt a kérdést általánosságban megvilégosító a lább i rész
leteket. Főszerkesztő.
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református tanári hivatást, nem is készültek rá. Se szaktudományokkal, 
se a filozófiával, se a pedagógiával nem foglalkoztak református szem
pontból, irányítóik között se voltak olyanok, akik erre figyelmeztették 
volna őket. Mikor aztán ezek a csak tudományosan képzett ifjak refor
mátus középiskolához kerültek, többnyire csak lelkűk sugallatára hall
gathattak, vagy működtek abban a szellemben, amelyet az egyetemről 
magukkal hoztak. Csak kevésnek volt olyan szerencséje, hogy a tes
tület, amelybe került, vagy az egyház, amely alkalmazta, nyújtott neki 
többnyire baráti kapcsolatok útján ösztönzést, lelki elmélyülést, segít
séget, vagy vonta be a hitéletbe, egyházi természetű feladatok meg
oldásába; még kevesebb vehetett részt az egyház belső munkásságában. 
A magyarországiaknál szerencsésebb helyzetbe jutottak az erdélyiek, 
mert ott a tanárokat nemcsak pedagógiai alkalmazottaknak tekintették, 
hanem az egyházi élet munkásainak is és belevonták őket az egyházi 
közéletbe.

Nem csoda ilyen körülmények mellett, ha az egyház és az iskola 
között az összhang, az együtt, egy célra irányuló működés csekélyebb 
volt, kevesebb eredménnyel járt, se a nevelő munkában, se az egy
házra, se az iskolára nézve nem hozhatott olyan eredményeket, mint 
kívánatos lett volna. Igaz, hogy az egyházi élet is inkább csak külső- 
séges volt és az általános egyházi felfogás sem gondolt ezekben az 
időkben a sajátszerű kálvinista hitéletre, bensőséges, mélyebb kálvinista 
szellemű irány kidomborítására.

Ha így volt ez saját iskoláinkban, még fokozottabban így volt a 
nem rei. iskolákban, mert ott még a testületi szellem, a baráti kapcso
latok, a hagyományok, az egyházhoz való viszony és a környezet sem 
hatott közre; a hitoktatók meg nem tanárok, hanem többnyire az ily 
természetű hivatást nem érző, kezdő fiatal emberek voltak, akik lel- 
készi pályára igyekezvén, a vallástanár sajátszerű hivatásában elmélyedni 
nem tudtak, arra idejük sem volt.

A világháború nagy megrázkódtatására azonban általános felesz- 
mélés következett. Az ország szétdarabolása, a nemzeti életközösség 
megszüntetése, elszakított véreink üldöztetése, az itt mondottak irány- 
talan tévelygése, de főként a vallás- és hitromboló proletáruralom fel
rázta az egész Magyarországot és megéreztette vele, hogy milyen erő 
és áldás a hit s hogy az emberi erő magában csekély, elégtelen. 
Ráterelte ez a helyzet a figyelmet a lehanyatlott hitéletre. Szinte álta
lánossá lett az a meggyőződés, hogy újra kell éleszteni saját lelkűnk
ben a szunnyadozó hitet, azután át kell ezt árasztani az új nemzedékek 
leikébe, Ha élő hit lesz, Isten segítségével élő erővé fog az válni, 
ebből aztán bizton fakad a kálvinista hitélet, öntudat és majdan a nem
zeti újjászületés is.

Eleinte inkább az egyházi élet jelene, a hívek lelki élete s az e 
téren szükséges teendők, s főként a lelkészekre váró feladatok tűntek 
fel, de hamarosan következett az új nemzedék ilyen irányú nevelésén 
való töprengés, az e téren reánk, váró feladatok előtérbe tolulása. Mi
előtt hivatalos kezdeményezésre történtek volna lépések, sok tanári kar 
érezte már szükségét annak, hogy hitünket, vallásos meggyőződésünket
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kell latba vetni erősebb, hívőbb nemzedék felnevelésére, hogy nem elég 
műveltség, jellem: vallásos meggyőződés, kálvinista világnézet kell. 
Most aztán, mikor erről hivatalos munkálat készítésére vagyunk felhíva, 
készséggel adjuk elő azokat a gondolatokat, melyekkel a tanulóifjúság 
lelkében a református szellem ápolását és erősítését elősegíteni reméljük.

Kiindulópontul kálvinista hitünk alapgondolatát, Isten szuveréni- 
tását, dicsőségét kell választanunk. Az egész világ, ebben minden és 
mindenki azért van, mindennek és mindenkinek az a kötelessége, hogy 
Istent és az ő országának eljövetelét szolgálja. Ha így fogjuk fel hiva
tásunkat, akkor így is állítsuk a világot tanítványaink elé. Ne bízzuk 
ezt a feladatot egyedül a vallástanárokra és a vallásórákra, hanem va
lósítsuk ezt meg minden tárgyon, amikor erre alkalom, vagy szükség 
kínálkozik. Sugározzák ki ezt a gondolatot a reál- és a humán tárgyak 
egyformán, a természet és ember megismerésére vonatkozó magyarázatok, 
különösen pedig a nagyobb áttekintések, összefoglalások ismétlések.

Gyönk. Bciky István.

H.
Jegyzetek a kérdés megoldásának módszeréhez.

Az élet harca egyre sürgetőbbé teszi, hogy a reformátusság az 
eddigi határokon túl teljes akcióba lépjen. A cselekvésnek ki kell ter
jednie a középiskolai oktatás területeire is, ahol eddig a vallásoktatáson 
kívül semmi nagyobbszerű, megszervezett akció nem volt arra vonat
kozólag, hogy az ismereteknek itt közölt anyaga a református hit szel
lemével világíttassék keresztül és hogy evvel a tervszerű szellemi irá
nyítással egy erőteljes kálvinista építőmunka induljon meg, melynek 
célja ifjúságunk hitbeli megerősítése és végeredményében anyaszent- 
egyházunk védőbástyáinak okszerű biztosítása. A középiskolai ifjúság 
református szellemben való intenzívebb irányítása kétségkívül nagy 
lélekszámnak az eddiginél erőteljesebb munkáját biztosítja egyházunk szá
mára és éppen olyanok tevékenységét, akik arra igen hivatottak és 
akik példa gyanánt állanak mindenek előtt. Éppen ezért a teljes értékű 
megoldás érdekében minden célhoz vezető utat be kell járnunk és a 
minden irányban kínálkozó tapasztalatot fel kell használnunk. Csak a 
részletekre is kiterjedő, de egységes koncepciójú tevékenység vezet 
erőteljes és hatásaiban messze kiterjedő eredményre.

Az út, melyen elindulunk, vezessen mindenek előtt azon refor
mátus főhatósági tanácskozások, megállapodások, rendeletek írásban is 
lefektetett eredményeihez, melyek e kérdésre vonatkoznak. Aztán cél
szerű a külföldi szakirodalomnak legalább oly müveivel megismerkedni, 
melyek ennek az ügynek kialakulására döntően hatottak. E lépésnél nem 
kevésbbé fontos az, hogy e tárgyban megjelent cikkeket és főleg refor
mátus középiskoláink idevágó programértekezéseit, valamint az ezzel a 
kérdéssel foglalkozó igazgatói jelentéseket vegyük számba. Teljes meg
oldást «nem fogunk ugyan itt sem találni, de sok fontos észlelést, ta
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pasztalatot, irányítást nyújt református pedagógusaink e tárgyban itt-ott 
leszegezett véleménye. Vegyük elé továbbá a középiskolai vallásoktatás 
megoldására vezető írásokat, ezek is sokban hozzájárulnak a közép
iskolai tanterv és a református lelkűiét kérdésének rendezéséhez.

Ha mindezeket számbavettük és egységes elgondolás használható 
részletei gyanánt kiszemeltük belőlük a célra vezető momentumokat, 
akkor kell az egyházi főhatóságok elé tervezetet terjeszteni, mely e 
kérdésben a teendőket minden részletre kiterjedően körvonalazza. 
A főhatósági fórumoknak most már a tervezet kellő módon való letár- 
gyalása után nem más a feladatuk, mint az elvi szempontok megjelölé
sével egy vezérkönyvszerű utasítást adatni ki, mely az egyes ismeret
körök, tudományszakok keretein belül is rámutatna, milyen irányban 
dolgozzék a tanár a református lelkűiét szerint való oktató munkában.

Azért említettem itt elvi szempontot, valamint csak általában 
irányt, mert pontosan a részletek tető alá hozása mégis csak a tanár 
lelki mivoltától, rátermettségétől és érzelmi berendeződésétől függ, 
melyek normális érvényesítését, a siker érdekében, nem szabad meg
akadályozni. És még ekkor is hangsúlyozandó, hogy a tervezet, mely 
szerint a munka megindul, nem végleges. Részleteiben változás történ
hetik, ha azt egyházunk érdekei, a mindennapi élet fordulatai és az 
oktató tervezet életképessége megkívánja.

Az 1924. XI, t.-c. 1. §-a a középiskolai nevelés és oktatás célját 
a következőkben állapítja meg: „valláserkölcsös, hazafias szellem, álta
lános műveltség és felsőbb tanulmányokra való előkészítés." E cél
kitűzések kétségkívül gazdag programmot foglalnak magukban s most, 
amikor arról van szó, hogy e programra tartalmát a lehetőség szerint re
formátus szellem hassa át, helyén való, ha pontosan mérlegelés tárgyává 
tesszük, mit is nyer hát anyaszentegyházunk általa. A felelet előtt le 
kell valamit szögeznünk. Ha nem lenne bennünk erős a hit és biza
kodás a kálvinista jövő iránt, fájdalommal és szomorúsággal kellene 
megállapítani, hogy akármilyen ragyogtatóan állítjuk oda, miszerint val
lásunk hű és tiszta kifejezője az igazi keresztyénségnek, mégis betör 
itt-ott a közönyösség. Ez a baj nem mai keletű és nem is valami új, 
speciális ideológia iránt való érdeklődés okozza, hanem a közönséges 
emberi bűn: a tunyaság, nemtörődömség. Már most, ha mi soha el nem 
lankadó erőteljes munkával azon vagyunk, hogy a legtisztább kálvinista 
lelkűiét fluiduma hassa át a középiskolai ismeretközlés óráiban és 
anyagán belül református ifjúságunkat, akkor nem csak hogy egy a re
formátus jövő vezetésére elhivatott középosztály döntő lelki irányításáról 
gondoskodunk, hanem, ami majdnem hasonló értéket képvisel, — a 
gyermekeken keresztül hatást gyakorolunk a szülőkre, családtagokra, 
akik tudvalévőén szívesen irányíttatják magukat gyermekeik érzésvilá
gának alakulása szerint. Gondoskodunk tehát a jövőnkről, de egy idő
ben a jelen pozícióinkat is erősítjük.

Gyünk. Dr. Holstein Gyula.
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Hazai és külföldi irodalom.
Wehrung G .: „Protestantischer Geist“. Gütersloh (Bertelsmann 

C.) 1928. 149 lap. A kiváló szerző tárgyát 5 előadásban dolgozta fel. 
Címük: „A protestantizmus és a vallásos erkölcsi igazságosság“ ; „A 
tekintély és a szabadság elve a protestantizmusban" ; „Az Istenben 
való béke és erő a protestantizmusban“ „A szociális gondolat a 
protestantizmusban" és „A protestáns élet- és vílágfelfogásról."

Már ez az összeállítás mutatja, hogy milyen téren kell ma és a 
jövőben is a protestantizmusnak hatnia és működnie.

1. Wehrung professzor szerint az igazságosság az ember belső 
akaratélete és cselekedete. Gondolatformáinkkal kell a valóság gazdag
ságát megvilágítanunk és felfognunk. „Keresni az igazságot annyit jelent, 
mint Istenhez közeledni, vagy legalább is ruházatának szegélyét meg
érintenünk". S itt szerzőnk különbséget tesz tudományos és befelé 
irányuló vallásos-erkölcsi igazságosság között. „Onönmagunkat csak 
akkor értjük meg, ha az Istenhez közeledünk és életéből részt kérünk." 
Eucken „aktiv idealizmusának" termékeny gondolatára ismerünk.

2. Bensőnket illető kérdéseinkben mindegyikünknek, mint erkölcsi 
személyiségnek joga legyen szabadságra és önfelelősségre. A lelki- 
ismereti szabadságnak s a vallásos önelhatározásnak és önfelelősségnek 
ezzel a nagy gondolatával Luther ajándékozta meg a vallásos emberi
séget, amivel egy új korszakot nyitott meg, amelynek kifejlődése máig 
is tart. Ennek útja az Isten lelkének vezérlő hatalma alatt áll. Ép 
azért az evangélium hirdetését folyton kell megszellemesítenünk és 
megifjítanunk, hogy annak élettartalma közvetlenül szívünköz szálljon.

3. Az élet folyamában szükségünk van oly erőre, mely soha 
meg nem gyengül és „felette vagyon minden emberi értelemnek". Ez 
az az erő, amely az Istennek békességében gyökerezik s ép azért 
nekünk is békességet szerez. Ezt az erőt kell nekünk szüntelen meg
szereznünk s minden szükségeinkbe és kötelességeinkbe belevinnünk. 
Imádkoznunk kell szüntelen „azért a békességért Istentől, ami Atyánktól 
és a mi Urunktól: a Jézus Krisztustól."

4. A szociális kérdés szerzőnk szerint egy ideális kérdés, amely
nek feladata örök értékekkel, tehát ideákkal és nem idolákkal gazda
gítani a mindennapi életet. Oly népközösséget (és nem Briand-féle 
európai államszövetséget) kell alakítanunk, amelyben mindannyian az 
egésznek szolgáljunk s a közszolgálat (a biblia szava szerint: a közös 
teherhordozás) eme kultúrgondolatának mindenütt érvényt kell szerez
nünk. Evangéliumi szociális népérzületre van szükségünk. Korábban 
ugyanis a hatalom vezetett bennünket s azzal rosszul jártunk. Csak a 
józan nevelés erkölcsi hatalma segíthet rajtunk.

5. A protestantizmus az Istenben vetett hitnek viszonyát szemé
lyesnek fogja fel. Luther által jutottunk Jézussal is személyes viszonyba, 
ki nekünk lehozta a földre az Istent, mint kegyelmes, szerető mennyei 
atyánkat. Ha felismerem az Istennek személyes gondviselő működését, 
akkor van élő hitem. Az ő ethosza uralkodik a világban s minden
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igaz bölcselkedésnek, ha nem akar „fecsegés" lenni, már Platon szerint 
is az Istenben vetett igaz hitünkön kell alapulnia. Kant óta ismerjük 
a személyiség igaz lényegét, amelyet Goethe is az ember legdrágább 
kincsének mond s amellyel a reformáció ajándékozta meg az emberi
séget. Eucken életfelfogásának is ez a magva. A személyiség eszmé
jének mértéke pedig az akarat. Kant szerint az erkölcsi akarat a mi 
lényegünk gyökere és forrása s legnagyobb tehetség mi bennünk az 
erkölcsi törvény iránti tiszteletünk. Szerinte „feltétlen értéke és becse 
csak a csillagos égnek van mifelettünk és az erkölcsi törvénynek mi 
bennünk." A személyes akarat a személyiség alapja, mely a törvényhez 
való viszonyában érvényesül. „A hit sem más, mint személyes erkölcsi 
akarat" és ez igazi protestáns gondolat a pápások külső tekintélyével 
szemben. A személyiség a természet felett álló új életfokozat, vagyis 
az az élet, amely a feltétlen érvényű és örökkévaló előtt tárja ki 
keblét. Az Istenben és az Istenből való ez az új élet alappillére a 
protestáns élet- és világfelfogásnak. A világ még nem kész, folytonos 
mozgásban és fejlődésben van, és mi erkölcsi személyiségek arra 
vagyunk hivatva, hogy az örökkévalóságoknak épületén közös mun
kánkkal közreműködjünk.

Mint látjuk, szerzőnk műve nemes és élő ideálizmust lehel és 
Eucken aktiv idealizmusával együtt „erkölcsi önismeretre, megtisztu
lásra és megerősítésre nevel. ' Az erkölcsi jellegű pedagógiának igazán 
értékes terméke. Mi tanárok is sokat tanulhatunk belőle.

Budapest. Dr. Szlávik Mátyás.

Hafa: F űhrer durch das private Unterricht und Erziehungs
wesen Deutschlands. Berlin, 1927. 267 lap.

Hiába, még mindig a német a legelső pedagógus nemzet. Íme, 
még a magániskolák és magán-nevelőintézetek is szövetséget alkottak, 
hogy sikeresebben közeledhessenek kitűzött céljaikhoz. Az egyesület 
évenként hatalmas kalauzt ad ki, mely nemcsak a szövetséghez tartozó 
intézetek jegyzékét tartalmazza, hanem általános érdekű pedagógiai 
tanulmányokat is sokszor ismert szakemberektől, Az előttünk fekvő 3 
évfolyamból a következőket soroljuk fe l: Die Privatschule, ein
gefährdetes deutsches Kulturgut. Der Wille zum Wert. Die seelische 
Bedeutung der Berufswahl. Staatsschule und freie Schule. Handelsschul
pädagogik. Kämpfe und Ziele der deutschen Privatmädchenschulen. Das 
Töchterheim, Heilpädagogik. Die Erziehung der Verkrüppelten. Das 
private evang. Schul — und Erzielu.igswesen. Die privaten kath. Schulen 
stb. E mellett kitünően tájékoztat a mindenfokú és jellegű német magán
iskolák körében. Sz. O.

Farkas Gyula: Mécs László. (Kortársaink; szerkeszti Hankiss 
János 7. szám. A Studium kiadása, Budapest.)

A tanulmány első fejezetének címe : A fehér reverendás próféta. Ez a 
meghökkentő cím mintegy előre jelzi az ismertetőnek értékfogalmát a 
költőről. Elolvassuk a másfél lapnyi fejezetet. Festve van benne a 
világháborús összeomlás, amelynek reménytelen sötétségéből egyszerre



csak megjelenik egy fehérreverendás próféta, .akit sokan Isten egyenes 
küldöttjének tartanak,“ Megjelenik és Vörösmarty nagyszerű költészete 
új hangnemben csendül fel ajakén. Az új dalnok „két kézzel szórja 
szét szíve vérét“ és elindul csodálatos hódító útjára. Ez a fehérreve
rendás próféta pedig: Mécs László. — Mikor mindezt elolvastuk és 
átestünk az első kínos benyomás zavarán, egy leküzdhetetlen, kelle
metlen kérdés támad bennünk: Hát ilyen hamar megérik egy író a 
próféta elnevezésre ?! Ilyen kevés kell ahhoz, hogy valaki bejusson a 
magyar lira legszentebb szentélyébe: Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, 
Ady mellé ?!

A második fejezet címe: Az örök gyermek. Itt is siet a szerző 
egy nagyon határozott, impozáns kijelentéssel lekötni magát és elvetni 
egy csomó téves ítélet magvát. „A Mécs László szeme még ma is az 
a bámuló, szép gyermekszem, mellyel három évtizeddel ezelőtt csodál
kozott a világba" — mondja. Közben tíz-husz költemény elolvasása bárkit 
meggyőzhet arról, hogy a Mécs-versek általában véve sokkal erősebbek 
a gondolati megszerkesztés, mint a költői elképzelés tekintetében. A 
költő ép oly kevéssé örök gyermek, mint amilyen kevéssé próféta. A 
gyermek-kultusz és ezzel kapcsolatban a naiv érzésvilágnak a logikum 
fölé való helyezése olyan általános témái a modern irodalomnak, hogy 
azokat akár a szláv, akár a magyar szellemből közvetlenül is vehette 
a költő; nálunk Adyból, sőt Kosztolányiból, a szlávban bármelyik 
klasszikustól.

Nincsen rá tér, hogy a tévedéseket pontról pontra kövessük. Az 
ismertető nagy következetességgel megy tovább az értékelésnek azon 
a téves útján, amelyre az első fejezetben lépett. Nincs szándékunk 
rosszhiszeműséggel vádaskodni, az azonban kétségtelen, hogy ez a 
tanulmány egészében céljatévesztett és minden viszonylatban hamis 
képet nyújt tárgyáról. Az értékek mindenütt erősen túl vannak becsülve. 
Még azt se veszi észre az ismertető, hogy nagyszámú idézetei kivétel 
nélkül nagyon is középszerű lírikust mutatnak és éles ellentétben álla
nak az olyanféle megállapításokkal, melyek szerint a költő: .egészen 
új vizeken evez és kibontakozó lelke előtt új világok nyílnak meg'" 
Az efféle nagystílű megállapítások gyakoriak és ezek által végkép 
eltorlaszolja az író maga előtt a tárgyilagos igazság útját. Üj vizekről, 
Új világokról beszél és közben nem veszi észre Ady elhatározó hatását 
kedvenc költőjére, holott a füzetben található idézetek is épen elégszer 
éreztetik Ady géniuszának nagy befolyását. A hallgatás ezen a ponton 
különösen feltűnő, mert az Ady-hatás ma a priori minden új líriku
sunknál annyira feltételezhető, hogy még a negativ megállapítás is 
fontos.

Farkas Gyula tanulmánya Mécs László kötészetének nem annyira 
ismertetése, mint inkább reklámozása. Nem mozdítja elő ennek a 
kétségtelenül jelentős és nagyon rokonszenves lírikusunknak helyes 
megismerését, sőt irreális túlértékelésével határozottan megtévesztő és 
káros hatású. Az efféle tanulmányok értéke mindig a bennük levő 
tárgyi igazságtól függ. A belső igazság itt hiányzik, épen ezért siker
telennek kell minősítenünk az egész füzetet. Fehér Gábor.
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Dr. Boross István: Karinthy Frigyes. (Tanulmány. Kiadja: 
Török könyvkiadóhivatal Mezőtúr. 1929. 131 !,)

Ezelőtt három évvel a Nyugat folyóirat tanulmánypályázatán díjat 
nyert egy Karinthy Frigyesről irt esszé. Ez volt az első szélesen át
gondolt dolgozat, mely Karinthy egész oeuvre-jét s annak lelki gyöke
reit vette vizsgálat alá. Szerzője Kardos László, debreceni tanár volt. 
Most itt van előttem már egy kis kötet Karinthyról s ennek a munká
nak a szerzője is tanár. Ilyen auspiciumok mellett nem volna igen 
nagy túlzás azt jövendölni, hogy Karinthy Frigyes filozofikus Íróságát 
a fiatal magyar tanárgeneráció teszi majd a magyar közönségben 
emlékezetessé.

Boross István könyvében elsősorban ilyenféle feladatkitűzést olva
sok. Gondoljuk csak meg, hogy ezt a könyvet Mezőtúron Írták, talán 
épen a magyar irodalmi élet kis darabja, a mezőtúri közönség számára 
is. Boross valóban a céltábla legközepébe célzott, mert szeme a vidéki 
magyar tanár kultuszmissziójára szegeződött. Kedves írója iránti lelke
sedését igyekezett másokévá is tenni s hiszem, hogy ez a lelkesedés 
minden olvasója lelkében nyomot fog hagyni.

Karinthy gyermekéveinek rövid vázlata után a művek ismertetését 
és elemzését adja. Az olvasó e részekben igen alapos tájékoztatást 
kaphat Karinthy műveinek eszmei tartalma felől. Nem tartom azonban 
szerencsésnek anyaga csoportosítását, mely inkább a szokványos mű
faji skatulyázás felé hajlik s csak itt-ott tesz engedményeket az írói 
lélek fejlődésrajza érdekében. Kompozíciója így sokszor megtörik, 
tanulmánya zártságban veszít. Stílusában is van néhány elnagyoltság, 
elsietettség. Nem ártott volna a kötet végén levő bibliográfiát is telje
sebbé tenni. Ezeket a kifogásokat azért irom ide, mert meg vagyok 
győződve, hogy Boross Istvántól még egészebb tanulmányt is fogunk 
olvashatni.

Egy a pedagógusokat érdeklő értékes megállapítását (amire egyéb
ként már néhányan szintén rájöttünk) még ide kell iktatnom. Azt 
mondja, hogy Karinthy ,,Igy irtok ti“ könyvének sok része igen alkal
mas eszköz a stilisztika-tanításban az egyéni stílformáknak a tanu
lókkal való megfigyeltetésére. Tudomásom szerint egy most készülő 
stilisztika már fel is fogja ezeket használni. Csak azt jegyzem itt 
meg, hogy ezek nem ,,stilus-utánzatok“, mint Boross mondja, hanem 
stíl-karikaturák. Kerecsényi Dezső.

Dr. Ecsedi István: Általános földrajz. A tanító- és tanítónő
képző intézetek I. oszt. számára. Emberföldrajz és Európa politikai 
földrajza ugyanezen iskolák II. oszt. részére. Debrecen. 1928. Meliusz 
könyvkereskedés, Debrecen.

A debreceni kollégium mingig világító fáklyája volt a magyar 
protestantizmusnak és a magyar művelődésnek. Tanárai nemcsak egy
szerű tanárok, hanem nagy nevelők, számottevő tudósok. Büszkesége 
ez nemcsak a debrecenieknek, hanem a magyar protestantizmusnak is. 
Éppen azért — ismerve az illető kartársak emberi szerénységét — nem 
is említjük fel névszerint őket. az illetékesek úgy is ismerik s értékelik 
őket — legalább is a szellemiekben.



Ecsedi Istvánt nem kell bemutatni a magyar tanárságnak. Ismer
jük öt nemcsak a napilapok, hanem a tudományos könyvek hasábjai
ról is. Tinódi Sebestyént pótolja, az ő örökébe lépett, hol itt, hol ott 
szólaltatja meg a magyar múltat. Bizonyítják ezt „Poros országutakon", 
„Hortobágyi pásztornóták“, „Hortobágyi életképek", „A Hortobágy 
puszta élete" c. munkái. A nagy civis-város, a kálvinista Róma sze
relmese. Nem csoda, hiszen neki „a Basahalmon belül kötötték el a 
ködökét", tehát vérbeli debreceni cívis. A civis ragaszkodik ősei hité
hez, a földhöz, amelyet neki juttattak. Ecsedi ragaszkodik a magyar 
múlthoz, az ősi népszokásokhoz, s megmenti a késő századoknak.

Erre a munkára azonban nevelni kell. Azt el is végzi, nemcsak 
az egyetemen, hanem a képzőben is. És pedig nemcsak szóval, hanem 
írásban is. Tankönyvet írt tanítványainak. Mások is írtak, ezután is 
fognak írni, tehát nem nagy csoda. Ecsedi István munkája mégis ér
dekes s azért értékes, mert nem sablonos tankönyv. Rövid, velős 
munka. Vázlat ott, ahol a térkép beszél, beszédes, ahol a térkép hallgat. 
Igazi kálvinista munka. Szerzője otthon van a tudományban, de a gya
korlatnak, az életnek is mestere. Ha átforgatod, rövidnek tetszik, pedig 
benne van minden, amire szükséged van.

A szegény prepának mindenhez kell érteni: tudós és nevelő egy 
személyben, emellett lélekvidámító, sirató, gazdasági reformátor stb. 
De hogyan ?! Egy személy, egy fej nem tud megbirkózni minden tárgy
ból a 300—400 oldalas tankönyvekkel. Emellett kántor, leventeoktató, 
kész gazdász, továbbképző iskolai tanító is legyen. Ezért jó Ecsedi 
munkája, amikor gyakorlott kézzel rövidre fogta az anyagot és keveset 
fogván, nem markol sokat.

Üttörő is Ecsedi munkája, amikor megszólaltatja az emberföld
rajzot (anthropogeographia). Az emberföldrajz az ember és a föld köl
csönös egymásra hatását vizsgálja. Az ember élete a Földön folyik le. 
A Föld felülete, a talajviszonyok, a víz, a levegő, a növénytakaró, az 
álltavilág döntő hatással van az ember testi és lelki életére. Ámde ő 
a Föld ura. Eszével, akaratával, szorgalmával átalakította a Föld arcu
latát. Örök harcban áll az egyre tevékeny természettel és a természet 
által létrehozott, létrehívott többi élőlénnyel. Lassan győz az emberi 
akarat és munka. Lecsapolja a káros mocsarakat, megváltoztatja a 
folyók futását, új medret ás, töltések közé szorít, írtja az erdőt, meg
köti a futóhomokot, összeköti a legtávolabbi vidékeket, átfúrja a he
gyeket, meghódítja a levegőt, felkeresi a tenger mélységeit éppen úgy, 
mint a szárazföld belsejét. Dolgozik, küzd azért, hogy magának minél 
több élelmet, jobb védelmet és nagyobb kényelmet teremtsen. És az 
ember mégis a Föld gyermeke. Élete a Földhöz van kötve, éppen úgy, 
mint a növény- vagy állatvilág bármelyik tagjáé.

Nem tankönyv csupán, hanem élvezetes tudós munka, könnyű 
olvasmány. Ecsedi István földrajza nagy hasznára lesz a magyar tanító- 
képzésnek és pedagógiai irodalomnak. Horváth K. dr.

jMikola Sándor: A vendség múltja és jelene. Budapest. Szerző 
kiadása. Kókai L. bizománya. 8U, 46. 1.
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Hogy mennyire szükséges volt e magvas könyvecske megírása, 
mutatja már az is, hogy nemrégen Varga G. képviselőházi interpellá
ciója kapcsán a vend vidéki 35 község visszacsatolása ügyében tévesen 
ügy emlékeztek meg róluk a napilapok, mint muraközi községekről, holott 
a Vendvidék (Muraszombat főhellyel) — s így a fenti 35 község is — 
valójában a Mura folyó balpartján terül el s épp a Mura mocsaras ár
területe mindig elválasztotta a Vendvidék magyarral erősen kevert vend 
lakosságát a Muraköz régi szlavón népének maradványaitól. A vend 
nyelv is lényegesen eltér a szlovéntől, főleg a magánhangzókban való 
gazdagságával.

E tájékoztató könyvecske megírására senki se illetékesebb, mint 
épp Mikola S., a Vendvidéki Szövetség érdemes elnöke. Minden sorát 
a szülőföldje és hazája iránti szeretet sugalta, de ennek dacára az 
adatok feltárásában szigorú tárgyilagosság és igazságosság vezeti. Az 
áttekinthetően csoportosított gazdag anyagú hat főfejezetben tömören fejti 
ki a felvetett kérdés minden fontos részletét, de amellett vonzó előadása 
mindvégig leköti az olvasó érdeklődését. A szerző lelkiismeretesen fel
használja a szakirodalmat és gondos utánjárásával sikerült neki számos 
közismert eseménynek eddig kevéssé ismert hátterét kikutatnia.

Mint a Krisztus születése előtt Középeurópa számos vidékén élő 
vend nevű nép, úgy a magyarországi vendek is — Schachmatov hír
neves orosz nyelvész megállapításai szerint — eredetileg kelták voltak, 
kik a Kr. u. V. század után szlávosodtak el. A magyar honfoglalás első 
évszázadaitól kezdve a magyar és a vend nép egymással összekevere- 
detten élt a Vendvidéken (Vas és Zala megye délnyugati részében), 
minek folytán e vidéken egészen sajátságos, csak e vidéket jellemző 
magyarvend társadalmi és kultúrális élet fejlődött ki. A reformációt is 
túlnyomóan magyar lelkészek terjesztették köztük, sőt az ellenrefor
máció idején a mintegy 100 km-nyi úttól se riadtak vissza csakhogy 
évenként kétszer-háromszor a nemescsói és nemesdömölki evangélikus 
magyar istentiszteleteken résztvehessenek. így érthető, hogy 1848-ban 
nem hallgattak Húrban izgatására, hanem Kossuth hadseregében mint 
honvédek harcolták végig a szabadságharcot, sőt az 1867-i kiegyezés 
után 50 éven át ez a vidék legtöbbször Kossuth-párti képviselőt kül
dött a magyar országgyűlésbe. De még az Amerikába kivándorolt ven
dek is majdnem kivétel nélkül tudnak magyarul, magyar újságokat 
olvasnak és az amerikai magyar egyesületek tagjai.

De lobogó hazaszeretetének fényes tanujelét szolgáltatta a derék 
vend nép akkor, amikor a vendséget megszállni akaró jugoszláv csa
patokat 1919. január 2-án fegyverrel verte ki. A jugoszlávok által a 
Legfőbb Tanácsnál Párizsban csalárd mesterkedéssel kicsikart újabb 
megszállást a vendek kénytelenek voltak ugyan eltűrni, de a Határmeg
állapító Bizottság előtt 1921. szept. 19 és 20-án lelkesen tüntettek és 
pedig öt helyen Magyarország mellett. S nemcsak elszenvedték az en
nek nyomában bekövetkezett tömeges bebörtönzést, hanem ezenfelül a 
a vendségi újoncok 1922-ben nem Jugoszláviába, hanem Magyarországba 
vonultak be katonai szolgálatra. Jellemző a Népszövetség működésére, 
hogy bár a Határmegállapító Bizottság fontos gazdasági stb. okok alapján
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35 községnek — köztük 28 magyar anyanyelvű — visszacsatolását 
javasolta, mégis a jugoszláv állam — képviselőjének egyszerű tiltakozása 
alapján — továbbra is birtokában tartja azokat. Ez alkudozásokat és 
a közismert elnemzetlenítő politikai, gazdasági és kultúrális elnyomás 
számtalan megnyilvánulását olvasva, a szerzővel egyezően elcsodál
kozik az ember, s kérdezi, hogy szabad-e egy kis nép sorsáról, mely 
annyi jelét adta derékségének, bátorságának, önálló gondolkodásának 
és a kultúrára való képességének, még ma a XX. században is csak 
úgy alkudni és dönteni, mint hajdan a rabszolgákról?

Hálásak lehetünk a lelkes szerzőnek e derék könyvecske tárgyi
lagos felvilágosításaiért, melyeknek becsét Hamvas J. szívbemarkoló 
költeménye, valamint a függelék gyanánt közölt okmányok (a mura- 
szombati kerületi főnök 1922, évi magyarnyelvű hirdetménye, az ame
rikai vendek angolnyelvü emlékiratai és táviratai) fokozzák.

Aszód, Gréb Gyula.

Dr. Ciato Lajos: A kisebbségi kérdés Nagy-Románíában.
(Románból fordította: Kisebbségi.) Megjelent 1924-ben.

E könyv szerzője erdélyi román, aki együtt érez ó-romániai test
véreivel. A békevilágban, mint a „Natiunea" cimü folyóirat szerkesz
tője, sokszor felemelte szavát a „magyar sovinizmus“, a magyar kor
mányok „románelnyomó politikája“ elíen. Elveit fel nem adva, amint 
akkor a román nemzetiség érdekében harcolt, ma a Nagy-Romániában 
élő kisebbségek jogos igényeinek támogatására emel szót.

Azzal kezdi, hogy Nagy-Románia kisebbségeinek jelenlegi hely
zete kedvezőbb, mint az egykori Magyarország románjaié. Hiszen 
számtalan magyar elemi-, középiskola, színház, napilap van Erdélyben, 
s a román társadalom részéröl türelmes szellem nyilvánul meg. Csak 
— írja — egyik kezükkel visszaveszik, amit a másikkal adnak, utánozzák 
volt uraikat. S felsorolja itt a romanizáló törekvések helytelenségeit, az ok 
nélkül való irredenta vádakat, a hatóságok terrorját, a lakásrekvirálások 
könnyelműségét, amellyel a legkiválóbb magyar családok kezébe vándor
botot adnak, elvágva a legszentebb kötelékeket, amelyek az ősi földhöz, 
sírhalmokhoz kötötték őket. Elítéli a román csendőrök brutalitását, az 
emberi méltóságot lealacsonyító veréseket, amik gyűlöletet keltenek az 
elnyomottakban, s a baksis-rendszert, amely megvetést von maga után, 
Helyteleníti az iskola-reformot. Bemagolják a növendékek a román 
irodalmat, történelmet stb., de nem értik. Anyanyelvükön kellene őket taní
tani. Elegendő volna a román nyelvnek tantárgyként való bevezetése. 
Mert így elidegenednek, nemhogy megkedvelnék az ország nyelvét, 
irodalmát stb.

E hibák kiküszöbölésére megjelöli a gyógyszereket. Meg kell adni 
a jogot, hogy iskolákat, egyetemeket állítsanak, ha tudnak. Akinek a 
foglalkozása megkívánja a román nyelv alapos ismeretét, az úgyis ro
mán közép-, főiskolát látogat, mert látja, hogy a saját érdeke ezt kö
veteli. A kisebbségeket saját nyelvükön kell kezelni a közigazgatásban 
s az igazságszolgáltatásban. A hatóságok vannak a polgárokért s nem 
megfordítva. A magasabb iskolázottságú hivatalnok könnyebben meg
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tanulja az illető népesség nyelvét, ahol szolgálatot teljesít, mint a pri
mitív értelmiségű polgárember. A kisebbségek soraiból is kell kinevezni 
hivatalnokokat. A bizalom nemesít és hálára kötelez. A kormányban 
is helyet kell biztosítani képviselőiknek. — A kisebbségi kérdést az 
erdélyiek közreműködésével látja megoldhatónak. Ezek ismerik az 
erdélyi felekezeti kérdést. Félni nem kell a kultúrában erősödő nem
zetiségektől, mert a románság az egész országban a túlnyomó. Az or
szág legerősebb nemzetisége a magyar, de ez nem irredenta. Példa rá 
a földmíves osztály, főleg a székelység magatartása. Egyes soviniszták 
nem jelentenek veszedelmet. Másrészt a magyarság szétszórtan él. 
Összefüggő területen csak a 3 székely megyében, de ez meg nincs köz
vetlen érintkezésben Magyarországgal.

Különben irredentizmus csak ott ver gyökeret, ahol a lakosság 
elégedetlen, üldözött. Meg kell adni a szabadságot minden téren. Külön 
törvényben kell biztosítani a kisebbségi jogokat.

Eddig a könyv. Kétségtelen, hogy helyes utat jelöl meg a kisebb
ségi politikában. Hogy nem követik ezt az utat, hogy iskoláink elsor
vadnak, hogy az üldözés, talán kissé diplomatikusan, de még mindig 
folyik, jól tudjuk. Hogy szerző a magyar kormányok magyarositó poli
tikája miatt panaszkodik, nevetséges. Ez egy dologtól eltekintve, az 
adott területviszonyok között az igazság emberének látszik. Bár tény, 
hogy az elnyomott magyarság gyűlölete hatékony élesztőerő az elnyo
mókkal szemben s jobban egybekovácsolódík az üldözött, mint a dédel
getett magyar nemzetiség, mégis kívánatosabb volna, hogy a még ki 
nem üldözöttek nyugodtabban élhetnének. Ezt követeli a jog, az igaz
ság, az emberiesség. A revízió, vagy Erdélynek O-Románia karmai közül 
való szabadulása úgy sem ezen dől el. Észszerű propaganda után majd va
lami külpolitikai fordulat hozhat csak gyökeres változást. Papp László.

Belföldi lapszemle.
A Pesti Napló július 7-ikí számában Nagy József a vidéki 

egyetemről írt. Sürgeti a vidéki egyetemek teljes és korszerű kifejlesz
tését. Cikke végén szószerint ezeket írja: „Kétségtelen, hogy annak 
idején Sopron, földrajzi helyzeténél és Pozsonyhoz hasonló lelki struk
túrájánál fogva sokkal inkább hívatva volt a hontalanná vált pozsonyi 
egyetem befogadására, mint Pécs városa, mely egész létével Délbaranya 
és Szlovákia felé volt fordulva. . .  Ma Sopronnak meg kell elégednie 
egy napról-napra néptelenebb bánya és erdőmérnöki főiskolával és egy 
egyetemi fakultás rangjára emelt teológiával (sic!), amely távol az 
egyetem törzsétől, sem tanárai, sem hallgatói számára nem jelentheti 
az igazi egyetemi élet áldásait és edző hatását. S kérdés, hogy ezt 
is állandóan megtarthatja-e ? A nagyon tanulságos cikk utolsó 
mondata megdöbbenti az embert. Veszély fenyegeti a soproni hittudo- 
gányi fakultás jövőjét! De honnan? Világosabb beszédet kérünk!
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A Dunántúli Protestáns Lap július 21-iki számában Fazekas 
Mihály : „42 iskolánk sorsa'1 címen a miniszter azon leiratával foglal
kozik, melyben bejelentette az egyházi főhatóságoknak, hogy a csekély 
népességű elemi iskolákat megszüntetni, illetve ott, ahol több iskola 
van, más iskolákkal összevonni szándékozik, hogy ezáltal az államnak 
a népoktatás ügyére fordított kiadásai csökkenthetők legyenek. E ren
delet csak a dunántúli ref. egyházkerületre nézve 42 iskola beszünte
tését jelentené ! Fazekas M. logikus érvelés során kimutatja, hogy ez az 
intézkedés sem pedagógiai, sem állampénzügyi okokból nem helytálló. 
„A kultuszminisztérium 148,275.000 pengős költségvetési előirányzatából 
az az összeg, mely a fenti megszüntetni szándékolt iskolák fenntartá
sára esik, oly csekély, hogy a megtakarítás nem áll arányban azzal a 
mérhetetlen kárral, mellyel ref. iskoláink beszüntetése jár.“

A Református Figyelő július 27-iki számában Karácsony Sándor 
figyelmet keltőén ír „Tizennyolcéves diákjainkról“ abból az alkalomból, 
hogy a középiskolai vallástanárok beszámoltak a most érettségizett 
diákok lelkivilága körül szerzett benyomásaikról. Karácsony megállapítja, 
hogy a vallástanárok által festett kép „sötét alaptónusú“. A vallás- 
tanárok kiemelik a ház, az atyák hibáit. A példa hiányzik. Amit az 
iskola épít, lerombolja a szülői ház. De az iskolának is vannak hibái. 
A gyermekek nem élnek öntudatos életet. Másolják tanáraikat és szü
leiket a farízeizmusban. Azután a most érettségizett diák műveletlen, 
gyámoltalan a szellemi élet terén. Legnagyobb baja az ifjúságnak, hogy 
nem él öntudatos lelki életet. Egyéb főkárokozó a hazafias és vallásos 
jelszó-kongatás. E lelki-struktura következményei, hogy az ifjak a kör‘ 
nyezetbennem viselkednek nagyreményekre jogosító módon. Minden érdek
lődésűk a fizikai életfeléfordul.Modortalanság, tiszteletlenség jellemzi őket. 
De akad derűsebb vonás is : némi tradiciószeretet. Sokak vágya egy 
szebb, jobb élet felé, néhány kivétel: komoly bibliaforgató, imádkozó 
diákok. Karácsony szerint a magyar középiskolát csak a diákélet 
misszionálása menti meg. De ennek feltétele a nevelők, az öregek újjá
születése. Cikke megérdemli ev. vallástanáraink figyelmét is.

Az Evangélikusok Lapja júliusi számában Diakónus szóvá teszi 
a kultuszminiszternek már feljebb is érintett leiratát. Cikkét így végzi: 
„Ev. hítvallásos iskolák községesítése vagy államosítása a falvakban 
azt eredményezi, hogy még ott is, ahol az evangélikusok többségben 
vannak, a kerikális községi vagy állami iskola átgyúrja a jövő nemzedék 
lelkét, ha nem tudja is klerikálissá tenni, de idővel az ottani ev. gyüle
kezetét desorganizália.“

A jövő útjain április-júniusi számában Wilker A. „Vergődő lelkek" 
címen a javítónevelés súlyos problémáját tárgyalja, le kell venni a 
bélyeget a javítóintézeti növendékekről. Maday I. az életuntak lélek
tanával foglalkozik. N. Füzcséry Kató pedig: az első eminenssel, aki 
nem váltja be mindig az életben, amit ígért az iskolában, különösen, 
ha beteges imperializmus, beteges önbecsülés van benne.
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A Kísdednevelés júliusi számában Nagy Irén érdekesen ír e 
témáról: hogyan tehet eleget az óvónő az egészség legelemibb követel
ményeinek a kedvezőtlen körülmények közt levő óvodájában ? Bur- 
chard Bélaváry Erzsébet értekezése pedig: ..A gyakorlati munkák 
jelentőségéről a Montessori-rendszerű nevelésben“ szól. Megállapítja, 
hogy a Montessori-óvódákban és iskolákban bevezetett egyszerű gyakor
lati munkáknak kettős nevelői jelentőségük van. Egyrészt fejlesztőleg 
hatnak a gyermek tevékeny erőire, másrészt eszközt nyújtanak neki 
arra, hogy a felnőttek világától függetlenítve önállóbb legyen.

A Városi Szülők Lapja június 15-iki számában Kárpáti Ottó 
felhívja a szülőket, hogy gyöngelátású gyermekeiket írassák be a 
gyöngelátásúak iskolájába. Ungermann „A pofon“ ellen ír. P. Notécovot 
Cicille „Orvostudomány és pedagógia“ címmel ír nagyon tanulságosan. 
Rámutat az orvos és a pedagógus gyakori találkozására és kimondja, 
hogy kettejök közös törekvése meg fogja hozni az élettani nevelés 
rendszerét. (Pádagogie physiologique.) — A július 15-iki számban 
Vétek Kornélia sürgeti a háziasszonynevelést. Kovách Ferenc A nők 
testkultúrája című cikkében azt óhajtja, hogy a nők fokozottabb mér
tékben űzzenek testgyakorlást, atlétikát stb., mert mindezekre a nőnek 
éppoly szüksége van, mint a férfinak. Azt hisszük, hogy ebben az 
állításban mégis egy kis túlzás van.

A Tanítók Lapja július 25-iki száma az idei közgyűlésre vonat
kozó közleményeket tartalmazza. Dobai Sándor alelnöki megnyitójában 
örömteli szavakkal rajzolja a ref, tanítóság öntudatra ébredését, mely 
3 év alatt értékes alkotásokat hozott létre. (Almádi üdülöház, hajdú- 
szoboszlói gyógyház.) Egy cikk a jubiláló Rákos Istvánt ünnepli. Törös 
K. befejezi a nőről szóló cikksorozatát, melyet könyvalakban fog ki
adni. Gáspár Kálmán a nyolcosztályú népiskoláról ír, melynek felállí
tása szerinte nem forradalmosítás, hanem az életnek kérlelhetetlen 
szigorú követelése.

A Néptanítók Lapja július 3-iki és július 17-íki számaiban 
Kemény F. Népszövetség és iskola címen ír. Rámutat arra, hogy a 
Népszövetség a maga céljaira felakarja használni az iskolát és vizsgálat 
tárgyává teszi azt a kérdést, vájjon iskolába való-e általában a nép- 
szövetség és a vele összefüggő számos probléma és hogy hazánk külön
leges helyzete mit kíván tőlünk. Szerző azt tartja, hogy elegendő, ha a 
Népszövetséggel kapcsolatos fontosabb fogalmakat a középiskolák felsőbb 
osztályaiban a földrajz és történelem tanításával kapcsolatban ismer
tetjük ; a tanító és tanárképzésben, továbbá a szabadoktatásí intézmé
nyekben egy lépéssel tovább mehetünk, a főiskolákon pedig a jogi 
oktatás keretében akár külön előadásoknak is helyet szoríthatunk. A 
másik kérdésre csak az lehet a felelet, hogy rámutatunk arra a szaka
dékra, mely a Népszövetség nemzetközi és a magyar iskola nemzeti 
politikája között van. Nem várhatják el, hogy mi olyan intézményér 
rajongjunk, mely a már égbekiáltó állapotok megrögzítését tűzte k



főcéljául. — Az augusztus 1-iki számában gr. Klebelsberg, Az Alföld, 
a Kossuthi gondolat és a tömegműveltség címen azt fejtegeti, hogy 
igazában az a Kossuthi politika nemzettápláló folytatása, amely nem 
dolgozik Kossuth nevének jelszóként való kihasználásával, hanem a 
változott viszonyok között nyújtani igyekszik, a Kossuth által is képviselt 
haladási eszméből azt, ami az idők változékonyságától független, tehát 
igazi műveltséget nyújt a tömegeknek. E számban is folytatódik a „Tud-c 
a népiskola jó könyvekre nevelni! c. pályakérdésre érkezett, illetve 
jutalmazott munkák közlése. Körösi H. érdekesen ír a Tehetség
kutatókról. Sz. Ö.

Külföldi lapszemle.
A Lehproben és Lehrgänge 1929. évi 4. sz. füzetéből válo

gatott cikkek.
4. f. 3. Das göttliche von Goethe. Dr. br. Wehnert, a tanulmány 

írója, elsősorban Göthének ezt a költeményét szeretné primanus (Vili. o.) 
tanítványaival megértetni, majd ennek kapcsán a keresztyénség és a 
német idealizmus viszonyát tisztázni előttük. Az emberben működő 
isteni erő — kezdi fejtegetését — az a benső, titkos hang, amely bár 
nem parancsolón, de azért határozott, félre nem érthető módon, mint 
egy szokratesi daimonion, sugallja mindenikőnknek: jó és nemes gon- 
dolkozású légy! Ez az erkölcsi lekötöttségben megnyilatkozó isteni ha
talom, ez az égi eredetű „kategorikus imperativus“, az isteni szózatnak 
ez az ember történelmi világába való behatolása — az a titokzatos erő, 
amelyhez Göthe fordulni szeretne. Költeményébe tehát az isteni „ím- 
manencia" bennünk lakozásának a gondolatát viszi be és fejti ki.

A keresztyénség, állapítja meg komoly hittel a szerző, a német 
idealizmusnál, erkölcsi élet dolgában, jóval több, a történelmi s egy
szersmind a történelem fölötti isten-ember által pedig sokkal-sokkal 
gazdagabb. Hiszen Jézus a megtestesült erkölcsi ember volt. Göthe 
csak akar erkölcsös lenni, csak ajánlgatja, követeli azt másoktól. Jézus 
az övéit, úgyszólván, a velük való gyakori érintkezéssel teszi erkölcsös 
személyekké, amilyen ő maga is. Göthe az erkölcsi emberré válásnak 
a tanítója. Jézus ellenkezőleg az a fenkölt személy, aki erkölcs-isteni 
hatalommal rendelkezik, habár husból-vérből való ember, mint mi. 
0  maga a megszemélyesült erkölcsiség. Röviden kifejezve: a keresz
tyénség, igaz mivolta szerint — vallás, míg a német idealizmus — 
bölcselet.

4. f. 4. Das Wiesen Julius Casars im Spiegel des dramatischen 
Dichters. Dr. B. Kronacher tanügyi tanácsosnő (a németeknél már ilyen 
is van) e cím alatt két tükörben szemlélteti Julius Caesar képét, pon
tosabban — lényének drámai magját. Az egyik Shakespeare „Julius 
Caesar“ —,a  másik Shaw „Caesar és Cleopatra“ c. darabja. Shakes
peare egyes-egyedül és kizárólag ama világraszóló gyilkosság rajzával,
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annak igazolásával és a halott diadalával foglalkozik. Caesar rendkívüli 
nagysága mellett nincs hely más számára. Az ő nagysága egyetlen, 
ritka ékessége a drámának. Oly szertelen arányú az, hogy kicsinylő 
vagy tagadó szó meg nem akadhat rajta. És mert oly nagy, azért kell 
buknia, azért kell őt a rómaiaknak megölni. Ám a nap fényes arcát 
foltok is homályosítják. Ideges, határozataiban, hangulataiban csapongón 
változékony. Mindamellett e fönnhéjázó, gőgös, röpke szeszélyű ember 
az igaz nagyság anyajegyét viseli homlokán. Hogy különben egy gyarló, 
földi teremtménynek a szabad, nemes lelkűiét szárnyán nem csupán a 
sors fölé emelkedni adatott meg, hanem ritka osztályrészül a földiség 
szűk edényét is sikerült szétrobbantania és hatalmas személye magává 
a sorssá magasztosult, hogy Caesar ily isten kegyelméből való emberré 
vált, ez a legnagyobb, legfontosabb, amit a költő róla mondani tud.

Shaw szintén a nagyságot látja benne, de ez a nagyság még nem 
érett meg, nem teljesedett ki egészen. Még nem emelkedett végzetszerű 
magosságba a környezet fölé, nem uíólérhetetlen. Azért személyének a 
drámai történet folyamába cselekvőleg kell beilleszkedni, azért lehet 
vele szemben ellenszereplőt felállítani, aki éppen egy asszony — 
Cleopatra.

Mindamellett az erotika teljesen ki van kapcsolva a drámából. 
Tehát nem az okos, művelt, szépségéről tudatos és azt kiszámítottan 
értékesítő történelmi Cleopatrát viszi színre, hánem egy tudatlan, rigo
lyáit féktelenül szabadjára eresztő, keményszívű és mindenféle asszonyi 
ravaszsággal felruházott némbert. Azért Caesar így is fölismeri az ér
tékét, mely abban áll, hogy cselekedeteihez indítást soha nem kívülről 
vár és vak ösztöne erős bizonyosságával mások érdek-körének mindig 
a középpontjába helyezkedik. Caesar ép' e ponton ragadja meg és célul 
tűzi elébe, hogy a lehetőségek homályos zűrzavarából határozott, tiszta 
vonalú egyéniséggé dolgozza ki magát s legyen bátorsága királynővé, 
asszonnyá lenni. Mellette Caesar a vezér, a mintakép lassanként ellen
sarokká (Gegenpol) alakul át és mert szerelmi feszültség, izgalom nem 
zavarja a cselekvényt, alapjellemük annál élesebb körvonalakban, annál 
meggyőzőbben tükröződik. így vezeti hősét Shaw a szélső határpontig, 
ahol Shakespeare veszi át és kezd vele új drámai mesét.

4. f. 7. Das Lichtbild und seine Verwendung als Unterrichts
mittel c. Dr. R. Mueller ír aprólékos gonddal a kérdés minden ága- 
bogára kiterjeszkedő tanulmányt. Elöljáróban egy szinte magától fel
vetődő pontot tisztáz: a mozgó-, vagy az állóképé-e az elsőség ? A 
költség és az erkölcs-nevelői szempont, a foglalkoztatás fontos érdeke 
vagy amint a szerző magát kifejezi, a tanulók túlnyomóan receptiv- 
passziv viszonya a filmhez — az állókép javára dönt. Az oktatás 
gyakorlati lehetőségét s eredményét egyedül ez biztosítja, (Legjobb 
nevű iskolai gyártó cégek: Dr. Stoedtner, Benzinger, Seemann, soroza
tokban vagy egyenként 8, 5 X-10 cm mérettel.)

Azután megjelöli a fénykép használatra legalkalmasabb szaktár
gyakat. Egy-két kivétellel, majd mind ilyen. Jelesül a földtan, gazda
sági földrajz, a föld felszínnek alaktana, ennél a fénykép mint munka
anyag, elsőrendűnek bizonyult; hasonlókép a művészettörténelem és a
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vele kapcsolatosan érintkező rokonterületek, nemkülönben a vallástan 
és történelem; a német nyelvi oktatás, mondhatni, lépten-nyomon 
hasznot húz belőle a többi modern nyelvvel együtt, (1. a Hölzel és 
Seeman-féle képeket); sőt, mit nem igen gondolna az ember, az antik 
nyelvek számára is hasznavehető diapositivokat kapni, amelyek kivált 
mai míveltségünknek az ókoritól való szoros függését tüntetik fel. Az 
élettan, természettan, vegytan legkönnyebben el tudnak szemléltető 
képek nélkül lenni a maguk szolgáltatta tárgyak nagy bősége miatt. 
A mennyiségtani oktatás pedig teljességgel nem szorul reájok.

Tovább haladva egy komoly, didaktikai veszedelemre figyelmez
tet az értekező, arra nevezetesen, hogy a fénykép könnyen csábit 
fejtegetésre (zum Docieren). A fényképes tanítás észrevétlenül csap 
át sokszor fényképes előadásba, kivált mikor egész képsorozatok esnek 
bő magyarázatokkal a tanár kezeügyébe. Majd rámutat az oktatásban 
követhető fénykép használatnak két útjára: az egyik megelőzi a tárgy- 
ismeretet, a másik követi. Munkaszeretetre nevelő irány csak az előbbit 
választhatja, vagyis a fényképet az anyagmegismerés kiinduló pontjává 
teszi.

Az oktatás érdeke kívánja szintén, hogy sok fényképpel egy órán 
ne zavarjuk a fiukat; a soknak fogalmát azonban nem könnyű szaba
tosan meghatározni. Mindig viszonylagos valami, a körülményektől függ.

A munkakedveltető módszer szükségképi föltétele, hogy a fénykép 
csak akkor jelenjék meg a vásznon, ha az oktatás szabályos menete 
kívánja; sajnos, ez a kívánalom a többnyire hiányzó előirányzati költség 
szirtjén szokott hajótörést szenvedni, — amennyiben a legtöbb intézet 
csak egy vetítő géppel rendelkezik. Szigorú követelmény, hogy min
den osztálynak meg legyen a maga vetítője a szükséges tartozékokkal 
(ernyő, elsötétítő készülék). Alkalmas helyiség is több kell a több gép 
mellé. A hiányos berendezésből érzékeny lélektani és gyakorlati károk 
származnak.

További követelmény : a gép kezelése az elgondolható legegysze
rűbb legyen és állandó felszereltség, készenlét tegye könnyűvé a 
használatát. A készüléket rejtő faliszekrény célszerű elhelyezése sem 
kerüli el a szerző figyelmét, valamint a készülék okos kezelésére 
vonatkozó szakszerű utasításokról sem felejtkezik meg. Itt szól a vetítő 
gépek különféle fajtáiról. Az epidiaskopot tartja a legajánlatosabbnak, 
mert az mind a diaskop, mind az episkop jó oldalát egyesíti magában.

Az elsötétítő berendezésről és ernyőről is van okos mondani valója.
Külön fejezetben foglalkozik a fényképgyüjtemény kezelésével és 

legjobb kihasználásával. Kiindul abból, hogy némelyik kép egyszersmind 
több célra szolgál, p. o. a műtörténet, vallástan, népismeret egyaránt 
tanulságot merít belőle. Az ilyen kép hova, melyik dobozba osztandó 
be? Ilyenkor, jegyzi meg, mindig a „concentralio elve“ az irányadó.

Végezetül a fénykép-értékesítés határairól és ferdeségeiről kíván 
a szerző tájékoztatni. Mindenütt ugyanis, ahol a tárgy maga végezheti 
el a szemléltetést, okosabb a képben való bemutatást, mint fölösleges 
dolgot, mellőzni. Ez a kedvező eset áll fenn főkép a természettudo
mányok körül, amelyek a tanulni vágyók számára a legbizhatóbb, mert 
közvetlen önszemléltetést biztosítják.
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A fénykép-kezelésnek egy kellemetlen, rossz oldala mutatkozik 
nagy és nyugtalan viseletű osztályoknál a kikerülhetetlen terem-el
sötétítés miatt. Ha ugyanis a tanár a fegyelem gyeplőszárát keményen 
nem tudja fogni, a bemutatott kép tárgyához fűződő szabadabb beszél
getés könnyen bosszantó szabadosságba, visszaélésbe csap át.

Aztán a „non múlta séd múltúm" fontos nevelői elv szintén kockán 
forog, mikor nem tartjuk szigorúan szem előtt azt a nevezetes követel
ményt, hogy a fényképnek csak annyi jogot kell adni, amennyi azt 
természete és haszna szerint megilleti. Fényképre csupán az való, ami 
a fogalomszerzést megkönnyíti és tényleg más úton a szemléltetése el 
nem érhető.

Csak így válik a fénykép a szemléltető oktatás becses segéd
eszközévé ! Azt vitatni azonban egyáltalán nem szabad, mintha a taní
tás ak egyedüli, nélkülözhetetlen alapját, lehetőségét nyújtaná; ám mikor 
hozzá folyamodik az oktató, a fogalmak meglepő tisztulása, tanítvá
nyainak helyes látásra és szemléltető gondolkozásra történt nevelése, 
bizonnyal elég jutalma lesz.

Mezőtúr. Fejér Lajos.

Megjegyzések. 1
1. Három beszéd hangzott el a miskolci ref. gyűléseken, ame

lyek mellett szó nélkül elmennünk lehetetlen. A  két elsőt dr. Baltazár 
Dezső püspök tartotta aug. 25. és 26-án, az Országos presbiteri érte
kezleten és az Orsz. Ref. Lelkészegyesület közgyűlésén, mint elnöki 
megnyitó beszédeket. Mindkettőben olyan meggyőző erővel, olyan 
határozottsággal, olyan pontossággal szegezte le a magyar reformátusok 
álláspontját magyar hazánk és magyar egyházunk szolgálatát illetőleg, 
hogy azokban minden igazi magyar református ember a saját gondo
latait, saját érzelmeit, saját lelki világát láthatja, ismerheti fel. Lehe
tetlenségnek tartjuk, hogy akadjon magyar református ember, aki e 
beszédek hallatára így ne szólaljon m eg: „Igenis, mi magyar refor
mátusok így érezünk, így gondolkozunk, így kívánjuk szolgálni hazán
kat, egyházunkat, mint Baltazár püspökünk, a mi Istentől adott, Istentől 
lelki világossággal és bátorsággal megáldott vezérünk. Igenis, mi 
megyünk utána, bármily hangosan zúdulnak fel ellene azok, akik nem 
tudják, nem akarják, vagy nem merik meglátni a tiszta igazságot.“ 

A harmadik beszédet az ORLE közgyűlésén tartotta a mostani 
kultúrpolitikáról, a szegedi egyetem világnézeti tanszékeiről, a lelkész
árvák, a Kalvineumok atyja: dr. Kiss Ferenc debreceni egyetemi tanár. 
Neki — úgymond — nem egy felekezet, de a felekezeti politikát foly
tató kultuszminiszter ellen van panasza, akinek politikája a magyar 
társadalom lelki békességét, az egész nemzet lelki harmóniáját veszé
lyezteti s a reformátusokat kultúrharcra kényszeríti a magyar kultusz
minisztériummal szemben. Határozati javaslata, amelyet a közgyűlés
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egyhangú lelkesedéssel elfogadott: „felkéri az országos zsinatot, hogy 
a kultuszkormány iskola- és kultúrpolitikáját tegye vizsgálat tárgyává 
és az ellen foglaljon állást.“

Mi úgy érezzük, hogy a miskolci három beszédnek sorsdöntő 
fordulatot kell előidéznie a magyar reformátusok eddigi egész egyház- 
politikájában és iskolapolitikájában. 1867-től 1920-ig, ha szenvedtünk is 
sérelmeket, mellőzéseket mi magyar reformátusok, magyar protes
tánsok, ha kormányaink nem merték is, nem tudták is megvalósí
tani a törvénykövetelte felekezeti egyenlőséget és viszonosságot: 
— a magyar kormányok részéről tervszerű támadásokban, a 
Barkóczy korszak kilengéseitől eltekintve, nem részesültünk; ám 1920 
óta megváltozott a helyzet; meg kell hát változnia, a tényleges hely
zethez kell igazodnia a mi egyházpolitikánknak, a mi iskolapoli
tikánknak is. Borsos Károly.

2. A  címkérdés- A lapokat bejárta a hir, hogy a tanárok nem 
fizetés, hanem címemelést kérnek. Erre jött néhány válasz, hogy téve
dés van a dologban: maradjon meg csak a régi jó tanári cím, mely
nek annyi évtizeden át a magyar tanárság becsületet és becsülést 
szerzett. Ügy érezzük, hogy Szemlénknek is hozzá kell szólni a dologhoz.

Hozzászólunk több szempontból. Először is konstatáljuk, hogy a 
cím a magyar társadalomban szükséges. Van abban valami, ha a 
gyakorló tanárjelölt is „tanár“ címet visel, s a szolgálata végén álló, 
VI. fiz. osztály első fokozatában levő tanárnak is ez a címe. Látszólag 
tehát semmit sem emelkedett 35 év alatt. Ezzel szemben pl. csak a 
számvevőségnél mily különféle címeken megy át a jogvégzett ifjú. Az 
állampénztárnál gyakornok, díjnok, tiszt, főtiszt, tanácsos, főtanácsos 
stb. címek jelzik a fizetésbeli emelkedést. Katonai tanároknál „tanár, 
főtanár, altanácsnok, tanácsnok, főtanácsnok, vezértanácsnok“ címek 
jelzik a rangot. Ezzel szemben a tanár marad csak tanár mindvégig. 
Boldog ifjúkorunkban az oklevél megszerzése után oki. tanároknak 
irtuk magunkat. Az állam azonban lehütötte ebbeli buzgalmunkat s 
oki. tanárjelölteknek címezte hozzánk iratait. Címre tehát szükség van.

Viszont az is igaz, hogy a címeket lejáratták. Régen a nemzetes 
és tekintetes címnek milyen nagy becsülete volt. Ha egy-két „nagyságos“ 
cím akadt, azt már az egész város tudta. Ha elvétve egy-egy méltó- 
ságos úr is útunkba akadt, az előtt mélyen leemeltük a kalapot. De 
ilyen úr régen csak a főispán s az udvari és miniszteri tanácsos, meg 
a mágnások voltak. Aztán megindult a címemelés. Gyártódtak a „nagy
ságos“ címek. Majd szegényedtünk, tehát emelkedtünk címben. Jött a 
„méltóságos“. A „kegyelmes“ címmel már egy kis nehézség volt, de a 
kormány ezt is megoldotta: a II. fiz. osztály jellegével. Így járódtak 
le a címek az életben s a — tudományban is,

Mert itt is van devalváció. Annyi a „doktor“ ma, hogy csodál
koznak az olyan emberen mások, aki nem doktor. Aki valamit ad 
magára, az már nem elégszik meg ezzel, az már egyetemi magán
tanárságra vágyik. Ügyhogy ma már az egyetemi magántanári 
cim, úgy látjuk, egyenlő rangú a régi-régi „doktori“ címmel.
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(Ezért akarja a miniszter megszorítani pl. a jogi doktorátust.) Maguk 
az orvosi egyetemi tanárok is tiltakoznak az egyetemi magántanári cím 
ellen s docens-sé akarják leminősíteni a magántanárokat. Hisszák, 
hogy ha a tanárság címet kapna, az 2—3 évtized alatt épúgy értékét 
veszítené, mint a fenti címek. Szerintem leghelyesebb volna a régi 
„tanári“ cím használatát megszorítani.* Gulyás József.

3. Takarékossági napot kell az iskolákban tartani és pedig
mindig okt. 31-én. Mi, kálvinista tanárok, meg szoktuk tartani e ren
deletet, más napokon s nem egész napot, hanem csak bizonyos időt 
szentelve rá, fejtegetjük a takarékosság hasznos voltát. Az élet azonban 
reánk cáfol. A betétesek keservesen megtakarított fillérjei elúsznak a 
bankok spekulációin, a bankigazgatók úrizálásán, a céltudatos kényszer
egyezségeken. És már nem csak tőzsdések, kis bankbizományosok, hanem 
nagybankok igazgatói is könnyelműsködnek. A Földhitelbank, a Krausz 
Simon bankház, a Rosenberg és Politzer, a Schlesinger Berchtold, a 
Wiener Kommerziálbank budapesti fiókja és még több is talán, úsz
tatják a szegény betétesek pénzét. A sors iróniája pl. a Magyarság 
aug. 8-i számának egy lapján egymás mellé hozza a Sebestyén Richárd 
szökését, aki az Est szerint (családos ember létére) táncosnővel szökött 
meg, a fővárosi iskolákban felállítandó takarékautomatákról szóló 
hírrel. Lehetetlen nem nevetni a véletlen találkozáson. Mi hirdetjük a 
takarékosságot, ők pedig ezt dalolják: gyüjtsed, gyüjtsed, majd én el
mulatom . . . Őket is ki kellene a magas kormánynak egy kicsit 
oktatni! Gulyás József.

4. Érdekes kérdések. 1. A vízsgadíjakat az elöljáróság állapítja 
meg. így a magánvizsgák díjait is. Kérdéses, hogy az így egyöntetűen 
megállapított magánvizsgáláti dijakban benne van-e a más felekezetű 
hitoktatók részére való vizsgadíj is, vagy azok külön kérjenek a tanulóktól 
a vallástani magánvizsgák dijául tiszteletdíjat? A kérdés nehézségét 
fokozza az, hogy a más felekezetű tanulók vallástani magánvizsgái nem 
az intézetben történnek s az illető r. kath., g. kath., ág. ev. és izr. hit
oktatók nem vesznek részt a bizottságokban, hanem lakásaikon vizs
gáztatják le a növendékeket, míg a többi tantárgy magánvizsgáit szi
gorúan szabályozza a rendtartás, vagy a miniszteri rendelet. Az is 
kérdés továbbá, hogy van-e a bizottságnak döntő befolyása az ilyen, 
esetleg gyenge osztályzatra ? Szerintem a hitoktatótól is meg lehet kí
vánni azt, hogy bizottság előtt vizsgáztassa a magántanulókat s akkor 
a vizsgadijból méltányos rész illeti őt, a szülők külön megterhelése nélkül.

2. Egy másik érdekes kérdés az is, hogy miért van iskolák sze
rint különféle osztályozás a magaviselet s az írásbeli külső alakjára 
nézve. Egyik iskola türhetőt használ a 3-as fok jelölésére mindkettő

ül em vagyunk mindenben egy nézeten Gulyás Józseffel. Ellenségei vagyunk a 
címeknek elvileg; de amíg egyes foglalkozási ágakat elhalmoznak kitüntető címekkel, 
addig a tanárok részére is kívánjuk a megfelelő címeket. Szerk.
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bői, holott most ugyané fok jelölésére a magaviseletből szabályszerű, 
s az írásbeli külső alakjából hanyag jelzést használunk.

3. Egy harmadik, tisztázandó (bár nem kétséges) kérdés a cser
készek függése az iskolák vezetőségétől. Sokszor automatikusan in
tézkednek, holott az iskolák vezetőit meg kellene kérdezniük sok 
ügyben. Gulyás József.

5. N agy öröm nekünk, pedagógusoknak, ha irodalmunk re
mekeit képekben ábrázolva is bemutathatjuk tanítványainknak. Milyen 
tanulságos pl. Zichy Arany balladáihoz vagy Madách „Ember tragé- 
diájá“-hoz készült rajzainak kapcsán a költő és ábrázolóművész mun
kájának összehasonlítása. Az utóbbi években néhai Szabó Imre, hit
sor sósunk, Erzsébet-pincéjében Petőfi „János vitéz“-ét festtette meg 
Sándor Béla festőművésszel igazán remekül. Nem követte ezt — sajnos 
— más; e napokban azonban jött Fáy Aladár festőművész-tanár Arany 
„ Toldi“-jának illusztrálásával. Mühlbecknek régebben készült ábrázo
lása után nagy várakozással, őszinte örömmel vettem kézbe e 12 lapot. 
Annál nagyobb volt csalódásom. A művész minden ének egy-egy, nem 
mindig jól megválasztott sorához készített rajzot. A rajz maga is — 
enyhén szólva — különös, hát még a színezés: mintha palettjáról min
den szín elveszett volna: minden vörös és vörös itten. Vörös a farkas, 
a jó édes anya, Bence lajbija, kulacsa stb. Igen sajnálom, de ezt meg 
kell írnom, mivel iskoláinkba árusításra hozták a lapokat, s igazán 
szívesen terjesztenénk megfelelőeket a tanítványok között. Kiáltó szóval 
fordulok művészeinkhez: ábrázolják irodalmunk remekeit, de nem így! 
Itt is úgy áll a dolog, mint Shakespeare előadásával: Csak jól szabad 
ábrázolni, de mindenképen kell végre ábrázolni a legszebb műveket. B. D.

6. A z  érzéki adatoknak a nyelvtanulással való kapcsolata
tárgyában egy lelkész intézte hozzám azt a kérdést nem régen 
beszélgetés közben, hogy miképen magyarázom „A filozófia alaptanai“ 
c. könyvem azon kijelentését (327. I), hogy: „Hallás által megtanulhat 
valamely nyelvet az ember, azonban annál jobban, minél több másféle 
érzéki adat is segítségére van: látás, tapintás, szaglás, ízlés stb.“ — 
Ezen felsorolt érzéki adatoknak a nyelvtanulással való kapcsolatát vi
lágosan elénk tárja gyakorlati oldaláról kiváló pedagógusunk: Imre 
Sándor egyet, tanár által szerkesztett „Szülők könyvtára“ 6—8. száma, 
amely Kenyeres Elemér: „A gyermek beszédének fejlődése. Képes
könyvek. Gyermekversek és mesék. Idegen nyelvtanulás“ c. nagyértékű 
könyvét adja „nemcsak a szülők, kisdedóvónők, hanem a tanítók“ 
számára is. Ebben olvassuk (90. I.): „Leghamarabb és legkönnyebben 
sajátítja el a gyermek az érzékelhető• (látható, tapintható, hallható, 
szagolható, ízlelhető stb.) tárgyak, cselekvések, tulajdonságok, helyzetek 
és viszonyok nevét, ezzel szemben későn fogja fel és használja a nem 
érzékelhető, az elvont tárgyakat, cselekvéseket, tulajdonságokat, hely
zeteket és viszonyokat jelző szavakat.“ — „A szó, a forma és szólás 
helyes elsajátításának főfeltétele, hogy megfelelő szemlélettel és élmény
nyel kapcsolatban merüljenek föl.“ (99. I.) — „A gyermek két nyelvet
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tanulhat már kezdettől fogva, mikor a szülök egyike tud beszélni csak 
a másik nyelven.' Fontos ilyenkor, hogy egyik is, másik is mindvégig 
ugyanazon nyelven beszéljen a gyermekhez és sose cserélje fel szerepét.“ 
(115. I.) — „Az idegen környezetben való tanulásnál kevésbbé hatásos, 
de azért az iskolai idegen nyelvtanításnál jóval eredményesebb az 
idegen nyelvű nevelő tanítása.“ (118. I.) — Ebben a könyvben (40. I.) 
kimutatást kapunk arról is, hogy a gyermekek mely korban tudják vala
mely eléjük állított és megnevezett tulajdonság (érzéki adat, pl.: puha, 
kemény, meleg, száraz, cukros stb.) ellentétét megnevezni. — Mind
ezekből nyilvánvaló, hogy a nyelvtanulásnak az érzéki adatokkal való 
kapcsolatáról szóló felfogásom által a neveléstan nincs új alapokra 
fektetve s hogy még nem jelent új filozófiát, ha a nyelvtanulásról hal
lunk látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlés segítségével.

A nyelvtanulás és az érzéki adatok kapcsolatának elméleti mélyebb 
alapjaira Mach mutatott rá Az érzetek elemzése c. művében, melynek 
legelső oldalán mondja: „Színek, hangok, hő-, nyomás-, tér-, időérzetek 
stb. a legkülönbözőbb módon vannak összekapcsolva s hozzájuk han
gulatok, érzelmek s akaratfolyamatok fűződnek. Ezen szövedékből a 
viszonylag állandóbb és szilárdabb kapcsolatok előtérbe nyomulnak, 
bevésődnek az emlékezetbe és nyelvi kifejezést találnak. A  szín-, hang- 
és nyomásérzetek térben és időben összekapcsolt bizonyos kapcsolatai 
viszonylag állandóbbaknak bizonyulnak és ezért külön neveket kapnak 
s megalkotják azt, amit mi testnek nevezünk.“ — A Mach-ból vett ez az 
idézet teljesen elegendő ugyan ezen kérdés lényegének a megvilágítására, 
— azonban Mach ezen pontban foglalt fejtegetései végén (4. I.) azt 
mondja: „A testekről leválik az, ami látható, hallható, tapintható. . .  
A komplexumok elemekre esnek szét.“ Ennél a mondatnál Mach egy 
apróbetűs jegyzetet csinál a lap alján, melyben azt mondja: „ Vesd 
össze az utolsó előtti fejezetben a fogalomra vonatkozó fejtegetéseket.“ 
Mach tehát maga hivatkozik ezzel kapcsolatos további fejtegetéseire, 
amely fejtegetéseket felkeresve, meggyőződünk, hogy Mach ezen utalása 
nem volt vakmerő vagy merész utalás, mert újból látjuk a nyelvtanulás 
és az érzéki adatok kapcsolatának mélyebb elméleti alapjait, mikor 
Mach azt mondja: „A fogalom egyáltalában nem kész képzet. Ha 
valamely fogalom jelölésére szót használok, úgy e tényben egyszerű 
késztetés foglaltatik bizonyos megszokott érzéki tevékenységre, amelynek 
eredményeképen valamely érzéki elem (a fogalom ismertető jegye) 
adódik. . .  Ez minden fogalomra áll. A  szó által kiváltott tevékenység 
több mozzanatból állhat; mindegyikük más elemeket tartalmazhat. Az 
eredmény minden esetben érzéki elem, amely előzőleg nem volt jelen.“ 
Mach itt példákat is hoz fel a látás, hallás, tapintás stb. érzékekre s 
megemlíti Laura Bridgman történetét, aki csaknem híjával a szagló- 
érzéknek, a bőrfelület adataira szorítkozva képes volt egyszerű fogalmak 
alkotására. „Látás, hallás, szaglás és tapintás teljességgel rokonok.“ 
(5. I.) Az érzéki adatoknak a nyelvtanulással kapcsolatos döntő sze
repe mélyebb elméleti alapjait tehát elegendő mértékben megvilágítva 
látom Mach fejtegetéseiben is. Gerőcz Kálmán.
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Egyházi és iskolai hírek.

Quis desiderio sit pudor 
aut modus lam cári ca
pitis? (Horat. Carm. I. 24.)

Dobay Sándor a máramarosszigeti ref. líceum i főgimnáziumnak volt harminc 
éven át jeles tanára és a nagy S z ilágy i István után —  aki A rany Jánosnak volt 
irodalm i munkásságra sarkaló jó szelleme —  hosszú időn át k ivá ló  igazgatója.

Eltemették június havában messze. — nem idegenben, de távol attól a föld
től, attól a kis várostól, melyben élete kenyerének javát megette ; m elynek élt, dol

gozott és kulturális előbbrehaladásán folyton fáradozott.
A  telefon és rádió korszakában mi szigetiek későn kaptuk a hírt, hogy meg

holt, nincs többé és el is temették, de —  sajnos —  a h ír valóságot írt.

De miért is jött volna idejében ? !
Így sóhajtunk fel mi m áram arosiak csendes lemondással.
Van-e még valaki, ak i e nevet ismeri ? 0  tempóra, o mores ! Tem pora mu- 

tantur et nos mutamur in i l l i s : megfeledkezünk mi legkiválóbb fia inkró l mindjárt, 

ahogy elköltöznek tőlünk.
Sem ősi líceum unk orom faláról, sem a városháza ormáról nem hirdethette 

volna búsan lengő fekete zászló szerte a városnak, hogy meghalt tanügyi és kultu
rá lis életének fő-főembere, irányítója és mestere.*

Pedig mi szégyen szárm azhatnék bárkire is ebből ? Quis desiderio sil pudor 
aut modus tarn cári capitis, kinek elfogulatlan és pártatlan működése és vezetése 
alatt o ly sok jeles, ma vezető á llá sban  lévő román nagyság is kikerült ez ősi líceum 
m indig Istennek, a tudománynak és emberszeretetnek szolgáló falai közü l ?

Hangos zokogásba nem törhetett k i a szívünk. Néma gyászra m ind ig  alkalmas 

a m i kisebbségi sorsban tengődő szomorú életünk.
Némaságukban is gyászolják a jeles tanárt, az atyai jóságú igazgatót, azok 

az ősi líceum i falak, melyek között harmincéves tanügyi munkásságban sziporkázó 
le lke szikráival százak és ezrek még meg sem gyulladt, vagy csak p isláko lón égő 
szellem i mécsesét lobbantotta lángra. Reá gondolnak, haló porában is áldják itt 
maradt és másfelé széledt tanítványai —  nemzetiségi és valléskülönbség nélkül — 
valahányszor e k lasszikus külsejű épület előtt járnak, annak  az emlékét, ak i a legjobban 
plántálta szívükbe szóval és példával, mit jelent az a mondat, mely az isko la  faláról 
rájok s z ó lt: Deo, litteris el humanitati sacrum.

A  régi polyhistor-tanártípus ifjabb  tagjai közé soroztatott. Bám ulatos nagy o l
vasottsággal és tudással rendelkezett és nem volt tantárgy, melyet nem csak hogy 
a szó közönséges értelmében tanított, hanem kellő  módszerességgel ne kezelt 
volna. A  közelében megfordult ifjabb  tanári nemzedék nagyon sokat tanult tőle ne
velési tapintat és a tananyag módszeres közlése és eredményes átültetése tekintetében.

És ha valaha, úgy most gondolhatnak szeretettel az ő tanításéra azok a tanít
ványai, k ik  már mint szülők, sőt nagyszülők saját gyermekeik és unoká ik  siralmas 
tanulói életéből rájönnek arra, hogy a tanárnak legfőbb kelléke a tudományos fel

D O B A Y  S Á N D O R
1853— 1929.

• A román impel inra u. i. nem engedte meg, hogy a lieemnra fekete zászlót tftzziink ki, mikor 
egyik vagy másik tanára meghalt Csonkamagyarországban.
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készültségen k ívü l a megértő, a helyzeteket mérlegelő és értékelő és a rejtett mély
ségekben titkon meghúzódó érzésekre nem csak resonáló, hanem átérző emberi szív is!**

De nemcsak az iskola falai között dolgozott, hanem oroszlánrésze volt neki 
a  város m inden társadalm i és kultúrmunkájéban.

M eg volt a maga politikai hitvallása. A  politika i élet irányváltozásai sohasem 
ragadták sodrós fodraikba. Rendíthetetlen h íve volt a 67-es politikai irányzatnak, 

m int amelynek kormányzása alatt a magyar művelődési viszonyok nemcsak nagyot 
haladtak, hanem igen magas fokra hágtak. A  csa lád i kör, az iskola, a társadalmi, 
kultúr- és irodalm i élet terén való tevékenység volt életörömeinek igazi forrósa.

1853-ban született Aradon. 1877-ben került a szigeti főgimnáziumba, melynek 
1907-ig hűséges, buzgó és szeretett tanóra volt. Ekkor nyugdíjba ment. De munka 
né lkü l nem tudott élni. Tevékeny munkakedvét a városnak sikerült biztosítani a 

m aga számára és mint kultúrtanácsos hosszú időn át állt a város szolgálatában. 
E  h ivata lban érte 1914-ben az orosz betörés, m ikor m indenki menekült, csak ő ma

radt helyén a városi tisztviselői karból s mint a város —  ad hoc tempus —  polgár
mestere hősies magatartással, higgadt bölcsességgel, a törvények erejének szentsé
gére való hivatkozással védte a várost és közvetetlen fellépésével, mely azt m ondta: 
„fé lem  a*z Istent, mástól nem fé lek !“ kedvességet nyert személye az ellenség sze
mében is. A  legfelsőbb helyen is elismerték nagy érdem ét: a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét kapta meg —  kardokkal.

Kardokkal ! Pedig, de nem szerette az erőszak eszköze it! Ta lán mértéken felül 
is szelíd, elnéző és türelmes volt. Szívbő l megtudott bocsátani és sohasem emlegette 
többé a sérelmet. Tanártársaival szemben előzékeny, szíves, szolgálatkész a végle
tekig s az élet m indennapi kisebb-nagyobb összeütközéseiben m indig ott állt, mint 

békítő, mint az ellentétek elsímítója. A  vendéglátásban fáradhatatlan volt igazán 
társaséletre teremtett hűséges feleségével együtt s háza a vidám barótkozósnak és 
összejöveteleknek gyakori és örömest látogatott helye volt. Ö maga m indig kedélyes, 
derűit, vidám volt s környezetében is ezt a hangulatot igyekezett kelteni és fokozni. 
Á la r c  nélkü l való, hű, becsületes, jó ember volt.

Meghalt messze, távol attól a földtől, hol őt legjobban szerették tisztelői és 
há lá s  tanítványai. É l az ő neve és em léke ősi líceum unk történetében és tanítványai 
szerető szívében, ak ik  közül most is sokan áldják az ő tan ítását: mert tőle tanulták 
szo lgá ln i a tudomány szent ügyét.

Bár csak minél előbb jönne el az idő, melyet szintén ennek a líceum nak 
egy ik  nagynevű tanára —  Lugossy József —  így rajzolt m e g :

Hiszek egy Istenben
Örök fény istenében,
Ki fáklyát gyújt a bölcs s a költő lángleikében.
A z ész világa győz s valamerre érhet,
Rengő sugárokkal terjeng az isméret;
Az éj rút fajzati hátrálnak szégyenben.
Hiszek egy Istenben! J u h á s z  P é ter

a máramarosszigeti ref. főgirnn. 
volt igazgatója.

** Ezzol bizonyára nem a mi iskoláinkban lévő, tanár és tanítvány között fennálló viszonyra céloz 
a cikk írója. Bzerk.
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Soós József, a kisújszállási ref. reálgimnázium igazgatója, f, évi szepl, hó 1- 

től kezdve 38 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Nagy, szinte pótolhatatlan 
veszteség érte távoztával a k isú jszállási reálgimnáziumot. 35 évig volt az intézet 
tanóra, 10 évig igazgatója is. A z  intézet mai magas színvonalra emelésében oroszlán
része volt. A  legilletékesebbek egyike, az intézet igazgatótanácsának elnöke, Török 
Imre esperes így jellemzi őt a Szeretet f. é. 7. szám ában : „Ha valakiben, úgy ő 
benne látjuk a hajthatatlan gerincű igazi kálvinista lé leknek mintaképét. Mélységes 

istenfélelem, a predestinációba vetett rendíthetetlen hit, a tudományban és gyakor
lati életben őt egyaránt jellemző bölcsesség mellett a szónoki művészetnek Ciceróra 
emlékeztető klasszikus kifejezésmódjában is mester volt. Hazafias érzése m indenkor a 
magyarság nemzeti álmainak tette apostolává. Szeretet, mondhatni a bálványozásig 
vitt szeretet fűzte őt intézetéhez, melyet 26 éves korától 62 éves koráig ápoln i, fej
leszteni soha sem szűnt meg. Egyház és iskola, a város és vidékének társadalma, 
a magyar protestáns tanügy és annak országos hírű vezetői mind-mind meghajtják 
előtte az elismerésnek, a hálának és szeretetnek lobogóját." —  Meghajtjuk mi is és 
k ívánunk Soós József kedves barátunknak, érdemes munkatársunknak, hosszantartó, 
kellemes pihenést, pihenés közben friss munkakedvet s minden munkájára gazdag 
áldást. A d  multos annos vivat, crescat, floreat I

Uj igazgató. A  kisújszállási ref. reálgim názium Soós József távozása utón 
Vada i Ferencet, az intézet 30 év óta kiváló munkását, választotta igazgatójává. 
K ívánunk az új munkásnak sok sikert, sok áldást s bizton reméljük, hogy jeles 

elődeinek m inden tekintetben méltó utódjuk lesz.

A z országos középiskolai tanulm ányi versen yek  eredm ényei. A z  1929. évi, 

immár hetedik országos középiskola i tanulmányi versenyen első helyen győzött az 
ölven versenyző iskola közül a budapesti evang. gimnázium 17 egységgel. M ásod ik  

lett a budapesti áll. Berzsenyi g imnázium  (15 egység), harm adik a budapesti c isz
tercirendi Szent Imre gimnázium és az áll. M ária Teréz ia  leányliceum (14— 14 egy
ség), negyedik a budapesti kegyesrendi gimnázium és az áll. Kemény reáliskola 
(13— 13 egység), ötödik a budapesti református gimnázium, az áll. Verbőczy-reál- 

gim názium  és a községi Eötvös reáliskola (10— 10 egység), hatodik a budapesti 
Kö lcsey reálgimnázium , a Fáy reálgim názium és a Sancta Maria leánygimnázium 
(6— 6 egység).

A z  eddigi hét tanulmányi versenyen az elért egységek számét összegezve, a 
legnagyobb eredményt a budapesti evang. g imnázium  érte el 79 egységgel. U tána 
következik a budapesti Verbőczy-reálgimnózium (67 egység).

M eresk ovszk ij: Emmaus fe lé  cím ű essay-jét hozza az Emmaus felé Evang. 
Theológusok Folyóiratának jún iusi száma. (Nyári propaganda szám.) A z  erőteljes 
tartalomból k iem eljük még dr. K. J „  Schulek Tibor, Rettmann Farkas és Zászka liczky 
Pá l cikkeit. Bakó József, Pusztay József, Rettmann Farkas, Jakus Imre és K lim ent 
Gyula költeményei színtiszta művészetet jelentenek, míg Farkas Zoltán Praeludium  
című elbeszélése feledhetetlen élménye lesz m indenkinek. —  A  virrad . . . evang. 
tanítójelöltek rovatát Papp Pál, Fekete Ferenc és Bakó József cikke i em elik magas 
színvonalra.

A  fiatal erőktől duzzadó, magas színvonalú folyóirat, amely érték tekintetében 

első helyen á ll az összes magyarországi ifjúság által szerkesztett folyóiratok között, 
megérdemli a legmesszebbmenő pártfogolást. Megrendelhető : Sopron, Ev. Theologie.
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Kormányzói e lism erés. A  kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére megengedte, hogy Erdős József dr. debreceni m. kir. T isza  István 
tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak nyugalom bavonulása a lka lm ából tanári 

és tudományos működésével szerzett k iváló érdeméiért elismerését tudtul adják.

Kétezer pengős pályadíj a protestáns történelm i kutatás céljaira. Lelbach 
Oszkár nagybirtokos az Országos Luther-Szövetség elnökéhez, Kaas Albert báró dr. 

egyetemi tanárhoz levelet írt s kétezer pengőt bocsátott rendelkezésére azzal a cél
lal, hogy a „Protestáns Történelm i Adattár“ elkészítését elősegítse. A  kije lö lt bíráló
bizottság a következő témákat állította fe l: A rtiku lá ris  helyek, Carolina-reszolució, 

Thun-patens, Thurzó György, A  két Te leki József gróf, Tessed ik  Sámuel, Nagyenyedi 
kollégium, Késmárki líceum , Protestáns bibliafordítások. A  pályaműveket, a szerzők 
nevének feltüntetésével, 1929. december 31-ig kell bekü lden i az Országos Luther- 
Szövetség igazgatója, vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr. címére (Budapest, IV. 

Deák-tér 4).

Uj egyetem i tanárok. A  kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

előterjesztésére Erdős Károly dr. egyetemi magántanár, debreceni református lelkész
képzőintézeti igazgatót, a debreceni T isza István Tudományegyetemen az „újszövet
ségi írásmagyarázat és rokontudom ányi“ tanszékére egyetemi nyilvános rendes 
tanárrá, —  Karner F. Károly dr. egyetemi magántanárt ped ig az Erzsébet Tudomány- 

egyetem evangélikus hittudom ányi karán az „újszövetségi írásmagyarázat és a rendsze
res teológia segédtudományai“ című tanszékre nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezte.

A Kopenhágában jú lius hóban tartott II. Lutheránus Világkongresszuson
Radvánszky A lbert báró egyet, felügyelő a megnyitó gyűlésen szerepelt, Prőh le Károly 
egyet, professzor előadást tartott, Kap i Béla püspök pedig az egyik kopenhágai 
templomban prédikált. A  magyar ev. egyház többi képv ise lő i v o lta k : Kuthy Dezső 
egyet, főtitkár, vitéz Kendeh-K irchknopf Gusztáv bányakerületi központi lelkész, 
Gaudy László dr. hitoktatási igazgató, Duszik La jos  m isko lc i le lkész és Scholtz 
Ödön esperes.

E csedi István egyetemi magántanárt a debreceni Déri Múzeum  igazgatójává 

választották.

A  Haris, volt budapesti görög főkonzul alapítványa segítségével Görög

országba rendezett tanulm ányúiban tagtársaink közü l résztvettek: dr. Gaál László, 
a karcagi reálgimn. igazgatója, dr. Schindler Gyula, a Veres Pálné leánygimnázium 
és Szilágyi Benő, a sárospataki ref. gimnázium tanára.

Július 28-án a kővágóőrsí ev. egyházközség és a zala i egyházmegye benső 

ünnepély keretében leplezte le és koszorúzta meg a Gyurácz F. em léktáblát a régi 
Kisgimnázium épületében, m ely 1842-től 1872-ig á llt fenn és melynél az áldott em

lékezetű püspök egyházi működését megkezdette. Beszédet mondottak : Nagy Lajos 

esperes, Berzsenyei Jenő felügyelő és Novák E lek  he ly i lelkész. A  vendégek sorában 
többek között megjelentek : To lna i V ilm os pécsi egyetemi professzor, Szelényi Ödön 
debreceni egyet, magántanár és Gaudy László  budapesti ev. hitoktatási igazgató.

a váchortyáni nagyasszony, a halhatatlan 
érdemű Veres Pá lné egyetlen leánya, esz

méinek örököse és továbbterjesztője, 82 éves korában meghalt. Em léke áldott 

közö ttünk!

Rudnayné V eres Szilárda,
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Dr. A ntal Géza dunántúli ref. püspök Írod. munkásságát (1881— 1928) arc

képpel ékesített füzetben összeállította Pongrácz József teol. tanár, Pápa, 1929.

Lehr A lbert sírem léke. A  budapesti evang. g im názium  volt nagynevű tanó 

rónak, Lehr Albertnek tanítványai, tisztelői és csa lódja művészi sírem lékkel örökí
tették meg emlékét. Lux Elek e szép alkotását 1929. jún. 11-én avatták fel kegye- 

letes ünnepség keretében. Kemény Lajos imája utón Császár Elemér egyetemi tanár 
a volt tanítványok. Lo isch János és Remport E lek az ev. gimnázium tanári kara 
nevében méltatták a nagy nyelvtudós érdemeit. Hogy a művészi síremlék megalko
tásához a szükséges összeg egybegyűlt, az elsősorban Rátz László ny. gimn. igaz
gató, a budapesti ev. gimn. volt tanítványai egyesülete alelnökének érdeme, aki 
fáradhatatlanul buzgólkodott az anyagi eszközök előteremtése körül.

Az evang. tanáregyesület pénztárába 1929. jún. 1-től szept. 2-ig a következő

összegek érkeztek :
I. Tanulók utáni járulék az 1928/29. tanévre : Békéscsabai gimn. 161'20 P.
II. Tagdijak 1929-re: Szarvasi gimn. testületé 14 tag után 56 P, dr. Kovács

Sándor, Lechn itzky Gyula, dr. Lersch Ernő, dr. Sch ind le r Gyula, V idovszky Kálm án 
egyenként 4 P. Dr. Losonczi Zoltán ev. tanóregy. pénztáros.

A „P hébe“ evang. d iakonissza anyaház a buda i hegyek között (I. Hidegkúti-

út 123/a), a Hűvösvölgy végében 6— 18 éves leányok számára internótust nyit, 
melyből a növendékek elemi isko lába s a legkülönözőbb típusú középiskolába jár
hatnak. E  mellett az anyaház ugyanott háztartási isko lát is nyit.

A  „Pressburger Zeitung“, Nagymagyarország legrégibb napilapja inak egyike. 

166 évi fennállás után egyelőre beszüntette megjelenését.

A  B ék ési Öregdiákok E gyesü lete , mely f. évi ápr. hó 21-én alakult meg,

jún. 29-én tartotta évi rendes közgyűlését dr. Te legdy Lajos ügyvéd elnökletével. 
V itéz Durkó Anta l, ügyv. főtitkár ismertette az 1796-ban alapított, tehát 133 éves is
kola történetét. Polgári Sándor tanár „Néhány szó a magyar előrehaladás problé
máiról" cím en tartott felolvasást. Örökös díszelnökökké választotta meg a közgyűlés 
dr. Dóczi Imre középisk. felügyelőt, dr. M árk Ferenc ref. lelkészt, Körber T ivadar 
c. főigazgatót és Pőcz János ny. ref. főgimn. tanárt. Egyhangú lelkesedéssel fogadta 
és emelte határozattá a közgyűlés a főtitkár azon indítványát, hogy az Egyesület a 
maga 310 tagjával csatlakozzék a Magyar Revíziós Ligához. A  közgyűlés után 200 
személyes bankett és táncmulatság zárta be az em lékezésben gazdag napot.

A ranyhárfa címen, az Országos Református Lelkészegyesület kiadásában 
hagyta el a sajtót a magyar va llásos költemények gyűjteménye. A z  anthologiát dr. 
Halm i János szerkesztette s Csikesz Sándor nézte át és látta el előszóval. A  hatal
mas, 400 o lda lt meghaladó kötet díszes k iállításban, félbőrkötésben jelent meg. 
Mintegy 612 verset tartalmazó gazdag és gondosan megválogatott tartalma nagy 
mértékben hozzá fog járulni a vallásos érzés ébresztéséhez és mélyítéséhez. De kü
lönösen nagy nyereség lesz a könyv vallásos estélyek, ünnepélyek rendezésénél, 
bőséges anyagot nyújtva szavalatokhoz, felolvasásokhoz. A  mű bolti óra 15 pengő, 
terjedelméhez és kiállításához képest szokatlanul olcsó. Terjesztésével a Sylvester 

nyomda könyvosztólya bízatott meg, ahol (Budapest, VI., Hermina-út 3j^yDnj5^jp 

rendelés eszközölhető. A *  , „
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Uj könyvek.
A rató A m ália:  A Mária Terézia leányliceum tanulóinak nancy-i 

levelezése és franciaországi tanulmányútja. Budapest, 1929. (Külön
lenyomat az értesítőből.)

Bruckner Győző:  Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi poli
tikai tervei. Miskolc, 1929.

Kierkegaard— Szeberényi Lajos Zs.:  Önvizsgálat. (Prot. Kultúrkönyv- 
tár 2.) Békéscsaba, 1929.

Kierkegaard—Szeberényi Z s .: Isten változatlansága. (Prot. Kultúr- 
könyvtár 3.) Békéscsaba, 1929.

Késmárki diáktalálkozó emlékkönyve. Szerkesztette: Krisch Jenő. 
Budapest, 1929.

Szontágh Vilmos:  A közigazgatás szabad belátása. Miskolc, 1928.
Zsedényi B éla:  Miskolc szellemi élete és kultúrája. Miskolc, 1929.
Lénárt E dit:  33 női pálya. Budapest, 1929.
Kelemen Ferenc:  A leánynevelés főkérdései. Makó, 1929.
Hacker Ervin:  Kriminalitás és bevándorlás. Pécs, 1929.
Menczer József:  Prohászka. Kecskemét, 1928.
Várdai Béla:  Dürer Albert. Budapest, 1928.
Montanus, ford. Sztehló Kornél:  Krisztus és egyháza. Elmélkedések 

a keresztyén egyház eredetéről és jelenlegi állapotáról. Bpest, 1929.
Juvanez Iréneusz:  A variatiosorok mellékcsúcsairól. Budapest, 1929.
Tóth Endre:  A pápai diák és a magyar népdal. Pápa, 1929.
Vidovszky Kálm án:  Imádkozó fiúk. Imádságok a mindennapi és a 

cserkészéletben. Budapest, 1929. Ára fűzve 2'80, vászonkötésben 4, 
bőrkötésben 7 pengő.

Böhm D ezső:  Kis zenetörténet. Iskolai és magánhasználatra. Buda
pest, 1929.

Méhely Lajos:  A németek Magyarországon. Budapest, 1929.
A z ifjúkor lélektana. ír ta : Spranger Ede. Fordította: Nagy Miklós 

és Péter Zoltán. Mezőtúr, 1929. Ára 15 pengő.
Csapiár A ladár:  Szimbolikus szabadgyakorlat. Szerző sajátja. Nagy

kőrös, 1929. Ára 2 pengő.
Faragó Bálint:  A mezőtúri ref. egyház és iskolája az 1930. évben 

400 éves lesz. Mezőtúr. Borbély. 1929.
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I) ócm Imre
folyó évi szeptember hó 30-án töltötte be 80-ik életévét. 
Ebből az alkalomból mély megilletödéssel, Isten iránti há
lával, mélységes tisztelettel és szeretettel hajtjuk meg fejün
ket, hajtjuk meg zászlónkat e kivételes korú, kivételes nagy
ságú férfiú előtt.

Hogy Dóczi Imre ki, azt nem magyarázzuk e folyóirat 
olvasói előtt. Dóczi Imre immár fogalommá lett évtizedek 
óta a magyar tanárság, a magyar közoktatásügy minden 
munkása, minden barátja szemében. Fogalommá lett, amely
ben együtt van az elméleti tudós, a gyakorlati pedagógus, 
a munkás hazafiság, a törhetetlen jellemszilárdság, a kö
telességtudás, az igazságosság, a jóság, minden lelki szépség 
eszménye. Hogy e gazdag fogalom alkotórészei közül melyik 
szebb, melyik dicsőbb, melyik nagyobb, igazán nem tudjuk 
eldönteni; nekünk úgy tetszik, hogy mindegyik egyforma 
nagy, egyformán eléri a legfelső fokot. Eléri most is, a 
80-ik év mesgyéjén.

E csodás jelenség előtt szinte elnémulunk, nem találunk 
méltó szavakat meghatottságunk kifejezésére; csak hálát 
lebegünk a Mindenhatónak, hogy Dóczi Imrét adta nekünk, 
a magyar református egyháznak, iskolának, a magyar kultú
rának. Áldott legyen az Ur, hogy megdicsőítette magát az ő 
hűséges szolgájában, akit mi büszkén, boldogan vallunk 
magunkénak /

Borsos KprplyÁj.
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A gyorsírás protestáns középiskoláinkban.
(Széljegyzetek a tanév kezdetén.)

Evek óta részt veszek az országos gyorsíró versenyek lebonyolí
tásában és eredményének összeállításában. É munkásságom során sajná
lattal kellett tapasztalnom, hogy protestáns iskoláink, — egy-két tiszte
letreméltó kezdeményezés és a szép eredményeket elért békési és bpesti 
ref. gimnáziumok kivételével —, egyáltalában nem szerepelnek a ver
senyeken. Pedig a háború előtt nemcsak szépen virágzott a gyorsírás 
protestáns iskoláinkban, hanem Pápa, Patak, Miskolc, Debrecen, Sopron 
stb. ősi fellegvárai voltak a gyorsírás művészetének is, sőt a debreceni 
kollégium s a soproni líceum ifjúsága évtizedeken keresztül nagy el
terjedtségnek örvendő gyorsíró lapot is adott ki.

Szerény elmefuttatásomban egyrészt a gyorsírás iránt ellenszenvvel 
viseltető kollégáimat szeretném meggyőzni a gyorsírás tanításának, tu
dásának hasznos voltáról és a mai nehéz, változott gazdasági és tanul
mányi viszonyok közt kellő pártolásának szükségességéről: másrészt 
gyorsírást tanító kartársaim munkáját óhajtanám megkönnyíteni azzal, 
hogy a gyorsírás iránt, — a sokat hangoztatott túlterhelés kapcsán, — 
még sok helyen megnyilatkozó antipátiát és előítéletet eloszlatni meg
kíséreljem.

I. A  kötelező gyorsírás tanításának rövid periódusa. Mint 
tudjuk, a gyorsírás tanítása a középiskolákban az 1921'22. évben heti 
1 órán kötelező volt. Ezt az egyévi kötelező tanítást a legteljesebb 
eredménytelenség kísérte, amely az akkori általános nívócsökkenés 
idején s az adott körülmények közt előre látható és várható volt. Heti 
1 órában sokszor 50—60-as létszámú osztályt gyorsírásra megtanítani 
éppen olyan pedagógiai abszurdum, mintha az I. osztályban a latin
anyagot heti 2—3 órában akarnók a tanulókkal eredményesen feldolgoz
tatni. Ehhez járult még 2 körülmény. Az egyik az, hogy a hirtelen 
életbeléptetett rendelet következtében nem állhatott elég, komolyan 
szakképzett tanár az iskolák rendelkezésére, akik mégis jobb ered
ményeket produkáltak volna, a másik pedig az, hogy akkoriban nem 
a mai egységes gyorsírást, hanem legnagyobbrészt a rengeteg kivétellel 
teletűzdelt eredeti Gabelsberger—Markovits-, az aránylagosan még eléggé 
komplikált Gab.—Mark. reform (Dengl)-rendszert, vagy a még nehezebb 
Stolze—Fenyvesi-, s a középső és magasabb fokán még kiforratlan 
Nagy Sándor-rendszert tanították. Mindezek együttes hatásaképpen olyan 
visszaesés következett be, hogy az önként jelentkező tanulók számának 
minimumra való apadása következtében a tanárok kedvüket vesztették 
s a nem kedvező időpontban, helytelenül kierőszakolt kötelező tanítás 
eredménytelensége pedig az akkor küszöbön álló tantervi revízió kap
csán elvágta az útját a gyorsírás kötelező tárgyként való újbóli beveze
tésének. így az 1924, 1926-os új tantervben a kormánykörök a gyors
írást teljesen mellőzték, a tanári karok jórészében pedig az a benyomás 
maradt vissza, hogy a középiskolai tanítás keretében a gyorsírással 
foglalkozni sem érdemes.
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II. A z egységes m agyar gyorsírás rövid historikuma. Azóta 
azonban már nagyot fordult az idő kereke, változtak a viszonyok, meg
gyorsult az élet üteme s ehhez kellett idomulnia a gyorsírásnak is, hogy 
a mai kapkodó, rohanó világ iramával lépést tarthasson s a többrend- 
szerüség megszüntetésével azt a számottevő munkaidő- és munkaerő
megtakarítást, hogy a hivatali alkalmazottak egymás írását el tudják 
olvasni, elősegítse. így vált égetően sürgős feladattá az egységes gyors
írás mielőbbi megvalósítása. „Mivel a németországi G.—M. rendszer 
reformjának és a német egységes gyorsírásnak országos tanácsok kebe
léből kiküldendő bizottsági úton való hosszabb előkészítése azzal a 
kedvezőtlen tapasztalattal járt, hogy az ilyen bizottságok csak kompro
misszumos megoldásokat tudnak létrehozni, amelyek a gyakorlatban 
hosszú éveken át kimunkált gyorsírási rendszerekkel gyakorlati érték 
dolgában nem vehetik fel a versenyt"1 s csak újabb rendszeri harcok 
színterévé teszik az iskolát: a minisztertanács a gyorsírási élet addigi 
legfőbb fórumát, az Országos Gyorsíró Tanácsot, amely már évek óta, 
de eredménytelenül dolgozott az egységes gyorsírás létrehozatalán, meg
szüntette. Helyette 1926 nyarán a gyorsírási ügyek intézésére s az 
egységes gyorsírás kérdésének megoldására a miniszterelnökség kebe
lében kormánybiztosságot állított fel s annak élére Traeger Ernő dr. 
miniszterelnökségi miniszteri tanácsost nevezte ki.

Közben Radnai Béla dr., a budapesti I. Werbőczi gimn. tanára, 
az eredeti G. M. rendszerből kiindulva, már 1912 óta kísérletezett olyan 
rendszer összeállításával, amely „az alkalmazásban lévő magyar rend
szerek értékes gondolatainak felhasználásával és összeegyeztetésével 
megvesse az egységes magyar gyorsírás alapjait.“1 Kísérletezése sikerrel 
járt s előtte egyetlen magyar gyorsírás sem volt, jelenleg sincs, amely 
annyira simulna a magyar nyelv természetéhez s oly ügyesen használta 
volna ki a rövidítési eszközöket. Rendszere 7 kiadást ért meg s folyton 
tökéletesbedett, úgyannyira, hogy az t926/27. évi versenyeken már a 
Radnai rendszer uralta a magasabb fokú 250—400 szótagos versenyeket.

M'vel a gyorsírásnak a kereskedelmi iskolákban kötelező tárgy
ként vaió tanítása, az 5 engedélyezett rendszer s az egyik iskolából a 
másikba való átlépés mellett, már leküzdhetetlen akadályokba ütközött: 
a kormánybiztos által az egységes gyorsírás megalkotására, az enge
délyezett rendszerek képviselőiből összehívott rendszerközi bizottság 
tárgyalásai során az a vélemény alakult ki, hogy a rendszer szerzőjének 
megnevezése nélkül, kisebb módosításokkal, Radnai rendszere terjesz- 
tesztessék fel a kultuszminiszterhez egységes gyorsírásként való enge
délyezésre, kiemelve, hogy rendszere annál is inkább megbecsülendő, 
mert a magyar nyelv szelleméhez simul és magyar talajból sarjadt ön
álló nemzeti gyorsírás. A kultuszminiszter az előterjesztést elfogadva, 
1927. év január 4-én 97.404/1926. V. sz. rendeletével, az egységes 
magyar gyorsírást életbeléptette s azóta nyilvános iskolákban csak az 
egységes gyorsírást lehet tanítani.

1 Traeger: A z  egységes magyar gyorsírás alapokmánya. 1927. 9., 10., 11. oldal.
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III. A z  egységes gyorsírás lényege, felosztása. A z  egységes 
gyorsírás 3 fokra oszlik. Az I. az Alapfok vagy más néven Fogalma
zási gyorsírás. Ebben a betűket, a hangzójelölést, a legegyszerűbb rag- 
és képző-rövidítéseket tanulja meg a gyorsíró, valamint azokat az ál
landó rövidítéseket, amelyeknek alkalmazása mindenkire kötelező, hogy 
a fogalmazási gyorsírással írt levelet vagy fogalmazványt mindenki 
folyékonyan el tudja olvasni. A Középfok, az Irodai gyorsírás, a nyelv
tani rövidítésekkel, a ragok és képzők kihagyására vonatkozó sza
bályokkal és a magukban is olvasható fonetikus rövidítésekkel foglal
kozik. A Felső fokon, vagy a Beszédírás-ban a gyorsírás már művé
szetté finomul és a gyorsírás tudományának ez a magas iskolája a 
beszédelemek asszociatív kapcsolatainak felismerésére, kiaknázására 
oktatja a tanulót, tehát a szavak értelmi összefüggésén alapuló rövídí- 
tési módokat foglalja össze.

IV. A z  egységes gyorsírás pedagógiai előnyei. Önként fel
vetődik most már a kérdés, hogy a pedagógiai és gyakorlati szem
pontokat figyelembevéve, rejt-e magában lényegesen számbavehető elő
nyöket az egységes gyorsírás az eddigi 4 engedélyezett rendszerrel 
szemben ? Lehet-e vele tömegeredményeket elérni ? A kérdésre hatá
rozott igennel kell felelnem. Ezt egyrészt 3 évi tanítás közben szerzett 
tapasztalataim révén erősíthetem meg, másrészt tanítványaim által nyil
vános versenyeken elért gyakorlati eredményekkel támaszthatom alá, 
1926-ig iskolámban, a budapesti Ref. gimn.-ban, az akkoriban legjobb
nak elismert Gabelsberger—Markovits eredeti rendszert tanítottam nagyon 
respectabilis eredményekkel. Ennek a rendszernek az alapfokát, a 
Levelező gyorsírást (amely cca. 350 szójelt, a kivételes írásmódoknak, 
szótag- és mássalhangzós külön jeleknek egész légióját tartalmazta), 
heti 2 óra mellett 1 iskolai év alatt éppen hogy el tudtam végezni. 40— 
50 kezdőből legfeljebb 4—5 tanuló érte el,a gyakorlati kritériumnak a 
minimumát, a 100—120 szótagot. Ezzel szemben az Egységes gyorsírás 
alapfokát, a Fogalmazási gyorsírást, febr. végére szoktam elvégezni s 
az elmúlt 1928/29. iskolai év során 43 kezdőből 28 kezdő szerepelt 
sikeresen a tavaszi nyilvános versenyeken,1 sőt közülük 6-an már a 
percenként 150—200 szótagos versenyeken is sikerrel vettek részt. 
Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy az egységes gyorsirással lehet 
tömegeredményeket elérni és a tanulókat a gyakorlati követelmények 
minimumára, 100—120 szótagra 1 év alatt meg lehet tanítani. — A közép
fokkal lelkiismeretes tanítás és gyakoroltatás mellett elérhetünk 150— 
200 szótagot, míg a felső fok a tehetségeknek és a komolyan, kitartóan 
dolgozó gyorsíróknak teszi lehetővé a gyorsírás teljes szervezetének a 
megismerését és a beszédírói fok: 300 szótag elérését. Ennek igazolá
sára felemlítem, hogy ugyancsak- az 1929. tavaszi versenyeken 20 nö
vendékem szerepelt sikeresen a 200—350 szótagos fokokon.2 A felhozott 
s ellenőrizhető pedagógiai és gyakorlati eredmények már önmagukban 
is megsemmisítik a gyorsírásban laikus kollégáknak a régi rendszerek

1 Kondói Kiss—N ősz: Beszám oló az 1929. évi tavaszi gyorsíró versenyekről. 
1929. 5. oldal.

- Kondói Kiss—Nősz: Beszám oló az 1929. évi tavaszi gyorsíró versenyekről. 
1929. 45. oldal.
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tanítása idején gyakran hangoztatott ama megállapítását, hogy: „nincs 
arányban a ráfordított idő az elért csekély eredményekkel."

V. Tanárok  —  tanítás  —  tanulók. Pedagógiai forgácsok.
Hogy mégis olyan csekély a versenyeken résztvevő prot. iskolák száma, 
azt annak tulajdonítom, hogy azok az idősebb tanárok, akik régen, 
talán még diákkorukban, sajátították el a gyorsírást, vagy 1921-ben a 
kötelező tanítás bevezetésekor „kellett“ megtanulniok: most már nem 
hajlandók még egy újat megtanulni, Vagy, ha áttértek is az egységes 
gyorsírásra s tanítják is, a régi rendszer annyira átment a vérükbe, 
hogy még küzködnek az új formákkal s addig természetesen, míg bele 
nem élik magukat, az átadás sem lehet teljesen kifogástalan és ered
ménnyel teljes. — Tanárjelölteknek, de fiatalabb kollégáimnak is, akik 
különösen olyan iskolákban működnek, ahol nincs gyorsírástudó tanár: 
feltétlenül ajánlom, hogy elsajátítva az egységes gyorsírást, szerezzék 
meg a gyorsírástanítói képesítést. Bölcsészeti fakultásra menő érettségi
zett gyorsíró tanítványaikat se felejtsék el serkenteni a képesítés meg
szerzésére. (Rávonatkozó tudnivalókat lásd a Magyar Gyorsírók Orsz. 
Szövetsége 1928-i évkönyvében. Kapható a Szövetségben, IV., Egyetem
tér 5.) — Ügyes, eredményes tanítás mellett, ha a tanár gyakorlati 
eredményeket is tud felmutatni, mindig akad elegendő jelentkező a tan
folyamokra s a mai szűkös kereseti viszonyokhoz mérten meglehetős 
és ami a fontos, legális mellékjövedelemre tehet szert a tanár. Viszont 
az is igaz, hogy ha komoly eredményeket akar elérni, heti 2 óra mel
lett, legalább 5 6 órai otthoni munkával kell számolni a lelkiismeretes
tanárnak. — Különösen óva intem a gyorsírást tanítani akaró kezdő 
tanárt attól, hogy — mint tudok rá precedenst — ne tanítványaival 
egyidőben, legfeljebb 2—3 órai előnnyel, vágjon neki a gyorsírás taní
tásának. A tanítás első évében is, a tanulók egy része t. i. tényleg 
kedvtelésből, komoly elhatározás alapján, nem pedig a tanár „személye“ 
és „tulajdonképpeni szaktárgya“ kedvéért tanul gyorsírást és nagyon 
gyakran megesik, hogy ezeknek a komolyabb fiúknak lassú a haladás 
tempója s magánszorgalomból már akkor elvégzik a tankönyvet, mikor 
a kurzus zöme még a közepén van. Ezek aztán jóhiszemű kérdezős- 
ködéseikkel nagyon könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatják a tanárt 
s egyszersmindenkorra kompromittálhatják „gyorsírási tudását".

VI. Tanárok ellenszenve — helyesírás  —  önállótlanság  —  

túlterhelés.  Szólni kell még a tanárok egyrészének a gyorsírás iránt 
táplált határozottan ellenséges magatartásáról és ellenszenvéről. Ha nyíltan 
beszélnek, azt hozzák fel ellene, hogy egyrészt önállótlanságra nevel és 
a helyesírást rontja, mások pedig minden további megokolás nélkül 
kategorikusan kijelentik, hogy a gyorsírásnak semmi köze a gimnaziális 
tantervhez, csak a szakiskolákban van jogosultsága.

Az első vádra egyszerűen azt felelem, hogy ilyet csak az mond
hat, aki nem tanult soha gyorsírást s nem tudja, hogy a gyorsírás a 
magasabb fokon, a röptében elhangzó szó lerögzítésének pillanatában, 
micsoda éles judiciumot, logikai készséget, pszichológiai önállóságot, 
lélekjelenlétet követel. A gyorsan beszélő — vagy ami még rosszabb, 
—, a szalmázó, kapkodó, befejezetlen mondatokkal operáló szónokot
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követni és beszédét visszaolvasva „áttenni“, egyike a legnehezebb, 
legfárasztóbb ész- és ídegmunkáknak. Azt koncedálom, hogy az alsó fokon 
a gyorsírás megtanulásához szükséges bizonyos gépiesség, de csak addig, 
míg tudatossá nem válik benne a rövidítési elv, csak addig, míg ön
állóan nem tud dolgozni és rövidíteni. Ez nem önállótlanság. Ugyan
ennek a gépiességnek a szükségességét tapasztalhatjuk minden tudomány- 
szakban — nyelveknél, zenében, kézügyességeknél egyaránt — a 
tanítás kezdetén. Sőt tovább megyek, Nemhogy önállótlanságra nevelne, 
hanem gyakorlás, díktálás közben a közgazdasági és politikai élet leg
különfélébb mezejéről vett diktátumaival tágítja a tanuló látókörét, 
gondolatvilágát s játszva, fiatal, fogékony ésszel olyan fogalmakkal, 
témakörökkel ismerkedik meg, amelyeket talán csak hosszú évek múlva 
vagy a szakkérdésekkel való alapos foglalkozás után tanulhatna meg. 
Ez a gyorsírás révén szerzett általános tájékozottsága már diákkorában 
magasan tanulótársai fölé emeli a gyorsírással foglalkozó tanulót.

A helyesírással pedig úgy áll a dolog, hogy komoly, jó gyorsíró 
csak az lehet, aki a magyar nyelv szabályaival, a nyelvtan és helyes
írás elemeivel teljesen tisztában van, mert a rendszernek a 2-ik és 3-ik 
foka teljesen nyelvtani alapokon, a rag- és szóvonzatokon épül fel. 
Tehát éppen fordítva áll a dolog: gyorsíró nem lehet az, aki nem tud 
helyesírást és nyelvtant, a gyorsírás már csak tudatosabbá teszi és 
erősíti benne a nyelvérzéket.

Hogy a gyorsírásnak csak a szakiskolákban a helye: nem áll. 
Az intelligens, magasfokú beszédíró gyorsíróknak 98"/o-a a közép
iskolákból, nem pedig a kereskedelmi iskolákból került ki. A parla
mentben, a fővárosi gyorsirodában, a napilapoknál mind gimnaziális 
s egyetemi végzettségű gyorsírók vannak, mert a gyorsírás magasfokú, 
klasszikus műveltségen alapuló átfogó intelligenciát — nem pedig egy
oldalú szakirányú képzettséget •— kíván, amelyet csak a középiskolákkal 
kapcsolatban lehet elsajátítani. A kereskedelmi iskolák egyoldalúan 
képzett gyorsírói csak a bank és kereskedelmi szakma sablonos, meg
szokott keretei közt mozognak, munkájuk százszor önállótlanabb, mecha- 
nisztikusabb, mint a Oeszédíró gyorsíróké, akik a gimnáziumokból 
kerülnek ki.

Az ellenséges érzületű tanárok másik része — akik nem nyílt 
sisakrostéllyal támadnak — a túlterhelés köpenyegével takaródzik. 
Szó sincs róla, elismerem, van túlterhelés az iskolában, de csak a 
rendes tantárgyak és a „kötelezően“ előírt mellékfoglalkozások terén, 
nem a rendkívüli tárgyaknál. A tanuló kénytelen németet, franciát, 
angolt tanulni vagy rendkívüli tantárgyként, vagy otthon, mert olyan 
iskolát még nem láttam, amelyik osztatlan osztálylétszám mellett, hogy 
pesti kifejezéssel éljek : „perfekt“ megtanította volna a tanulót. Hasonló
képpen van ez a gyorsírással, cserkészettel, bibliakörökkel, vívással, 
svédtornával is. Ha a rendes tanterv keretében nem kapja meg, vállalja 
a többletmunkát önként, a rendes kereteken kívül, mert a szíve odahúzza, 
mert érzi, hogy az életben szüksége lesz rá, mert érzi, hogy lelke-teste 
egyensúlya, műveltsége kifinomítása miatt, szüksége van rá. Ezek olyan 
momentumok, amelyeknek titkos rúgói a lelkek mélyén rejtőznek s
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amelyeket nem lehet paragrafusokkal rendszabályozni és jelszavakkal 
elintézni. Minden csak a tanár irányításától függ. Komoly gondolkozásé, 
józan fiú helyes irányítás mellett nem megy túlzásba, megőrzi az arany 
középutat s nem válik számára semmiféle önként vállalt munka túl
terheléssé. 10 legkiválóbb gyorsíróm közül — akik megszerezték isko
lánk számára a Magyarország gyorsíró csapatbajnoka címet — 7 jeles 
tanuló. Nagyon nagy ritkaság az. hogy a gyorsírás terén kimondottan 
gyenge vagy pláne rossz tanuló érjen el kiváló eredményeket.

Még csak egyet. Evek óta figyelemmel kísérem iskolánk növen
dékeinek eloszlását a rendkívüli tárgyak és a különféle önként vállalt 
iskolai munkák mezején. Sajátságosán, önként oszlanak meg a külön
féle munkatereken, mégpedig nemcsak az egyének, hanem sokszor egész 
osztályok. Az egyik osztály „gyorsíróosztály“, a másik cserkész, a 
harmadik a sportra veti rá magát, a negyedikben biblikus szellem az 
uralkodó. Mindig attól függ, van-e egy kiválóbb, rátermett, ifjú vezető
szellem abban az osztályban, aki magával tudja ragadni, animálni tudja 
a többit bizonyos irányban ? Megpróbáltuk már, hogy bizonyos gyen
géd presszíót próbáltunk kifejteni mondjuk a gyorsírás, vagy a cser
készet, vagy az énekkar érdekében. Nem ment a dolog. Mentek a 
maguk feje s az osztály kialakult, uralkodó közhangulata szerint.

VII. A  gyorsírás haszna. Újabb elhelyezkedési lehetőségek 
és előnyök a gyorsírás révén. Elcsépeltnek látszó téma. De a há
ború utáni rohanó élet annyi új alkalmazási lehetőséget vetett felszínre, 
hogy, különösen a vidéki tanulók felvilágosítása érdekében, megpróbálom 
csoportosítani. Bármennyire tiltják is a módszeres utasítások és külön
féle rendeletek a középiskolában a jegyzetkészítést, magunk közt valljuk 
meg őszintén, hogy az algebra, fizika, történelem, irodalomtörténet stb. 
tanulása, magyarázata közben óhatatlan, hogy a tanuló otthoni mun
kájának s az ismétlések megkönnyítésére, ne rögzítse meg különösen 
egy-egy nagyobb fejezet taglalásánál, a tanár jól átgondolt, összefoglaló 
áttekintéseit, jegyzeteket ne csináljon, ha máskép nem, titokban. Ki van 
előnyben ? A gyorsírni tudó. Diákkoromban is, de most is — hiszen több 
esetről tudok — az egyes vidéki városokban gimnazista gyorsírók 
rendes díjazás mellett rendszeresen írják a városi, megyei közgyűlé
seket, Falu- és Gazdaszövetségi propaganda üléseket. S ki ne örülne 
annak, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok közt diákjaink nyomo
rukon önmaguk igyekeznek segíteni. Az egyetemen már a mi időnkben 
is nehéz volt a szegény diák helyzete, de százszorta nehezebb ma. 
A diáknyomornak olyan feneketlen mélységei tátonganak, a könyvek, 
jegyzetek olyan méregdrágák, hogy a legtöbben csak kölcsön jegyze
tekből tanulhatnak. Micsoda előnyben vannak társaik fölött a gyorsírni 
tudók ? Egyetemre járó volt tanítványaim hányszor hálálkodnak, hogy 
szigorúan vettem a már beiratkozottak számára a gyorsírási kurzus 
látogatását s nem engedtem őket elposványosodni, „bliccelni“, milyen 
hasznát veszik. Még a gyengébbek is nekifeküdtek s használják, alkal
mazzák, nem is szólva arról, hogy egyes jobb gyorsíróim litografált 
jegyzetek szerkesztése, kiadása által egészen megtollasodtak. A parla
menti-, székesfővárosi gyorsiroda tagjai, a Magyar Távirati Iroda (MTI),
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az Országos Tudósító tisztviselői, a napilapok parlamenti tudósítói, 
telefongyorsírói, híres politikusok, miniszterek magántitkárai, mind a 
gyorsírás révén jutottak álláshoz s gyorsírással keresik kenyerüket. De 
egyes foglalkozási ágaknál is nélkülözhetetlen a gyorsírás tudása. Buda
pest székesfőváros tanácsa p. o. 1926. IX. 9-én tartott ülésében ki
mondotta, hogy a közigazgatási hivatalok minden ágában megköveteli a 
kinevezésre pályázóktól a gyorsírás ismeretének igazolását, tehát az ú. n. 
minősítési törvényt változtatták meg. A főváros összes ideiglenes alkal
mazottait tanfolyamokra rendelték ki s rendes miniszteri bizottság előtt 
kellett nekik az úgynevezett „irodai gyorsírói“ vizsgát letenni. Ugyan
ilyen értelmű határozatot hozott nem régiben Győr város tanácsa is. 
Az igazságügymínisztériumban komoly formában tárgyalnak arról, hogy 
az igazságügyi tisztviselőknek, sőt a jogvégzett törvényszéki jegyzőknek 
és titkároknak is igazolniok kell majd a gyorsírás tudását. A gyorsírási 
ügyek kormánybiztosa feladatkörének is egyik legfontosabb része, hogy 
a gyorsírás állami szolgálatba való bevezetése tekintetében a szak
minisztériumoknak segédkezzék és a közigazgatási gyorsírás kérdését 
dűlőre vigye. így azután nem csodálkozhatunk azon a kultuszminiszteri 
nyilatkozaton, hogy „a gyorsírásnak a középiskolákban való kötelezővé 
tétele is lassan újra napirendre kerül."

Egyházkerületünkben egyházi főhatóságunk, a főtiszteletű püspök 
úr, már két éve felhívta az iskolákat a gyorsírás tanításának fontossá
gára s azt melegen ajánlotta az iskolák figyelmébe. Végül utalok még 
Ravasz László püspök úrnak A gondolat lefotografálása címen a gyors
írásról tartott szuggesztív erejű, ihletett beszédére. Az ő klasszikus, 
tömör gondolataival s azzal az óhajtással végzem soraimat, hogy bárha 
sikerült volna kollégáimat a gyorsírás kulturális és gyakorlati jelentő
ségéről meggyőznöm s vajha soraim nyomán újabb melegágyai támad
nának a gyorsírás művészetének az ősi protestáns iskolákban. Ravasz 
László püspök hosszabb beszédének kérdéses passzusai a következők :1

„A világon a legnagyobb életformáló hatalom a beszéd, az élő 
szó . . .  A gyorsírás van arra hivatva, hogy az élő beszédet, a gondo
latnak ezt a világformáló erejét megragadja, lefotografálja a késő nem
zedékek számára . . . Azután a gyorsirásnak egy óriási jelentősége az, 
hogy az alkalom kihasználás művészetére tanít meg. . . Mód, eszköz 
arra, hogy a szálló gondolatot, a futó percet megragadjuk, hogy amint 
jönnek elibénk az időnek küldöttei: az órák, elvegyük belőle, amit 
hozott, hogy gyorsabban éljünk, teljesebben éljünk, hogy többek legyünk.

A gyorsirásnak rendkívül nagy nevelő, jellemfejlesztő ereje is van. 
Az emberi tehetség nem egyéb, mint a szellem és ennek szívverése a 
reflexmozdulat. A reflex az az ősmozdulat, amiből az egész szellemiség 
kialakul, kiépül. Az a különb- és mag'asabbrendű szellem, amelyiknek 
távolabbi pontokat fog össze gyorsabban a reflexmozdulata. Ebben a 
reflexmozdulatban gyakorol titeket a gyorsírás akkor, amikor az időnek 
majdnem a minimuma alatt a hallott szót reflexszerűen le kell rajzolni

1 Kondói Kiss: A  Kónv i vándordíj ünnepe. Egységes Magyar Gyorsírás Könyv
tára. 2. sz. 1928.

▲
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úgy, hogy ezekben a képekben egy nagy absztrakciót végezzelek, nagy 
összefoglalásokat, nagy rendezéseket, nagy egyszerűsítéseket. Ezzel az 
általánosnak, a lényegesnek a megtalálását segítitek elő. A lényegre, a 
gyorsaságra, a résen állásra és győzelemre tanít és gyakorol a gyors
írás . . .  “

Kondói Kiss József dr.

A tanárképzésről.
A  gyakorlati tanárképzés megszervezése. írta : Dr. Barankay

Lajos. M. Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1928.
Erről a 24 oldalas tanulmányról tulajdonképpen csak ennyit kel

lene írnom: minden tanár olvassa el, úgy a kezdő, mint a nyugdíjra 
megérett tanár.

Minthogy azonban az ajánlás még nem meggyőzés, azért szívesen 
foglalkozom bővebben is az érdekes és értékes kis tanulmánnyal. ,

Rövidre szabott mondanivalóit 20 pontba foglalja a szerző a gya
korlati tanárképzés megszervezéséről. Mindenekelőtt szól a kérdés 
fontosságáról s egy kis történeti visszapillantást tesz a fejlődés négy 
fő fázisára.

Nálunk a XIX. század közepéig szokás volt, hogy humaritas- 
osztályokat végzett ifjakat osztottak be a grammatikai osztályok taní
tására. Németországban is, bár a XIX. század elején a porosz és bajor 
gimnáziumok igen fejlett mintául szolgálhattak a középiskola intézmé
nyiének, a tanárképzés ügye csodálatosképpen meglehetősen elhanyagolt 
állapotban maradt, mert éppen csak annyi ismeretet kívántak itt is a 
tanártól, amennyi a tanításhoz szükséges.

A tanárképzés fejlődésének második fázisában az igazi tanár 
eszményképét a sokoldalú és alapos tudásban keresték. Sturm, Come- 
nius, Bisterfeld, Apáczai tudós egyénisége az eszménykép.

A fejlődés harmadik fázisában a szaktudáshoz már hozzákapcsol
ják a tudományos pedagógia elveinek ismeretéi, valamint ezeknek 
gyakorlati alkalmazását is. Herbart a königsbergi egyetemmel kapcso
latos pedagógiai szemináriumot létesít. Ilyen szemináriumok keletkeztek 
ezután Németország több egyetemén és nálunk is rendes kísérője lett 
a pedagógiai szeminárium az egyetemek filozófiai fakultásának. A jelöl
tek a szemináriumokban megtanulhatták, miként kell tanítani, de nem 
láthatták, nem gyakorolhatták a nevelőoktatás sokoldalú funkcióját, 
ezért a németek a filozófiai fakultást kapcsolatba hozták egy, a gyakorlás 
céljaira szolgáló gimnáziummal is. így jött létre nálunk a Kármán Mór 
által megszervezett gyakorló gimnázium, mely azonban a jelölteknek 
csak egy csekély töredékét fogadhatta magába. Behozták a próbaévet 
s a jelöltek maguk kerestek intézetet, ahol a gyakorlati évet elvégezzék. 
Majd egyes állami iskolákhoz, kellő gyakorlattal bíró szaktanár mellé 
osztották be a jelöltet s ha volt szeme és rátermettsége, hamar bele
jött a dolgába, egy-két utasítást talán kapott is a szaktanártól.
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Nagyon jól mondja az élesen látó szerző, hogy talán kapott uta
sítást is, mert — nem lévén semminemű ellenőrzés — bizony volt 
olyan szaktanár is, aki a jelölttel csak akkor volt együtt az osztályban, 
amikor bemutatta diákjainak. Fáradozásaiért azonban hűségesen felvette 
a vezetésért kijáró tiszteletdijat.

A negyedik fázis e hiányok pótlására olyan gyakorló 
iskolák létesítését tartja szükségesnek, melyekben a vezető tanárok és 
a beosztott jelöltek működésénél a szaktudományosság, a nevelés- 
tudomány s a gyakorlati nevelés és oktatás összes nézőpontjai érvé
nyesülhessenek, összhangban az egyetemek filozófiai karával össze
kötött tanárképző- intézetek tudományos munkájával. A feladat 
sokoldalúsága és művészi karaktere mutatja legjobban a gyakorló 
iskola jelentőségét.

A tanárképzés és a gyakorló iskola jelentőségének megvilágítása 
céljából rámutat még a szerző arra a kárbaveszett időre, mely eltelik 
a kezelő tanár hosszas és közben eredménytelen kísérletezéseivel és 
így a próbálkozásokra fordított időt és energiát nem képes gyümöl
csözően hasznosítani, holott az iskola nem lehet a kezdőemberek 
önkényes próbálkozásainak a szintere.

Ezzel kapcsolatban a tanári pálya iránti szeretettől eltelve, a 
tanári munka nehézségének teljes méltányolásával, de 'mégis elfogulat
lanul és meggyőzően állapítja meg a tanári pálya és a hivatalnoki, 
valamint a szabad területeken mozgó lateiner pályák közötti nagy 
különbséget. A szellemi felkészültség, a kötelességtudás, a pontosság 
és lelkiismeretesség állítja elénk az eszményi hivatalnok képét. A 
tanár e tulajdonságok teljes birtokában a nevelőtanítás szempontjából 
nagyon is gyenge munkaerő lehet. Neki a szellemi és lelki működések 
egész skálájára van még szüksége, hogy igen jó tanárrá váljék s így 
megfeszített erővel dolgozhat éveken át anélkül, hogy igazi értékét 
felismernék. A hivatalnok ellenben a jól végzett munka sikerében 
azonnal gyönyörködhet; a bíró egy nagyszerűen megszerkesztett Íté
lettel, a mérnök egy grandiózus építménnyel, az orvos egy sikerült 
kezeléssel vagy operációval egy csapásra megnyerheti a felsőbb hatóság 
vagy a közvélemény elismerését. Innen származtatható a tanár munká
jával szemben a nagyközönség, sőt az illetékes körök közönye; a 
tanársággal szemben pedig az erkölcsi és anyagi megbecsüléshiány. 
Éppen ezért bármennyire ideális, de egyúttal legháládatlanabb is a 
tanári munka.

Igazi hozzáértéssel, élénk színekkel, vonzóan részletezi a hiva
tását átérző tanár sokoldalú munkáját. A nagyvállalatok, intézmények 
vezérigazgatójához hasonlítja a tanárt. A világ legszerényebb jövedelmű 
vezérigazgatói tehát a tanárok, kik felelősséggel csak önmaguknak tar
toznak és éppen ezért a becsületnek és a tisztességnek sehol olyan 
nagy súlya nincs, mint a tanári pályán. Itt már a helyettes tanár is 
teljesen azonos funkciót tölt be, teljesen azonos szellemi és erkölcsi 
értékek felett rendelkezik, mint bármelyik idősebb kartársa; pedig hol 
van javadalmazás, tanultság és tapasztalat tekintetében azoktól! Ezért 
fontos a megfelelő berendezésű gyakorló iskolák intézménye.
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Mindezeket, tanulmányának legszebb részeit, a 6. és 7. pontban 
mondja el. Bár olvasnák nemcsak a tanárok, hanem mindazok, akik 
a tanári munka igazi értékelésénél oly kevés megértést tanúsítanak.

Abból az alkalomból, hogy az egyetemi székhelyeken most van 
szervezés alatt a gyakorló iskolák intézménye: a tudományos peda
gógia látószögéből világít rá azokra a vezető gondolatokra, amelyek a 
szervezésnél nélkülözhetetlenek.

Az első kérdésre, vájjon a nevelőtanítás gyakorlása milyen viszonyba 
kerüljön az elméleti tudással, a németországi tanárképzés múltjának és 
jelenének taglalása alapján a következőkben adja meg a választ: „A 
teleologiának, a didaktikának és a metodikának, mint a rendszeres 
neveléstudomány főágazatának kell kiemelkedő helyzetet elfoglalniok 
s olyan összekötő kapocsként szerepelniük, amely a szaktudást és a 
nevelőtanítás gyakorlatát természetszerűleg egybefűzí." Hangsúlyozza 
emellett, hogy a magunk gyakorlóiskoláit nemzeti művelődésünk sajátos 
szükségleteiből és ideáljaiból kell kifejlesztenünk, amely szükségletek 
és ideálok nem azonosak egy nemzetéivel sem.

A jelölteknek a gyakorló iskolában olyan képességet kell nyerniük, 
hogy tanítványaik oktatásában meg legyen a természetes készségük az 
ismeretelemeknek nevelőhatású elemekké történendő átformálására. Ezen 
elv keresztülvitelére gyarkorló iskoláinknak olyan berendezkedésre van 
szükségük, hogy egyrészt összekötő tagként szerepeljenek a tudomány- 
egyetem és a középfokú iskolák között, másrészt pedig az általuk 
nyújtott tanárképzés összekapcsoló láncszeme legyen az egyetemi 
tanulmányoknak és az önálló tanári gyakorlatnak. Teljesen át kell 
vennie az eddigi, az egyetemekkel kapcsolatos tanárképző-intézetek 
szerepét, hogy az egyetem filozófiai kara újra visszanyerje tiszta tudo
mányhirdető, fejlesztő és kutató jellegét.

Vidéki egyetemeken a tanárképző intézet szerepének a gyakorló 
iskolák által történő átvétele talán nem okozna érezhető zökkenést, 
különösen, ha az egyetem a gyakorlóiskola igazgatótanácsában teljesít
hetné ellenőrző szerepét, de Budapesten a mai tanárképző-intézetnek 
megszűntével a jelöltek nagyon sok jeles középiskolai pedagógus elő
adásától és gyakorlatától esnének el. Ha pedig a tanárképző-intézetnek 
a kipróbált gyakorlattal és szaktudással biró középiskolái pedagógusok 
mellett csak olyan egyetemi tanárok lesznek előadói, akik nem közvet
lenül múzeumi vagy, könyvtári tisztségből kerültek az egyetemi kated
rára, hanem előbb a neveléstudománnyal és a nevelés gyakorlatával is 
behatóbban foglalkoztak: ennek a vizsgára készülő jelöltek mindig 
nagy hasznát fogják venni s olyan szaktudásra tehetnek szert, melyhez 
pusztán a filozófiai karon nem juthatnának. A budapesti egyetem tanár
képző-intézetének igazgatótanácsa az utóbbi években már erre a helyes 
útra tért, hiszen az 1928—29. tanév második felére hirdetett előadások 
és gyakorlatok közül 20-at tartanak egyetemi tanárok, 30-at pedig 
középfokú iskolák neves pedagógusai. Sajnos, az előadó egyetemi 
tanárok között még mindig van olyan is, aki a középiskola küszöbét 
azóta át nem lépte, amióta leérettségizett.

Valószínűen a tanárképző-intézet igazgatótanácsának köszönhető
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az is, hogy a tudományegyetem legutóbbi tanrendje szerint már nem 
hirdették egyetemi tanáraink ugyanazon szakon egy- és ugyanazon 
időre előadásaikat, mint azt — a tanárjelöltek legnagyobb hátrányára — 
azelőtt éveken át tapasztalhattuk. Még egyet vigyen keresztül az 
igazgatótanács: bölcsészettan-hallgatók részére a kötelező, de ingyenes 
kollokviumokat! Lesz szakképzett tanár bőven és áldani fogja érte 
időtlen időkig a hazai középiskolai tanítás- és nevelésügy. Ilyen hata
lommal a gyakorló iskolához az egyetemtől lekapcsolt tanárképző-intézet 
sohasem rendelkezhetnék.

Mivel a gyakorló iskoláknál a tanító- és tanulószemélyzet közé a 
tanárjelöltek közössége, mint részben passzív, részben aktiv tényező 
ékelődik közbe, ezért a szerző szerint csak gyökeres átszervezés 
vezethet célra. A kérdést rendes középiskolákon végzendő foltozó 
munkával megoldani nem lehet, Az új intézmény két részre, a rendes 
iskolai és a jelölteket magában foglaló szemináriumi tagozatra oszlanék. 
A kettő között az egységes pedagógiai összeköttetést az igazgató és a 
vezető tanárok működése hozná létre.

Minthogy a jelöltek képzésében követelményként állította fel a 
szerző a rendszeres neveléstudomány centrikus helyzetét a szaktudás 
és a gyakorlati ügyesség között, az igazgató és a vezető tanárok sem 
lehetnek csupán jeles szaktudósok, avagy csupán kiváló gyakorlati 
oktatók, hanem a szaktudásnak és a gyakorlati ügyességnek bele kell 
olvadnia egy magasabb fokú pedagógiai elméleti képzettségbe. Taná
roknál. igazgatónál egyaránt csak tudományművelő képességet kíván.

Ezek mellett a szempontok mellett azonban szerintem fontos az, 
hogy kiválogatásuknál egyedül a több évi gyakorlattal már beigazolt 
rátermettség legyen az irányadó s nem az összeköttetés és hasonló 
melléktekintetek. Teljesen kezdő tanár azonban, ha még olyan kitűnő 
erőnek mutatkozik is, nem kezdheti működését gyakorló iskolánál. 
Viszont az igazgatónak kell ügyelni arra, ha egy működő vezető tanár 
nélkülözi már a nehéz feladatához szükséges rugékonyságot, más 
könnyebb munkakörben nyerjen alkalmazást.

A 16. pontban részletezi az igazgató feladatait. Felveszi, beosztja 
a jelölteket. Ellenőrzi szorgalmukat, magatartásukat. A tanári karral 
együttesen megállapítja a hetenként egyszer tartandó praktikumok s a 
havi teoretikumok tárgyát. A megbeszéléseken elnököl. O felelős az 
egyes vezető tanárokkal együtt a jelöltek gyakorlati képzettségében 
elért eredmény helyes megítéléséért, amely igen ügyes, illetve ügyes 
jelzéssel a tanév végén a jelöltek részére kiállítandó s a pedagógiai 
vizsgálatra jelentkezéskor felmutatandó igazolványba, majd pedig az 
oklevélbe is belekerülne.

A jelölt magatartásának ellenőrzéséhez volna egy megjegyzésem. 
Ha az igazgató és a vezető tanár atyai jóindulattal viseltetik a jelölt 
iránt, mindig meg fogja találni a módot és alkalmat ahhoz is, hogy a 
jelölteket, ha szüksége mutatkoznék, figyelmeztesse a fegyelmezésnek, 
a tekintélybiztosításnak egy-két, talán lényegtelennek látszó külső ténye
zőjére is.

A tanár mindig úri emberként álljon a diák előtt és soha egy
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pillanatra se keltse fel a diákban azt az érzést, amit egy kevésbbé 
gondozott, szegényes külsejű ember látása vált ki belőle. Nem gondo
lok itt olyan tanárra, aki naponként vasalt nadrágban s az ezzel járó 
negédes léptekkel jön diákjai e lé ; a világért sem! Csak azt szeretném, 
hogy a színehagyott, fluoreszkáló, vagy éppen folytonossági hiányban 
leledző ruhadarabok ne kerüljenek a diák elé a katedrán. (De a sport
ruhák s e !) Sok tanár így gondolkozik: ebben a ruhában már nem 
igen mehetek az emberek közé, majd elhordom az iskolában. Rosszul 
gondolkozik!

További részletezést ad még a vezető tanár működéséről is. 
Figyelemreméltó a következő megállapítása: „A növendékekre legnagyobb 
mértékben nevelöhatású s a jelöltekre leggyümölcsözőbb a keresetlen, 
természetes menetű, szolid tanári munka, amely mindig tisztában van 
vele, mikor, mit és hogyan alkalmazzon. Később, mikor a jelölt veszi 
át a tanítást, a vezető tanárnak állandóan jelen kell lennie. Tapaszta
latait azonban csak az óra végén vagy a legközelebbi praktikum kere
tében hozhatja a jelölt tudomására."

Ez a szerepe a vezető tanárnak szerintem a legfontosabb és még 
képességgel kell bírnia arra is. hogy a jelöltnek az egyetemről hozott 
bálványait mindjárt az első kísérletnél ledöntse. Az egyetemi hallgató 
tanulmányai közben sokszor azt veszi észre, hogy tudományszakot, pl. 
a földrajzot a fejlődés azon fokán hallgathatja kitűnő tanárától, amely 
néki nemcsak újszerű, de elég érdekes és szép is ahhoz, hogy meg
szeresse és alig várja, hogy az új prespektívát és új ismereteket nyújtó 
tudományt az egyetemről átplántálhassa kis tanítványaiba. Professzo
rának intuitív előadásától lenyűgözve, nem veszi észre, hogy ami helyes 
az egyetemen, az értelmetlenséget okozhat a középiskolában és dacára 
a tanterv és utasításoknak, dacára a józan ész diktálásának, mihelyt 
egyedül van első osztályos diákjaival, boldogan tanítgatja őket a Dráva, 
vagy a Magyar Közép-Hegység, törésvonalainak, rögvetődéseinek rejtel
meire 1 Az a botanikus tanárjelölt, aki négy év alatt sikeresen keresztül
rágta magát a fontosabb famíliák genusain, ismertebb speciesein, mind
ezeket latin nevükön vágatja be tanítványaival, nem gondolva arra, 
hogy szerencsétlen diákja a legtöbb növényt nem is látta és soha éle
tében nem is fogja látni. Az ilyen értelmetlen és memóriagyilkoló 
kísérletektől kell a vezető tanárnak túlbuzgó jelöltjeit végérvénvesen 
elriasztani. Ez lesz nagyfontosságú működésének legszebb sikere.

A gyakorló iskolai tanárok munkakörébe illesztené be a növen
dékek tehetségállapotának minden tanév elején történő kipuhatolását, a 
kiállított egyéni és jellemlapok alapján figyelemmel kellene kísérniük 
fejlődésüket s a nyert tanulságokhoz képest egyénítenék a módszeres 
eljárást. Az idetartozó teendők ismeretébe és gyakorlásába be kellene 
vezetniök a jelölteket is.

Csodálkozom, hogy ez a képzett, finomra csiszolt elme is beszél 
a jellemlapokról, a középkori pedagógiának erről a csodabogaráról, 
melyet a mi protestáns iskoláink tradicionális nevelési szelleme sohasem 
tűrt meg; ma már az egész világon ki is ment a gyakorlatból, de a mi 
állami középiskoláink legújabb rendtartásába mégis belekerült! Vigasz
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taló csak az, hogy ezt az eljárást, amely nélkülöz minden pedagógiai 
belátást, az állami iskolákban sem igen fogják állandósítani.

Érdekes a jelöltek munkarendje. A szemináriumba való felvétel 
alapja a szakvizsgálati értesítő. A szemináriumi tagság kötelezettsége 
két évre terjedne. A pedagógiai vizsgálat letételére már az első évi 
sikeres szemináriumi működés feljogosítaná a jelölteket; a második 
évet azonban még az oklevél megszerzése esetén is kötelesek volnának 
gyakorlóiskolai működésre fordítani. Kinevezésük vagy megválasztásuk 
esetén azonban azonnal ideiglenes rendes tanárokként alkalmaznák. Az 
egyéves helyettestanárkodás csak azokra volna kötelező, akik okleve
lüket kellő szorgalom vagy gyakorlati ügyesség hiánya miatt csak a 
második gyakorlati év végén vagy később szerzik meg.

Nem gondolt a szerző eme módozatok felállításánál arra, hogy az 
ő helyettestanárkodása milyen megalázó, megbélyegző lenne ?! Újra 
életre hívná a végérvényesen eltemetett ideiglenes rendes tanári állást 
is. A tanárt hat évi megfeszített egyetemi munka után juttatná 134 
pengős álláshoz. Még a mostaninál is gyatrább kilátások! Mindezekre 
azonban semmi szükség, mert a két évre terjedő szemináriumi tagság
nak semmi értelme nincs. Ügy kell megszervezni a gyakorló iskolát s 
a jelöltek számához képest annyit kell megszervezni, hogy a jelöltek 
intenzív munkával egy év alatt megszerezhessék a szükséges gyakorlatot.

Szemináriumi munka az is, hogy a jelölt tanításán egy-két társa 
is jelen legyen. így az önkritikához csatlakoznék a társak tárgyilagos 
kritikája is. A koncentráció szempontjából a jelöltnek más szakos 
tanárok, illetve jelölttársak tanítását is látogatni kell. Kötelességük volna 
az intézet felszerelési tárgyainak, szertárainak, laboratóriumának, szem
léltető eszközeinek megismerése és használata, valamint a praktikumok 
és teoretikumok jegyzőkönyveinek a vezetése. Kötelesek az iskolai 
ünnepélyeken részt venni, az intézetben és a kirándulásokon a fel
ügyelet gyakorlásában közreműködni.

A szemináriumi munka egyik fontos feladatának tartom azt is, 
hogy a jelöltnek ismételten alkalma nyíljék szónoki képességének ki- 
fejlesztésére. Amennyire fontos a tekintély öregbítése szempontjából is 
a szónoki tehetség, annyira kevés tanár rendelkezik vele.

A tanulóifjúság szükségleteinek kielégítéséről szól a 18. pont. 
Helyes szervezettség mellett a gyakorló iskola nincs, nem is lehet 
hátrányára a tanulóifjúságnak. Téves volna azonban az a vélemény, 
hogy az iskola sajátos jellegénél fogva csak a kiválóbb növendékeket 
fogadhatja magába.

A 19. pont a dologi természetű berendezésekről azt mondja, hogy 
a tökéletesebb és jobb felszerelés fogja kiemelni a gyakorló iskolákat a 
többiek közül.

Bizony ez középiskolai oktatásunk gyengéje lesz, mert minden 
iskolának egyformán tökéletes és jó felszereléssel kellene rendelkeznie.

„Jó tankönyvek dolgában szintén vezetnie kell a gyakorló isko
lának, ahol a maihoz hasonló, hevenyészett tankönyvek használatát nem 
lehet megengedni."

Ebben a tekintetben sem lehet különbség a középiskolák között.
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Rossz tankönyvek használatát sehol sem lehet megengedni. Hevenyészett, 
rossz tankönyvek csak a mai bírálati rendszer mellett lehetségesek, no 
meg olyan réndszer mellett, hogy a tankönyvírás fényes üzlet a kiadó
nak, a tankönyvírónak pedig — legfeljebb bizonyos ambíciók kielégítése. 
Ha megkapja a bíráló a kinyomatott tankönyvet s elveti, mi történik ? 
Megjelenik a háttérben az érdekelt kiadó s addig keresnek újabb 
bírálót, míg valamelyik elfogadja s a tankönyvet engedélyezik anélkül, 
hogy a hibák ki lennének javítva s a hiányok pótolva.

„A vezető tanárokra háramlik a kötelesség, hogy jó tankönyveket 
szerkesszenek." Helyes! „Addig is litografált jegyzetek, gépen írt és 
sokszorosított pótlások stb. útján segítsenek a mutatkozó hiányon." 
Nem helyes I Egy, hevenyészett tankönyv, melyet legalább a bírálója 
elfogadott s a nyilvánosság kritikája alatt áll, még mindig jobb lehet, 
mint olyan jegyzetek, melyeket csak az írója — fogadott e l!

Végül a 20. pontban megállapítja a praktikum és teoretikum körét, 
a „szervezeti szabályzat" tartamát s hangoztatja, hogy a vázolt elvek 
és kívánalmak keresztülvitelével közelítjük meg a gyakorlati tanárképzés 
eszményi s egyúttal a valóságos magyar életre nézve is igazán értékes 
formáját.

Meggyőződésem, hogy a teljes hozzáértéssel, helyesen tárgyalt 
elvek és kívánalmak keresztülvitele mellett is csak akkor lesz megfelelő 
az eredmény, ha az eddigi tanárvizsgálati rendszert is megváltoztatják. 
Az óvatos szerző a 13. pontban ennyit mond e fontos kérdésről: 
„Egyébként az egyetemi tanulmányok, valamint a tanárvizsgálat mai 
rendje is érintetlen maradna."

Az egyetemi tanulmányok megállapított rendjét nem, de mai álla
potát meg kell változtatni, mert a tanárképző-intézet igazgató-tanácsának 
gondoskodni kell arról, hogy a jelöltek az előírt anyagnak minden fontos 
részét hallgathassák a négy év alatt. V a n n a k  tu d o m á n y s z a k o k ,  m e ly e k n e k  
e g y e s  fo n to s  r é s z le té t  e g y á l ta lá n  n em  a d já k  e lő  a z  e g y e te m e n , d e  a  
je lö l tn e k  v iz s g á z n ia  k e l l  b e lő le . Nem gondolok itt csupán az állatrend
szertanra, mely szakvizsgatárgy, de az állatrendszertannak az egyetemen 
nincs előadó tanára, sőt maga a tanszék is be van szüntetve. Hogyan 
lehet ilyen körülmények között a tanárjelöltek megfelelő szakképzett
ségét még csak feltételezni is, mikor eme hiányok mellett sok tudomány- 
szakon még ta n á r je lö lte k  s z á m á r a  ír t  ta n k ö n y v  s in c s , vagy ha esetleg 
van, már régen elavult.

Helyes a tanárvizsgálat megállapított fokozata, rendje is,, de annál 
érdekesebb a tanárvizsgálatok mai rendszere.

R é g e n te  b iz o t ts á g  e lő t t  v iz s g á z tu n k , ahol a vizsgáztató tanárnak 
volt elnöklő társa is és hallgatta a vizsgát legalább egy rokonszakos 
tanár. Ez a bizottság döntött a jelölt tudása felett. Megemlítem még 
azt is, hogy rendszerint olyan tanár előtt is vizsgáztunk, akit nem 
hallgathattunk. M a  s o k  e s e tb e n  e g y e d ü l  a  v i z s g á z ta tó  ta n á r  e lő t t  fo ly ik  
a  v iz s g a  h a llg a tó k  je le n lé té b e n , a k ik  m e g á lla p í t já k  e g y m á s  k ö z ö tt ,  h o g y  
a  je lö l t  in k á b b  k o llo k v á lt,  s e m m in t  v iz sg á zo tt . Könnyű hitelt adni ezek
nek a megállapításoknak, mert hányszor megtörténik, hogy ha valaki 
X tanárnak készült, akit hallgatott, de Y tanár vizsgáztatja: ügye el-
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veszett. Ha a vizsgáztató tanár szem előtt tartaná a jelöltnek előírt 
vizsgaanyagot s gondoskodnék arról, hogy a jelöltnek olyan tankönyv 
álljon a rendelkezésére, amelyből készülhessen: nem történnék annyi 
anomália a vizsgák körül s az oklevél hívebben visszatükrözné a jelölt 
általános szaktudását, mint ahogy visszatükrözi a mai állapotok mellett.

Szükségesnek tartom azt is, hogy a tanárképző-intézetnek legyen 
orvosa is, aki s csakis ő állítsa ki a vizsgára való jelentkezéskor be
nyújtandó orvosi bizonyítványt.

Míg ezeken a tanulmányi, vizsgarendi és legfőképpen pedig a tan
könyvhiányokon nem segít a tanárképző-intézet igazgató-tanácsa, vagy 
még inkább maga az egyetem, addig a gyakorlati tanárképzés fent 
vázolt megszervezésével elérhetjük azt, hogy a középiskolai tanárok 
kiváló gyakorlati oktatók lesznek, de szaktudásuk nem fog együtt 
haladni gyakorlati ügyességükkel.

Dr. Kubacska András
a bpesti ew. gimn. tanára.

Tanárok tanulmányútja.
Közoktatási kormányunk a középiskolai oktatás egyik baját a 

tanárképzés hiányosságaiban látván, újabban nagy áldozatokat hoz, hogy 
e bajt gyökerében megszüntesse. A jövő tanár-nemzedék kiképzéséről 
elismerést érdemlő bőkezűséggel gondoskodik. Az előző korszak tanár
sága az egész ország területén két bölcsészeti kar tanárainál nyerte 
kiképzését, akik némely óráikat elnevezték tanárképzőintézeti gyakor
latoknak. Volt olyan professzorunk, akinek személyi kiválósága egy
magában egyesítette sok intézmény hasznát. De ahol ilyen lelkes vezető 
nem volt, a tanárjelöltek sötétben való tapogatódzás után néhány el
rontott osztály bőrén szereztek tanári gyakorlatot.

Csak a XX. század elején lett általános, bár nem mindenkire kö
telező a próbaév. Ma a csonka országban négy egyetem és ezek mellett 
különféle szemináriumok adják a tanári pályára készülőknek a tudo
mányos képzést. Ezeken kívül a külföldi fővárosokban külön magyar 
tudományos intézetek várják a tanulnivágyó ifjúságot.

De nemcsak mindent a szebb jövőnek juttat a miniszter úr. Hogy 
olyanoknak, akik pályájuk kezdetén nem járhattak külföldön, „örömet 
szerezzen“, ez évben 500 pengő útiköltséget s a római magyar intézet
ben augusztus hónapra ingyen szállást és igen olcsó étkezést utalt ki 7 
különböző korú és különböző szakbeli tanárnak. Az öröm nem maradt 
el, de nem maradt el bizonyára az iskolának tett hasznos befektetés 
gyümölcse sem. A Rómába kiküldöttek nagy részben azokból teltek ki, 
akik a Görögországba hirdetett 10, egyenként 1100 pengős utazási 
ösztöndíjból kimaradtak,

Első kiküldés lévén, az idő rövidsége miatt nem mindenkinek volt 
elég ideje kellő felkészülésre. Testvériesen támogattuk egymást a látni
valók beosztásában, nyelvtudásban és az idő kihasználásában. Nagy
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megnyugvás volt délben-este biztos, kényelmes fészekbe térhetni haza 
a fáradalmak után, ahol előzékeny személyzet sietett kiszolgálásunkra. 
(Csak a búcsúzás órájában kezdtük összeszámlálni, hányán is voltak.) 
Az intézet a városnak csendesebb (a csend ugyan a leggyengébb oldala 
a mai Rómának) részén, de mindenhez közel a Tiberis partján van. 
Hajdan a Falconieri-család palotája volt. Egy nagyobb négyemeletes és 
egy kisebb kétemeletes épületből áll. A nagyobbikban vannak a vendég
szobák és a magánlakások, A kisebbiket műteremmel szerelik fel képző
művészek számára. Legkevésbbé talán az olasz nyelvre készülők talál
hatják fel benne az élő nyelv gyakorlására az alkalmat, mert olasz szót 
csak a kiszolgáló személyzettel válthatnak.

Jól esett deresedő fejjel még egyszer intézetben lakni és napról- 
napra minden megkötöttségtől mentesen kedvünkre tanulni és gyönyör
ködni. A református státust világjáró Máthé Elek budapesti gimnáziumi 
tanár és teológiai docenssel ketten képviseltük. Rövid időre feltűnt az 
örök városban a javíthatatlan turista (nem hiában túri fiú), egyesületünk 
pénztárnoka, Jakucs István is, de ő nem volt a magyar intézet lakója. 
Mathematikust már csakugyan bajos volna oda befogadni.

István király napját egy szomszéd templomban magyar istentiszte
lettel ültük meg a magyar ház lakói, a követség személyzete és a vörös- 
reverendás magyar kispapok részvételével. Az intézet ormán magyar 
és olasz nemzeti zászló lengett. Délután meg a magyar követség látta 
vendégül uzsonnára a magyar utasokat. — Hálával emlékezünk a 
miniszter úr gondoskodására a kellemes és hasznos nyaralásért.

S z e r e m le y  B é la .

A beszélőgép és hanglemez 
az iskolai tanítás szolgálatában.

A középiskolai tanítás egyoldalúsága mellett a művészetek taní
tására úgyszólván semmi alkalom sem nyílik. A fiúközépiskolákban a 
görögpótló tárgyak elmaradása miatt még a múlthoz képest is kevesebb 
jut e célra: csak önkéntesen vállalt tanulmány a képzőművészetek 
megismerése. Ezen egyes iskolák képzőművészeti körök alakításával 
akartak segíteni, ami a tanulók munkatöbbletét emelte. A zeneművészet 
még rosszabb helyzetben van, hiszen csak az alsó osztályok ének
tanításában lehet valamelyes tudást a tanulókba csepegtetni. Mennyit és 
milyen módon : ez teljesen a szaktanártól függ, de tudjuk, hogy bizony 
ez édes-kevés. — A leányközépiskolák új tanterve a művészeti tár
gyaknak több teret enged, amennyiben a felső osztályokba behozza a 
képzőművészetek élvezésébe való bevezetést (a gimnázium V. és VI. 
osztályában 1—1, a líceum és kollégium V—VIII. osztályában 2—2 óra 
áll hetenként e célra rendelkezésre). Itt a leányok érdeklődéséhez leg
közelebb eső tárgy idővel a nemes lélek kiművelésére majd nagy



szolgálatot tehet, ha meglesznek minden iskolában a megfelelő szemlél
tető eszközök (vetítőgép, képanyag stb.) erre a célra.

De van még más művészet is, mellyel e tanterv szintén jobban 
törődik, mint minden előbbi: ez a zeneművészet. A mindennapi életben 
ennek kérdései állanak a művelt ember érdeklődésének középpontjában. 
Ha nem igazítjuk már iskolai tanulmányai során az ifjú lélek érdeklő
dését helyes irányba, akkor zenei élete a divat termékeinek hallgatá
sában, személyi kultuszban fog kimerülni. Éppen ezért örvendetes, hogy 
a tanterv felső osztályban ad e műveltség megszerzésére alkalmat. 
A liceum V—VI. osztályában 1 — 1, a kollégium ugyanezen osztályaiban 
2—2 óra áll hetenként rendelkezésre. Ebben az általános zenei fogalmak 
mellett a történeti áttekintésre is lehet alkalmat találni, s főleg a ma
gyar zeneművészet értékeit meg lehet ismertetni. Ennek a tanításnak 
teljesen a bemutatáson kell alapulnia. Itt igazán annak az elvnek kell 
érvényesülnie, melyet a Tanterv a modern nyelvek tanítása elé 
célul tűz k i: képeket kell adni egyes nagyokról s ezekkel érzékeltetni 
korszakokat, fogalmakat. A megismertetéshez a zongora segítsége el
maradhatatlan. Ha zongorán meg tudom magyarázni a dallamokat, for
mákat, akkor visznek magukkal tanulóim valamit. De sok zeneművet 
így nem tudok érzékeltetni: így zenekarok hanghatását, énekkari 
részeket, vagy kamarazeneműveket lehetetlen zongorán elképzeltetni. 
Mondhatná valaki, tanítsuk be a tanulókat motettekre, kamarazene
művekre : de mennyit lehet egy évben így betanítani, s milyen lesz az 
előadás ? Hát bizony kevés és egyáltalában nem művészi előadást tudok 
csak elérni! Tehát segédeszközre van szüksége a tanításnak. Sokan a 
rádiónak az iskolai tanításba való belevonásában látták az e célra ve
zető eszközt. Németországban rendeznek is külön iskolai célra elő
adásokat, ott rengeteg leadóállomás mellett ez is lehetséges. De még így 
is megvan az a nehézség, ami az ú. n. kötelező filmoktatást is nehéz
kessé teszi: t. i. az iskolának kell a leadáshoz alkalmazkodnia azzal, 
hogy nem akkor mutat be valamit, amikor ez a tanuláshoz szükséges, 
hanem amikor ennek leadása történik. Hangversenyek, zenei előadások 
látogatása mégkevésbbé fog célhoz vezetni ugyanezen okból, — külö
nösen a vidék nem is tudja ezt nyújtani.

így nem marad más hátra, mint a grammofonlemezeknek és be
szélőgépeknek az iskolai tanításba való beállítása. Ne riadjunk vissza 
e kijelentéstől. Németországban már iskolai célra készült és pedagó
gusok által megvizsgált lemezek léteznek, főleg a zenetanítás kiegészí
tésére, Nálunk még erre nem is gondolt senki. Német iskolák a nyelv- 
tanítás mellé is állítanak beszélőgépet, mely a helyes kiejtésre vezet, 
vagy költői darabok művészi előadásával nevelhet. Mert a modern 
beszélőgép nem az a rettenetes masina, melyet évtizedek előtt hallottál, 
kedves olvasóm, minden lépten-nyomon rikácsolni; ez minden mellék
zörej nélkül a legtökéletesebben tud hangokat visszaadni, ha jó gépet 
alkalmazunk és jó, megválogatott lemezeket szerzünk be.

Lehet lemezeket még a tornagyakorlatok kísérésére is felhasználni, 
mégis főterülete a zenetanítás lesz. Mert végre is be kell látnunk, hogy 
nem énekelni kell tanítani csupán, mint eddig, hiszen ezt nem mindenki
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tudja megtanulni, mint ahogy verselni nem sokan (!) tanulnak meg az 
iskolában, mégis tanul mindenki költészettant, verstant, mert az a mű
veltséghez tartozik. Zenét kell tanítani, mert ezt nem érteni hova-tovább 
épp olyan műveletlenség lesz, mint némi poétikát nem tudni. A zene
müvek bemutatása és eközben való részletes magyarázása nélkül 
semmiesetre sem lehet zenei műveltséget adni. Pl. beszélünk a tanulók
nak Beethoven nagyságáról, ha lelkiismeretesen tanítunk irodalmat vagy 
történelmet — mert erre is ki kell térnünk — ; a német órán Goethe 
verseinél Schubert dalait is említjük, mert nem szabad említés nélkül 
hagynunk. De ha nem mutatunk be ebből semmit, akkor ez újabb 
emlékezetterhelő ballaszt lesz, mely nem kellemesebbé, hanem terhe
sebbé fogja az iskolai tanulást tenni. Ha azonban van beszélőgépem, 
akkor be tudok mutatni egy Beethoven-szimfóniát, vagy belőle rész
letet, Schubert-dalt, Bach-korált (vallástanítás !), ha akarom, Liszt Ferenc 
rapszódiájában megmutathatom a modern zene alkotását, Kodály gyűj
tésében a hamisítatlan magyar népdalt. De nem lesz egy-egy nép jel
lemzése szempontjából érdektelen ama nép jellegzetes zenéjének be
mutatása sem (pl. a németnél Beethoven, norvégnél Grieg, magyarnál 
Erkel, franciánál Bizel, olasznál Verdi valamely darabjának része), 
esetleg a nép nemzeti dalának eljátszása is fogja a hangulatot emelni. 
Hiszen a kört a tanár munkája a végtelenig kiegészítheti, a beszélő
gépet számtalan alkalommal be lehet vonni a tanításba, csak utána 
kell nézni.

Mondhatná valaki, hogy nehéz anyagilag a lemezek beszerzése. 
Ebben igaza van, de fokozatosan eljárva, igen szép eredményt lehet 
elérni. Ä sorrendnek ennek kellene lennie: először is zenekari fel
vételek szerzendők be, mert az ilyen műveknek zongorán való érzé
keltetése lehetetlen; azután a nagy kárfelvételek együttesen jöjjenek, 
erre a kamarazene művei, majd tökéletesen előadott magándarabok: 
pl. énekszólók (de itt vigyázni kell, nehogy reklámszerűvé legyen a 
bemutatás, s nehogy az legyen fontossá a tanuló előtt, hogy ki énekli 
a darabot), végül a nagyobb művek, főleg közismert operák részleteinek 
előadatása. Csak a legvégén, mikor mindez rendelkezésre áll, jöhetnek 
a zongorán is előadható darabok, mert hiszen ezeknek művészi elő
adását sem lehet a zenetanártól kívánni: tanár és művész nem jár 
okvetlenül együtt.

Sajnos, egyelőre a magyar lemezek kis száma és rossz megválo- 
gatása nehézzé teszi az egyenlő elbánást, sőt a magyar értékek nagyobb 
kiemelését; mert nálunk még kizárólag a divat számára készülnek a 
lemezek (pl. Erkel operáiból nincs meg semmi!). Külföldi, tőkeerős 
cégek vesznek fel magyar előadásokat is, ha annak külföldön való 
értékesítésére van remény, mert a mi közönségünkre még nem lehet 
számítani. Dehát ennek idővel javulnia kell, s ha az iskolák ifjúsága 
előtt bebizonyítjuk, hogy pl. Erkel meghallgatása és megbecsülése nem
csak magyar kötelesség, hanem igazi élvezet is : akkor több lemez lesz 
készíthető, mert ezekben a felvilágosítottakban lesz e lemezeknek vevő
közönségük. A budapesti evangélikus továbbképzőben heti 1—1 órában 
három éven át próbáltunk a tanulókra ily irányban hatni; s akik a
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magyar zenetörténettel foglalkoztak, egyik bámulatból a másikba estek, 
annyira hihetetlenül ismeretlen értékek tárultak eléjük (még grammofon- 
bemutatás nélkül is). A leánykollégium új típusa e munkát lehetővé 
teszi. Nem akarunk mást, mint tényeket leszögezni: mégis mondhatjuk, 
hogy itt ez évtől a hanglemezek állandó kiegészítői a tanításnak, mely 
így értékben és igazi tartalomban óriásit emelkedett. Egyelőre a meg
felelő lemezekért küzdelmet folytatunk: ugyanis kutatni kell utánuk. 
Talán a kultuszminiszter népgyüjtési lemezeivel segítségünkre jön, akkor 
a legfogékonyabb közönség, az ifjúság érettebb része a tanulmányaival 
kapcsolatban ismerheti meg a magyar zene eredeti ősforrását, a népdalt.

Ha minden úgy megy, amint szeretnők, akkor nemcsak a zenés 
tornához fogunk grammofont használni, hanem akkor az angol és német 
vagy francia nyelv tanításánál is ezzel szoktatunk a helyes kiejtéshez, 
énekeltetjük a dalokat, a történelem- és földrajzórákon is a hanglemezt 
használhatja a szaktanár az egyes korok és hangulatok megértésére 
(pl. Gusztáv Adolf éneke, Rákóczi imája, Luther dala stb.). Megjegyez
hetné talán valaki (mint ahogy egy „szellemes“ ember tette), hogy 
iskolánkban így még az algebrát is zenével tanítják. Legyen igaza a 
tréfásan gúnyolódónak: a lényeg az, hogy kedvvel és hatással tanulják 
a növendékek az egyes tárgyakat. Ehhez minden eszközt meg kell 
ragadnunk. Most ez a kísérlet látszik célravezetőnek; nem lehet tudni, 
pár év múlva mit talál ki a technika haladása. Az iskolának bele kell 
az életbe kapcsolódnia, fel kell a haladás minden eszközét használnia, 
akkor sokat fog tanítani és a tanulók nem fognak túlterheltségről 
panaszkodni.

(Budapest) Dr. Böhm Dezső.

Hazai és külföldi irodalom.
Rousseau élete és művei. írta: Rácz Lajos. Budapest, 1929. A 

Magyar Tudományos Akadémia kiadása. I—II. kötet.
A Ref. Tanáregyesület alelnöke, Rácz Lajos eddigi működésének 

babérkoszorújába újabb levelet fűzött. Élete nagy munkájának, a Rous- 
seauval való folytonos foglalkozásának végső eredményeit — amint 
előszavában is írja — a rendelkezésére álló irodalom felhasználásával 
készült fenti című nagy munkájában, a két kötetben 590 oldalt magá
ban foglaló Rousseau életrajzában tárja elénk. Főcélul azt tűzte ki, 
hogy hőse életét és műveit pszichológiailag megvilágítsa. A Rousseau- 
kutatás mai állásának hív tükrözése volt célja, nem a minden áron 
újat mondani akarás. Azonban vannak helyek, ahol egyéni felfogását 
is érvényesíti s a magyar vonatkozások kidomborítására is talál alkalmat.

Az Előszó után áttér szerző a nagy filozófus rideg gyermekkorának 
s küzdelmes ifjú éveinek ismertetésére. A legnagyobb ellentétek közt 
hánykolódó hős viszontagságos életét nagy hozzáértéssel igyekszik 
megmagyarázni. Hiányzott nála az anyai szeretet melege s a rendszeres
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nevelés, de erősen meg volt az érzékenység s a képzelete élénksége. 
Bossey faluban megszerette a falusi életet s a természetben nagy
gyönyörűségét találta. Innen magyarázható, hogy később ő lett a ter
mészet szépségének első irodalmi szószólója. Durva mesterétől szaba
dulva Warentné pártfogását élvezte, majd a ref. vallásról áttért a
katholikus egyházba, volt inas, titkár, zenével foglalkozott, nevelősködött; 
zenei felfedezései az Akadémia elé kerültek, de 3 bírálója nem fogadta 
szívesen rendszerét. Azonban már próbálgatja a szárnyait s már isme
retségeket köt Írókkal, majd követségi titkár Velencében, azután meg
ismerkedik az akkori híres írókkal. De még mindig inkább a zene
körében mozog, mikor a dijoni akadémia pályatételére nemleges válasz- 
szal felel: nem a tudomány, a műveltség adja meg a boldogulást, 
hanem a természet; ahhoz kell visszatérni. Ez már inspiráció volt, 
mely jelölte a jövő fejlődés útjait. Megnyerte a pályadíjat! Ekkor már 
három gyermek apja, de jobbnak vélte, ha gyermekeit a jövőjük érde
kében a lelencházba adja. íme ily'en ellentétek vannak Rousseauban s 
az „Emil“ eljövendő írójában. Platónnál mentegeti magát. Egy opera, 
egy vígjáték s néhány apró vers, az I. Értekezés (17501 után (amelyet 
az életíró behatóan ismertet), erősen emelik népszerűségét, A falusi jós 
c. operája s Narcisse c. vigjátéka után a II. Értekezéséhez fog, mely
ben az Egyenlőtlenség okait vizsgálja. (Ez értekezését ugyancsak a 
dijoni akadémia pályázatára írta. 1753.) Ezt is behatóan ismerteti írónk. 
Kiemeli a gazdagság elleni tiltakozásának jelentőségét; a természet az 
embert jóvá, a társadalom gonosszá tette, hangoztatja benne Rousseau. 
Hangoztatja még az érzés jogát és a szabadság szükségét is s elvet 
minden tudományt, mely ezt gátolja. De a „retournons á la nature!" 
jelszó nem jelenti a régi barbárságba sülyedést, hanem az igaz egysze
rűség magasztalását. Ez értekezés nem nyerte meg a pályadíjat. Most 
megint ellentétes viszonyok közt hányódik, Genfből Párizsba tért vissza, 
de már előbb újra reformátussá lett. A genfi polgár (citoyen de 
Génévé) az Eremitage lakója lett. Ezzel lezárul gyermek- és ifjúkora 
után a forrongás és kialakulás kora is s kezdetét veszi életében a 
harmadik szakasz: a nagy alkotások kora (1756—62). (Itt lehetett volna 
az I. kötetet megszakítani s így nem kellett volna e kort kettévágni. 
Szerző egy kötetnek tervezte az egészet.) A Remetelakban buzgó 
irodalmi munkásság kezdődött. Nagy tervei voltak: Politikai intéz
mények c. munkán gondolkozott. (Ez nem készült el, de gondolatai 
életre keltek a Társadalmi szerződésben.) Zenei szótáron dolgozik, az 
Üj Heloise első terveit forgatja elméjében, a Gondviselésről elmélkedik 
egy levélben, melyre Voltaire Candide című regényében válaszolt. 
Közben egy futó szerelem felhője borul rá, majd barátaival szakít s ott 
hagyja a Remetelakot is s Montmeorencybe megy. Itt nyugalmas, mun
kás évek vártak rá s irodalmi munkásságának oly gyümölcsei lettek, 
mint az Üj Heloise (írta 1758—59-ig, megjelent 1761-ben), Emil (1759-től 
írta), a Társadalmi szerződés (írta 1759—1761-ig, megjelent 1762-ben 
ápr.). Az Emil nyomtatása nehezen halad, tehát annak főrészét, a 
savojai vikárius hitvallását külön lemásolja. Nevcléstani művéért 6000 
frank tiszteletdíjat kapott, 1761. márc. 6-án Teleki József látogatását
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fogadja. Erről Teleki Naplójában meg is emlékezik. 1761. októberében 
már nyomják a Contrat Socialt. Az Emilt is nyomják (1762. májusában 
jelent meg). De Párisban nem fogadják mindenütt szívesen művét, sőt 
bírói eljárás is indult meg ellene. Menekülni kellet Yverdunbe. A posta
kocsiban írta az Efraimi lévitát. — A következő II. kötet részletesen 
elemzi az Üj Heloiset, Emilt s a Társadalmi Szerződést s ezek, főleg a 
szavojai vikárius hitvallása alapján nagy hozzáértéssel rajzolja meg 
Rousseau vallásos és erkölcsi felfogását s fő vezető eszméjét: a szív 
vallásos érzésének érvényre való emelését. A könyvnek e részei a 
a legsikerültebb fejezetek. Nemcsak az erényekre, hanem a hibákra is 
rámutat a szerző ; kimutatja egyben a későbbi idők vezető eszméinek : 
az érzésnek, a szenvedélynek, a szép léleknek innen való elindulását. 
A természet benső és mély érzése is megszólal az Üj Heloise-ben. 
Egész új világot tár ebben Rousseau olvasói elé s a romanticizmusnak 
lesz az úttörője. Lapunkat főleg Emilje érdekli, mely szerzője bölcse
leti, vallásos és erkölcsi eszméit is magában foglalja. Három nevelő 
tényező van szerinte: a természet, a dolgok s az emberek, Ezeknek 
nem szabad ellentmondásba jönniök egymással. Főleg a természetet kell 
szabad működésre engedni. A későbbi nevelési iskolák mind Rousseau- 
tól függnek. Szerzője az 5 könyvben felhasználta elődei műveit is, de 
saját tapasztalataival is bővítette azokat. Hatása óriási volt. — A Tár
sadalmi Szerződésnek Genf viszonyai szolgáltak alapul. 4 könyvben 
fejtegeti az államjog alapjait: minden hatalom a népé, aki ezt ráruházta 
az uralkodókra; ezek a nép tisztviselői. De a kormányforma csak 
másodrangú kérdés. Nem nagyon eredeti munka a Társadalmi Szerződés.
— Vallásos és erkölcsi felfogásáról a Szavojai vikáriuson kívül a Hegyi 
levelekben, a Társadalmi Szerződés végén, a Magános sétáló álmodozá
saiban s Vallomásaiban nyilatkozik szerzőnk, főleg a Szavojai vikárius 
alapján ismerteti ezt, (melyet a Magános sétáló álmodozásával együtt 
ő fordított le magyarra). Hirdeti az I. része Isten feltétlen reálitását. 
A rossz szerzője a szabadságával visszaélő ember. Az Emilt és a 
Társadalmi Szerződést 1762-ben Genfben megégették; ő a Hegyi leve
lekben válaszolva e tényre a kijelentést bírálja: Isten, lélek, szabadság, 
halhatatatlanság eszméit vonja ki belőle.

A munka IV. szakasza a szenvedések korát öleli fel (1762—1778). 
Sokat hányódik Mőtiers, Straszburg, London, Woottonban; Huniéval 
barátkozik, majd szakít vele; közben elmebetegség lepi meg, azután 
Franciaországban bolyong, a botanikában talál enyhet, Bourganban 
egybekel gyermekei anyjával; Vallomásait írja, Lyonban előadják a 
Vyquealion c. lírai jelenetét. A zenei szótárt befejezi, majd Párisba 
megy, itt Vallomásainak felolvasását betiltja a rendőrség. Idegrohamokat 
kapott. Kisebb munkáin dolgozva lepte meg Ermenonvillében a halál 
(1778. júl. 2.). A szerző összeállítja hátrahagyott műveinek jegyzékét; 
ismerteti a müveket, főleg a Vallomásokat, végül megrajzolja Rousseau 
emberi s írói arcképét, jellemzi stílusát, kimutatja történeti jelentőségét, 
hatását Francia-, Német- s Magyarország íróira. (Itt Csokonai műveit
— bizonyára terjedelmi okokból — nem sorolja fel.) A francia 
forradalom az ő eszméi után indult; a romantikus iskolának ő az atyja,
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a természetímádat megindítója ő s az új lira is az ő nyomdokait követi.
A 20 fejezetből álló 590 oldalas szép munkához — az egyes 

kötetek végén — a szerző gondos figyelemre valló jegyzeteket csatol s a 
II. kötet végére Névmutatót is illeszt, ami igen jó gondolat. Jó lett 
volna még, ha a magyar fordítások szerzőinek névsorát is adta volna. 
A gondos munkában csak alig néhány sajtóhiba van. Hisszük, hogy 
szerző még újabb munkákkal is gazdagítja eddigi működésének, 
Rousseau-kutatásainak eredményeit. Gulyás József.

Rácz Lajos: Rousseau élete és művei. I—II. Budapest, 1928.
M. Tudományos Akadémia kiadása.

A tudós szerző neve egybeforrott a magyar Rousseau-kutatásokkal: 
Rácz Lajos évtizedeket szánt Rousseau tanulmányozására, ismer és 
értékel minden munkát, mely a genfi bölcsre vonatkozik. Ritka meg
testesítője annak a kihalóban levő tudós-típusnak, mely a komoly és 
alapos tudományos munkát többre becsüli, mint az ujságíróstilü kap
kodást és fölényes ürességet.

A most megjelent kétkötetes mű többek között magában foglalja 
Rácz Lajos több közleményét és kisebb tanulmányát, melyek egyrésze 
a Société J, J. Rousseau genfi évkönyveiben jelent meg. Ezek a 
tanulmányok a magyar Rousseau-kutatások eredményeivel ismertetik 
meg a francia tudományos világot. Az ilyen francia nyelven megírt 
cikkek nemzeti je'entőségét felesleges hangsúlyozni.

Rácz művében a biografikus módszert alkalmazza, mely éppen Rous- 
seaunál, akinek élete és alkotása annyira összefüggő, nagyon szerencsés. 
A gyermek, majd ifjú Rousseau lelki fejlődését aprólékos gonddal 
rajzolja meg, rámutatva azokra a külső és belső tényezőkre, melyek 
szerepet játszottak a sajátos rousseaui jellem kialakulásában. Az állan
dóan forrongásban levő, vándorló, érthetetlen író-filozófus-zenész- 
botanikus egyéniség markánsan jelenik meg előttünk. Behatóan ismer
teti a szerző Rousseau két pályázatát, melyet a dijoni egyetem tűzött 
ki és meggyőző erővel tárja fel a lángész lappangó szikráit. Majd a 
Nouvelle Heloise, az Emile és a Contrat social tárgyalására tér át s 
ezzel párhuzamosan beszél Rousseau szenvedélyes botanizáló kedvéről, 
embergyülöletéről és gyötrelmes maniakusságáról. A szánalom és a 
bensőséges szeretet hangján rajzolja meg Rousseau csendes halálát.

Külön fejezetben foglalkozik posthumus műveivel, elsősorban a 
Confessionsnal, melynek hatása még ma is megrázó erejű.

Az utolsó fejezetben megemlíti azokat a külföldi írókat, akikre 
Rousseau hatott, természetesen a magyarokat is, elsősorban Teleki 
Józsefet, akinek Rousseauval való kapcsolatait ő fedezte fel.

így látjuk magunk előtt ezt a „különálló“ lényt, a pantheisztikus- 
misztikus-diabolikus zsenit, az igazságos embert, a csupa-érzelem költőt, 
a stílművészt és elismeréssel adózunk a szerzőnek ezért a derék, 
komoly munkáért. Rácz Lajos műve az újabb magyar tudományos 
irodalom virágzásának a jele és komoly, érdekes olvasmány a művelt 
közönség számára.

(Budapest) Szarvasi Olga.
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Muzsnaí László: A lélek rejtelmes világa. Budapest. 122. lap.
A dolgozat alcíme : „Psycho-metafizikai és psycho-analitikai tanul

mány a .tudatalatti' lelki valóság problémájáról, különös tekintettel az 
intuitió, szuggesztíó és libidó lelki tevékenységekre“ — azt mutatja, 
hogy szerzőnk munkája napjaink igen időszerű, sőt izgatóan érdekes 
problémakörébe visz, így már tárgyánál fogva nagyon alkalmas arra, 
hogy bárkinek a figyelmét lekösse.

A szerző azon kutatásokra támaszkodik, melyek a Kant-féle ismeret- 
elméletet félretéve, illetőleg kikorrigálva, a szellemi tudományokat új 
alapra akarják fektetni. Az eszköz az ú. n. „lélektani biológia" (mely 
Kant ismeretelméletének hatásaként kiesett a modern filozófiábólj, 
melynek 3 csirája az intuitív érzék (Bergson), az autoszuggesztív érzék 
(Coué—Baudouín) és a libido (Freud—Jung). Mindhárom a tudattalan 
lelki világban gyökerezik. A tudattalan valóság gondolata azt jelentené, 
hogy a tudat a maga élménytartalmát egy rajta kívül eső objektív 
kettős világból (fizikai és metafizikai) meríti érzékei által, mely kettő 
azonban a tudattalan valóság gondolatában egy egész egységes világ (?). 
(A szerző nem tesz pontos különbséget „tudattalan" és „tudatalatti“ közt, 
ha pedig egyértelműnek veszi és pedig lelki valóságnak tekinti, akkor 
a fenti kitéte' már nem helytálló,) A szerző szerint azonban nemcsak az 
ismeretelmélet útján lehet eljutni a „tudatalatti valóság" problémájához, 
hanem a mentalis evolúció és a vallás-pszichológia útján is. Mi már 
csak az utóbbit említjük meg. E szerint a vallásos élményen is fel
fedezhető a tudatalatti bélyeg. „A vallásos élményt ugyanis a megtérés
momentuma két részre osztja: első fele a tudatalatti világhoz, míg a 
második fele a tudatfeletti világhoz áll legközelebb s megtérés után 
kezd csak öntudatossá lenni." (V. ö. a bírálónak az Athenaeum 1913. 
évfolyamában közzétett tanulmányával: „A vallásos élmény a para
pszichológia világításában", mely szintén e téren mozog.) Szerzőnk e 
tárggyal nagyon sokat foglalkozott és rengeteg anyagot átnézett. Értékes 
és komoly dolgozatának szerintünk két szervi hibája van. Az egyik, 
hogy több külön tanulmányát összeolvasztotta ebben az egy munkában, 
anélkül, hogy belső kapcsolatba hozta volna. A másik, hogy inkább 
kész eredményeket közöl, mint gondolatébresztő fejtegetéseket, leveze
téseket, már pedig az általa felvetett problémakörben még igen sok a 
tisztázatlan kérdés és fogalom. így pl. sem a Bergson-féíe „intuitió" 
vagy a Freud-féle „libidó" egyáltalán nem az az átlátszó, szabatos 
fogalom, mellyel nyugodtan operálni lehet! Jobb lett volna, ha derék 
szerzőnk inkább az egyik fejezetet, pl. az utolsót dolgozza ki részlete
sebben, így inkább csak felkelti, de nem elégíti ki (legalább teljesen 
nem!) az érdeklődésünket, hanem várjuk és kérjük a folytatást és 
kifejtést! Szelényi Ödön.

Balogh Jenő: Akadémiai Értesítő. A Magyar Tudományos Aka
démia 1928. évi működéséről számol be az Akadémia nagyérdemű 
főtitkára az Értesítőnek e XXXIX-ik kötetében. A gazdag tartalomból 
kiemelkednek Berzeviczy Albert elnök beszédei, illetve megemlékezései: 
Bonfiniusról, a Mátyás korabeli történetíróról, születésének 500-ik év-
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fordulója alkalmából; K ö r ö s i  C so rn a  S á n d o r r ó l az emlékére tartott ün
nepély alkalmából; D ü r e r  A lb e r tr ó l  halálának 400-ik évfordulója alkal
mából : b o já r i  g r ó f  V ig y á z ó  F e re n c rő l, az Akadémia legújabb örökhagyó
járól ; ünnepi beszédei: a  K o r m á n y z ó  ú r  ő fő m é l tó s á g á n a k  60-ik
születésnapja alkalmával; a M a g y a r  M é rn ö k - é s  É p í té s z - e g y le t  ju b i lá n s  
k ö z g y ű lé s é n ; b á ró  K o r á n y i  F r ig y e s  születésének centennáriuma alkal
mával; előadásai: az 1860. évi O k tó b e r i  d ip lo m a  e lő zm é n y e irő l ,  A  h á 
b o rú  é s  b é k e k ö té s n e k  a  tu d o m á n y r a  é s  ir o d a lo m r a  v a ló  h a tá s á r ó l .

Nagyon értékes a főtitkárnak A k a d é m iá n k  T ö r té n e té h e z  cím alatt 
tartott előadása, melyben az Akadémia 100 év előtti megalakulásának 
nehezen legyőzhető akadályait világítja meg.

Kivonatokat közöl az összes üléseken bemutatott értekezésekből. 
Ilyenek : báró Forster Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia és a 
műemlékek védelme; Klemm A ntal: A mondattan elmélete; Bókay 
János: Megemlékezés báró Korányi Frigyesről; Bártfai Szabó László : 
Gróf Széchenyi István emlékiratai; Baros Gyula : Az irodalmi hagyo
mány életereje ; Nagy Miklós : A Ghyczyek a XVI. század történetében ; 
Bajza József: Horvát eposz Kálmán királyról. Közli továbbá a szék
foglalók tartása alkalmával elhangzott üdvözlő beszédeket.

Megemlékezik az Akadémia halottairól, közli Angyal Dávidnak 
Ballagi Aladár ravatalánál, Szádeczky Lajosnak Márki Sándor síremléke 
felavatásakor, Tomcsányi Móricnak Nagy Ferenc sírjánál, Császár Ele
mérnek a Gyulai Pál emlékünnepén, Szász Károlynak Tisza Kálmán 
szobrának leleplezésekor mondott beszédét.

Beszámol a jutalmakról: a Nagyjutalmat a „Redukáló disaccharidok 
lebontása stb. című chemiai munkájáért Zemplén Géza kapta. A Marczi- 
bányi mellékjutalom báró Eötvös Loránd „A földön mozgó testek 
nehézségéről" szóló fizikai munkájának ítéltetett oda. A Chorin Ferenc- 
alapítványt dr. Teleszky János nyerte „A magyar állam pénzügyei a 
háború alatt" című munkájáért. A báró Kornfeld Zsigmond-alapítvány 
kamatait Vég Albert kapta „Magyarország iparoktatásának története az 
utolsó száz esztendőben" című munkájáért. A Vojnits-érmet Csathó 
Kálmán „Te csak pipálj Ladányi" című vígjáték-műve nyerte. A Kónyi 
Manó-jutalom publicisztikai munkáiért a Hegedűs Lóránté lett. A Wahr- 
mann Mór-jutalommal az időközben elhunyt Weiss Manfréd tüntettetett 
ki a magyar ipar felvirágoztatása érdekében egész életén át kifejtett 
lelkes, önfeláldozó munkájáért.

Nem mulasztotta el az elnökség, hogy lépéseket ne tegyen arra nézve, 
hogy a magyar nyelven megjelent tudományos munkák és folyóiratok 
eljuthassanak és kézbesíthetők legyenek az utódállamokba csatolt magyar 
véreinknek. E végből megkereste mind a külügyminisztert a megfelelő 
lépések megtétele végett, mind a Tudományos Együttmunkálkodás 
Nemzetközi Bizottságának elnökét, hogy a Nemzeti Szövetség útján 
tegye lehetővé a magyar tudományos müveknek az utódállamokban 
címzetteknek való kézbesítését.

Kiegészíti a kötetet az újabb kiadványok, alapítványok, adományok, 
a tagok irodalmi munkásságának jegyzéke, költségvetés és az 1927. évi 
pénztári számadás közlése. F . B,
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Pass László: Népművelési előadások. Első sorozat. Budapest, 
1928. 227. lap. Ára 5 P.

A bevezetésen kívül 31 népoktató előadást és 1 előadásra terve
zett anekdotát és tréfát tartalmaz e füzet a mindennapi életben a leg
egyszerűbb embernek is szükséges tudnivalókról (illemtudás, családi 
boldogság, egészségügy, első segélynyújtás, betegápolás, a kis babák 
gondozása, gyermeknevelés), hazafias kötelességekről (hazaszeretet, 
hősök emléke, nemzetünk jelene, múltja, jövője, leventeoktatás), gazda
sági dolgokról (idő- és munkabeosztás, takarmányozás, állattenyésztés, 
a termés fokozása, gépek haszna, szövetkezetek, biztosítás), a minden
napi életben előforduló vagyonjogi dolgokról (telekkönyvi tulajdonjog, 
szerződés, ajándékozás, bérlet, szolgálati viszonyok, örökösödési tör
vények), végre a váltóról és házassági törvényeinkről.

Ismeretterjesztő népszerű előadásokra mindig szüksége volt és 
mindig szüksége lesz a közönségnek és különösen a közönség azon 
rétegének, melynek élethivatásánál fogva sem módja, sem alkalma nincs 
arra, hogy könyvek olvasása útján bővítse vagy szerezze meg szük
séges ismereteit. Az előadás tárgya tehát függ az előadáson megjelenő 
közönség szükségérzetétől, tartalma a közönség felfogó képes
ségétől és az előadás módja annak értelmi fejlettségétől. Szerzőnk a 
bevezetésben megállapítja, hogy 8 év óta folytatott népművelési mun
kája közben szerzett tapasztalatai szerint a magyar népet az érdekli, 
hogy miként igazodhatík el az élete kicsinyes anyagi érdekeinek labi
rintusában u ehhez képest előadásaiban túlnyomó részt a gyakorlati 
életben előforduló anyagi kérdésekkel foglalkozik. Az előadás módjára 
is megállapítja, hogy ma már nem szabad a néppel leereszkedő, népies- 
kedő hangon beszélni, de ne menjünk túl az élvezetes beszélgető, 
közvetlen stílus színvonalán. Ehhez iparkodik is alkalmazkodni elő
adásában.

Az egész mű elolvasása azt az érzést keltette bennem, hogy az 
előadás egyes részei egy képzelt közönség számára készültek s bizony 
azokat egy valóban élő és meghallgatására összegyűlt közönség számára 
tárgyilag és nyelvileg is az adott közönség igényeihez képest át kell 
dolgozni. A 9-ik szám alatt Március 15-én cím alatt közölt ünnepi 
beszéd például nem azokról a felséges eszmékről, a nemzet öntudatra 
ébredéséről, a gondolat szabaddá tételéről, melyek az 1848. évi március 
15-ikét a magyar nemzet életében örökké emlékezetessé teszik, hanem 
a magyar nemzet életéből közöl vázlatokat. Nem mondom, hogy ez 
nem volna szükséges tárgya népszerű előadásnak, hanem csak azt jel
zem, hogy március 15-én nem erről, hanem a magyar nemzetet e napon 
felvillanyozó magasztos eszményekről alkalomszerű és méltó beszélni. 
Egyébiránt elismerés illeti szerzőt ily irányú irodalmi működéséért, 
mellyel másokat is serkent hasonló munkálkodásra, mert bizony isme
reteink pótlására mindnyájunknak szükségünk van és ezek pótlására a 
népszerű előadások a legkedvezőbb alkalmul szolgálnak a nagy- 
közönségnek.

F. B.
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Kelemen Ferenc: A leánynevelés főkérdései. Makó, 1929. 
20. lap.

Szülők tájékoztatására — mint szülői értekezlet anyaga — a leg
aktuálisabb kérdésről, a leánynevelés céljáról tájékdztat e kis füzet. 
Szabolcska 25 év előtti verséből indul ki, melyben azt mondja, hogy 
ne „hideg tudományra" tanítsák a leányt, mert őt Isten „nem okosko
dásra, hanem szeretetre" teremtette. Ebben a régi világ felfogását látja, 
pedig igaz ez ma is. Hiszen lehet valaki tudós, ha lelke szeretettel 
teli, -  s bármely életpályára menjen is a nő, az okoskodás sohasem 
lesz főereje: a szíve marad legfőbb értéke. — Egyébként, a kiindulás 
erőszakolt félremagyarázásától eltekintve, világos a művecske gondolat
menete ; főkívánságai: a) a leánynevelés fejlessze ki a lányok jelleg
zetes női tulajdonságait, b) képesítse olyan ügyességre, hogy a maguk 
lábán is megállhassanak. Eszerint arra kell nevelni, hogy jó háziasszony, 
jó feleség (talán ez az első, melyből a többi folyik!), jó anya legyen. 
(5—12. 1.) Helyesen fejti ki a kérdést, mely után megjegyzi, hogy a 
mai kor ennél többet kíván: valamely alaptanultság elengedhetetlen. 
Viszont megfontolandó szerinte is, milyen pálya alkalmas a nőknek: 
1. tudományos pályánál igen gondos válogatás szükséges, 2. művésze
tieknél nagy óvatosság, 3. nevelői pályák legmegfelelőbbek s itt a 
jelenlegi mostoha dotálás ne riasszon vissza, 4. az igen ritka gyakor
lati érzék kereskedelmi, 5. a kézügyesség ízléssel párosulva kitűnő 
kézimunka-rajz, esetleg ipari képzésre biztat, 6 a gazdasággal foglal
kozás is igen sok leánynak ad boldogulást. Sajnálattal állapítja meg, 
hogy sok szülő főtörekvése az, hogy gyermeke jobb sorsban éljen, 
mint ő, maga is keressen, s e cél elérésére nem néz hajlamot, csak 
alkalmat. Vezessen a rátermettség. — Végül határozott igennel felel a 
nehéz kérdésre: lehet-e egyszerre háziasszony s kenyérkereső is valaki? 
Az ilyen nő a mai kor hőse és ideálja — mondja s igaza is van. — 
Befejezésül szerettünk volna az elmélet után gyakorlati tanácsot is, s 
így mi tesszük hozzá: ha nem nyilvánul valamely irányban határozott 
tehetség: tolja ki a szülő a pályaválasztás idejét minél messzebb. 
Válasszon a polgári után még középiskolát, mely sokoldalú műveltség 
mellett életpályákra is ad bőven lehetőséget. B ö h m  Dezső.

Lénárth Edit: 33 női pálya. Dolgozó Asszonyok Lapjának könyv
tára. 78. lap. Ára 1 P.

A nevezett lapban megjelent cikkecskék ezek, melyek hasznos, 
teljesen gyakorlati tanácsokat adnak a pályaválasztás előtt álló leányoknak. 
Közük az egyes pályákhoz szükséges előképzettséget, a felvétel lehető
ségeit s az elhelyezkedés kilátásait — anyagi oldalról is. Négy csoport
ban tárgyalja a szerző a nők számára nyíló lehetőségeket: pedagógiai 
(10), egészségügyi és szociális szolgálat (10), gazdasági (10), művészi 
pályák (3). . gyesen összeállított, józan tanácsokat nyújtó művecske, 
melyet töprengő szülők és leányok haszonnal forgathatnak, s melyből 
pedagógusok is nyerhetnek irányítást, milyen pályákra tereljék végző 
tanítványaikat.

B ő h m  Dezső.
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Tóth Endre: A pápai diák és a magyar népdal. Pápa, 1929.
Ilyen című előadását közli a szerző, melyet az ének- és zene

karok ünnepélyén felolvasott. A 36 oldalas füzetben azt mutatja: mily 
nagy szerepet játszik a pápai diák életében a népdal. Azt hiszem, 
általános fogalmazásban is mondhatta volna, a diák életében mindenkor 
nagyon fontos a dal, főleg a diáknóták (gúnydalok), melyekben a régen 
ismert melódiákra, a dalokra húznak rá mindenféle újakat; másik, amely 
eredetibb hangokat hallat, a szerelmi dal. Lehetne arról elmélkedni, 
hogy mit és hogyan dalolt a pápai diák, így az előadó; ő azonban 
inkább arról szól, hogy milyen népdalforma verseket írtak a régi és új 
diákok Pápán. A szerelem kifejlése az ifjú lélekben sokakat megihletett, 
ennek szinte elcsépelten sokszor hallott minden fázisát megtaláljuk itt is. 
A szerzők-közt feltűnik Lampérth Géza az 1890-es évekből való több 
verse. Kedves lehetett az előadás, ügyes ugyanis a gondolatok, érzelmek 
során való tárgyalás. Igen hangulatos lehetett főleg ott, hol bizonnyára 
sokkal a szerzők közül rokonságban vagy ismeretségben állottak a 
hallgatók. így kiadva is élvezet elolvasni, s akit érdekel, kedves emlé
kül teheti el.

Érdekes lenne, ha minden ősi iskolának a dalköltészctét, vagy 
általában diákköltészetét feldolgoznák, nemcsak ilyen kis előadás keretén 
belül, hanem tudományos alapossággal. Böhm Dezső.

Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal. Versek. Budapest, 1928. 
Kir. magyar Egyetemi-nyomda. 135. lap.

Önálló egyéniséget szabatosan körvonalozni a legnehezebben meg
oldható problémák közé tartozik. Sokszor csak megközelítőleg lehet
séges, a legtöbb esetben pedig egyáltalán nem sikerül, mert induktív 
eljárással a művész alkotásainak mozaikjaiból kell összeállítani egyéni
ségének jellemző sajátosságait s minden indukció abszolút pontosságúvá 
akkor válnék, ha az összes lehetséges eseteket, adottságokat meg tudnók 
vizsgálni. Erre mondotta aztán Karinthy Frigyes igen találóan, hogy 
„halála előtt senki sem jellemezhető.“ Sőt még halála után se mindig, 
mert minden irányú alkotásainak összes darabját, a legtöbbször nem is 
tudjuk vizsgálat alá venni, már pedig az emberi lélek sok húrú hang
szer és nincs kizárva, hogy éppen a művészi lélek megértéséhez igen 
fontos jellemvonása maradt megvizsgálatlan, feldolgozatlan egy-egy isme
retlenségben lappangó műalkotásban.

Még a legszorgalmasabb kutatás és leglelkiismeretesebb odaadás 
mellett is maradhat egy-egy művésznek homályos tulajdonsága s félre
értésekre alkalmat adó müve s éppen ezért majdnem minden bírálat 
szubjektív jellegű egy nagyon jól ismert egyéniségnél is, hát még egy 
kezdő írónál, aki az első, néha tapogatózó, bizonytalan, másszor erő
teljes lépéseket teszi a költészetnek előtte alaposan kitaposott útján.

Ma a modern technikai vívmányok korszakát éljük, amikor az 
írásművészet is annyira előrehaladott stádiumban van már, hogy szinte 
lehetetlennek látszik új ösvénynek találása s mindnyájan hajlandók 
vagyunk a legkönnyebb kritikai módszer alkalmazására: a másokkal 
való összehasonlításra s az idegen hatásokra való utalásokra abban a
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hiszemben, hogy minden új költő így kezdte, s néni valószínű, hogy 
ez is kivétel volna az általános szabály alól.

így mutat ki Németh László a Napkeletben Babits hatást Gulyás 
Pál lírájáról talán azért, mert egyik remek versét Dante utolérhetetlen 
fordítójához írta s ugyanabban az időben pedig Juhász. Géza a Debreceni 
Szemlében (A modern magyar líra összefoglalása) Petőinek Felhők vers
ciklusát veszi összehasonlítása alapjául, ami homlokegyenest ellenkező 
sajátságokat sejtet ugyanezen fiatal művész egyéniségéről.

A Literatura nyári száma meg a Komjáthy—Vajda—Reviczky iro
dalmi szentháromság méltó utódját s igazi örökösét fedezte fel benne 
a Kiáltások ciklus néhány komolyabb alaptónusú, de egyáltalán nem 
sötét pesszimizmust lehelő versei alapján. Ezeknek a lírai daraboknak 
csak annyi közük van a pesszimizmushoz, mint Petőfi Felhők reflexiói
nak. Nehogy félreértés legyen e kijelentésemből, Gulyás verseinek semmi 
köze Petőfihez, de mint minden ifjú, Petőfi isi a legnagyobb optimista, 
átesett egy bizonyos lelki válságon, amely eredményezte nála a Felhők 
lírai korszakát.

Gulyás Pál az egészen egyszerű hangok megütésétől (Apám, 
Az ágy ábrándjai) a legbonyolultabb hangulatokig (A gond laLiirintu- 
sában, Termő rejtelem, A föld millió torka) mindent éreztető költemé
nyeket válogatott össze e kötetben, Ez okozta kritikusainak félreértését, 
illetve azt a körülményt, hogy „a legellentétesebb származási elméletek 
pergőtűzébe“ állították.

E szintetikus ábrázolás mellett, Babits költői stílusával s érzelmi 
ráhatásaival ellenkező hangulat-gájzirok szöknek elő verseiből s érde
mének tudható be, hogy az egyszerű megoldás helyett ezt a szintetizáló 
módszert alkalmazta könyvének összeállításakor, szerkesztésekor.

Kardos László, ki a szerzőt régebbről és alaposan ismeri, a 
Tiszántúli Hírlap IX, 21. számában már más szemmel tekint a kötetre. 
Kijelenti, hogy a Misztikus ünnepi asztalnak nagy jelentősége abban 
van, hogy általa a „magyar irodalom egy új költővel, egy új hanggal, 
egy új egyéniséggel lett gazdagabb.“

8—10 éve, hogy Gulyás Pál nevére felfigyelhetett a gondos iro- 
dalombuvár, vagy személyes jóismerőse s ennek az időnek régebbi 
termékeit egy sajátos, tárgytalan mélabú és szelíd borongás gyöngy
harmata vonta be, amely a természet titkos erőiben, csodás jelenségei
ben tudott csak igazán feloldódni.

Már ekkor szakított a divatos és mesterkélt műformákkal, merész
sége nem a hüpermodern frazeológia rím, vagy rímtelenség túlzásaiban 
nyilatkozott, hanem a leegyszerűsített mondanivalók bűbájában, ami 
Erdélyi József líráját is olyan bensőségessé teszi.

A Viharban és Testvérgályák c. költemény-gyűjtemény több ifjú 
költő művei közt hozott már Gulyás Páltól néhány verset, de azóta 
hatalmasat fejlődött. Természetszeretete elmélyült, látóköre kibővült, 
érzésvilága nemesebbé alakult. Egyszerű, de emberibb formák, eszmék, 
gondolatok gyöngyszemeit fűzte föl pompás ékszerül e vaskos kötet 
költeményeiben.

Sokszor visszatérő motívuma a természet, a család. De a termé-
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szét nem holt világ, érzéstelen valami nála, hanem élettel teli, meleg 
élőlény. Testvérének tekinti a fákat, a búzaföld tápláló kebléről, a föld 
sóhajáról és millió torkáról, a fák lassú szívéről, a Nap vigasztaló 
kezéről beszél, ami nem pantheisztikus affektáltság nála, hanem termé
szetesség, eredetiség, a természethez való viszonyának ábrázolása. 
Eddig növény volt c. költeményében járni tanuló kislányáról hiszi, hogy 
valamikor finomrostú növény lehetett, azért olyan törékeny, bájos, 
szeretetreméltó. Egészen szokatlan még ez a hang líránkban.

A családról (Udvarunk), nagyapjáról, önmagáról (Varázsló), édes
apjáról (Apám, Magvető) és édesanyjáról (Misztikus ünnepi asztal, 
Fehér vitorlavászon) emlékezik meg bensőséges ragaszkodás hangján; 
de anya nála a Nap is, az első anya a Föld, ami ismét azt az egyéni 
felfogását tükrözi, ami az Eddig növény volt sorokat mondatja vele. 
Ez pedig az a művészi érzékenység, amelyről a Nyugtalanság c. ver
sében í r :

„Oly nyugtalan vagyok, mint az örökké 
ingó magas akácok koronája !
Mi leng köröttem, óh, milyen örök szél, 
hogy gondolatom szüntelen d obálja? ...“

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Sass János: Gondolatok a mai korszellemről. Budapest, 1927.
A könyvecske különlenyomat a „Vitézek és Gazdák Lapja" 1927. 

évi 46., 47., 48. és 49. számaiból. Szerző, amint a címből is kitetszik, 
a mai korszellemet vizsgálja. Kiindul a jelenségek megfigyeléséből és 
megállapítja, hogy korunkat az anyagelvűség jellemzi. Tudományban, 
művészetben, sajtóban, családban, társadalomban, államban többé nem 
a magasztos eszmék és célok vezetik az embereket, hanem egyedül a 
hasznossági elv irányítja cselekedeteiket, még azokat is, amelyek a 
humanizmus, a jótékonyság és erkölcsiség ruházatában jelennek meg 
előttünk.

Az anyagelvűség következtében elveszítették értéküket a magasabb- 
rendű lelki, szellemi és erkölcsi javak. Hit, jellemszilárdság, elvhűség, 
önzetlenség, lemondás olyan fogalmak a mai ember előtt, amelyek le
tűnt korok lomtárába valók. Viszont innen van, hogy korunkban annyi 
a bűn, a korrupció, a lelki és testi nyomor, a gyávaság, a lezüllés és 
férfiatlan letörés. Az aranyborjú imádata, a hatalmi vágy, a fényűzés 
túlhajtása és az élvek megállásnélküli hajhászása kiégette a mai emberek 
lelkét, a belső értékkel együtt és a kielégítetlenség és az elégedetlenség 
örök tüzétől égnek, szenvednek és a legtöbbször megsemmisülnek.

Korunk az átalakulásnak a korszaka. S míg egyfelől megállapít
ható, hogy ennek a kornak a jelleme az anyagelvűség, másfelől nem 
tagadhatjuk, hogy az ellenáramlat már megindult. „A történet tanúsága 
szerint ugyanis, amidőn egy-egy korszak jelleme még ki sem fejlődött 
teljesen, már vele párhuzamosan az ellenáramlat is felsarjad.“ Már a 
háború előtt derengeni kezdett az új kor hajnala. Erre mutatnak a 
különféle mozgalmak, amelyek az anyagelvűség bálványának uralmát 
akarják megdönteni.
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A következőkben az újjászületés útjára és tényezőire mutat rá a 
szerző. Az újjászületésben legfontosabb szerepe van a vallásnak. Egye
dül a vallás képes visszavezetni a mai eltévelyedett emberiséget az 
élet igazi hétforrásához, az Istenben való hithez, amely a lélek szomját 
örökre csillapítja, amennyiben békességet, megelégedettséget, zavartalan 
boldogságot és megmérhetetlen erőt ad a léleknek. A keresztyén vallás
erkölcsi igazságok megismerése és elfogadása képesíti azután az embe
reket arra, hogy az államban örömmel engedelmeskedjenek a törvé
nyeknek, a társadalomban az Istentől rendelt munkakörben híven tel
jesítsék kötelességüket és munkájuk gyümölcsét megelégedéssel, irigység 
és zúgolódás nélkül élvezzék. A különféle eszmékbe és eszményekbe 
vetett hitet is csak a vallás tudja megerősíteni az emberek lelkében.

Tehát az ember lelkivilágát kell megreformálni, ha azt akarjuk, 
hogy államban, társadalomban, családban, hazában, egyházban, általában 
a külső emberi intézményekben új, szebb és tökéletesebb élet kezdődjék.

Végül szól a magyarság elhivatottságáról az új korszellem ki
alakításában.

A munka, amely cikkek összefüggő sorozata, igen szép és tanul
ságos. Megfigyelései élesek, megállapításai találók. A mai korszellemet 
valóban híven fejezi ki rövid, élvezetes előadásban. Mindenki figyel
mébe melegen ajánlom, aki szívén viseli hazája, egyháza és saját sorsát I

(Szarvas) Korim Kálmán.

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór nevelés- 
elméletében. Értekezések a m. kir. Ferencz József tudományegyetem 
pedagógiai intézetéből. Uj sorozat. 2. szám. Szeged, 1928.

Alig van tudomány, amelyben az ellentétek oly élesen, olyan 
kézzelfoghatólag jelentkeznének, mint a pedagógiában. Nincs mesze az 
idő, amikor a saját bőrünkön tapasztaltuk, miféle végletesen különböző 
elvek követeltek maguknak utat az iskolába. Ha pedig messzebb tekin
tünk s elméleti és történelmi távlatban próbálunk vizsgálódni, meg
lepődhetünk az eszmék azon buja gazdagságán, amelyeknek mindenike 
komoly törekvést takar, mert világnézeten alapul. Nemrégen Theodor 
Litt próbálta ezeket osztályozni ilyen szempontból, de bizony neki sem 
sikerült — eddig legtömörebb átfogásában — egészen és ki- 
elégítőleg rendszerbe foglalni őket. Az élet aranyfája gazdagabban zöldéi, 
mint ahogy ez az éles szem is követni tudta volna. És még egy baj 
van: a más állásponton levő sehogysem tudja megérteni az övétől el
térő, vagy éppen ellenkező eszméket, önkéntelenül itt is, ott is be
csúszik egy-egy hamis szín. Bizony nagy művészet elfogulatlanul tekin
teni és jellemezni eszméket és eszményeket! ...

Tettamenti Béla könyvét jól eső érzések közt olvashatja végig az 
ember: ért hozzá, hogyan kell szemlét tartani az egész cszmetáborok 
felett. Pedig ő a legélesebb két ellentétet parancsolja maga elé, amely 
a legtöbb pedagógiai törekvés közös nevezője lehetne: az egyéni (indi
viduális) és — mint ő nevezi — : közösségi (szociális) nevelési irány
zatot. Az elsőnek típusa, mint tudjuk, Herbait; a másik, korunk egyre 
erősödő állami életéből, központi törekvéseiből is érthetőleg, hatal-



mas szószólót kapott a nem rég elhúnyt Natorpban, a marburgi egyetem 
büszkeségében. Azóta ez a két irányzat valóságos hadakozásban áll 
egymással. Az első újraéledéséből születtek a gyermek leikéhez igazodó 
nagy pedagógiai áldások, pl. az U j I s k o la  (Abbotsholme, Landerziehung
sheime), de úgy látszik, a k o r s ze lle m  a másiknak, a s z o c iá lp e d a g ó -  
g iá n a k  k e d v e z . (Spranger, Litt és a történetbölcselő iskola.) Néhány 
éve módomban volt az egyik leghivatottabb képviselőjét végig hallgatni: 
nem mondhatom, hogy valami nagyon kielégített és megnyugtatott. Az 
a hit, hogy a társadalom valami tőlünk szinte teljességgel független 
„a priori" valami, szinte a pedagógia alkonyát, vagy legalább is teljes 
átalakulását jelenti. Natorp pl. nem igen tulajdonit semmi különösebb 
jelentőséget a lélektannak. Aki a külső: az állam-, a társadalomszabta 
feladatoknak nem tud megfelelni, legfeljebb lehull az élet fájáról. Littől 
sem hallottam egy dicsérő szót sem, sőt nagy előadássorozata végén 
kereken kimondta, hogy nem is kell olyan sokat bajlódni azokkal a 
pedagógiai lélektani kutatásokkal. Majd megtalálják az eszmék a maguk 
útját, a Hégel-hangoztatta „dialektika" titokzatos útját. De hogy mi ez, 
elfelejtette felfejteni, pedig akkor ott lett volna, ahol a pszichológizmus, 
a kísérleti pedagógia, mely éppen ezt a „hogyan"-t hangsúlyozza és 
kutatja.

Ilyen óriási jelentőségű elvi kérdésről lévén szó, csak helyeselni 
tudjuk Tettamanti tárgyválasztását. De még egy közelebbi szál is fűz 
még bennünket ehhez a kérdéshez: a  h a z a i vonatkozás.

Jól tudjuk, szinte közhelyként is emlegetik, hogy Kármán, a hazai 
közoktatásügy nagy szervezője. Herbartiánus volt: Lipcsében Reinnal 
együtt hallgatta Zillert, sőt az általa alapított gyakorló iskola presbité
riumának is elnöke és az iskola szabályzatának kidolgozója volt. Beszél
gettünk minderről s közben nem vettük észre, vagy nem számoltunk 
le vele tudatosan, hogy először is K á r m á n  p e d a g ó g ia i  fe lfo g á sa  g y ö k e 
r e se n  k ü lö n b ö z ik  a H e r b a r té tő l ,  m á s o d s o r o n  f e lv e tő d ik  a  k é r d é s : h o n n a n  
v a n  e z  ?

Ezeknek a kérdéseknek a tisztázására vállalkozott Tettamanti 
Béla, a szegedi tanárképző tanára. A felelet első része kitűnően sike
rült, csupán a második felével maradt adósunk nagy sajnálatunkra.

Az eredeti forrásokra visszamenve gondos munkával állapítja meg 
Herbart felfogását. (Sokszor szinte csodálkozunk, hogy a gazdag Herbart 
irodalomból semmit sem idéz. Kimutatja, hogy Ziller még fokozottabban 
egyéni irányú, aki csak „kedvezőtlen külső körülményeknek" tekinti a 
társasélet, környezet mindenféle „zavaró esetlegességeit", amelyekkel 
— fájdalom — számolni kell, de a nevelési terv az egyénből fakad. 
Mindazonáltal a történelmi múlttal való kapcsolatot, sőt annak lehető 
átélését senki sem hangoztatja jobban őnála. Híressé is vált kultúr- 
fokozataival! Rein, az iskola harmadik, a mai korba átvezető tagja, 
már igyekszik kibékíteni az egyéni és társadalmi irányzatot: a közösség 
eszmekörén b e lü l kell vezetni az egyént, de e g y é n i törvényei szerint. 
Ez a felfogás a meggondoltabb kutatóknál meglehetősen általánossá is 
vált: gondoljunk pl. Tettamanti vezérének: Imre Sándornak legfrissebb 
szellemes meghatározására! Nincs is így semmi baj: a társadalom is,
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minden berendezkedésével, ember gondolatában született meg, embernek 
van szüksége rá. Voltaképpen tehát ott vagyunk így is az egyéni peda
gógia gyökerénél! Csak a távlat, a kör válik szélesebbé ...

Most aztán rátér Tettamanti Kármánra. Az irdatlan, magától az 
írótól rendszertelenül hagyott erdőben keresi az utakat. Pontosan utána 
jár minden adatnak. Kimutatgatja, hogy miben egyezik s miben külön
bözik Kármán a herbarti tanoktól. Amit ír, az mind jó, bár szerintünk 
több gyökérszálat lehetne Zillerből levezetni. Persze itt nem az etikai 
alapozásra gondolunk, hanem a kultúrába való beillesztés törekvésére, 
mely gyakorlatilag főjellemzője volt Kármán tevékenységének.

Ahogy Tettamanti beállítja, még inkább szemünk elé tolul a 
kérdés: h o n n a n  v a n  hát az az óriási alapfelfogásbeli különbség ? Pedig 
éppen ezek a kapcsolatok és magyarázatok érdekelnének bennünket. 
Ennek felfejtésénél egész korképpé válhatnék munkája. Lehetne-e izga- 
tóbb és fontosabb feladat nemzetek sorsát irányítani akaró pedagógiára 
nézve az eszmék útjánál. Hogy pozitívumot mondjunk: azt hiszem, á 
korabeli magyar közélet vezérférfiaiban, légióként pedig a Kármánt 
külföldre küldő Eötvösben, annak másirányú műveiben is, de 
nevelési regényében (N ő v é r e k , ahol Rousseaut „nagy bolondnak" 
mondja társadalomtól elszakító törekvése miatt, stb., stb.) és nagy 
kultúrfilozófiai müvében együtt található gondolatok, F á y  (Béltekv ház), 
S z é c h e n y i s a többi nagyoktól teremtett hazafias közhangulat (1. Imre S. 
müvét Széchenyi nevelési eszméiről s Szekfű Gyula H á r o m  n e m z e d é k -é t ,  
mely minta lehet a továbbiakban) s mindenekfelett a magyarság erős 
államalkotó képessége és érzéke kezünkbe adhatják a rejtély kulcsát.

Ez az utóbbi óhajunk nem kisebbíthetné annak értékét, amit 
mond. Érdeklődéssel várjuk Schneller Istvánról bejelentett újabb dolgo
zatát, a többivel együtt. Valóban jelentősen hozzájárulnának a magyar 
nevelői gondolkozás fejlődésének rajzához.

Végül örömünket és köszönetünket fejezzük ki amiatt, hogy a 
szegedi egyetem ilyen értékes kiadói szerepre tudott vállalkozni.

(Nagykőrös) D r. T ö rö s  L á sz ló .

Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1929. augusztus 15. számában g r ó f  K le b e ls -  

b e rg  miniszter A p á ly a v á la s z tá s  é s  m e g é lh e té s  címen kultúrpolitikájának 
egyes mozzanatait magyarázgatja. Rámutat a polgári iskola szükséges
ségére és arra, hogy a középiskolai érettségi vizsgálatnál nem szabad 
megállani. Kimutatja, hogy az egyetemeket illetőleg az a főtörekvése, 
hogy a fővárosban is lehetővé tegye a személyes kapcsolatot tanár és 
tanítvány között. Ezért kell a hallgatók számát kevesbíteni. A hallga
tóknak pedig komolyan dolgozniok kell, aki a kollégiumban élelmezést 
s lakást kap, az tanuljon idegen' nyelveket. — K e m é n y  F . rövid 
cikkében azt fejtegeti, milyen szükséges lenne, hogy a különböző
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iskolafajok tanítói egymással eszmét cseréljenek. — A szeptember 2-i 
számban K ö r ö s i  H e n r ik :  E g y e te m e s  p e d a g ó g ia  címen kifejti, hogy az 
egyes nemzetek speciális nevelői feladatai mellett van a nevelő-okta
tásnak bizonyos nemzetközi jellege is és az egyes országok tanügyi 
mozgalmait valami egyetemes pedagógiai szín festi át. Ennek a kölcsön
hatásnak pedig igen nagy a jelentősége. — N e o p e d a g ó g ia i  is k o la r e n d 
s z e r e k  címen K e m é n y  F. Vecroly módszerét, a Project melthod-ot, a 
Platoon Winnetka, Dalton és Howard plan-t ismerteti és megállapítja, 
hogy az új iskolarendszereknek, mint szűkebb körre szorított kísérleti 
iskoláknak, megvan a jogosultságuk, ámde a tömegtanításra és általános 
meghonosításra személyi, technikai és anyagi okoknál fogva nem alkal
masak. — A szeptember 18-i számban g r ó f  K le b e ls b e r g  a tiszazúgi 
esetet teszi szóvá. F ö ld e s  F . a VIII. osztályú népiskola kiépítéséről 
értekezik.

A Magyar Pedagógia 1929.március-júniusi számában K o r n is  G y . : 
K u ltú r a  é s  tú lte rh e lé s  című közgyűlési megnyitóját találjuk, melyről 
más alkalommal már megemlékeztünk. — W a lth e r  B . az érettségi vizs
gálat reformjáról ír. Szükségesnek tartja további fenntartását. A fiú- és 
leányközépískolák különböző típusai az érettségi vizsgálaton is jobban 
kidomborodjanak, mint eddig. A szóbeli vizsgálaton kérdezendő tárgyak 
száma korlátozható; minden tanuló csak 2—2 tárgyból való felelésre 
köteleztessék. — K o v á c s  R e z s ő :  A  te s t i  n e v e lé s  ú j fe je ze te  címen a 
sportnak az iskolában való térfoglalásáról szól. Rámutat a tiszta sport 
nagy jelentőségére, de azt találja, hogy ma a sport nagy része elüzle- 
tesedett. Azt kívánja, hogy a rekordokra beállított eredménysportot 
válasszák el a nemes sporttól. — Ezenkívül tovább folynak e számban 
K e m é n y  F . : T ech n ik a  é s  p e d a g ó g ia , továbbá P r o h á s z k a  L . : P e d a g ó g ia  
m in t k u ltú r f i lo zó f ia  című dolgozatai. — A szeptember-októberi számban 
N a g y  J ó s z e f : A  k u ltú ra  d e c e n tr a l iz á c ió já r ó l ír. Kifejti, hogy egy egyetem 
valóban alkalmas arra, hogy nyomában igazi városi élet s kultúra fej
lődjék ki. De ehhez nem devalvált „vidéki“ egyetemek kellenek. Az 
egyetemek mellett azonban egész sereg intézmény és sok jóakaratú 
ember közös, harmonikus munkájára van szükség, hogy nemzeti kul
túránk színvonala egyenletes képet mutasson. — S z e lé n y i  O . : S c h n a p -  
fe n th o l  é s  M a g y a r o r s z á g  című tanulmányában a Salzmann-féle nevelő- 
intézet és Magyarország többrendbeli kapcsolatát mutatja ki — P i tr o f f  P . 
behatóan ismerteti a film árnyoldalait, de rámutat arra is, hogy a közép
iskolai oktatásban nagy hasznát vehetjük. Az iskolai filmet csak az 
órán, tanítás közben rövid felvilágosításképpen, vagy egy tanulmányi 
rész lezárásakor ismétlés gyanánt adhatjuk, mert nem szabad elfelejteni, 
hogy az ifjú öntevékenysége a lényeges.

Az Orálló 1929. szeptember 28-i számának vezércikke vissza
utasítja azokat a vádakat, melyeket a kultuszminiszter a tiszazúgi mér
gezésekkel kapcsolatban a lelkészek ellen emelt és az államra hárítja 
a felelősséget. — S z . S z a b ó  S . „400 éves iskolák" címen a mezőtúri 
ref. gimnázium múltját ismerteti Faragó B. most megjelent füzete alapján.
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Az Evangélikusok Lapja szeptember 8 és 15-i számában Míkler 
Károly E g y h á z u n k  ta n ító  é s  ta n itó n ö k é p z é s é n e k  k é r d é s é h e z  című cik
kében amellett száll síkra, hogy a szarvasi egykori tanítóképző egye
temes jelleggel állíttassék vissza, mert csak így lehet tanítóink és kán
toraink tót nyelvű szolgálatra való kiképeztetését biztosítani. De a 
szarvasi tanítóképző visszaállításával egyidejűleg a mostani tanítónő
képzőt Budapestre vagy környékére kellene áthelyezni. A kiváló cikk
író érvelését elvileg helyesnek tartjuk, de boldog optimizmusában az ál
lamtól kérendő építési segély vagy kamatmentes kölcsön elnyerése 
tekintetében nem osztozhatun.k Számtalan példa mutatja, mily nehéz 
é p p  m o s t az államsegély szerzése! De nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy ha csakugyan egységes iskolapolitikát akarunk követni, 
akkor ne alapítsunk új intézetet, mielőtt a fejlődésben lévőket nem 
biztosítottuk. Tudtunkkal az a s z ó d i  r e á lg im n á z iu m  felépítése is még 
nagy gondokat fog okozni a bányakerületnek, illetve az egyetemes egy
háznak ; ott van továbbá a b u d a p e s t i  le á n y k o llé g iu m  iskolaépületének 
és internátusának az ügye! Amíg ezeket tető alá nem hoztuk, kár volna 
újabb intézetet — homokra építeni, mert biztatásokat, ígéreteket nem 
lehet készpénznek venni, már pedig készpénz nélkül sem intézetet 
alapítani, sem épületet emelni nem lehet, de még templomot sem . . .

Az Országos Polgáriískolaí Tanáregyesületí Közlöny szep
temberi számának egyik cikke ( A  p o lg á r i is k o la i  ta n u lm á n y i  s z ín v o n a l)  
a VKM azon rendeletével foglalkozik, hogy a szakiskolák illetékes 
közegeinek véleménye szerint a középiskola IV. osztályát végzett 
tanulók a további tanulmányokban igen sok esetben jobban megfelelnek, 
mint a polgári iskolát végzettek. A szerző szerint a szivonalemeléshez az 
oktatószemélyzet lelkes és szakszerű felkészültséggel végzett munkáján 
kívül szükségesek még: 1. A különböző iskolafajok tantestületének har
monikus együttműködése. 2. Megfelelő iskolaépületek, 3. Az osztályok 
túlzsúfoltságának megszüntetése. 4. A tanulók iskolánkíviili elfoglalt
ságának a minimumra való leszállítása. 5. A szülői otthon alkalmassá 
tétele a komoly tanuláshoz. 6. A középfokú-, szak- és főiskolákban 
való továbbtanulás csak oly ifjak részére tétessék lehetővé, kik már az 
elemi iskolában megfelelő értelmi rávalóság jelét adták.

Az Evangélikus Népiskola szeptemberi számából kiemeljük 
T o ln a y  P á l  cikkét A  k a to n a s á g  a n e m z e tn e v e lé s  s z o lg á la tá b a n  címmel, 
melyben rámutat arra, hogy a régi osztrák-magyar hadsereg milyen jó 
nevelő iskolája volt az ifjúságnak. Ha a trianoni békekötés béklyói 
alól felszabadul a nemzet, az újonnan behozandó általános hadkötele
zettség nemzeti alapon még jelentősebb nevelő tényező lesz.

Az Országos Középiskolai Tanár egyesületi Közlöny szeptem
beri számában K a r d e v á n  K . szemlét tart az 1928/29. évi értesítők 
felett. H o r v a y  R ó b e r t „Az élő idegen nyelvek“ tanításának sikeresebbé 
tételére javasolja: 1. A tanulók létszámának a leszállítását. 2. Egy in
tézetben és egy-egy nyelvben (miért nem valamennyiben ?) egységes
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legyen a módszeres tanítási eljárás és a nomenklatura. 3. Minden tan
könyv nyújtsa azt a feltétlenül megkívánható minimális bő anyagot, 
mely tárgyi csoportokban később is nyilvántartandó. 4. A szakfel
ügyelet tapasztalatai megfelelő módon értékesítendők. 5. Működésben 
levő tanároknak időnként adassék mód ismereteiknek a külföldön való 
felfrissítésére. S z e lé n y i  Ö d ö n .

Külföldi lapszemle.
Pädagogische Rundschau. V. évfolyam 3—8. számai.
A  tört fogalma  c. cikkben a szerző megállapítja, hogy a törtek

kel való számításnak igen kevés gyakorlati jelentősége van. Magasabb 
iskolákban még jó szolgálatot tesz mint a betűszámtan előkészítője. 
A cikkíró hibáztatja, hogy a legtöbb didaktikai könyvben a törtekhez való 
bevezetés rövid és külsőleges. Paul Henkler könyvéből idézve arra 
mutat rá, hogy a felet nem szükséges mindig az egység felének, hanem 
valamilyen mennyiség felének elképzelni. Ezért eleinte nem egy almát 
vágna kétfelé, hogy az V2-et érzékeltesse, hanem két almát mutatna be, 
aminek fele egy alma. Fontos, hogy a tanuló mindig lássa a vonatko
zást, illetve a viszonyt a fél, a harmad stb. között, Ezért nagyon aján
latos a törteket ábrázolni is, mégpedig olyanformán, hogy megfelelő 
nagyságú egészet veszünk fel, ami mellé annak felét, harmadát, negye
dét stb. rajzoljuk, hogy így a törtek sorának változását is érzékeltessük. 
Mikor a törtek értékéről biztos fogalma alakult ki a tanulónak, akkor 
lehet beszélni valamit a formaváltozásokról is.

A  csillagos ég megfigyelése. A gyermek otthonához tartozik 
a kék ég, tova siető felhőivel, villámaival, mennydörgésével, aranyos 
napsugarával és sok kedves csillagjaival. Érthető tehát, ha a moder
nebb tantervek a földrajzzal kapcsolatban valamit kívánnak tanítani a 
csillagos égről. Arra mindenesetre ügyelni kell azonban, hogy amit az 
érzékeny anyai szív a gyermekbe oltott, azt ne törjük össze a tudo
mány kalapácsával. A gyermekes meséken keresztül haladjunk lépésről 
lépésre előre. C s o d á la to t  é s  t i s z te le te t kell a gyermekben mindenek 
előtt felébresztenünk. — Legalsó fokon az össztanítás keretén belül 
könnyen eshetík szó a nap, hold és a csillagokról. A szülők esténként 
megmutatják a gyermekeknek a csillagokat. Mesélve beszélnek arról, 
hogy a jó Isten azért gyújtotta ki azokat a kis lámpácskákat, hogy a 
fáradt vándor haza találhasson. Egy-egy ilyen este tapasztalatát a kis 
gyermekek felviszik az iskolába, ahol közös megbeszélés tárgyává 
teszik. — Arra ügyelni kell, hogy még magasabb fokon se törjük 
össze durva kézzel a naiv fantázia által épített épületet. Csak apró 
lépésekkel haladjunk a „tudományos megismerés“ felé. Végeztessünk 
olyan megfigyeléseket, hogy hol kél fel a nap, hol áll akkor, amikor 
iskolába indul a tanuló stb. ? Felsőbb fokon, ahol már a logikai gon
dolkozás fejlettebb, tervszerűbben lehet előre haladni. Fontos, hogy
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minden megállapítás saját megfigyelés és saját tapasztalat alapján tör
ténjék, aminek érdekében a tanító minél több megfigyelési feladatot 
adjon növendékeinek. Ilyen feladatokat említ a szerző a Napról: írjátok 
le, mit tudtok a Nap nagyságáról magatoktól ? Jegyezzétek fel a hő
mérsékletet a nap különböző szakaszaiban! A kérdések megbeszélése 
alkalmával a tanító bemutatja a földgömböt és elmondja, hogy ha a 
Napra helyeznénk a földet kontinenseivel, tengereivel együtt, az akkora 
helyet foglalna el a Napon, mint a földgömbünkön Dánia. Majd azt is 
megemlíti, hogy a Napból 1,300.000 olyan nagyságú gömböt lehetne 
készíteni, mint a Föld. Korát 3 milliárd évre becsülik. Foglalkoztató 
kérdések még: próbáljunk készíteni napórái! Beszéljünk a szivárvány 
keletkezéséről, a Hold különböző alakjairól 1 Apály, dagály problé
májáról! Hogy szokták a csillagokat vizsgálni? stb., stb. Végül olvas
tassunk ide vonatkozó költeményeket és elbeszéléseket

Herbert Spencer filozófiája és pedagógiája. H. Spencer 
1820-ban született, 1903-ban halt meg. Halálának huszonöt éves év
fordulóján emlékezik meg róla folyóiratunk. — F ilo zó f iá já -n a k  jellem
zője az agnosticízmus, vagyis annak elismerése, hogy az abszolútot 
nem lehet felismerni. Innen van, hogy szerinte úgy a tudomány, mint 
a vallás törekvései terméketlenek. A filozófia feladatát abban látja, 
hogy az egyes tudományok eredményeit zárt egészben tömörítse. Spen
cer pozitivista, ezért a metafizika ismeretlen előtte. Az egész világot 
fejlődési folyamat eredményének tekinti. A fejlődésben szerinte bizo
nyos ritmus van, még pedig az evolúció és a disszolució örökös válta
kozásai következtében. Etikájának is a fejlődéstan az alfája és ómegája. 
Abszolút etikai értékek nincsenek is szerinte. Azt tartja, hogy a lelki
ismeret szava nem Isten szava bennünk, hanem megszámlálhatatlan 
nemzedék tapasztalatainak lecsapódása, amely hol követőleg, hol gátlólag 
lép fel bennünk. Kötelességünk teljesítésére értelmünk serkent. „Minél 
okosabbak leszünk, annál hűségesebben teljesítjük kötelességeinket." 
Erkölcstanának alaptétele altruisztikus egoizmus. — Pedagógiájának 
foglalatát az 1861-ben megjelent könyve adja. Felteszi a kérdést: Milyen 
az értékes tudás ? Olyan, amely nem külső, dekoratív jellegű, hanem 
hasznos. Szerinte az emberi cselekedetek summája a következő részekre 
oszlik: 1. Olyan cselekedetek, amelyek az önfenntartásra vonatkoznak.
2. Melyek az életszükségleteiről gondoskodnak. 3. Az utódok nevelé
sére, oktatására vonatkozó cselekedetek. 4. Melyek a rendezett társa
dalmi viszonyokat akarják fenntartani. 5. A különböző hajlamok és 
vágyak kielégítésére vonatkozó cselekedetek. Ebből a szemszögből 
teszi vizsgálat tárgyává az egész nevelést. A közvetlen önfenntartás 
munkáját a jó természet maga elvégzi, csak arra kell ügyelni, hogy a 
természet nevelőtevékenysége ne akadályoztassák. Innen van, hogy az 
észszerű nevelés egyik legfontosabb tárgya: a lélektan. Megvizs
gálja az egyes tudományokat abból a szempontból, hogy az élet fenn
tartása .szempontjából milyen értékeket képviselnek. Arra a lesújtó 
eredményre jut, hogy az egyes tanított tudományoknak az élet fenn
tartása szempontjából igen kevés jelentősége van. Keveset tanítunk 
arra vonatkozólag is, hogy a növendékeket a leendő szülői hivatásra
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előkészítsük. Innen jut aztán a sok szülő nehéz helyzetbe, mikor gyér- , 
meke van, de a gyermeknevelésről fogalma sincs. Az állampolgárságra 
való nevelésnél szélesebbkörű történelem — különösen társadalom
tudomány-tanítása — volna hivatva segíteni. A művészi nevelés szem
pontjából is keveset ad az iskola s Spencer szerint ezen az oldalon 
nyilvánul meg nevelési rendszerünk gyengesége a legjobban. — Sem a 
tisztán testi, sem a tisztán szellemi tanítási eljárást nem tartja helyes
nek. A mechanikus drill rendszer a gyermeket, tőle merően idegen 
tudomány maggyűjtőjévé teszi. A dolgok látható és érzékelhető tulaj
donságainak megfigyelése nélkül, téves felfogások alakulhatnak ki a 
dolgokról. Ezért mindig előbb egyes megfigyeléseket végeztessünk s 
csak azután általánosítsunk, csak azután vonjuk le a végső következ
tetést. Megbecsülhetetlen az a törekvés, mely arra irányul, hogy az 
anyagot megnyerő formában nyújtsuk növendékeinknek. Legjobb peda
gógus szerinte az, aki a gyermeket saját tanítójává tudja tenni. Erkölcsi 
szempontból nem ért egészen egyet Rousseauval, de azért optimista ő 
is. A természetes büntetésnek nagy jelentőséget tulajdonit, annyira, 
hogy még a szülőket is — haj büntetnek — úgy tekinti, mint a természet 
magyarázóit. Nem vár a gyermektől magas fokú erkölcsiséget.A paran
csokkal takarékoskodni szeretne. Azt tartja szemelőtt, hogy olyan 
személyiségeket kell nevelnünk, akik önmaguknak urai, nem pedig állan
dóan mások urkodnak rajtuk, Fizikai nevelésnél jó testű gyermeket akar 
látni, hogy a növendék ne csak szellemi, de testi értelemben is tudjon 
parancsolni feltörő ösztöneinek. Be kell vallani, írja a cikk szerzője, hogy
H. Spencer pedagógiája nem új dolog. Tulajdonképpen eszméinek nagy
része már Pestalozzinál megtalálhatók. Tudományos pedagógiának alap
ját ma már nem képezhetné az ő elgondolása, különösen nevelési esz
méi miatt, melyek gyújtópontjában a hasznossági vonások az uralkodók. 
Kemény, de igazságos bírálat Spencerről, hogy nem az hibáztatható 
könyvében, ami benne van, hanem ami kimaradt belőle. Mint filozófust, 
a németek többre becsülik.

Japán  új népiskolái. Japánban általános népiskoláról csak 1868 
óta lehet beszélni. Azelőtt csak a kiváltságosak gyermekeit tanították 
a papok. Azóta van általános tankötelezettség. A japán gyermek szíve
sen jár iskolába. Szülők, nevelők egyaránt nagyon szeretik a gyer
meket. A tanítás télen 9, nyáron 7 órakor kezdődik. Egy tanóra csak 
45 perc. Egyenruhát nem viselnek, csak a magasabb iskolákban. Leg
feljebb a leányok vesznek fel egy szűkre szabott ruhadarabot: a 
hakamát, hogy torna- és rajzórákon a lebegő kimonójukat összefogják 
vele. Az iskolát mindenki könnyen megismeri, kívülről. A földrengések 
gyakorisága miatt nem igen építenek emeletes épületeket, legfeljebb 
egyemeletest, mivel a bő gyermekáldás következtében egy-egy iskolá
ban 1500—2000 gyermek jár. Hihetetlenül nagyméretű az épület. Rend
szerint lapos, U alakú, mert a hosszú front két végéhez még rövid 
szárnyakat kapcsolnak. A japán büszke iskolájára. Szívesen megmutatja 
bárkinek. Az udvar tele van sporteszközökkel. A szolga szobájában 
ott forr két hatalmas üstben a viz. Déli szünetben ugyanis ritkán men
nek haza a gyermekek, hanem az iskolában fogyasztják el a magukkal
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hozott száraz eledelt: halat, szárított gyümölcsöt, az elmaradhatatlan 
rizst és isszák utána az általuk készített teát. Cipőjüket a tanterem 
előtt leteszik, mert a szobába nem mennek be cipővel. Az iskoláért 
áldoznak Japánban. Szépen fel is van szerelve szertárakkal. Mivel a 
japániaknak nincs ábécéjük, a párhuzamos osztályt színekkel jelölik 
meg. A gyermekek gyakran olyan színű sapkát viselnek, mint amilyen 
színű osztályba járnak. Reggeli imát nem mondanak a gyermekek. 
Hetenként kétszer van erkölcstani óra, amelyen főleg az uralkodóház 
és az ősök tiszteletéről esik szó. Tantárgyak a mieinknek megfelelnek 
(írás, olvasás, számtan, természetrajz, földrajz, történelem, rajz, ének, 
varrás). Az osztályok tolófalakkal vannak egymástól elválasztva. Kályhát 
nem használnak. Legnagyobb hidegben tesznek be egy nagy üstöt a 
tanterembe s ebben pislákol egy kis faszén, de hogy ennek a füstje 
kiszállhasson a mennyezeten, lyukat vágnak a szabadba. Elkép
zelhetjük, hogy nem valami meleg lehet odabennt. De a kis japániak 
szorgalmasan írogatnak azért a tanteremben. Kezdetben ceruzával vagy 
palavesszővel, később a maguk készítette tussal. A rengeteg írásjegy 
elsajátítása nem enged időt az önálló gondolkozásra való nevelésre s e 
szempontból tényleg komoly kifogások merülhetnek fel a japáni isko
lákkal szemben. Számolni nehezen tanulnak s még hivatalokban is 
szívesen előveszik a számoló pálcikákat. A rajzolásban — százados hagyo
mányok alapján — hihetetlen eredményt érnek el már a legalsó fokon 
is. Az iskolázás általában rövid ideig tart náluk, azért, aki nem megy 
magasabb iskolába, még rendszerint egy befejező tanfolyamot végez el, 
hol angol nyelvet is tanítanak nekik.

Pyschoanalizis és keresztyénség. A psychoanalizis ma már 
nemcsak az ideg- és elmeorvosok segédtudománya, hanem a lélek- 
gyógyításának egyik jelentős segédeszköze. A lélek gyógyítását eddig 
kizárólag a keresztyénség igényelte magának, ma már a papok is rá
jöttek a psychoanalizis nagy fontosságára, úgy hogy a theológiai mun
kák között mind nagyobb számmal találunk idevágó dolgozatokat. A 
szerző azt akarja megvizsgálni, hogy milyen pontokon áll a psycho
analizis szemben a keresztyénséggel. A keresztyénség a megbocsátás 
vallása, jelképe a kereszt. A megbocsátás mellett a kereszt a leg
nagyobb bűnt is eszébe juttatja az embernek. A bűn pedig Isten bírás
kodását. A legtökéletesebb áldozat tudata a legodaadóbb szeretetre 
sarkalja az embert. A kereszt élménye tehát lesújt és felemel egy
szerre. A pschoanalizis felfogása természetesebb. Nem ismeri az élő 
Istent. Helyébe állítja a természeti törvények szerint működő „élet- 
áramlatot." A személyes Isten személytelen valamivé válik. Az ember
ben öntudatlanul fekvő nemi ösztönök felkeltik az élet igenlését. 
Korunk minden szenvedését arra vezeti vissza, hogy ez a teremtő 
sexuális ösztön akadályozva, gátolva van. A psychoanalizis szerint: az 
emberi élet egy tudatos „én“ és egy öntudatlan „ő“-nek a küzdelme. 
Az „ő" a természeti ösztönök, az „én“ pedig az ösztönök őstalajából 
létrejött személyiség. A keresztyénség felfogása szerint is meg van ez 
a kettősség. A keresztyénség szerint is van egy természeti lény és 
van egy az Istennel való érintkezés következtében létrejött személyiség.



Ez utóbbit a psychoanalizis nem ismeri. Ahol mindent csak a termé
szet kauzál-biológiai törvényeiből magyaráznak, ott „magasabb“ erőkről 
beszélni nem lehet. Ha mégis van ilyen, azt a finomodás folyamatának 
tulajdonítják. A keresztyénség szerint az alacsonyabb és magasabb 
rendű erők harcban állanak egymással. Amikor a magasabb rendű 
erők alul maradnak, akkor van az az idegesség, az a nyugtalanság, 
mely korunkra annyira jellemző. A keresztyén ember a maga lelki 
bonyodalmát Isten ítélő széke elé viszi. A psychoanalizis hivei az orvos 
sugalmazó erejére támaszkodnak. Pedig az orvos is ember, aki nagyon 
gyakran nincs abban a helyzetben, hogy lelki betegét meg tudja nyug
tatni, aminek gyakran súlyos visszaesés a következménye. Minden
esetre boldogabb az, aki lelki baját a legnagyobb orvos gyógyítására : 
Jézusra bízza.

A z orosz gyermekkönyvtárak munkája. A régi Oroszországban 
ez a fogalom teljesen ismeretlen volt. Ha volt is ilyen könyvtár, csak 
a tartományok fővárosaiban, messze attól, hogy a nép széles rétegeinek 
szükségleteit kielégíthette volna. A forradalom e téren is gyökeres vál
tozásokat hozott. Ma már 94 önálló ifjúsági könyvtár van és mintegy 
486 nagy könyvtár mellett van ilyen ifjúsági könyvtár berendezve. 
Technikai berendezésük a felnőttek könyvtárához hasonló. A külön
böző koroknak megfelelően 2—3 osztályra oszlik. A könyvek az ifjú 
olvasó érdeklődése szerint vannak csoportosítva. A gyermek szabadon 
választ könyvet. A könyvről bírálatot mond neki a könyvtár tiszt. Jó 
könyvekre állandóan felhívják az ifjak figyelmét. Hogy a dolgozó réte
gek gyermekeiket az utcai csavargástól megmentsék, nem elégszenek 
meg azzal, hogy könyvet nyomnak a kezébe, hanem olvasótermet is 
rendeznek be a gyermekeknek. Itt a könyvtártiszt megismerteti velük 
a katalógus használatát, beszél nekik a könyvről, azok előállításáról. 
A gyermek ez olvasótermekben mindenről kap felvilágosítást, ami 
csak érdekli. Különösen a moszkvai ifjúsági könyvtár végez kutató 
munkát. 15 könyvtártiszt a kérő lapokon a kis olvasókról valóságos 
psychoprogrammot készít. Az olvasó termet itt naponta 250—300 gyer
mek látogatja. A könyvek egyrésze az asztalon fekszik. Szabadon 
válogathat a kis olvasó belőlük. A legalsó tagozat még valóságos óvoda 
féle, 3—7 évesekig. Ide reggel beadják a gyermekeket, este pedig 
visszaviszik. Egész nap falragaszokkal, építő kockákkal, képes köny
vekkel foglalkoznak a gyermekek. A nagyobbakat kezdik megismer
tetni az írással is. A könyvtárak, különösen a forradalmak alatt el
szaporodott gyermek-csavargóbandák leszerelésével igen hasznos munkát 
végeztek. A nagyobb fiúk között megalakultak különböző önképző 
jellegű körök. így pl. : dramatíkai, újságolvasó, plakátkör, stb. Heten
ként háromszor a könyvtár nagytermében vetített előadást tartanak. 
A moszkvai központi intézetben jegyzékeket állítanak össze a vidéken 
felállítandó könyvtárak számára.

Jézus tanításai és a szociális problémák  viszonyáról érte
kezik a Pädagogische Rundschau májusi száma. A cikk szerzője meg
állapítja, hogy ma is vannak, mint Jézus életében, olyan emberek, 
akik élvezetekbe merültek, míg mások nyomorognak. Sőt talán még
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kiáltóbb ellentétek vannak ma, mint régebben voltak. Ugyanakkor nő 
a vágy az ellentétek kiegyenlítésére is. Jelszóvá lett az emberiességre 
való törekvés, amelyhez kezet a szociális öntudat, az erkölcsi érzés és 
a vallási követelmények nyújtanak. Aki nem látja a kor problémáinak 
mélyén az erkölcsi vonást, az nem érti meg a jelen kor összefüggését 
azokkal a valláserkölcsi gondolatokkal, amelyeket — a testvéri szeretet 
hangsúlyozásával — Jézus hagyott ránk szent örökségképpen. Jézus 
a szegények kihasználását ellenezte és minden embernek emberhez 
méltó életet kívánt. Ha a szocializmus ennyivel megelégszik, krisztusi 
nyomokon jár. De ha az osztályharcot hirdeti, akkor nagyon messzire 
esik tőle. Sem a proletárok diktatúrája, sem az osztályharc gondolata nem 
egyeztethető össze sohasem Jézus szelíd, szeretettel teljes tanításaival.

(Szeghalom) Pásztor József.

Megjegyzések.
1. A  felekezeti béke jelszavától hangos ma az ország. Ez a 

biztos mutatója annak, hogy nincs nálunk felekezeti béke. Pedig a 
nemzet elsőrangú érdeke, hogy legyen. Aki ma nem törekszik minden 
erejével, őszintén a felekezeti békére, az bűnt követ el a magyar jelen, 
a magyar jövő ellen.

De mi a feltétele a felekezeti békének ? Az, hogy a felekezetek 
becsüljék meg egymást, ne kívánjanak erőszakkal egymás fölé kerülni, 
ne tekintsék magukat az igazság egyedüli, kizárólagos letéteményesének, 
egyedül üdvözítőnek, a többieket pedig kárhozatos, gonosz tévelygőknek, 
ne követeljenek maguk részére, a többiek hátrányára, előjogokat, ha
talmi és anyagi előnyöket, hanem mint egyenlőrangú, egyenlőjogú 
állampolgárok, együttes erővel törekedjenek az állam, a haza közjavára.

Ha a felekezetek meg tudják tartani ezt a feltételt, akkor biztos 
alapokon áll a felekezeti béke, akkor az államnak nincs sem oka, sem 
joga beleavatkozni a felekezetek egymás közt való viszonyába.

Ám ha a felekezetek maguktól nem képesek erre, akkor az állam
nak maga iránt való elengedhetetlen kötelessége a felekezeti béke tör
vényes, intézményes biztosítása úgy, hogy minden felekezet részére 
teljes egyenjogúságot, viszonosságot, teljesen egyenlő elbánást biztosit.

Ezt tették a nyugateurópai kultúrállamok, ezt tették az észak
amerikai egyesült államok: ezt kell tennie a magyar államnak is, ha 
élni akar, ha biztosítani akarja a magyar jövendőt.

Mi magyar protestánsok mindenkor örömmel, teljes meggyőző
déssel támogatjuk az állam ily irányú törekvését, mert nekünk alap
elveinkből következik a felekezeti türelem, a más felekezetek őszinte 
megbecsülése, mi egyformán követeljük a lelkiismereti szabadságot 
magunk és más felekezetek részére. Mi tehát alapelveink megtagadása 
nélkül nem lehetünk soha a felekezeti béke megbontói; de lehetünk, 
sőt kell hogy legyünk, a felekezetek vallásszabadságának, teljes egyen-
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jogosultságának védelmezői, elszánt harcosai. Mi a keresztyén alap
elveken álló jogállammal nem kerülhetünk soha ellentétbe, mi annak 
csak buzgó támogatói lehetünk.

Azok voltunk, azok is maradunk minden időben. Borsos Károly.

2. A  soproni evangélikus theológiai fakultás sorsa. A Pro
testáns Tanügyi Szemle III. évfolyamának 7. száma a 284. lapon egy 
a Pesti Naplóban megjelent cikkemmel kapcsolatban (amely különben 
csak része A  k u ltú r a  d e c e n trá lizá c ió já -ró l azóta már a Magyar 
Pedagógiában [XXXVIII. 7—8.] olvasható tanulmányomnak) úgy tün
tet föl, mintha én a soproni evangélikus theológiai fakultás sorsát 
kérdésesnek látnám. Ez tévedés. Kérdésem ugyanis arra vonatkozik, 
hogy vájjon Sopron városa megtarthatja-e e fakultást állandóan.

Nevezetesen arra gondoltam, hogy az evangélikus egyetemes egy
háznak az állammal kötött szerződése alapján joga van a fakultásnak 
Pécsre, az egyetem törzsének székhelyére való áthelyezését kérni. S nem 
fogja-e az evangélikusok egyetemessége egyszer úgy találni, hogy jobb, 
ha ez a fakultás — mely ma Rectort sem adhat az egyetemnek — egy 
helyen áll az egyetem többi részével, minthogy Sopronban árváskodik ? 
Ha ugyanis ez a belátás bekövetkezik, akkor Sopron a fakultást 
elveszíti.

Ennyit és nem többet akartam mondani. A fakultás sorsa nincs 
veszélyben és Sopronban való léte nem azonos a fakultás léte
iével. Nagy József egyet, tanár.

3. Könyvnyelv és köznyelv. A Protestáns Tanügyi Szemlében 
(1929. 7. sz.) Mohr Győző megrója Nagy Miklóst, amiért ilyeneket ir: 
„kiszivattyúznánk a levegőt“, „befognánk az üvegcső végét“. Ezt két
szeresen sajnálja; először, mint filológus, másodszor pedig azért, hogy 
Nagy Miklós alföldi magyar létére hogyan követi ezt a rossz pesti 
szokást. — Én pedig Mohr Győző megrovását kétszeresen helytelenítem. 
Először azért, mert kár mindent arra a szerencsétlen pesti rossz szo
kásra hárítani; másodszor azért, mert egy filológusnak illenék a ma
gyar igeragozásban nagyobb körültekintést tanúsítani.

Lássuk először is azt a rossz pesti szokást! Valószínű, hogy a fel
tételes jelen többes első személyét Budapest is úgy használja, mint Nagy 
Miklós, t. i. ezt a személyt csak egy alakban használja, akár határo
zott, akár határozatlan tárgyra vonatkozik, de viszont az nemcsak való
színű, hanem kétségtelen is, hogy az alföldön és Magyarország legtöbb 
helyén, még a trianoni határokon túl is, úgy beszélnek, ahogy Nagy 
Miklós ir; tehát: „Megtennénk azt a szívességet, amire kér“, „Megad
nánk az adósságunkat, ha vevőt találnánk a házunkra“. — Szóval ez 
nem rossz pesti szokás, hanem köznyelvi általános használat, amelyet 
az irodalom legnagyobb része is elfogadott.

Most pedig vegyük elő a filológust! Minden filológus tudja, hogy 
ugyanaz az alak számtalan esetben teljesít kettős, esetleg többszörös 
funkciót. — Nem akarok idegen nyelvekre hivatkozni (latinban ott van 
a többes dativus és aulativus, németben a nő- és semleges nemű no-
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minativus és accusativus), hanem maradok a magyar nyelv területén, 
ott is az igeragozás körében. Ugyebár igy beszélünk: L á tta m  f a r 
k a s t  és lá t ta m  a fa r k a s t .  Ha a befejezett cselekvés egyes első 
személyében egy alak, még pedig a határozott tárgyas alak elegendő a 
határozatlan tárgynak is a kifejezésére, akkor megfordítva a feltételes 
jelen többes első személyben a -nánk, -n én k  rag, mint úgy is tes
tesebb rag könnyen elbírhatja a határozatlan tárgyon kívül a határozott 
tárgyra való vonatkozást is.

De kár oly messze kalandoznunk, ott van a feltételes mód jelen
jében az a d n á n k , v en n én k  tőszomszédságában az a d n á to k ,  
v e n n é te k , a többes második személy, amely szintén egymaga mutat 
reá a határozott és határozatlan tárgyra és amelyből meg sem tudjuk 
állapítani, legalább nyelvtörténeti kutatás nélkül nem, hogy vájjon az 
alanyi rag lépett-e a tárgyas helyébe, vagy a tárgyas rag olvasztotta 
magába az alanyit.

Egyébként Mohr Győzőnek ajánlom figyelmébe a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumnak egy újabb rendeletét(510—V-l—1929), amely 
az elavult magyar igealakok tanításáról szól. A rendelet elavult igealaknak 
jelenti ki nemcsak az ír v a la , í r t  v a la , hanem az ír a és írvá n  alakot 
is, éppen azért nem kívánja ezeknek paradigma-szerű tanítását. — Az 
a d n ó k -v e n n ő k  nem foglaltatik ebben a rendeletben, pedig aligha 
élőbb és életrevalóbb a fent felsoroltaknál, már csak azért sem, mert 
ó, ő hangzójával elüt a többi igeragtól és igejeltől; mindannyi az élő
beszédből, a köznyelvből való kimúlás szélén áll, mindannyiról előbb- 
utóbb elmondhatjuk egy kis módosítással Kölcsey híres verssorát:

„Könyvben él csak, többé nincs jelen."
(Debrecen) Kardos Albert.

4. A z  iskolák kötelességei az öregdiákokkal szemben. Folyó
iratunk múlt számában említettük, hogy a volt, ú. n. öregdiákoknak 
minő kötelességeik vannak az iskolákkal, nevelő anyjukkal szemben. 
Már ott is pedzettük, hogy az iskoláknak is vannak bizonyos köteles
ségeik volt diákjaikkal szemben. Számon kell őket tartani, fel kell őket 
kutatni s a belépésre felszólítani. Ez bizonyos szempontból közös köte
lesség: egyformán terheli az iskolát s a volt diákok szövetségét. Mégis 
szerintünk inkább az iskola terhe ez. Bizonyos gyöngédség rejlik abban, 
ha a volt diákok serege érzi, tapasztalja, hogy az iskola szeme rajtuk 
van tovább is, figyeli az életben való útjukat. A tanárnak is az a leg
nagyobb dicsérete, ha volt növendékei hálával és szeretettel gondolnak 
rá, az iskolának is dicsekedéseül szolgálnak volt növendékei, akiket 
az életben elért sikereik alkalmával üdvözölni hálás szerep az iskola 
részére, hiszen egy Tisza István, egy Horthy Miklós erényeinek kifej
lődésében az iskolának is része van. Tehát figyelemmel kell kísérni az 
iskolának volt növendékei pályafutását az életben is. E tekintetben
S. Szabó József volt debreceni igazgatót lehet példának odaállítani, 
akinek meleg kézszoritását messze az élet mezején is éreztük egy-egy 
sikerünk alkalmával. A növendék is szívesebben jön, ha tudja, hogy 
édesanyja szeme azóta is rajta volt.
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Ez az egyik teendője az iskolának. Az előretekintés.
A másik a visszatekintés.
Ne csak jelen növendékeit tartsa számon, hanem volt növendékeit 

is. Néhány iskola ezt már el is végezte. Így a debreceni kollégium 
növendékeinek névsora rég megjelent a Thury-féle iskola történeti adat
tárában. Vázlatosan a pápaié is. A debreceniét abból a szempontból 
is összeállította S. Szabó József, hogy kik váltak ki a régi diákok közül 
az életben. De hány iskola van még (s hány protestáns iskola), ahol 
ez nincs még meg! Pedig tessék elhinni, nagyon jól esik az a volt 
növendéknek, ha tudja, hogy az életben elért pozíciója révén volt isko
lája történetéhez ő hozzátartozik. Tehát a volt diákok jegyzékének a 
kiadása elsőrendű kötelessége az iskolának diákjaival szemben.

A  volt növendékek találkozókon, gyűléskor nagy örömmel keresik 
fel volt tanáraik sírját, ha már azok a minden halandók útjára köl
töztek. Bizony, bizony sokszor szomorúan kell tapasztalniok, hogy a 
sírok évről-évre elhagyottabbak, végre egészen jeltelenek, sőt ismeret
lenek lesznek. így Patakon pl. nem tudjuk Kövynek a sírját. Az isko
lának, a jelenlegi tanároknak és növendékeknek a kötelessége e sírok 
felkutatása, ápolása, főleg akkor, ha a volt tanárok hozzátartozói már 
elfogytak, elköltöztek az iskola székhelyéről. A múltban nagy erő rejlik. 
A múlt hatalmunknak egyik alapja, mondja Disraeli. „Régi kor árnya 
felett visszamerengni“ is ér valamit. A folyton változó tanárságnak is 
jól esik, ha elhúnyt elődei sírját gondozva látja. A régi tanítványok is 
örülnek, ha koszorújukat elhelyezni mindig találnak fejfát, vagy sír
emléket.

Ez a harmadik kötelessége az iskolának. Gulyás József.

5. M iniszteri rendelet. A miniszter a könyvkereskedők nyomása
alatt kiadta ismeretes rendeletét, hogy az iskolai segélyegyletek a köl
csönzött tankönyveket nem kölcsönben, hanem örök tulajdonul tartoznak 
adni a növendékeknek. Amilyen elismerésre méltó ez elv egészségügyi 
szempontból, annyira aggályos a segítés szempontjából. Ma már olyan 
nagy a tandíj s egyéb iskolai dijak összege, hogy sok szülőnek s jó 
tanuló gyermeknek segítségére kell mennünk. Azelőtt kikötöttük egy-egy 
tankönyv bevezetésénél (sőt maguk a kiadók ajánlották fel), hogy a 
kiadók a szegény tanulók könyvtárának néhány példányt tartoznak adni. 
Most ők tiltatják el a szegény tanulók segélyezését. Én még ritkán 
láttam szegény könyvkiadót (tankönyvirót inkább), de szegény tanulót 
annál többet. (Viszont a mai tankönyv-cseréléses időben nem sokáig 
van egy-egy tankönyv használatban.) Szerintem, ahol nincsen segély
egylet, ott is meg kellene csinálni. Gulyás József.

6. Érdekes kérdés. A legújabb miniszteri rendelet szerint a 
reálgimnáziumok utolsó osztályában is megszűnvén a görög nyelv taní
tása, ezután görögből ott vizsgálatot nem vehetnek fel. Tehát humán 
gimnáziumba kell menniük a tanulóknak. Már most előfordul olyan 
eset, hogy reálgimnáziumot végzettek tanári vagy theológiai pályára 
mennek s a görögből érettségit kell tenniük. Fölvehető-e az érettségi az
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ilyen tanulóktól, kik görögöt nem tanultak, vagy előbb az V—VIII. 
osztály görög anyagából magánvizsgát kell tőlük kívánni? Szerintünk 
előbb magánvizsgát kell tenniök. Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
D óczi Imre nyolcvan éves volt folyó évi szeptember hó 30-án. Nyolcvan 

éves és testben, lélekben erős, aktív munkása a magyar református egyháznak, 
iskolának. Ezt a ritka jelenséget ünnepelték jelzett napon közel és távol lakó tisz
telői Debrecenben, az alkalom hoz illő  szép, megható ünnepséggel. Lakásán keresték 
fel, ahol dr. Baltazár Dezső püspök az Egyetemes Konvent és Egyházkerület, Ady  
Lajos főigazgató a debreceni nem református középiskolák, Karay Sándor a ko llé
gium, S. Szabó József az Országos Református Tanáregyesület, dr. Bessenyei Lajos 
a magyar középiskola i tanárság, egy református g im názium i tanuló az ifjúság nevé
ben üdvövölték. A  református leánygim názium  és a református tanítónőképző 1— 1 
növendéke pedig 1 —  1 virágcsokrot nyújtottak át az ünnepeltnek. A z  üdvözlésekre 
az ünnepelt meghatottan, a tőle megszokott ékesszólással válaszolt. A z  üdvözlő be
szédek közül S. Szabó Józsefét és dr. Bessenyei Lajosét módunkban van alább 
közölni.

S. Szabó József beszéde : Szeretve tisztelt E lnökünk ! M időn  a kegyelem évei
nek m ásodik lustrumát is átléped, születésnapodnak 80-ik fordulóján az Országos 
Református Tanáregyesület legmelegebb üdvözletét és legjobb kívánalmait tolmá
csolom azzal a mélységes hálával, tisztelettel és szeretettel, amelyet m indnyájan 
érzünk irántad. Immár egy egész emberöltőre terjedő páratlan sikerekben gazdag 
munkáját kell neked megköszönnünk, ha ugyan erőtelen szavunk elegendő arra a 
köszönetre és elismerésre, amelyet egyesületünk élén, annak igazi lelket és tartalmat 
adva, sokszorosan kiérdemeltél. A zo k  közé a messze kimagasló, bátran mondhatom, 

történelmi nagyságok közé tartozol, ak ik  bárhol, bármely helyet, állást és tisztséget 
fogla lnak el, személyük és képességük imponáló erejével mindenütt a központban 
állanak. Ilyen központja voltál és vagy, először jegecesedési, azután éltető központja 
tanáregyesületünknek is. H iszen ezelőtt 32 esztendővel a már szétesett és fe lbom ló
félben levő tiszántúli református tanáregyesület tekörülötted tömörült újra, 5 esztendő 
múlva pedig országos tanáregyesületünk hatalmas gárdája temelléd sorakozott. Ezt 
a gárdát már a régi, nagy Magyarországban is, de most csonka országunkban még- 
inkább, tehetséged, tekintélyed és munkásságod súlyéval rendkívül jelentős és nagy 
eredményekkel működő, valóban virágzó tanügyi egyesületté tetted.

M időn  most 80-ik életéved határán túláradó örömmel telik meg a szívünk s 
hálát adunk a nagykegyelmű Istennek, hogy téged számunkra csodálatos testi és 
lelk i erőben megőrzött, nem az évek sokaságát emlegetjük, amelyek szinte észre
vétlenül suhannak el feletted, hanem soha meg nem szűnő hálánkat és köszöne- 
tünket fejezzük ki neked a szép és nagy múltért, jövőre pedig ennek a múltnak a 
folytatását kérjük tőled, kérjük a feletted őrködő Gondviseléstől.

M in t a valódi classicitas megtestesítője jársz és v ilágolsz tanáregyesületünk 
előtt a te patriarchai koroddal patriarchal fényességben. A tya i uralkodóként atyai 
bölcsességgel is bírod és korm ányzód egyesületünket. A  kiváltságos korral, tudó-
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mánnyal és bölcsességgel ékeskedő országos nagy emberek magas piedesztólon 
á lla nak  bámuló szemeink előtt. így láttuk pl. a közelmúltban Rákos i Jenőt a pub- 
licistikában, így látjuk ma gróf Appony i A lbertet a politikában. így  látunk téged is 
a hazai, főként református tanügy terén 80 esztendődnek m inden díszével, minden 
tiszteletével s ősz fejeden az érdemek ragyogó koronájával. Tanáregyesületünk hoz
zád van forrva, nem lehet el nélküled, míg a M indenható a te áldásos életedet 
megtartja. Buzgón imádkozunk, hogy m inél tovább tartsa meg ebben a bámulatos 
le lk i és testi erőben m indnyájunk örömére s egyesületünk javára és dicsőségére!

Dr. Bessenyei Lajos beszéde: Méltóságos Felügyelő Ur 1 M id ő n  a mai napon, 

melyen Méltóságos Uram Isten kegyelméből életének 80-ik évét testi és le lk i erőben 
és egészségben betöltötte, itt Méltóságodnál megjelenünk, hogy határtalan ragaszko
dásunknak, mélységes szeretetünknek, legőszintébb tiszteletünknek kifejezést adjunk, 

gondolataink önkéntelenül is a messze ókorba szállnak vissza. Sem m i sem termé
szetesebb ennél, hiszen o lyan magyar embernél vagyunk most, a k i a pátriárkák 

korát meghaladó hosszú életében a görög-római tudománynak m ind ig  a legbuzgóbb 
munkása, az óklasszikai ideá loknak a leghűségesebb ápolója, á lta lában  a hellén
latin világszemléletnek a legtántoríthatatlanabb terjesztője és harcosa volt. 
Szinte úgy érezzük, m ikor ide belépünk, hogy a mythologiái H e llá sn ak  egy darab 
földjét tapossuk. És ezt az illúz iónkat a va lóság tényévé em eli am a körülmény, 
hogy mi most a magyar református tanárságnak, sőt bátran és m inden túlzás nélkül 
m ondhatjuk: a magyar közép isko la i tanárságnak a Nesztoránál vagyunk, ahol ez a 
név : Nesztor, —» nem üres szólás, nem hiú hízelgés, nem udvarias alakiság, hanem 
színtiszta igazság.

Nesztort Homeros sok helyen jellem zi több-kevesebb szóval és sorban : akár 
mint vitéz és bátor harcost (H. IV., VIII. stb. énekeiben), akár mint bö lcs és boldog 
uralkodót (Od. III. énekében); de mint bám ulatos és tiszteletreméltó öreg férfit 
m indjárt az Ilias elején (I. 247— 252. s.). Megtudjuk itt, hogy Nesztor „édesszavú 
(/, ó v a  71 Tj gj szónok, ak inek ajakéról méznél édesebben foly ik a beszéd ; mellőle 
mór két egyivású ivadék és nemzedék pusztult k i és most a harm ad ik  felett ural
kod ik." Méltóságod ma 80-ik esztendejében jár és —  hála Istennek I —  még mindig 
aktív szolgálatot tölt be, parancsnokol («  V  w O  O  S  i )  felettünk, ak iknek  jó része mór 
szintén a harmadik generációhoz számítható Méltóságodhoz viszonyítva. S ha meg

ny ílik  a m i Nesztorunk ajaka, bizony a hom erosi plasztikus je llem zés itt is, ez 
esetben is egészen helytálló lesz, betűről-betűre talál.

De a római v ilágnak is megvan a maga híres öreg embere és ez : M . Por
c ius Cato Censorinus. A  ránkmaradt és rávonatkozó sok és sokféle adat közül talán 

a legjellemzőbb az, amit a k ivá ló  latin író, Cicero, a „Cato m aior s ive de senec- 
tute“ c. művében fest róla. H add  idézzek most e műből két kis részt. A z  egyik így 
hangzik  (IV. 9.): „Aptissim a sunt omnino arma senectutis artes exercitationesque 
virtutum, quae in omni aetate cultae, cum d iu multumque vixeris, m irificos adferunt 

fructus" ; a másik pedig e z : „Resistendum senectuti est, einsque v itia  diligentia 
com pensanda sun t; pugnandum tamquam contra morborum vim  s ic  contra senec- 
tutem ; habenda ratio va le tu d in is ; utendum exercitationibus m od ic is ; tantum cib i 

et potionis adhibendum, ut reficiantur vires, non opprimantur. N ec verő corpori 
subveniendum  est, séd menti atque anim o multo magis. Nam haec quoque, nisi 
tamquam lum in i oleum instilles, exstinguuntur senectute. Et corpora qu idem  exerci- 
tationum defatigatione ingravescunt, anim i autem se exercendo levantur.“ H a  ezeken 

az idézeteken végiggondolunk, k i ne ismerne bennük ró a mi Catonkra, a mi F e l
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ügyelő Urunkra, ak i bámulatos ly y .p a ifia -va l, a nagy Kant pontosságához hason
lító szabályozott életrendjével, testének és lelkének á llandó gondozásával egy m in
denki előtt tisztelt és csodált öregkort hordoz a véllain. S ha valakire ráillik, úgy 
bizonyára őt ékesítik legigazabban Cicero jellemző s za v a i: „arma senectutis sunt 
artes exercitationesque virtutum.“ Egész élete tehát a munka és kötelesség szaka

datlan láncolata. Ezért, mivel á llandóan a „törvény", isteni és emberi szabályok, 
rendeletek, végzések szerint igazította pályafutásét és a „ r  o ji r/g"-tó l soha egy 
jottányira el nem tért, illik  rá teljes egészében a Szentírés igéje: „te? v ö f  xu i 
a 'M r f  n g ,  ov* OTetparov xeti, f t x r  (írj' ro ftifuag  a’ tfb /o r j  =  ha pedig küzd 

is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd“ (Pál 11. Timótk. 2. 5.) 
és ama m ásik ige: „Boldog, aki megtartja a törvényt és igazén cselekszik m inden 
időben" (Zsolt. 106. 3.). A  mi Felügyelő U runk m indig megtartotta a törvényt és úgy 
harcolta meg idá ig  életét, természetes tehát, ha boldog és megkoronéztatik. Sem a 
boldogságot, sem a koronát nem mi adjuk neki, gyarló emberek, hanem az Isten, 

aki erre a napra is elvezérelte őt testi és le lk i erőben, egészségben. M i pedig, m a
gyar tanárok, jelenlevők és távolvalók, he lybeliek és vidékiek, öregek és ifjak, kü

lönböző nemzedékek tagjai, eljöttünk ma ide, hogy megoldozott sarukkal tegyünk 
dicséretet, dicsőséget, tisztességet és hálaadást a mi fejünk koronájának és k ívánjuk 
neki továbbra is a jó Isten kifogyhatatlan irgalmát és boldogító áldását.

Torkos László — k ilencven  éves. K ilencvened ik  születésnapja (1929. okt. 2.( 

a lka lm ával igaz tisztelettel köszönti a protestáns tanárság is. H iszen hosszú ideig 
szoros kapcsok fűzték hozzánk. 1862— 1877-ig a budapesti evangélikus gimnázium 
tanára, illetőleg három éven át igazgatója volt. Á ldásos, sokoldalú munkássága köz- 
izmert. Nyelvtanaival, olvasókönyveivel, vers- és költészettanával sikeresen m ozdí
totta elő a magyar nyelv és irodalom tanítását. Költészetét komoly, férfias érzések 

s k ivá ló  műgond jellemzik.
M elegszívű tanári lelkét meghatóan tükrözteti: Búcsú az iskolától c. költemé

nyének (az „Ő szi harmat után" kötetben) következő sorai :

„Mert szerettem, hová az égi szózat 
Hitt tavaszkoromban, a drága helyet,
Nem volt soha jelszóm : „quem dii ödere“
Nem bántam, ha munkámnak isteni bére 
Nem arany, nem ezüst, csak hű szeretet.
Es szerettem, kikkel mint lelki barát 
Egy ösvényen jártam fél századon át,
Gond sútya ha terhelt, mint durva palást,
Ők nyújtottak legédesb vigasztalást."

A  magyar tanügynek ezt a nagyérdemű munkását Isten hosszú élettel áldotta 
meg. Iskolá ink a szeretet babérágaival vegyék körül öregségét. E. 2

A  m iskolci (volt eperjesi kollégium ) evangélikus tanítóképző intézet új 
épületének  felavatása. A  tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület szeptember hó 11-i köz
gyűlésének keretében nemes egyszerűséggel, de lélekemelő bensőséggel avatta fel 
az 1920. évben Eperjesről M iskolcra menekült evangélikus tanítóképző intézetnek 
új épületét. A z  avatási ünnepséget a tanítóképző énekkara vezette be az „Erős 
várunk" eléneklésével. Majd Zelenka Lajos dr., egyházkerület! felügyelő üdvözölte 

meleg és szívélyes szavakkal a megjelent vendégeket, különösen pedig dr. M ikszáth
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Kálm án főispánt, a kultuszm iniszter képviselőjét. Ezután Gerhardt Béla c. tkp. int 
főigazgató számolt be az építkezés történetéről. Fájdalm asan emlékezett meg nagy 
nemzeti szerencsétlenségünkről és gyászunkról, mely áldozatul k ívánta a régi A lm a  
Matert, az evangélikus magyar kultúra egyik büszke fellegvárát, az eperjesi ko llé
giumot is és fogadalmat tett az intézet tanára kara nevében, hogy a régi róm aiak 
módjára a régi A lm a  Mater tűzét átviszik az új intézetbe, mely m indenkor az isten
félelem, a komoly munka és a forró hazaszeretet tűzhelye lesz.

A  nagyhatású beszámoló után a kultuszm inisztérium képviselője, dr. M ikszáth 
Ká lm án főispán üdvözölte a fenntartó egyházkerületet. Rámutatott a kultuszm iniszter 
úrnak arra a nagyszabású, hatalmas, az egész magyar közoktatásügyet átfogó kultúr- 
programmjára, melynek szerves, alapvető részét képezi a népoktatás. A  tanítóképzők 
feladata, hogy a nagyszámú új népiskolába, a magyar kultúra megannyi őrhelyére, 
odavaló katonák és vezérek kerüljenek, őszin te  örömét fejezte ki, hogy a tanító
képző intézet nem is egészen egy évtized alatt megszerezte M isk o lc  városa közön
ségének szeretetét és becsülését és Isten áldását kívánta az új intézet működésére.

Geduly Henrik dr. püspök fejtegeti ezután záróbeszédében ihletett szavakkal 
a magyar tanítónak szent hivatását, az isko láknak és a nemzeti jövőnek szoros 

kapcsolatát. Fájdalm as szívvel em lékezik meg az evangélikus egyház és a magyar 
kultúra nagy veszteségeiről, Eperjesről, Rozsnyóról, a szepesi városokról és az egy
házkerület hálás köszönetét fejezi k i m indazon illusztris tényezőknek —  elsősorban 
a kultuszm inisztériumnak, M isko lc  thj. város közönségének és a m iskolci evangé

likus egyháznak — , hogy adom ányaikkal, áldozatkészségükkel lehetővé tették az új 
díszes intézeti épület felépítését. Büszke örömmel veszi birtokába a  fenntartó egy

házkerület nevében az evangélikus tanítóképzőnek ezt a díszes hajlékát és kötele
zően jelenti ki, hogy a m isko lc i evangélikus tanítóképző m indenkor erős vára lesz 
Istennek és a magyar kultúrának. Végül befejező imájában a M indenható oltalmába 
ajánlja az új tanítóképző épületét és Isten áldását és segítségét kéri a tanárok és 
növendékek munkájára.

A  H im nusz eléneklése után az ünneplő közönség —  m elynek sorában meg
jelentek M isko lc  városának társadalm i, közigazgatási és ku lturá lis előkelőségei nagy 
számban, az egyházkerületi gyűlés világi- és lelkésztagjai, a tiszai egyházkerület 
közép iskolá inak képviselő i —  megtekintette az új intézeti épületet és annak célszerű 
beosztásáról elismerőleg nyilatkozott. L. E.

A  M a g y a r  K á l v i n i s t á k  N a p tá r a  1 '20 P-ért megrendelhető Budapesten, 
I,, Ménesi-út 4.

Az E vangélikus T heológusok Otthonának felavató ünnepsége október 12-én 

ment végbe.

Új theológiai tanárok. A  dunántúli református egyházkerületi közgyűlés a 

Pápán megüresedett theológiai tanári á llások közül a filozófia i-pedagógiai tanszéket 
dr. Trócsányi Dezső-ve 1, a gyakorlati tanszéket dr. Herczegh József-fel töltötte be. 
A  rendszeres theológiai tanszéket egyelőre Rácz Kálmán líceum i va llástanár látja el.

Protestáns k iválóságok  tiszteletbeli doktori cim e. A  korm ányzó a köz- 

oktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Ravasz László dunamel- 
léki, dr. Antal Géza dunántú li református püspököket, Soltész Elemér református 

tábori püspököt, Payr Sándor és Stráner Vilmos egyetemi nyilvános rendes tanárokat
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közéleti tevékenységük, tudományos és egyházépítő m unkásságukkal szerzett érde
meik elismeréséül a debreceni tudományegyetem a református hittudományok tisz
teletbeli doktoraivá avassa és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa. 
A  kormányzó a közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére megengedte továbbá, hogy 
báró Prómay Dezsőt, a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház 
tiszteletbeli egyházi és iskolai felügyelőjét, báró Radvánszky Albertet, a magyarhoni 
ágostai h itvallású evangélikus egyetemes egyház egyházi és iskolai felügyelőjét, 
Geduly Henriket, a tiszai ágostai h itvallású evangélikus egyházkerület püspökét és 
a magyarországi evangélikus egyház-egyetem egyházi elnökét, Kapi Bélát, a dunán
túli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület püspökét, dr. Raffay Sándort, a 
bányai ágostai h itvallású evangélikus egyházkerület püspökét, dr. Schneller Istvánt, 
a Ferenc József-tudománycgyetem nyugalmazott nyilvános rendes tanárát, dr. Ravasz 
Lászlót, a dunam elléki református egyházkerület püspökét és Kiss Ferencet, a T isza  
István-tudományegyetem református hittudományi kara nyilvános rendes tanárát, a 
hazai protestáns egyházi közélet és tudományosság terén kifejtett érdemeik elism e
réséül a magyar Erzsébet-tudományegyetem theológiai tiszteletbeli doktorrá avassa 
és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa.

A ném et evangélikus isk o la -egyesü let szeptember hó 27— 30. napjaiban 
tartotta 20. jub ileum i ülésezését Drezdában. A  rendezőség felkérésére résztvett eze
ken az ünnepségeken dr. H. Gaudy László budapestj vallástanítási igazgató, aki 
ezen ünnepségek elnökségébe is beválasztatott s ezenfelül előadást is tartott Schul- 
fragen und Schulkaempfe in Ungarn címen. A  második nyilvános ülés keretében 

vasárnap délben tartotta meg előadását Gaudy s ezzel az előkelő programmba 
helyezéssel mutatták meg a németek a magyarság iránti szimpátiájukat. A z  e lőadás
nak nagy sikere volt s az az á ltalános kívánság jelentkezett indítványként, hogy 
minél intenzívebbé kell tenni az enrópai evangélikus tanár és tanító egyesületek 
közös együttműködését.

Nagy ünnepély a Vigadóban. A  B iblia  Társulat 125 éves jubileum a. A  ma

gyar protestáns társadalom a Brit és Kü lfö ld i B ib lia  Társu lat 125 éves fennállá-sának 

alkalm ából, f. évi október hó 20-án, vasárnap este ' / $  órakor nagyszabású ünne
pélyt rendez a fővárosi V igadóban, amelyre m indenkit meghív az előkészítő b i
zottság. A  gazdag tartalmú programmban neves szónokok szerepelnek 250 tagú 

összevont egyházi énekkar közreműködésével. Belépődíj nincs.

Protestáns testvéreink le lk e sen  csatlakoznak a Sajtószövetséghez. Örömmel 

jelentjük, hogy a Protestáns Sajtószövetség országszerte elkezdett munkásságét 
keresztyén testvéreink társadalm i különbség nélkül a legnagyobb szeretettel, meg

értéssel és áldozatkészséggel fogadják. A  közös veszély réme, a hitbeli és kulturális 
együttérzés megteremtette az egységes protestáns frontot. A  teljes siker, a kitűzött 
nagy célok eléréséig nincs megállás ! M inden protestáns testvérünket felhívjuk, hogy 
hazánk és saját jövőnk érdekében azok is, ak ik  eddig nem tagjai a Sajtószövetség
nek (Budapest, VII., W esselényi-u. 52.), e nagy m issziós m unkából vegyék ki részüket, 
jelentsék be csatlakozásukat. A  magyar protestantizmus szent örökének megvédésére 
nemcsak a meglevő sajtóra, hanem egy napilapra van szükség, mely szószólója lesz 
nagy igazságainknak s összetartója öntudatos protestáns hittestvéreinknek.

A  sárospataki állam i tanítóképző szeptemben 14. óta mint a tiszáninneni 
református egyházkerület tanítóképzője működik.
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Faragó Jánost, a pápai református főgim názium  nyugalmazott igazgatóját, c. 

tankerületi főigazgatót, a most tartott dunántú li egyházkerületi közgyűlés az egyház- 
kerület középiskola i felügyelőjének választotta meg.

Stráner Vilm os, a soproni evangélikus hittudományi fakultás nyugalmazott 
rendes tanára szeptember 29-én megünnepelte 40 éves papi jubileumát. G ra tu lá lunk!

Uj kormányfőtanácsos. A  kormányzó a m iniszterelnök felterjesztésére Paulik 
János nyíregyházai evangélikus lelkésznek, a Magyar Evangélikus Lelkészegyesület 
elnökének, a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül, a kormányfőtanácsosi 
címet adományozta. A  munkás férfiút megérdemelt kitüntetése a lka lm ából az Evan
gélikus Tanáregyesület is tisztelettel köszöijti 1

A jövő évben (1930) 400 éves lesz a Confessio Augusta. E z alkalom m al 
nagy ünnepségek lesznek Augsburg (Ágosta) városában.

Tanherületi főigazgatói cím. A  korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m i
niszter előterjesztésére Madai Gyula dr. országgyűlési képviselő, budapesti református 
g im názium i tanárnak a tankerületi k irá ly i fő igazgatói címet adományozta. A  kitün
tetéshez mi is gratulálunk 1

Payr Sándor, a soproni hittudományi fakultás kiváló protesszora, mint saj

nálattal értesülünk, az 1929/30. tanévben nem tart előadásokat.

Uj jogakadém iai tanárok. A  kecskeméti református egyetemi jogakadém ia 
kormányzótestülete a közgazdaság- és pénzügytani tanszékre ifj. Boér Elek egyetemi 
magántanárt rendes tanárrá, a hitel- és perjogi tanszékre pedig rendkívüli tanárrá 
Kacsóh Bálint dr. eddig i jogakadém iai előadót választotta meg.

volt besztercebányai, majd budapesti (kőbányai) ev. va llás
tanár 51 éves korában elhunyt. Em léke áldott közöttünk !

a zeneművészeti fő iskola címzetes igazgatója, a 

szarvasi evangélikus gimnázium volt tanára 74 
éves korában Budapesten meghalt.

a budapesti m. kir. közép iskola i tanárképzőintézet gya
korlóközép iskolájának ny. tanára, áll. közép isko la i igaz

gató, a Szabad Lyceum  ügyvezető alelnöke, a Szabad Egyetem igazgatója, az Er- 
zsébet-népakadémia társelnöke, az Isko lánk ívü li Népművelési T itkárok Nemzeti 
Szövetségének és a M agyar Gyorsírók Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja stb. 
f. hó 16-án rövid betegség után elhúnyt, 71 éves koréban

K ivá ló  tanár, a népművelésnek, a nőnevelésnek úttörő bajnoka, ideális lelkű, 
zajta lanu l dolgozó, puritán gondolkozású férfiú, a magyar kultúrának ritka sokoldalú, 
hasznos munkása távozott el közülünk az ő személyében. 0  alkotta Beke M anóval 
együtt az első iskolatársi szövetkezetét. A  Mezőtúri Öregdiákok Egyesületének d ísz

elnöke, legnagyobb buzgóságú tagja volt. Nem volt olyan összejövetelünk, amelyen 
ő meg ne jelent volna.

M é ly  megilletődéssel tesszük le. sírjára nagyrabecsülésünk é s . szeretetünk 
szerény koszorúját.

P ályi Sándor,

M oravcsik Géza,

Hudák János,
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A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth reálgimnáziummal kacsolatos Rothermere 

diákotthonnak a felavatása október 9-én ment végbe bensőséges ünnepség keretében, 
melyen Geduly H. püspök, Benes K. polgármester és iskola i felügyelő, Teltsch K. 
igazgató és Zágoni D  felügyelő tanár szerepeltek.

Az ifjúsági front hírei. Szeptember utolsó vasárnapján M ándokon jött össze 
8 község ifjúsága református K1E koeferenciára, összesen 175-en. Ez alkalom mal 
tett fogadalmat a mándoki egyesület 23 tagja, B ib liá jukat a szívükre helyezve s kői t 
formálva az U r asztala körül. A z  országos központból Dobos Károly és Kovács Péter 
titkárok voltak jelen. —  Sárospatakon október 13-án rendeznek ugyancsak K1E kon
ferenciát a felsőmagyarországi egyesületek részére —  Perkupán 45 taggal alakult 
meg Oláh István lelkipásztor vezetésével az ifjúsági egyesület, melyet Dobos Károly 
titkár is meglátogatott.

E gyetlen protestáns grófnő koporsója fekszik csak a bécsi kapucinusok 

Habsburg kriptájában, melyet 5 napos bécsi tanulmányútjukon szintén meg fognak 
látogatni azok, ak ik  résztvesznek a So li Deo G loria szövetség október 31-én kezdődő 
kirándulásán. Résztvéteii díj leányoknak 36 pengő, fiúknak 32 pengő, melyben az 
utazás Budapestől Budapestig, osztrák vizűm, szállás és étkezés is bentfoglaltatik. 
Jelentkezni lehet október 25-ig a  magyar útlevél és 10 pengő előleg beküldésével a 
Soli Deo G loria szövetség központjában : Budapest, IX., Lónyai-ucca 7., II. emelet.

E speresí körlevélben  ajánlják, egyik vármegyénk alispánjához pedig az egy

házmegyei belm isszió i bizottság felterjesztést intézett, hogy a levente munkába ve
zessék be a megye területén a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek vezető lapját, az 
Ébresztőt. A z  új évfolyam októberi 32 oldalas száma 14 rovatot hoz s nélküle K IÉ  
munkát Magyarországon végezni nem lehet. Mutatványszámot ingyen sem küldenek. 
A  most kezdődött évfolyam 224 oldalas, félévre előfizetési díja 2 pengő 50 fillér. 
Megrendelhető : Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-út 

29., 11. emelet.

Példát mutatott a kecsk em éti református egyház az ifjúsági munka támo

gatására. A z  ottani Keresztyén Ifjúsági Egyesület háromszobás új helyiséget bérelt, 
melynek felét az egyház pénztára fizeti, 244 pengő értékben Budapestről 35 széket 
rendeltek. A  m unka élén dr. Merétey Sándor főorvos áll. A z  eddigi helyiségbe, 

amelyet az evangélikus egyház ingyen adott a KIE-nek, a 110. sz. iparos cserkész- 

csapat költözik be.

D ebrecenben m egalakult a Soli Deo Gloria Szövetség. Elnökei: dr. Gargya 
Gyula orvos és Kántor József h. segédle lkész; t itká ra i: Balogh Juliánná és Forró 
Imre. Október 12-én a M A N S Z  dísztermében ismerkedő tea-estélyt tartottak.

Orvosok a keresztyén ifjúsági munka szolgálatában. Nagyon örvendetes 

tény az, hogy orvosaink m indig intenzívebben kapcsolódnak bele az ifjúság között 

végzett keresztyén építő munkába. így a budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
főtitkára : dr. Batiz Dénes, a kecskeméti K1E elnöke : dr. Merétey Sándor, a debreceni 
K IÉ  ügyvezető elnöke : dr. Jánossy Gyula egyetemi tanársegéd s ugyancsak a deb-
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receni Soli Deo G loria  elnöke : dr. Gargya Gyula, m indnyájan orvosok. Reméljük, 

hogy a többi foglalkozási ágak is hason ló  érdeklődéssel fognak bevonuln i ebbe a 
nagyszerű munkába.

Megható áldozatkészség. A  bánrévei kicsiny. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 

egy évi munkája után 110 pengő segélyt adott a helybeli, néhány csa ládból á lló  
k ics iny református egyháznak. A z  egyesület veze tő i: Fölföldy Erzsébet és Raisz Márta.
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BETHLEN GÁBOR
Az újcibbkeletű, egyoldalú, történetírói felfogás véleménye 

szerint: a múlt század első évtizedeinek költészete, történel
münk egykori vezető férfiait —  egy újabb századi haszná
latra —  bizonyos neó-klasszicisztikus jelmezbe öltöztette, s 
ezáltal a romantikus írók nagyjainkat egyoldalú meg
világításban, a telitett hazafiság színében, állították az utó
kor elé. Ennek ellensúlyozásaképpen a jelenkor történetírása 
azon újabb véglet által próbál tiszta képet alkotni magának, 
hogy a romantikus jelmez alatti ékességeitől is megfosztja 
történelmi alakjainkat.

Ez a két szélsőséges véglet zavarja a tisztánlátást és 
megnehezíti a múlt nagy alakjainak jellemzését, pedig a 
letűnt idők vezérférfiainak helyes képét, az összekuszált adat
halmazokból megkonstruálni eddig sem volt könnyű feladat, 
holott az egyenes út nyilvánvalóan kínálkozik: ne dicsérjünk 
érdemein felül senkit sem, de a nagyjainkat megillető el
ismeréssel ne fukarkodjunk, mert az ő dicsőségük, nemze
tünknek is a dicsőségét jelenti.

Ebből a szempontból lássuk Bethlen Gábor, Erdély 
fejedelmének, Magyarország választott királyának jellemét s 
halála 300 éves fordulóján adózzunk emlékezetének.

Minden földi élet magában hordozza a halhatatlanság 
időtartamát. Bethlen Gábort életkörülményei heroikus ma
gasságba emelték s cselekedetei, lelki tulajdonságai örökké 
tartó halhatatlanságot biztosítottak neki.

Ha a 17. századbeli szűkebb látkörű politikai értelem 
és diplomáciai belátás tekintetében az ő nagy alakja sem 
választható el kora egyoldalúságától és gyarlóságaitól, de 
vallási felfogása, a tudományokért és művészetekért való 
lelkesedése és áldozatkészsége, mindenek felett pedig akarat
erejét és tisztánlátását bizonyító lelki tulajdonságai, minden
kor a legteljesebb egyéni jellemvonásokat árulnak el.
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Olyan uralkodó ő, aki fejedelmi szuverén jogainak meg
szervezésekor önmaga alkotja meg céljait és feladatait, s 
önerejéből, hatalmas államférfiúi egyéniséggé formálja ki 
lelkét és elmondhatjuk róla, hogy lelke mélyéig mindenkor, 
az élet minden körülményei között politikus természet maradt.

Tanácsadókat nem tartott maga körül, a legeredetibb 
gondolatok és módszerek saját fejéből pattantak ki, meg
oldásokat kutató észjárásával gondoskodása a legaprólé
kosabb kérdésekre is kiterjedt, amikor p. o. seregének tak
tikai és stratégiai vezetésével fogtalkozott, mely hadsereg 
kizárólag az ö munkájából, az ő agyműködéséből és ener
giájából állott elő s fenntartás nélkül mondhatjuk, hogy 
csapata korának a legelső hadserege közé tartozott akár telje
sítőképesség, akár fegyelem, akár erkölcsiség szempontjából.

De talán mindennél magasabban áll egyházi politikája. 
E téren szintén ráfoghatjuk, hogy a szektáriusokkal és kat- 
holicizmussal szemben, kora szellemében, kálvinista hit
hűséggel szállt harcba, az állam vallásának, a helvét hité
nek érdekében, de ez nem zárta ki, hogy politikai érdekből 
meg ne jelent volna katholikus istentiszteleten úgy Erdély
ben, mint Pozsonyban is, sőt Káldy György jezsuitát biblia
fordításának kiadásában anyagilag is támogatta, a theológiai 
vitatkozásoktól pedig mindig távol tartotta magát.

Még vallási felfogásánál is világosabban tükröződik a 
korabeli korlátokon túlnőtt egyénisége tanügyi működés 
terén. Szenyedélyes alkotni akarással iskolát teremt, oly 
magas nívójú, bentlakással egybekötött egyetemet létesít, 
amely akármelyik külföldi főiskolával kiállhatta a versenyt 
és szociális gondoskodását mutatja, hogy a tehetséges job
bágygyermekek iskoláztatását is elősegítette.

Szólhatnánk még műpártoló, minden szépért lelkesedő 
s építkezési szenvedélyben kedvét lelő különleges lelki saját
ságairól, aki országát hasznos épületekkel látja el s gyula- 
fehérvári palotáját igazi barokk pompával ékesíti s magyar 
udvartartása kiegészítéseképpen állandóan olasz zenészeket 
tart maga körül, akiknek bohókás előadásait nagyúri pasz- 
szióval hallgatja.

Mindezeket összevéve nem csodálkozhatunk, hogy ez a 
Bethlen a kicsiny Erdélyt, az akkori viszonyok között 
Európa oly számottevő hatalmi tényezőjévé emelte, hogy

-j Y
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barátságát a legelső protestáns fejedelmi udvarok is érté
kesnek tartották és megmozdulására felfigyelt Közép-Európa 
minden hatalmassága. De nemcsak a kortársak részéről 
érdemelte ki a legnagyobb elismerést, hanem a jelenkor első 
német történetírója, Ranke Lipót is, a 30 éves háború kez
detét nem a cseh felkeléstől, hanem Bethlen Gábor beavat
kozásától számítja, mert szerinte ez a küzdelem ezáltal lett 
világtörténeti jelentőségűvé.

Ügy érzem, ezzel a néhány szóval tartoztunk a nagy 
fejedelem emlékének, hogy azzal a Bethlennel, akit istenadta 
őserejű lelki tulajdonságaiért és maradandó értékű cseleke
deteiért már a kortársak egyhangú véleménye is a halha
tatlanok közé emelt, ezzel a Bethlennel, mint hithű kálvinis
tával és iskolaszerzővel szemben mi is lerójuk az emlékezés 
és kegyelet adóját.

(Karcag) Dr. Soós Adorján.

Az egységes iskola Franciaországban.
Francia tanügyi körökben sokat ijesztgetik egymást a tanférfiak az 

„egységes iskolának" még a bizonytalanság homálya-fedte, de már a messze 
távolban fel-feltiinedező képével. Család is nem egy-kettő van, amely nyug
talankodik miatta. A parlamenttől meg nem igen várják, hogy ily komoly 
kérdéssel, miután elébb maga foglalkozott vele lelkiismeretesen, foglal
koztassa, lekösse a közvéleményt szintén és hangulatot teremtsen 
mellette. Hiszen „tout comme chez nous“ az eddig dívó, a már-már 
meggyökeresedett szokás révén, az ott is jól bevált szavazógépen 
egy-két óra alatt letudnák pergetni a legradikálisabb, a közoktatás- 
ügyet fenekestöl felforgató rendszabályokat „sürgős reform" címen, 
ha egyszer a kormány úgy kívánná. A „köztársaság merovingi szeke
rét", mint történelmi vonatkozással a franciák mondani szokták, a 
modern repülőgép váltotta fel, amelynek őrületes gyorsasága rettentő 
veszedelmeket idézhet föl. Hajdan a törvények náluk is évekig tartó 
viselős állapotból születtek meg; némelyiknek ideje sem volt meg
születni. Ma — akárhányszor a fogantatás után csakhamar napvilágot 
látnak, de nem is életre valók, szörnyszülöttek, idétlenek. Nos, egy-egy 
fontosabb, a nemzet jövendő sorsára döntőbb törvény nem igen van, 
mint az, amelyik az ifjúság oktatását, nevelését kívánja szervezni, 
szabályozni.

A „Közoktatás Szerveinek Nemzeti Egyesülete", ahol a tanári 
testületek legtapasztaltabb, válogatott tagjai szoktak egymással táhilkozni, 
nem régiben tanácskozást tartott éppen az egységes iskoláról s v̂éle-
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ményes javaslatát havi „Bulletin“-jében tette közzé. Az Egyesület fő
titkárja nem elégedett meg az elhangzott különféle vélemények össze
foglalásával ; a kérdést egész mivoltában felöleli, fejtegeti s nagyon 
érdekes következtetésekre jut. Több pontjait érdemes lesz a nyilvá
nosság világánál bemutatni.

Az uralkodó gondolat, amely már annyi szavazatot szerzett és 
szerez ma is az egységes iskolának, nem egyéb, mint az, hogy osztályi, 
felekezeti, vagyoni különbség nélkül minden gyermeknek szabad része
sülést biztosít abban a művelődésben, amely tehetségeinek, hajlamának 
leginkább megfelel s egyúttal társadalmi hasznavehetőségét a lehető 
legteljesebb mértékben biztosítja.

Ezen eszme körül, minden francia egyetértőleg örömmel sorakozik 
és egy abban a jó szándékban, gondos előrelátásban is, hogy az 
iskola útján ellássa gyermekeit mindazon eszközökkel, amelyek által 
azok a társadalmi rangsor bármely fokára fölemelkedhetnek.

De hát, nyomban feltámad a kétség: egyforma-e minden gyer
meknek a tehetsége ? Bizonyára nem. Aztán, kérdi tovább a titkári 
jelentés, vájjon a francia ifjak mindenikének a csendes polgári, értelmi 
foglalkozás-e az eszménye? Nem sajnálatos megtévedés-e, arra töre
kedni, hogy minden francia gyermek az értelmi, az elvont természetű 
míveltség egyöntetű mintaedényeibe gyömöszöltessék és formáltassék ? 
Az igazi demokrácia nem inkább abban áll-e, hogy rendezzük, javítsuk 
a munkásnak, a parasztnak a maga, külön életét, mintsem hogy szapo
rítsuk, növeljük a középosztálybeliek számát? Hiszen semmiféle mes
terség nem lehet el derék ember nélkül: az iparos osztály, földműves 
osztály, minden kézműves-mesterség rászorul a jó erőkre és meg is 
teremti azokat, mert szüksége van rájuk a létfentartás érdekében, a 
fejlődés előrehajtó célja felé. Itt a „punctum saliens" — a bibije a 
dobognak.

Mivel pedig az isteni adományok, a rávalóságok különféle mértékben 
vannak a halandók közt szétosztva s magának a nemzet életének is 
polgárok mellett munkásokra, földművesekre van szüksége, akik a 
maguk szakjában a lehető legjobb készültséggel tudnak dolgozni, alkotni: 
bizony tulajdonkép nem egységes iskoláról kellene beszélnünk, hárem 
sokkal inkább különbözőfajta iskolákról, ahol mindenki a megélhetés száz 
meg száz élütő módja szerint képezi, műveli magát becsületes, jó 
munkássá, amilyenre az országnak legnagyobb szüksége van, mert 
szép kevés van belőle.

Természetesen, az egység a különböző jellegű és fokú iskolák 
közt nem állhat sem azonos tantervben, sem a tanárok egyforma képe
sítésében, akik egymással a szükséghez képest bármikor helyet cserél
hetnek. Az egység legfeljebb az általános terv szerint elosztott, egy
másnak mellérendelt, lehetőleg változatos, de egymástól sokban elütő 
tanítások Összehangolása (harmonisatio) lehet.

Ezek után a kérdés újólag fölvetődik: a barbár, törik-szakad 
egyenlősítés (egalitarismus), vagy az élet pártja mellé álljunk-e, amely 
éppen a különféleség törvénybe által tartja fenn magát és lesz igazán 
életté a változatosságban. Határozni, dönteni kell: a francia demok-
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rácía vagy belepusztul az egalitarismusba, amely minden polgárt egy 
képre akar teremteni és formálni, vagy élni fog, mert élnie kell mind
azon különböző emberies tulajdonságok kifejtése által, amelyek egy 
népet igazában alkotnak.

Mindazáltal, méltán kérdhetni, vájjon az így felfogott iskola, a 
különféle iskola, még ha olyan jól meg lesz is szervezve, biztosítja-e 
valamennyire a tőle várt üdvös eredményeket? A főtitkár himezés- 
hámozás nélkül bevallja, hogy az iskola, legyen bár a védő jegye 
„egységes" vagy különböző, nem sokat ér, ha háta mögött nem áll 

• védelmük segítségül a család. Az oktatás korántsem minden, a neve
lésnek okvetlen vele kell járni, különben nem sokat ér. Egy hires 
pedagógus mondja: az egyéni komoly jellemnevelésnek legbiztosabb 
alapja a család, nem azért, mintha a szülők mind „ab ovo“, mert már 
szülők, született jó nevelők volnának, (végzetes önhitség lenne ilyesmit 
állítani,) hanem csupán azért, mert a családi élet felszabadít és mun
kára serkent oly szellemi erőket, amelyek a hivatalos nevelő rendszer 
alatt örökre szunnyadnának, vagy kihasználatlanul hevernének. Nagy 
kockázat lenne tehát a családokat felmenteni gyermekeik nevelése 
alól abban a hiszemben és ürüggyel, hogy ezt, ha nem talál sikerülni, 
majd helyre igazítják később.

Az iskola azért lesz mindenekelőtt emberies, mert nem éri be 
azzal, hogy csupán iskolázó személyt lásson a gyermekben, akinek 
értelmét fejlesztenie kell, hanem olyan embert lát benne, akit család
jához, környezetéhez a szeretet és egyéb szokások száz meg száz 
gyöngéd szála fűz, lát benne testi, erkölcsi, szellemi erőkkel megáldott 
embert, szóval olyan élő, társas lényt, aki lelki egyensúlyát csak a 
benne lakozó tehetségek összhangzatos kifejtésében találja meg, szeren
cséjét pedig ahhoz a környezethez való teljes alkalmazkodásban, ahol 
élnie adatott és abban a munkakörben, hivatásban, melyet be kell 
töltenie. így beszél egy igaz, lélek szerint való nevelő. Ma sincs kívá
natosabb, minthogy okos szavai hallófülekre találjanak.

Az állami „egyedárúság patentes cikkeiről", a gyermekek általa 
végzendő kiválogatásáról, az ingyen oktatásról s egyéb jóról szintén 
talpraesett megjegyzéseket tartalmaz a titkári jelentés. Végül a két fő, 
alapvető eszmét emeli ki újólag: az oktatás sokféleségének szükséges 
voltát és a család, iskola egymásra utaltságának, egy célra öntudatos, 
egyetértő közös munkával való dolgozásának elodázhatatlan kívánalmát. 
„Ha ez a két tétel győzelemre jut", úgymond, „gazdag jövő nyílik 
meg a franciák előtt. De hogy győzhessen, meg kell törni elébb a 
„jakobinismust, amely azt vitatja és fennen követeli, hogy miután a 
családot minden jogától és minden kötelességétől megfosztották, vessünk 
minden gyermeket nemcsak egy iskolai rendszer hatalma alá, hanem 
azonkívül még az állam kényúri szolgálatába, vagyis tulajdonkép játszuk át 
annak a pártnak a kezére, amelyé a hatalom a maga kizárólagossá
gaival és türelmetlenségeivel. Hogy ez be ne következzék, nem elég a 
tapasztalt, bátor tanároknak küzdeni ellene, a harcból minden franciának 
ki kell venni a részét, aki hazája sorsát a szívén viseli."

(Mezőtúr) Fejér Lajos.
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Infinítezímálís számítások tanításáról 
az új tantervvel kapcsolatban.

Az új tanterv a matematikai oktatás gerincévé a függvényszeríi 
gondolkozás kifejlesztését tette s ezzel kapcsolatban a differenciál- és 
integrálszámítás elemeit is beillesztette a tananyagba. Ebben az újítás
ban bizonyára nem kis része van annak a gondos, tapasztalatokon 
alapuló és a külföldi reformtörekvéseket is szem előtt tartó munkának, 
amit a matematikai oktatás reformálására alakult bizottság 1906—1909 
közt végzett. Szükséges is, hogy tanulóink elsajátítsák ezeket a 17. 
század óta ismert fogalmakat, melyek a matematika és természettudo
mányok fejlődésének oly nagy lendületet adtak. A differenciál- és 
integrálszámítás bevezetése az eddiginél szervesebbé teszi a kapcsolatot 
a matematikai és fizikai oktatás között, ami mindkettőnek csak javára 
válik; egységes módszert ad a két tárgy jelentékeny részének tanítá
sához és mélyebb betekintést ad a tanulónak az idetartozó tanítási 
anyagba.

A kívánt célt csak akkor érhetjük el, ha nagy súlyt helyezünk a 
differenciálhányados és (határozott) integrál fogalmának fokozatos fel
építésére, hogy a tanulók tisztába jöjjenek az aránylag nehéz fogalmak 
tartalmával; ellenkező esetben a matematikai oktatás csak rövidséget 
szenved, mert legtöbb tanuló csak legfeljebb mechanikusan sajátítja el 
az idevonatkozó számításokat. Ebben az esetben a matematikai oktatás 
célját tekintve több értéke van az úgynevezett elemi, mint az infinite- 
zimalis eljárásnak az egyes kérdések megoldásában. Jóllehet az új tan
terv szerint haladó tanuló kedvezőbb helyzetben lesz a fenti fogalmak 
befogadására, mint a régi szerint haladó, mert már a VIII. o. tanuló a 
függvényszerű gondolkozásban elég otthonosan fogja magát érezni, mégis 
a rövid tanítási idő gazdaságosabb kihasználása céljából a tananyag 
begyakorlására a feladatokat úgy válasszuk meg, hogy azok egyúttal 
előkészítsék a tanulók gondolkozását a későbbi nehezebb fogalmak 
befogadására. Kerülnünk kell az olyan, mesterségesen komplikált fel
adatokat, melyeknek sem gyakorlati, sem elméleti jelentőségük nincs. 
A differenciálhányados tanítását jól előkészítik az olyan feladatok, 
melyek a független változó növekedésére és az ehhez tartozó függvény
növekedésre vonatkoznak. A III. osztályban, miután megtanítottuk a 
szabadesésre vonatkozó s =  4’9 X t2 képletet, könnyen kiszámíttathatjuk 
az egymás után következő időközök alatt megtett útakat, mint két út 
különbségét; az időközök nemcsak egész másodpercek, hanem a mp.- 
nek törtrészei is lehetnek. A függvények ábrázolásánál már a IV. osz
tályban adjunk ilyen kérdéseket: f(5)—f(3) =  ?, f(a)—f(b) =  ? stb., ahol 
f(x) X-nek egy megadott első vagy másodfokú függvénye. Az ilynemű 
feladatok könnyebb közlése, de a függvényszerű gondolkozás fejlesztése 
érdekében is célszerűbb a függvényeket f(x)-szel jelölni, mint y-nal. 
Az V. osztályban a folytonosságot is szemléltetjük az ilyenfajta sorok 
kiszámításával: f(4)—f(3),f(3'5)—f(3), f(3-l)—f(3), f(3’01)—f(3)   f(x-fl)—
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f(x), f(x —-i)—f(x). . . stb. A II. fokú egyenlet gyakorlására is alkalmas a 
következő feladat: Egy adott X értéket mennyivel kell növelni, hogy 
egy megadott II. fokú függvény adott értékkel növekedjék. Jó, ha a 
függvénynek geometriai vagy fizikai tartalma van. A VI. osztályban a 
szögfüggvények megismerése után a tangens gyakorlására jó kérdés, 
hogy egy görbe két adott pontján átmenő szelő hány fokú szöget alkot 
az X tengellyel. Az egység sugarú körben mutassunk rá nyomatékosan 
arra a jelenségre, hogy kis szög sinusa annál pontosabban megegyezik 
a szög abszolút mérőszámával, minél kisebb a szög. Ezt az igazságot 
a logaritmus tábla adataival is igazolhatjuk. Az egységsugarú körben 
könnyen szemléltethetjük a sinus függvénynek azt a tulajdonságát is, hogy 
sin (x • h) -  Bin_x megközelítő pontossággal cos x-szel egyenlő, ha „h" ki
csiny szög abszolút mérőszáma. Tehát a cosinus a sinus függvény 
emelkedését méri.

Olyan feladatok és kérdések is kínálkoznak a tananyag keretében, 
melyeknek kellő kidomborításával az integrálszámítás magvát hintjük el 
a tanulókban. Az I. osztályban a terület szemléletének élénkítése szem
pontjából is jó, ha a mm-es papírra rajzolt idomok területét úgy is 
meghatározzuk, hogy a bezárt és átmetszett négyzeteket megszámlál- 
tatjuk, Az V. osztályban a trapéz területszámításának begyakorlására 
jó példa a következő: Határozzuk meg egy görbe, X tengely és két 
ordináta által bezárt területet megközelítő pontossággal, mint vékony 
trapézek összegét. Azokban az osztályokban, hol a köbtartalmat tanítjuk, 
jó szolgálatot tesznek a megfelelő módon felaprózott testminták. így pl. 
parallel lemezekből összerakható gúla, kúp, gömb, vagy kisalapú 
gömbcikkekből összerakható gömb. A VII. osztályban a munka és 
energia tanításánál kísérletileg meghatározhatjuk megközelítő pontos
sággal azt a munkát, mely egy rugós mérleg összenyomásához szük
séges. Az összenyomást apró súlyok fokozatos rárakásával végezzük 
és minden rátevésnél a sülyedést, mint utat lemérjük. A súlyok és az 
utak szorzatainak összege adja a munkát, illetőleg az összenyomott 
rugó helyzeti energiáját.

A differenciálhányados tanítását a tanterv a VII. osztályban az 
analitikai geometria után helyezi, holott a fizika elején a változó moz
gások sebessége és gyorsulása is differenciálhányados. Legjobb, ha 
mindkét tárgyban egyidöben, a tanév elején vezetjük be. Régi didak
tikai elv ez. A szükséghez képest néhány fizikai órát matematikára 
fordíthatunk, amint ezt egy református tanárgyülés alkalmával a szak
értekezlet hangoztatta.

A tantervi utasítás is előírja, hogy a differenciálhányados beveze
tésénél konkrét, II. fokú függvényből induljunk ki és először konkrét 
X helyen, konkrét fogyó sorozatot alkotó X növekmények mellett álla
pítsuk meg a differenciálhányadost, mint határértéket és csak azután 
jelöljük betűvel a független változó növekedését; sőt több megadott X 
érték mellett elvégezhetjük ezt a műveletet. így világos lesz a tanulók 
előtt, hogy minden X-hez tartozik egy határérték és így a differenciál
hányados X-nek egy meghatározott íüggvénye. Hosszú és fáradságos 
munka ez, de itt kell megadóznunk azért az előnyért, amit a dífferen-



ciálhányados a tanításban nyújt. A fizikában is, miután már kísérletileg 
meghatároztuk a szabadesés útját, jó, ha előbb egy konkrét időpontra 
állapítjuk meg a sebességet s csak ezután egy tetszésszerinti t idő
pontra. Ha ilyenkor a tanulók maguktól észreveszik, hogy a sebesség 
nem más, mint az útnak időszerinti differenciálhányadosa, bizonyítéka 
annak, hogy megértették azt. A tananyag egységessége és a tanítás 
gazdaságossága azt kívánja, hogy csak olyan függvényeket differenciál
junk és csak olyan differenciálási szabályokat tanítsunk, melyek szük
ségesek a tervezett anyag elvégzéséhez, tekintetbevéve a fizikai alkalma
zásokat is. Ilyen függvények: racionális egész függvények, sin n X, 
cos n X. A-nek a P°tenciá.lnál, sin n X és cos n X diff. há
nyadosainak ‘ a harmonikus rezgőmozgásnál és a váltakozó áramnál 
vesszük hasznát. A fénytörés törvényére vezető minimum feladat meg
oldása kedvéért Va + bx + ex2 függvényt is differenciálhatjuk. Ha a fizi
kai alkalmazást szélesebb körűvé és nívósabbá akarjuk tenni az osztály 
értelmi képességéhez mérten, log X-et, Cx-et és függvény függvényét 
is differenciálhatjuk, továbbá egyszerűbb differenciálegyenletet is meg
oldhatunk.

A tantervi utasítás a határozott integrál tanítását az osztály értelmi 
képességétől teszi függővé, pedig aránylag csekély munkatöbblet árán 
nagy alkalmazási teret kapunk, ahol legértékesebb a fizikai alapfogal
makra való alkalmazás. Az infinitezimálís számítás nehézségeit a dif
ferenciálhányados megértetésével tulajdonképpen leküzdöttük. Az integ
rálszámítás alaptételét se bizonyíthatjuk szigorú matematikai úton, meg 
kell elégednünk a grafikus szemléleti igazolással. Unterrichtsblätter 
1927. 11. számában B. Bávink többek közt azt fejtegeti, hogy néhány 
egyszerűbb differenciálási szabály után a határozatlan és határozott 
integrált is meg kell ismernie a tanulónak, hogy a fizikában minél előbb 
alkalmazást nyerjen. Valóban, például a munka fogalma éppoly szembe
ötlően integrál jellegű, mint ahogy a sebesség differenciálhányados jel
legű fogalom. Bavink szükségesnek tartja, y"— — ky  differenciálegyenlet 
tanítását, hogy a harmonikus rezgőmozgás egyenlete a rugalmas defor
mációra vonatkozó törvényből levezethető legyen; nem lát semmi 
különösebb nehézséget a levegő nyomására vonatkozó p =  760. CA kép
let infinitezimálís levezetésében, kívánatosnak tartja K epler törvé
nyeinek Newton gravitáció törvényéből való levezetését, az elektromos 
rezgések infinitezimálís tárgyalását. Ideális programm ez, de egyelőre 
erről a jelenlegi óraszám mellett le kell mondanunk, mert a legjobb 
módszer mellett is csak kiválóbb tehetségű tanulóink tennék azt 
magukévá.

Az infinitezimálís számítás bevezetése sok didaktikai kérdést fog 
felvetni: kihatása lesz a tananyag elrendezésére is. A két tárgy szerves 
kapcsolata feltétlenül megkívánja, hogy a tanításuk egy osztályban egy 
kézben legyen. A tankönyvírók is csak úgy írhatnak jó tankönyvet, ha 
szem előtt tartják a rokon szak érdekeit a közös cél elérése érdekében.

(Sárospatak) Benkö Béla.
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Szabályzat
a reform átus „Tanárok G yerm ekeinek N ev e lési A lap jáéb ó l 
az egyetem es konvent 159/1929. sz. végzése alapján létesített 

ösztöndíj kiosztására.

1 . §■

Az ösztöndíj célja: a református tanárok gyermekeinek nevelte
tését elősegíteni addig is, míg a Református Tanárok Nevelő Háza fel
építhető és megnyitható lesz.

2. § .

Az ösztöndíjra jogosultak azon tanárok gyermekei, akik olyan 
református középfokú iskolában tanítanak, amelyek a T. Gy, N. A. ré
szére a konvent 33/1921. sz. végzésében engedélyezett díjat a tanulóktól 
szedik s az Országos Református Tanáregyesület pénztárába rendes 
időben, minden iskolai év első 4 hónapjában, december 31-ig beküldik 
és akik személyileg is rendes tagjai az Országos Református Tanár- 
egyesületnek.

3. §.

Az ösztöndíj a T. Gy. N. A.-ra befolyt évi jövedelemnek 25"/o- 
ából nyeri fedezetét. A kiosztható ösztöndíj nagysága mindig az előző 
év bevételeinek arányában állapítandó meg, kivéve, ha a tanulóktól 
beszedendő járulék összege változást szenvedne.

4. §.

Az ösztöndíjra elsősorban tanári pályára készülő, másodsorban 
szüleik lakóhelyétől távol tanuló egyetemi hallgatók, harmadsorban 
szüleik lakóhelyétől távol tanuló középiskolai tanulók vehetők fel. 
Egyetemi hallgatók ösztöndíja legfeljebb évi 600, középiskolai tanulóké 
legfeljebb évi 400 pengő lehet, de legkevesebb 200 pengő.

5. §.

Az ösztöndíjak főleg a tanulók ellátásának fedezését célozzák, 
ezért elsősorban internátusi, kollégiumi tápintézeti díjak fizetendők belőle.

6 . § .

A felvételre folyamodni szeptember hó 20-ig lehet. A felvételt a 
református egyetemes konvent felhatalmazása és utólagos jóváhagyása 
mellett a Református Tanáregyesület központi igazgatósága gyakorolja 
legkésőbb minden év október hó 10-ig. A kiutalt ösztöndíjakat 2 rész
letben, október és február hóban fizeti ki a Református Tanáregyesület 
pénztárnoka; ha a tanuló internátusbán vagy tápintézetben van, egye
nesen az illető internátus vagy tápintézet pénztárába. Az ösztöndíjas 
kezeihez csak ezen díjak levonása után fennmaradó összeg fizettetik ki.
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7. §.
A tanár gyermeke ösztöndíjban csak akkor részesíthető:
a) ha sem a gyermeknek, sem szüleinek nincs számottevő vagyona ; 

illetve jövedelmük a gyermek neveltetésére elégtelen;
b) ha a gyermek erkölcsi magaviseleté kifogástalan ;
c) ha tanulmányi előmenetele jeles vagy legalább általános jó ;
d) ha egyetemen vagy főiskolán vizsgáit, szigorlatait rendesen tel

jesíti és legalább 12 órát kitevő jeles és jó kollokviumot mutat fel, vagy 
a kollokviumok elmaradását elfogadható módon igazolja (pl. betegség 
vagy vizsga, illetve szigorlat miatt nem tudott kollokválni);

e) a leánygyermekek az ösztöndíjban szintén részesíthetők.

8 . § .

Az ösztöndíjra való felvétel feltételeit a folyamodó hitelesített 
okmányokkal tartozik igazolni. Leghelyesebb az e célra nyomtatott 
folyamodvány mintát pontosan és lelkiismeretesen kitölteni és azon 
intézet igazgatójával hitelesíttetni, amelynél a folyamodó szüleje tanít.

9. §.

Több folyamodó esetén előnyben részesülnek:
a) volt református tanárok árvái;
bj akinek atyja vagy eltartója rokkantság vagy betegség miatt 

nvugdíjaztatott, vagy betegség miatt a család helyzete megromlott;
c) akiknek, valamint szüleiknek vagyoni helyzete kedvezőtlenebb ;
d) akiknek szülei több gyermeket taníttatnak;
e) akik előmenetelük alapján érdemesebbek.
Ellenkezőleg mellőzendők:
a) akik más, nagyobb ösztöndíjat élveznek;
b) akiknek, vagy szüleiknek nagyobb magánvagyona s nagyobb 

fizetése van;
c) akiknek magaviseleté és tanulmányi előmenetele nem megfelelő.

10. §.

Az ösztöndíj több éven át is élvezhető, de minden évben külön 
kérvényben kell kérni. Tanári pályára készülő tanárgyermek az ösztön
díjat gyakorló tanárjelölt éve alatt is élvezheti, orvosi pályára készülő 
gyermek pedig gyakorló éve alatt szintén kaphatja, de csak az abszol
válás utáni években.

Ezen szabályzatot az Országos Református Tanáregyesület igaz
gatósága 1929. október 4-én tartott gyűlésén elfogadta és jóváhagyás 
végett az egyetemes Konventhez felterjeszti.
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Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. Élet- és jellemrajz. I. köt. 

Miskolc, 1928. 8. r. 190. 1. Magyar Jövő könyvnyomda.
A munka ezen első kötete Kossuth Lajos pályájának a szabadság- 

harc végéig terjedő szakaszát rajzolja meg, Az első fejezetben szól hőse 
családjáról, gyermekéveiről, iskoláztatásáról, szőkébb hazája közéletében 
való szerepléséről, a majdan merész röptű sas első szárnypróbálgatá
sairól. A második fejezet az Országgyűlési Tudósítások és a Törvény- 
hatósági Tudósítások történetét mondja el, az első harcot, amelyet az 
ifjú Kossuth a bécsi kormánnyal vív. Az erőszak győz, de győzelme 
csak látszólagos, mert a zaklatás, majd a börtön hallatlanul emeli Kos
suth népszerűségét. A harmadik fejezet a negyvenes évek küzdelmeiről 
számol be, amikor Kossuth a Pesti Hírlap révén a nemzeti közvélemény 
irányítójává lesz. Végül a negyedik fejezet a szabadságharc Kossuthját 
mutatja be és elvezeti az olvasót a függetlenségi harc bukásáig.

A könyv előadása mindvégig érdekes és eleven, minden lapjáról 
visszatükröződik, hogy szerzőjét lelkes odaadás és fáradságot nem is
merő buzgalom hevíti tárgya iránt. Ha célja Kossuth pályájának, küz
delmeinek, jelentőségének a nagyközönséggel való megismertetése, úgy 
ennek teljes mértékben megfelel. A tudomány szempontjából tekintve 
azonban néhány észrevételt kell tennem. A felhasznált történeti anyag 
és irodalom összevetéséből kitűnik, hogy szerzőnknek abban megvan a 
kellő jártassága. Nemcsak Kossuth irodalmi hagyatékát ismeri, hanem 
kortársaival kapcsolatos írásait és a kérdés óriási irodalmát is, ameny- 
nyiben sikerült ezt megállapítanom. Mégis úgy tetszik nekem, hogy 
ezzel a nagy olvasottsággal nem áll arányban a könyvében jelent
kező eredmény. A könyv első fele tagadhatatlanul a részletesebb, ere
detibb rész. Itt a szerző otthon van, ismerős körben, a kies Hegyalján, 
melyet ő is, hőse is forrón szeret. Bár a Kossuth-névhez fűződő nyelv
etimológiai résznek különösen héber adata bátran elmaradhatott volna 
és a nemzetség tiszteletreméltó törzsökősségéből semmit sem von le, ha 
nem vezetjük is vissza Gyula vezérig, ezen első részben a szerző 
gondosságát, utánajárását dicséret illeti, hisz még Kossuthék monoki 
szomszédjait is kikutatja s érintkezésbe lép azzal a családdal, amelyből 
a kis Kossuth dajkája kikerült. Igen érdekes az 1832—36. országgyűlés 
Kossuthjának rajza is, mint hódítja meg egy csapásra a névtelen, 
vagyontalan ügyvéd, a szerény absentium ablegatus az ország büszke, 
zárkózott, a reformok iránti minden lelkesedése ellenére alapjában 
erősen konzervatív nemességét. Ettől kezdve azonban az előadás me
nete vázlatos, elnagyolt. A történelem színpadára lépő Kossuth céljai, 
harcmodora, erélye, kristálytiszta jelleme révén heves harcokba bonyo
lódik, nagy ellenfelekkel kénytelen megmérkőzni, vihart korbácsol fel 
és uralkodik fölötte, mint Poseidon. Ezt a fejlődést nem látjuk kellő
kép kidolgozva, pestihírlapi vezércikkeiből látunk egyeseket, de sze
rettük volna azok rendszerbe foglalt teljes ismertetését, hogy általa 
beláthassunk hősünk lelkének műhelyébe, amelyben, mint valami modern
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Hephaistos, titáni művét, az új Magyarságot kikovácsolfa, szerettük 
volna látni a Széchenyi—Kossuth-, Görgey—Kössuth-párbaj kérdéseinek 
tisztázását, a negyvennyolcas és negyvenkilences Kossuth igazi képét. 
Ezek a kérdések megértek a tárgyilagos történetírói tárgyalásra, Kos
suth nagy alakja kiállja a történettudomány reflektorának éles meg
világítását és e kérdések tárgyalása mindenképpen hozzátartozik egy 
kimerítő Kossuth-életrajzhoz.

Miután még megemlítem, hogy az előadás pátoszának mérséklése 
itt-ott kívánatos lett volna és hogy a könyv nem ment teljesen a sajtó
hibáktól, elismerem, hogy a kiadó jó papíroson nyomott, csinos, ízléses 
kötetet nyújtott.

(Budapest) Jánossy István.

Dr. Rácz Lajos: Die Ungarische Philosophie. Sonderdruck 
aus Ueberweg: „Grundiss der Geschichte der Philosophie.“ XII. Aufl.

Aki külföldön jár, vagy külföldi folyóiratokat olvas, szorongó 
szívvel figyeli, mit írnak rólunk, vagy egyáltalán megemlékeznek-e ? 
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy eddig nem sok gondot fordítot
tunk a külföld állandó tájékoztatására. Jól emlékszem, milyen kínos 
érzésekkel olvastam Lipcsében a legkisebb utódállamokról is folyton 
jövő pedagógiai értesítéseket, magyart azonban csak egyetlen egyszer 
találtam, igaz, az aztán alapos és kimerítő tanulmány volt, Imre Sándor 
írta a Pädagogisches Zentralhlatt-ban, áttekintve az egész magyar 
iskolaszervezetet. De bizony ez csak egy volt. A fürge „utódállamok“ 
minden számban közöltek valamit. S hiába, lélektaniiag nagyon sokat 
jelent a puszta ismétlés is.

A régi gárdából alig teljesített hűségesebben valaki a külföldet 
felvilágosító, óriási jelentőségű kultúrmissziót, mint Rácz Lajos, a sáros
pataki professzorátus egyik ékessége. Modern nyelvi ismereteit soha
sem hagyta parlagon: bőségesen kamatoztatta azokat hazája javára. 
Az előttünk fekvő 10 oldalas különlenyomat csak terjedelmében kisebb, 
de jelentőségében annál nagyobb, hiszen az Ueberweg-féle híres filo
zófiatörténetben foglal helyet. Évtizedek óta áll már őrt ezen a 
fontos állomáson Rácz Lajos, hiszen először 1902-ben dolgozta át ott a 
magyar filozófiáról szóló részt, a kilencedik kiadásban. Negyedszer 
1928-ban jelent meg avatott tollából az egyetemes magyar filozófiai 
gondolkodás áttekintése ebben a nagy műben, melyben most a legújabb- 
kori filozófia történetét két kötetre bontották szét: az első persze 
egészen a német filozófia történetének van szentelve, csak a másodikban 
jut hely a külföldinek; ennek keretében a magyarnak. Mint értesülünk, 
ez utóbbi kiadásnál a szerkesztő nagyon megkötötte írónk kezét, mert 
kimondta, hogy egy sorral sem lehet több a közlemény az előző ki
adás szövegénél, így aztán, hogy az új müvekről megemlékezhessék, a 
régi szövegből sokat kellett törölni s így is ki kellett hagynia a böl
cselettörténeti irodalomról és a történetbölcseletről szóló számadást. 
Ezt bizony mélyen fájlalhatjuk, de fájlalhatják a németek is, hiszen 
éppen német hatások alatt a történetbölcselet hatalmas barázdákat 
hasított nálunk is legújabban.
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Különben az áttekintés példája lehet a magvas tömörségnek. Elég 
későn kezdi, Apáczaival, tehát a szlcolaszticizmus, renaissance, refor
máció, rekatolizáció filozófiájának bizonytalan nyomaival nem foglal
kozik, pedig talán külföldi szempontból jó volna mennél előbbre nyomni 
a kezdetet (Gellért, Magyar Pál, Erdélyi Boétius, Decsi Csimor stb.). 
Különös gonddal figyeli a német ideális rendszerek hatása alatt kelet
kezett mozgalmainkat, melynél kiemeli az önállóságra törekvést. Meleg 
sorokat szentel Böhm Károlynak, akiről a kantizmus mellett, bizonyos 
pozitivista hajlandóságot mutat ki, ehhez azonban legalább is bővebb 
fejtegetések kellenének. Sokan kétkedéssel csóválják a fejüket, ha 
Böhmöt a pozitívizmussal hozzák kapcsolatba. Maga Böhm kereken 
visszautasította Beöthy inszinuációját. Követőit épp úgy felemlíti, mint 
a katolicizmusban feléledő új thomistákat. Az etika és a jogbölcselet, 
szociológia, vallásbölcselet, pedagógia, esztétika, pszichológia, ismeret- 
elmélet méltó sorokat kap. Különösen kiemeli Pauler Ákost, akinél 
azonban nem említi, hogy főműve német fordításban is megjelent. 
A történetbölcseletnél szerencsétlenül vágta el a szerkesztő ollója a 
közlemény fonalát: éppen csak 1907-ig jut el, pedig Dékány, Ember 
István s mindenekfelett Kornis Gyula ezután alkotják nagy müveiket. 
Aztán bármennyire szűkre szabott is a terjedelem, nem szabad lett 
volna kihagyni a pedagógia körében Fináczyt, az, esztétikában Mitrovics 
Gyulát, akik ezen a területen kétségkívül a legmaradandóbbat alkották 
és alkotják. Utóbbinál lehet talán magyarázat, hogy még az átdolgozás 
időpontjában nem lépett előtérbe annyira, hiszen akkoriban még ilyen 
munkásságának inkább csak előőrsei jelentek meg, emezt — lehet — 
a filozófia történetében említette volna. Hiányzik még a németek közt 
a kevés magyar közül mégis csak ismeretes Kármán Elemér kriminál- 
pszichológiai munkásságának megemlítése, téves a 353-ik oldalon a 
másik ismert alakunk, Nagy László keresztneve fordításában a nagy E 
betűs rövidítés. Itt különben kiemeli, hogy németül is megjelent a 
munkája.

Mindezek az apró-cseprő kis megjegyzések, hiányok nem von
hatnak le semmit abból a tiszteletből és hálás nagyrabecsülésből, 
amellyel az újabb nemzedék is úgy néz Rácz Lajosra, mint példaadóra. 
Kívánatos lenne — talán e cikk bemutatása is segíthetne benne —, 
hogy a következő kiadásban nagyobb teret engedjen a szerkesztőség a 
magyar filozófia ismertetésének, hiszen nálunk annyi az érték, mint 
kevés más nemzetnél.

(Nagykőrös) Dr. Törös László.

Dr. Kiss Elek: Erdélyi kulturális kérdések. Cluj. Corvin Könyv
nyomda. 1927.

Ha az ember elolvassa ezt a 64 oldalas kis füzetet, elgondolkodva 
áll meg: mi akar ez voltaképpen lenni ? Az első értekezése a legtüze- 
tesebb, illetve a leghosszabb, amelyről a könyv is címét kapta. Beszél 
benne a kultúráról általában, kezdve a „colo, colui, cultus" meghatáro
záson, aztán az erdélyi kulturális feladatokat veszi szemügyre, s utol
jára megpróbálja e feladatokat tételekbe és táblázatba állítani. így
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kapunk valami 40—41 s a szellemiekre nézve 20 pontot. Azután egy 
prédikáció jön A hivatás megélése címen, majd A kereszt című, 
illusztráció feletti elmélkedés, tovább a székelyeket ünnepli vezércikk- 
szerűen, ennek utána a szentgericzei Jakab Elek kultúrház felszente
lésekor a templomban elmondott beszédét közli, következik rá a Pász- 
tortűzek, Újév napján, A  gyermek, A  tavasz című — hogy úgy mondjam 
— ábrándozások. Különösebb értékek nincsenek benne. Ha emlékkönyvnek 
adta ki „Népem jó pásztorainak ajánlom“ gondolattal, jól van, tudományosan 
semmi port sem fog felverni. Szívesen jegyezzük fel meleg és lelkes 
hangját. Valószínű, hogy tudna tudományosan is beszélni a szerző, hiszen 
eddig megjelent munkái mellékelt jegyzékéből az tűnik ki, hogy a 
személyiség pedagógiájáról, az értelmi és erkölcsi nevelés viszonyáról, 
unitárius hit- és erkölcstani dolgokról tüzetes munkákat is írt. Itt azon
ban ennek a kívánatos egyirányú elmélyedésnek semmi nyomát sem 
találjuk.

(Nagykőrös) Dr. Toros László.

P aizs Ödön: Magyarok Kanadában. Budapest. Athenaeum 
kiadása.

Szerzője is inkább közgazdasági, mint földrajzi munkának szánta. 
S mint ilyen, megérdemli a figyelmünket. Kanada majdnem akkora 
(9,659.450 km2), mint Európa, lakóinak száma cca. csak 9,300.000, 
tehát még másfél millióval sem haladja meg csonka hazánk népszámát. 
És ez a nagy néptelen terület a magyar kivándorlók otthona lett. Már 
a háború előtt is mentek egyes rajok Kanadába, de az igazi népván
dorlás Trianon után történt, amikor egész rajok vonultak néha-néha a 
megszállott területekről Kanada minden kincset ígérő földjére. Az ered
mény : tört remények, szétfoszlott ideálok.

Most talán, amikor már nem egy mostoha diplomácia intézi sor
sunkat a külföldön, többet megtudnak itthon véreink az áhított mezekről, 
viszont azoknak sorsát, akik eljutottak „az ígéret földjére“, szeretettel 
intézik majd. Eddig a sikeres mentést derék papok, tanítók, a modern 
idők apostolai és krisztusi lelkű, erkölcsű emberek intézték, nem 
dicsőségvágyból, de a magyarság nagy szeretetétől áthatva.

Mi, a nemzet nevelői, sem dughatjuk homokba a fejünket, amikor 
nemzetünk, népünk sorsáról van szó. Ma már nincs meg a kiváló 
fejedelem: Bocskay István hatalma, hogy a nincsteleneket földhöz jut
tassa, főleg, hogy a megszállott területek kiüldözött, hontalanná tett 
népét csonka hazánk területére édesgesse. Ezért meg kell ismerkednünk 
azokkal a tájakkal, ahova Árpád népe elindult új hazát keresni,

A háború előtt — a hivatalos feljegyzések szerint — 15—20.000-en 
lehettek kint Kanadában. A háború után ez a szám 80.000-re emel
kedett, bár közben sokan átmentek az Egyesült-Államokba, meg vissza 
is jöttek. A kivándorlásnak a sorsa sehol sincs rózsákkal kirakva. 
Kanada meg éppenséggel nem az az ország, ahol könnyen lehetne 
boldogulni. Sőt ellenkezőleg. Akik elértek valamit, azok irtózatos és 
emberfeletti harcot vívtak meg a természettel. Mindegyik élete külön 
kis hősköltemény, amely megérdemelné, hogy az iskolában tanítsák,
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mint a munka apoteózisát. Azokról, akik elbuktak, senki sem beszél, 
mert eltűntek, elvesztek.

A kivándorló helyzete tele van nehézségekkel, csak a földmíves 
boldogulhat. Ipari munkásokat még nem tud eltartani Kanadának most 
életrekelő ipara. Intelligens ember, aki szellemi munkából akar megélni, 
ne is gondoljon a kirándulásra. Egyszerűen kilátástalan a helyzet. Az 
erős munkát még a fizikai munkás is nehezen bírja, lateiner-ember. 
tisztviselő összerogyna a súlyos terhek alatt; másokkal dolgoztatni pedig 
egyáltalában nem lehet, mert drága a munkaerő. Egyébként is Kanada 
az időszaki munka hazája, az év kisebb részében van erős munka, 
azután — a hideg miatt — meghal az élet és nincs mit csinálni. 
Amennyire szükség van nyáron az emberre, annyira nagy teher télen a 
munkás, amikor nem lehet hasznát venni, hanem csak a meglevőt pusztítja.

A sok nehézség ellenére mégis vannak magyar telepek: Békevár, 
Kaposvár, Otthon, Eszterházy stb. Kanadában, a legtöbb Saskatshewan- 
ban. Ez hasonlít legjobban a mi Nagy-Alföldünkre. Sokszor fordulnak 
hozzánk felvilágosításért Kanadára vonatkozólag. Paizs Ödön munká
jában ott van a lelkészek, vezető emberek neve, segítségükkel hazát 
kereső magyar testvéreinknek világos képet adhatunk. Horváth K.

Payr Sándor: A balfi papiak és a két balfi papfí Amerikában.
24. oldal.

Egyháztörténeti irodalmunkban még mindig a monográfia-téglák 
összehordásának kora van. Csak azután jöhet majd a nagy építőművész, 
hogy a sok összehordott téglából megalkossa a magyar protestantizmus 
alapvető jelentőségű történetét. Legszorgalmasabb monográfiaírónk talán 
Payr Sándor, aki különben a soproni gyülekezet és a Dunántúli Egy
házkerület történetével megmutatta, hogy elsőrangú történetíró is.

A jelzett munka tulajdonképpen családi történet. Az író nagyapja, 
Payr Sámuel, az egykori buzgó, igazi lutheri lelkű lelkész és valóságos 
eredetiség, akinek ároni házáról olyan szemléletes képet ad. Jellem
képe ez a derék pap az olyan német embernek, aki neveltetésénél, 
latin iskoláztatásánál fogva magyarul csak gyöngén tud, de csak úgy 
lángol a magyar érzéstől. Fiai pedig már egészen magyarok. Egyik fia 
vitéz negyvennyolcas honvéd volt. A másik kettőt a sors mostohasága 
Amerikába sodorta, de ott az idegen világban is megmaradtak magyarnak. 
Az egyik amerikai Payr-fiú családi arcképén a kis fia Kossuth-kalappal 
a fején tesz bizonyságot apja magyar érzéséről.

Bizony büszkék vagyunk mi magyar lutheránusok arra, hogy a mi 
egyházunk az a szent kohó, mely olyan sok német, tót, vend nemes 
ércet olvasztott magyar színarannyá.

Német nagyapának magyar unokája a szerző is, a debreceni 
egyetem díszdoktora, a magyar nemzeti irodalomnak oly kiváló, buzgó 
és lelkes munkása. Szigethy Lajos.

Payr Sándor: Wohlmuth János orgonista és karmester, 
Sopron jeles zeneművésze (1643—1724). 35. oldal.

Sopron igazi „zeneváros". Nem hiába lakott közelében a két
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világraszóló zeneművész és zeneszerző: Haydn József és Liszt Ferenc. 
A jelen korban is élénk a zenei élete és ez megszakítás nélkül való 
folytatása fényes zenei múltjának.

Már a reformáció korában állandó, jól fizetett torony-zenészei 
voltak a városnak és ezek világi zenedarabokat is adtak elő a torony 
erkélyéről. Tíz orgonista neve ismeretes e korból.

Az egyházi zene virágkora a 17. század. Itt működött Rauch 
András, majd a világhírű zeneszerzőnek, Kusser Jánosnak hasonló 
nevű édesatyja.

Kiváló neve van Sopron zenetörténetében Wohlmuth Jánosnak. 
A boráról híres Rust városában született 1643-ban. Sopronban, Borosz
lóban, Wittembergában tanult és ifjú éveiben szülővárosának volt orgo
nistája. A magyar protestantizmus gyászos évtizedében az ellenrefor
máció üldözései elől ki kellett bujdosnia hazájából. Hosszabb ideig 
Regensburgban működött, mint nagyrabecsült zenetanító.

1681-ben a soproni országgyűlés törvényeivel némileg enyhült a 
vallási elnyomás. A soproni gyülekezet meghívására Wohlmuth örömmel 
tért vissza hazájába, szülőmegyéje székvárosába. Haláláig nyugodtan és 
áldásosán működött itt, mint zeneszerző, zenész és zenepedagógus. 
Katholikus előkelőségek, még a vakbuzgó Eszterházyak is szívesen 
bízták rá gyermekeik zenei oktatását. Mint kiváló zenepedagógus, több 
ifjú zenei tehetséget „fedezett fel“ és csiszolt ki. Mint zeneszerző is 
nevezetes. Kótás könyve egyik kincse a soproni múzeumnak. Payr, 
aki maga is tehetséges zenész, illetékes arra, hogy kedves szellemi 
szülőföldjének zenei történetével foglalkozzék. Ebben a kis könyvben 
érdekes és vonzó képet adott a már-már elfeledett soproni zenészről, 
Wohlmuth Jánosról. Egyúttal értékes monográfiával gazdagította hazai 
zenei múltúnk történetét. Szigethy Lajos.

Belföldi lapszemle. * 1
A Néptanítók Lapja 1929. október 17-i számában Klebelsberg 

gróf miniszter Egy kis törvényjavaslat címen bejelenti, hogy a tanítók 
gyermekeinek befogadására szolgáló tanítói házak építésére évi 200— 
300 pengőt állít be a költségvetésbe, mert azt szeretné, hogy a tanítók 
nyugodtan maradjanak meg a tanyákon, hol egy-egy hold belterületet 
is kapnak és ne kívánkozzanak gyermekeik nevelése miatt a városokba. 
Hoók Gyula megrajzolja a jövő, 1940. évek tanyai iskolájának a képét, 
Kemény Ferenc egy mindig időszerű problémát, az elemi- és közép
iskola viszonyát világítja meg és a teendőt főleg a következőkben látja:
1. Ha az elemi iskola IV. osztályában fokozatosan előkészítjük az át
menetet. 2. Ha viszont a középiskola két alsó osztályában közeledünk 
a népiskola módszeréhez és rendszeréhez. 3. A középiskola alsó osz
tályaiban működő tanárok ismerjék a gyermek lélektanát. 4. Az elemi 
iskola IV. osztályának elvégzése után tájékoztassuk a szülőket gyér-
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mekeik testi-lelki fejlettsége tekintetében. 5. A középiskola IV. osztálya 
után újabb szelekciónak van helye.

A Városi Szülők Lapjának 1929. október 15. számában az új 
szerkesztő üzeni a szülőknek, hogy ne csak olvassák, hanem írják is a 
Szülők Lapját. Imre Sándor mélyrehatóan a szülök kártékony szerető
iéről értekezik és kéri a szülőket, közöljék azokat az eseteket, melyek 
kapcsán azt észlelték, hogy túlságos engedékenységük vagy túlzott 
szigorúságuk kedvezőtlenül hatott gyermekük viselkedésére.

A Tanítók Lapja 1929. október 15-i és november 1-i számában 
Fejér Lajos érdekesen ismerteti a külföld reformált nyilvános iskoláit a 
szervezet, testi élet, értelmi élet, társadalmi nevelés, művészeti és 
erkölcsi nevelés szerint, tehát teljes képet nyújt az ú. n. új iskoláról. 
Dobó Sándor szolgálati pragmatikát követel a tanítók számára. Dezső 
Lajos: Gyermekáldás — egyke című cikkében azt kívánja, hogy sújtsák 
Magyarországon az agglegényeket igen nagy adóval, a nősülő embernek 
pedig biztosítsák a megélhetést és gyermekeit ingyen taníttassák.

A Jövő útjain 1929. július-szeptemberi számában Karácsony S .: 
Amennyi vágyainkból teljesedhetik címen kifejti, hogy az új nevelés 
minden elve megvalósítható a középiskola mai keretei közt is. Kenye
res E. kimutatja, hogy nem az állami, hanem a szabadabb mozgású 
magán, egyesületi és községi óvodákban találhatók föl az új nevelés 
szellemében megvalósítható reformnak kedvezőbb külső feltételei. Ságody 
Otmár öntevékenységet kíván a zenetanulásban. — A hírek közt fontos, 
hogy Tomvas Lászlóné új iskolája leányliceum megnyitására kapott 
engedélyt.

A Református Figyelő október 5 és 12-i számában Kiss Ferenc 
egyetemi tanár kritikát gyakorol a kormány kultúrpolitikájáról. Fel
panaszolja a szegedi egyetem elkatholizását a női szerzetesrendeknek 
a szegedi egyetemre betelepítését, a középiskolák állami segélyének 
aránytalan elosztását stb. és egyúttal felel a félhivatalos kőnyomatos 
útján leadott válaszra.

A Kálvinista Szemle 1929. 40 és 41-i számában vitéz Jávor 
János: Halálra ítélt iskolák címen bírálat tárgyává teszi a közoktatás- 
ügyi minisztérium ú. n. iskolaösszevonási tervezetét és kifejti, hogy ez 
a terv sem takarékossági,, sem jogi, sem tanügyi szempontból nem 
fogadható el. Kimutatja, hogy rendeltetésének csak a felekezeti iskola 
felelhet meg, „mert az állami és községi iskolának csak kormány
változásra van szüksége, hogy nevelő és nemzetfenntartó intézmény 
helyett mételyterjesztő, erkölcsbomlasztó intézetté változzék ..."  Jóllehet 
a kultuszminiszter azóta tervétől elállóit, vitéz Jávor János elvi szín
vonalon álló kritikája mindenkép figyelemre méltó.

Az Ifjú Évek című ifjúsági folyóirat szeptember óta kéthetenként
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jelenik meg. Az utolsó füzetek pedagógiai vonatkozású cikkei: Egy 
felvidéki város (Besztercebánya) társasélete 200 év előtt (Oravecz ( .). 
Torkos Lázzló (Szachovszky Gy.).

A Kisdednevelés 1929. novemberi száma folytatólagosan hozza 
Romain Rolland cikkét A Brunsvik nővérekről és unokatestvérükről 
és Montessori Mária: Kézikönyvem című művét.

Az Országos Polgáríískolai Tanáregyesületi Közlöny 1929. 
októberi száma nagyrészt Ferenczi Zoltán emlékének van szentelve. 
(Havas I. bevezetője, Sólyom J. előadása Ferenczi és a Petőfi-kultusz 
címen.) Csíky Etelka ismerteti Gönczy Pál érdemeit a polgári iskola 
körül, Kedves M. a fizika tanításáról értekezik, Kendoff Károly a 
Szegeden újjáalakult gyakorlóiskola megnyitásáról ír és annak szerve
zetét ismerteti, özv. paniti Nagy Benedekné pedig azt kívánja, hogy a 
kézimunka tanterve új köntösbe öltözzék, vagyis többet öleljen föl, 
mint eddig.

* Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1929. 
októberi számából különösen kiemelendő Dékány István cikke: Négy 
alapelv a mai történettanításban. Ezek: 1. A történelmi realizmus elve 
(reális és megfelelőkép kapcsolt tények sora a kezdet). 2. Az ismere
tesből kiindulás elve. 3. A megelevenítés elve. 4. A kiegészítés (egy
ségkeresés) elve.

A Debreceni Protestáns Lap október 26 és november 2-í szá
maiban folyó cikkében Szele Miklós melegen ajánlja művészi bibliai 
szemléltető képek használatát.

Külföldi lapszemle.
Zeitschrift für pädagogische Psychologie, experimentelle Päda

gogik und jugendkundliche Forschung. 29. évf. 7—10. szám.
K a rl Erlacher 10—14 éves iskolás gyermekek teljesítőképes

ségét vizsgálta a tanév elején és végén. Számtani; olvasási és kéz
ügyességi gyakorlatokat végeztetett velük és megállapította, hogy nagy
jából egymáshoz viszonyítva megtartják képességüket: az év elején 
nyert rangsortól az évvégi csak kis mértékben tér el. A gyengébbek 
haladása átlag nagyobb, mint az ügyesebbeké, úgyhogy a tanulók közti 
különbség az iskola hatására kiegyenlítődik. A legnagyobb eltérés az 
egyes tanulók teljesítménye közt a számtanban volt. A gyakorlás a fiúk 
és lányok közt mutatkozó kirívó különbséget is megszüntette. Jellemző, 
hogy a lányoknál a gyakorlásnak sokkal nagyobb befolyása volt a 
rangsorozás megváltoztatására, mint a fiúknál.

Fr. Parschau  az iskolai tanítás eredményének tartósságára vo-
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natkozólag végzett kísérleteket ismertet, melyekkel Jenában és Königs 
bergben meg akarták állapítani, hogy vájjon mennyit őriznek meg az 
elemi és a középiskolák növendékei abból, amit az iskolában tanultak. 
A csak elemi iskolát végzett kísérleti személyek ott szerzett tudásuk 
50%-ánál többet a feledésnek engedtek. Egy leányliceum volt növendékei 
jobb eredményt mutattak: mintegy 55'Vu-át tudták felmutatni annak, 
amit az iskolai követelmények megkívánnak.

Edmund Discher  a gyermekek erkölcsi felfogásának fejlődését 
vizsgálta. „Miért nem szabad lopni?" kérdésre adott válaszokból meg
állapítja a szerző, hogy a 6—16 éves gyermekek különböző korosztályai 
egyaránt leginkább egoisztikus motívumokat használnak. Az önző mo
tiválás csak kis mértékben ritkul az életkor növekedésével. A kisebbek 
inkább testi fenyítéktől félnek, a nagyobbak már lelki hátrányoktól. 
Társadalmi, altruista szempontok elvétve találhatók az idősebbek fele
leteiben, főleg fiúknál. A vallásos motiválás gyakoribb a lányoknál; a 
14 évig növekvő tendenciát mutat, aztán rohamosan csökken. — Egy 
rövidebb cikk ismerteti a leningradi tanítóképző egyik tanfolyamának 
berendezését, amely a gyermekek lélektani megfigyelésére képezi ki a 
növendékeket. A kiképzés elméleti és gyakorlati. Jellemző az újszerűség 
keresésére a III. évfolyam összefoglaló elméleti feladatának csoportosí
tása: 1. a magatartás belső mechanizmusa, 2. a gyermek cselekvésének 
fő formái (ide tartozik: mozgás, észrevétel, reprodukálás, nyelv és 
gondolkodás, 3. a gyermek alkotó tevékenysége (játék, művészi foglal
kozás stb.), 4. a gyermek lelki jellemvonásainak alapelvei.

A z ifjú öntudatosságát környezetéhez való viszonyában  
teszi vizsgálat tárgyává Adolf Busemann, rostochi tanár. Spranger Élet
formáinak típusait keresztezi egy másik fontos típusalkotó különbség: 
a tudatosság foka. Pl. az elméleti emberek között is vannak, akik nem 
tudatos kutatási és gondolkozási módszerrel dolgoznak az elméleti 
síkban, hanem intuícióval, éles ésszel látnak a dolgok mélyére. Ha 
ebből a szempontból vizsgáljuk a gyermeket, természetesen itt is sza
bályszerű fejlődést találunk. A kisgyermek csekély ismerettel rendel
kezik önmagáról. Mind jobban szaporodnak ez ismeretei. Megtanulja 
becsülni saját képességeit. Az önmagáról alkotott kép továbbá folyto
nosan belsőbbé válik. Önismerete integrálódik, azaz tudatára jut, hogy 
egyes tulajdonságai nem elszigeteltek, hanem zárt egységet alkotnak. 
Mind jobban elhatárolódik a növekvő gyermek tudatában saját Énje a 
külvilágtól. Önmegítélése mindinkább szellemivé válik. Ezt a fejlődést 
most már érezhetően befolyásolja a környezet — A leányok általában 
gyorsabban öntudatosulnak. Fiúknál a tanulatlan munkásosztály gyer
mekei mutatják az öntudatosság legalsó fokát, míg a tanult munkások 
gyermekei némileg magasabb öntudatról tesznek vallomást a vizsgálat 
folyamán, mint a középosztály fiai.

Fr. Giese  széleskörű kísérleti anyagot dolgoz fel, hogy megálla
pítsa a különböző iskolatípusok tanulóinak intelligenciakülönbségét. Több 
szempontból és több korosztállyal végzett kísérletei alapján arra a leg
fontosabb eredményre jut, hogy úgy az intelligencia fejlettségét, mint 
teljesítőképességük nagyságát, valamint mindkettő fejlődését illetőleg
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legmagasabb értékeket a gimnázium növendékei mutatnak. Utánuk 
jönnek a reáliskolások, polgáríiskolások és végül a népiskola egykorú 
növendékei.

Tumlirz  gráci egyetemi tanár A  lélektani irányok egysége és 
ennek jelentősége a serdülés korára  című tanulmányában foglal
kozik Kari Bühler egyik könyvével, mely a lélektan válságáról szól. 
Biihler a mai lélektani irányokat 3 főcsoportba sorolja. Egyik az élmény, 
másik a magatartás, harmadik az objektív szellemiség vizsgálásával 
akarja megismerni a lelket. Tumlirz szerint ez a felosztás nem ad helyet a 
pszichoanalízis, karakterológia stb. számára. Ezért újabb felosztást ajánl: 
1. az ösztönélet, 2. az élmény és 3. az objektív szellem hármas szem
pontjából. Voltaképpen az élmény a közös és helyes kiindulási pont. 
A kísérleti lélektan, a belőle fejlődött eidetika, alkatlélektan, perszona- 
lizmus, karakterológia stb. az élménylélektan területének elágazásai. 
A pszichoanalitikus irányok (Freud, Adler, Jung) az ösztönélet kutatását 
végzik, a szellemtudományi irány (Spranger) az objektív szellemiséget 
ragadja meg. Az utóbbi két irány a metafizika területére megy át. 
Mindez irányok megszólalnak az ifjúsági lélektanban is. Stanley Hall a 
biogenetikus alaptörvényből indul ki és elmélete szerint a gyermek az 
emberiség ösztöneit, az ifjú érze'mi életét ismétli a fejlődésben. Ez a 
felfogás keveset magyaráz az ifjúkor jelenségeiből és kiindulását a 
tudomány ma már megdöntötte. K. Groos szerint a pubertáskor a 
gyermekkor végén már-már egyensúlyba jutott két lelki tényező: a cél
tudatos akarat és a szokás közé új ösztönöket hoz és ezzel az egyen
súlyt megbontja. Mesterien jellemzi és ágaztatja az ösztönöket, de az 
ifjú íélek és az objektív szellem összefüggéseit, az értékek világát, a 
felnőttek világába való beilleszkedés problémáit elhanyagolja. Freudhoz 
közeledik, midőn a nemi ösztön eltérítéséből próbálja magyarázni az 
ifjú ideális törekvéseit. Freud irányának hiányzik még pubertás lélek
tana, de bizonyára a nemi ösztönből vezetné le ez életkor összes 
jelenségeit is. így csupán az ösztönéletet tárgyalná és az objektív 
szellemi életet itt is elmellőzné. Giese a hatalomratörésből akarja le
vezetni az ifjú lelki sajátságait, de nem ad teljes képet. W. Hoffmann 
lélektani alapelve a lelki rezonancia gondolata. A harmóniában jelent
kezik a lélek kifejlettsége. A szellemi érést konfliktusok jelzik. Az el
vont gondolkodásra, idegen lelki élet megértésére, a szellemi látkör 
kibővítésére való átmenet sok nehéz küzdelem elé állítja az ifjút. 
Hoffmann a maga rezonancia-elvével közel áll Freud pszichoanalízisének 
fizikai mechanizmusához. Nagyon keveset magyaráz az ifjú lelki éle
téből és csődöt mond a harmonikusan lefolyó fejlődés előtt. Nála a 
fejlődés a disszonanciák feloldása. Charlotte Bühler a kiegészülés törek
vését veszi alapnak az ifjúkor lelki életének mozgalmas jelenségeinél, 
így az eddigi elméleteknél is nagyobb egyoldalúságba esik és még 
kevésbbé képes az ifjú életének teljességét értelmezni és a magasabb 
értékeket méltányolni. Kiindulása érthető a nők nagyobbfokú nemi 
beállítottságából.

A szellemtudományi elméletekben T. Ziller a kultúrgenetikai tör-
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vény alapján magyarázza az ifjú fejlődését, mint aki átmegy az embe
riség kultúrfejlődésének fázisain. Ez az elgondolás szép analógiákat 
termel, de nem magyaráz. W. Stern csak mellékesen foglalkozik az 
ifjúkorral és azt mint az ifjúnak az értékek világával való küzdelmét 
mutatja be. E. Spranger szerint az ifjúkor átmeneti idő a gyermek ki
fejletlen szellemi kultúrája és a felnőtt rendezett lelki alkata közt. Az 
ifjú a maga lelki állapotát véglegesnek érzi. Spranger szerint az ifjúkor 
a gyermek belenövése a korszak objectiv és normativ szellemiségébe. 
Ennek mozzanatai: az Én felfedezése, az életcél kialakulása és be
illeszkedés az emberi élet alakulataiba. Spranger feHogásának egy
oldalúsága az, hogy csak az átfogó szellemi összefüggéseket nézi és 
elhanyagolja az ösztönélet tudatalatti rétegeinek kutatását. Ideális képet 
rajzol az ifjúról, Linns Bopp nem magyaráz (Az ifjúkor és értelme c. 
munkája 1926.), hanem a követelményt állítja fel, hogy miképpen kell 
megérni az ifjúnak. Mindezek az elméletek egyoldalúak. Viszont ellen
kezik az emberi szellemmel kettős alapelvből vezetni le a tüneményeket, 
mert az ember szereti a jelenségeket egységes alapra visszavezetni. 
TumÜrz szerint a kutatási egvséget biztosítja az a felfogás, mely az 
ifjúkorban az ösztönélet és az értékek világának kiegyensúlyozását 
tekinti alaptüneménynek.

H. W erner: A  gyerm ek babonás cselekményeiről értekezik. 
Mint ahogy a primitív ember élete tele volt babonákkal, titkos hatal
makba vetett hittel és ebből származó mágikus cselekményekkel, ugyan
így megtaláljuk e jelenségeket a gyermek életében is. Ilyenfélék: pl. 
sok gyermek csak bizonyos meghatározott cselekvés végzésével tud 
elaludni (pl. száiába veszi a párna egyik csücskét), Később ugyanazt a 
mondókát mondja el. Sokszor érthetetlenül fél valamitől. Pl. egy gyer
mek a kályhától, másik egy pálmától; úgyhogy szülei kénytelenek 
voltak elajándékozni. Ide tartozik a diákok titokzatos taitózkodása, 
hogy bizonyos „szekundafal“ alatt elnemenjenek ; vagy a járda kockáin 
való óvatos végigmenés úgy, hogy a szegélyre ne lépjenek. Gyakorik 
a jóslások közömbös tényekből. Pl. ha a villamos gyorsan megy, azt 
kedvező jelnek, ha lassan, kedvezőtlennek tekintik.

O .  B obertag: A  tehetségvizsgálat és a tanítói vélemény 
egyezése és állandósága  címmel értekezik több ízben végzett kísér
letek alapján. Két alkalommal vizsgálták végig a gyermekeket a berlini 
lélektani intézetben. Az tűnt ki, hogy az inteíligenciavizsgálat eredménye 
sokkal biztosabb, mert a két vizsgálat eredménye között 0-928 volt az 
egyezés, míg a tanító két becslése között csak 0'865. A képesség- 
vizsgálat és a tanító ítéletének egyezése első alkalommal 0‘529, másod
ízben már 0'656 volt. Nagyobb eltérést mutató gyermekeknél magán- 
viszonyaikban, beteges szervezetükben, családi rossz körülményeikben 
rejlett a két ítélet nagy különbségének oka. Az eredmény helyességének 
ellenőrzésére egy negyedév múlva új kísérletet végeztek, mely csak 
megerősítette az előző vizsgálatok adatait.

(Szeghalom) Péter Zoltán.
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Megjegyzések.
1, A  középiskolai tanári munka megbecsülése, vagy tán 

helyesebben így mondhatnák: lebecsülése, szembetűnő módon nyilat
kozik meg a most megvalósítás folyamatában levő 1929. évi XXX. 
törvénycikkben, amely a közigazgatás rendezéséről szól, továbbá a már 
életbelépett, az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvény
cikkben.

Az előző törvénycikk 4, §-a szerint szakszerűség képviselete 
címen tagjai a törvényhatóságnak többi között a vármegyében levő 
állam i főiskola igazgatója, ahol főiskola nincs: a tankerületi főigaz
gató, a kir. tanfelügyelő, a vármegyei általános tanítóegyesület elnöke stb.

Érdekképviselet címén tagjai: 1. az ügyvédi, 2. a közjegyzői, 3. 
mérnöki, 4. orvosi kamarának, 5. mezőgazdasági bizottságnak, 6. a 
kereskedelmi és iparkamaráknak kiküldöttei, 7. a vitézek képviselői,
8. a községi és körjegyzői egyesület kiküldöttei stb.

Az 1926, évi XXII. t.-c. 6. §-a szerint választás alapján tagjai a 
felsőháznak: 1. az örökös jogú hercegek, grófok, bárók, 2. a törvény- 
hatóságok, 3. a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, a tudománynak, 
művészetnek és közművelődésnek szervezetei és intézményei. A tör
vény 19. §-a részletesen felsorolja, hogy mely szervezetek és intézmé
nyek választanak tagokat a felsőházba.

Összesen 18 ilyen szervezet és intézmény van; tehát a törvény 
nem mondható szűkmarkúnak. Ámde hiába keressük a felsoroltak közt 
a középiskolai tanárokat, vagy azok intézményeit, szervezeteit, a tanár- 
egyesületeket. Ezek úgylátszík nem illettek bele egyik kategóriába sem. 
Pedig mi jámborul azt hittük eddig, hogy a középiskolák közművelő
dési intézmények. Csalódtunk. Ugyan mik vagyunk hát mi középiskolai 
tanárok az állam életében ? A fentiek után nem tudok e kérdésre felelni.

A vármegyei és városi törvényhatóságoknak tagjai a vármegyei 
általános tanítóegyesületek elnökei és a kir. tanfelügyelők. De hol 
vannak a tanítóképzők és hol a középiskolák ?

A középiskolákat talán a tankerületi főigazgatók képviselik; de 
csak ott, ahol nincs állami főiskola.

Nehéz visszatartani a tollat azoknak a gondolatoknak leírásától, 
amelyek e két törvénycikk nyomán támadnak a középiskolai tanárok 
lelkében. Szertenézünk s nem leljük helyünket az államélet szerveze
tében. Különös érzéseket kelt ez a különleges helyzet a tanári lelkekben, 
elhiheti akárki.

De tartsuk vissza érzéseinket s hívjuk fel tanáregyesületeinket, 
hogy adjanak életjelt rólunk, jelezzék az illetékes helyeken, hogy mi is 
élünk, vagyunk s talán valami kicsike figyelemreméltó szerepet mi is 
betöltünk a magyar nemzet életében! ? Ha nem, adják ezt is tudtunkra 
világosan, hadd legyünk tisztában a helyzetünkkel. Borsos Károly.

2. Öröm is ért bennünket a mostani nehéz, sok keserűséget, sok 
szomorúságot termő időkben. Örömmel látjuk a híradásokból, hogy a
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budapesti Bethlen Gábor emlékünnepélyek szépen, méltóságteljesen, az 
ünnepi hangulatot zavaró mozzanatok nélkül folytak le. Örülünk annak 
a hatalmas beszédnek, amelyet közoktásügyi miniszterünk tartott Bethlen 
Gáborról, amellyel megmutatta, hogy lehet valaki jó római katholikus 
anélkül, hogy a protestáns vallású nagy magyarokat lekicsinyelve, 
meghamisítva értékelje át. Örömünk nyomán az a reményünk támad, 
hogy talán mégis megvirrad, hogy talán mégis kinyílnak a szemek, 
meglátására annak, hogy nemzetrontók a felekezeti béke rombolói, 
hogy a magyar protestántizmus nemzetmentő fényes múltját nem lehet 
ép ésszel letagadni, hogy a magyar protestántizmus nemzetépítö dicső 
hivatását a magyar jövendő megépítésében nem szabad gyalázkodá- 
sokkal, botor gáncsvetésekkel, mesterséges akadályokkal megnehezíteni. 
Mi magyar protestánsok a közoktatásügyi miniszter felhívásának szíves 
készséggel teszünk eleget, minthogy eddig is, felhívás nélkül is aszerint 
cselekedtünk: — mi teljes tisztelettel hódolunk és hódoltunk mindenkor 
róm. kath. vallású magyar testvéreink igaz érdemei előtt. De igenis 
elvárjuk ennek megfelelő viszonzását is. Nem szeretnők, ha a miniszter 
úr által elrendelt iskolai Bethlen Gábor emlékünnepélyekbe is olyan 
fülsértő hang zúgna bele. mint a Jókai centennáriumba, amikor az 
egyik megyés püspök elrendelte a róm. kath. hitoktatóknak: világo
sítsák fel az ifjúságot, hogy jó katholikus ember Jókait nem ünnepel
heti. Reméljük a jobbat. Borsos Károly.

Egyházi és iskolai hirek.
M i  is  az az á rvabé lyeg -akc ió ?  A d  memóriám hozzuk ezt a kérdést o lva

só ink elé, mint a szó szoros értelmében vett röneszánszát egy áldásos ügy áldatlan 
pályafutásának. Letisztogatjuk most ezt a kérdést, —  mint poros aktát, vagy rég

múlt nagy akarásnak fájdalmas em lékét —  letisztogatjuk feledéstől, közönytől, hogy 
kristályos ragyogásban csilloghasson egy ügy, amit Isten áldott, de —  mint leg
többször —  ember elveszejtett. . . vagy -— helyesebben —  veszteget.

Tehát ad memóriám: 1928. jún ius havában az O R LE  elnöksége, Horthy 
István őnagyméltóságénak hathatós támogatásával, a református lelkészek, tanárok, 
tanítók árváinak, általában a református vallású tanuló-ifjaknak elősegítésére épí

tendő „Fő isko la i Ká lv ineum “ érdekében egy körlevelet adott ki, melyben az épí
tendő Kálv ineum  javára bélyegakció megindítását jelzi, illetve annak pártolását 
propagálja. A z  akció lényege —  s annak  történelme —  a következő: kisebb-nagyobb 
cím letű, a debreceni nagytemplom hom lokzati képét v ise lő  bélyegeket nyomattak. 
Ezeket 1100 egyháznak megküldötték azza l a kéréssel, hogy minden olyan okmányra, 
iratra, levélre ragasztassék, amelyek közvetlenül egyházunk tagjainak kezeihez, a lel
készek, tanárok, tanítók által szolgáltatnak ki. Hogy aztán hova milyen cím letű bélyeg 
ragasztassék föl, azt a bélyeg kiszolgáltatójának jó lelkiismerete szabja meg.

Ez volna nagy vonásokban az „O R LE  Kálvineum  bélyegakció“ lényege. Szent 
nagyot-akarás, am inél csak a „keveset szőrit" a nagyobb . . .  A  fe lh ívássa l együtt 

mintegy U 00  egyház kapta meg a bélyegeket. Ezek közü l 250 felbontatlanul vissza-
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küldötte, a maradék 850 egyházból pedig egy év leforgása alatt 98 egyháztól futott 
be kisebb-nagyobb összeg. Ettől a 98 egyháztól is —  még így is! —  3200 P  jött 
be, am i azt bizonyítja, hogy ha m inden egyház havonta átlag csak 1— 2 pengőt 
gyűjtene, úgy ez havonta 1100—"2000 pengőt eredményezne, am i pedig igazén nem 
terhelné túl sem az adakozókat, sem az adminisztrálókat.

Elszomorító az a közönyösség, vagy nem is tudjuk, hogy lehetne nevezni, 
am ive l ezt az ügyet egyházi funkcionáriusa ink kezelik 1 Ped ig  az anyagi siker k i
záró lag azon fordul meg, hogy nevezettek m ily mértékben karo lják  fel ezt az ügyet, 
am ellye l elsősorban a saját gyermekeik sorséról gondoskodnának. És hát közömbös 

lehet nekünk saját gyermekeink sorsa ? . .. E z a „röneszánsz“ is csak pusztában 
elhangzó szó lesz ? !- ...

A II. kopenhágai lutheránus v ílággyű lés pedagógiai tárgyú m egbeszélései.
A  kis káté jubileum i évében egészen természetes volt az a programm-összeállítás, 

am ely első helyre éppen ezt tette. Dr. Reu egyetemi tanár, a kis káté speciálistéja, 
a k i egész könyvtárt írt erről a kérdésről, a K is  Káté keletkezése és jelentősége 
cím m el kezdte meg az előadások sorozatét. A z  1516. és az 1517. évi káté-prédi
kác ió k  és az 1522-től kezdődő sorozatos beszédek mutatják a káté keletkezését. A  
v iz itác iók  véglegesen meggyőzik arról Luthert, hogy könyv form ában is ki kell adni 
ezt a nép és gyermekek szám éra szánt írást. Jelentősége abban van, hogy még 
m a is a legjobb tanítási eszköz, mert teljesen evangélium i és újtestamentumi tar
talma van s mert a gyermek leikéhez mérten a keresztyén élet centrális gondolatait 
m inden polem ika és apologetika né lkü l adja. Ezenkívü l h itva llás i irat és a Luthe- 

rán izm us egységesítésére a legalkalm asabb írás. Igazolja ezt különösképpen az, 
hogy itt van szó először arról az Istennek tetsző erkölcsről, am ely Istenfélelemben 
és szeretetben nyilvánul meg, ez k ívánja meg a rendületlen hitet Istenben s teszi 
b izonyossá a világot arról, hogy Isten országa már a földön van s végül a szent
ségeink üdvbizonyosságszerző ereje arról győz meg mindenkit, hogy másképpen 
a z  üdvösség nem képzelhető el. A z  előadás utáni hosszú d iscussióban, amely fő
kép mint helyeslés nyilvánult meg, felcsendült az a kívánság is, hogy helyes mód
szeres feldolgozásra is szükség vo lna  abból a célból, hogy tényleg közel lehessen 

v in n i a káté sokszor érthetetlen nehézségeit az ifjúsághoz. A zonban  ezt az ellen- 
vélem énynek látszó felszólalást Nágel dr. Súlyosan orthodox fe lszó la lása elnémitotta, 
a k i szerint ilyesmire nincs szükség.

A  másik előadó D. M arahrens püspök, aki a következő c ím en adott e lő : 
„M it  tegyen s mit kell tenni a mai nemzedéknek arra nézve, hogy az ősök hitét a 
m a i nemzedék átvegye ? “ Megállapítja, hogy a nevelés a felnőttek kom oly köteles
sége, ak ik  még érzik az ősök hitét s az ifjúság is csak ilyen le lkeken keresztül 
ism erheti meg a múltat. A z  ősök hitének a lapja az evangélium. E zze l szemben a 
m ai ifjúságot befolyásolja a 19. század szelleme, a háború chaotikus hatása, de él 
bennük a vágyódás is a jobb jövő után. Egyesületeik munkájából ezt lehet meg

á llap ítan i s mér megindult ez a folyamat is. A  relativizmus szellem étől közeledik 
az ifjúság az ideálizmushoz. A  m ai idő tehát még részben átmeneti idő s ez figye
lem be veendő az eddigi tételeknél. Ezért nem lehet megijedni a természetesen elő
á lló  nehézségekig! s a leghelyesebb a káté következetes tanítása, mert az erre a 
cé lra  is tökéletesen alkalmas. Ezenk ívü l az ismeretes vallástan ítási anyag. A z  iskola 
támogatója legyen a csa lád és a templom, am elyek a jövőben közösen érezzék 
meg a rájuk nehezedő felelősséget. A z  eredmény kizárólag attól függ, hogy a mai 

pedagógus nemzedék mennyi hittel nézi és végzi ezt a munkát.
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Pedagóg ia i újdonság vagy javaslat az elmondottakban nem igen található. 

Örvendetes tény csupán csak az, hogy végre az egyház anny i balsiker utón végre 
kom olyabban ráveti magát az eddig eléggé elhanyagolt vallóspedagógióra s 
hisszük, hogy ez a gyűlés ráirányítja végre komolyan a figyelmet a pedagógiai 
kérdésekre. Dr. Gaudy László.

Gömöry János eperjesi nyug. főgimn. igazgatói az ev. tanáregyesület volt 

elnökét, az O E T  elnöksége 60 éves születésnapja a lka lm ábó l melegen üdvözölte. 
A  jub iláns vá laszábó l a következőknek a közlését á lta lános érdeküeknek tarjuk.

Leveletek dr. Tavasy egyik m űvének olvasása közben érkezett hozzám, ^m ire 
mai helyzetemben sohasem gondoltam, most ez a véletlen vezetett rá, hogy sorsom 
mennyire rokon sok tekintetben a Tava sy  sorsával. Engedjétek meg, hogy erre 
vonatkozó gondolataimat közöljem veletek.

Tavasyt és áldott tevékenységét nem ismertem még, sőt jóformán nevét sem, 
am ikor a tanáregyesület gondolata megszületett lelkemben. Nekem magamnak voltak 
olyan tapasztalataim , amelyek megérlelték bennem egyesületünk megteremtésének 
gondolatát. A zoknak  a szellem i értékeknek gyümölcsöztetését akartam én ezzel el
érni, am elyek isko lánk hagyom ányaiban és kiváló tanóraiban eladdig kellőképpen ki 
nem voltak aknázhatók ép szervezetlenségünk miatt.

Tavasyt, am ikor 1846, 1847 és 1848-ban tanári gyűléseket készített elő, egye
temes szempontok vezették. Nála e „ianácskozmányoknál“ az evangélikus érdek 

háttérbe szorult. Végeredményben m indkettőnket ugyanazon szellem hajtott, kény- 
szerített a eselekvésre. Tavasy onnan indu lt ki, ahova én el akartam jutni. M ig  ő a 
szabadság, egyenlőség és testvériség evangéliumának je lszava alatt a felekezeti kor

látok lerontásával, addig én a történelm ileg kialakult s így életképesnek bizonyult 
evangélikus isko lák  sajátos charism áinak megmentésével, ápolásával véltem elő
mozdítani az egyetemes tanügy felvirágzását. És ezért szükségesnek és kívánatosnak 
tekintettem az evangélikus tanárok és tanítók külön egyesületbe való megszerve
zését. —  Elgondolásom nak igazat adott az idő. Egyesületünk életképesnek bizonyult. 
Érdeme ez tanárainknak és tanítóinknak, ak ik  e tömörülés fontosságát megértették. 
Egyáltalán örömmel gondolok v issza kartársaimra. V o lt alkalm am sok egyesület 
belső életébe bepillantani, de sehol sem tapasztaltam azt az erős testületi szellemet, 
a testületi tagok között azt az igazi együttérzést, mely meg volt kezdettől fogva a 
mi egyesületünkben. Ilyen egyesületben érdemes volt do lgozn i! És m indennek titkát 
én isko lá ink értékes tradícióiban találtam. M i tanárok e százados múltra tekintő 
isko lák szellemét vettük át és egyesületünkben általunk e szellem érvényesült s ez 
vált végeredményében az egyetemes tanügy javára. Am inthogy evangélikus élet- és 
v ilógfelfogásunk csak előmozdítója lehet, de semmi esetre sem kerékkötője az 
igazi e lőha ladásnak és az egyetemes érdeket szolgáló tanügynek.

A m iko r mindezeket elmondom, ne értsetek félre. Tavasy  mértföldjelző nagy 
alakját nem akarom a magam szerény személyével, működésével összemérni. 
H iszen ő egy nagy kor nagy alakja, ak it —  sajnos —  a hálátlan utókor'' már-mór 
el is felejt. Tavasy tragikuma abban rejlik, hogy nagyszabású tanügyi terveit meg 
nem valósíthatta, mert a szabadságharc után ezekre nem volt kedvező az idő. K i 
tudja, hogy ha lett volna a lkalm a az érvényesülésre, hová  fejlődhettek vo lna kez
deményezései. Trag ikum a az is, hogy m indvégig egyedül, munkatársak né lkü l állott 

s am ikor ő maga letört, nem volt senki, ak i munkáját folytathatta volna.
Nekem volt időm céljaimat megvalósítani. E  mellett nem kisebb emberek, 

mint dr. M eskó László, dr. Mógócsy D ietz Sándor állottak egyesületünk élére. Nem
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felejthetem el soha, hogy egyetemes egyházi felügyelőnk, br. Prónay Dezső is m ily 
megértéssel karolta fel egyesületünk ügyét.

íme! Habár életsorsom olyankép’ végződik, mint a Tavasyé, közös a végzetünk, 
m indazáltal az én életem nem nevezhető tragikusnak. Ideáloknak megvalósulása, 

intézményeknek felvirágzása, am elyek végeredményben az egyetemes kultúra elő
mozdítását szolgálják, az egyetlen jutalma lehet azoknak, ak ik  az ideá lok és intéz

mények érdekében igyekeztek egy életen át önzetlenül m unkálkodni. Ilyen értelem
ben fogtam fel én is élethivatásomat. —  A  ti jókívánságaitok, kedves megemléke
zésetek boldoggá tett engemet és azokat tiszta szívvel v iszonzom. Kívánom , hogy 
legyen Isten áldása a ti önzetlen közéleti tevékenységteken és a vezétéstek alatt 
á lló  egyesületen. A z  egyesületnek tagjaiból azokat, ak ik  nekem értékes munka
társaim voltak s akikre ma is és m indig szeretettel gondolok, sz ívbő l köszöntöm.“

Csodálatosan halad előre a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek munkája Csonka- 

Magyarországon. November hó 1-én Kunszentm iklóson a Duna— Tisza-közi K1E 
munkások tartottak vezetői napot, melyen 60 résztvevő az ifjúsági munka nagy 
kérdéseit tárgyalta. Pesterzsébet, K iskunlacháza, Solt, Dömsöd, Kecskemét, Áporka, 
Nagykőrös, Dunapataj, Dunavecse, Baja, Kunszentm iklós egyesületei voltak képvi
selve. A  reggeltől estig tartó tanácskozásokat közös ebéd szakította meg, mely 
Pátkay Imréné úrasszony vezetésével készült. A  résztvevők lelkes optimizmussal 
oszlottak szét.

D ebrecen legelőkelőbb  helyén , közvetlenül a nagy templom szomszédságá

ban nyitotta meg helyiségeit —  négy tapétás szoba és a hozzáva lók  —  a Debreceni 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, mely Laky Lász ló  országos titkár vezetésével új kor
szakot nyit meg Tiszántú l ifjúsági munkája történetében. E  központi egyesületen 
k ívü l az evangélikus egyház és a 10 református gyülekezet mellett egy-egy ifjúsági 
csoportot szervezett és á llandó  kapcsolatot akarnak kiépíteni a Debrecenben levő 
2200 iparostanonc és 5000 levente között. Laky  Lász ló  munkáját sok imádság és 
érdeklődés kiséri.

Kérjünk, adjunk árvabélyeget!

Szórakozni is k e ll leányainkkal és ifja inkkal, ha közöttük eredményes mun
kát akarunk végezni. A  keresztyénség nem zárja ki a nemes értelemben vett szóra
kozást. Éppen ezért je len ik  meg decemberben és januárban egy 100 o lda las Szavaló 

könyv és egy 100 o lda las Játékos könyv a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövet
ségének kiadásában. Hogy a könyv megjelenhessen, előfizetőket gyűjtünk, akik a 
bolti árnál 25'’/u-kal o lcsóbban kapják a két könyvet. Előfizetési ára egyenként 1 
pengő 50 fillér, a kettő tehát 3 pengő. Küldje előfizetését postautalványon 8 fillér 

portóval együtt —  3 pengő 8 fillért —  a következő címre : Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest, IX., U llői-út 29. 1. emelet.

M inden egyházi okm ányra, iratra, levélre  ragasszunk árvabélyeget!

A  soproni ev. hittudom ányi fakultás október hóban kettős ünnepséget 

ülhetett. Október 12-én istentisztelei után átadták hivatásának a teológusok új otthonát 
Radvánszky A lbert báró egyet, tanár, felügyelő beszédével. 13-án a tanévnyitóval 

kapcsolatban megtörtént a theologia díszdoklora inak fe lava tása; az nap délután
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pedig nagyszámú ünneplő közönség jelenlétében elhelyezték a kar új épületének 
a lapkövét Pctri Pá l államtitkár, W esze ly  0 . rektor, K iss Jenő titkár és Hermann 
M iksa  volt kereskedelmi m iniszter beszédével. Utána következtek a kalapácsütések.

Ifjúsági konferencia D öm södön. November 10-én 180 református ifjú vett 
részt a szép dunoparti nagyközségben, Dömsödön tartott református K1E konferen
cián. A  konferencia elnöke Kérecsényi Zoltán esperes volt. A z  előadók Bogdány 
Gyula wekerletelepi, Szabó Ba lázs k iskunlacházai, Sebestyén P á l dömsödi lelkészek, 
M akkay M ik ló s  s. lelkész, Kovács Péter földm űves ifjúsági titkár voltak. A  délutáni 
istentiszteleten Vargha Tam ás kunszentm iklósi lelkész hirdette az Igét, este a hely
beli iparosok részére volt a K1E rendezésében gyűlés, melyen Bogdán Gyula tartott 

nagyszerű előadást.

Ravasz László ref. püspök több hav i távoliét után visszatért Amerikából. 
Ezt az alkalm at felhasználták h íve i és ünnepélyes fogadás után meleghangulatú 

szeretetünnepet rendeztek a tiszteletére a Ráday-uccai teol. akadém ia dísztermében.

A kiktől legtöbbet elvett a sors, —  az árváktól —  apát, anyát, adjuk nekik 

a legkevesebbet: pár fillért. Vegyünk árvabélyeget I

Október 27-én helyezték el az aszódi ev. Petőfi reálgim názium  új épületének 

alapkövét. A  kedvezőtlen időjárás ellenére igen sokan jelentek meg. Közének után 
Raffay Sándor bányakerületi püspök imádkozott, majd nagyhatású ünnepi beszédet 
mondott, mely után a jelképes kalapácsütések következtek. A z  ünnepség a leány- 
nevelőintézetben folytatódott a budapesti-aszódi tanári kör díszközgyűlésével, melyen 
H ittrich Ödön a leánynevelő freskóit magyarázta, Szlávik M átyás pedig Csengey 
Gusztáv emlékezetét újította meg. A z  ünnepség a leánynevelő éttermében tartott 
közebéddel ért véget, melyen Raffay püspökön kívül, Bartos Róbert min. tanácsos, 
Lampérth Géza, a Petőfi-társaság tagja, M ágócsy Dietz Sándor egyet, professzor s 
O ravecz Ödön reálgimn. igazgató mondtak még pohárköszöntőt.

Új ev. vallástanár B udapesten . Nandrássy E. vallástanár kispesti lelkésszé 
választatván, helyét Szántó Róbert szabadkai lelkésszel töltötték be.

N egyvenkilenc résztvevője volt a So li Deo Gloria Szövetség fényesen sikerült 

bécsi tanulmányútjának, melyet Fónyad Dezső főtitkár és dr. Somogyi József hód
mezővásárhelyi vallástanár vezettek. November . 10-én pedig a régi képviselőhöz 
termében zajlott le hatalmas közönség előtt a reformálás iroda lm i és művész estélye, 
melynek magas nívója és meleg hangulata sokáig emlékezetes marad. M ikes Magda 
leánytitkár az elmúlt napokban következő helyeket látogatta m e g : Kápolnásnyék, 
Székesfehérvár, Nagykanizsa, Szombathely. A  pápai theologusok között is tömörült 
egy SDG csoport, akik különösen a középiskolás, továbbá a nem-diák református 
ifjúság között szeretnének munkát kezdeni.

H ibaigazitás. A  Protestáns Tanügyi Szemle f, év október havi számában 
Dr, Boross István cikkébe (Gulyás P ál: Misztikus ünnepi asztal) sajtóhiba csúszott 

be. A  329. oldalon, felülről szám ítva a 19, sorban, A  gond labirintusában helyett: 
A  csend labirintusában olvasandó.
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A z  Orsz. Ref. Tanáregyesü le t pénztárába befolyt pénzösszeg 1929. április  
10-től október 18-ig. —  I  tagsági díjra: 1929. szept. 1-ig Debrecen polg. 12'— , dr. 
K ovács  Géza Mezőtúr 4'— , Csom asz Dezső Mezőtúr 4'— , Hódm ezővásárhely gimn. 

48'— . Kunszentm iklós reálgimn. 48'— , Banga S. Hódm ezővásárhely pt. 4'— , 1929. 
szept. 1-től okt. 18-ig M isko lc  leángimn. (á 4 P) 88'— , K iskunha las reálgimn. (56 
meg 28 P) 84'— , Kecskemét jogakad. 30 — , Kecskemét tanítónők. 42'— , Nagykőrös 
tanítóképző 54'— , Csurgó reálgimn. 84'— , Sárospatak gimn. 96'— , Hajdúnánás 
90'—  P. —  II. Protestáns Tanügyi Szemlére: 1929. szept. 1-ig Kecskem ét reálgimn. 
25'— , Debrecen kollégium 50'— , Varga D. Hódmezővásárhely 2'— , Kunszentm iklós 

reálgimn. 40'— , Sárospatak gimn. 50'— , 1929. szept. 1-től 18-ig Kecskem ét tanítónők. 
32'— , Hajdúnánás tanári kar 30'— , ref. egyház 50'—  P. —  I I I  TGyNA-ra: 1929. 
szept. 1-ig Bujfalú polg. 22'24, Debrecen leánypolg. 51 '60, K isú jszá llás reálgimn. 
472, Debrecen gimn. 1929— 30-ra 1046 08, Hajdúböszörm ény polg. 271 04, Debrecen 
leánygimn. 154'56, Sárospatak gimn. 20'16, Budapest Baár M adas 82 88, Debrecen 
leánygimn. 7'36, Hódm ezővásárhely 17'92, 1929. szept. 1-től okt. 18-ig Debrecen polg. 
580'60, K iskunhalas reálgimn. 472.64, Kecskem ét tanítónők. 448 — , Debrecen gimn. 
779'52, Nagykőrös gimn. 595'84, Debrecen tanítók. 416'64, Nagykőrös tanítók. 365.12, 
Budapest Baár M adas leánygimn. 638'40 P. —  IV  Dóczi I. alapra: Dóczi Imre 
10'—  P. —  Debrecen, 1929. október 18. Jakucs István, pénztárnok.
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Elnöki megnyitó
az Evangélikus Tanáregyesület 1929. évi november hó 

13-án Budapesten tartott közgyűlésén.
Az eszmék világában vannnk olyan „axiómapénzek", amik talán 

sok száz év óta forognak az eszmék piacán, pedig a kritikus ész 
finom mérlege kimutatja róluk, hogy nem teljes az aranytartalmuk. Ilyen 
a stoikusok híres „nil admirari" elve: hogy az az igazi bölcs, aki a 
közöny havasáról hideg szívvel szemléli a világot.

Éppen ellenkezőleg: a bölcseség forrása a csudálkozás. Aki e 
világot és ezer jelenségét egyetlen nagy csudának látja, igyekszik meg
érteni. így lesz bölcs ember. És ha az iránt, amit maga először csudáit, 
aztán megértett, másokban is csudálkozó gyönyörűséget tud ébreszteni, 
akkor a bölcs ember egyúttal jó tanár is.

Mert a mi külön szép kis világunknak, a középiskolának éltető 
elve, a jó tanárnak és a jó diáknak legfőbb ismertető jele, a csudál
kozó érdeklődés.

Ha a jó Isten megadná nekem, hogy a saját álmaim képére alkos
sam meg a középiskolát a leendő tanárok ismerettömegét megálla
pító vizsgálatokat igen könnyűvé tenném. De feltalálnék egy olyan 
Eötvös Lóránd-féle forráskutató ingát. És csak azt bocsátanám be a mi 
Urunknak örömébe, a középiskola tündérvilágába, akinek agyán és 
szívén ez a csudainga nyugtalan libegésével elárulná a rejtekben cso
bogó érdeklődésforrást.

De hát lehet-e egyáltalán érdekesnek nem találni a középiskolát, 
különösen pedig annak tanulóseregét? A gimnázium nem „nyolceszten
dős szárazmalom", aminek kedves soproni tanárunk: Király József Pál 
nevezte el költői ötletességgel. Inkább kies, virágos havasi és havas- 
alji rét. A kis diák pedig vígan csacsogó, a színes kavicsokon buk
fencet hányó, a fölötte lebegő szárnyas virágokkal, a tarka lepkékkel 
pajzánkodó kristálypatak. Utóbb egy kissé meglassudik a futása. Gon
dolatmalmot hajt. ísmeretliszttel megterhelt hajót ringat hullámokká 
dagadt habjain és büszkén, bátran beleomlik az élet tavába.

A diák mindig érdekes. Érdekes, ha pajzán, még ha néha fel is 
zavarja nyugalmunkat. Mert ez az örökös nyugtalanság mi volna más, 
mint fékezhetetlen tettrevágyás, életenergia. Ezzel talán zászlótartó lesz 
majd véres csatákban, vagy vezérré az eszmék harcmezején. Ha szelíd 
a gyermek, meghódít szeretetreméltóságával, megjövendöljük róla: „E 
fiúból pap lesz, akárki meglássa!“
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Ha okos: gyönyörködve nézzük, mint a keletégalján felmosolygó 
rózsás hajnalt. Talán azt jelenti be, hogy a napkirály indulóban van 
diadalútjára az azurtiszta égen. Örömmel nézünk a jövendőbe, hogy 
ez az isteni gyermek minket is besegít majd a halhatatlanságba. Hi
szen mi is tanítottuk röpülni.

És ha a gyermek együgyűnek látszik, mennyi örömöt szerez naiv 
feleleteivel, amik azonban sokszor elrejtett logikai sorozat utolsó lánc
szemei és amikből talán életbölcseség csillog elő. Mert a gyermekiélek 
malma mindig őröl. De nem mindig azt, amit kellene és nem mindig 
úgy, ahogyan kellene.

Milyen örömmel jegyeztem fel négy évtizedes tanári pályámon, 
dátummal és névvel hitelesítve azt a többszáz úgynevezett diákbölcse- 
séget. Ezeket olvasgatva szinte megfiatalodom, amint a múlt ködéből 
rámmosolyog azoknak üde arca, akik egykor naívságukban olyan ked
ves percekkel tarkították az iskolai óra egyszínű vásznát.

Engedjék meg, hogy e komoly gyűlésen egy-két ilyen bölcs
bolondságot bokrétába kössek: nem a tréfálkozás kedvéért, hanem a 
bennük rejlő mélyebb logika feltűntetésére.

A kis elemi iskolás fiú milyen tömören foglalta össze az első 
testvérgyilkosság és az özönvíz történetét: „Kain megölte Ábelt és az 
Isten leöntötte egy bődön vízzel." Özönt sohse látott, de vizesbödönt 
igen, amivel leöntütték konyhában a pákosztos macskát.

A pozsonyi kis diák Lót történetét milyen helyi színezettel 
mondta el: „A somorjaiak rossz emberek voltak. Ezért Lót Pozsonyba 
költözött át. Felesége visszanézett és sóbánya lett belőle'“

Nem tudta a fiú Kis Ázsia tartományait. „Hát. . .  Pontes" . . .  „És 
Pilátus!“ kiáltotta felvillanó szemmel.

Mit tud egy tizenöt éves ártatlan kisleány a dorbézolásról. De 
turbékoló galambot már látott, sőt ennek a szónak képies értelmét is 
kezdi talán sejteni. Ezért egészen logikus volt a felelete: „Kun Lász
lóra megharagudtak a magyarok, mert mindig a kunokkal turbékolt."

Szó volt a világháború vége felé arról, hogy Hannibál hadi ele
fántokkal jött át az Álpokon. „Tanár úr, kérem, hát azok nem voltak 
igazi elefántok?“ Természetes volt a naivnak látszó kérdés. Hiszen 
akkortájban mennyi mindenfajta hamisított „hadi"-nak nevezett cikk 
volt forgalomban. Hadi cukor, vagyis Sacharin, hadi kávé, vagyis pör
költ honi bab és hadi pecsenye, vagyis margarinban kisütött kukorica- 
kenyér szelet.

„Jól van ! — mondhatná erre valamelyik örökösen kritizáló fiatal 
kollégánk — ... azt elismerem, hogy a diákvilág érdekes, de mennyire 
unalmas az, amit tanítunk, az a száraz tudomány!“

Erre a megjegyzésre talán nem is kell felelnünk. Szaktárgyunk 
iránt való érdeklődésünk alapfeltétele tanításunk sikerességének és 
életboldogságunknak.

Bizony érdekes nekünk a szaktárgyunk, ha részletekbe bele nem 
fulladunk, hanem filozófiai világnézetünk magaslatáról szemléljük. De 
még érdekesebb akkor, ha egy-egy részletébe kutató lélekkel bele
mélyedünk, mert így látunk bele titkos szépségeibe. Mint ahogyan az



383

ártézi kút fúrásakor, csak igen kis területen hatolunk le, talán ezer
méternyi mélységbe, de bizonyos tekintetben felvilágosodik előttünk az 
egész földgömb belsejének mélységes éjszakája.

„Érdekes a szaktudományunk, — így szól a kritikus kartársunk — 
de milyen unalmassá válik még az a legérdekesebb rész is : a francia 
forradalom története, ha már harmincötödször tanítjuk."

Ez az ellenvetés sem állja meg a helyét. A szép annál szebb, 
minél többször látjuk. És azután a mai leckém régi ugyan, de én vagyok 
más, aki most tanítom, félszázad tapasztalatai útján megérlelt világnézettel.

Via már például nem találom puszta kuriózumnak Rousseau neve
lési elvét, hogy minden előkelő úr is tanuljon valami hasznos mester
séget. A világháború vérbe és nyomorúságba fulladó estéje felé hány 
tanárnak lett volna alapos oka felsóhajtanía : „Görögországi tanulmányút 
helyett miért nem mentem inkább cipőtalpaló-póttanfolyamra!“

És az assignátok árfolyamzuhanását mennyivel máskép látom ma, 
mikor már átéltük a milliókban és milliárdokban beszélő, koldusnál is 
koldusabb emberek és nemzetek sanyarú sorsát!

És ha leckénk régi, újak azok a gyermekek, akiknek tanítjuk.
Egy nagyon kedves nagybátyánkkal utaztunk az Alpokban. El

jutottunk Gasteinba, ahol ő már tizenöt nyarat töltött, mi pedig akkor 
láttuk ezt először. Hogyan felvillanyozódott a jó öregúr, mikor a para
dicsomi táj új és új szépségeire figyelmeztetett bennünket.

Nekünk ismerős vidék arcáról vonjuk el a fátylat, minket bámuló 
gyönyörrel hallgató ifjak előtt. Bizony édes a mi jutalmunk.

De érdekesnek kell találnunk a középiskolában tanított többi 
tárgyat is. Sőt jó volna, ha valamennyi tágyat tudnánk, legalább olyan 
mértékben, mint egy jórendű diák ott az érettségi zöldasztalnál, akinek 
bizony joga volna így szólania : „Tulajdonképpen én tudok legtöbbet 
ebben a tisztelt társaságban és ha én kérdezhetnék, mindegyik bizott
sági tag urat megbuktathatnám legalább egy tárgyból — elkezdve a 
főtisztelendő és méltóságos elnök úrtól, le addig a kis helyettes tanárig, 
aki az asztal végén a jegyzőkönyvet körmöli!“

Az eszményi tanárnak polihisztornak kellene lennie, amilyen 
Brassai bácsi volt, akire százesztendős korában azt mondták a kolozs
vári hölgyek, hogy mindent tud, amit ember tudhat és azonkívül még 
jó sokat. Olyannak kellene lennie, mint a szótáríró Páriz-Pápai Ferenc 
volt, a nagyenyedi professor, akiről azt írta legnagyobb tanítványa: 
Bőd Péter: „Volt ez jó deák, görög, német, francia, híres poéta, jó 
filozófus, historikus, teológus, az orvoslás mesterségében merő Esku- 
lapíus.'1 És a „lutheránus Páriz-Pápai Ferenc“, a mi pozsonyi Bél 
Mátyásunk, aki tudott annyit és írt annyit, mint egy egész tudóstársa
ság. A soproni Hajnóczy Dániel, akit a „lutheránus Bőd Péter“, a mi 
Vallaszky Pálunk olyan melegen megdicsért.

Későbbi időkben az eperjesi Vandrák András, a filozófus, a 
klasszikusok alapos ismerője, maga is klasszikus lélek, aki egyúttal a 
fizikai és mathematikai tudományokban is jeleskedett. Nagy tanítvá
nyától, tiszteletbeli elnökünktől hallottam, hogy esténként felvitte nagyobb 
diákjait a Táborhegyre és feltárta ámuló lelkűk előtt a magasságos 
csillagvilág titkait.
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És a másik eperjesi Dioskur, Hazslinszky Frigyes, a nagy bota
nikus, aki a jogakadémián, teológián, gimnáziumban, tanítóképzőben 
tanított, ha az iskola érdeke parancsolta, szaktárgyán kívül: történelmet, 
németet, rajzot, nemzetgazdaságtant, mathematikát, fizikát, sőt — Isten 
bocsássa meg neki, még héber nyelvtant is.

És a nagy Bőhm Károly, akinek lelke csak úgy szórta minden 
szaktárgyra kiterjedő óriási tudásának niebelungi kincseit, hogy ámuló 
tanítványai szinte elvakultak, mint aki védtelen szemmel néz a nyári 
nap csillogó tükrébe.

És hogy az élők világában fejezzük be a mindentudó nagy taná
rok seregszemléjét: itt a mi tiszteleti tagunk, a jó Ludman Ottó, ez a 
csudaember, aki még a kilencvenesztendős Torkos Lászlónál is öregebb 
egynegyed esztendővel. Ha szabad volna tréfálnom, azt mondanám, ki 
tudja nem ő-e a Mister Universum a világ összes öreg tanárai között. 
Milyen universális tudással és milyen lelkesen tanított klasszikus és 
modern irodalmakat: földrajzot, fizikát, mathematikát, csillagászatot, 
rajzot. És ennek az erős léleknek milyen edzett a vézna testhüvelye. 
Hetvenedik születése napját a Lomnici csúcson ünnepelte meg. Élete 
kilencvenedik évében a Vezúv tetején sétálgatott. És ma is mennyire 
üde a lelke. Egy látogatásom alkalmával tavaly télen azon leptem meg, 
hogy Theokritosz idilljeit olvasgatta szemüveg nélkül, szörnyűségesen 
apróbetűs nyomtatásban. „Siciliába készülök, ez a Baedekerem."

Ma már, a tudományok óriási fejlődése mellett ilyen „mindent- 
tudó“ tanáraink nem lehetnek. Elmúlt az az idő, mikor a teológusból 
lett tanár mindent tanított. Elég volt, ha egy leckével eléje tanult a 
diákjainak. Volt is sok furcsaság, mert nem minden régi tanár ütött 
Vandrákra, vagy Böhm Károlyra. Mikor a növénytan tanítása abból 
állott, hogy minden virág nevét meg kellett tanulni latinul, magyarul, 
németül és tótul. De senki se sejtette, hogy a virág szerelmes, éhes, 
haragos és nevető érző lény. Vagy mikor az ilyen „szaktanár“ azt 
mondta a vegytani órán a fiúknak: „Nézzék, ezt a két folyadékot 
összetöltöm és vörös lesz.“ Aztán zöld lett. Fejét csóválva, mintegy 
szemrehányólag nézett a lombikra: „Ezt már mégse vártam volna'“

Nem is az a fontos, hogy „mindent tudjunk“, hanem hogy a 
többi tantárgy iránt is érdeklődjünk, a köztük levő kölcsönhatást, filo
zófiai kapcsolatot megérezzük.

Ezt a kölcsönös érdeklődést az iskolának intézményesen kell 
ápolnia. Nemcsak a mindig sürgetett, de végre nem hajtott hospitálá
sokkal, hanem például a budapesti két középiskolánkban divatos próba-, 
illetőleg mintaelőadásokkal, melyeken minden tanár jelen van és amiket 
módszeres konferenciákon megbeszélnek. És azokkal a sorozatos elő
adásokkal, melyeken minden tanár jelen van és amiket módszeres 
konferenciákon megbeszélnek. És azokkal a sorozatos előadásokkal, 
melyeket a budapesti leánykollégiumban megkezdték. Ezekben a szak
tanárok kifejtik, hogyan hozzák vonatkozásba saját tárgyukat a többivel.

Fontos a tanárnak az érdeklődés, de még fontosabb az érdekesség. 
Minden módszerű tanár jó lehet, csak az unalmas nem.
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Előadásunk ne legyen pedáns, ne legyen száraz, a történettanár 
ne igyekezzék versenyre kelni a számtantanárával. Harminc-negyven 
évszám vasbeton oszlopa közé illesszük az események rabitzfalát.

Most tanítom Zsigmond királyt. Elhelyezem egyetlen évszám nélkül 
Nagy Lajos kora után, akinek a íeánya volt az első felesége és Árva 
László király kora elé, akinek a nagynénje, a gonosz Ciliéi Borbála 
volt a második felesége.

Mennyire belekapcsolódik a világtörténetbe is. „Nem szokás most 
nyíllal lőni, mint felséged fiatal korában“ mondta neki Rozgonyiné, a 
magyar leanne d' Arc, kortársa a nagy francia amazonnak.

Zsigmond, aki Kontot és társait hitszegően kivégeztette, világra
szóló hítszegést is követett el, mikor Konstanzban megégettette Húsz 
Jánost, aki egy évszázaddal előzte meg a wittembergai fülemilét, Luthert.

És legyenek előadásaink középpontja a hősök. Éreztessük a tanít
ványokkal, hogy az egész világ csak aranygyűrű, brilliáns benne a „hős". 
A szeretet csak arra való, hogy rajongó szeretettel ölelje a Luthereket, 
Tisza Istvánokat. Ne féljünk a tréfától, de tréfánk ne legyen cél, ha
nem eszköz, üdítő epizód, jellemző anekdota. Védjenek az unalmasság 
ellen nagy munkatársaink, a költők, művészek és az újabb kor nagy 
vívmánya: a rádió is.

A napokban Erzsébet Angliájáról volt szó, természetesen első
sorban Shakespearéről. „Leányok, ma három előkelő vendég jön csap- 
uccai kicsiny házunkba. Hallgassák meg maguk is a rádióban Shakes
peare „Szentivánéji álmát".

Másnap azután beszámoltunk egymásnak arról a gyönyörűségről, 
amit három világszellem: Shakespeare, Mendelssohn és Arany János 
szerzett nekünk. És ez az óra minden más lehetett, csak unalmas nem.

De nem elég a magunk tárgyát érdekessé tennünk, valamennyi 
tárgy iránt csudálkozó érdeklődést kell ébresztenünk, milyen nagy 
értéke van a teológiai, természettudományi, mathematikai, históriai 
gondolkodásnak.

Mikor egyik osztályban több évvel ezelőtt észrevettem a leány
növendékekben nem ritka idegenkedést a reáltudományok iránt, el
mondtam nekik életem két epizódját, amikor a mathematikai, illetőleg 
fizikai gondolkodás mentett ki a halál torkából. Át akartam úszni a 
Dunaágat és a közepén kezdtem érezni a kimerülést, mert a viz sod
rával derékszögben akartam rajta átjutni. Ekkor eszembe jutott, amire 
soproni tanárunk : Renner János tanított meg, hogy a befogók irányában 
működő erők az átló irányában mozgatják a testet. Ezt az átlót kell 
megnyujtanom és a vizsodrával való küzdést hosszabb időre elosztanom. 
Irányt változtattam, majdnem vizmentében úsztam és parthoz jutottam, 
így mentett meg engem, aki Apollót imádom: Minerva.

Máskor véletlenül ledöntöttem a petróleumlámpát. Égni kezdett 
már a padló is. Eszembe jutott, hogy az égés feltétele a levegő; ezt 
kell a lángtól elzárnunk és kialszik a tűz. Olyan nyugodtan, ahogyan 
most elmondom, ráborítottam a lángra a vastag ágyterítőt. Megmentett 
a fizikai gondolkodás.

A különböző fajta gondolkozást ezzel a kis mesével is érzékel
tethetjük :
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Egy kereskedő a tengerparton siratta a part közelében elsülyedt 
kincses hajóját. Arra sétáltak egy gimnázium tanárai. A vallástanár igy 
vigasztalgatta: „Az Úr adta a kincsedet, az Ür vette is el. Áldjad szent 
nevét és keress olyan kincseket, amik az örökkévalóságba is elkísérnek."

A filozófia tanára, aki egy kicsit szeretett szofistáskodni is, bele
kötött: „Cogito ergo sum.“ Ami nem gondolkodik, az nincs. A te 
kincsed nem gondolkodik. Tehát el azt nem veszthetted. Tehát nincs 
okod sírni. Különben is, amiről tudod, hogy hol van, az nem veszett 
el. A te kincses hajód ötszázméterre sincs, pihen százméter mélységben, 
tehát nem veszett el. így hát kétszeresen is bebizonyítottam, hogy 
nincs okod sírni.“ A filozófia hideg magaslatáról bizony sokszor nyu
godtan nézhetjük a magunk baját, különösen pedig a másét.

A természetrajztanár azt mondta a szegény embernek : „Nézd az 
aranyszínű esthajnali eget, mennyivel szebb, mint a te halottsárga 
aranypénzed volt. A fehér liliomokon amott mennyivel szebben ragyog 
az ártatlanság színe, mint a te piszkosszürke ezüst talléraidon. És nézd 
ezt a kis hangyát, lelököm erről a kis göröngyről, ami neki magas 
Tátra. És ha letaszítom százszor, visszamászik százszor. Nézd ezt a 
kis megsebzett nyírfát. Sír, de nem könnyeket, hanem önmagának 
gyógyító balzsamot. Az egész természet néma pompájában hangosan 
hirdeti: »Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett.«“

A történelemtanár ugyanezt az igazságot a nemzet k, különösen 
a magyar nemzet történetében mutatja meg. A mohácsi vész után, 
abban a vak éjszakában Melanchton Éülöp megdicsérte Nádasdy Ta
mást a sárvári iskola alapításáért. „Ezzel jelét adtad, hogy bízol nem
zeted feltámadásában. Mert aki hazája sorsán kétségbeesik, nem fordítja 
pénzét iskolalapítására.“ És ma — folytatja a történelemtanár — mikor 
kárörvendő szomszédaink már elénekelték fölöttünk a circumdederuntot, 
a mi főgazdánk, Klebelsberg miniszter több ezer iskola alapításával 
prédikálja a nemzeti feltámadást. És ez a Trianon után alapított iskola 
is, melynek most a vendégei vagyunk, nem hirdeti-e ugyanezt az 
igazságot ?

És a poétika tanára, aki a verstant nemcsak tanítja, hanem ver
seket csinálni maga is próbálgat, a maga módján ezzel a kis versikével 
vigasztalja azt az egyszeri kereskedőt:

Ólomtalpú harcos.
Kis kaionabábú, fából fabrikálva,
De ólmot rejtettek bele a talpába.
Hogy ha földhöz vágod,
Százszor és ezerszer fürgén ugrik talpra 
S  várja szörnyű harcra, véres diadalra 
A z egész világot.

Ólomtalpú harcost, engem földhöz vághat 
Örök ellenségem, de bár százszor támad,
Várom talpon állva,
A harcot nem unom, megunja az élet 
S  békén hágy, azt mondva: Úgyse bírok véled,
Adta katonája“
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Magyar, megbirkóztál török, tatárjajjal,
Bús Trianon után szürkül már a hajnal,
Nem ölt meg e három 
Ólomtalpú harcos, igy új ezerévre 
Szent jogot szereztél nemzeti nagy létre,
Győztél a halálon. (Szigethy Lajos.)

Bizony a költői világszemléletben kimondhatatlanul édes vigasz
talás rejlik.

A fizikus végül semmit se szól, hanem búvárharangot, emelő
gépet szerkeszt és visszaadja a szegényembernek a kincseit.

Minden tudomány iránt érdeklődő, mindenfajta gondolkodást meg
értő és megérző emberekké neveljük tanítványainkat. Adjuk kezükbe 
a boldogság aranykapujának aranykulcsát: a sokoldalú érdeklődést.

De már nagyon hosszúra nyuit előadásom és félnem kell, hogy 
az érdeklődésről beszélve unalmassá váltam. Ezért, hogy visszakanya
rodjon előadásom kezdetéhez, a Niladmiari után most egy másik 
axióma- pénz aranynak tartott értékét akarom devalválni : azt a hires 
„Quem dii oderc"-t. Annak a másik pénznek van igazi, örök arany
értéke, amit Krisztus, a világ legnagyobb tanítómestere mondott, hogy 
az ő igája gyönyörűséges és az ö terhe könnyű.

És hadd legyen előadásomnak legalább a vége érdekes: hadd 
idézzem befejezésül azt a verset, amivel a maga korának legnagyobb 
kálvinista tanára: Arany János üdvözölte az akkori idők legnagyobb 
lutheránus tanárát: Vandrák Andrási, huszonöt éves tanárságának 
évfordulójára:

Tanári jubileumra.
Te ritka férfi! Áldjad Istened,
Ki oly önérzettel, dúsgazdagon 
Állhatsz pihenni meg pályád felén 
Körödbe gyűlnek a felnőtt fiák,
(Egy emberöltő) s érett férfiésszel 
Köszönve, amit ifjakért tevét,
Legszebb jutalmad igy tőlük nyered.

Dr. Szigethy Lajos
az Ev. Tanáregyesület elnöke.

Jelentés az Országos Evangélikus 
Tanáreegyesület 1928 29. évi működéséről.

Mielőtt egyesületünk. 1928—29. évi működéséről szóló jelentésemet 
előterjeszteném, legyen szabad bevezetőben ezúttal is, mint más alka
lommal, az egyházi és tanügyi élet körében előfordult fontosabb esemé
nyekről beszámolni.

Az t929. esztendőben nevezetes évfordulóban volt részünk, 
amennyiben megülhettük Luther kiskátéja, eme a maga korában kor
szakos tankönyvnek és pompás ev. theologiai vademecum-nak és a 
speyeri protestacio nagyjelentőségű évfordulójának négyszázéves jubi-
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leumát. Az egyházi ünnepségekbe mint mindig, ezúttal is szépen belc- 
illeszk.edtek iskoláink is. Az ünnepségek kiválóan felemelő mozzanata 
volt még a protestáns testvériség megnyilvánulása, melyre a jelen viszo
nyok közt oly nagy szükség van. Ennek az erősödését fogja szolgálni 
a szintén ez évben megalakult Protestáns sajtószövetség, melynek mun
kájából az ev. tanárság is ki akarja venni a maga részét. Magán az 
egyesületen kívül már többen beléptünk tagokul és kérjük tagtársainkat, 
hogy amennyiben anyagi helyzetük engedi, ne sajnálják az évi 10 
pengőt ettől a fontos misszióra hivatott szövetségtől, de legalább erkölcsi 
támogatásukat ne vonják meg tőle. Ezzel kapcsolatban említem meg 
az országban folyó Bethlen Gábor ünnepségeket, a legnagyobb erdélyi 
fejedelem és első olyan magyar monarkha emlékére, kinek csodálatos 
fogékonysága volt az iskolaügy iránt is. Örömmel konstatálom, hogy a 
magyar katolikus világ sem zárkózott el a nagy Bethlen ünneplésétől 
és ép illusztris miniszterünk készséggel elismerte nagy jelentőségét. 
Ezért nem akarom az ünnepi hangulatot megzavarni és kiélezni a fele- 
kezetközi viszony állítólagos megromlását, melyről annyian — szerin
tem sokszor túlzottan — panaszkodnak, legalább a katolikus nagy
gyűlésen egyetlen, egy szó sem hangzott el, mely a mi érzékenysé
günket sérthetné, már pedig ez képviseli a magyar katolikus egyház 
közvéleményét.

Ellenben a közoktatás terére térve át — nem hallgathatom el egy
némely aggályomat a magyar kultúrpolitika terén újabban észlelt jelen
ségekkel szemben. Én, aki múlt évi jelentésemben a legnagyobb el
ismeréssel adóztam jelenlegi kultuszminiszterünk nagy érdemeinek, aki 
emellett mint történettudós is kimagaslik, két oly intézkedését vagyok 
kénytelen objektiv kritikával illetni, melyet magyar nemzeti szempontból 
aggályosnak tartok. Az egyik a szegedi egyetem ú. n. párhuzamos 
tanszékeinek az ügye, mely ugyan egyelőre már befejezést nyert, de 
melynek még vészes következményei lehetnek. Nem mint protestáns 
ember teszem szóvá ezt az ügyet, hanem mint magyar ember és mint 
olyan, akinek némi köze van a magyar tudományhoz is. Én elsőben a 
magyar nemzeti egységet látom veszélyeztetve azáltal, ha az egyetemi 
ifjúságot a világnézeti tanszékek (magyar irodalomtörténeti és filozófiai- 
pedagógiai) párhuzamosítása által elválasztjuk egymástól, éket verünk 
közéjük ahelyett, hogy egy táborba igyekeznénk őket hozni a tanul
mányi évek alatt, mikor az élet később úgyis elválasztja őket. De még 
nagyobb mértékben veszélyeztetve látom a tudomány érdekét, illetőleg 
a tudomány szabadságának az érdekét. A fakultásí tudományok közt úgyis 
van felekezeti jellegű : a teológia, érjük be vele és ne vigyük a felekezetisé- 
get más tudományokba is, mert itt aztán nincsen megállás. Hiszen a termé
szettudományokban is vannak a világnézetet érintő kérdések (pl.a szár
mazástan, az élet kérdése, a Kant Laplace féle teória, sőt az általános 
relativitás elmélete) ha ezekbe is bele szól a felekezeti szempont, 
vagyis a megszabott útirányban való haladás, akkor vége a tudománynak 1 
Lehetnek egy-egy szakon párhuzamos tanszékek, de nem a felekeze- 
tíség, hanem a tudományos érdem szerint. Méltóztassék szükség esetén 
a teológiai karon apologetikai előadásokat rendezni az összes karok
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hallgatói részére, hogy a különböző szaktudományoknak világnézeti 
problémái vallásos szempontból megvilágíttassanak, de hagyjuk meg az 
ú. n. profán tudományoknak a maguk szabadságát és ne nézzük soha, 
hogy a professzorok milyen felekezethez tartoznak, hanem csak azt, 
hogy vérbeli tudósok-e és hogy igazi tudományt hirdetnek-e, mert 
az igazi tudomány, mint már Bacon mondotta, nem eltérít Istentől, hanem 
vissza visz hozzá. Nem tartom szerencsésnek a német precedenst 
sem, de ott a helyzet némileg mégis más, mert amit a 60 milliós 
Németország megengedhet magának, az nálunk végzetes társadalmi 
szakadáshoz vezethet.

A másik, amit szóvá akarok tenni, az idegen nyelvek túlzott fel
karolása. Bármilyen helyesnek tartom is, hogy a középiskolákban a 
francia nyelv mellé bejutott az angol és olasz nyelv és hogy a közép
iskolákban és főiskolákban egyaránt módot nyújtanak a világnyelvek 
elsajátítására, mégis soknak tartom, hogy az egyetemi hallgatót egye
nesen rákényszerítsék, hogy a magyar és német mellett még egy idegen 
nyelvet sajátítsanak el. Az idegen nyelv ugyanis idegen kultúrába való 
bemélyedést is jelent és ez gyengébb jelleműeknél oda vezethet, hogy 
az. idegen kultúrát többre kezdi becsülni a magyar kultúránál, amire 
pedig a mi szellemtörténetünkben — sajnos — igen sok a példa. Már 
pedig ezt a kis nemzetet csak erős sovinizmus és fanatikus magyar 
érzés tarthatja életben. De ha az élő nyelvek túlzott felkarolásával még 
megtudnék barátkozni a belőle háramló kétségtelen előnyök miatt, 
semmikép sem tudok lelkesedni azért, hogy Tihanyban angol nyelvű 
Eton college-féle internátus, Sárospatakon, meg Debrecenben szintén 
angol szabású internátusok állíttassanak fel. Nem tudom belátni, miért 
kell nekünk mindenben a külföldet utánoznunk, holott ép e téren nagy
szerű hagyományaink vannak, — hiszen csak a régi protestáns ínter- 
nátusok szellemét kellene feleleveníteni és esetleg az angol sporttal 
kiegészíteni. Annyi új jelszó döngeti ma iskoláink kapuit: mint az 
élctiskola, az élményiskola, a munkaiskola stb. Igyekezzünk ezeknek 
a reformoknak nemzeti keretek között érvényt szerezni, de ne nevel
jük a mai ifjúságot idegen szellemben, mert akkor igazán elvesztettük 
a jövőt! Üjból kijelentem, hogy a legnagyobb elismeréssel viseltetem 
miniszterünk nagyszabású kultúrpolitikája iránt, elismerem azt is, hogy 
őt kiindulásában mindig nemzeti szempontok vezetik, de úgy érzem, 
hogy egyes intézkedései és tervei ellen felhozott aggályaimban mások 
is osztozkodnak és féltik velem együtt a nemzeti eszme elhomályoso- 
dását, a nemzeti egység és erő gyöngülését.

És ezzel áttérek évi jelentésemre. A státusrendezés némely sérel
meinek eltüntetése ügyében a ref. testvérekkel egyetértőleg kérvényt 
intéztünk a közoktatásügyi miniszterhez, mire Kornis államtitkár közölte 
elnökségünkkel, hogy a nem állami középiskolák tanárainak a status
rendezésére vonatkozó ügyeit mindenkor éber figyelemmel kíséri és 
a tanárok iránt táplált meleg jóindulattal kezeli, — vagyis egyelőre 
konkrét javulás e téren nem várható. Ellenben sikerrel járt a Prot. 
Tanügyi Szemle segélyezése iránt intézett kérvényünk, amennyiben 
1929-re 400 pengő segélyt utalt ki e célra a minisztérium, ami nem
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sok ugyan, mégis hálával tartozunk Kornis államtitkárnak, mert ezzel, 
úgy hisszük, megtörtént az első lépés folyóiratunk rendes segélyezése 
felé. Sajnálatunkra, nem teljesült a kereskedelemügyi miniszterhez inté
zett ama felterjesztésünk, hogy a távbeszélődíj-kedvezményben a fele
kezeti tanárok is részesüljenek.

Egyébként is elég élénk volt az egyesületi életünk. A Prot. Tanügyi 
Szemle szerkesztő bizottsága ez év márciás 18-án Debrecenben tartott 
ülést, ahol a folyóirat anyagi helyzete, nyomdai kiállítása és színvona
lának emelése került szóba és elvül kimondatott, hogy ezentúl nyolc 
oldalnál terjedelmesebb cikkek nem közölhetők.

Választmányunk április 28-án ült össze. Ez ülésen a titkár sajná
lattal jelentette, hogy az egyesületnek Bonyhádra szóló megígért meg
hívása elmaradt és így a közgyűlést ismét ősszel az egyetemes köz
gyűléssel kapcsolatban kell tartanunk. Elnök jelentést tett a tanárok 
gyermekeit segélyző alap anyagi helyzetéről, mely annyira megerősödött, 
hogy az idén már 16 ösztöndíjat 5000 pengő értékben oszthattunk ki. 
Az elosztást a kiküldött bizottság: Szigethy, Szelényi, Oravecz és 
Vidovszky Kálmán végezte el. Ezzel kapcsolatban újból kérjük az 
igazgató urakat, hogy az intézetük járulékait, még pedig 1 pengő 60 
fillért a nevelési alapra Bendl pénztáros címére, 40 fillért pedig a 
Tanügyi Szemle fenntartására Losonczi Zoltán egyesületi pénztáros 
címére, mielőbb küldjék el.

A budapesti-aszódi kör két évi szünetelés után október 27-én 
tartotta vándorgyűlését az ottani reálgimnázium alapkőletételi ünnep
ségével kapcsolatban. Előadást tartott dr. Szlávik kartársunk Csengey 
G.-ról, Hittrich főigazgató pedig a leánynevelőintézet freskóiról. — A 
testvéregyesületekkel az idén is fenntartottuk az összeköttetést. A refor
mátus egyesületet az idén csak írásban üdvözölhettük, a katolikus 
tanáregyesület közgyűlésén Böhm D. főjegyző képviselte egyesületünket, 
a magyar tanárok nemzeti szövetsége által tartott jubiláris közgyűlésen 
Hittrich főigazgató, mig az országos tanáregyesület közgyűlésén többen 
voltak jelen közülünk. A tanítóegyesület ezidei közgyűlésén egyesületünk 
részéről az elnök jelent meg.

Mint felette örvendetes jelenséget említem meg, hogy az egyetemes 
tanügyi bizottság, mióta Mágócsy Dietz Sándor és Szigethy Lajos vezetik, 
mind sikeresebb működést fejt ki és a tanügy és tanárok érdekeit 
minden'irányban kellőkép érvényre juttatja. így néhány év óta az 
egyet. gyűlés jegyzőkönyvében függelék alakjában bőven ismertetik 
iskoláink állapotát, ugyancsak az egyet, tanügyi bizottság hozta javas
latba ev. szakfelügyelők kiküldését, ami iskoláink közszellemének ki
alakulása szempontjából felette fontos intézkedés.

Kartársaink társadalmi működéséről az egyes iskolai értesítők 
általában hű képet nyújtanak. Én csak az irodalmi működés ismer
tetésére szorítkozom, már amennyire tudomásomra jutott, mert még 
mindig vannak kartársak, kik vagy az értesítőt, vagy a munkáikat nem 
küldik el szerkesztőségünkbe tudomásulvétel, illetőleg ísmertetetés 
végett. Jogakadémiai kartársainktól a következő művek jelentek meg. 
Bruckner Győzőtől: Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi poli-



tikai tervei, Szontágh Vilmostól: A közigazgatás szabad belátása, 
Zsedényi Bélától: Miskolc szellemi élete és kultúrája, Hacker Ervintől: 
Kriminalitás és bevándorlás. A soproni fakultás tanárai közül: Payr 
Sándor kiadta Wohlmuth János orgonista és karmester és A balfi 
papiak c. műveit, Karner K. lefordította Walter: Luther ifjúkori vallá
sos fejlődése című művét. Középiskolai kartársaink közül Szigethy 
Lajos kiadta Luther lelkének harmadik kötetét, Mikola S.: A vendség 
múltja és jelenje című könyvét, Böhm Dezső hézagpótló kis zenetörté
netét, Vidovszky Kálmán, aki a Magyar Cserkész országosan ismert 
szerkesztője is : Imádkozó fiúk című imádságos könyvét, Gaudy László: 
A bibliai történetek tanításának valláspedagógiai módszertana című 
tanulmányát, Arató Amália két füzetet a francia nyelvtanítás mód
szeréről, Fehér Gábor : Der harmincjährige Krieg című ifjúsági iratát, 
Magassy Sándor : Az ifjúság és a jövő című kis füzetét, Hittrich Ödön 
kiadta a Böhm emlékét, Adorján F. lefordította Luther kis kátéját, 
Hamvas Józseftől regényt hozott a Magyarság regénysorozata, azon
kívül a Hatodik világrész című színmüvét a vidéki kamaraszínház elő
adásra elfogadta, Horváth K. két leányközépiskolai tankönyvet írt és 
a Növénykísérletek című könyvet, Mohr Gy.: Der Bär cím alatt eposzt írt 
gründler tájszólásban, Haberehrn Gusztáv kiadott 20 magyar dalt, Németh
S. szerkesztette a Luther-naptár 18-ik évfolyamát, a titkár több német- 
országi folyóirat és az ev. Pedagogisches Lexikon munkatársa lett.

Tagjaink száma lassan, de állandóan emelkedik. Teljes névjegyzé
künket a legközelebbi évkönyvben közzétesszük.

Több örömünnepet is ülhettünk az idén. így a soproni fakultás 
kettős ünnepet rendezhetett, amennyiben felavatta az ev. teológusok 
otthonát és letette az új egyetemi épület alapkövét. Az elnökség aka
dályozva lévén a megjelenésben, meleghangú táviratot küldött Sopronba. 
Sokan voltak jelen közülünk az aszódi Petőfi reálgimnázium alapkő
letételénél. Benső ünnepségek keretében ment végbe a nyíregyházi 
Rothermere diákotthon és a miskolci tanítóképző új épületének a 
felavatása.

A lefolyt évben üdvözölhettük tiszteletbeli tagjaink közül báró 
Prónay Dezsőt 80 és Ludmann Ottót 90, továbbá Gömöry János eper
jesi igazgatót 60-ik születésnapja alkalmából. Paulik Jánost az ev. 
lelkészegyesület elnökét kormányzói kitüntetéséhez, Pesthy Pál volt 
minisztert a bányakerületi felügyelői tisztségébe való beiktatása, 
Ranschburg Pál professort a gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. 
laboratórium fennállásának negyedszázados évfordulója alkalmából. 
Örömmel vettünk tudomást Bolla Lajos kartársunknak tiszteletbeli igaz
gatóvá történt kinevezéséről, Fáik Henrik igazgatónak az V. fizetési 
fokozatba való előlépéséről, März Konrád kartárs 25 éves tanári 
jubileumáról. A 90 éves Torkos László, koszorús poétánkat mai gyűlé
sünkből kifolyólag díszes üdvözlő iratban köszöntjük. Az érdemes 
élők átvezetnek a halottakhoz. Lehr Albert, a kiváló nyelvtudós sírem
lékét országos ünnepség keretében avatták fel. Emlékének a Szemlénk 
is áldozni fog alkalmi cikkel Losonczi kartársunk tollából. Emlékezzünk 
meg végül kegyelettel a lefolyt egyesületi évben elhúnyt kartársainkról
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is. Ezek a következők: Papp József, Kertscher Sándor, Alexy Lajos, 
Steuer Lajos, Botliár Dániel és Hudák János. Nem az ev. tanári rendhez 
tartoztak, de azért mi is őszinte szívvc.1 meggyászoltuk Zsigmondy 
Jenő bányakerületi felügyelőt, Lévay Ede főigazgatót és az egész magyar 
haza nagy halottját: Rákosi Jenőt, aki nemzetnevelő volt a legjavából 
és az íróemberben mindig a felnőttek oktatóját látta. Mindannyiok 
emléke legyen áldott közöttünk.

Ezzel számot adtam egyesületünk egyévi munkásságáról és hozzá
fűzhetem azt a megjegyzést, hogy bármily kevesen vagyunk is, ha 
ki-ki megteszi a maga kötelességét és nem egymás ellen, hanem egymással 
dolgozunk, akkor törekvéseinket mindig a kívánt siker fogja koronázni.

Ügy legyen! Dr. Szelényi Ödön.

Krónika.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület az 1929. évi november 

hó 13-án Budapesten az evangélikus leánykollégium dísztermében tar
totta évi rendes közgyűlését. Ä szép számmal megjelent tagokon kívül 
emelték e gyűlés jelentőségét úgy a tanácskozásban való részvételükkel, 
mint megjelenésükkel: Mágócsy Dietz Sándor és Schneller István egye
temi tanárok, S. Szabó József, a debreceni ref. főgimnázium nyug. 
igazgatója, címzetes tankerületi főigazgató, az Országos Református 
Tanáregysület képviseletében, dr. Nagy Pál az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület képviseletében, dr. Lechner Tibor a Róm. Kát. Tanár- 
egyesület nevében, dr. Csabai Imre a Tanárok Nemzeti Szövetsége 
részéről, Krug Lajos az Ev. Tanítóegyesület megbízásából.

A közgyűlést dr. Szigethy Lajos elnök nyitotta meg Érdeklődés 
cím alatt az iskolával, tanárral és tanulóval foglalkozó s mindvégig 
élénk figyelemmel hallgatott felolvasásával. A középiskola — mondja 
az elnök — nem nyolcesztendős szárazmalom, aminek egykori kedves 
soproni tanára: Király József Pál nevezte, hanem inkább kies, virágos, 
havasi és havasalji rét, a kis diák pedig csacsogó, a szines kavicsokon 
bukfencet hányó, a fölötte lebegő szárnyas virágokkal, a tarka lepkékkel 
pajkoskodó kristálypatak, melynek futása utóbb kissé meglassudik s 
gondolatmalmot hajt és ismeretliszttel megrakott hajót ringat hullámain. 
Ha feltalálhatna egy Eötvös Lóránt-féle forráskutató ingát, csak azt 
bocsátaná be tanár gyanánt a középiskola tündérvilágába, akinek agyán 
és szívén ezen csodainga nyugtalan libegésével elárulná a rejtekben 
csobogó érdeklődésforrást. — Eelolvasásának záró tétele : Minden tudo
mány iránt érdeklődő, mindenfajta gondolkozást megértő és megérző 
emberekké kell nevelnünk tanítványainkat. Adjuk kezükbe a boldogság 
kapujának aranykulcsát, a sokoldalú érdeklődést. — A gyűlés meg
nyitása után a Tanáregyesület nevében üdvözölte a gyűlést meg
jelenésükkel megtisztelő vendégeket és a társegyesületeknek szere
tettel fogadott képviselőit.
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A tárgysorozat következő száma szerint az egyesület titkára, dr. 
Szelényi Ödön terjesztette elő jelentését az egyesület működéséről. 
Eddigi szokásához híven ez alkalommal is befoglalta részletes jelen
tésébe az egyházi és tanügyi élet körében előfordult fontosabb esemé
nyeket : Luther Kiskátéjának és a speyeri protestációnak 400 éves 
jubileumát, a Prot. Sajtószövetség megalakulását s annak protestáns 
egyházi és tanügyi életünk jövőjére kiható nagy fontosságát, az iskola
ügy iránt csodálatos fogékonyságot tanúsított Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem, az első olyan magyar monarcha országos emlékünnepét, kinek 
ünneplésétől a magyar katolikus világ sem zárkozott el. Szóvá tette, 
de objektiv kritikával a nagy érdemeiért általa mindig nagyrabecsült 
jelenlegi közoktatásügyi miniszternek két intézkedését, melyeket magyar 
nemzeti szempontból aggályosnak tart. Ezek egyike a szegedi egyelem 
ú. n. párhuzamos tanszékeinek ügye, mely által, mint magyar ember, 
a magyar nemzeti egységet látja veszélyeztetettnek, mert a világnézeti 
tanszékek párhuzamosítása által az egyetemi ifjúságot elválasztja egy
mástól, éket ver az ifjak közé a helyett, hogy egy táborba igyekeznék 
gyűjteni őket. De veszélyeztetve látja általa a tudomány szabadságának 
érdekét is. A közgyűlés tagjainak gyakori helyeslése melleit fejtegeti, 
hogy lehetnek egy-egy szakon párhuzamos tanszékek, de nem a fele- 
kezetiség, hanem a tudományos érdem szerint. Ne vigyük a felekezeti 
különbséget a teológián kívül más tudományokba is, mert itt aztán 
többé nincs megállás. A miniszternek szerinte veszéllyel fenyegető 
másik intézkedése az idegen nyelvek túlzott felkarolása. Az idegen 
nyelv idegen kultúrába való bemélyedést is jelent, ami a gyengébb 
jelleműeket az idegen kultúrának a magyar kultúra felett való túlbecsü
lésére vezetheti. Ha elismeri is az idegen nyelvek felkarolásából szár
mazó kétségtelen előnyöket, nem tud lelkesedni azért, hogy Tihanyban 
angol nyelvű Eton Collegium-féle internátus, Sárospatakon és Debre
cenben szintén angolszabású internátusok állíttassanak fel. Miért kell 
nekünk mindenben a külföldet utánoznunk, holott ép e téren nagyszerű 
hagyományaink vannak és csak a régi prot. internátusok szellemét 
kellene feleleveníteni és esetleg az angol sporttal kiegészíteni. A refor
moknak nemzeti keretek között igyekezzünk érvényt szerezni, de ne 
neveljük a mai ifjúságot idegen szellemben, mert akkor igazán elvesz
tettük a jövőt. — Az év eseményei közül felemlíti a statusrendezés 
sérelmeit, a Prot. Tanügyi Szemlére kiutalt államsegélyt, a tanárok 
gyermekeit segélyzö alapból 16 ösztöndíjasnak 5000 pengő kiutalását, 
az egyes tanárok irodalmi munkásságát. Megemlékezett az egyesületnek 
évközben elhúnyt tagjairól. — A közgyűlés a részletekben is gazdag, 
tartalmas és értékes jelentésért elismerését és köszönetét fejezte ki.

A tanügyi tárgyú előadásokat dr. Böhm Dezső kezdte meg a 
grammofonnak a zenetörténet tanításában való felhasználása érdekében. 
A mindvégig feszült figyelemmel hallgatott érdekes és felette értékes 
előadás kapcsán megszólaltatta a grammofonl s egyes hanglemezeken 
érzékeltette az egyes hangszerek különböző, de jellegzetes hangkifeje
zéseit, így bizonyítván be nyilvánvaló példával a grammofonnak a 
tanítás sikere biztosításában való kiváló segítségét. — A közgyűlés
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nagy köszönettel és elismeréssel hálálta meg az élvezettel hallgatott 
tanulságos és gyakorlati példaadással is támogatott előadást.

Dr. Oravecz Ödön az ifjúsági folyóiratokról tartott értékes fel
olvasást, vázolva az ifjúsági folyóiratoknak legrégibb kezdetétől, majd 
Dolinái Gyula: Tanulók Lapjától fogva megindult fejlődését a mai napig. 
Fejtegette ez iratoknak napjainkban való nagy fontosságát, a szerkesztés 
nehéz feladatát s kérte a magyar tanügy munkásaitól az evangélikus 
ifjúsági folyóirat ügyének buzgó munkával és pártolással leendő támo
gatását.

A fizikának a reálgimnázium tantervétől kijelölt helyéről nagy 
ügyszeretettel Kilzer Gyula értekezett s értékes előadása után tartal
mas eszmecsere indult meg, de a tantervnek gyakorlatba még egészen 
át nem ment helyzete miatt egyes tantárgyaknak órakevesbítése, más 
tárgynak óraszaporulata a közgyűlés által még kivihetőnek nem látszik.

A pénztári jelentés felolvasása, tiszteletbeli tagok választása, a 
választmánynak budapesti és vidéki tagokból való alakítása után az 
eddigi tisztikart újra megbízta a közgyűlés az ügyek vezetésével.

Végre örömmel fogadta a közgyűlés a bonyhádi evangélikus egyház 
meghívását a jövő évi közgyűlésnek Bonyhádon leendő tartására.

A trianoni határok miatt sokat vesztett s így kevés tagból álló 
Orsz. Evangélikus Tanáregyesület, mai gyűlésében is kiváló munkát 
végzett s örömmel töltheti el a gyűlésen jelenvoltakat a tapasz
talt siker, de a kívülről szemlélőnek feltűnik azon sajnálatos körül
mény, hogy az egyetemes evangélikus egyháznak ép ez időben Buda
pesten gytílésező bizottságai oly időbeosztással dolgoznak, hogy az 
egyházi és iskolai ügyek intézésére hivatott helybeli és vidéki egyház
tagok a délutáni két órai időt igényelő tanáregyesületi gyűlésen meg 
nem jelenhetnek. Ezen más alkalommal segíteni volna szükséges.

F. B

Észrevételek
a III. tornaóra tanításával kapcsolatban.

Ma a művelt nyugat testnevelése s már nagyrészben a miénk is 
arra törekszik, hogy minden ideg- és izomfeszültség és a figyelem ki- 
fárasztása nélkül menjen végbe a tornaóra. így lehet csak egy tornaóra 
hasznos és üdítő a szellemi órák között.

A katonás kiképzés szükséges velejárója a feszült figyelem, a 
kapott parancs és vezényszó gyors és tökéletes végrehajtása. A sok 
„vigyázz" állás fárasztó a gerincoszlopra, az idegekre s teljes kimerü
léshez vezet, amelyet a diák a paciban kénytelen kipihenni. Ez a 
körülmény pedig a szellemi kiműveiés rovására megy, mert a fáradt 
diák az elméleti órák követelményeinek csak nehezen, több energiát 
fogyasztva tud megfelelni.

Azon föltehető ellenvetésre, hogy nem kell a kiképzést olyan
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komolyan és pontosan végrehajtani, kérdem, mily mértékben kell tehát? 
Megállapítható, hogy ez a legnehezebb része a dolognak. Ügy meg
csinálni, hogy haszna is legyen s kifárasztó se legyen a katonás ki
képzés. Pontosan meg kellene állapítani az elvégzendő anyagot és azt 
is, hogy milyen kivitellel elégszik meg majd az, aki felülvizsgálni 
hivatott lesz. Szükséges lesz tehát, hogy ezt a kérdést a közokt. minisz
tériumban dolgozzák fel, nagyobbrészt középiskolai tanárok és kisebb 
részben katonák; de mindenesetre csak úgy, hogy a készített utasítás 
a középiskolai nevelés elveihez alkalmazkodjék. Akkor aztán azt az 
anyagot és se többet, se kevesebbet, tanítsák a tanárok s vizsgálják 
felül olyan jól képzett és nagy tanítási tapasztalattal rendelkező peda
gógusok, kik maguk is voltak katonák, képeztek ki katonát s így 
tudják, mi a különbség középiskolai munka végzésére befogott ifjak és 
a csak katonai kiképzés elé állított, válogatott ifjak teljesítőképessége 
között. A katona nem tudja, nem is igen törődik vele, hogy a ma 
iskolája milyen kívánalmakat állít a diákkal szemben.

Mit lehetne tehát a harmadik tornaóra céljául kitűzni ?
Tegye testileg és szellemileg rátermetté az ifjút arra, hogy gyors 

és mégis eredményes katonai kiképzés alá alkalmassá váljék. Az angol 
háborús tisztikar mintaszerű volt. Előteremtése olyan rövid idő alatt, 
amint azt az angolok tették, csak úgy volt lehetséges, hogy az angol 
ifjú megedződvén a sportban, cserkészetben, a kiképzés gyors tempója 
dacára is játszi könnyedséggel viselte s lelkesen végezte a kiképzés 
fárasztó gyakorlatait. Tegyük mi is olyan edzettekké a fiainkat, hogy a 
kiképzés fáradalmait fel se vegyék s tegyük fogékonyakká az iránt, 
amit a katonának tudnia kell ahhoz, hogy majdan eredményesen véd
hesse hazáját. Adjon egy kis katonásdit a harmadik tornaóra. Cél
lövészet, kevés rendgyakorlat a „stramm“ kivitel erőszakolása nélkül, 
a közelharchoz szükséges edzettség és ügyesség megszerzése, lennének 
szerintem könnyen végrehajthatók a középiskolákban.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy ha katonai rendelkezés és 
ellenőrzés alá engedik a harmadik tornaórát, abból több baj és az 
iskola eredményes munkájára sok hátrány származik. Újabb felügyelő 
hatóság lesz s a sok gazda között nem fogjuk tudni, hogy kinek is 
kell hát eleget tenni. Iskolának ? Katonaságnak ? (Legjobb volna mind
kettőnek, ha lehetre!) Katona csak teljes eredménnyel elégszik meg, 
ami érthető is. Ha ennek óhajt eleget tenni a tanár, akkor az történik, 
hogy nem néz sem iskolai érdeket, sem gyenge, sem ügyetlen, sem 
fejletlen fiút, hanem „súlykol", csakhogy megrovás és figyelmeztetés 
ne érje. Még jó, hogyha nem válik bakakáplárrá! A szigorúan vett katonai 
kiképzés alatt az ifjú megfeszíti izmát, figyelmét s ezt a feszültséget 
gyorsan feloldani nem tudja, ami pedig rengeteg idegenergia pazarlással 
jár. Ez a szellemi munka rovására megy.

Délutánra kell tenni a katonás kiképzést, hogy annak fáradalmait 
ne az elméleti órák ideje alatt kelljen a tanulónak kipihennie.

Kell ez a kiképzés, de okosan, célravezetőén, kell a játékdélután, 
kell a sportköri tevékenység, kell a vívás, mert bár még sokak szemében 
csak időlopásnak tűnik fel, előbb-utóbb meghozza gyümölcsét az
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egyénnek, a köznek egyaránt. Egyre azonban itt is felhívom az illeté
kesek figyelmét. Ha ezen a téren megnagyobbították az ifjúság iránti 
kívánalmakat, engedni kell más téren. Csáky gróf volt kultuszminisz
terünk idejében már túlterhelésről ankéteztek. Hol vagyunk mi már 
attól! Azt hiszem, Kornis államtitkárnak igaza van: attól kell félni, 
hogy explodál a tantervűnk.

Végül a díjazásról. 2'5—3 pengőben kellene megállapítani az óra
díjat és pedig átalányban, nem pedig a valóban megtartott órák után, 
tekintet nélkül az órákat vállaló tanár órakötelezettségére. Ez mind 
olyan óra, amelyet a miniszteri rendelet fizetni ígért. Nem bizonyos, 
hogy mindenütt a testnevelő tanár tartja ezen órákat. O lehet már 
öreg, fáradt, rokkant, elfoglalt és kisebb munkabírású, amikor is a 16 
tornaórán, négy-hat játékórán és négy-hat sportköri órán túl nem mer 
vállalkozni újabb munkára. Ebben az esetben más, fiatalabb, rátermet
tebb tanár kell hogy tanítsa. Ha nem díjazzák megfelelően, nem biztos, 
hogy vállalja valaki.

Legutoljára a félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy nem 
vagyok antimilitarista, sőt holtomig büszke leszek katonatiszti rangomra 
és hogy a hazámat szolgálhattam. A háború vége felé a frontról haza
kerülve kiképzőtiszt, sőt altiszti iskolaparancsnok voltam, tehát nem 
ismeretlen előttem a katonás kiképzés s így nem a dolog nemismerésén 
alapulnak aggodalmaim. Sőt! A dolog ismerete és így a célravezetőbb 
módok keresése az indító okom észrevételeim megtevésében.

(Kiskunhalas) Nagy Kálozi Sándor.

Angol zsebszótáraínk.
A középiskolai tanuló csak zsebszótárt használ, mert a terjedelmes 

nagy könyv drága. A reálgimnáziumi német, francia, angol nyelvtanítás 
sikeres volta nagyrészben a kis zsebszótártól függ. Annak jeles, vagy 
hebehurgya mivolta előre is eldönti az eredményt. Elvégre is a tanuló 
önmunkássága vezethet egyedül sikerre.

Angol zsebszótárunk kevés van. Ez a kevés se jó. Legelterjedtebb 
a James E W. — Endrei-féle. Elterjedt, de valójában használhatatlan, 
mivel az egyes angol szavak kiejtését egyáltalán nem jelöli meg, mert 
mint a bevezetésül írt előszava mondja: „. . . az angol kiejtést úgy sem 
lehet írásban tökéletesen meghatározni.“

Használható könyvül marad tehát a nagyobb terjedelmű Derrick- 
féle (Athenaeum!). Címe: Derrick Gyula új angol-magyar zsebszótára. 
A mindennapi életben, sportban stb. előforduló összes szavakkal. 
Összes ?! A sport összes szavait Ígéri. Nézzük! Hiányzanak biz’ ebből 
talán valamennyien, így a hadicap, croquet, rugby, hockey, polo, bandy, 
goal-keeper, pall-mall stb. Az élet összes szavai. Ez nagy szó 1 Hát itt 
ugyan mi hiányzik ?

Jó a szótáracska, ha kevésszavú, ha semasiologiai szempontból 
kifogástalan. Mit nyújt e téren Derrick ? Csak felületes megtekintés
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után is a következőket: 90. oldalon: dawn — alkony. Óh nem, ép 
ellenkezőleg, dawn jelentése: hajnal, virradat. Hogy lehet ilyesmit 
elvétni ? így a 116. oldalon: dumb ~  siket, helyes jelentés: néma. 
174. oldalon: host vendég, helyesen: vendéglátó házigazda. 175. 
oldalon: hurst =  zátony, helyesen: liget, erdőcske. 191. oldalon: 
injudicious =  érthetetlen, helyesen: meggondolatlan, botor. 231. oldalon: 
mortgager =  jelenség, helyesen: jelzálogos adós. 236. oldalon: needs — 
szükségtelen, helyesen: szükségképpen. 280. oldalon : pursy — rövid- 
lélekzetű, helyesen: szűkmellű, a német kurz-atmig nem ordítható szó- 
szerint, mert nekünk magyaroknak lehet rövidlélekzetű felköszöntönk, 
elbeszélésünk stb., de legfeljebb csak asthmatikusok lehetünk. 334. 
oldalon: son-in-law — vőlegény, helyesen: veje valakinek. 340. oldalon: 
squeak =  világítás, helyesen: nyívákolás. 384. oldalon: unfair =  
önkéntes, helyesen: nem igazságos, 2. tisztességtelen. 197. oldalon: 
inure =  megszökik, helyesen : céltudatosan nevel. 85. oldalon: crib =  
szamárlétra, (ez nálunk maliciózusan tréfás szólásmódban a hivatalnoki 
rangsort jelenti) helyesen: kisdiák puskázó fordítása. 132. oldalon: 
expunge =  kiőröl, helyesen: kitöröl. 303. oldalon: rime =  abroncs, 
helyesen: dér, zúzmara. 318. oldalon: septic — kétkedő, helyesen: 
rothadt. 285. oldalon : rampancy — kicsapongás, bujálkodás, helyesen : 
szilánk, forgács. 401. oldalon: veneer =  szelvényez, helyesen: furni- 
roz bútort. 407. oldalon : wad — gyapoz, helyesen: lövéshez való foj
tást fegyvercsőbe betaszit. 402. oldalon: verily — valótlan, helyesen : 
valóban.

A Derrick-féle zsebszótár szókincse, szójelentés felsorolása hiányos, 
de határozottan a legrosszabb tulajdonsága a könyvecskének az az el
járás, ahogyan az angol szók kiejtését megjelöli. így például az u-betüs 
szavaknál húsz oldalon keresztül magyar ö-vel jelöli az angol u-t, p ld .: 
ugly (ögli), unable (önébl), unapt (önáapt) stb., holott ez a hang csak
nem a német rövid d-hangnak felel meg, pld. a ratte =  patkány szóban, 
következőleg csaknem: ágii, ánéibl, ánept stb.

A szótár 4. oldalán ez olvasható : „Figyelmeztetés. Az ä (német 
umlautos!) a magyar e és ö közötti hangot fejezi ki, mit magyarban 
nyílt é-vel jelölünk, hasonlít a szegedi tájszólásban használt ö-hez, 
vagy az első e-hez az »ember« szóban." Csakugyan? Hát magyarul 
úgy kell-e mondanunk, vagy talán mindnyájan úgy tanultuk óvódás 
gyermekkorunk idején édesanyánktól, hogy ömber ? Elképesztően tudo
mányos axióma e z !

Talán fölösleges hangsúlyoznom, hogy a szótár, bőven lévén rá 
helye, tartalmaz még: „Angol-magyar társalgásokat az élet és utazás 
minden alkalmára.“ Mindenikre, összesen húsz oldalon.

Jobb szótárakra van szükségünk. Az angol nyelvet illetőleg 
(índogermán nyelvről lévén szó) jól megírt zsebszótárnak a kiejtés, 
meg az oly fontos hangsúly lehető pontos megjelölésén kívül egy-egy 
betüvel jeleznie kellene az egyes szók latin-francia, illetve német ere
detét is a többi ó-angol és egyéb szó mellett.

Az eredmény még úgy is problematikus lesz. Hiszen a theorem, 
theory, anatomy, anarchy, apostasy, meg a többi sok ezer más görög
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eredetű szót valódi etymologiai értékük szerint nem mérlegelheti a 
reálgímnáziumí tanuló, mert a görög nyelvet nem ismeri. Nem értheti 
meg azokat a világműveltségi szavakat, melyeket a nagy kultúrnemzetek 
együttesen használnak. Az iskolából kikerült tanulónak sejtelme sem 
lehet az egyes tudományszakok technikus-terminusairól: tanulása azért 
éppen'a fizikai, materiális életpályákon nem lehet elmélyedő.

Bizonnyal hasznos volna egyrészt a görög nyelv elemi ismere
teinek a tanterv keretébe való beillesztése, másrészt az angol nyelvnek 
az érettségi vizsgálat tárgyai közé való felvétele.

(Halas) Kosa István.

A beiratkozások tanulságai.
A kitárult iskolakapukon seregestől tódult be a tanulni vágyó 

ifjúság. Soraiban természetesen vannak tanulni nem vágyók is, de hát 
a bizonyítványért még azt az áldozatot is meghozzák, hogy egy évig 
üljenek az iskolapadokban. Amilyen örvendetes az, hogy a tudás meg
szerzéséért mindenkinek gyermeke középiskolát igyekszik végezni, any- 
nyira aggodalmas gondolatokat szül e tény. Mert az bizonyos, hogy ma 
képesítési törvény nélkül is nehéz az élet, megkívánja legalább a négy 
középiskola elvégzését (nem papíron, hanem tudásban). Kell is igye
keznünk, hogy mi tanárok felvértezzük ifjainkat a tudás vértjével az 
élet harcára. Meg kell tanítani a tanulókat! De mikor oly sokan vannak, 
akiknek csak a bizonyítvány kell, nem a tudás! Hát ezekkel mit csi
náljunk ? Ezek lehúzzák az osztályt, gátolják a tanárt, akadályozzák a 
munkát. Ezeket ki kell tessékelni a középiskolából. Menjenek polgáriba, 
vagy más pályákra! Vannak olyanok, akik azt ígérik év végén, hogy 
elmennek, csak eresszék át őket. A következő évben újra jelentkeznek, 
mert hát az áthelyezés nem történt meg stb. Vannak, akik el is mennek, 
más iskolát boldogítani. Az ilyenek ellen össze kellene fogni az isko
láknak, hogy ne használhassák őket egymás ellen futballabdának az 
ilyen diákok. Ezekkel szemben még a „létszám-tartás“ szükségéivé se 
legyen mentség! Vagy ha nem tudunk tőlük szabadulni a felvételnél, 
szigorúbban kell őket, különösen a III, s V. osztályokban kezelni, Négy 
osztállyal mehetnek iparosnak, kereskedőnek stb. Ma olyan magyarokra 
van szükség, akik vállukon tudják tartani az eget. Nem ilyen bújócskát 
játszókra.

Gulyás József.

Hazai és külföldi irodalom.
Gyarmathy Dénes : Stange kísérlete a vallás ismeretelméleti 

megalapozására. Pécs. 1928. 79, lap,
Tudvalévőén először a természettudományok, majd a szellem-



tudományok, ezek közül is legutoljám a teológia, illetőleg a vallás 
filozófiája igyekeztek kanti nyomokon haladva a vallás ismeretelméleti 
megalapozását biztosítani. Az e körbe tartozó kísérletek közül szerzőnk 
nagy elmélyedéssel a Stange vallásfilozófiáját ismerteti, sőt mi több, 
meg is bírálja.

Stange a vallásfilozófia elé kettős feladatot tűz. Szerinte ki kell 
mutatnia, hogy a vallás sajátos tapasztalás és másodszor azt, hogy a 
vallásos tapasztalás minden sajátossága mellett is beleilleszkedik az 
emberi tudat összefüggésébe. Kétfajta tapasztalást ismer, t. i. elméleti 
és gyakorlati vagy racionális és irracionális tapasztalást, az első a szo
rosan vett ismerés. Az ismerés feltételei az érzékiség és értelem mel
lett a szemlélet, melynek sajátossága, hogy a képzeteknek valóság
bizonyosságot ad. A szemlélet fajai a térbeli, az időbeli és az érzék
feletti szemlélet. Ez utóbbi azért, mert az érzéki tapasztaláson túlfekvő 
tényálladékra vonatkozik. Stange nem akarja a vallás pszichikai tény
legességének szükségképpeniségét kimutatni, hanem csak azt, hogy a 
vallás a maga ismeretelméleti fogalma szerint konstitutív eleme általában 
a tudatnak, mert épp olyan tapasztalás, akárcsak az érzéki, vagy erkölcsi 
tapasztalás. A szemléletre azért van Stangenak szüksége, mert az 
valóságbizonyosságot nyújt, mert szerinte tapasztalás csak ott van, 
ahol valóságbizonyosság van. Szerzőnk mélyen behatolt nemcsak Stange 
tanába, hanem általában a vallás ismeretelméletének szövevényes kér
désébe. Nem riadva vissza a legszubtilisabb elemzéstől, hogy szét
bogozza a bonyolult probléma szálait. Tájékozottsága az ide vágó leg
újabb német irodalomban is megfelelő. Világos fő, melynek általában 
helyes a judiciuma is.

Mi a magunk részéről persze nem mindenben érthetünk vele egyet, 
így pl. Stange kísérletét nem tartjuk túlságosan értékesnek, mert 
tapasztalásfogalma, a tapasztalás és ismerés viszonya zavaros, a három
féle szemlélet megkülönböztetése erőltetett stb. Abban viszont Stangéval 
vagyunk egy véleményen, hogy nem ugyan minden tapasztalásnál, de 
a vallási tapasztalásnál a valóság kérdése igenis elengedhetetlen, hiszen 
lényege az, hogy metafizikai tapasztalat. Egyébként azonban szerző 
ellenvetései Stange rendszerével szemben figyelemreméltók és tanul
ságosak (így pl. az érzékfeletti szemléletről mondott bírálata!).

Erélyesen meg kell azonban róni a fiatal szerzőt — kitől még sok 
szépet várunk —, hogy a magyar irodalmat teljesen mellőzi. Csak 
futólag említi egyszer Tankót! A magyar tudomány soha sem fog a 
maga lábán járni, ha egymás törekvéseiről nem veszünk tudomást. Az 
utolsó 10—15 év alatt nálunk is foglalkoztak a vallás ismeretelméle
tével. Nem szólva a kisebb értekezésekről, három nagyobb munkáról 
szerzőnknek okvetlenül tudomást kellett volna vennie. Ezek pedig: 
Vass Vince: Vallási ismeretelmélet. Komárom, 1915. Czakó Ambró : 
A vallásfilozófia alapvonalai. Budapest, 1921 és Makkai Sándor: A 
vallás lényege és értéke. Torda, 1923 (mely éppen Kant—Bőhm-féle 
alapon épít tovább). Ezzel csak növelte volna becses munkájának az 
értékét!

Sz. Ö.
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A nagykőrösi Arany János Társaság évkönyvei. Harmadik 
kötet. 1927—28. Szerkesztette: dr. Törös László. A nagykőrösi Arany 
János Társaság kiadása. Nagykőrös, 1928.

A nagykőrösi Arany János Társaság idősebb testvérével, a te
mesvárival együtt az Arany-kultusz ápolására és terjesztésére alakult. 
Fájdalom, ma már az utóbbi elzárva a hazai levegőtől, idegen uralom 
alatt működik s a nagy magyar közösségből kiszakítottan eredeti ren
deltetésétől el is kellett távolodnia, hogy egy még egyetemesebb köte
lességet teljesíthessen : a magyar gondolat és érzés istápolását és ébren
tartását. Annál lelkesebben őrzi az ífjabbik testvér a népies költészet 
hatásától megfrissült nemzeties műköltészetünk legnagyobb képviselő
jének szellemét: költészetének tiszta művésziességét, nyelvének hami
sítatlan magyarosságát, erkölcsi felfogásának emelkedettségét és haza- 
fiságának példaként oktató emlékeit.

Erről a hívatásszeretetröl beszél a kezünk közt levő évkönyv is, 
Minden lapjáról sugárzik az az áhítatos tisztelet, amellyel körülrajongja 
ez a társaság az Arany-hagyományokat, emberieket és irodalmiakat 
egyformán. Gondosan gyűjtik a költő életére és működésére vonatkozó 
adatokat, amelyek még itt-ott lappanganak, vagy homályban vannak és 
nem mulasztanak el semmi alkalmat, hogy a kínálkozó tanulságokat a 
jelen viszonyaira és embereire alkalmazzák. Boncolgatják annak a sze
rény, nagy embernek életviszonyait és lelki alkatát éppen úgy, mint 
költői alkotásait, nyelvművészetét és verstechníkáját. S abban van e 
munkásságnak a helyi keretek közül messze kinövő jelentősége, hogy 
irányítói olyan emelkedett szempontok, amelyek országos viszonylatban 
is figyelemre méltók, mert az egyetemes magyarságot és az egész nem
zeti irodalmat egyformán érdeklik.

Ilyen hang csendül ki mindjárt abból a serlegavató beszédből, 
amelyet a társaság tiszteleti tagja, Szász Károly, az évadnyitó gyűlést 
követő lakomán mondott el. Az illusztris író azzal a serleggel a kezé
ben szónokolt, amelyet egy másik tiszteteti tag, Neményi Imre ado
mányozott és amelyen egy harmadiknak, Lőrinczy György-nek a kö
vetkező verse olvasható:

Ihletett szív emelje kézbe 
Tiszta, szent eszmék győzelmére !
Vidám kehelyből szálljanak 
Tüzes dal és bölcs gondolat.

A beszéd Arany nagykőrösi kilenc esztendejének legnevezetesebb al
kotásaiból indul ki és azt sürgeti, hogy a magyar költészet renaissance-a 
a legnemzetibb magyar költőnek, Aranynak a követésével induljon meg. 
Ugyanilyen gondolatokat találunk Horváth József serlegköszőntőjében, 
amelyet az évadzáró ünnepi lakomán mondott el. A költő emlékének 
dicsőítését úgy végzi, hogy „ha a magyar szó mindenütt Arany nyelvén 
zeng, a magyar szív Arany hitének tűzében ég, a magyar lélek Arany 
erkölcsi fenségét vallja magáénak“, akkor következik el a magyar fel
támadás húsvéti ünnepe.

A következő két cikk szintén Arany Jánossal foglalkozik. Az 
egyikben Debreczeni István arra a kérdésre felel meg: Hogy lett A.
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J. gazdag ember? A másik tulajdonképpen részlet néhai Biczó Pál 
A. J. kertje c. régebbi értekezéséből, s az írónak Arannyal való köz
vetlen ismeretségére vonatkozik. Az előbbi rendkívül érdekesen állítja 
elénk, hogy a tehetség, a munka és a takarékosság miképpen szerezték 
meg a költőnek a jómódot. Nem volt ő teljesen szegény már pályája 
elején sem, hiszen földet és házat örökölt, sőt feleségének is volt mint
egy 16 hold földje. Azonban a honoráriumokkal igen takarékosan bánt, 
egy-egy kis búza-spekulációba is belement és pénzt is kölcsönzött 
megszorult embereknek. így érhette azt el, hogy 1864-ben már 200 
hold földbirtokot vásárolt 1200 forintért.

Még nyolc közleménnyel találkozunk a több, mint 11 ívnyi vaskos 
kötetben, ha az utolsót, Farkas László hosszú elmélkedését az Egészség
ről (99—142. 1.) ezúttal figyelmen kívül hagyjuk. Közülök négy a szép- 
irodalom körébe tartozik, négy pedig értekezés. Azok között találhatók 
Máriássyné Szemere Katalin és Domby Béla székfoglaló versei, Lö- 
rinczy György elbeszélése és Muraközy Gyula költeményei. Ezek mind 
nagykőrösi és alföldi vonatkozásúak. Az egyikben, A körösi magyar 
címűben Magyar Kázmér közöl ismeretlen adatokat Űri Jánosnak, a 
nagykőrösi származású, 18. századbeli tudósnak az életrajzához. Meg
tudjuk innen, hogy Űri 1724. december 27-én született Nagykőrösön, 
s 1796. október 18-án halt meg Oxfordban. Az arab, perzsa és török 
nvelvben való jártasságának alapját még Debrecenben vetette meg s 
külföldön folytatott tanulmányai közben olyan nagy hírre tett szert, hogy 
a Bodley-féle óriási könyvtár keleti kéziratainak rendezésére és kiadá
sára őt hívták meg. Nem érdektelen, hogy ez a tudós munka Anglia 
keletázsiai politikája egyik fejezetének előkészítéséül tekinthető. A má
sikban Tonelli Sándor kitűnő tollából a magyar föld csodálatos össze- 
tartozandóságáról olvashatunk felemelő elmélkedéseket A magyar föld 
legendája cím alatt. Egy harmadik Bánóczy Endre emlékbeszéde Arany 
egykori tanártársának, Szilágyi Sándornak 100. születési évfordulója 
alkalmából. Tizennégy évi itteni tartózkodásának emlékei között meg
hatóban olvassuk az egykori nagy tanárikar névsorában Szász Károly, 
Mentovich Ferenc, Szígethy Warga János, Salamon Ferenc, Szabó 
Károly és Arany János nevét.

Talán mindegyik dolgozatnál nagyobb érdeklődésre tarthat számot 
a Gaál László székfoglaló értekezése. Ebben Körösi Csorna Sándor 
egyik kiadatlan levelét közli, amelyet a nagykőrösi gimnázium könyv
tárában őriznek. A levelet a londoni osztrák követség követség! taná
csosához, br. Neumanhoz intézte a nagynevű tudós Calcuttából 1832. 
április 30-án latin nyelven. Eredetije a Magyar Tudományos Akadémia 
birtokában van, s ezt a másolatot, mely minden bizonnyal a londoni 
követségen készült, Pest megye engedhette át a területén levő nagyhírű 
főiskolának 70—80 esztendővel ezelőtt. Megköszöni benne az 1832. 
április 25-én megkapott s 1831. október 3-án elküldött értesítést arról, 
hogy a nádor és Pest megye nemes férfiai jóvoltából „segedelempénz"-t 
kapott munkája további folytatására. Az összeg 142 font st. 7 sh. 4 p. 
volt. Körösi Csorna szerényen és nagy köszönettel fogadta a pénzt, de 
mivel — mint írja — ellehetett nélküle, H. H. Wilson-náí, a híres
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orientálístánál letétbe helyezte s felajánlja, hogy ha az adakozók jónak 
látják, szanszkrit könyveket fog rajta vásárolni Magyarország tudósai 
számára. Fényes világot vet a páratlan tudományéi férfiú jellemére, hogy 
mikor később a cég megbukott, de az angol kormány a pénzt az idegen 
állam polgárának hiány nélkül megtérítette, Csorna — sok más összeggel 
együtt — ezt is alapítványul küldte ismét haza.

Ilyen gazdag és értékes tartalommal jelent meg a nagykőrösi 
Arany János Társaság 1927—28. évi évkönyve. Ha még azt meg
említjük, hogy a „Hivatalos közlemények“ között Benkó Imre néhány 
tartalmas elnöki megnyitó beszédét (1927. okt. 22, nov. 13, 1928. máj. 13) 
és dr. Tárás László évi beszámolóját is megtalálhatjuk, befejezésül 
pedig a társaság tisztikarának, választmányának és tagjainak teljes név
sorát is megkapjuk, kimerítő képet adtunk a társaság egy esztendei 
munkásságáról, amely a helyi viszonyokhoz mérten igen gazdagnak és 
dícséretreméitónak, általános irodalmi szempontból pedig megnyugtató
nak és figyelemreméltónak mondható.

(Mezőtúr) Dr. Kovács Géza.

Irodalmi kis könyvtár. Szerkesztette: Dr. Borbély István. Mi
nerva r.-t. kiadása. Cluj — Kolozsvár, 1926. 1—3. sz.

Mikor a Magyar Irodalmi Lexikon dr. Ványi és társai szerkesz
tésében napvilágot látott, tanári körökben nagy vita indult meg a fölött, 
mennyi előnyöket biztosít a tanulóifjúságnak az. ha minden fontosabb 
regény tartalmi kivonatát készen kapja a fenti lexikonban s nem kell 
annyi időt pazarolnia elolvasásukra, vagy pedig érdemes-e hát a ta
nulókat arra kényszeríteni, hogy ne csak a nekik tetsző — tudjuk 
milyen — könyveket olvassák el, hanem minden igazán értékes, iro
dalmi és neveléstani szempontokból is nélkülözhetetlen mű megisme
rését kötelezővé tegyük számukra.

Én a magam részéről végtelenül tisztelek minden nemes szándékot 
és komoly törekvést, dr. Borbély István unit. tanár irodalmi múltja 
szintén kezesség arra, hogy a sorozat programmjául tűzötteket teljes 
egészében valóra fogja váltani, hogy a világirodalom nevezetesebb 
regényeinek, drámáinak, költeményes köteteinek jelentősebb tudományos 
müveinek, nagy műalkotásainak (képek, szobrok, épületek) stb. kritikai 
ismertetését fogja adni szakemberek tollából, ami teljes biztosíték a 
füzetek tartalmi jóságáért.

Azt is elhiszem, hogy a kis könyvtár gondolatát a gyakorlati 
szükség vetette fel. Gyakran van ugyanis szüksége az embernek arra, 
hogy egyik-másik könyv tartalmát, gondolatmenetét, fontosságát, egy-egy 
kép, szobor, épület művészi becsét emlékezetébe visszaidézze anélkül, 
hogy többszáz oldalas könyvet újra el kellene olvasnia, vagy a külön
böző műalkotásokra vonatkozó tanulmányokat ismételten át kellene 
tanulmányoznia. Azután vannak vaskos könyvek, melyek annyira drá
gák, hogy azokat szegény emberek nem tudják megvenni, vagy aki meg 
tudná venni, sok más elfoglaltsága miatt nem tudná elolvasni, — de 
mégis szeretne felőlük alaposan tájékozódni.

Hiszen ha csak szakemberek, vagy olyan érdeklődők olvasnák,
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akik már ismerték az illető műalkotást s csak fel akarják eleveníteni a 
már feledésbe merült ismereteiket róla, ott nagyszerű szolgálatokat tesz 
ez a sorozat, ámde az a hiba, hogy elsősorban diákok örülnek ezeknek, 
akik a komoly — s éppen azért fárasztó, de logikai képzésükre fel
becsülhetetlen jelentőségű — munka alól akarnak ezeknek az örve alatt 
kibújni; az a baj, hogy sok ilyen sorozat elszóktatja valósággal az átlag
embereket a komoly munkától, felületésségre szoktat, dilettántizmusra 
nevel. A mai kor soffőrtípusú emberideálját segíti elő tudományos esz
közökkel. Ez pedig — valljuk meg őszintén — se komoly, belső él
ményt nem jelent, se mélyre ható műveltséget nem ad, csak felszínes 
tudást biztosít, a mindenhez-értés és jól-tájékozottság látszatát kelti.

így aztán lassanként 2—3 ember kiváltsága lesz az igazi tudás, 
a tömegnek nem lesz rá szüksége, hisz vannak szakemberek, akik a 
rádión keresztül egész világszerte röpítik gondolataikat, a hallgatók akár 
römizés közben is elsajátíthatnak belőlük annyit, amennyire éppen 
szükségük van.

Megengedem, hogy túlzottnak látszik aggodalmam, de mindnyájan 
tudjuk, hogy egy-egy műfordítás is mennyire színtelen és sokszor vér
szegény alkotás az eredeti mellett, pedig az egész művet adja minden 
gondolatával, a szépet mégsem tudja teljesen visszatükröztetni, hát még 
egy tartalmi kivonat, ami eltekintve attól, hogy hiányos és csak bizo
nyos szempontok, sőt sokszor erőszakolt irányzatok szerint is készülhet, 
miiven mélyen állhat alatta az eredetinek.

Én a magam részéről kezembe se veszek soha tartalmi kivonatot. 
Azt a lelki gyönyörűséget és esztétikai élvezetet, amit egy igazán szép 
munka olvasása nyújt, semmiféle száraz leírás nem pótolhatja, az isme
reteknek azt a kincsesházát, melyet egy tudományos mű egésze tár 
elénk, semmiféle kompendium nem tud helyettesíteni. Az eredeti munka 
olvasása gondolatokat ébreszt, gazdagít, termékenyít, sarkall alkotásokra, 
míg a kivonat fáraszt, lehangol, elálmosít. Ezért nem rajongok túlságosan 
semmi ilyen célzatú segédeszközökért. ..

Az 1 — 2. számban Jókai-nak: A kőszívű ember fiai c. történelmi 
regényét mutatja be Borbély István. Tartalmi ismertetése mellett szól 
lelkes hangon Jókai elbeszélő művészetéről, szimbolikus ábrázolásáról, 
érzékenységéről, eleven drámaiságáról. A végén esztétikai méltatásba 
bocsájtkozik: regény-e ez, vagy fantasztikus költemény? Szerkezete és 
stíláris művészete mellett tartalma fantasztikus, tehát félig sikerült mun
kának nevezhetnők, ha azonban a művész alkotása nemcsak műformá
jával különbözik a tudós munkájától, hanem a tartalom minőségére is, 
akkor e regény „valódi műremek, amelynek egyéni művészi jelleme s 
saját műbecse van .. .“

A 3. számban Jókai: Bálványos vár-a szintén Borbély István 
ismertetésében. Tárgya a pogány székelyek és a keresztyének össze
csapása s az utóbbiak diadala. Az író célzata: úgy mutatni be ezt 
a kort szokásaival, erkölcseivel, érzés- és gondolatvilágával, hogy annak 
a korszakot alkotó és formáló megtérését földfeletti csodák nélkül is 
érthetővé tegye. Az alapmesét Orbán Balázsnak: A  Székelyföld leírása 
c. monográfiájából vette. A két család haragja, kibékülése az egyik, a
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pogány és keresztyén székelyek kibékülése a másik kölcsönzés, a 
világzárvirág meséje — pogány mitológia keretében — már teljesen 
Jókai fantáziája: nagy elhitető művészetének fényes bizonysága.

Ismertetésének legértékesebb részét azokban a sorokban találtam, 
amelyek a már szinte izzásig felhevült olvasót a mü elolvasására buz
dítják ; ez a pár sor béldtett ki az egész vállalkozás irányzatával : 
ismertetni s egyszersmind olvasásra serkenteni, azaz összekötni a 
hasznost a kellemessel . . .

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond.: Parasztok a világháborúban.
Békéscsaba tudós ev. esperese, akinek egyházi körökben inkább val
lási tárgyú könyvei alapján van tisztelt neve, elismert tekintély a 
parasztkérdéssel foglalkozó szociológiai irodalomban is. E tárgyra vonat
kozó legújabb vizsgálatainak eredményét fönti címen írott könyvben 
tette közzé. Hatalmas szakirodalmi tájékozottsága kiterjed a kérdéssel 
foglalkozó szláv, német és skandináv irodalom ismeretére. Imponáló 
részrehajlatlanság és a magyar viszonyok alapos ismerete jellemzik a 
munkát. A könyv minden sorából árad a szegény népet faji és fele
kezeti különbség nélkül magához ölelő őszinte szeretet és a józan utat 
járó cselekvő hazafiság. Higgadt, fölényes stílusa megejti az olvasót s 
ebben nagy segítsége egyszerű, keresetlen, rövid mondatokban gördülő 
kellemes magyar nyelve is. A mű két pengőért kapható a szerzőnél.

(Szarvas) Kiss Sándor.

A kőszegi földrajz-tanügyi kiállítás jegyzéke (1929. május 
26-tól június 3-ig). Különlenyomat a kőszegi iskolák értesítőiből.

A Magyar Földrajzi Társaság Didaktikai Szakosztálya minden 
évben felkeresi az ország valamelyik nagyobb városát, hogy ott vándor- 
gyűlést rendezzen. Kettős célja van ennek: tanulni és tanítani. Tanulni 
mennek a tanítók, tanárok, hogy megismerjék az illető várost, annak 
anyagi és szellemi műveltségét, hogy élő ismeret után taníthassanak róla. 
De tanítanak is, mert felhívják az illető város közönségének figyelmét 
a földrajzra, annak kiváló fontosságára. Saját magunkon tapasztaljuk 
most, hogy „nemcsak nyelvében, hanem földjében is él a nemzet,“ 
Egy kiváló protestáns emberünk, dr. Bátky Zsigmond, a Magyar Nép
rajzi Múzeum igazgatója hangoztatta ezt már a „boldog" béke éveiben, 
a mondás is tőle származik. Bele kell rögzíteni a magyar agyvelőkbe, 
hogy föld nélkül nincs ország, ha elveszítjük a földünket, lassanként 
elveszítjük hazánkat is.

Az iskolákban minden tárgynál hangoztathatjuk ezt, de egynél 
sem annyira, mint éppen a földrajzban. Ez indította a Magyar Földrajzi 
Társaság Didaktikai Szakosztályát arra, hogy a vándorgyűlésekkel kap
csolatban földrajz-pedagógiai kiállításokat is rendezzen. Vándorgyűlést 
tartottak már: Székesfehérvár, Esztergom, Győr, Nyíregyháza, Eger, 
Szolnok, Kecskemét, Vác, Kőszeg városokban, de földrajz-pedagógiai 
kiállítást csak Szolnokon, Kecskeméten és Kőszegen rendeztek.

Ha összehasonlítjuk az elért eredményeket, azt látjuk, hogy a kő-
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szegi kiállítás hatalmas fejlődést mutat, messze felülmúlja az országos 
kiállítás eredményét. Együtt láttuk az összes iskolák: elemi, polgári, 
gimnázium, tanító- és tanítónqképzők munkásságát. Dolgozott ott min
denki : tanító, tanár, tanítvány egyaránt. Résztvett a nagyközönség is, 
akárhány tárgy kiállítója nem tanférfiú, hanem csak szülő, vagy egy
szerű érdeklődő. Megmozdult Kőszeg szíve, az a hűséges, bár német
nyelvű, de magyar érzésű kőszegi polgár. Jurisics Miklós emléke jó 
mag Kőszegen, a vérrel öntözött várfalak magyarrá nevelnek ott 
mindenkit.

Pompás fényképfelvételek díszítik a jegyzéket. Ott látjuk az ág. 
evang. elemi fiú- és leányiskolák, az evangélikus leányiiceum munkáit, 
hisz az ő tanítóik és tanáraik: Karner Frigyes elemi iskolai igazgató, 
Miklós Berta, Kissné dr. Kovács Margit, dr. Visnya Aladár, Harsányi 
Gyula, Müller Ferenc evangélikus leányliceumi tanárck oroszlánrésszel 
vettek részt a kiállítás munkálataiban.

Kőszeg ma végvár és ez a végvár a határon lelkes magyarokat 
nevel. Megmutatta ezt e kiállításon, megmutatta most a kiállítás jegy
zékével, megmutatja mindennap az odasereglett tanítványok nevelésével. 
Dsak ilyen munka mellett remélhetjük a magyar „Hiszekegy“ valóra- 
válását, a nagy magyar feltámadást! Dr. Horváth K.

Az 1930-i Luther Naptár ismertetése. Ez évben is gazdag, 
változatos tartalommal köszöntött be a Luther Naptár az evangélikus 
családok otthonába. A naptári rész után minden keresztyén lelkületű 
embert érdeklő valláserkölcsi tartalmú elbeszélések, költemények vál
takoznak egyháztörténeti tárgyú ismertetésekkel. Helyet találnak gyakor
lati irányú cikkek is, melyek a gazdatársadalmat irányítják, miként 
adhatnak a nemzetnek új „élet“-et szószerint való és képes értelemben 
egyaránt. Vannak általános műveltséget fokozó, ismeretterjesztő cikkek 
is s nem maradnak el a humoros adomák sem, melyek a híres komá
romi Kalendárium óta árasztják el tőről-metszett humorral a magyar 
köztudatot, s Csokonaitól Aranyig s utána máig nem egy irodalmi 
remekműnek íhletői. Felsorolja a naptár az esztendő nagy születési, 
működési, vagy halálozási évfordulóit is, megemlékezve nagy protestáns 
egyházi férfiakról, írókról, zenészekről. E rovat is jogos önérzetet 
keltve mutatja, mennyi kiváló szellemet adott a protestáns egyház 
a világnak.

De mivel örökké igaz marad Goethe színigazgatójának közismert 
kijelentése: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“, a pe
dagógus sem lapozgat hiába a Luther Naptárban, mert két szorosan 
szakjába tartozó, nevelési és művelődéstörténeti szempontból egyaránt 
érdekes cikket talál benne.

Az elsőt a „Luther leiké“-nek ismert szerzője, Szigethy Lajos dr. 
írja. Visszaemlékezik benne a megszállás előtt virágzó híres Selmec
bányái líceumra, melyet a legtöbb evangélikus magyar, családi hagyo
mány révén ismer és szeret. Ez a — szerzőtől szerényen „mozaik"-nak 
nevezett rajz leírja a festői vidéket, a „zöld vagy fehér kendőjével 
integető“ Szitnyát, a mesebeli bűvös palota módjára, hol földbevájt
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kastélynak, hol pompás háromemeletes kastélynak mutatkozó ódon 
bájú házakat s lakóikat, a mélyérzésű, sokszor németül, vagy tótul 
beszélő, de mindig magyarul érző, hazafias selmecieket. Ismerteti a 
híres lutheri szellemű iskola történetét. Jellemzi a lelkes selmeci taná
roknak áldozatos buzgalmát, s ezzel nekünk, mai evangélikus tanár
nemzedéknek is okulást és példát ad. Megemlékezik a volt selmeci 
diákoknak életrevaló gárdájáról, melynek soraiból nem egy országos 
hírű politikus, költő, tudós került vezető helyre.

A másik cikkben, a Schnepfentalról szólóban külföldre kalauzol 
Szemlénk fáradhatatlan szerkesztője, Szelényi Ödön dr., ki maga ismé
telten járt kint a thüringiaí erdő aljában s tanulmányozta a philantro- 
piumot, hol a fogalommá vált Pestalozzinak kevésbé ismert, de nem 
kevésbé lelkes és hivatásos kortársa, Salzmann folytatott áldásos, úttörő 
munkát. De idegen földön is ismerősök közt érzi magát e cikk olvasója. 
A bevezetésben ugyanis említi az író, hogy Salzmann idejében ez a 
hely a magyar evangélikus lelkészeknek és tanárjelölteknek valóságos 
búcsújáróhelye volt és vendégszoba állt rendelkezésükre e kiváló, 
„gondolkozó, munkás, béketűrő, kitartó emberek nevelésé"-t céljának 
valló intézetben. Odavezet minket is a cikk a lelkes Rousseau elveitől 
áthatott tanárikarba, melynek tagja a kitűnő Guthsmuths is, ki Jahn 
mellett a német torna megalapítója. Megismertet az intézet hivatásával, 
az iskolai élet napirendjével, az ott folyó nevelőmunka elveivel, s ha 
van fülünk a hallásra, mindebből ma is sokat okulhatunk.

S hogy az elődök nyugat felé törekvő példája nem múlott el 
hatás nélkül, s hogy ma is szívesen okulunk, tanulunk a nagy protes
táns nyugati államoktól, azt mutatják cserkésztáborozástól kezdve, 
tanulmányútra, nyári szemeszterre induló hallgatókon keresztül egészen 
pedagógiai intézményeket tanulmányozó magyar tanárokig a mi éle
tünk eseményei is. Dr. Zelenka Margit.

Hunyadi Bessenyei György által. Nyomatott Budapesten az V. 
kerületi Berzsenyi Dániel reálgimnázium 1928—29. évi VII. osztályának 
költségével.

Egy könyv jelent meg a múlt iskolai évben, egy olyan könyv, 
mely mellett nem lehet Szemlénknek szó nélkül elmenni. Mert a diákok
nak olyan nemes cselekedete ennek megjelenése, amilyenre nem sok 
példa van. (Egy ilyen példára a könyv maga is utal: a székesfehérvári 
kíspapok áldozatkészségéből jelent meg Berzsenyi kötete.) Megtakarított 
pénzükön, a maguk szorgos munkájával, az irodalombarátoknak, könyv
táraknak ingyen ajándékul, kínyomatták Bessenyeinek egy félbenmaradt 
epikus munkáját. Már maga az a tény, hogy áldozni tudunk a magyar 
irodalomért, az is elismerésreméltó. Az pedig, hogy dolgozni tudnak 
érte, egyenesen dicsérendő, Nem vonna le az sem érdemökből, ha ott 
látnánk a tanár (Vajthó László) iránymutató kezét is a munkában, bár 
nem avatkozott bele az előszó szerint. Annál örvendetesebb ez a tény, 
mert elesettségünkben jól esik látnunk, hogy a jövő nemzedék meg
becsüli a múlt értékeit, emlékeit s megszégyeníti a Vigyázó hagyatékot 
perelő örökösöket. Gulyás József.
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Belföldi lapszemle.
A Teológiai Szemle 1929. évi 1—3. számának Disputa című 

rovatában az általam nagyon tisztelt szerkesztő megtiszteli kritikájával 
a Prot. Tanügyi Szemle 1929. márciusi számában tett észrevételeimet.

Nekünk nincs annyi terünk a disputára, mint gazdagabb dotá- 
ciójú laptársunknak és ezért a lehető legrövidebbre fogjuk viszonvála
szunkat, amellyel ezt az ügyet egyébiránt a magunk részéről befeje
zettnek nyilvánítjuk.

1. A kiváló szerkesztő nem tudott engem teljesen meggyőzni 
arról, hogy ebben a címben: „A bibliai történetek tanításának vallás
pedagógiai módszertana" a valláspedagógiai jelző nem lenne pleonazmus, 
akárcsak ebben: „A középkor tanításának történetpedagógia módszer
tana“, a „történetpedagógiai“ szó. — Amit a tudós szerkesztő úr a 
vallástanítás céljáról és szelleméről mond, készséggel elfogadom, de az 
nem tagadható le, hogy a vallástan ép a reformáció óta igenis mint 
külön tantárgy foglal helyet az iskolában. Itt nem terjeszkedhetem ki 
arra a szintén már a reformáció korában felvetett és azóta számtalanszor 
feszegetett kérdésre, hogy tanítható-e a vallás, vagy sem, mert tény az, 
hogy tanítjuk, akkor pedig kétségkívül az ú. n. érzületi tárgyak (iro
dalom. történelem) körébe tartozik és ezekkel együtt képzetek útján 
akar és kénytelen is az érzelemre és az akaratra hatni. Teljesen igaz, 
hogy a vallástan nemcsak tényeket és értelmi igazságokat közöl, de 
bizony a többi érzületi tárgy sem, tehát ők is az érzületi, akarati, 
lelkiismereti, tehát az egész lelket megragadó tevékenységet követelik. 
Hogy pedig a valláspedagógiai módszertan nem jelenthet mást, mint a 
didaktika, illetve metodika bevált modern elveinek és vívmányainak a 
vallástanra való alkalmazását, ép Gaudy értekezése igazolja, mely a 
a szemléltetésnek, öntevékenységnek, munkaiskolái módszernek stb. a 
vallástanításba való bevitelét ajánlja, németországi kísérletek alapján !

2. A szerkesztő úrnqk a teológia lényegéről vallott magasztos fel
fogását tisztelettel tudomásul vesszük, annál is inkább, mert általa 
teljes világosság esik az általunk kifogásolt kifejezésre.

3. Ami végül a soproni vallástörténeti tanszék betöltését illeti, 
itt a tudós szerkesztő úr — sit venia verbo — nem ismerteti e tan
szék histórikumát, mert ennek gyökerei a pozsonyi teol. akadémiához 
nyúlnának vissza, hol a nagytekintélyű Schneller I. kontemplálta 
ilyennek. — A Sopronba kinevezett tanár úr tudományos képzettségét 
kifejezetten elismertem, az igazolás ügyét ellenben egy szóval sem 
érintettem, mert semmi közöm hozzá. De ha a tisztelt szerkesztő úr 
mintegy kikényszeríti erre vonatkozó véleményemet, mely természetesen 
elvi vélemény, tehát senkit sem akar személyében sérteni, akkor meg
állapítom a következőket. Nézetem szerint fegyelmi vizsgálatot egy
oldalúan, tehát az illetékes tényezők kihallgatása nélkül nem lehet le
folytatni, de ha mégis hoztak ez ügyben fegyelmi ítéletet, amiben nem 
kételkedem, akkor okvetetlenül publikálni kellett volna és vele a 
magyar ev. egyház 1919—20. évi egyet, gyűlési jegyzőkönyvének meg-
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felelő határozatát (51. pont) megsemmisíteni, ami tudtommal máig sem 
történt meg. — Megjegyzéseinkkel a legtávolabbról sem szándékoztunk 
a szerkesztő urat a soproni kinevezésen való lelkesedésében meg
zavarni, csak az igazság kedvéért kényszerültünk néhány tényt leszö
gezni.

A Református Figyelő 1929. november 16-iki száma nagyrészt 
Bethlen Gábor emlékének van szentelve. Ravasz László Bethlen Gábor 
nagyságáról ír, Muraközy Gy. „Bethlen és a magyar sors", Zsinka 
Ferenc pedig „Bethlen és a gáncsvető kritika tükrében“ címen. A 
november 23-iki számban Karácsony S. Szász Károly emlékét újítja 
fel. Muraközy Gyula pedig „Leánynelésiink jövőjéről" értekezik. Helyesen 
állapítja meg, hogy a ref. nőnevelés úi iránya a középfokú iskolák 
(helyesen középiskolák) ielé kanyarodik. Szükségesnek mondja, hogy 
a mai magyar leánynak valamelyes, de okvetlen képesített munkára 
beváltható oklevél kell az iskolázása végén. Oklevélen, úgylátszik, az 
érettségi (vizsgálati) bizonyítványt érti, mely azonban tulajdonkép kenyér 
adó oklevél megszerzésére még csak feljogosít. Nem értjük ellenben 
ezt a kitételt: „A leánykollégiumi típusok azért is buktak meg, mert 
a háború előtti idők, új időkre ki nem táruló szobáiban (?) készültek a 
terveik.“ Ügy látszik, a nagyhírű cikkíró úr nem ismeri az 1926. évi 
XXIV. törvénycikket. De ha ismerné is, még kevésbbé értjük ellen
érzését ép azon típus iránt, mely érettségi bizonyítványt ad és külö
nös tekintettel van a nő sajátos hajlamaira és lelkiségére, aminek csak 
örülni kellene. Ezenkívül felhívjuk még a t. cikkírónak a figyelmét a 
vallás és közoktatásügyi miniszternek a belügyminiszterrel egyetértve 
504—D-5—446 1929. V. sz. alatt kiadott rendeletére, mely a leány- 
kollégiumot a középiskolával tanértékre nézve egyenrangú tanintézetnek 
nyilvánítja. Sőt készülőben van újabb rendelet, mely a leánykollégium 
jogosításait minden irányban tisztázni fogja. Dehát nézetünk szerint 
éppenséggel nem mondható, hogy ez a tantervnek új időkre ki nem táruló 
szobáiban készült. Ép ellenkezőleg, de hogy e mellett a nő nevelésében 
örök értékű vonásokat is ébren tartja, csak helyeslendő. Becses cikke 
végén a cikkíró úr a mezőtúri és kecskeméti ref. leányiskolákról beszél. 
Nincsen itt valami tévedés Mezőtúr tekintetében ? Mert itt állami leány- 
líceum van, de nem ref. leányközépiskola?

A Miskolci Jogászélet 1929. novemberi számában élvezetesen 
megírt és kitűnő megfigyelőképességről tanúskodó cikket találunk a 
cambridgei egyetemi diákéletről, a jónevű írónő: Brucknerné Farkas 
Gizella tollából.

A Religió 1929. évi 3. füzetében Saly L. megkezdi terjedelmes 
tanulmányát Szilasy János Lelkipásztorságtanáról, Reméljük, hogy dol
gozata során bővebben megemlékezik Szilasy figyelemreméltó pedagó
giai működéséről is. Dienes Valéria Bergson filozófiájának alapgondo
latait ismerteti.

A Magyar Tanítóképző 1929. novemberi számában Radnai
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Oszkár nagyon érdekesen ír A tanítónőképzés különleges szempont
jairól. Jól mondja, hogy a nőnek tanítóvánevelése könnyebb, mert 
természetesebb. A nő természetében öntudatlan ösztönösséggel nyugszik 
a nevelő. A tanítónőképzést tehát ne tereljük az általános tanítóképzés 
irányába, hanem a tanítónőképző maradjon meg a mai alakjában, de 
kettős tagozásban. Álljon négy alsó és két felső osztályból. A négy 
alsó tanterve az általános műveltséget szolgálja, de nem sablonos közép
iskolai átvétellel, hanem a női lélek különös kívánalmának figyelembe
vételével. Kenyeres E. folytatja „A gyermek gondolkozásának és világ
felfogásának fejlődése" című becses cikkét.

A Minerva 1929. évi 4—7. számában közli Weszely Ödön rektori 
székfoglaló előadását „Az egyetem eszméje és típusai“ címen. Szerinte 
az egyetem fogalmának tradíció alapján kialakult jegyei a következők : 
I. Az egyetemi fakultások összessége. 2, Az egyetemi tanárok és hall
gatók összessége. 3. Az egyetem hallgatói korporációkat alkotnak.
4. Az egyetemnek önkormányzata van. 5. Az egyetemnek jogai és 
kiváltságai vannak. 6. Az egyetem e jogokat és kiváltságokat valamely 
tekintélytől, a pápától vagy fejedelemtől kapja. A jövőre nézve meg
állapítja, hogy vissza keli térni az egyetem alapgondolatára: az egye
tem a tudománnyal nevel. A tudomány légköre magasabbrendű s 
nemesebb légkör, mint a mindennapi életé. De az egyetem főkép az 
önnevelés iskolája.

A Magyar Cserkész november 1. számában Faragó Ede „Lélek- 
járás“ címen ír, hogyan közelednek egymáshoz a magyar lelkek, hogyan 
érti meg a falu népe lassanként a cserkészeket. Ugyan ő a pusztuló 
pusztáról ír, Böhm Dezső pedig a magyar Liszt Ferencről. A november 
15-iki számban Kolozsváry B. megemlékezik Bethlen Gáborról, Csaba 
Jenő pedig apróságokat közöl Bethlen korából. A kitünően szerkesztett, 
változatos tartalmú számok azt az örvendetes tényt mutatják, hogy az 
idegen eredetű cserkészet immár specifikusan magyar intézménnyé vált.

A Néptanítók lapja október 4-iki számában vezető helyen Petri 
Pál államtitkár beszédét olvassuk, melyet az állami tanítók közgyűlésén 
mondott el. Vezető gondolata, hogy a tanítóságon fordul meg a magyar 
jövő s a tanítóság vállaira nemcsak a népiskolai oktatás nehezedik, 
hanem az iskolánkiviili népnevelés oroszlánrésze. Az irodalmi rovatban 
Törös L. melegen méltatja Nagy Miklós és Péter Z. új Spranger-fordí- 
tását. A november 18-iki számban Körösi H. „Hit és eszme" címen 
ismerteti a XXI. kát. nagygyűlést. — Laczka A. Magyarország részvé
telét a genfi kulturális kiállításon. Rusztik K. a pedagógiai szemináriumi 
előadások céljáról és munkatervéről értekezik.

A Városi Szülök Lapja november 15-iki számában Rajniss F. 
„A társadalmi erkölcsösség kialakulása a családban és az iskolában“ 
címen ír. Szerinte az iskola feladata a ma életét élni tudás előkészítése. 
A nevelés feladata az akarati élet kiváltása. Az a tudomány, amit az
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Élet honorálni tud. Nem csoda, hogy ilyen utilisztikus felfogással végre 
is amerikai példát ajánl követésre, a newyorki Horace Mann School-t, 
hol a tanulók külön jegyeket kapnak : az egészséggondozásból, rend- 
szeretetből, takarékosságból, gondolkodási higiéniából, polgári felelősség
érzetből, nagylelkűség és szellemi mélységből stb. Schnell János kívá
natosnak mondja, hogy a normális gyermekek lelki fejlődését is állan
dóan, szakszerűen ellenőrizzék.

A Vezetők Lapja októberi száma a jamboree-nak van szentelve.
Szelényi Ödön.

Külföldi lapszemle.
A „Revue Universitaíre 1929. évi 9. számából válogatott cikkek.
Maga a Revue szerkesztősége, mindjárt legelői, a középiskolai 

túlterhelésnek Európa-szerte érett ügyét bolygatja meg, illetve szak
emberektől, orvosoktól, a szülők szövetségének tagjaitól kér és vár 
sok-sok kérdő pontra feleletet, p l.:

1. A túlterhelést miről ismerni fel ? Egyforma-e fiuknál, leányoknál, 
kicsiknél, nagyoknál, kis és nagy városban ? Mi pontosan a túlterhelés 
ellen hangzó panaszok veleje ? 2. Hihető-e, hogy a szaktanári rendszer, 
az osztályba járó sokféle tanár idézte elő és súlyosítja a túlterhelést ? 
Az osztály-tanács elejét vehetí-e a bajnak ? Az osztályfőnöki rendszertől 
várhatni-e valamit? 3. Lehetséges-e a mai tanterv felforgatása nélkül, 
bizonyos tantárgyaknak egyik részét kötelezővé tenni, a többit a tanu
lók tetszésére bízni (optánsok), mint már a filozófiában teszik? stb.

G. Méautis egy kétnyelvű teljes francia Hesiodus kiadása alkalmával 
Hesiodus újjászületése című cikkben csodálkozva kérdi, honnan van 
az, hogy a mai időben, mikor annyi sokféle érték kerül „revízió, 
revalorizáció" alá, sem a francia, sem a svájci középiskolák tanterveibe, 
a köteles olvasmányok kánonjába nem jutott be még Hesiodus? Holott 
nem nehezebb megérteni mint Homerust; aztán a modern embert sok 
oldalról érdekelheti.

Hesiodus először is a föld költője. A parasztoknak, a gazdáknak 
énekel. Tanácsai nem irodalmi ízűek, még kevésbé kiszámítottak vagy 
ép célzatosak, önösek. Hesiodust egész más bordában szőtték mint 
Vergiliust. Az ő leckéi igazán a paraszthoz szóllanak, aki földjéből él, 
a rossz terméstől örökké fél, akár a mai gazda; Hesiodus mentegeti a 
gazdát többször, „mily jogtalanul vetik a szemére fukar s töprengő 
természetét.“ Azután Hesiodus a munka énekese. Nagy szó ez Görög
országban, ahol a kézi munkának az 5, századtól fogva, kevés volt a 
becsülete. Annak hasznát, szükségét hirdeti Hesiodus ékes versekben. 
Lenne tehát miből táplálni, képezni a mi ifjaink lelkét.

És ez még sem minden. Hesiodust Perses, a testvére, hamis tanuk, 
megvesztegethető bírók segítségével, apai örökéből per útján teljesen
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kiforgatta. Öt azért a rajta esett nagy jogi sérelem mégsem ábrándítja 
ki, bízik, hisz tovább is rendületlenül Dikében, az igazság istennőjében, 
Zeus leányában, akit maguk az Olympus lakói, az istenek is félnek, 
tisztelnek.

Ebben az igazság, jog után való élénk, szüntelen vágyódásban 
rejlik Hesiodus nevelő ereje. Az erőszak, a hatalom, úgymond, csak 
ideig-óráig győzhet. „Van bíró a felhők felett. Áll a villámos ég." Él 
Zeus a mindentehető, a legfelsőbb biró, sujtoló karja ránehezedik azokra, 
akik gyászos dolgokon, felebarátaik megrontásán törik a fejüket. Az 
igazság legdrágább tulajdona, legféltősebb kincse az embernek, legszebb 
kiváltsága, mely az állattól megkülönbözteti. A sok bölcs mondatomnál* 
lehet-e építőbb valami a fogékony fiatal lelkekre ?

Az igazságnak ily emelkedett, szinte föltétlenül teljes fogalma, 
amellyel Hesiodusban találkozunk, nem csupán az egyének egymáshoz 
való személyi viszonyaira illik és hat rájuk szabályozólag; hanem 
maguk a nemzetek is függenek Dike örök törvényeitől. Hesiodus olva
sása, a szerző szerint kitűnő alkalom a növendékeknek megmagyarázni 
.szép szerivel: mi tulajdonképpen (a „succus loliginis", az antant-lóláb 
itt látszik ki) — az a Népszövetség.

Dugard, az olasz tanároknak a fascizmushoz való kényes viszo
nyáról ad meglepő új híreket. Kezdi a megreformált érettségi vizsgákkal, 
amelyek, panaszolja az ottani közvélemény, bőejtésű, nagylyukú ros
tákhoz lettek hasonlókká. Aránylag nagyon sok ifjút át-elejtenek és 
pedig, itt sajog a seb méltán, nemcsak a léháját. Persze az új rendszer 
nevezetes alkotásáról, „állami vizsgáról“ lévén szó, amely sokak 
szemében kész „tabou“, mint sok egyéb, ami a fascizmusból született, 
a szülők és hírlapírók (mi telhetik tőlük ?) az intézmény helyett szegény 
tanárok, kivált a vizsgáztatók fejére öntik ki keserűcégük zuhatagát. 
Ök a ludasok, senki más — egész úgy mint erre mifelénk. Mintha a 
ló helyett azt biztatnók, aki rajta ül. Bizonyos iskolai tekintélyek sze
rint a főbaj onnét, hogy a tanárok általában nem igen sietnek leborulni 
„a felkelő nap" előtt s így az „új szellem" nehezen hatja, járja át 
a középiskolákat; a vizsgáztatók akárhányszor mereven elzárkóznak 
előle s könnyen beleesnek abba a hibába, hogy kérdéseik a felszínen 
mozognak, külsőségekkel, anyagi dolgokkal bíbelődnek, szakadozottak, 
kapkodok, összefüggetlenek, amelyek alapján nyugodt lélekkel nem 
igen mondhatni ítéletet a főkérdésről, t. i. az ifjak belső értékéről, 
érettségéről. Ezért a megrovó bírálatoknak bizony sokszor „vörös-kék a 
taréja“.

A jelöltekkel szemben az atyai jóindulat hiányát is nagyon sa
valják : holott — a közvádlók nézete — akiben az meg nincs, jobb ha 
leszáll a tanszékről. Nemcsoda, ha aztán sok mérges cikk jelenik meg, 
hol a tanárok etikájáról, annak a társadalmi osztálynak a bővítéséről, 
ahonnan toborzódnak, hol különböző fajtáikról, viszonyaikról s érde
keltségükről, olykor képzésükről. A nevelés céljait és eszközeit tárgyaló 
cikkek, beszédek, vetik szemükre, nem igen érdeklik őket —

* A ra n y  szava, a maxima, sententia egyértékese. A zért a sententiosus irály 
nála (1. P ró za i Dolgoz,) =  „m onda lm as irá ly“ . Használhatjuk mi is bátran 1
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szóval pedagógiai tudásuk, gyakorlatuk gyönge lábon áll. A középfokú 
oktatás fonákságainak jórésze innen ered; innen elsősorban az egyes 
tárgyak tanmeneti kapcsolatának hiánya, innen némileg a fegyelem laza
sága, melyet a tudásbeli biztosság sem bir mindig helyreütni, innen 
jócskán az a furcsa oktatói modor, amely tisztán az órai lecke magya
rázatára szorítkozik anélkül, hogy számot vetne azok lelki állapotával, 
akiknek magyaráz, végül ami fő, az a lassúság, amellyel az új szellem 
az olasz középiskolában meghonosodik. Különben, jegyzi meg csipősen 
egy cikkíró, ha nem javul az állapot, jobb lesz maholnap a géptaná
rokat egyenest grammofonnal, vagy még inkább radiofonikus készü
lékkel helyettesíteni.

Az olasz ifjúság vallásos nevelése sem tudott még, mint ugyan
csak a Revue hasábjain értesülünk, biztosan elhelyezkedni s meg
szilárdulni azon keretek közt, hová az új kormányrendszer a lateráni 
egyezmény alapján beilleszté.

A konkordatumí megállapodás szerint a híttani oktatást majd az 
egyházi felsőbbségtől kinevezett papok vagy szerzetesek végzik. Csak 
az egyház által jóváhagyott kézikönyvek használhatók, A tanítási eljárás 
módozatai még nincsenek pontosan megállapítva. Annyit azonban tud», 
vélnek, hogy a hittan nem lesz kötelező a növéndékekre. Vagyis a 
törvénytervezet szabad kezet enged a szülőknak: kívánják-e vallásos 
leckékben részesítni gyermekeiket vagy fölmentést kérnek részükre. 
Sokan szerettek volna teljes szakítást a középiskola és egyház között. 
Másrészt megint, ha a hittan, mint az előjelek gyaníttatják, csupán 
1—2 heti óra vékony táplálékára szorítkozik s elveszti állandó, termé
kenyítő érintkezését a többi tantárggyal, az megint a katolikusoknak 
lesz baj.

Általában az utolsó 50 év hagyományai, az oktató személyzet 
gondolkozásmódja, az a légkör, melyben az növekedett, a példaképnek 
piedesztálra állított hírességek tanítása, hagyatéka, a tanári s egyéb 
vezérkönyvek hangneme, végül a jelenlegi tantervekbe beivódott böl
cseleti vélemények, mind azt sejtetik a gondolkozó főkkel, hogy az 
olasz középiskola vallásosnak vallásos maradhat ugyan, de falain belől 
a dogma, vagy éppen katolikus-ellenes irányból könnyen feltámadhat 
a szé l. . .

Némi biztosítékot csak az nyújtana, reménykednek mások, ha 
a katolicizmus meg tudná vetni, mindjárt elöljáróban, a lábát, vagyis a 
középiskolai tanulmányok rendszerébe szervesen beilleszkednék és 
mellé — vagy inkább fölé helyezkedve a többinek, az olasz ifjú lelki 
épületének szögletköve, boltíve lenne, Ám, ha csak 1—2 heti órát nyer 
kegyelemből és mint tantárgy gépiesen, lélekteleniil kezeltetik, marad 
mi volt sokáig s az ma is sok helyen — félre tolt, színtelen hamupipőke, 
marad egyszerű türelmi bárcás hit, amilyet a régi türelmetlen századok 
ismertek. Primási rangra jut-e valaha a katolicizmus, töpreng egy lelkes 
híve vagy szégyenpadot ül majd az olasz középiskolában, arra csak a 
jövő tud megfelelni.

(Mezőtúr) Fejér Lajos.
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Megjegyzések.

1. Kultúrtanácsosok sem lehetnek már ezután a tanárok, a leg
újabb közigazgatási törvény értelmében. Az 1883. évi I. t.-c. lehetőséget 
nyújtott erre s több nagyobb városunk élt is ezzel a lehetőséggel, ta
nárokat állított a kultúrtanácsosi állásokba. Ügy tudjuk, hogy ezek a 
tanár-kultúrtanácsosok meg is feleltek hivatásuknak kifogástalanul, sőt 
az illetékesek teljes elismerésére méltóan. Nem is csodálkozhatik ezen 
senki; hiszen csak természetesnek kell találnunk, hogy a kultúr
tanácsosi állásnak nem válhatik hátrányára az, ha olyan emberrel töltik 
be, akit szakképzettsége egyenesen a kultúra harcosává avatott. Hiszen 
a józan ész, az államraison is azt diktálja, hogy minden állásra a leg
megfelelőbb szakképzettséggel rendelkező ember állíttassék. A  kultúr
tanácsosi állásokra tehát a kultúra szakképzett katonái, a tanárok, első
sorban hivatottak. Mert azt csak nem meri állítani senki, hogy a 
kultúrtanácsosok feladatai tisztán csak közigazgatási jellegűek, tehát 
csak jogászok hivatottak e feladatok elvégzésére! ?

Annál csodálatosabb, hogy az 1929: XXX.  t.-c. egyenesen lehe
tetlenné teszi, megszabott követelményeivel, hogy a kultúrtanácsosi 
állásokra tanárok is választhatók legyenek. Hiszen ez határozott vissza
esést jelent a múlt jól bevált gyakorlatával szemben! Pedig minden 
amellett szól, hogy ne hátraessünk, hanem előre haladjunk, a szak- 
szerűség, a kellő hozzáértés követelményének minél tökéletesebb meg
valósítása felé! Hát nem volt senki, aki ez új törvény tárgyalásánál 
észrevette volna ezt a ballépést s intő szavával legalább megakadályozni 
igyekezett volna e hibának a törvénykönyvbe jutását? Ügy látszik, 
nem volt.

Ám ha nem volt, utólag kell lépéseket tenniök a törvény hibájának 
jóvátételére azoknak, akiknek hibájából a hiba becsúszott a törvénybe, 
azoknak, akik elsősorban hivatottak a kultúr szempontok képviseletéle 
parlamentben és parlamenten kívül. Várjuk a jóvátételt s kérjük tanár- 
egyesületeinket a jóvátétel számontartására, sürgetésére. Borsos K.

2. Nyelvtudás és nyelvérzék. Hiszen éppen mert mint filológus
nak nagyobb körültekintést illik tanúsítanom a magyar igeragozásban, 
nem nézhettem el a nánk-ot határozott tárgy mellett. A nók-ot a 
nyelvérzék termelte ki éppen megkülönböztetés oéljából, tehát ismétlem: 
„kiszivattyúznánk a levegőt“, továbbá „befognánk az üvegcső végét“ 
helyett, mindamellett, hogy sokfelé így használatos, mégis fenntartom, 
hogy kiszivattyúznák a levegőt és befognák az üvegcső végét, 
a helyesebb; sőt a Szemle megérkezésekor jelenlévő színmagyar tanár
társaim szerint az egyedül helyes kifejezés.

Mert más a nyelvtudás és más a nyelvérzék! Kardos Albert 
tudhat magyarul, de magyar nyelvérzéke gondolkodóba ejt. így ír : 
„egy filológusnak illenék tudni“, továbbá „az adnók-vennők“ nem 
foglaltatik ebben a rendeletben. Két vaskos barbarizmus (germanizmus 
és latinizmus) ily rövid cikkben éppen elég, hogy kételkedjünk illetékes-
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ségében, nem is szólva az ilyen szövegezésről: „az élőbeszédből“ (van 
holtbeszéd?), „a köznyelvből való kimúlás szélén áll.“

így érthető, hogy károsnak tartja, ha „mindent arra a szeren
csétlen pesti rossz szólásra“ hárítunk. Hát nem hárítunk mindent rá, 
de ha nyelvvétségre akadunk, akkor irtjuk, még ha a pestieké is. Ki 
helyeselhetne olyan kifejezéseket: engesd, nem-e jön, jó l van föl
fektetve, szipkovic, stb., stb. ? De viszont a köznyelv — a koiné, 
amint azt egyik kitűnő professzorom szerette mondani — sem lehet 
döntő minden esetben, mégha a statisztikát hívja is segítségül!

A debreceni statisztika például a jöjjek, menjek, eredjék, a lú, 
a szíp alakot mutatná leggyakoribbnak ki, tehát be vele az irodalomba
— Kardos szerint.

Másutt nem „tudhassák“ iskoláztatás nélkül mi a helytelen, 
azért gyakran nem is „lássák“ meg a hibát: a statisztika itt is meg
lepetést hozhatna. Szóval a népnyelv, a köznyelv és a statisztika is 
csak viszonylagosan irányadó, mint a régi nyelv.

Különben Kardos Albert új szempontot is hozott a nyelvtudo
mányba: a testesség elvét: „ . . . a  nánk-nénk rag viszont úgy is tes
tesebb rag, könnyen elbírhatja a határozatlan tárgyon kívül a határo
zott tárgyra való vonatkozást is.“ Nagyon derék egy módszer, ezzel 
sok rejtélyes nyelvjelenséget játszva lehet megfejteni és szerencsésen 
közeledünk Voltaire felfogásához, amely szerint az etimológia az a 
tudomány, amelyben a magánhangzók nem számítanak semmit, a 
mássalhangzók pedig igen keveset.

Figyelmembe ajánlja a VKM. 510-V-I-1929. rendeletét, mondván
— elavultsága ellenére is így írom — a jelzett miniszteri rendelelettel 
kapcsolatban, hogy olvassam azt szorgalmasan, bár: „Az adnók- 
vennök nem foglaltatik ebben a rendeletben. “ Hát ez mi 7 Ily módon 
még sok egyebet is ajánlhatna olvasás céljából, pl. a logartáblákat, 
szakácskönyveket, ezekben is aligha akadnék adnók és v e n n ö k -r e .

Azért is duzzog a n ó k -n ö k -r e ,  „mert ó, ő hangzójával elüt a többi 
igeragtól és ígejeltől“ — hát mit szól az ősi adnaiok (Veszpr. 6. 53, 
Lép. P. Tükre II. 96.) stb. alakokhoz?

A német nyelvtudósok a habadedun (a mai habend) alakot a 
„vokalfrohe Zeit“ termékeinek mondják a mai egyhangú alakjával 
szemben, nekünk az e hangzó ismert monotonizálása mellett csakugyan 
még inkább szükségünk van a magánhangzók változatára már csak a 
jóhangzás szempontjából is.

De még van valami, amit nyelvi kegyeletnek neveznék, ami 
megint a nyelvérzékből és nem a nyelvtudásból fakad, ez azt mondja: 
a használható régi formákat ne veszítsük el, őrizzük meg őket lehető
ség szerint — amint azt Arany János is teszi. Ha a kihalófélben levő 
bölényeknek reservation-okat nyújtanak nálunk Visegrádon, talán a 
forgalomban levő ősi alakokat is kíméljük, ne nézzük bizonyos szadisz- 
tikus örömmel pusztulásukat. Ma az orthológusok művét is méltányoljuk 
és óvatosabban bánunk a nyelv régi kincseivel. Ezt rendeli a nyelv
érzék, ha a nyelvtudás ezt a lelki szükségletet nem is ismeri.

Tartalmi szempontból idekívánkozik még egy megjegyzés. Azt>
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mondja Kardos Albert: „a köznyelvből' való kimúlás szélén . . A  ki
múlás időbeli jelenség lévén, időbeliséget jelentő kifejezés kívánkozik 
ide, tehát e kimúlás kezdete, folyamata, vagy végéről lehet logikusan 
szó. Széle a térbeliségnek van és amilyen szépen mondja Petőfi Öreg 
korcsmárosa, hogy lábai a sír szélén vannak, éppen oly zavaros és 
kusza képzeteket kelt, ha valaki kimúlás széléről beszél. A képes 
beszédnek is megvan a maga logikája. Lessing már régen kimondta, 
hogy az éles karddal és nem a fényes karddal vágjuk az ellenfelet: 
„tamquam cucurbitas crudas !“

Lehetne még mást is hozzáfűzni, de most mondja éppen egy túr- 
kevei barátom, hogy csak az adnák a helyes, egy hajdúsági és egy 
kolozsvári kollega zajosan helyesli felfogását. Én is. A cikk hangjáról 
és modoráról nem kívánok szólni.* Mohr Győző.

3. A  vándor tanulók. Azt mondják, hogy egy tanár munkáját 
akkor lehet igazán megítélni, ha I. osztálytól felvitte az osztályát az 
érettségire. Van ebben tényleg valami igaz is. De van sok feltételes 
dolog is. Előnye e rendszernek az, hogy a tanár tudja, hogy növen
dékeivel mit végzett eddig. Bizonyos lelki közösség fejlődik ki a tanár 
és felcseperedö tanítványai között. Hátránya, hogy a tanulók kiismerik 
az ember gyöngéit (a tanár is ember) s könnyen kiparirozzák a vár
ható vágásokat. Olykor meg is unják az embert. A fenti állítás 
azonban sok feltételtől is függ. Ilyen az osztály létszámának s tanulói
nak állandó hullámzása. Évekkel ezelőtt érettségire vittem egy osztályt, 
amelyet elsőtől kezdve tanítottam. Érettséginél az I. osztályból felvittem 
a növendékek 45 százalékát. A  többi úgy jött máshonnan. Most is ta
pasztalom, hogy pl. a jelenlegi III, osztályban lévő növendékek közzül 
az első osztályból kimaradt 67-ből 22. [A másodikba jöttek helyükbe 
mások (9). Ebből újra kimaradt a III. osztályra néhány, de jöttek 
helyükbe újak.] A mostani 54-es osztályban I-ből jött fel 42, máshon
nan 12. Úgyhogy mire ez az osztály felvergődik az érettségiig, tekintve, 
hogy IV. után mehetnek képzőbe, kereskedelmibe, katonaiskolába stb., 
az I. osztály tanulóanyagának csak igen kis százaléka marad meg. 
A folyton jövőket aztán egyszínűre kell mázolni a többiekkel, ami 
sisyphusi munka. Tehát csalóka az a kijelentés, hogy a felfelé menő 
tanítási rendszer minden esetben próbaköve a tanár tanítási ered
ményének. Gulyás József.

* E  felelettel a vitát lezárjuk. Szerk.

Egyházi és iskolai hírek.
A TGyNA-ból hirdetett ösztöndíj-pályázat eredm énye. A z  Országos Re

formátus Tanáregyesület hajdúböszörményi közgyűlése 13, sz. alatt felterjesztést 

intézett az egyetemes konventhez, hogy a T G y N A  évi jövedelmének 25"/t>-ából 
ösztöndíjakat adhasson ref. tanárok gyermekei számára, A  konvcnt 159,1929. sz. 

határozatában hozzájárult 10— 12 drb 600, illetőleg 400 pengős ösztöndíj létesítéséhez.
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A  központi igazgatóság ez alapon kihirdette a pályázatot. Szeptember 10-ig 
22 pályázat érkezett, ak ik  egy kivételével, ak inek á llam i ösztöndíja van, m ind ille 
tékesek voltak az ösztöndíjra. Ezért az igazgatóság október 4-i gyűlése, a Protestáns 
Tanügy i Szemle 1929. novemberi szám ában megjelent ösztöndíj szabályzat figye
lembe vételével, úgy döntött, hogy 3 pályázónak 500 P, 2 pá lyázónak 400 P, 6 pá
lyázónak 300 P. 10 pá lyázónak 200 P  ösztöndíjat ad. M ive l azonban az említett 
159/1929. 12. konventi végzés- az egyetemes tanügyi bizottság 71. sz. határozatát, 
mely szerint az ösztöndíjakra való  felvételt a konvent felhatalm azása és utólagos 
megerősítése alapján az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága gyako
rolja, megváltoztatta, mégpedig ily  módon : „A z  ösztöndíjra való felvételt az Országos 
Rnformátus Tanáregyesület igazgatóságának javaslata alapján az egyetemes konvent 
gyakorolja", ezért az igazgatóság a konventi elnökséghez javaslatát megerősítés 
végett azonnal felterjesztette. A z  elnökség azonban a felteriesztést visszaküldötte, 
m ivel a 159/1929. sz. határozatnak nem m indenben felelt meg az igazgatósági ha
tározat, mert 21 tanulónak adott 500— 400— 300— 200 P  ösztöndíjat, pedig a konventi 

határozat szerint 10— 12 drb 600, ill. 400 P-ős ösztöndíj létesítendő.
Ezért az igazgatóság november 9-én új határozatot hozott, mely szerint 5 

pályázót 600 P-re, 7 pályázót 400 P-re terjesztett fel
A  konventi elnökség 4136/1929. sz. határozata szerint felvétettek 600 P  ösztön

díjra : M ajo r Piroska IV. é. bh. Bp., Pátkay Imre I. é. bh. Debr., Syunyoghy János 
IV. é. bh. Bp., Bede Zoltán III. é. bh. Debr., Szeőke Ká lm án IV. é. orvosh. Grác. 
—  400 P  ösztöndíjra: K ovács  Pau la  111. é. polg. isk. tanárjelölt Szeged, N ikodem usz 
Ilona V. é. tanítónők. Debr,, M árk  Judit I. é. bh. Debr., Lengyel Géza IV, é. á lla t
orvos h. Bp., Vörös Judit III. é. bh. Bp., Dávid Ilona I. é. bh. Szeged, K irá ly  Uzor 
V ili.  rg. Kiskunhalas. (Összesen 5800 P.)

A z  ösztöndíjak I. fé lév i részletét a pénztérnok postatakarékpénztár útján mór 
megküldötte. Kéri az illető tagtársakat, hogy az összeg kézhezvétele után címére 
azonnal és feltétlenül nyugtát küldjenek.

A z  elmaradt 9 pályázót igazgatóságunk a február hóban esedékes neve

lési segélyből próbálja majd kárpótolni, amelyre a pályázati hirdetményt a központi 
igazgatóság 1930. január végén ki fogja bocsátani. Jakucs István pénztérnok.

K álvineum i V édőszövetség. A  Kálv ineum ok neve alatt ismert árvaotthonok

(Hajdúböszörményben, Nyíregyházán és Budapesten) alátámasztása érdekében, azért, 
hogy e szeretetintézmények m inél több árvára terjeszthessék ki a fe lkaro ló szeretet 
áldott munkáját, ez Istentől való alkotások igazgatótanácsa egy védő tábort, ú. n. 
Kálvineumi Védőszövetséget akar a magyar református egyház azon tagjaiból meg

szervezni, ak ik  szívükön v ise lik  az árvamentés nagy gondolatát és krisztusi parancsát. 
E  cé lbó l diakónusokat indított útnak az igazgatótanács, ak ik  az egyes gyülekezetek
ben személyesen fogják felkeresni a híveket, hogy elvigyék hozzájuk az Ige üzenetét: 
Krisztus reájuk is számít, m ikor az Ő kicsinyeiről van szó. A  Védőszövetség tagjai 
évi 1 pengőre szóló fizetési kötelezettséget válla lnak. O lyan összeg, am it csak az 
tagadhat meg, aki ennyit sem költött soha hiábavalóságra.

Kedves Testvérünk ! A  Ká lv ineum  d iakónusa be fog kopogtatni a T e  hajlékod 
ajtaján is. E l fogod kü ld en i?  Meg vagyon irva : „Am ennyiben megcselekcdtétek 
eggyel emez cn legkisebb atyém fia i közül, énvelem cselekedtétek meg." Máté 25— 40. 

A z  Ö kicsinyeiről van szó I Ne maradjon helyed üresen a Ká lv ineum i Védőszövet
ségben.
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A  dunamelléki ogyházkerületben Pély Lajos K IÉ  tag, Budapesten Gergely 
József, Dunántúl Tóth Lajos diakónus, T iszón innen Karásty Ilona oki. tanár működnek.

A bánatfillérek. Egy éve, hogy megindult a Ká lv ineum  bélyegakciója, bizo
nyára érdeklődéssel várja a református lelkészek közvéleménye, hogy a magunk 
erejéből mit tudunk elérni a Ká lv ineum ok fenntartáséra. Azt reméltük, hogyha nagy 
adományokra, patronusokra nem támaszkodhatnak is református egyházunknak 
szeretetintézményei, a lelkipásztorok szivére, ezer apró erecskéből, k ics i adom ányok
ból, naponkénti meleg szívdobbánásokból összehordott összegekre mégis csak ró 
lehet b ízn i az árvák gondját s a Ká lv ineum ok atyjának, a  papi árvák atyjának, K iss 
Ferencnek ezer gondjait ezer felől meg lehet könnyíteni. Reméltük, hogy évi 10— 15 
ezer pengő a Kálvineum  bélyegakcióból nemcsak az intézmények háztartását köny- 

nyíti meg, hanem ébren tartja a felelősséget s a ielkészi szolidaritást neveli bennünk 
a lelkészárvók iránt.

És az eredm ény: 98 egyházból az egész évben befolyt 3237.53 P. Ezer le l
kész fiókjában pedig ott hevernek ma is a bélyegek, meg se próbálta, hogy mit 
lehetne tenni forgalombahozatalukra. Á tok  ez, tehetetlenség, vagy közöny, —  vagy 
m ind a három együtt? —  Ennél szomorúbb statisztikai kimutatás nem igen van 
egyházi életünkben, 98 egyházból 3237 pengő, ezerből pedig 0, 0, 0. 0. Ped ig az a 
98 egyház m ilyen ékesen szóló tanúbizonyság, hogy a fillérekre és a papi szívekre 
is ró lehetne építeni a Ká lv ineum ok terheit.

Ezt a statisztikát, amely más vonatkozásokban is olyan megbénító, k i kell 
korrigálnunk. A  közönyt úgy lehet k ikorrigáln i, hogy minden mulasztásért, melyet az 

árváknak va ló  gyűjtés elhanyagolásával elkövettem (mikor a konfirm áció i lapokra, 
anyakönyvi kivonatokra nem tettem órvabélyeget), magamat büntetem meg és a 
magaméból pótolom, Ez az önkéntesen válla lt büntetés, a bónatfillérek lefizetése 
megtanít a közöny és a tehetetlenség elűzésére, megtöri az átkot és megneveli ben
nünk a szolidaritást. A z  íróasztalodra, a feleséged és gyermekeid arcképe, vagy a 
b ib liam ondósod mellé írd oda ezt a nevet: Kálv ineum ok —  és jövőre más tesz a 
statisztika. Szabó Imre.

Dr. A n ta l Gézát, a dunántúli ref. egyházkerület püspökét, ref. tanáregyesü

letünk tiszteleti tagját, hosszú ideig alelnökét, Pápa városa d íszpolgárává választotta, 
arcképét a városi közgyűlési terem részére megfesteti s a  város egyik terét róla 
nevezi el. Pápa városának eddig m indössze négy díszpolgára volt, köztük Kossuth 
Lajos, Jóka i M ór és Vaszary Ko los ; most dr. Antal Géza lett az ötödik díszpolgár, 
méltó az elődökhöz. A  ritka szép kitüntetésnek mi is szívbő l örü lünk s kívánjuk, 
hogy az új díszpolgár sokáig legyen d ísze Pápa városának, a ref. tanárságnak, 
sokáig szolgálhassa a magyar ref. egyház, a magyar nemzet szent ügyét az eddi
giekhez hasonló fényes sikerekkel.

Dr. E rdélyi Lajos egyetemi magántanár, ref. tanáregyesületünk régi érdemes 

tagja, érdemei elismeréséül rendkívü li tanári címet kapott. Szívből gratulálunk a 
k ivá ló  munkássággal kiérdemelt szép kitüntetéshez.

Dr. Rácz Lajos sárospataki teológiai tanárt meleg ünneplésben részesítették 

tanári működésének 40. évfordulója a lkalm ából. A  sokoldalú, fáradhatatlan tudós, 
büszkesége a magyar protestáns tanári rendnek és ezért Szem lénk js az évforduló 
a lka lm ával szeretettel köszönti és az elismerés zászlóját lobogtatja meg előtte
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A Társadalmi E gyesü letek  Szövetségének  országos e ln ök sége  jubileumt 

érdcmjelvénnyel tüntette ki Pintér Jenő főigazgatói. G ratu lá lunk!

a csurgói ref. reálg im názium  nyugalmazott tanára novem
ber 22-én, 76 éves korában elhunyt. !. -

a debrecenj ref. g im názium  nyugalmazott tanára 73 -éves 

korában meghalt. Temetése november 30-án volt.

nyugalmazott székelyudvarhelyi ko llég ium i tanán ,78 éves 
korában elhunyt.

Minden egyházi okmányra, iratra, levélre ragasszunk árvabélyeget!

az orvostudom ányok doktora, a gyermekgyógyászat 
nyug. r. tanára, a debreceni egyetemen elhunyt. 

Budapestén helyezték örök nyugalomra.

M ayer Endrét, a volt eperjesi ev. teol. akadém ia utolsó dékánját, 70. szü
letésnapja a lkalm ából tisztelői meleg ünneplésben részesítették. A z  Evangélikus 
D iakón issá Nőégylet művészies k iv ite lű em lékalbum oi nyújtott át az ünnepeltnck. 
A z  Evangélikus Tanáregyesület levélben üdvözölte a nagyérdemű jubilánst. Reméljük 
hogy életének főműve : Jézus élete nemsokára nyomtatásban megjelenik. Kiadását 
minden módon lehetővé kell tenni!

Nagykőrös város közönsége november 16-án nagyszabású Bethlen-estét ren
dezett, melyen az ünnepi beszédet Rugonfalvi Kiss István egyet, professzor tartotta. 

Verseibő l felolvasott Áprily Lajos. Nagy hatást tett a szim bolikus tornagyakorlat, 
melyet Papp Váry Elemérné h itvallása nyom án tervezett és vezényelt Csapiár A 
tanítóképzőintézeti tanár.

Akiktől legtöbbet elvett a sors — az árváktól —, apát, anyát, 
adjuk nekik a legkevesebbet: pár fillért. Vegyünk árvabélyeget!

Szász Károly születésének század ik  fordulójára 5 kötetben adták k i a sok
o lda lú  írónak főbb műveit. A  centennárium i k iadást Ravasz L. és B ud a i G. közre, 
működésével Voinovich Géza rendezte sajtó aló. A z  5 kötet ára 75 pengő.

Olcsó és m égis k iváló lesz  az a Szavalókönyv és Játékoskönyv, mely a K e
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kiadásában je len ik meg. A  Szavaló
könyvet dr. Koczogh András budapesti tanár, a Játékoskönyvet pedig a szövetség 
titkárai szerkesztik, olyan anyagot közölve, am ely Magyarországon még úgyszólva 
ismeretlen. A  szövetség vezetősége 500 gyüjtőívet bocsájtott k i és tisztelettel kéri az 

ivtartókat, hogy legyenek jók az íveket visszajuttatni, ha többel nem, de legalább 
egy előfizetéssel. Segítsük a K IÉ  mozgalmat, hogy a kellő számú előfizető össze
jöjjön I A  két könyv óra (500— 100 oldal) előfizetésben 3 pengő. Kü lön-kü lön  1 pengő 

50 fillér. Portóra 8 fillér mellékelendő. Kü ld je  előfizetését e címen : Keresztyén Ifjú
ság i Egyesületek Szövetsége, Budapest, IX., Ü llő i út 29. 1. emelet.

Friss, ötletes és egészen  gyakorlati az evangélium i ifjúsági m unkások lapia :

Iglói Szontágh F élix ,

Gönczy Lajos

Török Péter,

K alocsay Endre,



419

az Ébresztő decemberi száma. A  32 o ldalon rengeteg anyagot találunk összezsúfolva : 
Fontos problém ák tárgyalása (A leánykérdés. A z  inasprobléma. Evangéliumot a 
protestáns cserkészcsapatokba, Iifjúsági lélektan stb.) anyag a munkához : Ismeret- 
terjesztő (Keresztyén ifjak családikörben, Eljegyzés és esküvő a kínaiaknál). Serdülő
munkánkhoz Programm és játék karácsonyra és szilveszter estére, összesen 22 cikk, 
5 kép, rendkívü l gazdag híranyag. Előfizetési ára évi 5 pengő. Budapest. IX., Ü llő i 
út 29. I. emelet.

Nem gondolja, hogy talán saját gyermekeit támogatja az árva- 
bélyegakcióval ?

Az Orsz. Ref. T anáregyesület pénztárába 1929. okt. 18-tól 1929. dec. 6-ig  
beküldtek : I. tagsági díjba : kecskem éti rg. 13 tag 78.— , Gyönk 6 tag 36.— , M is 
kolci leánygimn. 22 tag é 2 P, ráfizetés 44.— , Nyíregyházi leánypolg. 5 tag 30.— , 

Sárospataki akad. 44.—  (7 tag á 4 P, mert a tiszáninneni egyházkerületben a ta
nulóktól kért 50 f-l a Tanügyi Szemlére már megszavazták, 4 tagnak még 4 P  hát
raléka volt), Budapesti gimn. 21 tag : 126 P. Budapesti gimnázium  a múlt évre 80.—  P  
(tévesen a Prot. Tanügyi Szemlére volt elkönyvelve). —  II- TGyNA-ra: Hódm ező
vásárhely 716.80, Csurgó 448.—-, Gyönk 266.56, Békés 497.28 P. —  III- Prot. Tanügyi 
Szemlére: Csurgói fenntartó 40.— , tanárikar 40.— , Kecskeméti rg. 25.—  P (Mezőtúrra 
küldte). —  IV. Nagy Elek Hajdúnánás alapító tagsági díját 100 P-vel emelte.

A z  igazgatóság értesíti a tagokat, kogy az évkönyv kiadása az egyik köz
gyűlési előadás kéziratának elkésett beküldése miatt kissé késik, de valószínűleg a 
karácsonyi szünet előtt szétküldhető lesz.

A  pénztáros kéri az igazgató urakat, hogy a TG yNA-ra  szedett járulékokat 
december 31-ig küldjék be, mert ha be nem küldik, azzal veszélyeztetik az egyes 
tagtársak részére a nevelési segély és az ösztöndíj elnyerését. A  tagdíjakat és a 
Prot. Tanügyi Szemlére szánt hozzájárulásokat is szíveskedjenek beküldeni.

Jakucs István pénztárnok.





Szeberényi Lajos Z s .: Luther ultramontán ócsárlói. Békéscsaba, 1929. 
Ára 4 pengő.

f  Cholnohy László: Tamás. Egy vergődő lé lek  tö r té n e te . 
Budapest, 1929.

A  debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem tanulmányi,
fegyelmi és tandíjmentességi szabályzata. 1929.

Faragó Ede: Az öregcserkészet útjain. Budapest, 1929.
Sztrilich P ál: Táborozási könyv. Budapest, 1929.
Temesi Győző: Cserkészkönyv. V. kiadás. Budapest, 1929.
Baltazár D .—Imre S .—Révész I . : Olvasókönyv az elemi népiskolák 

III. osztálya számára. Budapest. Franklin.
Enchiridion: Dr. Luther Márton kiskátéja a gyülekezeti lelkészek és 

ígehirdetők számára. Kiadta a magyarországi ág. h. ev. kér. egye
temes egyház. Budapest, 1929.

Rugonfatvi K iss István : Az átértékelt Bethlen Gábor. Válaszul 
Szekfű Gyulának. Debrecen, 1929.

Szeberényi L, Zs. ;  Parasztok a világháború után. Budapest, 1929. 
Csekonics Erzsébet grófnő: Erdély kultúrképe. 1929.



Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“ 

könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-korút 21.

NYOMATOTT BORBÉLY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZŐTÚRON. 1929.
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