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vitéz dr. Hessemjei Lajos: Általános alapelvek az új tanterv számára. 1

Általános alapelvek az új tanterv számára.'

Az 1934. évi XI. te. a „középiskoláról“ 1934 május 29-én nyerte 
el az államfői szentesítést, és 43. §-ának 1. pontjában ez van ki
mondva : „Ez a törvény 1934. évi július hó első napján lép hatályba.“ 
E törvénycikk III. fejezete „A középiskola tanulmányi rendjét“ 
foglalja magában a 21. §-tól bekezdődőleg a 41. §-ig bezárólag. A 21. 
és 22. §-ok részletesen felsorolják a középiskolában tanítandó 
rendes'és rendkívüli tantárgyakat, s ezek után a 23. § 1. pontjában a 
következőket olvassuk : „Az egyes tantárgyak tanításában elérendő 
célt és ennek alapján az országos tantervet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, a hit- és erkölcstan tanításának anyagát és tantervét az 
egyházi, illetőleg felekezeti hatóságok állapítják meg.“1 2 Igaz, hogy 
e § nem szabja meg a tanterv elkészítésének az időpontját, de egészen 
természetesnek, magától értődőnek találtuk volna, ha az új tanterv 
ez év nyarán megjelent volna, és annak fokozatos életbeléptetését 
már e tanévben legalábbis az I. o.-ban, de esetleg az I. és V. o.-ban 
megkezdettük volna. Azonban közismert tény, hogy az új tanterv 
máig sem látott napvilágot. Ellenben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter még a nyár előtt kijelentette : „A középiskoláról szóló 
1934. évi XI. te.-két a maga egészében csak akkor kívánom végre
hajtani, ha a törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan a törvény szel
lemének megfelelő és minden részletében kidolgozott új tanterv is 
életbeléptethető lesz.“3 Vagyis ez tényekre átváltva annyit jelent, 
hogy az új tanterv megjelentetése legkevesebb egy évet késik.

Már nem régiben az ORTE idei, Budapesten tarto tt közgyűlésé
nek elnöki megnyitójában megmondottam a magam részéről ez 
elhalasztásra nézve a következőket : „Elsietni azonban nem kell a 
dolgot, mivel tanügyi kérdéseknél nagyon hasznos a kétszeres átgon
dolás, a lelkiismeretes meglatolgatás. Éppen azért csak helyeselni 
lehet, hogy a közoktatásügyi miniszter tulajdonképpen egy tanévvel 
elhalasztotta a tanterv megjelentetését. Valóban inkább később és 
jól, mint hamar és rosszul.“4 Ezt az álláspontomat természetesen 
ma is teljes egészében vallom, azonban azon hozzáadással, hogy az 
új tantervnek legkésőbb e tanév bevégződésével egyidejűleg meg

1 Elnöki megnyitó a Debreceni Tanári Kör 1934 december 20-án tartott 
gyűlésén.

2 Ezeket az adatokat mind az „1931. évi Országos Törvénytár“-ból köz
löm a 68—76. lapokról.

:l Hivatalos Közlöny, 193 1 12. sz. június 15. : 32,000—193 I. V. a. 1. sz. r.
4 l’rot. Tanügyi Szemle, 1931 okt. szám. 318 lap.
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kell jelennie, úgyhogy a jövő tanévben már életbeléphessen. Tudom, 
hogy az elkészítés közben, a részletek kidolgozásánál súlyos nehéz
ségek merültek fel, ellentétes vélemények erős harca indult meg és 
folyik, de mindezek ellenére is döntenie kell a kultuszminiszternek 
a megoldásra váró kérdésekben, és e téren is továbbhaladnia azon 
az úton, amelyen a törvény létesítése által jóformán közhelyesléstől 
kísérve megindult. További halasztgatás már nem szolgálna az ügy 
javára, hanem károkat okozna.

Most tehát egy tantervi adventben élünk : várjuk az új tan 
tervet. Temérdeket írtak és beszéltek e kérdésről az elmúlt közelebbi 
és távolabbi időkben egyaránt úgy a hivatásos köznevelők, mint az 
avatatlan tömeg tagjai. Magam is sokat foglalkoztam e problémával 
általánosságban és részleteiben, úgyhogy meglehetősen ismerem ez 
ügy minden csínját-bínját. Éppen azért azt vélem, hogy nem lesz 
káros futólag összegezni azon általános elveket, amiket az új tanterv
től a magam részéről feltétlenül megkívánnék, legalábbis helyes és 
jó voltának alapjául tekintek. Az advent érzelme nem lehet kizárólag 
passzív hangulat, amelyben a sült galambot készen a számba várom, 
hátha valami csuda folytán odarepülne, hanem ellenkezőleg cselekvő 
készség, mellyel a magam részéről is hatékonyan közremunkálok az 
óhajtott eredmény felidézésében és elérésében.

Mindenekelőtt a legfontosabbnak tartom azt, hogy a „magyar 
középiskola : a gimnázium“ (4. §) az I—IV. o.-ban legyen egységes 
tantervű, és csak az V. o.-tól kezdve váljék szét két vagy három 
tagozatra. Ez így ment ugyan át a köztudatba az új törvény nyomán, 
de határozottan és világosan kimondva sehol sincs, csupán csak 
sejteti az 1., 4., 22. §. Már a világháború előtt ez volt a magyar 
középiskolai tanárság legnagyobb részének az óhajtása, és az 1924. évi 
XI. te. után, amely ezen egyetemes kívánsággal ellentétben már az
I. o.-ban háromféle tagozatot létesített, az V. o.-ban pedig ezt ötre, 
sőt hatra fokozta, méginkább erősödött ez a kívánság. A mostani 
törvénycikket megelőző tárgyalások jóformán egyhangúlag ezen fel
fogás jegyében folytak le, annál érthetetlenebb, hogy sehol erre 
vonatkozólag határozott rendelkezés nem történt. Azt egyáltalán 
nem kifogásolom, hogy a fiúk és leányok számára a 23. § egymástól 
esetleg eltérő tanterv lehetőségét is megengedi, de a fiúközépiskolák
nak alul, vagyis az I—IV. osztályban egységes tantervűeknek kell 
lenniük. Ezt követeli a nemzeti közművelődés egységes lelkisége 
és a pályaválasztás nehézségeinek a 10. életévről a 15-ikre való cél
szerű kitolása.

Egy másik sarkalatos elv a harmonikus nevelés megvalósítása, 
a nevelési egyensúly biztosítása. Előzőleg már többször foglalkoztam 
ezzel a nagy nyilvánosság előtt.5 Rámutattam arra a tényre, hogy

5 „A tanulók túlterhelése“ c. értekezésemben, megjelent Debrecenben, 
1928-ban. — A Protestáns Tanügyi Szemle 1932. évi. 223. 1. : „Új reform, 
középisk. tanterv“ és 305. 1. ,,Üj tantervűnk“ c., 1933. évi. 121. 1. „Tantervi 
mozgalmak“ c. cikkeimben.
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az elmúlt félszázad alatt az európai szárazföldi középiskolai köz
nevelés, s közte természetesen a mienk, a magyarországi is, teljesen 
egyoldalúvá lett : értelmi nevelést nyújt talán 90%-ban, és a maradék 
10% esik csupán az erkölcsi és testi nevelésre. Ennek a túltengésnek 
szükségszerű következménye lett egyfelől a test elgyengülése, el- 
satnyulása, elidegesedése, másfelől az erkölcsök meglazulása, lezüllése 
már az ifjúkorban. Igaz, hogy legújabban a testi nevelés terén sokat 
segített különösen a sport művelése, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ez még mindig csak egy kis töredékére terjed ki az ifjúságnak, 
tehát a nagy egész kívül marad e jótékony hatás területén ; s az is 
figyelembeveendő, hogy az idén kezdeményezett osztályfőnöki óra 
az erkölcsi nevelés fokozottabb gondozása felé ígér határozottabb 
és céltudatosabb előhaladást. Azonban ezek csak ígéretek, töredék
munkák, részletjavítások a feltétlenül szükséges és általános érvé
nyességű orvoslás helyett. Minden erővel arra kell törekedni, hogy 
a kívánatos egyensúly az értelmi, erkölcsi es testi nevelés között 
helyreálljon. E célból az osztályfőnöki órákat végig rendszeresíteni 
kell az egész középiskolai oktatáson keresztül és ezenkívül más 
hathatós tényezőit is ki kell fejleszteni az erkölcsi nevelésnek, viszont 
az ép test érdekében lehetőleg minden délelőtt a negyedik órát könnyű 
játékórává kell átalakítani, amelyen a gyermekek megpihenve fel
üdüljenek és úgy tanuljanak tovább a délelőtt folyamán. Nagyon jól 
ismerem egy ilyen újításnak mindenféle nehézségeit, de ezek egyrészt 
nem legyőzhetetlcnek, másrészt nemzetünk mindkét nembeli ifjúságá
nak megbecsülése, sorsának megjavítása s ezen keresztül hazánk 
jövőjének boldogabbá tétele minden áldozatot megér. De ugyanezen 
kiegyensúlyozást végre kell hajtani a múlt és a jövő tantárgyai 
között is mondhatom így is — a gimnázium és a reáliskola igényei 
között is. Az élet a maga rohanó ütemével o tt dübörög és száguld 
minden középiskola körül és helytelen lenne, ha ezt az iramot és 
ezt a követelő zajt nem érzékelnők, hanem homokba dugott fejjel 
kizárólag az óklasszikai tanulmányok egyedül üdvezítő voltára 
esküdnénk. Sőt én ugyanide sorozom be, ezen „követel“ rovat 
alá a művészeti nevelés szükségességét is, amely olyan ta rto 
zása a magyar középiskolának a magyar művelt középosztállyal 
szemben, aminek törlesztését a végtelenségig prolongálni súlyos 
hiba lenne.

Harmadik követelménynek állítom fel a nemzeti tantárgyak 
fokozottabb mértékű tanítását. Ezt különben az új törvény is hang
súlyozza, mikor az 1. §-ban ezeket mondja : „A magyar középiskola 
feladata, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, 
a magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános művelt
séghez ju t ta s s a .. .“ Tehát a „magyar nemzeti művelődés szelleme“ 
itt olyan irányvonalnak van kijelölve, amihez igazodnia kell az egész 
középiskolai oktatásunknak. Ez nem is lehet másképpen még más 
időkben és korszakban sem, de különösen így kell annak lenni éppen 
ma, amikor világszerte a fajiság érzése uralkodik a nemzetek kül- és

í*
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belpolitikai tevékenységében.6 Csak megismételhetem, amit nem 
régiben mondottam : „Kis és nagy népek egyaránt fokozott erővel 
építik ki fajiságuk kínai falait és sokszor túlzottan követelik élet- 
jogaikat még más népek rovására is. Valóban egy ilyen korszakban 
nekünk, árva magyaroknak sem lehet más köznevelési főcélunk, 
mint a nemzeti művelődés eszménye, m int a magyar íajiság minden 
irányú kiképzése. Ezért az 1934. évi XI. te. célkitűzése a mai idők 
szelleméhez igazodik és e korszak szellemtörténeti fejlődésébe kerek- 
deden beleilleszkedik. Ha valaha, úgy ma kétségtelenül „hungaro— 
centrikus“ köznevelésre van szükségünk.“

További rákfenéje a mai magyar középiskolának, amit okvet
lenül gyökeresen orvosolni kell, a tanulók túlterhelése. Közismert 
kérdés, amit unos-untalan felemlegetünk, ellene panaszkodunk és 
harcolunk, megszüntetéséről tanácskozunk és javaslatokat terjesz
tünk elő, de lényeges változás és javulás még sem történt e téren mind 
maiglan. Pedig ezen a bajon feltétlenül segíteni kell az új tantervben, 
mégpedig nemcsak tessék-lássék módon és mértékben, hanem 
gyökeresen. Az orvoslásnak először az elvégzendő tananyag mennyi
ségét kell jelentékenyen csökkenteni. Hangsúlyozom, hogy ez a 
csökkentés kiadós, terjedelmes legyen, és nem szabad megelégedni 
csiri-biri kihagyásokkal, a területek szélén mozgó nyírbálásokkal. 
Arra el kell készülni, hogy a szakemberek körömszakadtig fognak 
védeni minden sort, minden fejezetet, minden részletet, de a végre
hajtó legyen érzéketlen ezekkel az elfogult ellenvetésekkel szemben 
és könyörtelenül hagyogassa el a ma elvégzésre kijelölt tananyag 
jelentős hányadát. Ma már az egyes szaktudományok annyira fel
duzzadtak, hogy csak alapelemeik megtanulását és tudását igényel
hetjük az ifjúságtól, és vétek lenne ezeken túlmenőleg aprólékos rész
letek ismeretét is megkövetelni tőlük. De az orvoslás második fel
tétele a mai heti óraszám arányos csökkentése. Ma az I. o. 10 éves 
gyermek is és a VIII. o. 18 éves ifjú heti 30—30 órán á t görnyed az 
iskolai padokban, ezenkívül a délutánok is be vannak táblázva 
annyira, hogy a felső osztályos tanulóknak alig van szabad dél
utánjuk egész héten át. Így aztán nem csuda, ha este éjfélig fent- 
virrasztanak tankönyveik mellett, és reggelenként már kimerültén, 
eltörődve kezdik meg az új nappalt. E téren az I. és II. o.-nak heti 24, 
a III—IV. o.-nak heti 26, az V—VI. o.-nak heti 28, a VII—VIII. 
osztálynak heti 30 óra teljesen elegendő, azonban úgy, hogy ebben 
benne legyen minden, és az alsó osztályosok a hét egyetlen délutánján 
se. járjanak fel az iskolába, a felső osztályosok pedig egy, legfeljebb 
két délután. Az új törvény első fogalmazásában ezt az óraszám
leszállítást tartalmazta ; a magam részéről igen-igen sajnálom, hogy 
a végleges formában a 25. § nem ad határozott utasítást, hanem 
rendeleti úton kívánja szabályozni ezt a kérdést.

6 V. ö. a Prot. Tanügyi Szemle 1934. évi. 313—18. lapjain megjelent 
elnöki megnyitómból azt a részletet, amit a következő sorokban felelevenítek.
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Végül szükségesnek tartom  a középiskolába nem való tanulók 
kiválaszthatásának intézményes biztosítását is. A meghozott 32., 
33. §-ok e tekintetben nem elégségesek. Én híve vagyok a szigorú 
szelektálásnak ; erre részint Jnemzeti közművelődésünk színvonalának 
emelése késztet, részint azon szociális meggondolás is ösztönöz, hogy 
lehetőleg ne szaporítsuk a diplomás munkanélküliek számát. Ezzel 
a kérdéssel is foglalkoztam már más alkalommal7 bőven, és ott helye
seltem a miniszter által eredetileg tervezett szigorúbb intézkedéseket, 
s a magam részéről sajnálom, hogy azok a törvényből kimaradtak. 
Az emberiesség érzésének nemcsak az egyénnel szemben kell érvé
nyesülnie, hanem a fajta is jogosan igényt ta rt rá, márpedig a nem
zetünk közművelődési érdeke kétségtelenül a szigorú kiválasztás 
érvényesítését követeli.

Íme, ezekben foglalhatom össze azon alapelveket, amik egy új 
tanterv sarkalatos sajátságai lehetnek. A középiskola alsó osztályai
nak egységessége, a köznevelés kiegyensúlyozottsága, a nemzeti 
tantárgyak fokozottabb mértékű tanítása, a tanulók túlterhelésének 
megszüntetése és szigorú megrostálása olyan követelmények, amelyek 
nélkül a magyar középiskola egészséges és helyes továbbfejlesztését 
nem birom el sem képzelni. Vannak ugyan még részletkérdések, pl. a 
dolgozatok számának csökkentése, új tantárgyaknak : művészettörté
netnek, vegytannak, társadalomtudománynak a tantervbe való 
felvétele vagy fel nem vétele, a tanulók öntevékenységének céltudatos 
bevitele a tanítás munkájába, stb., de ezeknél a kifejtett öt alapelvet 
fontosabbaknak és a jövő fejlődés szempontjából döntőbbeknek 
vélem. Nagyon jól tudom,1 hogy ezek az alapelvek elcsépelt, agyon
tárgyalt kérdések, újat mondani róluk nem igen lehet, de mint kíván
ságok, merőben a jövő reménységei, és így nem lehet őket elégszer 
ismételgetni, szükséges voltukat bizonyítgatni, megadásukat egyre 
és egyre sürgetni. Azért összegeztem röviden én is e tekintetben gon
dolataimat, melyek immár egy hosszú pedagógiai pálya végén az 
eddig megszerzett tapasztalataimból szűrődtek le, hogy a mostani 
tantervi-adventben segítsek eszméket megindítani, termelni és meg
érlelni. Az elmúlt években különben is annyit foglalkoztam e kérdé
sekkel, hogy jogosan mondhatom el, nem járok valami „terra incog
nita“ útain, nem igazodom továbbhaladásom közben ötletszerűen 
és szeszélyesen hol itt, hol ott felbukkanó lidércfény-elvck után, 
hanem komolyan, gondosan és következetesen törekedtem elgondo
lásaimat megalapozni és felépíteni. Vajha e hosszas igyekezetem 
gyümölcse gyanánt lehetnék a felépítendő magyar középiskolai 
épület elkészítésénél legalább egy egyszerű téglahordó napszámos.

Debrecen. vitéz dr. Bessenyei Lajos.

7 Prot. Tanügyi Szemle, 1934. évi. 50—53. 1. „Megrostálás“ c. cikkein.
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A z új magyar nyelvi és irodalmi tanterv elé.

E sorok, noha alattuk csak egyetlen név vállalja a felelősséget, 
a legutóbbi években a magyar nyelvi és irodalmi nevelő oktatás körül 
nálunk elhangzott nézetek összefoglalására törekesznek. Az állandó 
szükségleten túl indítást adott hozzá a készülő új magyar tanterv, 
mely felé a tanárság nagy várakozással tekint. Amikor most bizonyos 
elveket és gyakorlati reformkívánságokat összefoglalunk, ez a vára
kozás és a magyar nyelvi és irodalmi oktatás megjobbításának 
reménye az elvek és kívánságok hangulati színezője.

Mindjárt elsőül fogalmazzuk meg tanítói és nevelői munkánk 
célját. E cél megfogalmazásában minden részletezés, mint az eddig 
történt, munkánk életszíneit és szellemi lendületét is veszélyezteti. 
Munkánk célja tehát, az általánosság minden feszítő és lökő erejét 
megtartván, nem lehet egyéb, mint a reánkbízott ifjúságnak magyar 
emberekké nevelése irodalmunk segítségével. E meghatározásban min
den szó a maga legteljesebb értelmével szerepel, tehát sem az egy
oldalú intellektualizmus, sem a még egyoldalúbb érzület-nevelés 
irányában el nem mozdítható. Azok számára, kikben ez a két szó : 
„ember“ és „magyar“ az elérhető teltségben él, a meghatározás már 
önmagában feladatra és munkára hívó, azoknak pedig, kik csak a 
részletezéssel tudják tartalm át megközelíteni, ám legyen rugalmas 
keret, mely a részletirányok felé való elmozdulást is megengedi. 
Egységet hangsúlyozunk itt és tanári szellemi magatartást, egyben 
pedig feljebbvalóinknak és ellenőrzőinknek kilátópontot, melyről 
munkánk minőségét és tapasztalható eredményeit nézhetik.

A célkitűzés azonban határok megjelölését is követeli. Minden 
elvünkben számolnunk kell azzal, hogy a nevelésünk alatt álló 
ifjúságnak nem minden egyes tagja formálható az irodalommal és 
nevelhető az irodalom számára. Azok az ifjaink ezek, kiknek felnőtt 
korukban a hírlapok szenzációi, a mozik revűi, a labdarugó-mérkő
zések és a limonádé-irodalom lelki megrendülései fogják esztétikai 
élményeiket szolgáltatni. Engedményekre kényszerülünk tehát, de 
az engedmények egyetlen pillanatban sem jelentik azt, hogy nevelői 
munkánkat a „múzsátlan“ réteghez idomítsuk. Tudjuk azt, hogy 
az irodalom legjobb alkotásaival való élés, valamint az ily úton való 
nevelődés mindig csak egy elitnek lehet igazi ügye. Ugyanakkor 
azonban látnunk kell munkánk felső határait is. Felnőtt szempontok 
túlzott erőltetése talán még nagyobb veszély, mint az engedmény
tevés. Álljon előttünk mindig a magasságmérő készülék, mely minden 
tanítói mozdulatnál figyelmeztet a szelepek kinyitására, de egyúttal 
a magasba emelkedést gátló terhek kidobására is.
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A magyar nyelvi és irodalmi nevelő oktatásban munkánk állan
dóan három területen mozog. A három te rü le t: olvasmány, elmélet, 
gyakorlat. E tagolás azonban nem jelent elválasztást, mind a három 
terület áthatja egymást, együtt alakulnak, s munkánk egyidőben 
tekint mindegyikre. Az olvasmány : legelső és egyetlen kiinduló
pontunk, az irodalmi megismerés alapja, szellemi tartalmak köz
vetítője s a nevelés erkölcsi és érzületi irányainak mutatója; az 
elm élet: elvonatkoztatás, általánosítás, a dolgok fölé emelkedés, 
rendszerezés és a megismerés tényeinek fogalmi rétegbe való át- 
tevése ; a gyakorlat: a nyelvi kifejezés tudatos birtokbavevése, 
alkotás, olvasmány és elvi megismerés visszavitele oda, ahonnét 
kiindultunk, az irodalomba. Iskolai munkánk e három területével 
akarunk itt most foglalkozni.

1. Az olvasmártyanyag szót kimondván, két kérdés áll rögtön 
elénk. Az egyik az anyag megválasztása, a másik az anyaggal való 
pedagógiai bánás.

Az olvasmányanyag kiválogatásában eddig nem egészen tisztult 
és hasznos szempontok érvényesültek. Igen korán szerepelnek oly 
olvasmányok, melyek csak a felnőtt eszme- és ízlésvilág szemszögéből 
értékesek, ugyanakkor pedig a felsőbb fokokon nem egyszer gyermek
ségekkel próbáljuk táplálni az igényesedé érdeklődést. Bizonyos 
olvasmányok (főként versek) tankönyveinkben a különböző 
fokokon állandóan ismétlődnek, s az anyag nem az előremenést, hanem 
az úntalan körbenforgást szimbolizálja. A legalsó osztályokban 
hosszadalmas és a gyermektől stílusban is messze álló elbeszélések 
találhatók, másutt a racionális morál unalmait, átélhetetlen leírásokat 
s a túlzottan hangsúlyozott történetiség hordozóit látjuk. A középső 
fokon a szempontok egész chaosza uralkodik. A stilisztika és retorika 
tanításában felhasználandó olvasmányok legnagyobbrészt ötlet
szerűen jelentkeznek. Egyik válogatás az irodalom fejlődésmenetét 
hangsúlyozza már a IV. osztályban, a másik litterarizált történelemmé 
alakítja á t az elolvasandókat. E zavar legvilágosabb példája az V. 
osztályos anyag, melyben tudományelmélet, gyakorlati tudnivalók, 
történettudomány, elavult retorikai formalizmus, műfajtörténeti 
rendbe állított lírai és balladaköltészet adnak egymásnak találkozót. 
A felsőbb fokon már egységesebb a szempont, s itt inkább csak a már 
előbb is említett primitívebb ízlést szolgáló anyagba való visszanyúlás 
szorítja ki az értékesebbet.

Áz anyag kiválasztásánál végre gyermek- és ifjúkor-lélektani 
szempontoknak is kell érvényesülniük. Susanne Engelmann, a neves 
német pedagógusnő szerint a középiskolai ifjúság olvasmányigénye 
a következők szerint alakul. Körülbelül a 12. életévig tart az ú. n. 
Robinson-korszak. Az olvasmányok legkedveltebbje itt már nem a 
mese, hanem a kalandos történet, úti leírás, az emberi vállalkozás 
sokfélesége, iskolai és gyermektörténetek. Versből csak az hat, ami 
gyermekien lírai, vagy változatosan epikus anyagú. Mindenütt lénye
ges a lehető rövidség. A 12 -15. életévig tart a balladás és drámai
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korszak. Oly olvasmányok valók ide, melyek harcoló, győztes vagy 
elbukó hősökről, a szeretet vagy gyűlölet összecsapásairól szólnak. 
Nem az elmélkedés, hanem a hősi eposz korszaka ez. A harmadik 
kor a lírai és a regényes időszak. Az én és az abban való elmélyülés 
előtérbe nyomul, az irodalmi mű ilyenkor kárpótlás az ifjúkori 
pesszimizmus szenvedéseiben. Jelentkezik a kritika, az alkotás titkai
ban való elmerülés, a lélek mozdulásainak felfedezése. A líra, az 
írói önvallomás, az emberi problémákat feltáró regény adja a leg
hatásosabb olvasmányokat.

Nem azért írtuk ezt le, mintha a már régen eltemetett (az olvasó
könyv-szerkesztésben még nagyon is élő !) Ziller-féle kultúrfok- 
elmélet helyébe egy másik elmélet monomániáját akarnék ültetni. 
Arról van szó, hogy az előbb vázolt minden tapasztalás által igazolt 
elvekkel homlokegyenest ellenkező szempontok ne érvényesüljenek. 
Vagy még szerényebben szólva, az olvasmányanyag egészíttessék 
ki oly elemekkel, melyek ennek a lélektani tapasztalatnak megfelel
nek. Különösen az alsó, a pedagógiai elvszerűségben a legelhanya
goltabb fokon tegyünk le arról a felnőtt mohóságról, mely a leg
naivabb olvasmányigényt a historizmus időelőtti hangsúlyaival meg
rontja. E fokon gyermek- és ifjúsági irodalmunk gazdag anyagának 
fokozott igénybevevését kérjük. Ne tartson senki attól, hogy ezzel 
a megkívánt történet- és népismeret kárt szenved. A gyermekhez 
szabott irodalom alkotásai több és elevenebb alkalmat adnak ezekre, 
mint hazai és külföldi krónikák nehéz ballagási! fordításai és etnográ
fusok szakszerű leírásai. A középső fokon sem szabad túlságosan 
régi anyaggal dolgoznunk. 11a csak kikerülhetetlen elméleti kényszer 
(pl. stílfejlődés megmutatása, régi szókincs stb.) nem követel mást, 
olvasmányanyagunkat lehetőleg ne vegyük száz évvel ezelőtti időből 
és csak igen óvatos mozdulattal, a régiség legeslegnagyobbjait 
megragadva szoktassuk tanítványainkat múltbeli szellemi erő
feszítéseinkhez. Legyen ez a multfelfedezés a legfelső évfolyamok 
feladata.

Az új tantervtől és utasításoktól magára a feldolgozás módjára 
nézve is gyakorlatibb tanácsokat várunk, mint az eddig történt. 
Eddigi utasításaink klasszikus megfogalmazásban megadják azt a 
végeredményt, ahová a tanári munkának el kell jutnia, de igen ritkán 
szolgálnak az iskolai praktikum mindennapját vezető ujjmutatással. 
Az olvasmányok eszmeindító megtárgyalására nézve a magyar 
tanárság teljesen tanácstalanul áll, s munkája az egyéni hozzáértés 
vagy nemértés távolságai között imbolyog. Az egyes tankönyvekben 
alkalmazott vezérkönyv megszületését, úgylátszik, hiába óhajtjuk : 
az anyagi nehézségek sokkal erősebbek a minden oldalról felhangzó 
kívánságoknál. De ha már ily vezérkönyvek kiadása nem lehetséges, 
indíttassák egy szegénységünkhöz mért, a pedagógiai gyakorlat 
legjobbjai tói szerkesztett füzetes sorozat, mely tisztán a praktikum 
talaján mozogván, megmutatja, hogyan kérdezzünk egy olvasott 
mű megértetése vagy valamely elméleti cél érdekében, E gyakorlati
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kiegészítés nélkül a legszebb tanterv és a legszuggesztívebb utasítás 
is csak holt betű marad.

2. Munkánk másik területe az elmélet, az olvasmányanyagnak 
fogalmi értékesítése. Pedagógiai közhelyet ismétlőnk, ha hang
súlyozzuk, hogy ez az elmélet mindig csak folyomány, az olvasmány 
egyik irányú eredménye. Az ismétlésre azonban szükség van, mert 
tankönyveink máig sem számoltak ezzel a már nem egyszer kiemelt 
követelménnyel. Esetleg megvalósul most az a tanári kívánság is, 
hogy minden osztályban csak egyetlen tankönyv lesz, az olvasó
könyv, de ennek anyaga olyan, hogy alkalmat nyújt az eddig külön- 
váltan élő elmélet természetes felépítésére. Ez a középiskola folyamán 
fellépő elméleti anyag három rétegű : a magyar nyelv fogalmi ismerete, 
az irodalomelmélet alapjai (az eddigi stilisztika, retorika és poétika 
anyaga) és irodalmunk fejlődésmenetének rajza.

A nyelvtan megismertetésénél végre egyszer már szakítani kell 
azzal a babonával, hogy a magyar nyelvtantanítás kötelessége az 
idegen nyelvrendszerek megalapozása. A magyar iskolai nyelvtan 
ma még teljesen a latin grammatika kereteire van ráhúzva, s ha tör
téntek is olyan igen hasznos megoldások, melyek a magyar nyelv- 
ismeret fogalmi tudatosítását induktív úton végzik, a latin nyelvtan 
logikuma, rendszer-formalizmusa állandóan gyengíti őket. Túl
ságosan korainak tartjuk anyanyelvűnk törvényeinek már a III. 
osztályban megtörténő teljes rendszerezését, általában pedig minden 
olyan munkának a magyar nyelvi és irodalmi oktatásra való reá- 
hárítását, amelynek (mint pl. az ú. n. ,,elemeztetés“-nek) a magyar 
beszéd- és íráskészség fejlesztése szempontjából semmi jelentősége 
nincsen. A magyar nyelvtannak vannak kétségtelenül érintkezési 
pontjai az idegen nyelvekéivel, de lényegében egészen más, és tanítása 
is egészen más célokért történik, mint ezeké. Mi lényegében mindig 
„ornata syntaxis“-t tanítunk, és csak ezen belül formai nyelvtant, 
míg az idegen nyelvtanok pusztán a nyelvi praktikum eszköz-rend
szereit. A magyar nyelvtan tanításában minden fogalmi ismeretnek 
stiláris célú főhangsúlya van. A nyelvi pontosságra és gazdagságra 
való törekvés visz el bennünket a melléknevekhez és főnevekhez, 
majd mindenfajta jelzős kifejezéshez, a cselekvés és történés nyelvi 
rögzítése az igékhez és jelentésbeli módosításaikhoz, a mondatépség 
érzete a mondatszerkezetek különféle formáihoz. Mi a nyelvi ösztön, 
a vérünkké vált szellemiség mozdulatait rögzítjük meg fogalmi síkon, 
az idegen nyelvtanok pedig rendszer-eszközöket adnak, s ezen az 
úton próbálják megközelíteni az idegen nyelvben megnyilvánuló 
szellemiséget. Útaink tehát éppen ellenkező irányúak, s ez az ellenkező 
irány tanításunk anyagára és módszerére nézve döntő jelentőségű.

A középső fok elméleti ismeretanyaga az, amit közös néven már 
az előbb irodalomelméletnek neveztünk, s eddig stilisztika, retorika 
és poétika megjelöléssel élte a maga eléggé bizonytalan pedagógiai 
életét. Mai formájában még egyike a legjobb alkalmaknak, hogy az 
elmélet agyonnyomja az olvasmányt. Ezen a területen maradt meg
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leginkább az a formalizmus is, mely a XIX. század előtti latin iskola 
hagyatéka. Nem csoda így, hogy már nem egyszer merültek fel ellene 
igen komoly vélemények. Vannak, kik ennek az anyagnak ezen a 
fokon, az eddigi rendszerességgel való tanítását korainak tartják. 
Mások viszont éppen a későbbi fokon végzendő történeti meg
ismeréshez elengedhetetlen fogalmi előkészítést látják benne. Leg
utóbb pedig inkább odairányulnak a nézetek, hogy a tankönyvek 
címében hangoskodó elméleti megnevezést el kell törölni, s az olvas
mányanyag céltudatos összeállításával domborodnék ki a bizonyos 
elméleti ismeretek felé való törekvés.

Valóban, valahol e tájékon kell keresnünk a középső fok elméleti 
anyagának pedagógiai értelmezését. Ami itt az elmélet címszava 
alatt történhetik, semmi más, mint az írásmű fogalmi megközelítése. 
Egyszerűbben mondva : megtanítása annak, hogy az írásmű ezerféle 
reánk tett hatásából a legfontosabbakat miképpen lehet a ráció 
szavaival mégrögzíteni. Az írásmű pedig formák és tartalmak által 
hat, s így az a három évfolyam, melyet eddig a stilisztika, retorika 
és poétika neveivel jelöltünk, összefüggő egység. Mind a három 
évfolyam anyagában az olvasmány-élmény megfogalmazásáról van 
szó. E munkában pedig a tagolásnak, az évfolyamokra való beosztás
nak nem szabadna úgy történnie, hogy az írásmű racionális megköze
lítésének lépéseit a IV. o.-ban csak a stílus, az V-ben csak a szer
kesztés, a VI-ban pedig csak a műfaj-elmélet törvényei segítségével 
tegyük meg. Ez a kizárólagosság eddig is csak tankönyveink elmélet
anyagában volt meg, a hozzáértő tanárok tanítása már túltette magát 
rajta. Most ennek egyetemessé kellene válnia. A mű mindig egyidőbcn 
hat stílusával, felépítésével és tartalmával, elméleti megközelítése is 
mindig az egészre irányul s ennek a munkának évfolyamokra való 
beosztása nem bizonyos elhatárolt utak kizárólagos végigjárása 
alapján történhetik, hanem a műismeret igényeinek fokozatos eme
lésével. A mai formalisztikus tagolás mellett pl. a IV. osztályos 
stilisztika nem egy része sokkal nehezebb, mint a poétika műfajmeg
határozásokat kínáló „elmélete“ , s ugyanilyen minőségbeli bizony
talanság van a retorikai anyagban is. A helyes csak az lehet, ha az 
írásmű okozta reakciók, e reakciók műben rejlő okainak fogalmi 
meghatározása, általában az irodalmi műről való véleményalkotás 
mindig a mű-egészt tartja szem előtt, de fogalmait a tanulók értelmi 
fejlődéséhez . mérten időről-időre gazdagítja, mélyíti és árnyalja. 
E fogalmi tudatosítás a IV. osztályban naivabb olvasmányanyag 
alapján végzendő, s a nyert fogalmak, bár azok lényegükben stiliszti
kaiak, retorikaiak és poétikaiak egyidőben, nem törekednek még
sem teljességre a rendszerben, sem subtilitásra a tartalomban. 
Az olvasmányanyag és a fogalmi képzés színvonala a következő évben 
emelkednék, hogy végül a VI. o.-ban már az irodalomelméletnek 
legalább azok a szerszámai kialakulhassanak, melyek az irodalmi 
nevelést lezáró történeti megismeréshez okvetlenül szükségesek. 
Nem győzzük azonban eléggé hangsúlyozni, hogy irodalmi névelő
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munkánknak legfontosabb ideje ez a hat esztendő, míg neveltjeink 
az irodalomtörténet közelébe érnek. E hat év okos felhasználásával 
áll vagy bukik irodalmi nevelésünk. Nem az irodalomtörténeti fok 
az, aminek módszerbeli megalapozása hiányos, hanem az odáig 
való út. Ha ez az út nem érezteti az állandó minőségbeli emelkedést, 
az irodalommal való élés fokozódó raffinement-ját, az irodalmi véle
ményalkotás egyre táguló horizontját, akkor nincs talaj, melybe a 
történeti megismerés magvait vethessük.

Éppen ezért egészen másodrendű kérdés, ami újabban szintén 
gyakran felmerült, hogy irodalomtörténet maradjon-e a legfelső fok 
anyaga, vagy pedig csak a legnagyobbakkal való foglalkozás. Sem 
irodalomtörténet, sem a kiválasztott nagy művekkel való foglalkozás 
nem végezhető az előbb vázolt előkészítés nélkül : e nélkül csak adat
szerű tudnivalókat adhatunk át tanítványainknak mindkét keretben. 
Hogy most mégis az irodalomtörténeti forma mellett döntünk, 
késztet erre az a meggondolás, hogy a magyar kultúrtudat megerő
sítése és kiformálása (kis nemzet vagyunk, s gyakran felébred ben
nünk a műveltségi kisebbrendűség érzése) csak a múltba visszanyúló 
történeti folyamat imponáló nagyságának megláttatása által történ
hetik. De éppen ez az irodalmi múlt termi a legnehezebb pedagógiai 
gondokat. Hogy irodalmunknak az a része, mely százötven évnél 
régibb, mily nehezen közelíthető a mai, még az újabb klasszikusokkal 
is ellenségesen szembenálló ifjúsághoz, minden magyar tanár tudja. 
Sopánkodással, minden-mindegy gesztusokkal, erőltető rendszabá
lyokkal itt nem segíthetünk. A régibb múlt irodalomismeretét át kell 
szervezni. Mondjunk le bizonyos részismeretek megköveteléséről s 
próbáljunk oly olvasmányanyagot tanítványaink elé adni, mely 
alkalmas arra, hogy a koronként változó és megújúló magyar szel
lemiség képét feltárhassa. Az idők embertípus-egységei, a korszerű 
eszmék, a múlt koronként felbukkanó feladatai, a gondolat egymás
nak szegzett ellentétes pólusai lehetnek azok a frissebb keretek, 
melyek által talán még a régibb irodalommal szemben rideg elutasi- 
tással viselkedő ifjúság is hozzámelegíthető a magyarság múltbeli 
erőfeszítéseihez. Ez új keretek megépítéséhez pedig sehonnét más- 
unnan, mint a mai irodalomtudományból vehetjük az anyagot. 
Nem azért, mintha az iskolának fel kellene rögtön habzsolnia az új 
tudományosság eredményeit, hanem mert ez a mai tudomány leg
kiválóbb művelőinek műveiben oly elevenné varázsolta a múltat, 
amilyenné a régibb nem tudta és nem is akarta. Hogy irodalomtörté
netek, melyek ez újabb szempontok irányítása mellett készültek 
(Farkas Gyula, Szerb Antal), már közönségsikereket értek el és ifjú
ságunk kezében is gyakran megfordulnak, kétségtelen jelei, hogy a 
tudomány életközeiben van, és megfelelő alakítással pedagógiailag is 
értékesíthető.

3. Olvasmány és elmélet állandó velejárója a gyakorlat, a beszédre, 
és az írásra, a nyelvi önkifejezésre való nevelés. Ennek első fele,, a; 
beszéd-nevelés, bár tanterveink és utasításaink eléggé emlegetik fon
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tosságát, egyre halványul iskolai gyakorlatunkban. A nemes értelem
ben vett elokvencia, a humanizmus ,,ékes szavú“-sága ma közéle
tünkben is csak nagyhangú, demagóg technikai mivoltában él. Pedig 
nem szabad elfelejtenünk, hogy a „beszéd- és értelemgyakorlat“ nem
csak az elemi iskolában tantárgy, hanem a középiskolában is. Útjai 
e munkának az értelmes, érzelmileg árnyalt felolvasásra, a könnyed 
és szabad előadásra való nevelés. Ismét csak a legalsó fokokon van 
e tekintetben a legtöbb teendő, különösen pedig a magyar vidék isko
láiban, hol zordan szemérmes és szótlan fajtánk gyermekeit a nagy
város vegyesebb származású fiataljai nem bátorítják a szabadabb 
szóbeli megnyilatkozásra. A verstanulás és a szavaltatás csak igen 
kis mértékben segít rajtunk. Olvasmányanyagunkat az alsó fokon 
oly kisebb prózai szövegekkel kell kiegészíteni, melyek előadásra 
alkalmasak. Történeti anekdoták, rövid párbeszédes jelenetek itt 
kitűnő szolgálatokat tehetnek.

Magától értetődik, hogy mindenfajta összefüggőbb „felelés“ 
is ily előadásgyakorlat. A régibb és ma is eléggé általános pedagógiai 
gyakorlat különös szeretettel használja ily célokra az olvasmányok 
tartalmának elmondását. Jó volna, ha ebben egy kissé óvatosabbakká 
válnánk. Tartalmat összefoglalni egyike a legnehezebb feladatoknak, 
s még a középső fokon sem könnyű az ebbeli következményeknek 
eleget tenni. Ha ennek segítségével próbáljuk a szóbeli előadásra való 
nevelést kezdeni, a megnyilatkozás elé oly akadályokat rakunk, 
melyek minden jószándékunkat leronthatják. A tartalmi reproduk
ciók beszéd-nevelő ereje meglehetősen kétes. A tanuló nem stilárisan 
igyekszik az olvasott szöveghez simulni, hanem minden gondja az, 
hogy a tartalom cselekvénydarabjainak egymásutánját megtartsa 
és közülök egyet se hagyjon ki. Beszéde tehát nem belülről formáló
dik, hanem külső kényszertől vezetett.

Az alsó és középső fokon e reprodukciós beszédgyakorlást inkább 
rendszeres szóbeli stílgyakorlatokkal kellene helyettesíteni. E gyakor
latok nálunk majdnem teljesen ismeretlenek, s az elkezdés tanácsai
ért a német és francia pedagógiai irodalomhoz volna ajánlatos for
dulnunk. Az alsó fokon szókincs-gyűjtés, a helyes szó megtalálása, 
a telt és pontos kifejezés-elemek felfedezése, a középsőn a mondat
alkotás, a mondanivaló szerves rendezése áll a gyakorlatok közép
pontjában. Ily gyakorlatokkal nyelvtanaink volnának kiegészíten- 
dők, hogy a nyelvismeret és a nyelvhasználat természetes kapcsolata 
helyreálljon.

A szóbeliség ily rendszeres gyakorlása az írásbeli dolgozat terü
letén hozná meg a maga gyümölcseit, s az írásbeli dolgozat ezzel meg
szabadulna nem egy olyan tehertől, mely ma még ránehezedik. 
A dolgozat ugyanis nem írásbeli felelet, melyben tudásanyagot ellen
őrzünk, hanem kifejezés és alkotás. Nincs borzasztóbb pedagógiai 
melléfogás, mint az, ha az I. osztály első írásbeli dolgozatául máso
lást vagy tollbamondást, később pedig valamilyen tartalmi kivo
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natot adunk, liz majdnem olyan, mintha valakit úgy tanítanánk járni, 
hogy előbb összekötözzük lábait. Hasonlóképpen nem szolgálja az 
írásbeli kifejezésre nevelés ügyét, ha az alsó fokon szinte vadásszuk 
a helyesírási és mondatfűzési hibákat. Hagyjuk ezt későbbre, és itt 
elégedjünk meg azzal, hogy kedvet ébresztünk tanítványainkban az 
írásra, folytonos prezenciába léptetjük és tágíttatjuk szókincsünket, 
s igazítjuk őket a leggazdagabban jelenítő, pontos kifejezés meg
találására. A helyesírás, a mondatfűzés beidegzésére az alsó fokon 
külön gyakorlatok valók, nem pedig az írásbeli dolgozatok. Szük
ségünk volna tehát oly tantervre, mely minden osztályra megálla
pítja azt a minimumot, éspedig a legpontosabb gyakorlati részlete
zéssel, mely az írásbeli kifejezésben célként és eredményként jelent- 
kezhetik.

A kezdő fokokon csakis az a jó dolgozat-téma, mely az írás-ösz
tönt felébreszti és felszabadítja. Ily téma csak egy van, de ez mérhe
tetlenül gazdag : az élmény. A „műfaj“ pedig, mely így létrejön, 
a beszámolás, a mások számára való tudtuladás. Pedagógiai elő
készítése a környezetben való látni tanítás, megfigyeltetés, esetleg 
egy hasonló teljesítményre felhívó olvasmány. Mint ilyen az élmény
téma minden fokon szerepelhet, természetszerűen a tartalmi minő
ség és a technikai követelmények megfelelő emelésével. A középső 
fokon már elindulhat a tartalom-elmondatás, de igyekeznünk kell, 
hogy valamilyen módon aktívvá tegyük : más, pl. drámai formába 
öntés, a történet valamelyik szereplőjével való elmondatás lehet 
ily, a fantáziát és az írást elindító mód. Itt fordulhatnak témáink a 
küzdő és harcoló ember, irodalmi területen pedig a hasonló vagy 
ellentétes tartalmú és hangulatú művek összehasonlítása felé. Régi 
vagy rossz szövegek stiláris helyreállítása, megadott száraz vázlat 
kiszínezése is igen termékeny alkalmakat kínál. Mindez ismét, a ter
mészetszerű emeléssel, a legfelső fokokon is felhasználható, de ki
induló pontunk itt erőteljesebben irodalmi. A művekben felmerült 
eszmék megvitatása, a jelen egyéni és kollektív kérdéseinek a múlt
ban való megkerestetése, korszellemek olvasmány alapján való meg
rajzolása és egybevetése, levelek, kritikák alapján irodalmi életfor
mák rekonstrukciója, nagy íróink küzdelmes életpillanatainak novel- 
lisztikus megformálása oly feladatok, melyekben mindig van annyi 
személyes érdekeltség, amennyi az írásos önkifejezés ambícióját 
útnak indíthatja. Ne várjunk azonban tanítványainktól sohasem 
beszélőgép-tulajdonságokat, ne várjuk vissza dolgozataikban saját 
szavainkat, ne írassunk velük ,,méltatás“-okat és „írói érdemek“ 
összefoglalását! A valótlan stílusnak, a szó erkölcsi megromlásának, 
a frázisnak termőtalaja ez ! Bár az a meggyőződésünk, hogy a jó 
írásbeli tétel mindig „alkalmi“, azaz az iskolai munkából, annak 
erkölcsi, eszmei vagy formai problémáiból születik meg, mégis igen 
hasznos volna, ha a még gyakorlatlan és kevésbbé találékony tanárok 
számára a tanterv mellé egy gazdag és az egyes osztályokra elren
dezett olv téma-gyűjtemény is szerkesztetnék, mely az írás-stílus
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középiskolai kialakításának munkáját legalább egy bizonyos mini
mumig meghatározná.

. ❖
E sorok olvasója bizonyára észrevette, hogy a fenti elmefuttatás 

az itt vázolt kérdések minden pontján a középiskolai nevelés-tanítás 
alsóbb fokai felé próbálta a figyelmet terelni. Valóban, ez is volt 
elhallgatott szándékunk. Ha ma irodalmi nevelésünk hiányairól 
esik szó, mindig hajlamosak vagyunk, hogy legfelül kezdjünk el 
tapogatni és a két legfelső osztály anyagának így vagy úgy beosz
tásával, óraszámemelési igények hangoztatásával, érettségi vizs
gálati rendszabályokkal, megtanulandó vagy elolvasandó művek 
„kánonijaival igyekszünk a bajokon segíteni. Az igazi teendők 
—- olvasmányanyag kiválasztása, fokozatos elrendezése, a megtár
gyalás módja, az elméleti képzés haladó felépítése, a szó és írás 
gyakorlatának szerves végigvitele — az alsóbb fokokon várnak reánk. 
Az alapzatban itt oly repedések vannak, hogy rájuk csak felemás és 
ingatag építmény, a félműveltség emelhető. Az új alapozás most meg
történhetik, ha új tanterv és régi tanári munkakedv úgy akarja.

Budapest. Kerecsényi Dezső.

A  latin irodalom tanítása.

Tanáregyesületünk budapesti közgyűlésén elnökünk a megvaló
sítás előtt álló középiskolai reformról szólva a következőket mondta : 
„A magyar tanárság pedig siessen segítségére az államkormánynak 
megfelelő eszmékkel, gondolatokkal, tervekkel... Ne utólagosan 
bírálgassunk, kifogásoljunk, gáncsoskodjunk, hanem előzetesen ipaiv 
kodjunk javaslatokat tenni.“ stb. Ez a minden kartársamnak szóló 
felhívás késztet, hogy szóvá tegyem a latin irodalmi oktatásra 
vonatkozó nézetemet az esetleges hozzászólások kedvéért is.

Az 1927-ben kiadott Utasítások a latin irodalmi oktatást tárgyi 
érdekkel és irodalmi szemponttal okolják meg. Az előbbinek célja : 
,,A latin irodalmi művek olvasásából magát a római népet akarjuk 
megismerni, hogy miként gondolkoztak a rómaiak a saját nemzeti 
múltjukról, a jelen feladatairól, hogy minő erkölcsi eszmék vezették 
cselekedeteikben.“ (54. oldal.) Az utóbbi szempontból azért szüksé
ges a latin irodalom olvastatása, mert nagyobb hatással volt irodal
munkra, mint a görög. (Közismert tény.) E két célnak megfelelően 
jelölik meg az Utasítások azokat az írókat, akiket vagy a római 
gondolat legpregnánsabb kifejezőinek, vagy pedig irodalmunkra leg
jobban bélyegnyomóknak gondolnak. A helyesen megadott célkitűzé
sen azonban rést ü t a tanterv azzal, hogy a VIII. osztályban az egyház
atyáktól is vesz fel szemelvényeket. Az irodalmi elvet elvetve, ezt nyelvi 
okokkal magyarázza. Vallás-erkölcsi szempontból lehetne beszélni 
ennek helyes voltáról, de azért ezek tárgyuknál fogva nem tartoznak
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a középiskolai oktatás körébe. Ugyanezek olvastatása eddig csak 
elméletben van meg ; átnéztem ugyanis az idén megjelent értesítők 
nagy részét, de a katholikus intézetekben sem láttam, hogy a VIII. 
osztály tárgyai között ott lennének. Maradjunk is meg a közismerten 
klasszikusok mellett. Azonban az a kérdés, hogy állítsuk össze ezek 
olvasásának sorrendjét ?

A most érvényben levő Utasítások a négy alsó osztály anyagának 
folytatásaként Liviust az V. osztályban olvastatják. Tekintve, 
hogy így megvan a szerves kapcsolat az előbbi anyaggal és erre 
fel lehet építeni a következő történelmi olvasmányokat, ez szeren
csés rendelkezés. De gyakorlati nyelvtanítás szempontjából is helyes. 
Hisz az alsó osztályokban elvégzett nyelvtan után az eredeti szöveg 
nagyobb nehézséget nem okozhat, mivel nyelvtanaink főként Livius 
nyelvén épülnek fel. Ennek az osztálynak költői olvasmánya az 
Anthologia néven összefoglalt lírai szemelvények. Amennyire örven
detes, hogy az eddig mellőzött Catullus, Tibullus és Propertius stb. 
is helyet kap a középiskola klasszikusai között, annyira nem tartom 
helyesnek, hogy ezek az ötödik osztályba kerültek. Semmi sem okolja 
meg ezeknek ebben az osztályban való tanítását, mert a) az irodalmi 
cél ellene mond ; b) eszthetikai szempontból itt  még felesleges ; 
c) tartalmilag (ha ugyan lírai költeményeknél tartalomról lehet szó) 
nem ide való ; d) stílus tekintetében túlkövetelmény. Részletezem 
kifogásaim :

a) Ellene mond az irodalmi célszerűség. A latin irodalmi oktatás
nak, mint minden irodalom ismertetésének célja, hogy az illető 
irodalomról egységes képet adjunk. I tt is tehát arra törekszünk, 
hogy a római líra fejlődését saját olvasmányai alapján ismerje meg 
a tanuló. Hogyan valósulhatna ez meg, ha már az ötödik osztály
ban elintézzük a lírikusok nagy részét és majd csak négy év múlva 
vesszük elő Horatiust. Akik már többször tanítottuk, tudjuk, hogy 
ekkora időközzel még jobb tanulóinknál is nagyrészt feledésbe 
mennek az ötödikben olvasott költemények. Catullus üde verseit, 
Tibullus és Propertius elégiáit rég elfeledték már, mire Horatiust 
elővettük. Nem láthatja és nem érzékelheti hát a római líra eleven 
életét.

b) Azonban eszthetikai szempontból is felesleges ebben az osztály 
ban. Ezek a költemények a fejlődés igen magas fokán állanak. Akár 
Catullus dalait, akár a többiek költeményeit nézzük, ezek a maguk 
nemében tökéletesek. Gondoljuk meg, hogy ötödikes diákunk min
den magyarázat mellett is mennyire érzi meg szépségét, mikor még 
nem is tanulta a különböző költői műfajokat és nem tudja, hogy 
mit is lásson szépnek. Poétikát ő VI. osztályban tanul és már V.-ben 
élvezze ezeket a költeményeket. Biz ez túlzott kívánság !

c) Azonban nem ebbe az osztályba való tartalmilag sem. — 
Catullus szerelmi dalai, Vergilius Bucolicái vagy leíró részletei, 
a két nagy elégikus költő művei nem 14, 15 éves gyermekek érzelmi 
és értelmi színvonalához szólnak.
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d) Mindezek mellett stílus és grammatikai szempontból nehe
zebbek, hogysem ebben az osztályban könnyen megbirkóznánk 
velük.

Ezeket nem az elmélet, hanem az ismételt gyakorlat mondatja 
velem. De éppen ezen fenti okok alapján szükséges, hogy a hetedik 
osztályban olvastassuk ezeket a nyolcadikban olvasandó Horatiushoz 
előzményül. Ekkor már meg is érti, élvezi is a tanuló és kétévi tanul
mánya alapján egységes képet tud magának formálni a római líráról.

Költői olvasmányul az ötödikbe kerülhetne Vergilius. A két 
latin auctor, Livius és Vergilius között meglenne a koncentráció 
is. Történelmi olvasmány és a római történelem a költő elképzelésé
ben ! Élénken szemléltetné a valót és annak égi mását. Livius munkája 
a történelmi tudat, Vergiliusé az eposzi hitel példája. A tanuló előtt 
elvonulnának a történelemből tanult, vagy az írókból olvasott 
történelmi események a költészet fátyolába takarva.

Tudom jól, hogy ennek a beosztásnak ellene szól az a nagyon 
megszívlelendő érv, hogy a VI. és VII. osztályban tanított Vergilius 
párhuzamos az ugyanezen osztályokban olvasott homéroszi költe
ményekkel. Kétségtelen, hogy ez nagyon szerencsés megoldás; 
de vájjon mi a nevelőbb és gondolkoztatóbb hatású? Az-e, ha rá 
tudok mutatni közvetlenül Vergiliusnál homéroszi utánzatra, vagy 
pedig ha feltárom a tanuló előtt a költészet és valóság közötti különb
séget? Az Aeneis most két évet k a p o tt; mi, csak egy évben olvastuk 
és egy évben olvastattuk sokáig, és mégsem sokkal kevesebbet végez
tünk, mint most. A fent említett Homeros és Vergilius kapcsolaton 
kívül nem is okolja semmi a kétévi olvastatást.

Tárgyi nehézséget nem okozna, ha már ötödikben olvasnók is. 
Talán azt lehetne ellene felhozni, hogy a kötött forma m iatt a tanulók 
nyelvkészsége ekkor még nem megfelelő a szöveg kellő megértésére. 
Ez meggondolandó ellenvetés ; erre azonban csak azt jegyzem meg, 
hogy az Aeneis nyelve semmivel sem nehezebb, sőt inkább könnyebb, 
mint a most olvasott lírai szemelvények nyelve.

Most a hatodik osztály anyaga Cicero politikai beszédeiből egy 
pár ; Sallustius és Vergilius. Az I—V. osztályban a tanuló kellő képet 
nyert a respublica Romana kialakulásáról, hogy a következőkben 
az imperium Romanum vajúdását szemlélhesse a hanyatló köztársa
ság és a megszületendő császárság között. Elérkeztünk Sallustiussal 
és Ciceróval a polgárháborúk korához. Ha az eddigi olvasmányok 
elénk tárták a római nagyságot a hősi jellemekben, ugyanennek 
a népnek képéhez tartozik az önmagával való birkózása is, ami 
a polgárháborúkban nyilvánul meg. Ezeknek pedig egyik legnagyobb 
hőse (ha ugyan a polgárháború vezetője hős) Caesar, akit az Utasítások 
törölnek az olvastatandók közül. Pedig gyakorlati szempontból is 
ajánlatos, mint a latin prózai stílus legvilágosabb művelője. De kor- 
történeti szempontból meg nélkülözhetetlen az ő De bello civili c. 
memoárja. Sallustius Rellum Jugurthinum át és Bellum Civile-jét 
egészíti ki Caesar említett munkája. Éppen azért ebben az osztály-
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ban Salliistiiis olvasását Caesarral folytatnám. Könnyű a szöveg? 
Talán Sallustius nehéz?

Költői olvasmányul pedig feltétlenül szükséges lenne egy víg
játék olvastatása. Tudom jól, hogy nagyon nehéz a mai ízlésnek 
megfelelő és az ifjúság kezébe adható vígjátékot találni. De Horatius 
költeményei között nem kell-e válogatni ? Irodalomtörténettanítás 
szempontjából nélkülözhetetlen egy vígjáték megismerése. De nyelvi 
szempontból is fontosnak tartom. Lássa és ismerje meg a tanuló 
a vígjátékokban jelentkező népnyelvet is. Nyelvtudása és nyelv
érzéke nem fog vele annyit romlani, mint amennyit nyer azzal' 
hogy ezek után még jobban tudja értékelni az igazi nyelvi urbanitást. 
Hogy ezeknek a vígjátékoknak nem sok irodalmi értéke van, azt 
én is elismerem ; de ezzel is világosabb képe lesz a mindennapi 
római életről és a római irodalomról.

A hetedik osztályba kerülnének azután Ciceró politikai beszédei. 
Igaz, hogy így elmaradna a Verres-féle beszéd. Ez esetben Sicilia 
műkincseiről csakugyan kevesebbet fog olvasni a tanuló, de ezzel 
nem fog sokkal kevesebbet tudni. Továbbra is megmaradna az osztály
ban Plinius ; az ő leveleinek előzményéül ugyanitt elolvashatnánk 
Cicerónak egy pár levelét. Ebbe az osztályba kerülne azután a római 
lírai Anthologia.

A nyolcadik osztály anyaga maradna a mai anyag : Horatius 
és Tacitus.

Eszerint tehát a következőleg állítanám össze az V—VIII. 
osztályok latin irodalmi olvasm ányait:

V. Livius, Vergilius.
VI. Sallustius ; Caesar : De hello civili. Egy vígjáték.

VII. Ciceró politikai beszédei; levelei; Plinius ; lírai szemel
vények.

VIII. Horatius ; Tacitus.
Az auctorok ilyen beosztású olvastatásával elérjük a tárgyi célt 

és az irodalmi szempontot is. Ugyancsak e kettős feladatot szolgálja 
az eredeti szöveg olvastatása mellett a régiségtan és az irodalom- 
történet tanítása is. Eddig azonban e kettő nem esett egyforma 
méltánylásba. A régiségtanból többet adunk talán a kelleténél is, 
az irodalom ismertetéséből kevesebbet a szükségesnél is. Kétségtelen, 
hogy általános műveltség szempontjából is nélkülözhetetlenek azok az 
ismeretek, amiket római régiségtan néven foglalunk össze. De viszont 
sok van ezekben olyan, amik elhagyhatók anélkül, hogy a római 
életről való ismeretünk, tudásunk csökkenne. Egy szűkebbre fogott 
régiségtan az V., VI. osztály anyaga lenne, mivel az I—-IV. osztályig 
alkalomadtán azoknak nagy része úgy is előkerül. A VII. és VIII. 
osztályban azután rövid rendszeres római irodalmat tanítanánk. 
Ez a római irodalomtörténet három szempontot tartana szem előtt 
ú. m. : 1. Bemutatná az irodalom történeti fejlődését. 2. Ismertetné 
a görög és római irodalom kapcsolatát műfajok és írók szerint.

2
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3. Ugyanígy mutatna rá a római és magyar irodalom viszonyára is. 
Egy ilyen irodalomtörténeti kézikönyvben együtt kapnák a tanulók 
mindazt, amire most csak esetenként utalunk, de ami éppen az 
alkalomszerűség miatt nem is rögződik meg. Ilyen tárgyalással 
csakugyan belátna a római nép irodalmának mélyébe és megismerné 
azt a sokat emlegetett, de eléggé meg nem világított hatást, amit 
irodalmunkra gyakorolt a klasszicizmus. A holt latin irodalom így 
válnék élővé saját fajának irodalmában.

Ez volna szerény véleményem a latin irodalmi oktatásra vonat
kozólag. Nem áltatom magam azzal, hogy feltétlenül helyes az el
gondolásom. Készséggel elhiszem, hogy az e tárgyat tanító kollé
gáimnak megfelelőbb elgondolásai vannak, és azok előtt szívesen 
deferálok. De épp azt a célt akartam  szolgálni e cikkemmel, hogy 
a különféle véleményekből alakuljon ki egy egységes tanítási nézet.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy János.

Tanügyi Szemlénk ez évi júniusi számában dr. Kardeván Károly 
közli észrevételeit erre a témára vonatkozólag.

Amidőn e kérdéshez én is hozzászólok, ki kell jelentenem, hogy 
nem saját iniciativámból teszem, hanem a szerkesztő egyenes fel
szólítására. Az utóbbi időben jelentek meg ugyan ily irányú cikkek 
szakfolyóiratainkban, de nem oly számmal, mint azt a kérdés fon
tossága folytán el lehetne várnunk. Épp ezért tettem  eleget a fel
szólításnak, s az alábbiakban egy-két oly kérdést óhajtok felvetni, 
amelyek nem újak ugyan, de megtárgyalásukat az új tanterv vég
leges megszövegezése és kibocsátása előtt feltétlenül szükségesnek 
vélem abban a reményben, hogy a kérdés pertraktálásával s mások 
hozzászólása folytán oly közvélemény fog kialakulni, amely a szak
emberek tekintélyének súlyánál fogva hathatósan befolyásolja majd 
a sokat hányatott német nyelvi oktatás végül tán sikeres rendezését.

Mindjárt itt elöljáróban legyen szabad leszögeznem azt is, hogy 
a következőkben nem a szakfanatizmus beszél belőlem. Elsősorban 
pedagógusnak érzem magam, csak azután szaktanárnak. S amikor 
a német nyelvi oktatás nívósabbá tétele mellett nyíltan síkra szállók, 
a magyar tanár lelkiismeretessége vezet, amely harcol minden fél
munka ellen, másodsorban pedig az a meggyőződés, hogy soha nem 
volt nagyobb szükségünk arra, hogy intelligens középosztályunk 
kezébe legalább egy világnyelv minél tökéletesebb tudását adjuk 
fegyverként, mint ma.

Nem tagadhatom el, hogy bizonyos aggodalommal tekintünk 
az új megoldás felé, amelyről annyit tudunk csak, hogy a német 
nyelv a III. osztályban fog kezdődni. Ez ellen a tény ellen felesleges

Új középiskolai reform és a német nyelvoktatás.
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immáron harcolni, de a német nyelv tanításának eredményessége 
nem is azon fordid meg, hogy az I., vagy III. osztályban kezdjük-e 
a tanítást. Ennek a véleményemnek már 1930-ban is kifejezést 
adtam a Református Tanáregyesület nyelv- és történeti szakosz
tályának ülésén tarto tt felolvasásomban. Egy cikkemben (Protestáns 
Tanügyi Szemle 1932 jún.) is érintettem ezt a kérdést, s általában 
mindenütt és mindenhol hangoztattam azt a felfogásomat: nem az 
a fontos, hogy hat vagy nyolc éven keresztül tanítjuk-e a német
nyelvet, hanem az, hogy milyen heti óraszámmal és milyen óra
elosztással. Hiszen a mostani nyolcéves tanfolyam sem fogja meg
hozni azt az eredményt, amelyet tőle a tanterv megalkotói vártak. 
Végleges eredményt nem szűrhetünk ugyan még le, mert egyetlen 
osztály sem járta végig az egész kurzust, de már eddig is megállapít
ható, hogy az I—II. osztály heti öt órájában elért szép eredmény 
törést szenved a III. osztály heti három (illetve a kéthetes dolgozati 
írás okozta heti két) órájával. A VII—VIII. osztály eredetileg is két 
órára vett1 s az V. osztálynak a gyorsírás bevezetése miatt szintén 
két órára leszállított munkájának siralmas eredményéről pedig jobb 
nem beszélni. Elég tannbizonyságot szolgáltatnak erre vonatkozó
lag illetékes szakemberek kijelentései, amelyekre fentebb említett 
cikkemben is hivatkoztam már, és az érettségi vizsgálatok. Nem 
hihető, hogy a mainál nagyobbfokú tudás és készség lesz majd produ
kálható azokkal, akik az I. osztálytól kezdve tanulnak ugyan néme
tül, de majd az V., VII. és VIII. osztály heti két órájában fogják 
elfelejteni azt, amit az alsó tagozatban nagy munkával és eleinte 
szép eredménnyel gyúrt beléjük a lelkes tanári munka. Nem lehet 
ellenvetésül felhozni azt, hogy általában alsóbb fokon mindig szebb 
és jobb eredmény érhető el az idegen nyelvek oktatása terén, mint a 
felsőbb fokon, hisz minálunk még senki sem próbált németet taní
tani jól megalapozott óraszámú alsófokú oktatás után heti 3—4 
órában a felső fokon. A 26-os óraszám (illetve a gyorsírás beve
zetése óta 25-ös óraszám), amelyet az 1930-as reform juttato tt a német 
nyelvnek, elég tekintélyes szám, s megfelel kb. annak az óramennyi
ségnek, amelyet az osztrák és német tanterv ju tta t reálgimnáziumi 
típusainak, de nem nyolc évre elosztva s heti 2—2 órás tanfolyambefe
jezéssel. (Lásd az idézett cikkemben közölt táb lázatokat!)

Kardeván Károly bizonyos rezignációval állapítja meg említett 
közleményében, hogy ő bizony nem sokat vár az óraszám emelése 
tekintetében. Pedig ha ez az óraszámemelés nem történik, akkor 
valóban nincs más hátra, mint megcselekedni azt, amit ő tiszteletre
méltó őszinteséggel javasol: tessék lejjebb szállítani a német nyelvi 
oktatás végső célját, lemondani a beszédkészség fejlesztéséről és meg
elégedni azzal, amit a latin, tehát holt nyelv tanításában kívánunk

1 Az osztrák középiskolákban az első élő idegen nyelvnél egy helyütt 
szerepel csak két óra : a reáliskola hét évre elosztott 26 órás tervében az utolsó 
évben, Németországban pedig csak a humán gimnázium hét évre elosztott 
15 órás tervében.

2*
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elérni, vagy még azt sem, mert hiszen a latint bizonyára megint 
6—5—4-es heti óraszámban fogják tanítani 8 éven keresztül.

Nem akarok itt vitába szállani a latin nyelv elszánt védőivel, 
csak az ellen a beállítás ellen vagyok kénytelen e helyütt is tiltakozni, 
hogy a latint tekintik a humanizmusra való nevelés egyedül célra
vezető eszközének. Az új humanizmus kitermelését éppen az irodalom 
(akár saját, akár a világirodalom) nagyjainak fokozottabb megis
mertetésével lehet elérni, nem pedig csak a klasszikusok töredékes 
olvastatásával. Ezt a véleményemet voltam bátor hangoztatni akkor 
is, amikor a református tantervre vonatkozólag készítettem el tanár
karunk hozzászólását ez előtt két évvel. Hogy formális képzés szem
pontjából is van a német nyelv tanítása olyan jelentőségű, mint a 
latin, szintén kétségbevonhatatlan tény.2

Visszatérve az előbbi gondolathoz : szomorú volna, ha a tanterv 
célkitűzését rövidebbre, alacsonyabbra kellene szabni. Kardeván 
Károly idézett cikkében sok a megszívlelendő igazság, de viszont 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy élő nyelv tanításáról van szó, 
amelynél pedig — a nyelvpszichológia tanúsága szerint — jelentős 
szerepe van az akusztikai és motorikus elemnek. A beszédkészségre 
való nevelés kiküszöbölésével, vagy legalább is minimumra való 
szorításával ez a két elem jelentékenyen háttérbe szorulna, ami egy
részt erősen korlátozza a tanárt a nyelvtanítás egyik fontos eszközé
nek, a nyelv zeneiségének alapos kihasználásában, másrészt pedig a 
tanulót elüti az utána-mondásnak, mint cselekvésnek, alkotó mun
kának ösztönző örömétől. Még sohasem láttam, hogy a latin nyelv tanu 
lásánál (nem lévén beszédgyakorlatok és beszédkényszer) a tanulók 
a nyelv akusztikai és motorikus komponensét öntudatosan élvezték 
volna. Viszont gondoljunk csak arra, micsoda öröme telik a gyermek
nek az általa helyesen artikulált szavak, mondatok hangoztatásában 
az élő szóval vagy grammofonnal közölt szöveg zeneiségében, annak 
megértésében, utána-mondásában ! Mennyi elevenség, mennyi buz- 
dítási lehetőség pusztulna ki az élő nyelv tanításából, ha a holt nyelv 
tanítási módszerére kellene leszállanunk !

Adtak már a német nyelvnek valaha is megfelelő óraszámot? 
Akár csak annyit is, mint a latinnak a reálgimnáziumban? Össze 
lehetett-e már vetni valaha is a sokat felpanaszolt latin tanítási ered
ményt az ugyanolyan óraszámmal tan íto tt németével? Pedig lehet 
magas színvonalat elérni élő nyelvoktatásban is ! Volt alkalmam 
bőven arra, hogy erről meggyőződhessem, amikor pár évvel ezelőtt 
majd száz órát látogattam meg Bécsben, Berlinben, Hamburgban. 
Tudom, hogy le kell számítani az indogermán nyelvek közötti rokon
ság okozta könnyebbséget, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk ne lehetne 
a mainál jobb eredményt elérni, m int ahogy a francia, angol vagy 3

3 L. ehhez Kardeván Károly idézett cikkéből 244. o. : „A rendszeres 
német nyelvtan époly logikus, mint a latin nyelvtan, amelynek példáján 
felépült. Formális képző ereje egy szemernyivel sem kisebb.“
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olasz oktatás nálunk is szépet tud produkálni 4 év alatt, szeren
csésebb óraelosztással.

E hosszú kesergés rövid foglalatja : a 6 évre tervezett német- 
nyelvi oktatás kapjon 24, vagy legalább 22 órát 5—-5—4—4—3—3, 
vagy 5—4—4—3—3—3-as elosztásban. De ha ez nem volna lehet
séges, akkor mondjunk le a nagyralátó célokról, s elégedjünk meg 
azzal a szerény alapvetéssel, amelyről fentebb már szólottunk. Végül : 
ha előttünk ismeretlen és semmiféle magyarázatokkal érthetővé nem 
tehető okok miatt a VII—VIII. osztályban megint csak 2—2 órát 
juttatna a németnek a tantárgyhalmozó és gyermeket túlterhelő 
fanatizmus, akkor semmiesetre sem tetőzhető be a német nyelvi okta
tás érettségi vizsgálattal.

*

Ettől az óraszámhoz mért célkitűzéstől függ természetesen az 
olvasmányi anyag kiválasztása.3 Ennek a kérdésnek megtárgyalása 
azonban oly sok helyet kívánna, hogy csak általánosságban kívánom 
kifejezésre ju ttatn i azt az ó h a jt: még kevesebb irodalomtörténetet 
a felső fokon, minél több újabb irodalmat, költői és prózai olvas
mányt ! És még valam it: ne tévesszük szem elől az olvasmányi 
anyag kijelölésénél a fejlődő gyermek érdeklődésének köreit. A gon
dosan, gyermek-pszichológiai alapon nyugvó anyagkiválasztás van 
olyan problémája a német tanításnak, mint bármely más oldala e 
kérdésnek.

*

Az érettségire vonatkozólag is volt alkalmam már kifejteni 
szerény nézeteimet.3 4 Felfogásom most is ugyanaz. Akkor is kijelen
tettem, hogy — bár vitatkozni lehet róla — szerintem nem helyes 
,*az érettséginek csak írásbeli részben való megállapítása, és a 
szóbelinek pusztán elégtelen dolgozat vagy évvégi osztályzat és írás
beli eredmény közötti lényeges különbség esetén való beállítása“ . 
Újból hivatkozom itt Kardeván Károlynak hasonló véleményére5 6, s 
arra a közismert tényre, amelyet akkor is hangsúlyoztam, hogy 
,,a tanuló írásbeli feladatai rendszerint egy fokkal rosszabbak, mint 
feleletei és osztályzata“ .

De ha már a szóbeli beállítása leküzdhetetlen akadályokba 
ütköznék, feltétlenül szükségesnek tartom az írásbeli érettségi vizs
gálat tárgyának megváltoztatását, s most sem fogadhatom el Kar
deván Károly® és Walther Béla7 véleményét, akik a magyarról

3 Erre vonatkozólag lásd dr. (jruber Miklós megszívlelendő nugicgvzé- 
sejt : Németnyelvű tanításunk aktuális kérdései. OKTK. I.XYII. évf. 59— 
(13. oldal.

4 Prot. Tanügyi Szemle VI. évi. 211—212. o.
5 OKTK. LXV. évf. 174. o.
6 OKTK. LXV. évf. 173. o.
7 Az érettségi vizsgálatok reformjáról. Magyar Pedagógia, 1929. 80. o,
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németre való fordítás mellett kardoskodnak. Nem akarom itt ismé
telni az akkor mondottakat, csupán arra kívánok még egyszer 
rámutatni, hogy „még az idegen nyelvet jól beszélő részéről is bizo
nyos készséget feltételez az eredeti, tehát zamatos, jó magyarságú 
szövegnek jó németséggel való visszaadása. Imígy-amúgy lefordíthat 
egy szöveget a közepes tehetségű is, de bizony az anyanyelvi szöveg
nek változatos és az eredeti ízét éreztető fordítása nagy aktív szó
kincset és fejlett stiláris készséget feltételez“. Márpedig mondva
csinált, vagy éppen németből magyarra fordított szövegnek mémetre 
fordítása, mint ahogyan azt tudtommal sokan csinálják, teljesen 
helytelen. „Én bizony nem látok nívó-alászállítást abban, ha a 
tanuló érettségi írásbeli feladatul modern német szépprózai vagy 
esetleg könnyebb tudományos szöveget kap magyarra való fordítás 
céljából, s azonkívül esetleg a jobbaknak —• fakultatív témaként — 
valamilyen önálló fogalmazási tém át adunk.“

Ez az álláspontom arra az esetre vonatkozólag is, ha a német 
kellő (24 vagy 22) óraszámot kapna. Abban az esetben pedig, ha 
visszatérnénk a régi állapotra (III—VIII-ig heti 3 óra), semmiképpen 
sem adható magyarról németre való fordítás, hanem elégedjünk meg 
annyival, amennyit a 8 éven keresztül heti 6—5 órában tan íto tt 
latin nyelvből követelünk meg tudás-nívóul: az idegen nyelvről 
magyarra való fordítást.

s|c

Az új tantervvel kapcsolatban nem mellőzhető el az iskolai írás
beli dolgozatok számának revideálása sem. Régi óhaj, hogy különö
sen azokban az osztályokban, ahol a heti órák száma 3, semmiesetre 
se írassunk kéthetenként dolgozatot, mert ezeknek eredménye nem 
áll arányban azzal a munkával, amit tanár és tanuló erre a munkára 
fordít, nem is szólva arról a veszteségről, amelyet az anyag elvég
zésének szempontjából az íratásra és javításra fordított órák éppen a 
kisebb heti óraszámví tárgyaknál jelentenek.8 Tudom én nagyon jól, 
hogy ez a munka sem haszon nélkül való. Távol álljon tőlem, hogy az 
Írásbeli iskolai dolgozatok készítése ellen beszéljek, hisz épp a javítási 
órák alaposan felhasználhatók a már ismert anyag újólagos feldol
gozására és átismétlésére. De azt hiszem abban is egyetért velem 
mindenki, hogy a dolgozatírást a mostani mértékben forszírozni 
felesleges.

Tudomásom szerint ezzel a kérdéssel már hivatalos fórumaink 
is foglalkoztak, így többek között 1929-ben egy a debreceni tanker, 
kir. főigazgató úr által összehívott értekezlet is, valamint a két évvel 
ezelőtt elkészült református tanterv.

Untig elegendőnek tartanám  még a heti öt óra mellett is 
félévenként öt, a heti négyórás tárgynál félévenként négy, a heti

8 Egy heti háromórás tárgynál évi 98—100 órából az ismétlések és 
dolgozatírás-javítás óráinak (20 és 28 óra) leszámítása után kb. 50—52 óra 
marad új anyag végzésére,



Dr. Jaus: Hélu: Új középiskolai reform és a német nyelvoktatás. 2:5

háromórás tárgynál pedig félévenként három iskolai írásbeli feladat 
készíttetését9.

Ezzel szemben a tantervi Utasításokban szigorúan megköve
telném óráról-órára egészen rövid, a végzett tananyaghoz alkalmaz
kodó házi írásbeli feladatok íratását, amelyek kellő ellenőrzés mellett10 
feltétlenül több eredményre vezetnek, mint a mindig csak kellemet
len ellenőrzésnek tekintett, kalkulusért készülő iskolai dolgozatok. 
Esztendők óta végzem következetesen ezt a munkát, s tudom, sokan 
mások is végeztetik : a legjobb eredménnyel.

*
Nem tartozván szorosan a tantervhez, a német nyelvi oktatás 

egynéhány más fontos kérdését: a módszeres oktatás elmélyítését, 
mintatanítást, pedagógiai szeminárium ügyét most nem kívánom 
pertraktálni annál is inkább, mert tudomásom szerint az iskolai 
felügyelet átszervezésének kérdése, ahová pedig ezek a problémák 
tartoznak, nem aktuális egyelőre.

*
Az alábbiakban röviden összefoglalom mégegyszer azokat a 

szempontokat, amelyeket szerény véleményem szerint figyelembe 
kellene venni az új középiskolai tanterv megalkotásánál:

1. A 6 esztendőre tervezett német nyelvi oktatás kellő óraszám
mal volna ellátandó (24, legalább 22 óra). Ellenkező esetben csökken
teni kell a követelményeket.

2. Az olvasmányi anyag a tanuló érdeklődési köreihez alkai- 
maztassék még jobban, több újabbkori költői és prózai olvasmány 
beillesztésével.

3. Legyen szóbeli érettségi vizsgálat, vagy legalább is az írás
beli érettségi vizsgálat tárgya legyen németről magyarra való for
dítás.

4. Az iskolai írásbeli dolgozatok száma csökkentendő, de viszont 
követeltessék meg kisebb házi írásbeli feladatok rendszeres készít
tetése.

*
Nem állítom, hogy ezekkel a kívánalmakkal, illetve gondolatok

kal a témát kimerítettem, de a fentieket tartottam  a legfontosab
baknak. Örvendenék, ha észrevételeim eredményesen szolgálhatnák 
azt a célt, amelynek érdekében megíródtak.

Kisújszállás. Dr. Jausz Béla.

9 Meg kell jegyeznem, hogy pl. az osztrák tanterv néhol még ennél is 
kisebb arányban kívánja meg az iskolai dolgozatok számát : őt óra mellett 
is félévenként csak négyet, sőt kezdő fokon öt óra mellett egész évben csak 
hatot. — L. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 1928. 42. Stück, 
am 12. VI.

10 Az ellenőrzés módja könnyű : csoportvezetők átnézik a feladatokat, 
tanár is röviden ellenőrzi, megvannak-e. Minden óra előtt felírják a táblára 
(mindig más), ezt megtárgyaljuk, kijavítjuk, s röviden még egy pár házi dol
gozatot is felolvastatunk és megbeszélünk.
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Balassa Bálint költészete a munkáltató-tanítás
keretében.

— Egy irodalomtörténeti óra a V II. osztályban. —•

A munkáltató tanítással önálló gondolkozásra és cselekvésre 
tanítjuk meg a gyermeket. Nemcsak a reális tantárgyaknál ju t ennek 
a módszernek jelentős szerep, hanem a humán tárgyaknál is. A követ
kezőkben egy ilyen órát mutatunk be, amit a nyíregyházi Kossuth 
Lajos-reálgimnázium VII. osztályában tartottunk Balassa költé
szetének tárgyalásánál.

Balassa Bálint megismerésére 3 órát szántunk. Az első órán 
végzett anyagot a második — itt részletesen leírt — órán számon- 
kértük, annak lényegét tehát itt megismerhetjük. Az óra 10—11-ig 
volt, s 10 óra 5 perckor kezdődött. (A következőkben dűlt betűvel 
a tanár fontosabb kérdéseit adjuk, mellékkérdéseket nem részlete
zünk. A feleletek a tanulóktól valók, itt szintén nagyvonalúan 
összegezve.)

Számonkérés !
Miért emeltük ki Balassa Bálintot a X V I. század költészetéből?
Az első önálló, határozott egyéniség, akinek jelentősége van 

irodalmunk fejlődésében. Ezt az előző osztályokban tanultakból is 
megtudhattuk. De ezt most igazolni is akarjuk.

Két költeményt is megismertünk már az előző órán :
A Könyörgést és a Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten kezdetűt.
M it tárnak elő ezek a költemények ?
Életének fontosabb lelki mozzanatait. A Könyörgés számot ad 

mély bűntudatáról. Megláttuk az őszinte hangból, hogy komoly, 
lelki élmények vezetik az írót az elmélyüléshöz. Oka volt erre Balassa 
Bálintnak. A másik költemény világosan elibénk tárja, hogy sok bűn 
terheli lelkét, erkölcstelen életet élt. De megtudjuk azt is, hogy 
reménytelen szerelem fűzi őt valakihez, akit háládatlannak nevez. 
Sőt bujdosásnak is adta már fejét, s ennek a bujdosásnak az első 
benyomás alapján két okát sejthettük : feledni akar és bűntudata 
vezeklésre készti. Három mozzanat vált ismerőssé te h á t : erkölcs
telen életet élt, ezért bűntudat gyö tri; reménytelenül szerelmes, 
feledést keres, és végül bujdosásnak adja fejét. A bűntudat és feledni 
kívánás gyötrődései közt magára veszi a bujdosás nehéz sorsát is.

Mivel tudtuk igazolni ennek a hármas mozzanatnak valószerű
ségét ?

Szerencsétlen életet élt. Már származásában is nemes tu laj
donok mellett súlyos hibákat örökölt. Reménytelen szerelem fűzte 
Losonczi Annához, Dobó Krisztinával kötött házassága pedig igen
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szerencsétlen volt. Súlyos csalódások és szenvedések űzték Lengyel- 
országba, de akárcsak idehaza, ott is meg-megtalálta a szerelmi 
élmény-alkalmat. Egyetlen nagy szerelmét minduntalan beszennyezte 
a pillanatnyi mámor hevében. Hősi bátorsága is gyakran hozzá nem 
méltó tettekre vetemedett. Valóban oka volt a bűnbánatra Balas- 
sának, s a bújdosás lelki tisztulást szerez neki. Hazatérve jóváteszi 
bűneit : hősiesen küzd a török ellen, sőt életét is veszti Esztergomnál.

Életének lelki mozzanatai rávilágítottak lírai költészetének motí
vumaira is, melyek ezek ?

Költészetének hármas csoportja tűnik elénk : a bűntudata 
vallásos (istenes) énekeiben, a szerelmi rajongását szerelmes (virág) 
énekeiből, végül hősi, harci életében szerzett élményeit katonaénekei
ből ismerhetjük meg.

Ezekkel ismerkedünk meg ez alkalommal. Üj anyag. (10 óra 25 
perckor.)

Bemutatjuk egy vallásos költeményét még : Könyörgés bűnének 
bocsánat jóért.

Ebből a költeményből még erősebben tűnik ki az a bűnbánat, 
amely már előbbismert versei jellegzetes vonása volt. Tétova buj- 
dosásában szeretne bűneitől megszabadulni, de a gonosz nem engedi. 
Egyedül Isten kegyelmében bízik.

Milyen keresztyéni bűntudatra jellemző ez a bűnbánat?
Protestáns bűntudat árad vallásos költeményeiből. A protestáns 

tanításoknak jellegzetes megtisztulási szándéka, amely az önmaga 
belső erejével igyekszik Isten kegyelmét megszerezni.

Pedig Balassa kalliolikus lett, bűntudata mégis megmaradt protes
tánsnak, mi lehet ennek az oka ?

A protestáns vallások mély, egyéni ereje, melyek a maguk benső- 
ségével annyira átjárják az igazi vallásos egyént, hogy attól, annak 
áthasonító, öntudatot adó erejétől nem képes szabadulni. Ez vallásos 
költészetének legjellegzetesebb sajátsága.

A vallásos élmények mellett milyen külső élmények ismerősek már 
előttünk eddigi tanulmányainkból ?

Katonaénekeiből ismerjük a Végek dicséretit. A katonaélet ked
velése, a vitézi élet dicsőítése mellett újszerűséget is találunk költe
ményében. A természet szépségeit fejti ebben a költeményében. Ter
mészetszeretete tehát új vonás költészetünkben.

Bemutatjuk a Borivóknak való c. költeményt.
Ebben is a természet szépségeinek felfedezése mellett elénk 

tűnik az az egész költészetére jellemző vonás, ami mély vallásosságá
ból ered. A közvetlen tapasztalat és élményszerűség őszinte hangjai 
csendülnek meg ebben a költeményében is. A magyar katonaélet 
hősi kockázatai, izgató kalandjai és a vidám pihenő alkalmai mind 
helyet kapnak. A magyar faj ősi erénye, a katonai rátermettség 
ihleti költeményei e csoportjának megírásában.

Mindezen ünnepélyes érzelmek melleit igazi emberi valóját költe
ményei melyik csoportja tárja elénk a leghívebben ?
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Szerelmes költeményei vagy virágénekei. Virágénekekről tudunk 
költészetünkben Sylvester .János feljegyzéséből. Ezek azonban el
vesztek, éppen azért, mert katholikusok és protestánsok egyaránt 
üldözték ezeket a dalokat. Balassa Bálint ihletője e költemények 
írásában elsősorban Losonczi Anna, de alkalomadtán ír szerelmes 
dalokat másokhoz is.

Elolvassuk Losonczi Anna nevére, Hogy Júliára talála c. költe
ményeket.

Mindkettőnek mély élményi alapja van. Míg az első csalódását 
Júliában, a másik életének egy, Júliához fűződő kis epizódját tárja 
elénk közvetlen, őszinte hangon.

Szerelmére és egyéniségére, egész költői felfogására jellemző az Idő
vel paloták c. költeménye.

Felfogása híven tükröződik ebből a költeményből : Minden el
múlik, minden eltűnik, csak az ő szerelme örök. Ez a nagy idealiz
mus egész szerelmi életének Júliához fűződő részére jellemző, s nemes, 
örökszép költői vonásról tesz bizonyságot.

Ez a korában uralkodó költői platonizmusnak jellegzetes vonása.
Bemutatjuk Valedicit patriae c. versét.
Költői pályája végéről való. Kiábrándult az életből, még a ver

seit is megátkozza. Ez az elkeseredés teljesen érthető. A sok szen
vedés és megpróbáltatás után kielégítetlen lélekkel té r vissza hazá
jába, hogy idehaza hősi halállal tegye jóvá bűneit és szabadítsa meg 
magát lelki szenvedéseitől.

Állapítsuk meg mindezek alapján először Balassa Bálint költői 
egyéniségét:

Mélyérzésű ember. Érzésvilágában a vallásos, hazafias és örök
emberi szerelmes érzés egyaránt helyet nyer. Mélységes bűntudat 
gyötri, lángoló, természetes hazafias érzéssel van átita tva lelke, s a 
szerelemben is az őszinte, komoly érzés irányítja az eszményiségben. 
Ez az eszményiség költészetének másik jellegzetes vonása. Isten 
kegyelmének és szeretetének elnyerése épolv mélyen ihleti költé
szetét, mint a világi hiúságon és minden emberi alkotáson felül álló 
érzés hatalma és ereje. Hisz a lélek, az emberi élet legnemesebb érté
keinek igazi hatalmában.

Megegyezik-e ez a világnézet életével, avagy puszta modorosságról 
van-e szó ?

Határozott ellentétek vannak életében költészetén keresztül 
tekintve is. A vitéz harcos, a mélyérzésű szerelmes szemben áll a 
rablólovaggal, és a csélcsap világfival. Mély érzésében és eszménye
ket keresésében nem lehet kételkedni, mert csak átöröklött tulaj
donokról van szó, amelyek felett uralkodni nem volt képes. A bűn
tudat, a tisztulási szándék, vezeklése és a csata téri halál jóváteszi 
sok ballépését, s rokonszenvessé, nagyon emberivé teszi költőnket.

Ismerünk-e már hozzá hasonló költői egyéniséget ?
Janus Pannoniust, aki szintén ilyen ellentétes tulajdonságok 

viselője. De Janus Pannonius nem keresi a maga megtisztulását, nem
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akar vezekelni, nem a lelkiség embere, hanem kétszínű jellem, nála 
a költészet világa és az élet két teljesen különálló világot zárt ma
gába ; Balassa éppen a költészetben találja meg az önmaga megtisz
tulásának és eszménykeresésének legfőbb értékeit. Balassa Bálint 
őszintesége adja meg éppen életének és lírai költészetének a legjellem
zőbb és legértékesebb tulajdonságait. A renaissance típusú ember
nek határozott egyéni tulajdonságokkal felruházott alakja áll előt
tünk.

Összefoglaljuk és felírjuk a táblára a megállapítottakat nagg voná
sokban : (tanulók a jegyzetbe.)

Balassa Bálint — renaissance típusú em ber:
Ellentétes tulajdonok hordozója, ezek érzése és tudata mély 

lelki átélésben nyilvánul meg. Ez adja meg költészetének őszinte és 
élményszerű hangját.

Költészete hármas irányú :
1. Vallásos költészet — protestáns bűntudat.
2. Katonaénekek — hősi élet dicsőítése, természetszeretet.
3. Szerelmi költészet — örök emberi valóját tárja elénk, esz

ménykeresés — platonizmus.
Az órát 10 óra 50 perckor fejeztük be. A harmadik órára maradt 

annak megvilágítása, milyen erőkből kellett Balassa Bálintnak táp
lálkoznia, mivel válik Balassa Bálint irodalmunk igazi egyéniségévé 
mit jelent irodalmunk fejlődésében, és mivel válik a világirodalom 
szerves tényezőjévé ? Ugyanezen az órán foglaltuk össze a XVI. 
század költészetét is, amelyben Balassa Bálint a legfontosabb ténye
zőnk.

Mindezek után pedig néhány felvilágosítást kell adni egy pár 
szembetűnő eljárásunkra. Rögtön szembeötlik, hogy a számonkérés 
aránylag igen rövid időt vesz igénybe, mindössze 20 percet, amely
ben Balassa Bálint életével és legjellemzőbb lelki tulajdonával fog
lalkoztunk olvasott költemények alapján. Természetes, hogy ez az 
egység kedvéért történt, amit megbontani az óra arányos szétosz
tásával nem lett volna célszerű. Igyekeztünk mindig oly ismeretekre 
támaszkodni, amelyek már a tanulók részéről tudottak voltak, ezért 
hivatkoztunk a megindulásnál Balassa Bálint kiemelkedésére a XVI. 
század költészetéből, ezért vettük tárgyalás alá a vallásos költészet 
után a katonaénekeket s nem az amazzal eszmeileg természetesebb 
rokonságban levő szerelmes verseket. Hogy pedig nem tüstént ezek
ből az ismert katonaénekekből indultunk ki, annak oka az, hogy a 
végcél elérése : Balassa egyéniségének, költői lelkének megvilágítása, 
nem kaphatta volna meg ekkor ezt a természetes és magából folyó 
kifejtési lehetőséget, amivel még nagyobb törés lett volna a tanítás
egységen.

Nyíregyháza. Dr. Belohorszkg Ferenc.
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Két hét Münchenben.1

( Fortbildungskurs für ungarische Deutschlehrer. 27. Juni—11. Juli 1934.)

A müncheni Deutsche Akademie Goethe halálának századik év
fordulóján új tagozattal bővült, a Goethe-Intézetlel. A vezetőség bizo
nyára a nagy német költő egyetemességre törekvő és az egyetemes
séget érdeklő szellemének akart hódolni azzal, hogy a róla elnevezett 
új intézményt külföldieknek szánta. Mert a Goethe-Intézet áldásai
ban nem németek, hanem olyan külföldiek részesülnek, akik a nem 
német anyanyelvűek német nyelvi oktatásának fárasztó munkájá
val foglalkoznak. Meg akarja velük ismertetni ez a nagyra hivatott 
intézet az új német törekvéseket és célkitűzéseket, szellemi közös
séget óhajt teremteni közöttük és német kollégáik között, s ami 
mindennnél fontosabb : alkalmat kíván nekik nyújtani arra, hogy 
a német nyelv élő forrásánál frissíthessék fel egyre halkuló ismere
teiket.

Az intézet 1934 nyarára a külföldi német tanárok számára 
továbbképző tánfolyamsorozatot tervezett. A terv  csakhamar tettbe 
szökkent, és különös kitüntetésnek vehetjük, hogy a megindult 
tanfolyamsorozatra elsőként magyar csoportot hívtak meg. A buda
pesti m. kir. középiskolai tanárképzőintézet elnökségének jóvol
tából Debrecenből Péter Zoltán és én voltunk tagjai, mégpedig ösztön
díjas tagjai ennek a kb. 20 tagból álló mindenre kész, lelkes különít
ménynek. Nem érdemünk, még kevésbbé hírünk-neviink jogosított 
a felvételre (én legalább se egyikkel, se másikkal nem dicseked- 
hetem), hanem az áz örvendetes körülmény, hogy 1933 nyarán részt 
vehettünk azon a Budapesten rendezett német nyelvi és irodalmi 
továbbképző tanfolyamon, mely — amint később kiderült — s 
müncheninek előkészítője volt.

A müncheni tanfolyam kezdetét június 27-ében állapították 
meg, de csoportunk egy nappal előbb már megérkezett, s így alkalma 
nyílt a várossal közelebbről megismerkedni még a rendszeres mun
ka megkezdése elölt.

És most, Tisztelt Tanári Kör, Münchenről kellene szólnom. 
Sokáig gondolkoztam, megtegyem-e. Végre úgy döntöttem, hogy 
nem írok az Isar-parti városról, hanem Petőfi módszeréhez folya
modom és az ő szavaival élek, midőn megállapítom a következőt : 
aki Münchent nem látta, annak hiábavaló, aki pedig' látta, annak 
fölösleges minden beszéd. De egyet mégsem hallgathatok el. Rá kell 
mutatnom a rendre és tisztaságra, mely úgy hozzátartozik a bajor 
főváros képéhez, mint a régi nemesi kúriákhoz a‘ címer. Ha por,

1 A Debreceni Tanári Kör 1934. dec. 20-i gyűlésén elhangzott előadás.
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korom és füst tesz valamely várost naggyá, akkor München nagyon 
kicsi város, de ha rend és tisztaság, akkor — világváros. És még 
valami hiányzik Münchenből, ami nélkül pedig Magyarországon 
nem város a város. Nem botlunk lépten-nyomon a társadalom kiáltó, 
eleven és fájó sebeibe, a koldusokba. Bizonyára o tt is vannak hajó
töröttek szép számmal, a világégés rokkantjai o tt sem dúskálnak 
földi javakban, de a közösség talált rá módot, hogy emberi méltó
ságuk tiszteletben tartásával segítsen rajtuk.

De ha nincs is Münchenben por és füst, és nem található koldus, 
annál több a kert. A gondozott parkok egymást érik, s úgy díszítik 
a várost, mint a csillogó és nagyértékű ékszerek az előkelő és szép 
asszony nyakát. Közöttük a legszebb ékszer a hatalmas Englischer 
Garten. Ott járva, nem mondhatjuk a z t : rövid ideig sétáltam az 
Englischer Gartenben. A rövidre tervezett séta hosszúra nyúlik, ha 
megakad tekintetünk a magukat mutogató természeti szépségeken : 
az égbe kívánkozó faóriásokon, a smaragdszínű réteken és a buk
dácsoló patakokon.

Én mindjárt az első percben szívembe fogadtam Münchent. 
Nem tudom, mi volt az oka, talán a csípős frisseségű alpi levegő, 
talán a kertek fáin vígan hancúrozó mókusok, vagy inkább a szoros 
és szabályos glédába merevedett fenyőfák, hogy annyit gondoltam 
szülőföldemre. Nem egyszer voltam olyan lelkiállapotban, mint 
dános vitéz hűséges kísérője, Bagó, kinek lelkében Tündérország 
káprázatos szépségei sem tudták elhomályosítani szülőföldje képét, 
és egyre azt hajtogatta : Szép, szép. . .  de otthon most szökken 
kalászba a búza, és most virít a p ipacs...

A magyar csoport június 27-én este kötött szorosabb barátsá
got a müncheniekkel. Ekkor rendezte u. i. München városa az előkelő 
Preysing-Palais-ban a magyar germánisták tiszteletére azt az ismer
kedő estet, melyen a német lélek először nyílt meg előttünk a maga 
jóleső szeretetreméltóságában. Az estén Dr. Karl Haushofer egyetemi 
tanár, az Akadémia elnöke mondott üdvözlő beszédet. „A magyarok 
nekünk barátaink — mondotta — értékes barátaink, nemcsak a 
politika és bizonyos népi összetartozás (politische und völkische 
Verbundenheit) jogán, hanem a világháború jogán is, melynek 
vérzivatara a két népet eggyé kovácsolta.“ Mint tábornok résztvett 
Erdély visszafoglalásában, s így nem egyszer személyesen győződ
hetett meg a magyar katona hősiességéről. Dr. Franz Thierfelder 
akadémiai titkár volt a következő szónok. Ő meg azokról az elszakít
hatatlan szálakról beszélt, melyek a tudományok terén kötik össze 
a két népet.

A magyarok nevében dr. Jobst János egyetemi előadó, az Eötvös- 
kollégium tanára magyar nyelven, dr. Koszó János és dr. Pukánszky 
Béla egyetemi magántanárok, a csoport vezetői német nyelven 
mondtak köszönetét a szíves fogadtatásért.

Vacsora közben élénk eszmecsere indult meg különféle alkalom- 
szerű kérdésekről. Emelkedett hangulatunkat csak az rontotta némi-
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kép, hogy német kollégáinknak meglehetősen fogyatékos ismereteik 
voltak rólunk. Alig tudtak többet Magyarországról, mint mi pl. 
Macedóniáról. Egy földrajzszakos német tanárnő ült mellettem. 
Arra a kérdésemre, mit tud Magyarországról, elsorolt három-négy 
városnevet (Budapest, Szeged, Debrecen), ugyanannyi kiváló író 
és államférfi nevét (Petőfi, Kossuth, Horthy). Igen, ismerte még 
a ,,Plattensee“-t. Mit taníthat, ha ilyen keveset tud rólunk? Semmit. 
Mennyivel többet tudhat ő és tudhatnak kollégái Belgiumról vagy 
Hollandiáról, pedig azok se nagyobbak, még nem is műveltebbek, 
mint Magyarország ! Valahol hiba van. Bennük? Bennünk? A kérdést 
jobb felelet nélkül hagynunk.

Június 29-én este más arcát láttuk a német népnek. A kedélyes 
mosoly egyszerre letörlődött róla, hogy helyet adjon a mély gyásznak 
és a mérhetetlen elkeseredésnek. A Münchener Zeitung így ír erről 
a napról : „A versaillesi szerződés 15. évfordulója ! Nincs feketébb 
napja a német történelemnek, mint június 28. A szégyen és a gyalá
zat, a becstelenség és árulás napja.“ És valóban, München népe szíve 
szerint gyászolt e napon. Ameddig a szem ellátott, mindenütt fátyo
los zászlókat lengetett a szél. Az iskolákban a Saar-vidékről esett 
szó. A nép pedig beláthatatlan sorokban zarándokolt a Königsplatz-ra, 
hogy tilatkozzék az ellen a hazugság ellen, melynek versaillesi szerző
dés a neve. Bennünket is sodort az ár előre, a Königsplatz felé. 
A hatalmas teret már ellepte a tömeg. A Staatsgalerie s vele szemben 
a Glyptothek lépcsőzetén mozdulni sem lehetett. A Propyleák oszlop- 
csarnokában egyszerre csak kigyúltak a szövétnekek, imbolygó 
fényt vetettek az aláomló zászlókra és megvilágították az arany
betűs fe lira to t: Niemals mehr einen Vertrag, der unsere Ehre schändet. 
100,000 szem nézte a lenyűgöző látványt, 100,000 fül hallgatta 
a megszólaló megafonokat, melyek beleharsogták a lassan leeresz
kedő éjtszakába a német nép tiltakozását. . .

Érdemleges munkánkat június 28-án kezdtük meg és július 
10-én fejeztük be. Főhadiszállásunk az Isar partján épült Maxi- 
milianeum volt. Ez a Maximilianeum egy magaslatra épített hatalmas 
épülettömb, voltaképpen képtár, de földszinti részét a Deutsche 
Akademie foglalta el a maga egyre fejlődő intézményeivel. I tt hall
gattuk jónevű előadóink előadásait, s innen rajzottunk ki olykor
olykor Führung-okra. Mert elfoglaltságunk kettős irányú volt : 
ha nem hallgattunk szakelőadásokat, akkor Führung-okon vettünk 
részt. Az egyik az elmét fárasztotta, a másik az elmén kívül a testet is.

E kétirányú elfoglaltságról az egész vagy félhetenként előre 
elkészített és sokszorosított Stundenplan tájékoztatott. Elkészítése 
meglehetős nehézségekbe ütközött, mert a Goethe-Institut-nak csak 
egy előadóterem állott rendelkezésére, noha a Fortbildungskurs-on 
rajtunk kívül svédek is résztvettek. A vezetőség elég elmésen oszlatta el 
e nehézséget: mikor a magyar csoport előadásokat hallgatott, akkor 
a svéd csoport Führung-ra ment, mikor pedig a svédeknek kellett 
az előadóterem, akkor a magyarok tanultak peripatetikus módszerrel.
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Tájékoztatásul legyen szabad egy ilyen Stundenplan-t bemutat
nom :

31

Zeit Montag Dienstag Mittwocli
9—10 Phonetik Besuch von

10 — 11 Literatur
Schulen

99 Besuch der

1 1 — 12 Stilistik 11—4 nachm.
Staatsbibliothek

1 2 — 1 Pädagogik

Besuch eines 
Arbeitslagers

99

99

nachm. Deutsches Museum 99 3—-4 Literatur

abends — Dichterabend

4— 5 Stilistik
5— 6 Pädagogik 
Theater

[Zeit Donnerstag Freitag Samstag/Sonntag

9—y2n Führung — >i
ii Eröffnungsfeier 

der Pädagogischen 
Schau „Deutscher 
Sprachunterricht 
im Ausland“ Nürnberg

nachm.
3—4 Literatur Literatur
4—5 Pädagogik Stilistik
5—6 Methodik Sprechkunde

Namen der Dozenten :
L iteratu r: Dr. Jobst S tilistik: Dr. Ruoff
Sprechkunde : Dr. Gerathewohl Methodik : Dr. Kurz
Phonetik : Dr. Forchammer Pädagogik : Dr. Schulz

Führung : Prof. Dr. Schäfer.

E zsúfolt terv világosan bizonyítja, hogy nem volt valami 
irígylésreméltó helyzetünk Münchenben. A németek tőlük megszokott 
alapossággal osztották be minden időnket, s ha valamit véletlenül 
meghagytak belőle, nem pihenésre szánták, hanem arra, hogy el
juthassunk a Maximilianeumtól étkező helyünkig, s onnan megint 
vissza a Maximilianeumig.

Bár az előadások egytől-egyig tanulságosak voltak, sok újat 
nem jelentettek számunkra. Alapos készültséggel értekezett dr. Hans 
Heinrich Borcherdt müncheni egyetemi tanár az újabb német iro
dalomról szellemtörténeti alapon, és szellemesen dr. Franz Thier- 
felder a német törzsek testi és lelki sajátságairól. Gyakorlati hasznuk-
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kai tűntek ki dr. Fritz Geratheivohl ,,Sprechkunde“ és dr. J. Forcham- 
mer kiváló dán fonetikusnak „Phonetik“ címmel hirdetett előadásai. 
Forchhammer megállapítása szerint nem a „der, die, das“ téveszt- 
getése terén követnek el a külföldiek merényletet a német nyelv 
ellen, sokkal bántóbbak a német fülnek azok a hibák, melyek a han
gok és hangcsoportok helytelen ejtéséből, továbbá a rossz hangsúlyo
zásból keletkeznek. Sorra vette tehát először a magyar, aztán a német 
Vokalsystem-et, s addig gyakoroltatta velünk egyenként a magán- 
és mássalhangzókat, míg beszélőszervünk kifogástalanul nem műkö
dött. Különben meg volt elégedve a magyarok német tudá
sával. „Jobban beszélnek németül — mondotta —, mint a svédek, 
de egyről le kell szokniok, a mássalhangzók zöngés (stimmhaft) 
ejtéséről.“

Dr. 0. Kurz „Methodik“-jában nem sok olyan fogásról te tt 
említést, amit mi itthon tanítási eljárásunkban ne használnánk. Egy- 
kettő közülök mégis megragadta figyelmünket. Nem a gondolat új 
bennük, sokkal inkább a forma.

Kurz a mondatelemzésben eredménnyel használ színes krétát. 
Ugyanazokat a mondatrészeket mindig ugyanazokkal a színekkel 
jelö li: az állítmányt pirossal, a tárgyat sárgával stb. Miért éppen 
ezekkel a színekkel? Az állítmány a mondat vérkeringésének közép
pontja, mint ilyet megilleti az élet színe, a piros. A tárgy a mondat
ban kifejezett cselekvés célja. Már pedig „am Ziele weht die gelbe 
Fahne“ .

Helytelen az ilyen házi feladat kitűzése nyelvtanból : Auf die 
nächste Stunde schreiben Sie so und soviel Adverbialsätze !

Sokkal célravezetőbb, ha a tanulókkal egy megadott mondat 
variánsait készíttetjük el. Legyen pl. a változtatásra szánt mondat 
a következő : Wir glaubten, sie seien schon auf Reisen.

Most előbb a mellékmondat, aztán a főmondat tagjait cserél
tetjük ki hasonló nemű más tagokkal.

Az alany változik, többes számban :

!s ie /
unsere Bekannten V seien schon auf

unsere Freunde < Reisen.
die Lehrer f

etc. I
Az alany változik, egyes számban :

! der Arzt í
die ganze Gesellschaft ] sei schon auf Reisen, 
etc. (
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A helyhatározó helyett iratunk más helyhatározót:
, auf Reisen, /
I im Gebirge.
| an der See.

Wir glaubten, sie seien schon in der Sommerfrische.
( in München, 

zu Hause.
* \ etc.

A tőmondat részei változnak, a mellékmondat marad :
Ich glaubte,
Ich vermutete, \
Er dachte, . sie seien schon auf Reisen.
Karl dachte, I
Ich möchte annehmen, >

Ez az eljárás már csak azért is ajánlatosabb, mert könnyebb, 
mint a másik.

Dr. Kurz methodikai előadásainak során módját ejtette annak, 
hogy az írásbeli dolgozatok tételeinek ̂ kérdésével is foglalkozzék.
Nagy vonásokban megrajzolta fejlődésük egész történetét. Gondola
tai megvilágítására a würtembergi érettségi vizsgálatok hosszú 
sorából kiválogatta azokat, melyeket methodikai szempontból 
helyeseknek talált. Minthogy rendkívül tanulságosak, egy párat 
közülök ideiktatok : 1 11

1. Quo vadis? Eine Frage der Selbstprüfung beim Abgang von 
der Schule.

2. Was bezweckt die allgemeine Wehrpflicht? Was bedeutet sie für 
den einzelnen und für das Volksganze?

3. Was heissen Sie „dem Deutschtum dienen“ ?
4. Zerstört die moderne Technik das Poetische?
5. Können unsere Klassiker der heutigen Zeit noch etwas sagen?
6. Der Romantiker Friedrich Schlegel sagt : „Die Deutschheit liegt 

nicht hinter uns, sondern vor uns.“ Wie denken Sie darüber?
7. Ein Ausländer wünscht, ein bedeutendes und bezeichnendes 

Werk der deutschen Literatur kennen zu lernen. Welches 
empfehlen Sie, und mit welcher Begründung?

8. Reisen und Lesen, nach ihrem Bildungswert verglichen.
9. „Die Menschen werden durch Gesinnungen vereinigt, durch 

Meinungen getrennt.“ (Goethe.)
10. Volksherrschaft und Massenherrschaft im Staate. (Entwickle den 

Unterschied an der Hand geschichtl. Beispiele.)
11. Die Technik- die Sorge und die Hoffnung der Gegenwart.
12. Goethe nennt in seinem „Faust“ Furcht und Hoffnung zwei der 

grössten Menschenfeinde. Wie denken Sie darüber?
3
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13. Was verstehen Sie unter einem Schlagwort? Worauf beruht
und worin besteht seine Wirkung?

14. „Charakter ohne Bildung ist besser als Bildung ohne Charakter.“
Sind Sie damit einverstanden?

15. „Städte, namentlich grosse Städte, sind nichts als Folgen der
menschlichen Torheit.“ (Paul de Lagarde.) Was meinen 
Sie zu diesem Wort?

16. „Wer Ehrfurcht u. Begeisterung erweckt, hilft seinem Volk
wachsen.“ Wie beurteilen Sie den Ausspruch des Dichters Kol- 
benheyer?

17. Für Schülerinnen : Ist die berufliche Tätigkeit der modernen
Frau nur in der wirtschaftl. Not begründet oder ist sie ein 
in sich selbst gerechtfertigtes Ideal?

18. Dichten heisst deuten. Untersuchen Sie diesen Satz vom Stand
punkt des naturalistischen bzw. des idealistischen Dichters aus.

19. „Im Leben wie im Märchen darf man sich nicht umsehen, wenn
man sicher durch die Schrecknisse des Weges gelangen will.“ 
Wie stellen Sie sich zu diesem Raabewort?

20. Was sagt dem Abiturienten Hölderlins Wort : „Was wir sind,
ist nichts ; was wir suchen, ist alles?

21. Zurück zur Natur?
22. Welches in der Schule behandelte Werk der neueren deutschen

Dichtung hat den grössten Eindruck auf Sie gemacht? 
Begründen Sie Ihre Stellungnahme !

23. Soweit Deine Selbstbeherrschung geht, soweit geht Deine Frei
heit. (M. v. Ebner—Eschenbach.)

24. „Ohne Vaterlandsgeschichte keine Vaterlandsliebe.“ (Kurfürst
Maximilian III. 1789.)

25. Man sagt von der heutigen Jugend, sie habe keine Ideale mehr.
Entspricht dies Ihren Beobachtungen?

26. Wie stellen Sie sich zu der Behauptung, der Sport ertüchtige
nicht nur körperlich, sondern auch geistig u. sittlich?

27. Wie verhalten sich nach Ihrer Meinung Bildung und Wissen
zueinander?

28. „Frage n ic h t: Was will ich werden?
Frag dich stets : Was muss ich sein?“

Kann dieses „W ort an die Abiturienten“ des österreichischen 
Dichters Kernstock auch in unserer Zeit gelten?

29. Welche Forderungen stellen Sie an ein dichterisches Kunstwerk
der dramatischen Form?

30. Welche Forderungen stellen Sie an ein dichterisches Kunstwerk
der erzählenden Gattung?

31. „Es genügt nicht, wenn man deutsch ist, man muss deutsch
werden.“ Wie verstehen und wie beurteilen Sie diesen Auss- 
druck Fichtes?

Ha már most ezeket a tételeket összevetjük a szokásos magyar 
érettségi tételekkel, azt találjuk, hogy a német tételek sok irányúak,
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így a modern ifjú sokrétű érdeklődésének inkább megfelelnek. Alig 
akad köztük tisztán irodalmi tétel, s ha akad is, az se az irodalmi 
tények száraz történetére kiváncsi, hanem bátor állásfoglalásra kény
szeríti a jelöltet. Nem az ismeretanyagot, hanem a logikus gondol
kodást, nem a műveltséget, hanem a jellemet hangsúlyozza. Aztán 
a német tételek nehezebbek is magyar társaiknál. Egyikük-másikuk 
talán ki is fogna a magyar maturándus hires ügyességén. De ez a 
nehézség kölcsönös (a német diákok a mi tételeinket találnák nehéz
nek), s onnan származik, hogy a mi reproduktív tételeink nem igen 
alkalmasak arra, hogy a tanulókban az önállóságot fejlesszék. Egv 
azonban bizonyos, az érettségi tételek eszményét a német tételek 
jobban megközelítik.

Ha fárasztóbbak voltak is, sokkal többet tanultunk peripa- 
tetikus módon, az ú. n. „Führung“-okon. Tanulmányi sétáinkon 
templomok, múzeumok, képtárak, könyvtárak és iskolák tárták fel 
előttünk rejtett kincseiket. Szakavatott vezetéssel két iskolát láto
gattunk meg : egy fiú- és egv leányiskolát. A leánviskola teljes neve : 
Stadt. Mädchenlyzeum mit humanistischem Mädchengymnasium 
und Mädchenrealgvmnasium an der Luisenstrasse. Valóságos leány- 
kollégium. Meg is becsültük, majdnem két egész délelőttöt töltöttünk 
benne. Ennek talán az is lehet az oka, hogv ezt az iskolát rokonsági 
szálak fűzték tanfolyamunkhoz, olyan módon, hogy igazgatója édes
apja volt a mi népszerű útimarsaílunknak, dr. Jobst Jánosnak. De 
szívesen is állott rendelkezésünkre értékes felvilágosításaival.

Az iskola épülete modern. Tantermei kényelmesek, s beren
dezésük alig különbözik a micinkétől. Minden tanteremben három 
tábla van : kettő közülök fali, egy álló. Az állótábla egyúttal térkép
tartó is. A falitábla két oldalán egy-egv kép, az egyik Hitlert, a 
másik Hindenburgot ábrázolja. Elmaradhatatlan dísze a falnak egv 
naptár és rámában egy jegyzék, mely a terem pontos méreteiről 
tájékoztat. A padok 0  distánciások és nem töltik ki az egész termet. 
Hátul a falnál jócskán marad hely egy hosszú lóca vagy székek 
számára. I tt foglalnak helyet a vendégek. Ez két szempontból is 
célszerű, a látogató és a tanár szempontjából. A látogatónak nem 
kell olyan módon elhelyezkednie, hogy semmit se lásson a tanár 
arcából, viszont a tanárt sem zavarja szabad mozgásában semmi. 
A padok oldalára, az ülőke alá parányi fogast szereltek fel. Erre 
akasztják fel a tanulók táskájukat. A magukkal hozott taneszközö
ket a világért sem szabad a pádon vagy a padban szétteregetniök. 
Kezük ügyében csak annyi taneszköz lehet, amennyire óra közben 
feltétlenül szükségük van, a többit a fogasra akasztott táska rejti 
magában. így ott sohasem történhetik meg — ami nálunk gyakori 
eset — hogy a tanárt és az osztályt együttes elmélyedésükből egy- 
egv lezuhanó tolltartó idegtépő zaja riasztja fel.

Feltűnt, hogy a leányok nem viselnek egyenruhát. Kérdésemre 
azt a választ kaptam, hogy az egyenruha viselése szemet szúrhatna 
a szegényebb néposztálynak, s így könnyen súrlódásokat támaszt-

3*
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hatna, márpedig ők nem azt nézik, ami a németséget elválasztja, 
hanem ami összefogja. Különben sincs rá szükség, mert a harmadik 
birodalom női szegényes egyszerűséggel öltöznek, kendőző szereket 
nem használnak, s ha mégis előfordul, hogy drága selymekben pom
pázik valaki, az nem nemet, hanem külföldi.

Az órákat érdeklődési körök szerint alakult kisebb csoportok
ban látogattuk. Az a csoport, melyhez én is tartoztam, a líceumi 
VII. osztály történelem, lie. III. o. német, lie. VIII. B) német, gimn. 
VII. o. latin és gimn. IV. B) francia órájának menetét figyelte meg. 
Mindegyik órának voltak értékei. A történelem órát követő beszél
getésből pl. megtudtuk, hogy a történelem és az irodalom tanára 
közös tervet készítenek. Ilyen módon elérik azt, hogy a két tárgy 
között a koncentráció teljes. Ha a történelem órán a harmincéves 
háborúról esik szó, a német órán K. F. Meyer „Gustav Adolfs Page“ 
c. elbeszélése van soron.

Noha, mondom, mindegyik óra tanulságos volt, ha másban nem, 
hát abban, hogy itthoni módszeres eljárásunk helyességébe vetett 
hitünkben megerősített, az öt közül mégis három emelkedett ki 
különösebben, a III. o. németje, a latin és a francia óra. A német óra 
két félórára tagolódott, mert amikor a tanulók únni kezdték a nyelv
tant, elővették olvasókönyvüket, s abból egy mondái színezetű el
beszélést kezdtek tárgyalni. Nyelvtanban az ellentétes mondatoknál 
jártak. A szemléltetéshez szükséges példamondatok az állótáblára 
gondosan felírva sorakoztak. Úgylátszik, a tanárnő az óraközti 
szünetjét áldozta lel e célra. A tárgyalás folyamán a színes krétával 
jelzett kötőszó helyett más, de szintén odaillő ellentétes kötőszót 
kellett a növendékeknek mondaniok. Az új kötőszó most már ugyan
csak a táblára került a régi mellé, az erre a célra kihagyott helyre. 
Ezt az eljárást a felírt mondatok során mindaddig folytatták, míg 
az ellentétes kötőszavak mind (aber, nur, dagegen, je(doch) trotzdem, 
dessen ungeachtet, indessen, indes, allein, gleichwohl) a táblára nem 
kerültek. Következett a begyakorlás. A tanulók a kötőszavakat 
mondták kórusban és egyenként, majd kötőszónélküli páros mon
datokhoz kellett odaillő kötőszót keresniök. Végezték pedig mindezt 
dícséretreméltó türelemmel és buzgalommal. A tanárnő — amint 
alkalmam volt látni — a házi dolgozatokat is javítja és javíttatja, 
igaz, hogy osztályonként a 30-as létszám az uralkodó, de volt olyan 
osztály is, melyben 19—20-nál nem voltak többen.

Latin órán Sallustius „Catilina“-jának 51. fejezetét olvasta a 
Vll-ben 19 diáklány. Az óra menete nagyjában úgy alakult, hogy 
a tanár olvasta a szöveget, megmondta, vagy kitaláltatta az ismeret
len szavakat. Miután így eloszlatta a nehézségeket, a tanulók mun
kája következett. Saját szavaikkal el kellett mondaniok az olvasott 
rész tartalm át olyan módon, hogy a tartalom egyúttal értelmezés 
is legyen ; majd a fordításra került a sor. A kisebb egységek tárgyalá
sát mindig a tanár valóban mintaszerű fordítása fejezte be. Az órát 
történeti, régiségtani, bölcseleti és nyelvtani érdekességek meg
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beszélése fűszerezte. Magyarázták a Lex Portia-t, emlegették az 
epikureistákat meg a sztoikusokat, fel-fel csendült Seneca és Marcus 
Aurelianus neve. Elég sokra haladtak, bár nem régen kezdték az 
évet. (Münchenben triszemeszter van, az év húsvét után kezdődik 
az első szemeszterrel.)

A francia óra a IV. b)-ben jó példa volt arra, hogy milyen előny 
származik abból, ha a modern nyelv tanára egy-két ügyességben 
jártas. A IV. b) fiatal francia tanára csinosan rajzolt, kellemesen 
énekelt és ügyesen pengette a gitárt. Fel is használta sokoldalúságát ! 
Egy kis francia dal volt éppen a tárgyalás rendjén ; címe : Trois 
jeunes tambours. Szövegét és dallamát könnyűszerrel, gyorsan 
és kellemes formában sajátították el a tanulók. A jó eredmény birto
kába tanáruk ügyessége ju tta tta  őket. Ez a hivatása magaslatán 
álló tanár az éneklést bizonyára nem magáért az éneklésért gyakorol
tatta , hanem mert átlátta, hogy a francia szavak kiejtését teszi vele 
könnyűvé, mintahogy a rajzot sem tekintette öncélúságnak, csak 
eszköznek, mellyel munkáját, kellemesebbé teheti. A kiejtésre külön
ben is nagv súlyt vetett. Minden új szót kimondatott növendékeivel 
többször. Előbb egyenként hangoztatták, majd csoportokra osztot
tan, végül valamennyien. Minduntalan felhangzott a vezényszó : 
Fensterreihe ! Mittlere Reihe ! Alle zusammen !

Nem annyire didaktikai, mint inkább általános pedagógiai 
szempontból jelentett számunkra értéket az a vasárnap, melyet 
Koszó professzor úr vezetésével a schondorfi Landerziehungsheimban 
töltöttünk. Nem messze Münchentől, a szép Ammersee partján épült 
és működik ez az iskola. A Hermann Lielz alapította német vidéki 
nevelő otthonokkal sarjadt egy tőről. A test és lélek harmonikus 
együttnevelésére fordít különös gondot. Egyetlen testi vagy lelki 
adottságot sem hagy kiaknázatlanul. Az az elve, hogy minden egész
séges embernek ki kell valamiben válnia, csak meg kell találnunk 
számára a megfelelő teret. Ha sikerült eredményt eléretnünk vele, 
bármily csekélyét is, nem gyötri többé az ú. n. „Minderwertigkeits
gefühl“ , s nyílegyenesen halad előre pályáján. Ilyen kísérletezésre 
nagyon alkalmas a schondorfi intézet, mintahogy alkalmasak a többi 
„Landerziehungsheim“-ok mind. Valóságos pedagógiai laboratóriu
moknak tekinthetjük őket.

A schondorfi nevelőintézetnek jelenleg 170 növendéke, van. 
A világ minden tá ja  küld ide formálásra váró nyers anyagot. Az iskola 
helyettes igazgatója büszkén mondta, hogy nem térhet be hozzájuk 
olyan külföldi, kinek anyanyelvén ne beszélne valaki az intézet 
tanulói közül. Valóban, ami csoportunknak is akadt magyar vezetője, 
egy pozsonyi fiú.

Sok mindennel tehetném, Tisztelt Tanári Kör, beszámolómat 
müncheni tartózkodásunkról még gazdagabbá. Említhetném kóborlá
sunkat a Deutsches Museum-ban (öt vagy hat kilométernyi utat te t
tünk meg, míg minden kiállítási termét megnéztünk), szólhatnék 
találkozásunkról a Wessobrunner Gebet-tel, a Muspilli-ve\, a Műn-



Péter/ly László : Kél hét Münchenben.38

Cheriéi Kodex-sze\A és társaival a Slaatsbibliothek-b&n, elmondhatnám 
benyomásainkat a gautingi ArbeitsLager-ről, hol egyformán feketére 
éget a nap urat és parasztot, munkást és földművest, műveletlent 
és műveltet, s ahol a Lager vezetője, hogy megmutassa mennyire 
komolyan veszik a harmadik birodalomban a józanság parancsát, 
vízzel köszöntötte fel csoportunkat, beszámolhatnék a Reítschule-b&n, 
az Englischer Garlen szélén tarto tt Diskussionsnaclimitíag-vól, melyen 
a németeket ugyancsak sarokba szoríthatták a felvetett kérdések 
a ßü.cherverbrennung-ga.1, a Rőhm-féle puccsal és az atheizmussal 
kapcsolatban, végűi leírhatnám látogatásunkat Hitler székházában, 
a Braunes Haus-ban, ahol a többek között megtudtuk róla, hogy való
ságos aszkéta, húst nem eszik, sört nem isz ik .b eszám o lh a tn ék , 
mondom, sok mindenről, de nem teszem. Nem teszem pedig két ok
ból : egy az, hogy ezeket a tapasztalatokat csak vékony szál fűzi 
a magas pedagógiához, a inásiű az, hogy nem akarok úgy járni, 
mint egyiK Dichterabend-ünk előadója, egy keletporoszországi költő. 
Hosszú es unalmas novellát olvasott lel. A novella közepén tarthatott, 
mikor hallgatóságának egy része : a magyar csoport elaludt, a svédek 
csak azért nem követték kollégáik példáját, mert el se jöttek. Helyette 
összefoglalásképpen inkább arról írok, milyen benyomást te tt reánk 
a német nép ottartózkodásunk rövid ideje alatt.

Az tagadhatatlan, hogy a Führer-nek lehet egyet-mást szemére 
vetni. Meg is teszik ellenségei. De az az érdeme, hogy a német egy
séget egybekovácsolta, elhomályosítja minden fogyatkozását. Büsz
kén állapítják meg a németek, hogy ezt a mondást : „Wir sind 
Deutschen1', csak Hitler óta használhatják. Eddig a német ember 
előbb müncheninek vagy berlininek vallotta magát, aztán bajor
nak vagy porosznak, utoljára németnek. Most se nem müncheni, se 
nem bajor, hanem mindenekelőtt német. És valóban, ennek az 
egységnek, ennek az egybeforrottságának sok jelével találkoztunk. 
Maga az a tény, hogy a német nép elesettségében mindig megtudta 
őrizni méltóságát, nn mást bizonyít, mint ezt az élő és napról-napra 
növekvő erőt.

Amely nép lelkében pedig ilyen olthatatlan tűzzel lobog fel a 
nemzeti összetartozás érzése éppen legnagyobb elesettsége idejében, 
annak a népnek nemcsak múltja van.

Nekünk, Münchent járt magyar tanároknak, az az érzésünk, 
hogy a németek sokra értékelnek bennünket, és szívesen nyújtják 
félénk kezüket kulturális összefogásra. Nekem pedig, Tisztelt Tanári 
Kör, az a meggyőződésem, hogy ezt a felénk nyújtott kezet el kell 
fogadnunk.

Debrecen. Péterjjy László.
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M E G JE G Y Z É SE K .
A nyelvtisztító inozjjalom és az iskola, E címen Papp István (Hatvan) 

örömmel emlékezik meg arról a miniszteri rendeletről, amely szerint a Magya
rosan mozgalomról minden tanári karnak egy értekezletén kellett megem
lékeznie. Megállapítja, hogy termékeny gondolatok fogják e fontos munkát 
megindítani, s maga is ehhez járul hozzá cikkével.

Ez elmélethez hadd járuljunk hozzá mi, a Budapesti Evangélikus Leány- 
gimnázium, gyakorlatból vett adatainkkal. Iskoláink ősében, a Deák-téri 
polgári leányiskolában már 1923-ban megalakult az önképzőkör keretében, 
majd attól különválva a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete (Szembe). 
Jeszenszky Ilona tanár volt szervezője, most meg dr. Zelenka Margit tanár 
irányítja munkáját. Eredményét idegen szemlélők, köztük az iskolalátogatásra 
jött dr. Pintér Jenő főigazgató, értékelték leginkább. Arra törekszik, hogy 
szinte játékosan szoktassa hozzá tagjait, az iskola összes növendékeit, a tiszta 
magyar beszédre. Állandó ellenőrzés alatt állanak a tanulók nemcsak a tanári 
kar részéről, hanem minden osztályban két-két ú. n. Szembe-őr útján is, kik 
azután havi megbeszéléseken számolnak be eredményükről. A helyes ki
fejezést alkalmazva, mondatban, közmondásban, idézetben kell a hibázónak 
leírnia. Nemcsak az idegen szókat, hanem a rossz mondatfűzéseket is üldö
zik. Összejöveteleiken az Akadémia Magvarosan füzetéből olvasnak fel, 
majd tárgy és hangulat szerint alkalmas költeményeket szavalnak, pl. Áb
rányi : A magyar nyelv. Székely Sándor: A magyar, Kölcsey: Himnusz. 
Dolgozatpályázatot is hirdettek, pl. tavaly : Mikor sikerült a Szembének 
híveket szereznem ? címen. Az osztályokban elhelyezett, növendékek pályá
zata eredményeképpen kifüggesztett felírások is figyelmeztetik az iskola 
növendékeit nyelvünkkel szemben való kötelességükre. Ilven felírások olvas
hatók : A magyar nyelv minden ajkon magyar legyen. Magyar a nyelvünk, 
magyarul beszéljünk. Ajkadról a magyar szó tisztán, csengőn szálljon, beszé
dedben idegen szó helyet ne találjon. Vigyázz nyelvedre, mert ne feledd : 
magyar leány a neved. Ott függ ezenkívül minden osztályban a Pesti Hírlap 
Nyelvőre, melyet kétes esetekben elővesznek és tanulmányoznak.

Erről a munkáról minden évben beszámol az iskola évi Értesítője, így 
tette tavaly is ; sajnos, a tanárok sem igen tanulmányozzák az iskolák évi 
értesítőit, még kevésbbé a szülők. Szó esett az egyesület működéséről 
lapunk I. évfolyamának 4—5. számában, hol a leánycserkészet hazafias szel
lemével kapcsolatban történik említés a Szembe nyelvtisztaságért küszködő, 
úttörő munkájáról. Iskolám 50 éves történetét tárgyaló füzetemben a 33. 
lapon szintén méltón emeltem ki a kezdeményezést, mely egy évtizeddel meg
előzte az Akadémia mostani megmozdulását. Most azért szólalok meg, mert 
remélem, hogy 13 évi gyakorlatunk segíthet másokat, s viszont mások próbál
gatása javíthat majd a mi eddigi módszerünkön.

De jegyezzük meg, hogy a Szembe egymaga semmit sem tudna elérni, 
ha az iskola egész tanári kara nem csatlakoznék munkájához. Merem állítani, 
hogy a mi iskolánk tanárai vigyáznak szavaikra, s aki esetleg nem vigyáz, 
éppen a tanulók s tanáraink közötti barátságos, szép viszony következtében 
bizony a buzgó Szembe-őr tanulók őket is kijavítják megfelelő formában, s a 
tanár ezt nem veszi rossz néven, hanem megszívleli még a kis tanítvány 
szavát is, hogy szép magyarnyelvünk tisztításához hozzájáruljon. Támo
gatom én is mint igazgató e munkát, úgyhogy a tanári szobában kiírom azo
kat a főszempontokat, melyeket a Magyarosan-folyóirat figyelembe ajánl. 
Ez évben még egy fontos lépést tettünk, mikor az előbb említett két tanár az 
iskolai leánycserkészcsapatnak szólt a Szembe munkájáról, s mondhatom, 
nagy hatást értek el náluk, annyira, hogy az országos vezetőség is bele kívánja 
ezt csapatmunkájába kapcsolni. Ugyanezt kellene tennie a fiúcserkészetnek 
is, hiszen célkitűzésével éppen szoros kapcsolatba hozható a magyar nyelv 
ápolásának szép munkája.
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Ezeken az ulakon haladunk, ezeket a módokat ajánlhatjuk minden isko
lának követésre, mert aki idegenből jön a mi fiatalságunk közé, tapasztalni 
fogja, mennyivel tisztább magyarsággal beszélnek gyermekeink, mint más 
pesti iskola tanulói. Magunk is észrevehetjük ezt olyan növendékeken, kik 
más iskolából lépnek át hozzánk. S bizony Budapesten a Papp István aján
lotta módok közül az első, hogy minden növendék a maga nyelvjárásával 
lépjen elő az iskolában, s erre hívjuk fel a többiek figyelmét, alig alkalmazható 
olyan értelemben, hogy a pesti beszédmódot mutassuk meg olyanoknak is, 
kiket ez még meg nem fertőzött.

Törekedjünk tehát mindnyájan, tanárok, tanulók egyaránt szép magyar
ságra, s legyünk így hívei a Szembének, mely ebben irányíthatja az iskola 
munkáját.

Budapest.
Dr. Bánkúti Dezső.

H A Z A I IR O D A L O M

Élő íanítások. Ballagi Aladár kisebb munkái. Életrajzi bevezetéssel 
ellátta : Sárkány József, a ceglédi Kossuth-reálginmázium tanára. Cegléd, 
1934. 615 1.

A könyv címlapján ezt olvassuk : „Kiadták volt tanítványai.“ Ez a 
külsőleg is imponáló, terjedelmes, szép és csinosan kiállított könyv tehát a 
tanítványi tiszteletnek, ragaszkodásnak és hálának köszöni létrejövetelét. 
Ballagi ugyan azt írja egy helyen, hogy „aki önerején haladt valamire, az 
érzi A hogy haladását igen-igen kis részben köszönheti tanárainak, sokkal 
inkább környezetének, vagy könyveinek.“ Ezzel szemben azt mondja a könyv 
Előszava, hogy Ballagi kincsekkel gazdagította tanítványai lelkét, egy egész 
életre szóló hasznos irányítást adott, azért nem fogytak el tanítványai az ő 
elmúlása után sem. A szeretett tanítómesternek ez- a nagyszerű hatása, gon
dolatainak, eszméinek, jellemének, egész egyéniségének feledhetetlen volta 
az, amit e lapokon mindenekelőtt jól esik leszögeznünk. Bárhol és bármiben 
találkozunk a tanítványi hálának, kegyeletnek, a tanítás lelkekben meg
gyökerezett, maradandó hatásának fölemelő megnyilvánulásával, édes és 
boldogító örömmel tölt el bennünket. Ez az, amit mindjárt e könyv kezünkbe- 
vételekor érzünk.

A könyv jellemző címe is a tanári munka elmulhatatlan értékének a ki
fejezője. „Élő tanítások“. Olyanok, amelyek a tanítványok lelkét megter
mékenyítik, hogy gyümölcsöket hozva, bennök és általok a későbbi nemzedék
ben is fennmaradjanak hosszú időn keresztül. A nevelő- és tanítómestert ez 
teszi, mintegy magasztosítja kivételes lénnyé. Meghalva is él tovább taní
tásaiban. A költő ezt így énekli : „Eszméim győzedelme leend emlékjelem“, 
mégpedig aere perennius monumentum. Hogy Ballagiról ilyen bizonyságot 
tesznek;tanítványai, s élő; tanításokul közük összegyűjtött kisebb iratait, 
az mutatja az ő nagy hatását s tanári egyéniségének és tudományának a 
múlandó világ fölé emelkedését. De az is kétségtelen, hogy aki figyelemmel 
átolvassa ezt a vaskos kötet könyvet, nemcsak írójának hihetetlenül széles
körű érdeklődése, sokoldalú tudása, szellemének közeli és távoli régiókban 
magas szárnyalása lepi meg, hanem sok életbölcsességet is talál benne ; valódi 
maximákat, melyek, mint halhatatlan igazságok, lelkesítő és vezető ideák- 
és elvekként száílanak az utókorra. A könyv gondos szerkesztője, Sárkány 
József egyes helyeken, de különösen az utolsó „Módszertani irányelvek“ c. 
fejezetben, egy kis gyűjteményét is adja ezeknek a tudományos és életigaz
ságoknak. Ugyancsak ő nagy szeretettel, emelkedett nézőpontok szerint, 
megkapó stílusban és nem közönséges jellemző erővel eleveníti meg a könyv 
elején Ballagi Aladár életét és munkásságát,
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A könyv 14 fejezetre osztva Bulláéinak azokat a kisebb munkáit közli, 
melyek részint elszórva egykorú lapokban, folyóiratokban ielentek meg, 
részint pedig hagyatékában kiadatlanul hevertek. Majdnem 100 dolgozatát 
egészben, vagy önálló részekben olvashatjuk ilyen módon összegyűjtve egv 
kötetben, amely lehetővé teszi, hogy áttekintést nyerjünk ennek a ritka szel
lemnek tartalmáról és írói tevékenységéről. Ezeken kívül vannak — termé
szetesen — kiadott önálló, nagyobb művei, amiket Sárkány életrajzában fel
sorol és még hagyatékában levő, kidolgozott, terjedelmes munkái, valamint 
sok kötetre menő, kétségkívül, nagyérdekű és értékű naplói. (L. a könyv 
95—98. lapjain ,,A professzor otthonában“ c. közleményt.) Napvilágot látnak-e 
ezek valaha, vagy elvesznek a tudománvra és az utókorra nézve? Mindezeket 
látva és tudva, hagy méltánylással kell meghajolnunk Ballagi kiterjedt iro
dalmi munkássága előtt. Kár, hogy tehetségét és tudását jóformán szétfor
gácsolta és nem egy vagy több mestermű írására összpontosította. Neve így 
még ragyogóbb fénnyel tündökölne a magyar irodalom és tudomány egén. 
Igazi monumentális munkájának (Buda és Pest a világirodalomban) is csak 
az I. kötete jelent meg.

Itt a kezünk alatti könyvben tárgykörök szerint rendezve bámulatot 
keltő anyagát és bőségét találjuk a történettudományok csaknem valamennyi 
ágának. Objectív tudomány és ismeret, subjectív érzés és élmény egy eredeti, 
képzett elme és csodásán fogékony, impulsiv lélek benyomását teszik reánk 
benne. Olyan ez a könyv, mint egy változatos, színes, gvönyörködtető, de 
egyúttal oktató kaleidoskop. Látjuk benne a szerző független gondolkozását, 
szenvedélyes igazságkeresését, bátor szókimondását, sui generis önálló ítél
kezését, amely, ha olykor nem is tetsző, s talán nem is könnyen magvaráz
ható, de mindenkor tiszteletreméltó. Ballagi születésénél, neveltetésénél, 
családi hagyományainál fogva liberális szellemű vallásban, politikában, tudo
mányban. Mondhatni szinte túlzottan liberális. A magyar letűnt, liberális 
korszaknak keménykoponyájú, dacoslelkű és lobogó temperamentumú kép
viselője. Ezt látjuk és olvassuk ebből a könyvből is. Mint a magyar független
ség zászlóvivője harcolt az országgyűlésen a könyvben közölt olvan beszé
dekkel, amelyek ma is időszerűek, értékesek és tanulságosak. Érdekes meg
figyelni azt a hangulatot és lelkületet, amely hazai tájképeiből és külföldi 
útleírásaiból kitűnik. A magyar föld, a magyarság izzó szeretete árad belőlük, 
de egvszersmind a liberalizmus nemzeLi határokon túllépő, a széles humánumba 
merülő felfogása is. És ő, amit érez, amit gondol, azt azon módon fejezi is 
ki. „Nálam a nyelv nem arravaló, hogv gondolataimat elleplezzem“, írja e 
könyvben egy helyen (85. 1.). Nem titkolja, hogy a németet nem szereti, de a 
franciáért rajong. Sok magyar ember érzett így a múlt század hetvenes és 
nyolcvanas éveiben. Ő akkor járt Strassburgban, amikor a németek hatalma 
alá visszakerült : „Amit Strassburg egykor elvesztett, az idén visszanverte, 
de nincs köszönet benne“, írta a látottak felett elbúsúlva (1872). Később is 
(1899) ellenszenvesen szól a németekről és egekig magasztalja a franciákat : 
„Franciaország úgy tett, mint ama mesebeli pelikán, az önfeláldozás halhatat
lan symboluma : szíve vérével táplálta gyermekeit, az emberiséget“ . (495. 1.). 
Vájjon így gondolkoznék és így írna-e ma is?

Sokat lehetne a könyv tartalmáról írni. Olyanokat is, amik pedagógiai 
szempontból fontosak. De mindenkire nézve leghelyesebb a személyes im- 
pressió. Tolle, lege ! Itt csak a figyelmet lehet a tartalmas kötetre reáiránví- 
tani. Legföljebb még azt említhetjük meg, hogy részünkről különösebb érdek
lődésre tarthat számot a könyv „Eggházi dolgozatok“ c. harmadik csoportja, 
ahol, főként a magyar protestantizmust illetően, értékes ismeretanvagot 
találunk. Vannak bennük, mint általán a könyv több dolgozatában, az újabb 
históriai kutatások következtében egvben-másban túlhaladott részletek, de 
még mindig sokat tanulhatunk belőlük, sőt történeti forrásokul is használ
hatjuk őket. A hálás tanítványok, kétségkívül, szolgálatot tettek összegyűj
tésükkel és kiadásukkal a magyar szellemnek, tudománynak és irodalomnak. 
Azt hiszem, protestáns iskoláink könyvtárai igyekeztek, vagy ha még nem
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tették, igyekezni fognak a könyvet megszerezni. Ajánlom figyelmükbe. Álta
lában kívánatosnak tartom, ha minél szélesebb körben olvassák és tanul
mányozzák a nagyon érdekes és értékes kötetet.

S. Szabó Józsej
„lirös vár a mi Istenünk“ . A „Harangszó“ evangélikus néplap jubileumi 

számának ünnepi külön melléklete. 96 oldal. Jó és hasznos munkát végeztek 
a szerkesztők, Túróczy Zoltán és Szabó József lelkészek, amikor ezt a füzetet 
a huszonöt éves munka ismertetéseként ajándékul olvasóik kezébe adták. 
Azok a cikkek, melyekben az evang. egyházi és iskolai élet jelesei szólalnak 
meg, megelevenítik a múltat, elénk tárják a küzdelmes jelent, s fényt vettek 
a jövendőre. Az egyházi életnek összes munkaterülete szóbakerül ezekben a 
cikkekben, miként a „Harangszó“ is minden időben gondot fordított s fordít 
arra, hogy az egyházi életről teljes képet adjon. Minket pedagógusokat öröm
mel tölt el az, hogy ebben a füzetben az ifjúságnak is hely jutott. Bár szíve
sen láttuk volna, ha az elemi iskolai oktatással kapcsolatban a cikk írója kis 
statisztikát is adott volna. A középiskolákról dr. Bánkúti Dezső ír szakérte
lemmel, arról sem feledkezvén meg, hogy adatokkal is szolgáljon. Főiskoláink
ról is találunk egy rövid ismertetést, sajnálattal vesszük azonban tudomásul, 
hogy a miskolci jogakadémia méltatására egy sort is elégnek tart a cikk írója. 
Tanító- és tanítónőképzésünkről is lehetett volna szó. Az ifjúságnak egyház
építő szeretetmunkájáról nincs egyáltalában megemlékezés, pedig biztosan 
van ilyen munka is, tudomásunk szerint nem egy evang. középiskolában műkö
dik Ifj. Gyámintézet, vagy Luther Szövetség eredményesen és sok lelki áldás
sal. A jubiláló „Harangszó“ s külön kiadványa mellett nem mehetünk el szót
lanul, köszöntjük benne az evang. egyházért munkálkodó testvért, s szerkesz
tőire és hű munkájukra továbbra is Isten megsegítő áldását kérjük. r. I.

Evangélikus magyar arcképcsarnok. Budapest, 30 oldal. E címen dr. Szi- 
gethy Lajos a Budapesti Evang. Leánygimnázium Gyámintézetének megbízá
sából és kiadásában néhány szót ír azokról az evangélikus, illetőleg protestáns 
kiválóságokról, akiknek arcképe (mellszobra) a Pesti Deák-téri testvéregyházak 
dísztermének ékessége. Bocskai István és Illésházy István falfestményeiről 
szól először, majd három félszázadba csoportosítva a többiekről : 1787-től 
mai napig vezet minket a Függelékben közölt helyrajz alapján.

A lelkészek közül megemlékezik így Molnár Jánosról, ki még három 
nyelvet beszélt, Kalclibrenner Józsefről, Lang Mihályról, az ország papjáról : 
Székács Józsefről és vejéről, Győry Vilmosról, majd Doleschall Sándor Edéről, 
az egyház százéves történetének megírójárói; Schranz Jánosról, Horváth 
Sándorról, s végül a nemrég elhunyt Kaczián Jánosról szól. A világiak sorát 
Liedemann János Sámuel nyitja meg, báró Podmaniczky Károly, a tanító 
Willerding Jakab, az adakozó Glosius Dániel, báró Kochmeister Frigyes, 
Fuszek Tivadar folytatja. Végül az egyház nagyasszonyai közül Beleznay 
Miklós generális felesége, Podmaniczky Anna Mária a legrégibb, kinek képe 
itt van, gróf Teleki Józsefné Rótli Johanna minden evangélikus iskolában leg
ismertebb, hiszen alapítványának kamatait oly sok jeles diákunk élvezte a 
háború e lő tt; a legújabb a jótékonyságáról ismert nagyasszony, Haberern 
Jonatánné Liedemann Róza.

Mindenki tanulsággal forgathatja e kis füzetet, melyet az ismert szerző 
tőle megszokott világossággal állított össze, s melynek kiadásával az említett 
Gyámintézet igazán értékes belmissziói munkát végzett. K.

Évkönyv az 1932—33. és 1933—34. iskolai évről. Szerkesztette : Loschdor- 
íer János szakfelügyelő-igazgató. Megjelent: a Budapesti székesfőváros IX., 
Mester-utcai Irányító polgári iskola kiadványai sorozatában, Budapest, 1934.

A múlt század pozitivista világfelfogását szolgáló, csak az észt fejlesztő, 
ismeretközlő iskolát ma már teljesen kiszorítja az elsősorban érzelmekre ható, 
élményeket teremtő, tevékeny, embereket nevelő „munkaiskola“.

Ezt a pedagógiai irányzatátalakulást figyelheti meg az érdeklődő tanár,
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ha cgy-egy iskolának a folyosóin, termein végighalad. A felszerelés, a sok 
kiállított kéj), rajz és egyéb tárgy híven kifejezi az iskolában folyó munkát. 
Érdekesek es tanulságosak az évvégi értesítők is, mert újabb gondolatot 
adnak, vagy megerősítik a tanár hasonló elgondolását. Erre pedig nagy szük
ség van, mert a különféle jelszavakkal elinduló pedagógiai törekvések még 
elég kialakulatlanok, nagyrészt kísérletezések.

Ezért fogadhatja örömmel a tanárság az „Irányító iskola“ két iskolai 
évéről szóló Évkönyvét, melyben az új iskolatípus kibontakozását követheti. 
Szerkesztője, a tudományosan felkészült Loschdorfer János igazgató értékes 
bevezető cikkében kifejti a munkaiskola lényegét. Határozott irányt mutat : 
a nevelés és oktatás célja az öntevékeny személyiség, a nevelés és oktatás eszköze 
a munka. Minden tudást öntevékenységgel, a tanár irányító segítségével 
szerezzen a növendék. A sikeres munka örömöt, tartós élményt és munkaked
vet, kitartást nevel.

Az élmény jelentőségét, mint a „tanítás koronáját“ részletesen fejtegeti.
Ötletes módon tanítja növendékeit az alapos meg figyelésre az „előzetes 

megfigyelések szekrényéiben elhelyezett tárgyakon, melyek az új tanítási 
anyagra hívják fel a figyelmet, és előre megindítják a kérdések sorozatát. 
Hasonló célúak az „előzetes kísérletek" is. A probléma megfejtése „a tanár 
irányítóképességének tűzpróbája“ lesz, s azalatt a tanár és a növendék munka- 
és szellemközösségben dolgoznak. Ez a munkaközösség neveli a gyermeket egy 
még tágasabb nemzetközösségbe, ahol könnyen tudja alárendelni egyéni 
érdekeit a közért.

A tanítási óra eredményét áttekinthető rajzzal, vagy vázlatos szöveg
gel jegyzi fel a tábláról a növendék a munkafüzetébe. Ez a vázlat támogatja 
az otthoni tanulásában is.

A munkaiskola a tanárság közösségét is kívánja, különben céltalan az 
elszigetelten alkalmazott eljárás. Nemcsak a tárgyakban nyilvánul meg a 
közös szellem, mint azt dr. vitéz Sághelyi Lajos : „A koncentráció a polgári 
iskolai földrajztanításban“ cikke fejtegeti, hanem az osztályfőnöki órákon is. 
Mayer Blanka tanár osztályok szerint főszempontokat tűz ki, melyek az egész 
évi megbeszéléseket irányítják. Ennek kiindulásául egy-egy olvasmányt 
választ, mint „vezérolvasmányt“. Kár, hogy az I. osztály számára Rosegger 
„I’etikéjét“ találta csak, holott ezt jobban helyettesíthetnék, pl. Gárdonyi : 
„Az én faluin“-ban szereplő kis falusi iskolai rajzok. Éppenúgy a „Szív“ is 
pótolható magyar szerző művével. A hónapok szerint beosztott megbeszélés
anyagok az otthon, az iskola, a társadalom köréből valók. Feltűnik, hogy a 
111. és a IV. osztály tervezetében hazafias célt szolgáló beszédtárgy egy sincs.

Érdekesen nyilvánul meg a koncentráció gondolata a „Csepel-sziget 
körülhajózása" című kirándulási tervezetben. Részletesen kidolgozott, körül
tekintéssel rendezett út lehetett, melyen a földrajzi, természetrajzi, törté
nelmi szempontok a maguk helyén, a szaktanárok irányításával vésődhettek 
a kirándulók emlékezetébe.

Az Évkönyvben több földrajzzal foglalkozó cikk fordul elő. A könyv
höz fűzött vázlatrajzokból kitűnik, hogy fontos eszköz a rajz az ismeretek 
szerzésében.

Két történelmi tárgyú dolgozat a történetszemlélet tanításáról tájékoztat. 
Helytörténeti ismeretét pedig a városligeti kirándulás terve szerint a helyszínen 
szerzi a növendék.

Csak kiragadott képeket, vázlatot nyújtottam ismertetésemben. Csak a 
figyelmet akartam az Évkönyvre irányítani, melyben sok gondolatébresztő 
eljárás, cikkenként gazdag irodalmat felsoroló anyag van. Az Évkönyv szer
kesztői maguk mondják, hogy csak megkezdték a munkát, de nem állnak meg. 
Minden év végén közösen leszűrt, kialakított módszerüket kiadványaik soro
zatában a nyilvánosság elé tárják.

Jeszenszky Ilona
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I)r. Kürtők György : A kiválasztás kérdése és az egyetem. Különlenyoniat 
a „Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei“ 1934. évi I. számából. 10. I.

A világos okfejtésü kis füzet igen időszerű kérdéssel foglalkozik. Igaza van 
végső megállapításában, hogy „egészséges fejlődés csak ott van, ahol a gyakor
lat halad a teória szerint és nem megfordítva“. Eredményeit a tudós szerző 
maga így foglalja tömören egybe : Az egyetem célja az igazság önzetlen kuta
tása a tudományok művelése által, ezt autonóm és erkölcsi személyeknek 
kell végezniük, ezért az egyetemi hallgatóknak is ilyenekből kell kikerülniük. 
Ennek megfelelőleg a középiskolai oktatásban a tanárok munkájának vég
célja ilyen személyiségek kialakítása lévén, a kiválasztásnak a tanárok 
munkája által kell megtörténnie ; a vizsgák közvetlen kollokviumok formájá
ban már csak ennek a kiválasztó munkának az eredményeit állapítják meg. 
E kiválasztó munka azonban csak akkor lehetséges, ha a tanárok minden anyagi 
gond nélkül végezhetik lelkiismeretes munkáikat egy ízig-vérig pedagógus 
igazgató irányító munkája mellett, továbbá akkor, ha a tanulók száma egy- 
egy osztályban a 30—35-öt meg nem haladja : tömegnevelés csak ront, de 
kiválasztani semmi módon nem képes. Az egyetemen a kiválasztás munkája 
a tudományos tevékenység folyamán történik, s a vizsgák, amelyeket az 
államhatalom megkíván, voltakép csak a megtörtént kiválasztás tényét 
állapítják meg arra hivatott férfiak előtt.

Axiómaszerűen hangzó tételeit mind aláírjuk, s meggondolásra pedagógus 
köreinknek melegen ajánljuk. b. d.

Horatius dalai. Nem hiába volt lírai költő. Maga ugyan már nem írt dalla
mokat verseihez, mint görög elődei. De használt versformáinak változatos 
sokfélesége nem közönséges zenei tehetséget, tökéletes prozódiai képzett
séget és finom metrikai érzéket árul el. Maga megjósolta, hogy mindenütt 
ajkára fogja verseit venni a nép. Életében csak a Carmen Seculare került 
éneklésre a nagy nemzeti ünnepen, melynek egész lefolyását megőrizte egy 
újabban felfedezett felirat. Az utókor aztán nemcsak szövegét tanulta ver
seinek, hanem csakhamar meg is zenésítette. Már a középkorba mennek vissza 
az első zenei nyomok, melyek alig olvasható és mai fülnek nem sokat ígérő 
együgyű szerzetesi szerzemények képében próbálják követni a magasröptű 
költeményeket.

Most, hogy a művelt Európa Horatius születésének 2000 éves fordulóját 
ünnepli, megzenésített költeményeiből állított össze Wagner József gyakorló
középiskolai tanár egy értékes gyűjteményt, amely a Humanisztikus Gim
názium Hívei Egyesületének kiadásában jelent meg, mégpedig, hogy ne csak 
hazánkon belül terjedhessen el, a művelt világ érintkezési nyelvén, latinul. 
A gyűjtemény a Horatius verseihez készült dallamokat felöleli a középkortól 
kezdve mai napig. A régi zeneszerzők közt ott találjuk Honterust, Orlandus 
Lassust, a XVII. század némely elfelejtett magyar szerzőit, Pálóczi Horváth 
Ádámot, a nevesebb külföldiek közt Loewet, Flemminget, a legújabbak közt 
Kodályt és magát Wagnert. A zeneművek művészi értékéről mondjanak 
nálam hívatottabbak szakszerű véleményt.

A füzet elején latinul hasznos zenetörténeti bevezetés van, a végén pedig 
tárgymutató, aiúely a zenedarabok hangszerelését tünteti fel, hogy melyik 
férfikar, vegyeskar vagy zongora-kíséretes magánének. Címe : Carmina 
Horatii ad modos aptata.

Gimnáziumi énekkaraink a készülő 2000 éves jubileumi ünnepélyükre és 
bármikorra gazdag anyagot találhatnak benne. Zenekedvelők számára érté
kes okulást nyújt a füzet. Elismerés illesse az önzetlen, ideális célra alakult 
kiadóegyesület vállalkozását, amely hivatva van külföldön is kultúránk jó 
hírét terjeszteni, és a szorgalmas szerkesztő hézagpótló értékes munkásságát, 
amely egy igen érdekes világirodalmi kérdésre derített világosságot.

Kapható : Fraknóv Józsefnél Budapesten, VIII., Trefort-u. 8. Ára 2 P, 
tömeges rendelésben P10 P. Szeremley Béla.

„Káin hallgass és nem leszel közlekedési haleset áldozata“ , ígéri dr. Kontz 
Endre belügyminiszteri tanácsos és dr. Dárdai/ József rendőrkapitány, E címen
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közölnek közlekedési szabályokat írásban és képben. ,,Városiaknak, falusiak
nak, gyalogosoknak, kerékpárosoknak'- s minden más utcán közlekedő járó
kelőnek és járóművezetőnek, de elsősorban az ifjúságnak ajánl ják a szerzők 
valóban hasznos és hiánytpótló füzetüket. Éppen az ifjúság szempontjából 
érdekel bennünket, pedagógusokat e munka. E szempontból dr. Weszely Ödön 
is átnézte ezt a belügyminiszteri rendelettel ajánlott cikksorozatot (129. 
1933. B. M. sz.). A közlekedési szabályokat, valóban igen jó pedagógiai 
érzékkel, „írásban és képben“ hozza e munka az olvasó tudomására, még
pedig igen hatásos elbeszéléseket, jellemző történetkéket közöl írásban és 
hű, találó, életet tükröző képek, sokszor csak néhány vonallal odavetett 
ábrák, fokozzák az olvasó résztvevő érdeklődését az utcai balesetet okozó 
könnyelműségek iránt.

Lehetetlen, hogy ha a növendék az iskolában, a testgyakorlási, vagy 
játékórán, a cserkész a cserkészpróbára való készüléskor, az iparostanonc 
az ő iskolájában, vagy a kicsiny gyermek a szüleitől hall ezekről a sokszor csak 
meggondolatlanságból, vagy felületességből előidézett szerencsétlenségekről, 
melyekről a fejezetek beszámolnak, vagy ha csak egyszer kapja kézbe és nézi 
végig a szöveg közé nyomtatott képeket : elképzelhetetlen, hogy az ilyen 
gyermek ne kapna észbe, mielőtt szelesen és körültekintés nélkül lelépne a 
járdáról. Képtelenségnek tartom, hogy a képek lelkébevésődése után a leg- 
pajkosabb fiú is felkapaszkodnék a villamoskocsi ütközőjére, vagy hogy a 
legfelelőtlenebb utcagyerek is követ dobna az előtte elrobogó gépkocsi abla
kába. Hát még milyen mélyen kell hatniok ez emberi könnyelműség nyomán 
fakadt szenvedést ábrázoló képeknek a jobbérzésű gyermekre és ifjúra ! Hogy 
vehetné lelkére, hogy a rendetlenségből eldobott narancshéjon megcsúszva 
lábát, vagy karját törje valaki! Hogy tudná tétlenül nézni, hogy szegény vak 
öregember tétován botorkáljon át az úttesten, amikor e könyv cikkei és képei 
végzetes szerencsétlenségekről számolnak be ily esetekkel kapcsolatban.

Belekívánkozik tehát e mű minden nevelő könyvtárába is, mert segítségé
vel hathatósabban szoktathatja rendre és nevelheti gondosságra, körültekin
tésre, tehát sajátmaga és mások iránt érzett kötelességei teljesítésére a reá
bízott gyermeket.

Egyetlen kívánsága lehetne a magyar tanárságnak, mielőtt az ifjúság
nak is kezébe adja ez értékes munkát, merthiszen a gyermeknek csak a leg
jobbat adhatjuk : nyelvtisztaság szempontjából kellene azt átnézni és kijaví
tani. Kiselejtezni a sok fölösleges idegen szót: pláne, ródli (28. 1.), katasztrófa 
(30. 1.), defekt (48. 1.) és rossz szófűzést: „hogy is nézne' ki az utca“ (36. 1.) 
„ez alatt értem“ (55. 1.), „szabályokat betartani“, (44. 1.) stb., stb.

Mikor magyar életet, testi épséget óvunk és mentünk, ne veszélyeztessük 
ugyanakkor egy másik nemzeti kincsünket : nyelvünket 1

Dr. Zelenka Margit.
[lene Lajos: Számolástunítás az elemi iskola II.. III. osztályában. (A

szerző kiadása. Budapest, III. Áldás-u. 9. szám.)
A számolástanítás célját az új tanterv így határozza meg : „Jártasság 

a mindennapi életben leggyakrabban előforduló számításaiban és mérésé
ben ; a tanulók fegyelmezett, rendszeres gondolkodásra szoktatása.“

A tanterv az általános célt meghatározza, de a cél elérésére a módszert, 
a gyakorlati érvényesítést és a kerettanterv kitöltését nagyon helyesen a 
tanítóra bízza. így termelődtek azután ki a különféle módszerek, pedagógiai 
fogások, tanítási tervezetek. A közölt tanítási tervezetek, kidolgozott tanítási 
leckék sok esetben sematizálásra vezetnek. Valódi értékük csak akkor van, 
ha irányjelzők maradnak a tanító számára. Értéktelen az a tanítás, mely nem 
viseli magán a tanító egyéniségének, alkotó erejének bélyegét. Az alkotó
erőnek magából az egyénből kell fakadnia. Fakad pedig annak a tanítónak 
a leikéből, aki azt képessé teszi az alkotásra. Ennek pedig csali egyetlen lehető
sége van : önképzés, önképzés, önművelés az, amit minden magyar tanítótól 
megkövetel a nemzet érdeke.

Az önképzésnek, önművelésnek szolgálatába akarnak állani Bene Lajos
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számolástanítási könyvei. A könyv megírására késztette a sok tapasztalat, 
amelyeket évtizedek óta gyűjtött, mint tanító és iskolalátogató. A gyakorlati 
életből merített tapasztalatok alapján akar a tanítónak irányjelzőket adni, 
melyeknek követése és megtartása által munkája alaposabb és eredményesebb 
lesz.

A könyv nem közöl órákra beosztott mintatanításokat, de részletesen 
kitér és szemléltetve bemutatja azokat az alapismereteket, amelyeken a 
tanítás eredménye megfordul, melyeknek elmulasztásával a zsenge gyermeki 
lélekben pótolhatatlan és az egész életre kiható hiányok keletkeznek.

A számolás — és méréstanításnak elengedhetetlen követelménye az alapos 
és sokféle szemléltetés, a gyermek aktív részvétele a munkában.

Ezen alapigazságokat megvilágítják a könyvben közölt tanítások. 
Gyakorlati tapasztalat alapján a szemléltetés és az aktív munkát elsőrangú 
követelménynek tünteti fel. A tanítás központjába mindig a gyermeket 
állítja. Szemléltetés és aktív cselekvések útján ismerteti az ismeretlen fogal
makat, a számképek kialakulását, a számviszonylatokat és az alapművelete
ket. Szemléltetésre mindent alkalmasnak talál, ami a gyermek környezetében 
előfordul.

A tanítások a tapasztalt és gyakorlattal rendelkező pedagógust igazolják. 
Mondanivalóját röviden és zamatos nyelvezettel közli. Megkíméli az olvasót 
sok fölösleges eltévelyedéstől. A kis munka nagyban megkönnyíti az eligazo
dást a ti ‘tásban, irányjelzőt ad az alapos és eredményes számolástanításhoz.

A ko Tv ára 80 fillér. Olcsósága miatt minden tanító és tanítással foglal
kozó egyei. megerőltetés nélkül megszerezheti.

Budapest. Grósz János.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I HÍREK.
I . .  , ,  , . . i 1859 ápr. 3-án született Marosvásárhelyen.
I l>r- M,>lll,,vi('11 l t‘nMI<- I A kolozsvári egyetemen 1884-ben a természet

rajzból és földrajzból tanári, 1887-ben bölcsészettudori oklevelet nyert. Köz
ben egy évig egyetemi tanársegéd és egy évet pedig Bécsben, Münchenben, 
Heidelfcergben és Párizsban tölt szakismeretei gyararapítása céljából. 
A természettudományok szeretetét édesapjától Mentovich Ferenetől örökölte, 
ki 1848-ban lőpor és gyulacsgyártással szolgálta a hazát, és 1850-től 1860-ig 
mint Arany János tanártársa, gimnáziumunk legkedvesebb tanára volt. 
Ő hozta ide valószínűleg Aranyt is 1 Nagy szervező volt. Később elkedvetle
nedve, visszament kies erdélyi hazájába. Marosvásárhelyre. Utána fel is 
bomlott a „nagy tanári kar“. Nem volt összetartó ! így a Mentovich névnek 
kedves hangzása volt Nagykőrösön, midőn 1887-ben dr. Mentovich Ferenc 
elfoglalta nálunk tanári állását, hogy egy életen keresztül becsületes embere
ket és jó magyarokat neveljen a hazának.

1923 óta nem tanít. A nyugalom éveiben a városi kaszinó leggyakoribb 
látogatóinak egyike, kit itt is mindenki szeret. November 28-án 75 éves korában 
távozott körünkből örökre. Kihűlt tetemét november 30-án kísérte a család, 
a szerető tanítványok és jó barátok serege utolsó útjára.

Ha van a hálái után egy másik élet, melyben a jóknak mennyei boldogság 
a rosszaknak örök kárhozat az osztályrésze, Mentovich Ferenc bizonyára 
a mennyei mezőkre jutott, ahol az angyalok serege immár tőle tanulja, hogy 
mennyi csodája van ennek a világnak. Az angyalok ezeken a mennyei termé
szetrajz órákon bizonyára jobban viselkednek, mint a pajkos nebulók annak 
idején itt a sáros földtekének Nagykőrösnek nevezett darabján, de nem 
hisszük, hogy „ebből kifolyólag“ ő most neheztelne ránk. Ellenkezőleg, ha 
eljön az idő, és nekünk is el kell mennünk jó tanárunk után, bizonyára a régi 
szeretettel fogad, mert hisz az ő lelke már a földön se volt más, mint a testet 
öltött szeretet.

Temetésén Bánóczy Endre igazgató mondott búcsúbeszédet az iskola, 
nevében. N. L,
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A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottsága 193*1 december hó 
11-én Szolnokon gyűlést tartott. Vitéz tlr. Bessenyei Lajos elnöklete alatt 
jelen voltak: dr. Domanovszky Sándor, Ravasz Árpád, dr. Rell Lajos, 
dr. Bánkúti Dezső, dr. H. Gaudy László, Zsolnai Vilmos és dr. Kun Sándor. 
A Szemle 1934. évfolyamának szellemi és anyagi ügyeiről a felelős szer
kesztő részletes jelentést terjesztett a bizottság elé, melynek kapcsán tar
talmas és termékeny vita indult meg. A bizottság teljes elismeréssel illette 
a szerkesztőknek a lap színvonalon tartására és fejlesztésére irányuló mun
kásságát és elhatározta, hogy körlevélben felhívja az összes hazai közép
iskolák igazgatóságait a Protestáns Tanügyi Szemlére való előfizetésre. 
A vita folyamán több életre való gondolat merült még fel, melyeket a szer
kesztőség a jövőben igyekszik megvalósítani.

Hírek a debreceni református Kollégiumból. A Tiszántúli Református 
Egyházkerületnek folyó évi november 20-án tartott közgyűlése a Kollégium 
igazgatójává dr. Kállai/ Kálmán egyetemi ny. r. tanárt, igazgatóhelyettessé 
Jakucs István gimnáziumi tanárt, internátusi és konviktusi felügyelővé Péter 
Zoltán gimnáziumi tanárt, a református gimnáziumban inspektor-professzorrá 
dr. Iloffer Andrást, igazgatóhelyettessé dr. Kun Sándort választotta meg.

Tanárválasztás. A nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos-reálgimnázium 
egyik helyettes tanára, Kovács Máté, az ottani városi felsőkereskedelmi isko
lában kapott alkalmazást és megvált eddigi iskolájától. Helyébe a reálgim
názium Kormányzó Tanácsa dr. Sziklai/ László okleveles mag' c-francia- 
szakos tanárt alkalmazta helyettes-tanári minőségben.

Pedagógusok konferenciája Nyíregyházán. A nyíregyházi közup  ̂ és közép
fokú iskolák igazgatói, az iskoláikat közösen érdeklő kérdések megbeszélésére, 
havonként együttes értekezletet tartanak ezévi szeptember havától kezdve. 
Az eddig megtartott értekezleteken szóvátették és egységes eljárásban álla
podlak meg a bejáró tanulók vasúti felügyelete, az ifjúság mozilátogatásának 
ellenőrzése, a korzó és a jégpálya tekintetében. Ugyancsak ezeknek az érte
kezleteknek eredménye volt az a közös tanári értekezlet, amelyen Nyíregy
háza 123 középfokú és középiskolai tanára vett részt az evangélikus reál
gimnázium dísztermében. Az értekezletnek közös tárgya az ifjúság sporto
lásának kérdése volt, amelyet a fiúk és a leányok szempontjából egy-egy 
szakelőadó világított meg, a többi hozzászóló pedig a sportnak főleg pedagó
giai szempontból veszélyes túlhajtásaira mutatott rá. Az értekezlet után 
ismerkedőt tartottak a reálgimnázium dísztermében felterítetl asztalok mel
lett a nyíregyházi pedagógusok.

Az „írók, művészek és zeneszerzők szövetkezete“ nyilvános pályázatán 
lö,000 pályázó közül második lett Kapi-Králik Jenő, a budapesti evang. 
leánygimn. énektanára, zeneszerző, kit pedagógiai cikkei réven Szemlénk 
olvasói is jól ismernek. Arany oklevéllel tüntették ki, melyet ünnepélyes for
mák között adtak át neki. Sok hasonló sikert kívánunk a fiatal zeneszerzőnek.

Vajda Péter síremléke. A szarvasi ev. Vajda Péter-gimnázium Vezető
sége Vajda Péternek, az iskola volt nagynevű igazgatójának, akinek egyéb
ként nevét is viseli a szarvasi gimnázium, síremlékét újonnan kerítlette” be. 
A díszes sírkőnek megújított aranybetűi, valamint a nagy áldozattal meg
épített sírkerítés továbbra hirdetik a nagy professzornak és költőnek hal
hatatlanságát. — A síremléket november 1-én avatta az iskola, amikor mel
lette megjelent az intézet egész tanári kara és tanulóifjúsága, és ott kegye- 
letes emlékünnepélyt tartott.

Chován-hanyvcrscny Szarvason. A Szarvasi öregdiákok Szövetsége — 
támogatva a szarvasi gimnázium által is — november hó 17-én nagyszabású 
hangversenyt rendezett Szarvason a város szülöttjének, a gimnázium volt 
növendékének, a messze országokban is híres zeneszerzőnek és a zeneiskola 
volt nagynevű tanárának, Chován Kálmánnak emlékére. A hangversenyen 
többen megjelentek a Szövetség tisztikarából. A távolmaradásra kényszerült 
elnöknek, dr. Raffay Sándor püspöknek megnyitóját Kemény Gyula a Szövet
ség társelnöke pótolta és mondotta. Résztvett a hangversenyen Laub István, 
a zenefőiskola országoshírű tanóra, aki játékával teljesen magával ragadta
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a hangversenyen megjelent igen nagyszámú közönséget. Dr. Horváth Dezső 
és Gajdács Gyula mutatták be még nemes művészetüket : őket a helybeli 
szereplőkkel együtt szintén lelkesen tapsolt meg a közönség. A hangverseny 
tiszta jövedelmét a rendezőség Chován-emlék felállítására fordítja.

Új kiilmissziói könyv a karácsonyi könyvpiacon. A Magyar Keformátus 
Külmissziói Szövetség kiadásában most jelent meg Félelmetes Tibet címen egy 
igen érdekes könyv. Beszámol a tibeti életről és a tibeti keresztyén missziók 
emberfeletti hősies munkájáról. Egyéb cikkeiben ismerteti a magyar és kül
földi missziók újabb eseményeit és kérdéseit. A százoldalas kötet ára 1‘— P. 
Megrendelhető a kiadónál: Budapest, IX., Ráday-u. 15. II. 27.

A pojjányok közli orvosmisszióról új érdekes füzet jelent meg a Missziói 
Füzetek sorozatában, dr. Merétey Sándor főorvos tollából. Ismerteti az első 
orvosmisszionáriusnak, dr. Parker Péternek az élettörténetét és küzdelmeit 
abból az alkalomból, hogy most van száz esztendeje annak, hogy a keresz- 
tyénség először küldött a pogányok közé orvos-misszionáriust. A Missziói 
1- űzetek másik most megjelent száma Gobat Sámuel abesszíniái misszionárius 
történetét ismerteti, leányának Gobat Dórának az írásában. Az érdekes füze
tet özv. dr. Vargha Gyuláné fordította magyarra. Mindkét füzet ára 10 fillér. 
Megrendelhető a Református Külmissziói Szövetségnél : Budapest, IX., 
Ráday-u. 15. 11. 27.

PÁLYÁZAT.
Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 

pályázatot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési 
Alapjából a folyó 1934—35. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. 
Folyamodhatnak mindazon református középfokú tanintézetekben 
(fiú- és leánypolgári, tanító- és tanítónőképzőintézet, fiú és leány 
humán- és reálgimnázium) alkalmazott tanárok bármely közép- és 
felsőfokú iskolában tanuló, legalább jó osztályzatú gyermekei, amely 
tanintézetek a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára a református 
Egyetemes Konvent által minden egyes tanuló után megállapított 
díjat az egyesület pénztárába 1935 január 1-ig pontosan befizették. 
A befizetés elmulasztása az illető tanintézeti tanárok gyermekeinek 
a segélyből leendő kizárását vonja maga után.

A folyamodványok a Tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, 
református gimnázium) küldendők. A folyamodványokra szolgáló 
nyomtatványok postabélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál, 
Jakucs István relormátus gimnáziumi tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő 1935. évi jebruár hő 10.
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanár gyermekek természetesen 

nevelési segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak 
I. félévi tanulmányi előmenetelüket hitelesen (az igazgatóság által 
hitelesített félévi értesítővel vagy leckekönyvmásolattal) igazolni, 
mert addig az ösztöndíj II. félévi részletét nem kapják meg. Egyetemi 
hallgatók azt is igazoltassák, hogy a II. félévre beiratkoztak.

Debrecen, 1934 december hó 15.
Az Országos Református Tanáregyesület Elnöksége.

NB. Ez a pályázati hirdetés sehol másutt nem jelenik meg, 
tehát a kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét 
erre felhívni. Azon intézetek tanárainak gyermekei, ahonnan a díjakat 
nem küldték be — az új alapszabályunk 22. §-a értelmében — jótéte
ményre nem számíthatnak.

Debrecen sz. kir. város is a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1936
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE
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A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. // .  Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 10 füzetben.
ELŐ F IZE TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É ZIR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz (Buda
pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L  : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők ; a tanári és fenntartótestületi 
járulékok azonban egyenest a lanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

A Z  E V A N G É L IK U S TA N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénzárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához 
( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj.

A PR O TESTÁN S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Búvár. Búvár : — ez a szó hangzik most mindenütt a tudományos világ
ban és a művelt közönség ajkán. Búvár: — egy új folyóirat neve ez, olyan 
magyar folyóiraté, amelynek külföldi társai millió meg millió példányban 
kötik le a földkerekség minden művelődni vágyó olvasójának figyelmét. 
Nemcsak új folyóirat ez, hanem egészen új folyóirat-típus, az első nagy tudo
mányos magazin a magyar sajtó történetében. Tudományos, mert tudósok 
írják és a tudományok időszerű kérdéseivel foglalkozik, de mindamellett 
magazin, mert izgatóan érdekes, páratlanul változatos és művészien szép 
minden száma. Lambrecht Kálmán szerkeszti a magyar értelmiség újszerű 
tudományos magazinját és a Franklin-társulat adja ki, äz illusztrálásnak 
és a nyomtatásnak olyan tökéletességével, mint a maga nemében szintén 
úttörő másik nagy folyóiratát, a Tükör-t. A Tükör az irodalom, művészet, 
társadalmi- és sportélet körében csillogtatja meg a magyar tehetség kincseit, 
a Búvár pedig a természettudományok és a technika világát tárja az olvasó 
elé, vonzó és gyönyörködtető közlemények és művészi illusztrációk bámulatos 
bőségével. A meglepően érdekes, tanulságos és művészies folyóiratból a Búvár 
kiadóhivatala (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.) lapunkra való hivatkozás 
esetén szívesen küld mutatványszámot olvasóinknak.



Dr. Pongrdcz Józeef: Dr. Antal Géza.

I Dr. A nta l G éza
1866—1934.
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A dunántúli református egyházkerület nagynevű püspökének 
elhunyta sokakat mélyen érintett, egyeseket és intézményeket egy
aránt, mert kivételes szelleme sokfelé szórta fényét. A haláleset 
minket, mint tanáregyesületet is gyászba borított, mert dr. Antal 
Gézában egyesületünk egyik megalapítóját, megalapitásától fogva, 
1925-ig mint vidéki alelnökét, majd tiszteletbeli tagját vesztettük el, 
aki soha nem lankadó buzgalommal és bámulatos tetterővel fárado
zott a magyar református tanügy érdekében.

Dr. Antal Géza példaképül szolgált mint diák. Iskolái java részét 
a pápai kollégiumban végezte mindig jeles eredménnyel. Élete végéig 
meglátszott rajta, hogy pápai diák volt. I tt  tanulta meg a nagy 
pápai tanár Tárczy, Bocsor, Szilágyi Pál vezetése alatt, hogy mit 
jelent az elmét és szívet egyaránt kiművelni.

Már az iskolában megmutatkozott vezéri képessége. Diáktársai 
közül kimagaslott kiváló írói készségével, rendszeretetével, szervező 
erejével. Egymásután nyerte VI. gimnázista kora óta a pályadíjakat. 
A tatai és pápai lapoknak úgyszólva állandó munkatársuk lett. 
A Főiskolai Ifjúsági Képzőtársaságnak ifjúsági elnöke.

Tanulmányait Utrechtben fejezte be, ahol. három évet töltött 
a Stipendium Bernardinum ösztöndíján. Közben meglátogatott több 
német egyetemet is, folyton szélesítve látókörét, mélyítve tudását. 
Főleg a vallásbölcsészettel és dogmatikával foglalkozott, de alapos 
ismereteket szerzett az egyháztörténetben és az akkor feltűnő új 
tudományágban, a vallástörténetben is.

Hazajővén először, gimnáziumi vallástanár lett a pápai kollé
giumban, majd a rendszeres theologia tanára a theologián. Jelle
mezte őt, mint tanárt, hogy szívvel-lélekkel a kollégiumé volt. Már 
ekkor sokat foglalkozott a kollégium anyagi ügyeivel. Szerzett új 
alapítványokat, a meglevő értékeket segített megőrizni és haszno
sítani. Az ő indítására készítették el és adták ki a kollégiumi könyv
tár, metszetgyüjtemény, éremtár, régiségtár és természetrajzi múzeum 
katalógusait. Különösen szívén feküdt a főiskolai könyvtár ügye, 
melynek céljaira 1000 koronát adományozott, kieszközölte állami 
felügyelet alá helyezését és ezzel állandó állami támogatását.

í
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De nemcsak szűkebb hazája ügyeivel foglalkozott. Ő volt az, 
aki országos propagandát csinált, hogy a Tiszántúli Református 
'Középiskolai Tanáregyesület országossá és a főiskolákat és a tanító
képzőket is magában foglaló egyetemes református tanáregyesületté 
alakuljon át. Az 1901. évi karcagi gyűlés elvi állásfoglalása után 
1902-ben Debrecenben öltött testet az eszme, és azóta egyesületünk 
immár 33 esztendeje szolgálja a magyar nemzeti közművelő
dés és a református felekezeti oktatás egységes ügyét.

Az egyesületnek mindjárt kezdetben alapító tagja lett, meg
választották alelnöknek, 1925-ben pedig tiszteleti tagnak. Szemé
lyesen ismert csaknem minden református középiskolát, mert gyak
ran kapott kormánymegbízást, mint érettségi kormányképviselő 
és mint az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja. Egyesületünk 
közgyűlésein ha csak tehette, mindig megjelent, és lebilincselő modo
rával, éles elméjével, nagy tudásával és szónoki készségével megnyerte 
mindenki becsülését és szeretetét. Mint az 1904. évi pápai közgyűlés 
mintaszerű megszervezőjét ma is sokan emlegetik tagtársaink közül.

Amint a közéleti pályáján feljebb emelkedett, úgy szélesbült 
a kör, melyben a tanügynek szolgálhatott. Tagja, majd hosszú 
ideig jegyzője volt az Egyetemes Tanügyi Bizottságnak. Mint ország- 
gyűlési képviselő több beszédet mondott közoktatási kérdések tá r
gyalásakor, és mindenkor híven képviselte és védte a tanárság és 
azok családtagjainak erkölcsi és anyagi érdekeit.

1924-ben püspökké választatván, élete egyik legfontosabb fel
adatának tekintette a pápai főiskola megmentését. Ezért fáradott 
lankadatlan szorgalommal, tárgyalt, buzdított, lelkesített és az 
áldozatkészségben előljárt követendő példaként alapítványok léte
sítésével.

E nemű törekvésére végrendeletével tette fel a koronát, amikor 
mintegy 100,000 P értékű vagyonát és mintegy 5000 darabból 
álló könyvtárát a pápai főiskola céljaira hagyta. Az alapítvány 
tanárok külföldi tanulmányi útjait és diákok segélyezését van hi
vatva szolgálni.

íme a pápai diák és tanár holta után is mindig pápai akar 
maradni.

Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük és kérdezzük a költő
vel : Mikor jön hozzá hasonló?

Dr. Pongrácz József.

Hozzászólás a készülő tantervhez 
a francia nyelv tanítása szempontjából.

A készülő tanterv szakít a francia irodalmi ismeretek közlésénél 
a történelmi fejlődés elvével, és a hetedik osztály számára az újabb 
irodalmi művek ismertetését írja elő, a régebbi művek megismerése
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a’nyolcadik osztálynak lesz a feladata. A leánygimnáziumok számára 
érvényes tanterv szerint két év óta már ekként kell tanítanunk a 
franciát a hetedik osztályban, és egy év óta a nyolcadik osztályban. 
A készülő új tanterv fent jelzett pontjához leánygimnáziumi tapasz
talataim alapján legyen szabad hozzászólanom.

1. A mondatszerkezet szempontjából könnyebben boldogul 
ugyan a hetedikes növendék a XIX. század irodalmából vett szemel
vénnyel, mint a régebbi irodalmi emlékkel, de a szókincs sokkal 
gazdagabb, színesebb, kevésbbé konkrét, mert hiszen a XIX. század 
költője több fogalmat ismer, mint a régebbi korok költője. A szöveg- 
megértés tehát több munkát ad a tanulónak.

2. Kétségkívül sok elavult kifejezés van a régebbi irodalmi 
szemelvényekben, de ezekhez a tanár vagy a könyv megadja a szük
séges felvilágosítást. Viszont a XIX. század írójának a szókincse is 
nagy mértékben csak passzív szókincs marad, mert nem tartozik a 
beszélt nyelv szókincséhez.

3. A hetedik osztályban a romantikus realista és neoromantikus 
irodalom szemelvényeivel kapcsolatban nagyon nehéz megértetni 
ez irodalmi áramlatokat és azoknak történeti hátterét, mikor sem a 
magyar, sem a német, sem a történeti ismeretekre nem történhetik 
hivatkozás, hiszen úgy magyarból, mint németből és történelemből 
a fejlődés elve szerint a hetedik osztályban a X IX. századot megelőző 
korok irodalmát és történelmét tanulják a növendékek. Az irodalmi 
olvasmányon keresztül meg kellene értetni a tanulóval a szellemi élet 
változását, irodalmi, történelmi és társadalmi események összefüg
gését. Ilyen gondolatok ébresztésére különösen alkalmas a XIX. 
század francia irodalma. A hetedik osztályban ez lehetetlenné válik 
a fogalmak megértetéséhez szükséges kapcsolatok teljes hiánya 
miatt. A magyar, német és francia romantikus irodalom néhány közös 
és néhány külön nemzeti vonásának és a hátteret alkotó történelmi 
eseményeknek a megbeszélése élmény volt ezelőtt a nyolcadik 
osztályban, most a hetedik osztályban ilyen ráeszméltetésről le kell 
mondani, mert nem lesz belőle más, mint szóhalmaz. Az irodalmi 
szemelvény e fokon az említett körülmények közt csak mint olvas
mány tárgyalható, illetve a tanidó emlékezetében csak mint olvas
mánytartalom marad meg, minden hozzáfűződő magyarázat kárba- 
vész.

4. A francia nyelv tanulásának intenzitása a nyolcadik osztály
ban mindig nagyon aláhanyatlott, nem lévén érettségi tárgy. De a 
XIX. század francia irodalma gyönyörű szemelvényeinek hatása alól 
még a legnagyobb érettségi lázban szenvedő sem tud ta  magát kivonni, 
és így a tanulók öntevékenysége csak csorbát szenvedett, csak kisebb 
lett, mint volt a hetedik osztályban. A régi irodalom Moliére-darab- 
jainak kivételével azonban sokkal kisebb mértékben tudja meg
akadályozni az érettségi lázban szenvedő osztály öntevékenységének 
lanyhulását, mint a XIX. század irodalma, mert távolabb állván

í*
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lelkületétől, kevésbbé tudja érdeklődését és kíváncsiságát ébren- 
tartani.

5. A francia nyelv tanításával kell gyakorlati célt is elérnünk, 
vagy legalábbis megközelítenünk. Ebből a szempontból nem nagyon 
fontos, hogy milyen sorrendben vesszük az irodalmi olvasmányokat, 
mert mindegyikben igen nagy a passzív szókincs. De vannak peda
gógiai céljaink is : a francia szellemi élet megismertetése és ezzel 
kapcsolatban gondolatok ébresztése. Ebből a szempontból előnyösebb
nek látszik az irodalmi olvasmányok tárgyalásánál a történelmi 
fejlődés elvének megtartása.

Debrecen. Hettesheimer Ernő.

Történelemtanításunk és az új tanterv.
Örömmel fogadtam a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztő

ségének azt az elhatározását, hogy az új középiskolai törvény alap
ján készülő Tantervnek és Utasításoknak minél tökéletesebb meg
alkotása érdekében a középiskolai tanárságnak a Klebelsberg-féle 
reform végrehajtása során szerzett tapasztalatait és gondolatait fel
színre hozza. Az alábbi sorokban a középiskola történeti anyagának 
a tantervben részletezendő kiválasztására, beosztására, csoportosí
tására, valamint az utasításokban kifejtendő általános és módszeres 
szempontokra vonatkozólag néhány, a gyakorlatból leszűrt és a 
kor szellemében megkívánt módosítást óhajtok kifejezésre juttatni.

A világháború következményeként jelentkező új nemzetneve
lési feladatok már tíz évvel ezelőtt megkövetelték egész történet- 
tanításunknak a magyar jövő változott céljaihoz simuló átalakítását. 
Az 1924-es tanterv alkotói világosan látták a történetnek a közép
iskolai tárgyak között elfoglalt szerepét, amelyet már Kármán így 
állapított meg : ,,Az iskolai tanulmányok közül a történelem áll leg
közvetlenebb vonatkozásban a nevelés feladatához.“1 A történet e 
rendkívül jelentős nemzetnevelő szerepének a korszellemtől sugallt 
megértése bontotta meg először mélyebben a történettanítás tervé
nek 1883 óta alig-alig érintett kereteit. És nem lehet csodálkozni 
azon, ha e sorsdöntő időkben a rendezés megkezdett munkáját addig 
folytatjuk, amíg az nemzeti jövőnk szempontjából közmegnyugvást 
keltő elintézést nem nyer.

Az 1924-es tanterv azt a fundamentális elvet, mely szerint tör
ténettanításunk középpontjában a nemzeti történet áll, az eddiginél 
még tökéletesebbé, hatékonyabbá, termékenyebbé igyekezett tenni. 
Ennek érdekében a nemzeti történet tanításának elmélyítését a 
középső fokon, a világtörténet keretében tarto tta  legcélravezetőbb
nek. Az volt a cél, hogy a nemzeti és egyetemes történet párhuzamos 
fejlődésének, egymásra hatásának minél többoldalú megvilágítása 
által, nemzetközi helyzetünk, állami életünk, kulturális fejlődésünk

1 Mika: Magyar tört. olv. könyv. I. r. Előszó.



Dr. M adai P ál: Történelemtanításunk és az új tanterv. 53

tárgyilagos megértésére, külpolitikai érzékének fejlesztésére, nemzeti 
erőink helyes értékelésére képesítse a tanulót. Ennek érdekében 
a történet alsófokú tanítását egy osztályra zsugorította, hogy az így 
felszabaduló két óra segítségével a magyar történetnek a világtör
ténet keretében való intenzívebb bekapcsolása -—- főként a közép
es újkornak három évre való beosztásával — lehetővé váljék.

Most az a nagy kérdés, vájjon az alsófokú magyar történettanítás
tól elvont s a középfokú magyar történettanítás elmélyítésére for
díto tt idő elérte-e célját, és pótolta-e azt a veszteséget, amely ezáltal 
az alsóosztályos tanításban természetszerűleg tám adt? Azt hiszem, 
erre a kérdésre a gyakorlat alapján egyhangú nemmel válaszolhatunk. 
Azok, akik a magyar történetet a régi l<399-es tanterv szerint két 
éven át dolgozták fel, különösen megállapíthatják, mily nehéz 
az 1924-es tanterv alapján 12—13 éves gyermekekkel narratív- 
deskriptív módon egy év alatt, heti három órában az egész magyar 
történetet úgy feldolgozni, hogy az a közép- és felsőfokú történet- 
tanítás számára szilárd alapot nyújtson.

A másik fontos kérdés, hogy a történettanítás középső szaka
szán foganatosított változásnak milyen hatása lett a VIII. osztályos 
magyar történeti anyag feldolgozására? Itt, azt hiszem, főként világ- 
történeti vonatkozásban, kedvező tapasztalatot szerezhettünk. — 
Hazai történetünk eseményeinek egyetemes történeti vonatkozású 
összefüggéseit, a korszellemnek intézményeink fejlődésére, társadalmi, 
gazdasági életünk küzdelmeire gyakorolt hatását a tanulók könnyeb
ben érthették meg. De valljuk meg, hogy a sokszor évekkel ezelőtt 
tanult világtörténeti anyag szükséges részeinek felelevenítése, a kor
miliő megrajzolása, nyugodt, biztos megértetése — kivált gyen
gébb osztályban — még mindig több időt venne igénybe, mint 
amennyit a tanár a VIII. osztályban reáváró más fontos kérdések 
arányos feldolgozása mellett arra fordíthat. A tankönyvek, hely
kímélés céljából, de a korábban feldolgozott anyag ismeretére is 
számítva, csak a legszükségesebb világtörténeti vonatkozásokat 
szövik be. És ugyanígy vagyunk az eseménytörténettel is. Az 1924-es 
tantervben három órára csökkentett alsófokú, a világtörténet kere
tében annak sajátos szempontjaitól korlátozott középfokú magyar 
történettanítás nem adja meg azt a szélesebb alapot, amelyre a VIII. 
osztályos történettanítás biztosan támaszkodhatnék, mert a nemzeti 
történet eseményeinek színes részletektől, gazdagabb szempontoktól, 
tisztább fogalmaktól, termékenyítő élményektől kísért feldolgozása 
az előző osztályokban hiányzik.

Az 1924-es történeti tanterv legfőbb fogyatkozásait tehát abban 
kell látnunk, hogy a nemzeti történet nagyon időszerű elmélyítését 
az alsófokú tanítás rovására a középfokon, vagyis olyan nehéz világ
történeti anyag keretében igyekezett megoldani, amely a tárgy- 
ismeretek tömegével és az eszmei tartalom gazdagságával a tanuló 
munkaerejét és érdeklődését már egymagában is erősen leköti. A tan 
tervi utasítás, bizonyára a feladat nehézségének tudatában, komolyan
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óvja a tanárt attól, hogy „a IV—VII. osztály anyagának magyar
tárgyú fejezeteit mostoha, mintegy függelékszerű tárgyalásban része
sítse“, mégis mostanában is hallottam olyan esetről, amikor a világ- 
történeti anyag feldolgozása — bizonyára az említett okból — a ma
gyar történet rovására történt.

A fentiekből világosan következik, hogy a nemzeti történet- 
tanítás elmélyítése az alsó- és felsőfokon legcélszerűbb. Az alsófokú 
történettanítás érdekében nem kell mást tennünk, minthogy azt 
a szerepet, amelyet korábbi tanterveink a történeti érzék és gondol
kozás fejlesztése terén az I—II. osztályos magyar nyelvi olvasmányok 
körébe utaltak, adjuk át legalább a második osztályban s legalább 
heti két órában az önálló tárgyként beiktatott magyar történelem
nek. Ez lehetővé teszi a régi cezúra megtartásával a magyar történet 
anyagának két évre való beosztását és az 1924-es tantervben legerő
sebben érzett hiánynak a pótlását. Így a nemzeti történetnek a haza
fias és erkölcsi érzület fejlesztése szempontjából annyira fontos 
elbeszélő részletei, az eseménytörténet színes, eleven képekbe foglalt 
élménysorai a mainál sokkal jobban megadják azt a később nehezen 
pótolható érzelmi és gondolati alapot, amelyen középiskolai történet- 
tanításunk felépül.

A világtörténetet az 1899-es tanterv szerint, de a mai kezdőév 
meghagyásával három évre, a IV., V., VI. osztályokba osztanám be. 
Az emberi művelődés fejlődésének a világtörténet egyes korszakai
ban kibontakozó nagyszerű folyama, a nemzeteknek a koreszméktől 
irányított megragadó küzdelme e középső fokon a tanuló figyelmét 
és szellemi erejét annyira leköti, hogy ebben a keretben a magyar 
történet anyagából csak a világtörténettel szorosan összefüggő 
eseményeket, a legjelentősebb hatásokat tárgyalnám. Tapasztalat 
szerint ugyanis a világtörténet sajátos szempontjai alá nem vonható 
magyar történeti anyag tanulóra, tanárra nyomasztó teherré válik, 
a feldolgozást nehézkessé teszi, s a kiküszöbölés gondolatát érleli 
meg. A világtörténet feldolgozására a IV. osztályban kettő, az V-ben 
három, a VI-ban négy órát fordítanék. A VI. osztály negyedik órája 
kétségtelenül a legújabb kor terjedelemben és fontosságban meg
növekedett anyagának intenzív feldolgozása érdekében volna kívá
natos.

A középiskolai történetoktatás nemzetnevelő céljának mara
dandó elmélyítése, a magyar intelligens középosztály gondolkozásá
nak termékeny és cselekvő nemzeti eszményektől áthato tt kialakí
tása érdekében fontosnak tartanám  a nemzeti történetnek az irodalom- 
történet példájára a VII. és VIII. osztályban való tanítását, illetőleg 
a leánygimnáziumokban megvalósított gondolatnak az új tantervbe 
való átültetését. így az alsó- és középfokú történettanítás hat éve 
alatt szerzett tárgyi ismereteknek, érzületi és gondolati tartalmaknak 
kibővített, sokoldalú feldolgozása, mélyen bevésett összefoglalása 
tetőzné be a históriai nevelés nyolcéves folyamatát. Az értelmi 
fejlődés e legkedvezőbb fokán két évre osztott magyar történettaní
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tás keretében valósíthatnánk meg mindazt, amit most a VIII. osztály 
csonka éve alatt — az időtől folyton szorongatva — sokszor csak rövi
den, vérszegény tartalommal, a fogalom, a gondolat, az érzés, a hitté 
emelkedett meggyőződés szilárd beágyazása nélkül vagyunk kényte
lenek elvégezni.

Felfogásom szerint a nemzeti történetnek azt a központi szerepét, 
amelyet az a nyugati nagy népek történettanításában elfoglal, mi 
a felsőfokú kétéves magyar történettanítás keretében valósíthatnánk 
meg. I tt  jutna elég idő a nemzeti történettel kapcsolatos szinkrónikus 
világtörténeti háttér kimerítő megrajzolására, aktív és passzív 
világtörténeti szereplésünk kidomborítására, a nyugateurópai népek
től kiindult politikai, társadalmi, gazdasági törekvések, kulturális 
mozgalmak, szellemi áramlatok hatásainak megvilágítására. Az ese
ménytörténet kimélyítése, állami életünknek, közintézményeinknek 
napjainkig vezetett fejlődése, azoknak az érettségi szempontjából való 
rendszeres összefoglalása szintén így válnék lehetővé. De a trianoni 
magyar élet és a világháborút követő korszellem síkjára vetített 
történeti anyagnak feldolgozása, nemzeti és világnézeti szempont
ból való értékesítése is legcélravezetőbben ebben a kibővített keretben 
oldható meg. Ez adna módot arra, hogy az eredetnek, a nemzetiségi 
kérdésnek annyira aktuális anyagát az eddiginél sokkal behatóbban, 
az ú. n. utódállamok történeti életére is kiterjedő megvilágításban 
dolgozzuk fel, társadalmi, kulturális, gazdasági életünk fejlődését 
az eddiginél részletesebben tárgyalhassuk, nemzeti művészetünk 
alkotásainak a megismertetésével pedig esztétikai nevelésünket 
elmélyítsük.

Meggyőződésem, hogy a magyar történetnek ilyen szélesebb 
horizontú, sok irányban elmélyített feldolgozása, korszerű anyaggal 
való felfrissítése által történettanításunknak hagyományokon nyugvó 
nemzeti szellemét, jellemfejlesztő és világnézetformáló erejét meg
növeljük, tanuló ifjúságunk világos korszemléletét, nemzeti cél
jaink helyes megértését előmozdítjuk, s a magyar jövőbe vetett, 
tettrekész hitét megszilárdítjuk.

A fenti elgondolás alapján tehát a középiskolai történettanítás 
heti óraszáma így alakulna :

Osztály II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Óra szám 2 3 2 3 4 3 3

magyar
történet világtörténet magyar

történet

Ez a beosztás megfelelne a tanuló szellemi fejlődésének s a régi 
Kármán-féle hármas tagozatot ideálisan megvalósítaná. A heti órák
nak két osztályban 3-mal való emelkedése természetes következménye
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azon általános kívánságnak, amely a történetnek, mint egyik leg
fontosabb nemzeti tárgynak a középiskolai tanulóifjúságra gyako
rolt nevelő hatását, nemzeti szellemű képzését fokozni kívánja. 
A magasabb nemzeti szempont kielégítésének érdeke itt épúgy maga 
után vonja a cél elérésére fordítandó munkaidő felemelését, mint 
ahogy az a testneveléssel kapcsolatosan bekövetkezett.

Tankönyvírók és tanárok szempontjából egyaránt nagyon kívá
natos volna továbbá, hogy a tantervi utasítások a tantervvel egy- 
időben jelennének meg, és a történettanítás vezető szempontjaira, 
menetének és módszerének megvilágítására a mostaninál is részle
tesebben terjeszkednének ki. Magyar történettanárok számára írt 
vezérkönyv hiányában különösen szükség van arra, hogy a tanterv
készítőknek a középiskolai anyag új csoportosításával és feldolgozá
sával kapcsolatos intenciói minél korábban a tanárság köztudatába 
jussanak, továbbá, hogy a történettanításnak — talán minden 
középiskolai tárgy között legnehezebb — módszerére vonatkozó 
elvek és szempontok az eddiginél részletesebben, rendszeresebben 
fejtessenek ki.

A történettanítás módszertanából itt most csak egyet, a szem
léltetés kérdését kívánom kiemelni.

Tudjuk, hogy a történet időben és térben egyszer lefolyt ese
mények láncolata, s ez alapon a történelem valóságtudomány. Az 
események létrehozója azonban mindig az emberi szellem, éppen 
azért a történeti események hosszú sorában a szellemi élet fejlődése 
tükröződik. A történettanítás legfőbb nehézségét éppen az adja, hogy 
állandóan két, egymástól elválaszthatatlan, de sok tekintetben ellen
tétes elemmel: egy objektívvei és egy szubjektívvel kell dolgoznia. 
A történeti megismerés iegbiztosabb ú tját úgy járhatnánk, hogyha az 
objektív elemet, vagyis magát a történést, a tanuló érzékei elé tár
hatnánk, szemléltethetnénk. Az egyszer lefolyt történeti események 
azonban tudjuk, hogy még ma, a film korában is, nagy ritkán örökít- 
hetők meg. Ezért kénytelen a történettanár az ismeretátadás, a meg
értés munkáját egy másodrangú eszközzel, a belső szemléltetéssel 
végezni. Ennek sikere s egész történettanításunk eredménye attól 
függ, meg vannak-e a tanuló lelkében azok az elemek, amelyek segít
ségével az új ismeretet megértjük, a történeti fogalmat felépítjük? 
És itt kapcsolódik be a történettanításba a szemléltetés nagy jelen
tősége, amelyre főként az alsófokú tanításban van igen nagy szük
ségünk. Ha már az egész történeti folyamatot nem tudjuk szemlél
tetni, legalább annak egyes mozzanatait, pl. a döntő jelenet rekonst
ruált képét, vagy magát a cselekvő személyt, esetleg a cselekvés 
helyét, eszközeit stb, stb mutassuk be.

Véleményem szerint itt volna az ideje, hogy a történeti szem
léltetés összes módjait, eszközeit és lehetőségét feldolgozzuk, rend
szerezzük és tervszerűen a tanítás szolgálatába állítsuk. Kívánatos 
volna, hogy az utasítások erre is részletesen kiterjedjenek, és ne csak 
a szemléltetés közismert, általános eszközeit sorolják fel. Különösen
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a magyar történettanítással összefüggő szemléltető eszközöknek a 
trianoni állapotokat is figyelembe vevő, gondos összeállítására volna 
nagy szükség. Mindenekelőtt szép, művészi kivitelű, érzelem- és gon
dolatkeltő faliképek sorozatáról kellene gondoskodni, hogy minden 
középiskola faláról magyar történeti levegő áradjon a magyar ifjú
ság leikébe. A diapozitíveknek a tananyaghoz alkalmazott kollek
ciója mellett a történeti érzék fejlesztésének, a világos fogalomalko
tásnak, de főként az érzés és akarat céltudatos irányításának érde
kében nagyon fontosnak tartanám  történetirányú hangos filmek 
készítését. A tanuló előtt a történeti élet drámai erejét legmegraga- 
dóbban emberi cselekedetek bemutatásával szemléltethetjük. Erre 
a célra nagyon értékesnek tartanám  kiváló magyar történeti drámák 
és színművek (Bánk bán, Hunyadi László, V. László, Ócskái briga- 
déros, A híd stb) egyes jeleneteinek bemutatását főként az alsóosz
tályos tanulók előtt. Ugyanezek a filmek az irodalomtörténeti okta
tás céljait is szolgálhatnák. A művésziesen megjátszott történeti 
jelenetek a tanuló lelkében annyi mély és maradandó hatást, annyi 
konkrét képet, eleven impressziót, kitörölhetetlen élményt vinne be, 
amennyit belső szemléltetés útján a történettanítás legnagyobb 
mesterei sem képesek pótolni.

Tudom, hogy a szemléltetés modern eszközeinek megteremtésé
hez idő és pénz kell, azt is tudom, hogy a tanár buzgalma a 
rendelkezésre álló eszközök mellett a tanításnak nagyon sok igényét 
ma is ki tudja elégíteni, de azt hiszem, a szempontoknak részlete
sebb megvilágítása, az eszközöknek rendszeresebb megjelölése a 
történettanítás módszerének átlagos színvonalát nagy mértékben 
■emelné.

Debrecen. I)r. Madai Pál.

A  földrajz kívánságai a készülő új tantervtől.

„A földrajz az a tudomány, amelynek az emberi élei minden lehető 
körülményei között leginkább hasznát lehet venni.“

„Semmi sem alkalmasabb a józan gondolkodás fejlesztésére, mint 
a földrajz.“

A földrajzról te tt ezek a megállapítások Kant-tói valók.
Folyóiratunkban már előadtam legfontosabb mondanivalóimat 

a gimnáziumi természetrajz- és vegytantanítás reformjáról.1 Ezekben 
a  cikkekben különösen a vegytani és ásványtani stúdiumoknak 
teljesen kiérdemesült, a múlt század végéről ittfelejtett gimnáziumi

1 Dr. Holler András : Gondolatok a gimnáziumi természetrajz- és vegy
tantanítás reformjához. Prot. Tanügyi Szemle. VI. (1032.) évf. 2. szám.

ür. Ho/fer András: Az ásvány-földtan és az új tanterv. Ugyanott. 
VIII. C1034.) évf. 6. szám.
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kezelésére, a XX. század közepe táján már tarthatatlan állapotára 
m utattam  rá.

A földrajz középiskolai oktatásáról már hatalmas magyar szak- 
irodalommal rendelkezünk. Ez a földrajznak pedagógiai, világ
szemléleti és világnézeti fontosságáról minden elfogulatlan érdeklődőt 
kötelező erővel meggyőz. A földrajz gyakorlati fontosságára pedig 
ezen kívül az élet is mindennap figyelmeztet. A világháború, a rádió, 
a Föld felszínét 200—300 km. óránkénti sebességgel beszáguldó jár
művek, a kivitel-bevitel szinte élet-halál problémái, a világgazdaság
nak mindennapi életünkbe beleszóló kérdései, a megszállások m iatt 
még kötelezőbb honismeret s az életnek ezer meg ezer aktualitása 
nagyobb földrajzi tudást, alaposabb és tartósabb hatású földrajzi 
képzést sürget. Aki ezt nem akarja meglátni, az úgy tesz, mint aki 
az elterhelt ősi házat pénzügyi problémák mellőzésével akarná meg
menteni. S ezekkel a követelésekkel szemben hogyan áll a közép
iskolát végzett, ú. n. általános műveltséget nyert ember? Csaknem 
teljes földrajzi analfabétizmussal ! Itt nemcsak a topográfiai tudás 
általános gyatraságára gondolok, azt még egy iskolai térképről is 
pótolhatja, úgy ahogy, bárki bármikor, hanem a modern földrajzi 
világkép, a földrajzi világszemlélet és földrajzi gondolkozás nagy 
fogyatékosságára, sőt legtöbbször teljes hiányára.

Meg vagyunk győződve, hogy a most vajúdó középiskolai tanterv 
készítői ennek teljes tudatában vannak, s az új tanterv megadja a 
földrajznak azt a helyet, ami műveltségelemi és gyakorlati fontossága 
szerint a ma középiskolájában megilleti.

A főkérdés most már csak az, hogy mit, hol és hány órában 
tanítsunk, hogy a c é lt: a modern földrajzi szemléletet, a modern 
földrajzi világkép kialakítását elérjük?

Az első fontos megállapítás, amit ellenvetés nélküli tapasztalat
ként le kell szögeznünk, hogy a földrajzot nem elég csak alsó fokon 
tanítani. Napról-napra szomorúan tapasztaljuk, hogy növendékeink 
földrajzi tudása, ha van még egyáltalában, már az ötödik osztályban 
is minimális, éspedig nemcsak az idegen világrészekről, de Európáról* 
sőt Magyarországról is. Mit tudhatnak akkor földrajzból az érett
ségizők? Hol vagyunk a középiskolai Tanterv-kitűzte céltól, amely 
volna : ,,A Földnek, különösen a Föld felszínének ismerete a rajta 
folyó élettel együtt, főként hazánk földrajzi, történelmi és gazdasági 
helyzetének megértése. . . “

A földrajznak a középiskolában való tanítására dr. Cholnoky Jenő 
már 1916-ban adott egy részletes és a szakemberektől általában és 
csaknem változtatás nélkül elfogadott jó tervezetet.2 Az ő terve a 
következő :

2 Dr. Cholnoky Jenő : Javaslat a középiskolai földrajzi oktatás javítása 
tárgyában. Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. XLIX. (1916.) évi. 
8—9. szám.
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Osztály. Tárgy. Heti óraszám.
I. Alapfogalmak, honismeret. Magyarország . 3

II. Európa. Szomszédos országok részletesebben. 3
III. A többi világrész................................................. 2
IV. Általános (mathematikai és fizikai) földrajz 2
V. Az ember általános fö ld ra jz a .......................  2

VI. A négy idegen világrész áttekintése, különös
tekintettel gazdaságukra és művelődésükre 2

VII. Európa áttekintése u. a. szempontból . . .  2
VIII. Magyarország földrajza u. a. szempontból. . 2

E szerint az I. osztály földrajzi anyaga a régi maradna, a régi 
óraszámmal.

A II . osztály anyagából kiveszi Ázsiát. Tehát marad csak Európa. 
Ez elengedhetetlen változtatás, mert jelenleg a két legfontosabb 
világrész jelentősége szerint nem ismertethető meg. Még a jelenlegi 
oktatási móddal sem. Még kevésbbé úgy, ahogyan azt — szerény 
véleményem szerint — a mozgókép rendszeres használatának meg
felelően meg kell változtatnunk, s amiről még cikkem végén röviden 
szólok.

III .  osztály Cholnoky szerin t: a többi világrész. Heti 2 óra. Meg
győződésem, hogy a négy más világrész (Ázsia, Afrika, az Amerikák, 
Ausztrália és Óceánia) és az Antarktisz megismertetése kielégítő 
módon heti két órán el nem érhető. Ehhez legalábbis heti három óra
szükséges.

IV. osztály : Általános (csillagászati és fizikai) földrajz. Heti 2 óra. 
Ha ugyanebben az osztályban az ásvány-földtani stúdiumok meg
hagyatnak, mivel ezekben a fizikai földrajzi anyag egy része tárgyal- 
tatik, heti két óra elegendő. Mindenesetre ajánlatos, hogy a két 
tárgyat ugyanabban az osztályban egy tanár tanítsa.

Ezzel a középiskola alsó fokon a földrajzi anyag egészét adná.
A szakemberek Cholnokyval egyetértenek abban, hogy a felső 

fokon a földrajz nem lehet az alsó fokon tanultak kibővített ismétlése, 
hanem azok alapján az ismeretanyagnak magasabb szempontból való 
áttekintése, synthesise az emberföldrajzi, gazdasági, politikai és kulturális 
földrajzi vonatkozások kiemelésével.

Áz V. osztály anyaga a Cholnoky-féle tervezet szerint Az ember 
általános földrajza volna. Heti 2 órán. Ha a földrajznak a rövid és 
ismétlendő anyaggal (VII. osztályos magyar irodalom és fizika, 
alsóbb osztályos mennyiségtan stb.) megterhelt VIII. osztályban is 
helyet lehetne szorítani, a geográfiának ez a speciális része is hasznosan 
volna beilleszthető. Véleményem szerint azonban erre nincsen okvet
lenül szükség, mert felső fokon a földrajz úgyis kell, hogy kiemelje 
az emberföldrajzi vonatkozásokat is.

Üj és legértékesebb a Cholnoky tervezetében az, hogy a világ
részeket itt —• az alsó fokihoz képest — fordított sorrendben óhajtja 
tárgyaltatni. Először az Európán kívüli világrészeket, aztán Európát
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s végül Magyarországot. Alsó fokon a legfontosabbakat kell meg
ismertetnünk legelőször, most ezeket kell későbbre hagynunk, egy
részt mert a tanulók a fontosabbak megértésére fokozatosan éretteb
bekké válnak, másrészt mert így földrajzi és történelmi tanulmányaik 
jobban kiegészítik egymást.

A felső osztályokban Cholnokytól tervbevett heti 2—2 óra, több 
híján, megfelelő jó tankönyvekkel, elegendő.

Magam, a már elmondottak alapján, a felső osztályok részére 
így módosítanám a Cholnoky-féle tan te rv e t:

V. osztály : Az Európán kívüli világrészek Heti 2 óra.
VI. osztály : Európa. Heti 2 óra.

VII. osztály : Magyarország. Heti 2 óra.
Tudom, kézenfekvő az ellenvetés : Magyarország földrajzát a

VIII. osztályban kellene tanítani, ahol ugyanakkor Magyarország 
történetét is tanítjuk. De ne feledjük, hogy a VIII. osztály az előbb 
már említett okokból úgyis túl van stúdiumokkal terhelve. Egyébként 
úgy gondolom, jobb, ha a tanuló Magyarország földrajzának már 
egész, kész tudásával kezd oknyomozó történetünk tanulmányozásá
hoz. Az pedig, hogy Magyarország földrajzát a VII. osztályban 
tanulta, még nem lehetne akadálya annak, hogy ez érettségi tárggyá 
legyen. S ezt nemzeti szempontból való fontossága alapján épúgy 
meg is érdemelné, mint akár a magyar történelem, vagy magyar 
irodalom.

Ami még Magyarország földrajzát illeti, igen fontosnak tartanám, 
hogy úgy az alsó, mint különösen a felső fokon a néprajz lényeges 
alkotórészévé tétessék. Elsősorban természetesen a magyarság nép
rajza, de amennyire az időből csak telik, meg kellene ismertetnünk 
a nemzetiségek ethnográfiáját is.

Tudom, hogy mindezekre az a felelet : de hát honnan vegyük 
ehhez a tervhez a megfelelő óraszámokat? Erre is kidolgozott óra
tervem van, amely lényegében a jelenlegi reálgimnáziumi tanterv 
órabeosztásával egyezik. A lényeges változtatás ezen csak az, hogy 
a VII.  és VIII .  osztályban minden tárgynak meg kellene elégednie 
legfeljebb heti 3 órával.

Ha nem, marad minden a régiben. Az általános óraterv bal
oldalán, a történelemmel bezárólag hézagnélküli oszlopok, heti 
4—5— 6 órával, a jobboldalon, a mennyiségtant kivéve, hiányos 
oszlopok, heti 2—3 órával. Vagyis marad a régi, egyoldalú nyelvi és 
szépirodalmi s a vétkesen hiányos földrajz-természettudományi 
képzés. Készítünk ismét egy tantervet a pedagógusok és nem az élet, 
nem az igazi általános műveltség számára.

Szándékosan nem foglalkoztam itt módszertani kérdésekkel, 
aktualitása miatt egyről mégis beszélnem kell.

Az iskolai kínó-gép mintegy váratlanul betört a tantermekbe. 
A mozgókép pedig a földrajz tanításához használható fel a legtöbbször. 
Rövidesen olyan fontos és közönséges földrajzi szemléltető, oktató 
eszköz lesz, mint akár a térkép. De természete, hatásmódja —- külö-
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nősen az alsóbb fokon —• lényegesen megváltoztatja a földrajztanítás 
methodikáját és didaktikáját. Azt hiszem, nem túlozok, ha azt 
mondom, hogy a földrajztanításnak valósággal reneszánszát hozza. 
Az öreg térkép, az álló, mozdulatlan képek, állatok, emberek, tájak 
megelevenednek, életet kapnak. Igazán utazás, tanulmányút, élmény 
lesz a nevekkel és számokkal nehézzé, unalmassá, teherré tett szöveg
ből. Éppen ezért — ismétlem, különösen alsó fokon — a mozgóképnek 
kell játszania a földrajzi szemléltető eszközök között a térkép mellett 
a főszerepet. A következő órán a tanulók arról is felelnek.

A mozgóképet természetesen megszakítják közbeiktatott tér
képek, állóképek, grafikonok, szelvények, tömbszelvények stb., 
mint ahogy tanulmányúton is gyakran elővesszük ezeket.

Ügy hiszem, hogy az új tantervnek a mozgókép eme nagy 
didaktikai vonatkozású átalakító hatását is figyelembe kell vennie.

Debrecen, Dr. Hoff er András.

A  mennyiségtan és természettan készülő 
tantervéhez.

i.
A legutóbbi tantervváltozások óta a református tanáregyesület 

közgyűlésein, a természettudományi szakosztály gyűlésein minden 
alkalommal jelen voltam, legtöbbször m int előadó, amikor foglal
koztunk a tanterv kérdéseivel, a református konventi tanterv elő
készítésében, a mennyiségtan és fizika tantervének összeállításában 
is ki vettem a részemet, s így a református tanárság véleményét volt 
alkalmam megismerni, ezért a szerkesztő úr felszólításának szívesen 
teszek eleget, hogy a készülő új állami tanterv alkalmával néhány 
szerény megjegyzést tegyek.

Mindenekelőtt a számtan tanításának történeti hátterét szeret
ném bemutatni, mert a régi tantervek tanulmányozása közben sok 
érdekes adatra jöttem, amelyek azt hiszem, elsősorban a szakkollégá
kat, de talán más szakos kollégákat is érdekelni fognak.

A rendszeres számtani oktatás kezdetét Maróthy Györgytől számít
hatjuk p 1743-ban jelent meg a híres munkája : „ Arifhmetica vagy 
Számvetésnek Mestersége.“ Hogy Maróthy előtt mennyire semminek 
tekinthető a számtan tanítása, az kitűnik a Maróthy hatása alatt 
Debrecenben 1770-ben megjelent Methodus tantervéből, amely 
szerint a számtan anyaga a következő v o l t : I. osztályban semmi, 
Il.-ban az összeadás, III.-ban kivonás, IV.-ben a négy alapművelet, 1

1 A felső fokon az ú. n. bölcsészeti tanfolyamon azonban tanítottak már 
régen a debreceni főiskolában felsőbb mennyiségtant is. Sőt Lósy Schmidt : 
Hatvani Istvánról írt munkája 4. lapján említi, hogy Hatvani István (1749— 
1786.) oly magas fokon tanította a technikai ismereteket, hogy Pálóczy Horváth 
Ádám, a költő 1780-ban Debrecenben szerezte meg a mérnöki képesítést 
és tette le a „geometriai hitet“.
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V. és Vl.-ban a hármasszabály, VII. osztályban a törtekkel való 
műveletek.2

Maróthy előtt is volt már néhány magyarnyelvű számtan könyv. 
Ezeket maga Maróthy sorolja fel bevezetésében : „Volt pedig kezem 
között három Magyar Arithmetica. Edgyik a Tolvaj Menyői Ferentzé;3 
melly mindenek előtt esmeretes, és leginkább forog kézben.“ (Debre
cenben jelent meg, 1675-ben.) „Másik az Onadi Jánosé, a ki Kassai 
Oskola-Mesterségében, a maga Arithmeticáját ugyan ott Kassán, 
1693 adta ki. A Harmadik leg-régibb : mert még A. 1591 nyomtat
ta to tt Kolosváron.“ Ezeken kívül, melyek a kezei közt voltak, 
Maróthy még két Frisius4 fordításról emlékezik meg, amelyek még 
a kolozsvári Arithmeticánál is régebbek, mert annak bevezetésében 
van említés róluk, hogy t. i. ez a kolozsvári „most újonnan a Frisius- 
nak Magyar Arithmeticájából sok új és hasznos Példákkal kiadatott“ . 
„Melly Magyar Frisiustól különböző — Maróthy bevezetése szerint — 
az a Debrecenben nyom tattatott Arithmetica, a mely azon Kolos- 
váriban pag. 145. említtetik.“ Ezekből a sorokból, amelyeket csak a 
kolozsvári arithmetica nyomán mond Maróthy, nem látszik egészen 
biztosnak, hogy két magyar Frisius volt. Szenes Adolf : A számtan- 
és algebratanítás vezérkönyve c. művében (a 24. lapon) szintén csak 
a debreceniről tesz említést, mint az első magyar számoló könyvről, 
mely 1577-ben jelent meg, és szerzője valószínűleg Laskay János deb
receni iskolamester.

Ezen adatokból az az érdekes, hogy a Maróthy-éval együtt öt leg
régibb magyarnyelvű számtan könyv közül 3 Debrecenben jelent meg.

De hogy ezeknek a régi számtankönyveknek nem sok volt az 
értéke, az kiviláglik Maróthy megjegyzéséből, 5 6 hogy : „könnyű volna 
megmutatni, hogy a szegény Tolvaj maga sem igen értette az Arith- 
meticát.“ Az Onadi Jánoséról meg azt mondja, hogy „a Regulák, mint
hogy mind Versekbe vágynak foglalva, ollyan homályosok, hogy 
nagyobb részét lehetetlen megérteni ; ha tsak az ember már az előtt 
nem tudja.“

Minket református tanárokat az is érdekelhet, hogy ennyi kevés 
számtantanítással is megelőztük a kort. A debreceni iskola tantervét u. i. 
átvették a református iskolák, amelyek nagyrészt a debreceni iskola 
partikulái voltak, így tehát valószínű, sőt bizonyos, hogy ezt a szám
tani anyagot a református iskolákban máshol is tanították.® Az ország

2 Dr. Nagy Sándor : A debreceni református Kollégium. 1. 1933. 166— 
167. lap.

3 Ennek egy későbbi, Lőcsén, 1701-ben megjelent kiadása a debreceni 
kollégiumi nagykönyvtárban is megvan ; ebben 84 oldalon tárgyalja a négy 
alapműveletet, csak 3 lap a végén jut a „Regula Detri“-re, a hármas
szabályra.

4 Gemma Frisius loeweni tanár arithmetikája 1540-ben jelent meg, 
egy 1551-ben megjelent példánya a debreceni kollégiumi nagykönyvtárban 
is megvan, természetesen latinul.

5 Bevezetés. 2. oldal.
6 Meg kell említeni, hogy Sárospatak egyidőre még jobban megelőzte
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többi középiskoláiban ugyanis még ennyit sem tanítottak .7 Szenes 
Adolf is fentebb idézett munkájában8 ezt mondja : „Ami a számtan 
középfokú tanítását illeti, hazánkban rendes iskolai tanításról Maróthy 
hatása alatt a protestáns iskoláknál lehetett szó, a kegyesrendi gim
náziumokban a XVIII. század közepe óta tanították a négy alap
műveletet a hármasszabályt és némi kereskedelmi számtant. A jezsui
ták számtant egyáltalában nem tanítottak.“

Az első törvényes intézkedés, mely a számtantanítást rendszeressé 
teszi az 1777-ben kiadott Ratio Educationis volt ; az akkori 5 osztály 
mindenikében tanítják a számtant heti 2 órán. A Maróthy tantervé
nél alig tanítanak többet, csak közéleti számvetést, némi mechanikát 
és kettőskönyvvitelt említ a tanterv, ami nincs Maróthynál. A két 
bölcseleti osztályban azonban heti 5—5 órán volt tiszta és alkal
mazott mennyiségtan.

A későbbi állami és református konventi tanterveket részletesen 
nem ismertetem, csak a következő táblázatot közlöm a számtan óra
számairól ; az állami tanterveket részletesebben megtalálhatjuk 
Szenes Adolf idézett művében és Beke-Mikola : A középiskolai mate
matikai tanítás reformja (1909) c. alapvető munka bevezetésében, a 
következőkben csak röviden az egyes tantervek néhány érdekességét 
sorolom fel, amelyekre később hivatkozni óhajtok.

A mennyiséjjtani órák száma a különböző tan tervekben:

T a n t e r v Év
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

0 s z t á 1 \

I. Ratio Educationis............ 1777 2 2_ 2 2 2 5 5 0
II. Ratio Educationis............ 1806 2 2 2 2 2 2 8 1
Entwurf .................................. 1850 3 3 3 3 4 3 3 1
Helyt irtótanács ................... 1861 2 2 2 2 2 3 2 2
Tiszántúli egyházkerület . . . 1861 3 3 3 3 2 2 6 2
Tiszáninneni egyházkerület. 1861 3 3 3 3 3 3 3 —
Pauler-féle............................. 1871 4 +  4 4 +  2 3 +  2 3 4 4 3 2 1«
Trefort-féle ........................... 1870 4 +  3 4+ 3 3 +  3 3 +  3 4 4 4 3
Mó losítás................................ 1883 3 +  3 4 +  3 3 +  2 3 +  2 4 3 3 2
Református konventi.......... 1881 4 +  3 4 +  3 3 4~ 2 3 +  2 3 3 3 3
\VI issics-féle........................... 1809 4 + 3 4 +  3 3 +  2 3 +  2 3 4 3 2
Református konventi.......... 1001 4 +  3 4 +  3 3 + 2 3 + 2 3 4 3 2
Klebelsberg féle..................... 6 4 3(4)

4
.3 (4, 4 (3) 4 (3) 

3
3 3 11

Klebelsberg-féle..................... 1926 6 4 4 3 3 2 (3i
Konventi ] ivaslat................. 1933 4 4 4 4 3 3 2 2
Gyorsírás miatti rendelet... 1033 6 4 4 4 3 3 3 2(3l

a korát azzal a tantervvel, amelyet Comenius készített a pataki hétosztályú 
iskola számára. Lásd Szenes i. in. 26. lap. Comenius 1650. és 1654. közt volt 
Patakon.

7 L. Fináczy : A magyar közoktatás története Mária Terézia korában.
8 I. rn. lqn.
,J A dőlt betűs s z á m o k  a  b ö lc s e le t i  s z a k o n ,  a m e ly  a  V I. v a g y  V I I .  o s z tá ly o s  k ö z é p is k o la  

f o ly t a t á s a  v o l t ,  je lz i  a z  ó r a s z á m o k a t .
10 A  4 -4 ,  4 -2 ,  4 -2 ,  a  ra jz o ló  m é r t a n  ó r á i t  je le n t i .
11 A z á r ó je lb e n  le v ő  s z á m o k  a  r e á lg im n á z iu m o k ra  v o n a tk o z n a k .



64 Jakucs István : A mennyiségtan és természettan készülő tantervéhez.

Az Entwurf viszi be az I. o.-ba a tizedestörteket és az alsó osztályokba 
az elemi mértani, felső osztályokba a sík- és térmértant, meg a trigonometriát. 
Ami a legfontosabb, beviszi már a III. osztályba az algebrát; ennek az osztály
nak óriási anyaga van : a négy alapművelet betűkkel, hatványozás, négyzet 
és köbgyökvonás, permutációk és kombinációk. A további osztályokban 
tanítja: a másodfokú egyenleteket, haladványokat, binomiális tételt. Tanítja: 
a kúpszeleteket, sík elemző mértant és végül az elsőfokú határozatlan egyen
leteket is.

A helytartótanács tanterve óraszámban is, tananyagban is erős vissza
esést mutat. Elmarad az elemi mértan és érthetetlen módon a térmértan is. 
Ellenben behozza a számtani formalizmusokat : társaság-, vegyítés- és lánc
szabályt.

Az 1861-es tiszántúli tanterv hat osztályában csak a hatvány és gyökig 
megy el és az elsőfokú egyenletekig. A mértanból (vagy mint ott szerepel 
, ,Tértan“) a köbmértan többször szerepel, de a trigonometriát nem lehet 
belemagyarázni a tanterv szavaiba. A tiszáninneni tanterv hat alsó osztályá
ban alig több az anyag : említi a másodrendű egyenleteket és szorszámtant. 
A hetedikben a hiányzó dolgokat mind megtaláljuk : lap- és gömbháromszög
tant, analitikai geometriát, haladványokat, magasabbrendű egyenleteket(?), 
kapcsolástant, binom tételt. Ezek a tiszántúliban a hároméves bölcseleti 
tanfolyamon szerepelnek.

A Pauler-féle tanterv volt a legbővebb, az alsó osztályokba most jött be 
az olasz szabály, rövidített szorzás-osztás, százalékszámítás, összetett hármas
szabály, összetett arányok, a felső osztályokba a kamatos kamat, járadék- 
számítás, törlesztési számítások. Tanították a lánctörteket, a kitevős egyen
leteket, a binomiális tételt tört kitevőre is, a sorok összehajlásának feltételeit, 
a regula faisit stb., amik a mai tantervből már nagyrészt hiányoznak. Ez a tan
terv kedvezett legjobban a reáltárgyaknak, hiszen az óraszám is erősen 
emelkedett, 27 számtan és 16 óra mértan, de ennek fele szabadkézi rajz 
volt.

A Trefort-féle tanterv (1879) egyidőre még emelte az óraszámot : 29 szám
tani és 12 mértani óra volt, de már az 1883. XXX. te. körülbelül azt az óra
számot szabta meg, amely 1924-ig alig változott. A Trefort-féle tanterv 
anyaga nem sokban különbözött a Pauler-félétől, talán az analitikai geometria 
tárgyalása lett részletesebb, kb. a mai mértékig.

Az V.-ben tanulták a kéttagúak magasabb hatványait a Pascal 
háromszög alapján. Viszont nem sorolja fel a járadék és törlesztéses kölcsön 
számításokat, csak a mértani sor alkalmazásaiképpen a tőke és lakosság fel- 
szaporodást (és szabadesést) említi fel. Gömbháromszögtanból a négy alap
képletet és azt a feladatot is tárgyalja, amikor két oldal és a közbezárt 
szög van adva. Az analitikai geometriát kétszer is tárgyalja a VII. és VIII-ban. 
A rajzoló geometria négy éven keresztül szerepel ; a III—IV. osztály 
tárgya konstruktív geometria, amely az 1924-es tantervig is tárgya maradt 
a két osztálynak, de emellett mértani és szabadkézi rajzot tanít, igaz, hogy 
főleg lapmintákról, de így is hálás voltam én is e tantervnek és még ma is élő' 
tanáromnak, Hosszú Lajosnak, mert még én e szerint tanultam s az évenként 
20—24 rajzlap készítésének nagy hasznát láttam később tanárkoromban 
a rajzoló mértan tanításánál.

Az 1883. XXX. te. által módosított tantervnek anyaga nem sokat 
változott. Kimaradt a gömbháromszögtan és az analitikai geometria rend
szeresebb tárgyalása.

Az 1884-es és 1901-es református konventi tantervek sem tértek el az 
államiaktól, az 1884-es nagyjában megegyezett az állami 1883-assal, az 1901-es 
pedig a Wlassics-féle 1899-es tantervvel.

A következő Wlassics-féle tanterv is elég kevés változást hozott, egy-két 
formalizmust elhagyott (a láncszabályt, határidőszámítást, elegyítés szabályt); 
a mértani sort a IV. osztályból a VI. osztályba tette át, a Pascal-háromszöget 
az V-ből a VIII. osztályba.
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Ekkor jön a matematikai reformbizottság munkássága. 1909-ben jelen
nek meg Beke és Mikola neve alatt : ,,A középiskolai matematikai tanítás 
reformja" címen a bizottság munkájának leszűrt eredményei. A bizottság 
óraszámemelést nem kért, csak a VIII. osztályban, hogy ott, ahol a tanulók
ban megvan a kellő érettség az anyag átismétlésénél ,,a tanárnak több ideje 
legyen az ismeretek mélyítésére és szellemi világunk egyéb tényezőivel való 
összekapcsolására“. 1924-ben meg is kaptuk a VIII-ban a három órát, de 1926- 
ban újra elvesztettük (a gimnáziumban). A bizottság csak helyesebb csoportosí
tást és helyesebb módszert javasolt, s az anyagcsökkentés és módszerbeli könnyí
tések miatt, még erős óraszámcsökkenést ért el, amennyiben javasolta a rajzoló
méiban beolvasztását az alsó fokon is a számtan anyagába. Ez is megtörtént 
az új tantervben. A függvényfogalom előkészítésével, a differenciál és integrál 
számítás alig foglalt el több időt. Az anyagcsökkentéssel pl. formális időszámí
tás, régi hossz és súlymértékek, összetett hármasszabály, keverési szabályok 
elhagyásával elérte, hogy az algebra a Ill-ban megkezdhető. Javasolta, hogy 
a rendszeres mértan a konstruktív geometria elhagyásával a IV. osztályban 
kezdődjék meg.

A matematikai reformbizottság kiváló munkálata még a mai jelszóként 
elterjedt munkáltató tanításnak is előfutárja, amikor az alsó osztályokban 
a mérést hangsúlyozza, s ,,kívánatosnak tartja, hogy az iskolák megfelelő 
mérőeszközökkel felszereltessenek és a tanulóknak mód adassák arra, hogy 
a legfontosabb méréseket és megfigyeléseket maguk végezhessék el.“12

Az 1924-es tanterv a reformbizottságnak majdnem minden 
javaslatát megvalósította. Ezért a számtan tanárok megnyugvással 
fogadták az 1921-es tan tervet, csak egyes anyagrészek helytelen be
osztása ellen foglaltak állást.

A református tanáregyesület 1928 május 30-án Budapesten tar
tott közgyűlésén el is határozta, hogy a számtani és mértani sort nem 
a negyedik, hanem az V. o.-ban tanítja, a gömbölyű testek geomet- 
ráját pedig elvégzi a VII. osztályban, mert ott van rá idő, a VIII. 
osztályban azonban, aliol az 1924-ben nyert 3 órából újra 2 óra lett, 
nem jutna elég idő az összefoglaló ismétlésre. Végül azt határozta, 
hogy a differenciál számítást a VII. osztályban az év elején tárgyalja, 
hogy a fizikában a sebesség és gyorsulás fogalmának megalkotásánál 
már felhasználható legyen.

Közben a református tanáregyesület központi igazgatósága meg
bízást kapott, hogy új református konventi tantervet dolgozzon ki. 
Mivel a tervezet alapgondolata a túlterhelés megszüntetése, erős 
óraszám csökkentés volt minden vonalon, ezért a számtanórákból 
is részben önkéntesen le kellett engedni, részben pedig a kiküldött 
bizottságban szavazattöbbséggel veszítettünk órákat, úgyhogy a 
tervezetben a táblázatban látható óraszámot nyerte a mennyiségtan.

Mivel pedig a mennyiségtani tanításnál éppen a kevesebb óraszám 
okozza a túlterhelési, amennyiben akkor a tanár nem értetheti jól meg 
az anyagot, s nem jut idő a begyakorlásra, ezért egy bizottság az 
anyag további csökkentésére kapott megbízást. A bizottság 1933 jan. 
1 1 -én gyűlt össze a debreceni református gimnázium tanácstermében, 
a Debrecenhez közelebb fekvő iskolákból négyen, a debreceni tan
intézetekből 9-en jöttünk össze, ezenkívül több intézet számtan- 
íizikaszakos tanára Írásban küldte be véleményét. Érdemes ma is

12 Beke—Mikola : i. m. 205. lap.
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a tárgyukat szerető szaktanárok panaszos leveleit elolvasni az óra
szám leszállítások miatt. Főleg a VII. osztályban tervezett leszál
lítás ellen tiltakoztak és amiről majd később lesz szó, a fizika óráinak 
leszállítása ellen.

Mindamellett a bizottság lelkiismeretesen megtárgyalta és meg
próbálta az anyagnak csökkentését. A javaslat, amely azután a 
konventi tantervjavaslatban kevés változtatással keresztül ment, 
röviden a következőket tartalm azta :

Az I. osztályban a mennyiség, a szám és a műveletek elvont definíciói 
kerülendők, főcél a négy alapművelet begyakorlása egész számokkal, tizedes 
és közönséges törtekkel. A formális időszámítás elhagyandó. Heti 4 órával 
így is nehéz lesz az anyagot elvégezni, s ezért törtek átalakítását a II. o.-ba 
lehetne hagyni. A II. osztályban kerülendő a százalékszámra, a százalékra, 
összegre készített mesterséges szabályok betanultatása, fő a hármasszabály 
biztos felírása és ügyes megoldása. A III. osztályban az értékpapír számítás 
teljesen kihagyandó. Ellenben az arányos osztást és középérték számítást nem 
lehet elhagyni, mert gyakorlatilag ezekre van az életben legtöbbször szükség. 
Az 1861-es tanterv által bevezetett formalizmusok (láncszabály, keverési 
szabály) már úgyis kimaradtak. Az algebrából átvettük a III.-ba a többtagúak 
és számok négyzetét.

A IV-ből a számtani, mértani sort az Y-be tettük át, de átvettük a 
négyzetgyökvonást algebrai kifejezésekből és számokból. Az Y. o.-ban meg
takarítást javasoltunk a negatív és tört. hatványoknál, s a nem tízes szám- 
rendszereknél. A másodfokú függvény szélső értékei itt teljesen kihagyandók, 
mert azok a VII. osztályban a differenciál hányadossal könnyebben elintéz- 
hetők. Kihagyandók a mértanból a tanárt csábító szép feladatok, a három
szögek nevezetes pontjaival kapcsolatban.

A Yl-ba tettük át a differenciál számítás elemeit, s a szélső értékek 
számítását, hogy a VII. osztály fizikájánál azonnal használhassuk. Az integrál 
a VII. osztályban maradna. Ennek fejében a kamat, évi betét és járadékszámí
tást újra visszatettük a VII-be. A végtelen sort elhagvtuk, csak a végtelen 
mértani haladvánvt és a szakaszos tizedes törtek átalakítását tartottuk meg.

A VII. osztályban az elemző mértanon próbáltunk rövidíteni, a végső 
számításnál azonban ez a rész teljesen kihagyatott a konventi tanterv javas
latból. Ezt a nem nehéz s a tanulókat is érdeklő szép részt azonban szeretné 
minden szaktanár megmenteni, hiszen az Entwurf óta tárgya a tanításnak, 
sőt a Trefort-féle tanterv egészen a mai terjedelemben vette fel. Mivel pedig 
ma is helyesnek tartjuk, hogy a gömbölyű testek is a VII. osztályban tárgyal
tassanak, hogy a VIÍI. osztályban minél több idő maradjon az anyagnak maga
sabb szempontok szerint vaió összefoglalására, ezért nincs más mód, mivel a 
VIII. osztály 3 órájának visszanyerésére semmi reménység nincs, minthogy 
a VII. osztály 3 óráját teljes erővel védelmezzük.

Végül a VIII. o. anyagánál felmerült a gondolat a gömbháromszögtan 
teljes elhagyására. Mivel azonban nem volt egyhangú a szaktanárok állás
pontja, erre nem tettünk javaslatot.

A konventi tanterv-javaslatot 1933 tavaszán már egy konventi 
bizottság tárgyalta, de mivel már akkor híre járt, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr új állami tanterv készítését határozta 
el, a konventi tanterv végleges megállapítását elhalasztotta az állami 
tanterv életbeléptetéséig. A javaslat egy példányát elnökünk a Minisz
ter úrhoz is eljuttatta a Szemle 1933. évi 122. lapján ismertetett 
ankét alkalmával.

Az állami tanterv elkészítése még halasztást szenvedett, de a 
számtani anyag csökkentésére megjelent a 33,545— 1933. sz. vallás-
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és közoktatásügyi miniszteri rendelet. A rendelet indító oka sajnos az az 
óraveszteség, amely a gyorsírás bevezetése miatt a IV. osztályban ért 
bennünket, de a rendelet tartalma általános helyesléssel találkozott.

A rendelet ugyanis sok tekintetben az előbb említett bizottság 
gondolatait valósította meg.

1. A III. osztály anyagából kihagyta a váltók és értékpapírokat, de 2. 
felvette a többtagúak és számok négyzetét. 3. A IV-ből a számtani sort az 
V.-be, a mértanit a Vl-ba tette át. 4. A IV-ben a mértani anyag egyszerűsí
tését ajánlja. 5. Az V-ből a szélső értékek tárgyalását elhagyta. 6. A Vl.-ból 
a végtelen sorokat elhagyta. 7. A VIII.-ból teljesen elhagyta a gömbhárom
szögtant, amire mi is gondoltunk. F.zzel ez a szép rész, amit pl. a Trefort-féle 
tanterv részletesebben is tanított, végleg elmarad a gimnáziumból. Sajnál
juk, de a fontos érdekekből belenyugszunk. 8. Nem sajnáljuk azonban a kor
látolt pontosságú szorzást és osztást. Ezt a formális szabályt csak mi számtan- 
tanárok használtuk néha, de a tanulók mindig elfelejtették, s a logaritmus táb
lával és számoló léccel teljesen pótolhatják még a mérnökök is.

Az új készülő állami tantervvel szemben állásfoglalásunkat, 
kívánságainkat már az eddigiekből is ki lehet olvasni. Az anyagra, 
mivel kívánságainkat az 1933-ban megjelent rendelet nagyrészben 
teljesítette, alig van új kívánságunk. Talán csak annyi, hogy 1. a 
differenciál számítás olyan időben taníttassák (esetleg a VI-ban, 
mint a konventi javaslatban van), hogy a fizikában azonnal felhasz
nálhassuk. 2. a teljes térmértan a VII-ben tárgyaltassék le, hogy a 
VIII-ban több idő maradjon az ismétlésre. 3. A IÍI-ban az arányos 
osztás maradjon bent. 4. Az analitikai geometria a VII-ben meg
maradjon, mert ez a konventi javaslatból a mi véleményünkkel 
szemben kihagyatott.

Új, több órát nem kérünk, de viszont további óracsökkentés ellen 
felemeljük óvó szavunkat. Először is a IV. osztályban kérjük vissza 
a gyorsírás miatt elvett órát. Igaz, hogy a IV. osztály anyaga keve
sebb lett valamivel, de még így is a régi konstruktív geometria anyaga, 
sőt az V. osztályból az egyenletrendszerek átvétele miatt nagy az 
anyag és ezen a fokon nem szabad sietni. I tt alapozzuk meg az algeb
rát. Ha az egyenletek rendezését nem gyakoroljuk be jól, az egész 
további tanításunk kárát vallja. Ugyancsak óhajtásunk, hogy a VII. 
osztály 3 órája ne csökkentessék — ami a konventi tanterv-javas
latban a mi álláspontunkkal szemben keresztül ment. — A számtan 
tanításunk komolyságát veszélyeztetné, ha a két felső osztályban 
2 — 2  órára csökkenne az órák száma.

Végül még egy fontos kérésünk van. Állütassék vissza a szám
tani érettségi írásbeli dolgozat. Erről a Szemlében már egyízben 
írtam ,13 nem akarom ott elmondott érveimet újra felsorolni. Csak azt 
emelem ki, hogy a számtan, bár elméleti célja a logikus gondolkodás 
fejlesztése, mégis csak gyakorlati tudomány is, talán a természet- 
tudományokon kívül a leggyakorlatibb és ennek ne legyen írásbelije. 
Az elméleti levezetések, képletek tudása nem elég, ha gyakorlatilag 
nem tudja a tanuló alkalmazni. Ha egy egyenletet nem tud meg

13 Er. T anügyi Szende 1930. 1. 239—211. lap.
2*



68 Jakucs István: A  mennyiségtan és természettan készülő tantervéhez.

oldani, ha egy területet vagy köbtartalmat nem tud kiszámítani,, 
vagy egy kamatszámítási feladatot nem tud elvégezni : nem ér szám
tan tudása semmit. Talán azon lehetne változtatni, hogy — ne az öt
óraiidőre tekintettel mindenképpen nehezített— 2 feladatot kelljen 
megoldani, hanem inkább kevesebb idő (3 vagy 4 óra) alatt könnyebb, 
de több, esetleg 4 példát. Lehetne 5— 6 példából választásuk szerint 
hármat, négyet megkövetelni; úgy választván a példákat, hogy 
önálló számolási készségüket megmutassák.

Nem tanári kényelemszeretet mondatja ezt velem, mert, hiszen 
az írásbeli elmaradása m iatt a tanári munka alaposan megkönnyeb- 
bedett az érettségin, de az igazságos megítélés ezt kívánja. A szám
tanban többre becsülöm, aki önállóan meg tudja oldani feladatait, 
mintha a szóbelin egy megtanult levezetést elmond. A szóbelin mind
nyájan tapasztaltuk, hogy soha sem marad idő a tanuló számolási 
ügyességének bemutatására. Amint említett cikkemben elmondtam, 
szívesebben elengedném a szóbeli vizsgát annak a tanulónak, akinek 
írásbeli jegye az évvégi osztályzattal egyezik.

II.
A fizika-tanítás tervével rövidebben végezhetünk.
A tanítandó anyaghoz nem sokat szólhatunk hozzá. Nem is 

teljesen tőlünk függ, a természettudományok fejlődésével változik, 
a régi anyagból csökkenthetünk, de jön hozzá új.

Ezért új tanterv készülésénél fontosnak az óraszám kérdését 
tartom. Röviden a kívánságunk ez : Kérjük a mai óraszám fenntar
tását. Ezzel be is fejezhetném cikkemet, ha a konventi tervezetben 
nem fenyegetne veszély a VII—VIII. osztály óraszámainak leszál
lítására.

Ezért itt is a kérdés történeti áttekintésére közlöm az régi tan- 
terveknek óraszámait.

A természettan! órák száma a különböző (anterv ékben.

Tanterv Év III. IV. VI. VII. VIII.
ő s z t á 1 y

Entwurf...........................
Tiszántúli református

1850 3 (II.) 3 3 3 3 (I.)

egyházkerület. . . . 
Tiszáninneni reformá-

1801 2 2 — 6 4

tus egyházkerület 1801 2(11.)
3

3 — 3 4
Pauler-féle ................. 1871 4 (I.) — 4 3
T re fo r t-fé le .................
Módosítás 1883. XXX.

1870 — — 5 5-

törvénycikk . . . . — — — 4 4
Református konventi . 1884 — — — 4 4
W la ss is -fé le ................. 1899 — — — 4 4
Református konventi . 1901 '-- — — 4 4
Klebelsberg-féle. . . . 1924 (rg 2) — — 4 4

1926 2 — — 4 4
Konventi javaslat . . 1933 2 — — 3 3
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Jegyzet. Először az első Ratio Educationis 1777 ad helyet a fizikának 
az 1. gimnáziumban, félévig heti 2 órán (bölcseleti kurzuson 5 órán) Az 1861. 
tiszántúli tantervben a II. és III. bölcseleti éven volt 6, illetve 4 óra.

A debreceni Kollégium történetében egy 1801-ben készült javaslat 
ad helyet a III. osztályban a fizikának, de a Budai Ézsaiás-féle Ratio Institu
tions (1807) szerint újra teljesen kimaradt. Nagy S. i. m. 176—177. lap.

A fenti táblázatban egyenesen meglepő a nagy óraszám. Meg
lepő, hogy milyen múltja van a kis fizikának, amelyet mint újítást 
vezetett be az 1924, illetve az 1926-os tanterv. Talán részben az a 
magyarázata, hogy régen erősebben el volt különítve az alsó tagozat, 
pl. az 1871. évi tantervben külön tárgyalja az algimnáziumot, 
melyben a fizika a Ill-ban 3, s a IV-ben 4 órával szerepel, de csak 
első félévben, a második félévben a 4 órán vegytant (!) tanítanak, és 
a főgimnáziumot, amelyben a fizika a VII. és VIII-ban 4 + 3  
órával szerepel.

Az első megjegyzésem a kis fizikára vonatkozik. A 8 év törté
nete azt mutatja, hogy ez a legnagyobb mértékben bevált, s a gyer
mekeknek egyik legkedvesebb tantárgya lett. A munkáltató tanítás 
szellemében kezelve alig lehet csillapítani a kis érdeklődő gyermekek 
kérdezősködését; az egyes törvények gyakorlati alkalmazását a 
tanárnak nem is kell mondani, a tanulók sokszor nem várt s a tan 
könyvekben sem közölt példákat tudnak felsorolni. I tt legfeljebb 
annyi megjegyzésünk lehet, hogy a gőzgép rövid tárgyalását az 
anyagba be kell vinni, azt a gyermekek megértik, s alkalmazásukat 
is bőven látják az életben.

A felső osztályok természettan tanítására vonatkozólag általá
ban megfelelőnek tartja a közvélemény a két felső osztály 4—-4 órá
ját, bár az irodalomban többször előfordult az a kívánság, hogy 
3 évre osztassák 3—-3 órával, aminek szintén volt előzménye már az 
Entwurf tantervében, amikor a VI—VIII. osztályokban 3—-3 órával 
szerepelt, igaz, hogy a VIII-ban csak az I. félévben. A Trefort-féle 
javaslatban a két felső osztályban még érdekesebb, hogy 5—5 órát 
kapott.

Szinte el sem tudja az ember képzelni, hogy akkor mit tudtak 
tanítani öt-öt órán át, mert a inai természettan fejlettségét össze 
sem lehet hasonlítani az akkorival. És éppen ezt a kérdést tartom leg
fontosabb szempontnak a természettan tanítás mai helyzetének meg
ítélésénél, t. i. a természettudományok óriási haladását az utóbbi 
évtizedek alatt. Csak egy pár évszámot említek. Elektromosságról 
1800 előtt alig lehetett szó, mert Galvani és Volta feltalálásai, 
1790 körüli évekből valók, Faraday az indukciót 1831-ben 
találja fel, tehát az elektromosság mai hihetetlen fejlettségét alig 
egy évszázad alatt érte el.

Azelőtt legfeljebb távcsövekről (Galilei 1609, Newton 1668) és 
optikai szerekről lehetett szó, van is szertárunk régi anyagában, 
hengertükör, kúptükör, sokszékü üveg, laterna magica, szemüveg 
bőven. Azután légszivattyúk (Guericke 1602—86), légsúlymérők. 
(Toricelli 1608—47.) lehettek a fizikai kísérletek. Csudálja a mai
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ember, aki a Ruhmkorff szikrainduktor 30—40 cm.-es szikráit, Tesla 
kísérleteit ismeri, hogy hogyan lehetett ördöngős híre Hatvani-nak, 
aki az 1749-ben vásárolt szerény elektrosztatikai készülékével 1—2 
cm.-nél nagyobb szikrát nem igen tudott bemutatni.

De ne is menjünk olyan messzire. Mikor én tettem  érettségit 
(1900-ban), még váltóáramokról, Röntgen-sugarakról (1895), rádium
ról (1898) semmit sem tanultunk, legfeljebb az újságok hoztak 
azokról első híradást. Rádióról, — Marconi első kísérleteit akkor 
tájban végezte, s a radió-lámpákat 1907—10. közt kezdték alkal
mazni, — képtáviróról (1920-as évek), hangos filmről és sok egyébről 
még akkor szó sem lehetett, ma már pedig lehetetlenség ezekről nem 
tanítani, hiszen a tanulók készítik a rádió készülékeket. És ennek 
fejében, amit a régi anyagból elhagyhatunk, az édes kevés és már 
eddig is kénytelenek voltunk egyes dolgokat rövidíteni, hogy az 
anyagot elvégezhessük. Én pl. már azokat, amiket az Országos Köz
oktatási Tanács 1931-ben kiadott „Tájékoztató a munkáltató fizika- 
tanításhoz“ c. füzetében a 26. lapon felsorol, majdnem mind elhagy
tam az anyagból; de ezt az anyagcsökkentést sem lehet túlságba 
vinni, mert, hogy csak a fénytant említsem, nem lehet elhagyni sem 
a tükröket, sem a lencséket, prizmát, szemet, távcsöveket, fény- 
sebesség meghatározást stb .14

Ismételten hangsúlyozom, hogy ez a két tárgy, a számtan és 
természettan, már természeténél fogva olyan, hogy az iskolában kell 
megtanítani, s ezeknél túlterhelés akkor áll elő, ha nincs elég óra
szám, ami alatt a tanulók megérthetnék s begyakorolnák az anyagot. 
A számtanra vonatkozó részben említettem, hogy 1933 jan. 11-én 
tárgyaltuk egy bizottságban az anyagösszevonást, erre leghosszabb 
levél Csurgóról jött, a napokban elhunyt Kerekes Sándor kedves 
kollégánk írásával, aki minket, fizika-tanárokat vádol vele, hogy 
ilyen javaslattal jövünk elő — nem tudva, hogy mi is küzdöttünk, 
de a többség a fizika-órák számának leszállítását fogadta el — s 
ezeket írja : „a fizikai tananyagot heti 3—3 órában úgy elvégezni, 
hogy a tanulók az előírt anyagot el is sajátítsák s ezek alapján nyu
godt lelkiismerettel vigyük őket érettségire, teljesen lehetetlennek 
tartom .“ Éppen ő is, és több más kolléga is panaszkodik, hogy ritkán 
tudja elvégezni a VII. osztályos anyagot s a VIII-ra marad belőle, 
ami pedig helytelen, mert a VlII-ban még nagyobb az anyag és ismét
lésre fizikánál okvetlenül kell időt hagyni. Már most sem marad idő 
feladatok megoldására, pedig időnként az is szükséges, sőt a tanterv 
kívánja néha a történeti visszatekintést is.

Ha még a legújabb jelszavakra, a munkáltató fizika-tanításra 
gondolunk, mégkevésbbé tudjuk elképzelni az óraszám leszállítást, 
hiszen az általános megfigyelés, hogy munkáltatva több időre volna 
szükség.15

14 Lásd még erre vonatkozólag Jakucs I. : A munkáltató fizika tanítás. 
Pr. Tanügyi Szemle 1933. 183. lap.

15 L. idézett cikkem : Pr. T. Szemle 1933. év. 182. lap. 7. pont.
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Tudjuk jól, hogy nehéz a sok tantárgy közt igazságot tenni, de 
lelkiismeretűiik követeli, hogy a magunk védelmi háborúját meg
vívjuk, s a természettan mai óraszámának megtartásáért felemeljük 
kérő szavunkat, úgy a készülő konventi, mint az állami tantervnél.

Debrecen. Jakucs István.

Néhány megjegyzés a mennyiségtant óratervvel
kapcsolatban.

Szokás pár év óta a tanmenetekhez óratervet is készíteni. Mi, 
jó néhányan, akik túl vagyunk harmincadik szolgálati évünkön, 
ugyancsak zavarba jönnénk, ha azt kérdeznék tőlünk, miben egyez
nének, vagy miben különböznének hajdani, meg nem írt óraterveink 
a mostanitól?

Akkoriban elmondtuk az esedékes bevezetéseket, nagyon gyakran 
közbeiktatva efféle szólásokat: „tudjuk azt“, „ennél semmi sem 
egyszerűbb“, „könnyen beláthatjuk“ stb., stb. Aztán kihívtunk 
egy tanulót a táblához, aki vagy a házifeladatot dolgozta ki, vagy 
pedig egy új példával foglalkozva, a közötte és a tanár között ki
fejlődött dialóg keretében, hosszabb vagy rövidebb idő alatt eljutott 
a kívánt eredményhez. A többiek ezalatt leginkább únottan és szolgai 
módon másolgatták a táblára felírt számokat.

Az óra végén még megkapták a házifeladatokat, melyeket akár 
kínai nyelven is írhattunk volna, hiszen azt legtöbbször csak egy-két 
tanuló fejtette meg, kiknek füzetei a számtani órák előtt kézröl- 
kézre jártak, míg hibátlan vagy hibás másolatokban eljutott a 
kidolgozás minden tanulóhoz.

Manapság az a célunk, hogy mindent az órán tanítsunk meg, 
és minden tanulót foglalkoztassunk. Ez ki is vihető, legalább is a 
kisebb létszámú osztályokban. Egy óratervből, ami ezt az ügyet 
szolgálja, felemlítem a következőket.

Az óra elején felírunk egy feladatot, abból a tárgykörből, amit 
az előző órákon elméletileg megtárgyaltunk. Mondjuk, hogy a VII. 
osztályban vagyunk és éppen a hasábokról van szó.

Tapasztalhatjuk, hogy ha csak egy hajszálnyira eltérünk attól, 
hogy ne a felszínt, vagy a köbtartalmat keressük, már akkor a 
legtöbb tanuló kérdőjellé mered és idegesen tekintget a szomszédja 
füzete felé, különösen ha az jó tanuló.

Mennyi fáradsággal lehet rászoktatni őket, hogy próbálkozzanak 
meg önálló m unkával! Még az sem használ, ha tudják, hogy néhány 
perc múlva végigjárom az osztályt (kis népességről van szó !), és 
beletekintek minden füzetbe és segítek mindenkinek, aki már hozzá
kezdett a megoldáshoz.

Ilyenkor látjuk, hogy semmi sem olyan egyszerű, mint ahogy 
mondtuk. Még a jó tanulók is gyakran megakadnak.
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Hogy csak egy esetet említsek, mikor egy hasábnál a téglalap 
területét az átló és az egyik oldal közötti szög segítségével kellett 
kiszámítani, egyeseket alig lehetett rávezetni arra, hogy az oldalak 
a sin. és a cos. függvények felírásával meghatározhatók. Pedig a 
trigonometriát még csak az előző évben tanulták.

Természetesen nem lehet megvárni, hogy az óra elején felírt 
példát mind kiszámítsák, mert akkor már nem jutna egyébre idő. 
De meg kell m utatni az általános megoldást a táblán. A numerikus 
rész maradhat házifeladatnak.

Az óraterv szerint ezután az elméleti rész számonkérése követ
kezik. Ez aránylag a legkönnyebben megy, ha gondosan leírták a 
magyarázatot. Egy kis jóakarattal ezt mindenki megtanulhatja. 
A további időt ismét feladatok megoldására szenteljük, vagy pedig 
új elméleti részt tárgyalunk.

Bármilyen legyen is azonban az óratervünk, nézetem szerint 
az legyen a főcélunk, hogy a tanulókat a feladatok önálló elkészí
tésére szoktassuk. Erről természetesen csak a tanórák alatt lehet szó. 
Tegyünk úgy, mint a rajztanár, aki ellenőrzi minden tanuló készülő 
rajzlapját, s néha egy-egy ceruzavonással azokba belejavít. Nekünk 
is oda kell menni minden tanulóhoz, aki számolás közben megakad 
és segítséget kér.

Nem szabad azonban elhanyagolni a tábláról való feleltetést 
sem. És ne csak az elméleti rész bemutatását, hanem példák kidol
gozását is végeztessük a táblánál. Ilyenkor látjuk, hogy némely 
tanuló, aki a padban csendesen, de biztosan megoldja a feladatot, 
mennyire ügyetlen, ha a táblánál áll, és munkáját szavakkal is folyton 
indokolnia kell.

Gondoljunk arra, hogy az érettségi vizsgálaton nem csak számo
kat írni, hanem beszélni is kell. És ha el is maradt az érettségi szám
tani írásbeli, a szóbeli vizsga egyik kérdése mindig egy feladat meg
oldása.

Ilyenkor derül ki, hogy szokva van-e a tanuló a példák önálló 
kidolgozásához?

Ézzel kapcsolatosan szóvá teszek itt egy esetet, ami pár évvel 
ezelőtt történt, s amit mint kérdező tanár, sok előző érettségi vizs
gáztatásom egyikén sem tapasztaltam.

A vizsgáló-bizottság elnöke egy második táblát is állíttatott be 
s míg az egyik tanuló felelt, a következőnek ezen a második táblán 
kellett vagy kellett volna felírnia feladatának megoldását.

Kétségtelenül ez a vizsgálat gyorsításával járt volna, ha minden 
tanuló jeles előmeneteld lenne a mennyiségtanból. De mint minden 
tárgyból, úgy ebből is vannak elégségesek, sőt alig-elégségesek. 
Az ilyen tanulók tehát csak álltak a tábla előtt.

A készületlenség kiderül más tárgy köréből is, de nincs a tanuló 
kitéve annak, hogy egy tábla előtt álljon tíz percig pellengért. Ugyan
ilyen jogon az ismeretlen latin szöveg fordításának felírását is el
rendelhetné az elnök erre a fekete táblára. Ha szabad az ismeretlen
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Satin szókat megmondani s fordítás közben is apró segítségeket 
nyújtani a felelőnek, akkor a mennyiségtani példák kidolgozásánál 
is járhat annyi előny a tanulóknak, hogy felelés közben néha figyel
meztessük őket, ha valamit elnéznek, vagy ha valamit jól mondva, 
rosszul írnak.

Tessék elképzelni annak a kérdező tanárnak a helyzetét, aki 
kénytelen figyelemmel kísérni a felelőt, de egyúttal arra is szeretne 
vigyázni, hogy mikor ír a második táblára a tanuló.

Általában ez a második tábla azt a türelmetlenséget árulja el, 
amelyet a vizsgáló-bizottság a reáliák felelése közben nem egyszer 
tanúsít. Hogy a számtan és fizika a szóbeli tárgyak közé fel van véve, 
arról mi szaktanárok nem tehetünk, szeretnénk azonban megkívánni, 
hogy ezekre is maradjon mindig kellő idő.

Az ilyen kínos jelenetek elkerülésére szükséges a tanulókat a 
példák önálló kidolgozására szoktatni és buzdítani. Tanulság ebből 
az is, hogy a feladatok legyenek mindig egyszerűek. Kerüljük az olyan 
talányszerűségeket, aminők a példatárokban már a negyedik osztály
ban is előfordulnak, különösen az elsőfokú szóbafűzött egyenletekkel 
kapcsolatosan. Hogy csak egyet említsek, közismert előttünk ez a 
feladat : Egy kutya üldöz egy nyulat, stb., stb. Ma is eszembe jut, 
mikor Iglón negyedik osztályos koromban, tanárunk biztatására 
üldöztük a megoldást, melyet végül is jó öreg tanárunk csípett 
fülön.

De nemcsak a feladatok, hanem a levezetések is legyenek a 
lehető legegyszerűbbek. Jusson eszünkbe, hogy pl. a siktrigonometriá- 
ban az általános háromszögek megoldására vonatkozó tételekre 
ahány a tankönyv, szinte annyi levezetés-változatot találunk. így 
van ez a gömb-trigonometria cosinus tételénél is. Válasszuk ki ezekből 
a legegyszerűbbet.

Legyen szabad itt csak egy esetre, a Newton-féle binomiális 
tétel egyszerű bemutatására hívni fel a figyelmet.

Azzal kezdjük, hogy már a negyedik osztályban megtanultuk 
(a + b ) második és harmadik hatványának végeredményét, ahol az 
együtthatók 1, 2, 1, illetve 1, 3, 3, 1. Ezekből kiindulva megmutatjuk 
a Pascal-féle háromszög további sorait és megmondjuk, hogy az a 
negyedik, ötödik stb. hatványokhoz tartozó együtthatókat tarta l
mazzák.

Hogy a Pascal-féle háromszög teljes legyen, értelmezzük (a+ b) 
nulladik és első hatványát is, ahol az együtthatók 1 . és 1 , 1 .

Miután már letárgyaltuk a kapcsoíástant, rámutatunk arra, 
hogy a Pascal-féle háromszög sorai egyeznek a kombinációs füzetek 
megállapításánál használt jelölések számértékeivel, pl. az 1, 3, 3, 1 
így írhatók :

A binom első és második tagjának a kifejtett alakban való 
elhelyezése, azok kitevői, az előjelek, valamint a tagok száma, azok
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mind leolvashatók már a második és harmadik hatvány eredményei
ből. Ügy hogy minden nehézség nélkül felírhatjuk a negyedik hat
ványt és végül az n-dik hatvány kifejtett alakját.

Newton szelleme bizonyára nem fog megharagudni, ha nem a 
szokásos ( X +a), ( X + b), ( X +  c) stb. tényezők felírásával kezdjük a 
magyarázatot.

így könnyebben hozzáférkőzhetnek az anyaghoz az elégséges 
tanulók is. A számtan tehetségeknek pedig mondjuk meg, hogy 
nézzék meg a tankönyvbeli levezetést is. Ha az illető igazi tehetség, 
okvetlen meg fogja érteni azt is.

Jól tudom, hogy kollégáim előtt nem mondtam semmi újat ezek
ben a sorokban. De ha mégis akadna valaki, kezdő kollégáink közül, 
aki ezekből valami tanulságot meríthetne, akkor már írásom nem 
volt hiábavaló.

Hajdúnánás. Lengyel Endre.

Űj középiskolai tanügyi reform bevezetése előtt állván, nagy 
érdeklődéssel várjuk annak a gyakorlati próbatételét. Ha a gyakor
lati nevelőélet idő és alkalomként fog is rajta egy-két módosító alkal
mat találni, nagy általánosságban a legjobb reménnyel nézhetünk 
életbeléptetése elé, mert hiszen alaposabb vizsgálata révén kitűnik, 
hogy vezérlő szempontjait éppen az aktuális gyakorlati élet követel
ményeiből merítette. Érdekes, hogy a reáliskolai típusnak a meg
szüntetése, a latin nyelv s a humaniórák nagyobbarányú érvényesí
tése ugyancsak arra vezethető vissza, hogy a reáliskola egyoldalú
ságánál fogva a középiskolai fokon éppen a gyakorlatban nem vált be, 
s az elhanyagolt humaniórák éppen a gyakorlati nevelőélet terén 
m utatták hiányát elhanyagolt értékeiknek. S magátólértődőleg helyes 
is az, hogy a nevelés teóriáját ne spekulatív eszmék, hanem az eleven 
nevelőélet s a gyermek reális életszükséglete irányítsa olyanformán, 
hogy az életképesen ideális vezérlőszempontok is azok legyenek, 
melyeket a gyakorlati nevelőélet mintegy alapfeltételek gyanánt 
kivált magából. így rehabilitálódtak az új tantervnél a már egyéb
ként teljesen háttérbe szoruló humaniórák is.

Helyes és célravezető tehát a gyakorlati nevelőélet s a gyermek 
reális életszükségletének az alapvető szempontja egy új tanügyi 
reform elkészítésénél. S ennyiben nincs is hiba a küszöbönálló tan
tervnél. Annyiban azonban igen, hogy csak a fiúközépiskolák gyakor
lati s aktuális vezérlőszempontjait tartotta szem előtt, azaz kizáró
lag a fiúközépiskolák számára készült. Azt tán nem is kell külön ki
emelnünk, hogy a leánytanuló s leányközépiskola éppen oly alappal 
kívánja mindegyre jobban érvényesíteni a saját adott feltételeiből mind
egyre élesebben kiváló újító és javító tendenciáját. S most különösen 
aktuálissá lesz ez, amikor új, vagy megfelelő leányközépiskolai tan

Új leányközépiskolai reformot is! . . .
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terv hiányában az a veszély fenyeget, hogy leány középiskoláink hosszú 
időre beleszoríttatnak az új, jellegzetesen fiúközépiskolai tanterv sémájába.
S legfőbb ideje is annak, hogy most, miután az új fiúközépiskolai tan- 
terv nagyjából már tető alá ju to tt,«  pedagógus köztudatot egy új oly 
leányközépiskolai lantéra készítése felé fordítsuk, mely ■— éppen úgy, 
mint az a fiúkénál történt — alapvető vezérlőszempontjait a leány
tanuló s a leányközépiskola saját aktuális és reális életkövetelményei
ből veszi.

Sajnos, ebből a szempontból messze elmaradtunk már úgyis a 
külföldtől, még Ausztriától is, amelyet pedig igen sok tekintetben a 
nevelésügy terén szinte utánzóan (szolgailag) követünk. (A közel
múlt tantervi ingadozásai, sokszoros változtatgatásai mintha csak 
az osztrák mozgalmak visszhangjai volnának.) Nálunk jelenleg leány
középiskoláról, mint típusról szó a gyakorlatban egyáltalán nem 
leh e t; a lényeges különbség leány- és fiúközépiskola közt legfeljebb 
annyiban van, hogy az egyikbe leányok, a másikba fiúk járnak, s az 
az egy-két tantárgykülönbség, mely a leányiskolákban a fiúkéval 
szemben szerepel, nem áll jellegzetesen a női nem speciális nevelésé
nek a szolgálatában, sőt ezek, mint pl. a művészettörténet, ének 
kívánatosán szerepelhetnének mint rendes tárgyak a fiúiskolái tan
tervben is.

Jelenleg a gyakorlatban nálunk két leányközépiskolai típus van : 
a leánygimnázium s a leánylíceum. Mindkettőnek a főhiányosságai 
a következőkben foglalhatók össze:

a) Mind a leánygimn., mind a líceum szervezete s tanterve lénye
gileg a fiúközépiskolainak a lemásolása, legfeljebb jelentéktelen 
formai változtatásokkal, mely így nem is lehet alkalmas a női lélek 
speciális adottságú kiképzésére.

b) Az a pár tantervi tartalmilag is differens tárgy (művészet- 
tört., ének), mely jelenleg a leánygimn. és fiúgimn. közt gyakorlati
lag fennáll, ezen jellegzetes nemi differens kívánalomnak nem felel 
meg, sőt mindkettőt általánosítani kellene.

c) A leánylíceumot a latin hiánya a főiskolákhoz közvetlenül 
nem kapcsolja, s e mellett ebben a típusban sem ju t kifejezésre a nő
iskola jellege, legalább is oly mértékben, amennyiben azt a latin ki
kapcsolása után várni lehetett volna.

Szólhatunk itt arról a néhány női szakiskoláról, melyek a női 
lelkidet s hivatással congruensebb viszonyban vannak, s annak kiépí
tésén használhatóbban lennének alkalmazhatók (kertészeti, kézi
munka, háztartási, gyermekápolási stb iskolák), de ily szakszerű 
elaprózottságukban, a középiskolai összefogó tanterv s a jellemre 
gyakorolt össznevelő hatás nélkül, melyet a kapcsolatos humani
órák egészítenének ki harmonikusan, ezen szakiskolák magától- 
értődő céljuknak megfelelően jó kertész, varró stb. nőket képeznek 
ki, a nélkül, hogy nevelnék s műveltté tennék őket.

A két vezérlő szempontot, melyeknek egy életképes, leányközép
iskolai tanterv megalkotásánál irányítaniok kell, t. i. az általános
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művelődés szempontját, mely az egyetemre képesít, és a női léleknek 
megfelelő s annak természetadta hivatástudatát kifejlesztő és ki
építő, főként gyakorlati tárgyak bevezetésének a szempontját igen 
figyelemreméltóan igyekszik összeegyeztetni s ez utóbbi gyakorlati 
tárgyakat valójában gyakorlati módon feldolgozni egy felsőausztriai 
(linz-i) városi leányközépiskola, melyet alkalmam volt úgy tantervi 
felépítésében, mint gyakorlati berendezésében áttanulmányozni. 
Mivel ennek részletes ismertetésére itt nem térhetek ki, ez irányú 
tapasztalataim felhasználásával a következőkben egy pár fontosabb 
alapelvet s gyakorlati útm utatást igyekszem lefektetni, melyeken 
hazai nőnevelésünknek haladnia kellene :

A ) Alapelvck :
a) A női jelleg.1 A nőnevelésnek mindenekelőtt a női nem lel- 

kületének, adottságának, hivatásának megfelelőnek kell lennie, s ez 
nem csupán a fiúiskolái tananyag formai változtatgatásával, hanem 
tartalm i változtatással viendő keresztül oly módon, hogy egészen új, 
a leánylelkület kiművelésére speciálisan alkalmas (különösen gyakor
lati) tantárgyakat kell beiktatni megfelelő gyakorlási lehetőség adásával.

b) Az új leány középiskolai tantárgyak k. b. a következők lehet
nének :

1. Gyermekápolás és gondozás :
Ezt a nálunk teljesen ismeretlen leányközépiskolai tárgyat, mint 

gyakorlati és erkölcsi jelentőségében a legnagyobbat, előre vettem. 
Tapasztalt pedagógusok rögtön észreveszik, hogy mily értékeket rejt 
ez magában. I tt csak kettőre utalunk :

a) Panaszkodunk, hogy különösen a műveltebb, tehát éppen a 
középiskolából kikerülő asszonyaink gyermektelenek, vagy egykések 
stb. Nos hát magunk neveljük azzá, miután a középiskolában, ahol a 
gyermek lelke a legfogékonyabb, az igazi asszonyi hivatásról, a feleség fel
adatairól s eminensen a gyermeknevelésről és ápolásról szó sem esik. 
Viszont, ha már itt megfelelő (gyakorlati) módon foglalkoztatjuk a 
gyermekekkel a növendéket, nem is kell nagyon ügyes pedagógusnak 
lenni valakinek ahhoz, hogy ezt a növendékkel valójában meg is kedvel- 
tesse, s alig várja, hogy ennek az ambíciójának gyakorlatilag eleget 
tegyen, ha a házasságkötésnél erre módja lesz. S valójában nem fictio, 
hanem gyakorlati tény az, hogy ha egy leány megszereti a gyermeket, 
egész életén keresztül vágyódik utána. S mi ébressze fel benne ezt a 
szeretetet, ha a középiskola nem.

b) Ennél nem kevésbbé fontos pedagógiai s erkölcsi szempont
ból felbecsülhetetlen eredmény, hogy a leánygyermek 3 puber-

1 Jegyzet: Az nem helytálló kifogás, hogy az egyetemre való előkészítés, 
mely a nemi különbségen felül áll, a női jelleg érvényesítését lehetetlenné 
teszi. Miért értek el akkor a nyugati országok már e probléma megoldása 
terén gyakorlatilag is szép eredményeket. S látjuk majd a következőkben, 
hogy nálunk is volna lehetőség rá.
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tásának s az ezt követő időszaknak forrongó idején amikor a leg
döntőbb hatású harcait vívja meg önmagával etikus életfolyása 
gyakorlati kivitelét illetőleg — leköti gondolatkörét a gyermek. Benne 
maga előtt mintegy demonstrálva látja a -bensőjében mindegyre köve
telőkben fellépő s környezete részéről elítélt vágyainak is a végső, erköl
csileg megnemesült célját, rendeltetését.

Hogy azonban ennek a tárgynak a leányközépiskolába való 
bevezetése eredményes legyen, alapvető feltétele, hogy ennek ki
vitele ne csak egyoldalúan az elméleti síkon mozogjon, hanem, hogy 
elsősorban gyakorlatilag alkalmaztassák. A gyermekápolás és gondozás 
elméleti tárgyalása életeleven gyakorlás nélkül csaknem teljesen 
haszontalan munka. De majdnem minden olyan városban, ahol leány
középiskola van, van egy kórház is, gyermekosztállyal. Itt természe
tesen csak a már megszületett gyermek gondozásának gyakorlati 
tanulmányozására gondolhatunk. Járjanak be tehát ide egy-két 
délután hetenként egy-két órában, hol valójában, hasznavehetően, 
gyakorlatilag sajátíthatják el legfőbb hivatásuk az anyaság és gyer
mekápolás legfontosabb elemeit.

2 . Háztartás és konyhavezetés.
Egy-egy délelőttöt érdemes erre is ráfordítani, mégpedig ugyan

csak gyakorlati módon. Az iskola alagsora konyha-kamrává beren
dezhető s itt az ebéd tervétől, krumplitisztítástól kezdve a feltála
lásig mindent a növendékeknek kell csinálni, s csak a vezetés a tanáré. 
A mostani szegényebédeltetési akció gyakorlatilag ugyancsak ügye
sen összeköthető ezzel : ezáltal a szegények és nyomorultak iránt is 
részvétet, szeretetet ébreszthetnénk a leányok lelkében, ami ugyan
csak nem közömbös dolog a nevelésnél, mikor egy leányjellem ki
alakításáról van szó.

3. Szabás-varrás, kézimunka.
Itt természetesen arról lenne szó, hogy a tervezés, a rajz, a kéz

ügyesség általános kiművelését állítsuk már a leányközépiskolák
ban olyan vágányra s olyan gyakorlati célok szolgálatába is, mely a 
női lélek s hivatásnak megfelel. Figyeljük csak meg, hogy a mostani 
alsófokú heti egyórás nem kötelező, dilettáns vezetés alatt álló, mert 
erre külön szakképzett középiskolai tanárnő nem alkalmazható, 
leánygimnáziumi kézimunkatanítás mellett is a tanévvégi rajz stb. 
kiállításokon mily lehelletszerűen finom eredeti formás színtervezetű 
kézimunkadarabokra akadhatunk. Nem Isten ellen való vétek-e, 
hogy már évtizedek óta a női léleknek ezt a természetadta képességét 
rationális középiskolai leánynevelésünk csaknem teljesen pangani 
hagyja ? ! Leányaink ízlése is így e téren kiműveletlen marad nemze
tünk ipar- s képzőművészetének mérhetetlen kárára, eltekintve attól, 
hogy úgy a háztartásvezetés, mint a varrás s a kézimunkában való 
jártasság a nőt eredeti hivatáskörébe, a háziasszony szerepére ugyan
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csak önként utalja, arra ambicionálja s egyben elő is készíti. Persze 
itt is gyakorlatilag kellene a tervet végrehajtanunk.

4. A kertápolás.
Mint nem kötelező tantárgy, ugyancsak szervesen beillesz

kedik egy igazi leányközépiskola tantervébe, ha az iskolának 
van, vagy lehet egy kertje, hol a növendékek a dísz- és konyha
növények tenyésztését és ápolását gyakorlatilag elsajátíthatják. A 
családi ház kertjének és szobai növényeinek kezelése van ezzel 
is előkészítve. S ami ezek után a legfontosabb, mindezeket úgy kell 
beiktatni a leendő leányközépiskola új szervezetébe, hogy annak 
középiskolai jellege meg ne szűnjék, hanem az egyetemre való elő
készítő jellege, képessége és jogosultsága is megmaradjon, mert 
amint a leánykollégium gyakorlati be nem válása igazolta, e nélkül 
a terv életképtelen. Első szemléletre e két alapelv itt a sok gyakorlati 
óraszám miatt összeegyezhetetlennek látszik, pedig a probléma meg
oldható a mellett is, ha a leány középiskolát épp olyan önálló, autonom 
adottságokkal és célkitűzésekkel rendelkező iskolatípusnak tekintjük, 
mint a fiúközépiskolát, aminthogy valójában az is, s azt a maga auto
nóm célkitűzésének megfelelően, de az új fiúközépiskolai tanterv min
tájára, ugyancsak az alsó tagozatban egységesítjük, s a felső tagozatban 
bifurkáltatjuk, úgy azonban, hogy mindkét felső tagozatnak minden 
leányközépiskolában meg kell lennie.

B) Az új tanterv tervezete.
Nézzünk tehát a következőkben egy konkrét leányközépiskolai 

szervezési és tantervi tervezetet, mely úgy a reformokat kívánó alap
elveket, mint a hazai kezdeményezés s a külföldi példa tanulságait, 
nemkülönben a hazai speciális helyzetet s kívánalmakat hivatva 
volna felhasználni, illetve kielégíteni.

Könnyű áttekinteni az egész tantervi struktúrát, melynek fő- 
alapelvei a következők :

a) Van az iskolának egy közös alsó tagozata (I—IV. osztály), 
mely

b) az V. osztálytól bifurkálódik és ugyanabban az iskolában lesz 
az egyik ág a humanisztikus, teoretikus reálgimnázium heti 6 órás 
latin tanulmánnyal, s a női jellegű gyakorlati tárgyak teljes kikap
csolásával, mely közvetlenül az egyetemre visz2, s a másik, a gyakor
latibb irányú felsőbb leányiskolái tagozat, mely a latin kikapcsolásá
val heti 6 órát nyer, ezt megtoldván egy pár délutáni órával, alkalmat 
nyer több s eminens értelemben a női jellemképzést szolgáló tárgy
nak a bevezetésére. Ilyenek : Gyermekápolás és gondozás, Szabás,

8 Ezen humánus tagozatnak az az igazán kevésszámú leány lehetne 
növendéke, kik igazi hivatás és képességgel rendelkeznek a komoly tudomá
nyos pálya iránt, de a nagv átlagnak a gyakorlatibb ágazaton van a helye 
amint az pl. Ausztriában így is vari.
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Varrás, Háztartás, Konyhavezetés, Kézimunka, Kertészet. Tehát 
8 jellegzetesen a női nem nevelését szolgáló gyakorlati tantárgybővülés 
a mellett, hogy a felsőbb leányiskolái tagozat növendékei is rendes 
érettségi vizsgálatot tesznek, s ha egyetemre akarnak utána menni, 
csak a latinból kell pótérettségit tenniök (melyre az alsó négy osztály
ban már alapot is nyert), mert humanisztikus képzettségük a latin 
kivételével teljesen megegyezik a reálgimnáziumi tagozat növendékeinek 
a műveltségével.

A mellékelt tervezethez megjegyzésképpen csak a következőket 
óhajtjuk még hozzáfűzni:

Mi is mindenekelőtt csak tervezetet látunk még benne, amelyet 
még a valójában hozzáértő szaktanárok és pedagógusok megvitat
hatnak, s rajta úgy tananyag, mint órabeosztás tekintetében helyt
állóbb változtatásokat eszközölhetnek (sőt !), de egyben a mellékelt 
táblázat nyújtásával egy határozott képet is igyekeztünk nyújtani arról, 
hogy a reform gondolata nemcsak üres idea, hanem annak gyakorlati 
kivitele is, a terv lényegét tekintve, igenis keresztülvihető, amennyiben 
a heti 28—33 tanórás tervezetben — úti figura docet — az egész jelen
legi középiskolai műveltség anyag felölelhető a mellett, hogy a leánylélek 
speciális kiműveléséhez szükséges gyakorlati tárgyak is megfelelő módon 
érvényesülhetnek. E gyakorlati tárgyak műveléséhez szükséges vezető 
tanerők kiképzése s helyiségek, eszközök beszerzése természetesen 
pénzt, időt stb igényel, de egyszer már ezt ismeg kell kezdenünk, s ha 
a reform jogi s adminisztratív intézkedései megtörténtek, lassan az 
előbbiek is automatice kiépülnek és kifejlődnek.

*
Végül még csak röviden annyit, hogy amikor társadalmi, nem

zeti életünk alapvető sejtjének, a családnak a bomlását, a gyermek
telen s egykés házasságoknak különösen a műveltebb társadalmi rétegű 
elburjánzásában fajunk pusztulásának veszedelmét már csaknem 
minden nemzetét szerető s aggódva figyelő egyén és közület észre
vette, s e miatt fel is emelte már szavát, nekünk pedagógusoknak leg- 
elsőrangúbb lelkiismereti feladatunk és kötelességünk, hogy a házas
élet lelkét, az otthont, a gyermekeit szerető és nevelő anyát a közép
iskolában a leánylélekben a fiúkra szabott rationális tantervvel 
tovább ne öldököljük, hanem megfelelő szervezeti reformmal azt fel— 
ébreszük, ápoljuk és kifejleszük. S ne hátráltassuk, hanem támo
gassuk, sőt irányítsuk azt a szent és igazi leánynevelő munkát, melyet 
ma nálunk a legtöbb édesanya szinte titokban, az iskola jelenlgi 
intencióival ellentétesen (hiszen elvonja a tanulástól !?), a vakációk 
kihasználásával, családi szentélyében folytat, hogy leánya ne csak 
művelt, hanem jó feleség és asszony is lehessen. Az ő szelíd és csendes 
óhajtásuknak is akar e jelenlegi kezdeményezés szerény tolmácsolója 
lenni.

Megérdemli, hogy visszhangra találjon !
Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.
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A  dolgozatok közös javításáról.
Az írásbeli dolgozat pedagógiai értéke minden vitán felül áll, 

ba azt a tanuló a maga erejéből készítette. Csakhogy éppen itt a bök
kenő, mert igen sokszor „alienis bonis“ dicsekednek a szemfüles 
nebulók, és a tanár nem képes leszedni, lefosztani az idegen tollakat 
ezekről az igazi jómadarakról — „impudenti avi“ — és ennek követ
keztében ilyen esetekben már nagyon is vitatható a dolgozat értéke. 
Az a „ha“ tehát egy rendkívül súlyos, nehezen elérhető és megvalósít
ható feltételt foglal magában. Mert legyenek a dolgozatok akár házi 
feladatok, akár iskolaiak, a kísértés ördöge egyformán ott setten
kedik a diákok körül és csábítóan kínálgatja a maga portékáját: 
nesztek, vegyetek belőle, hiszen úgysem veszi észre senki ! És hát 
valljuk be egészen őszintén, kelendő árucikk az ördögé szerfelett, 
néha annyira, hogy utólagosan maga Lucifer is megsokalja néha az 
elért forgalmat, pedig Sátán őfelsége régesrégen hozzászokott a dia
dalom nyeréshez, elkezdve az első tilalomszegőnél, Éva nagyságos 
asszonynál. Van is abban valami izgató, szinte valami regényes, 
önérzet-dagasztó, hősies dolog, mikor a kisdiák, a gyenge, a mélyen- 
alúllevő, a nagy tanárt, az erőset, a magasban-trónolót, kijátszhatja, 
becsaphatja, megtévesztheti. Magábanvéve nem helyes, nem bölcs, 
nem építő cselekedet az efféle lopás, de azért akárhányszor dicse
kedve meséljük el deresedő fővel is baráti körben egy-egy érettségi 
thesis agyafúrt megszerzését, vagy más sikerült csempészésünket. 
Úgyhogy vallom a z t : megszüntetni teljesen a különféle lopási vissza
éléseket lehetetlen ; csökkenteni, ideiglenesen visszaszorítani azokat 
olykor-olykor sikerül, de aztán megint megjelennek, kivirágzanak 
és vígan gyümölcsöznek. Kell tehát velők számolni, azaz hiba lenne 
figyelmen kívül hagyni őket, akár otthon írott, akár az iskolai órákon 
készített dolgozatokról beszéljünk is.

Én azonban ez alkalommal csupán az iskolai dolgozatokat veszem 
tekintetbe.

Amiképpen ugyanis a házi feladatok értékét kétessé teheti 
és teszi az idegen forrásból merítés ténye, éppen úgy az iskolai dolgo
zatok becse sem mentesül ezen devalvációtól. Innen van az az igen 
elterjedt tanári felfogás, mely a dolgozatok Íratását majdnem telje
sen hiábavaló időpocséklásnak minősíti, és a mai rendszert szeretné 
e téren merőben megváltoztatni. Nem kívánok e vélemény mellett 
vagy ellen perbe szállani, mert ezt most nem tekintem feladatomnak ; 
annyit azonban én is állítok, hogy például egy 60 tanulóból álló 
osztályban, ahol egymás hegyén-hátán ülnek a gyermekek, a csem
pészést a legszigorúbb ellenőrzéssel sem tudom teljesen megakadá
lyozni, márpedig ilyenkor az egyéni munkát az egyes dolgozatokban 
megtalálni és igazságosan megítélni, osztályozni egyenlő majdnem 
a zabhegyezéssel. És mindennek ellenére mégsem lyukadok ki a 
negáció álláspontjára, nem vagyok és nem leszek antidolgozatista
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(sit venia verbo !). Mert a dolgozatírás hasznát a dolgozatjavításban 
megtalálom, mégpedig, bármily hihetetlenül hangozzék is ez első 
hallásra, igen nagy mértékben, majdnem százszázalékig.

A dolgozatíratás célja kettős: részint be akarjuk gyakoroltatni 
a tanult ismeretelemeket, részint a megoldás mikéntjéből törekszünk 
ítéletet alkotni az egyes tanulók tudásáról. Ha azonban a dolgozatot 
akár részben, akár egészben lopta a növendék, akkor egyik célt 
sem értük el, legfeljebb a tanuló fokozta csempészési hajlamait, 
viszont a tanár felcsaphat Scherlock Holmesnak és detektív nyomozá
sokat lesz kénytelen lefolytatni az igazság némi, vagy teljes felderí
tésére. Mivel pedig a lopás nagyon elharapódzott, azért maguk 
a dolgozatok legtöbbször igen gyanúsak, értékük talmi-arany, vagy 
üveggyöngy. Ellenben szükségszerűleg megnő a dolgozat javítás 
becse, ha azt úgy végezi a tanár, hogy az előbb említett kettős cél 
megtalálja a maga megoldását. Természetesen itt az iskolában tör
ténő javításról, az úgynevezett közösjavításról beszélek, nem arról, 
amikor otthon az íróasztala mellett a tanár átnézi és osztályozza 
az egyes dolgozatokat. Ez a közösjavítás ugyanis legtöbbször — saj
nos —értéktelen tömegmunkává süllyed. Ennek a legmélyebb pontja 
az, mikor mindjárt az óra legelején kiosztják a fiúknak a füzeteket, 
a tanár gyorsan átszalad a feladott pensumon, elmondja a helyes 
kidolgozást, aztán rábízza a fiúkra : írják le a dolgozatot javított 
alakban, ő pedig — esetleg — közben újságot olvas, vagy levelet ír. 
Ez a javítási „módszer“ (?) semmit sem ér, ezzel bizony kár az időt 
eltölteni. Ebből a mélységből fel kell kapaszkodni a meredeken 
a magasba, a tömegárut egyéni alkotássá kell átformálni, az egyes 
fiúknak külön-külön magukban és a maguk számára kell munkál
kodni, és akkor nemcsak a dolgozat javításra fordított időt haszno
sítjuk, hanem az íratáskor szenvedett veszteséget is törleszthet]ük.

Ha a dolgozat egyik részben az eddig végzett tananyag be
gyakorlása akar lenni, akkor ezt a begyakorlást, amit különösen 
a csempésző tanulók mulasztottak el végrehajtani a dolgozat meg
írása, helyesebben : lelopása közben, el kell végezni a közös javítás 
alkalmával. Mégpedig aprólékosan és tüzetesen. E végből a tanár, 
mikor otthon az egyes füzeteket átnézi, készítsen egy összegező 
jegyzéket, amelyben az együvétartozó és legalábbis a szembeszökő 
hibákat csoportosítja. Például egy nyelvi írásbeli dolgozatnál (latin, 
görög, német, francia, stb.) ilyen csoportok lehetnek : 1. helyesírás,
2. alaktan, 3. mondattan, 4. kifejezések. De természetesen más 
kategóriákat is lehet felállítani, ahogy éppen azt valaki jónak látja. 
Számtani dolgozatnál pedig : 1. külső alak, 2. megoldás, 3. számítási 
hiba, stb. Egy ilyen összegező jegyzék, mikor készen van, igazán 
hű tükre a kijavított dolgozatoknak, amire csak rá kell pillantani, 
és már is látom az egész képet a maga teljességében. Tudom, hogy 
hol torzultak el a vonások, hol hibás a távlat vagy az árnyékolás, 
de egyszersmind azt is megállapíthatom rögtön : mit és hogyan kell 
javítani? fgy felszerelve és nekikészülten megyek aztán be a javítási
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órára. Az órán vagy kiosztathatom mindjárt a dolgozatokat, vagy 
csak később adatom ki, és egyelőre magamnál tartom a kathedrán. 
Mind a két eljárásnak van előnye és hátránya. Én jobbnak tartom  
kiosztani. Mikor mindenki előtt o tt fekszik már a maga dolgozata, 
akkor én az összegező jegyzékem alapján megkezdem és végig le
folytatom a hibák megbeszélését. Hangsúlyozom : megbeszélését, 
együttes megtárgyalását, amelyben lehetőleg szerepeltetek minden
kit, de különösen a hiba-ejtőket. A jól-dolgozókhoz csak végső szük
ség esetén fordulok, ha ugyanis a gyengék már egyáltalán nem bír
nának valami hiba nyitjára ráakadni. A hiba-kategóriákat sorba 
vesszük és így megyünk rajtuk végig. Tapasztalatból tudom, hogy 
még a legközönyösebb és a legfigyelmetlenebb tanuló is szívesen 
kapcsolódik be egy ilyen közös munkába, amelynek vezetőelve 
a tanulás, az okulás, nem a kigúnyolás vagy esetleg a ledorongolás. 
Ha látja és érzi a diák, hogy itt valami hasznos nyereségre lehet szert 
tenni, a nélkül, hogy sikertelen vállalkozását valami csúfondáros 
hahota követné nyomon, akkor készségesen sorakozik be a próba- 
tevők közé. Viszont a tanár is gazdagon érvényesítheti a maga fölé
nyes tu d ásá t; gondoljunk csak egy nyelvi dolgozatnál arra, hogy 
egy-egy részt többféle kifejezéssel is lehet helyesen lefordítani, vagy 
egy számtani vagy geometriai feladatot többféle módon is lehet 
helyesen megoldani, — milyen sok alkalom kínálkozik ilyenkor 
a mester avatott kezének szakszerű ujjmutatására és irányítására. 
A növendékek ismeretének szűk köre is egy-egy ilyen részletnél 
jelentékenyen megbővülhet, de mindenesetre kinek-kinek bőséges 
alkalma van a saját hibáit megérteni és a végzett megbeszélés alap
ján azokat kijavítani. Egyelőre persze nem írásos kijavításról van szó, 
hanem csak szóbeli, illetőleg elmebeli korrigálásról. Mindehhez 
— ismétlem — nemcsak célszerű, de szükséges is a füzeteket mind
já rt óra elején kiosztatni, hiszen másképpen az egyes növendékek 
nem is lehetnek képesek a maguk dolgozatát a megbeszélt hibákkal 
összehasonlítani. Az az ellenvetés viszont, hogy a kiosztás következté
ben a figyelem megoszlik, mert részint a saját maga, részint a szom
szédság osztályzatára lesz elsőrenden kíváncsi mindenki, helytálló 
ugyan, de sokkal kisebb, mert futó veszteségről lehet csupán szó, 
míg ha ki nem osztanék a füzeteket, akkor az eredményes munka 
igen jelentékeny részében megakadna.

A hibák együttes megbeszélése után behajtatom a dolgozatokat, 
s most már emlékezetből összefoglalom az egész feladatot a fiúkkal. 
Ez mintegy próbája annak : vájjon figyeltek-e a közös megbeszélésre 
a növendékek, és vájjon megértették-e jól a megtárgyalt részeket? 
Az összefoglalást akár egészében, akár egyes részeiben meg is ismétel- 
tethetem, amint ezt éppen a szükség javasolja. Különösen ez a munka
részlet az, amelyben a dolgozatírás másik célját, az egyes növendé
kek tudási készségének megítélését eredményesen elvégezhetem. 
Miután így a dolgozat helyes és igazi formáját kialakítottuk és a 
tanulók értelmi működésébe is bepillantottunk, a növendékek
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most már kinyitva a füzeteiket, hozzáfoghatnak az írásos kijavításhoz, 
amely csak közepes figyelem és érdeklődés esetén is szükségszerűleg 
eredményes fog lenni. Az írásos javítás közben célszerű egy-egy 
tanulót, sőt lehetőleg minél többet, „in flagranti“ mintegy meglepni, 
tehát ellenőrizni, és az esetleg még mindig mutatkozó fogyatkozásokat 
azonnal megszüntetni.

Ekként elvégezve a javítást, tapasztalatból állítom, hogy a dol
gozatokra fordított tenger tanári fáradság nem lesz hiábavaló. 
Tanári működésem utolsó éveiben mindig így csináltam otthon is, 
az órán is a dolgozatjavítást és láttam, hogy megvan az eredmény : 
tényleg begyakoroljuk a kívánt ismeretelemeket és közben igen biztos 
megfigyeléseket lehet eszközölni az egyes növendékek tudására 
nézve. Az 1927-ben kiadott „Utasítások“ 36. oldalán (Magyar 
nyelv) is ezek olvashatók : „A dolgozatokat gondosan kell javítani. 
Az előfordult hibákat. . . a javításra szánt órán beszélje meg a tanár. 
E célra javítás közben felmerült észrevételeit csoportosítsa, és így 
rendszeresen világosítsa meg a dolgozatok hibáit és tanulságait. 
Ez rövidebb és termékenyebb munka, mintha egyenként bírálja 
a füzeteket.“ Ez nagyon igaz, de ezenfelül az ilyen módon végzett 
javítás, ahogyan azt röviden leírtam, biztosítja a növendékek számára 
az egyéni foglalkoztatást és kizárja az unalmas, gyümölcstelen 
tömegmunkát. Márpedig a tanítás minden fokán és minden részében 
az individuum a legfontosabb addig a határig, ameddig nincs veszé
lyeztetve a közületek jóléte és boldogsága.

Tudom, hogy a fentebb vázolt javítási eljárás ellen a legsúlyo
sabb kifogást éppen az érdekelt tanárok tehetik, akiknek igy jelen
tékeny munkaszaporulattal kellene számolniok. Hiszen egv olyan 
összegező jegyzék megcsinálása, amiben a legjellegzetesebb hibák 
csoportonként vannak egybeállítva, kétségtelen megnöveli a dolgo
zatok átnézésére fordított idő tartam át. De viszont ilyen jegyzék 
nélkül nincs biztos eligazodásom a dolgozatok tömegében, népes 
osztálynál egész jogosan így is mondhatom : labirintusában. Tessék 
elképzelni, hogy hatvan dolgozatról akarok az osztálynak beszámolni, 
hol van arra olyan kapacitású memória, amely a hibák százaira 
pontosan vissza bír emlékezni, és azokat hűen fel is tudja sorolni? 
Engem éppen a szükség tan íto tt meg ez eljárásra, mikor a debreceni 
gimnázium túlzsúfolt osztályainál eleinte ilyen összegező jegyzék 
hiánya miatt csak úgy tétován keresgélve voltam képes összefoglalóan 
a tanulók előtt egy-egy dolgozatról beszámolni. H átha még hozzá
vesszük, hogy ugyanazon időben más osztályok másféle dolgozatai is 
ott zsibonganak az elmémben, akkor be kell látnunk, hogy egy ilyen 
összegező hibajegyzék valóságos „igazságra vezérlő kalauz“ számba 
megy a közös javítások gyümölcsöző megalapozása szempontjából.

Ez a dolgozatjavítás munkájának az otthoni részét illeti. Az 
iskolai tervszerű lefolytatását pedig, amint azt az előzőekben vázol
tam, még időbeli plusszal sem lehet megvádolni: akár kényelmeskedve 
értéktelen tömegmunkát végezek, akár fáradságos egyéni tevékeny-
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kedést kívánok meg a növendékektől, úgyhogy őket, valamennyit 
bevonom és belekapcsolom a korrigáló működésbe, a közös javítás
sal egyformán letelik az óra. Az azonban kétségtelen, hogy az ilyen 
tervszerű, a tanulók egyéni foglalkoztatására felépített dolgozatjaví
tás jelentékenyen több idegmunkát követel meg a tanártól, de 
ez olyan bőkezűség és pazarlás — tisztesség adassék érte a magyar 
tanári rendnek —, amire eddig a nagy nevelői cél érdekében mindig 
kész volt a magyar tanárság. S azt is nyugodtan elmondhatom itt 
befejezésül, hogy ilyen javítási eljárást és módszert gyakorlati alkal
mazásban is láthatok elégszer a vezetésem alatt álló intézetben, 
tehát a valóság világában jártam, mikor azt röviden vázoltam.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos dr.

A  helyesírás gyakorlásának módjai,
A Tanterv és Utasítások a helyesírás tanítását a magyar nyelv

tani oktatás körébe utalják. A Tanterv elgondolása tehát az, hogy 
a nyelvtani jelenségekkel együtt a helyesírás szabályait is ismertes
sük meg növendékeinkkel. Hogy e szabályoknak a tanulók aktív 
munkáját igénybevevő, induktív úton való megismertetése hogyan 
történjék, arra eme rövidre fogott cikknek a keretében nem óhajtok 
kiterjeszkedni, csak azt emelem ki, hogy a szabályalkotáskor ismétel
ten erősen hangsúlyozzuk, hogy a magyar nem úgy ír, ahogy beszél, 
hanem a kiejtés mellett nagy teret enged a szóelemzésnek, azon
kívül a hagyománynak és az egyszerűsítésnek is.

Minthogy azonban még a felső osztályos tanulók is gyakran el
követik azokat az egyszerű helyesírási hibákat, amelyekre vonatkozó 
szabályokat pedig az első osztálytól kezdve annyiszor hallották, 
recitálták, jól ismerik, e szomorú körülmény arra mutat, hogy nem 
elégséges a helyesírási szabályok pontos tudása ; míg ez a tudás 
készséggé nem lesz, míg a tudatosságból a tudat alá nem süllyed, 
addig növendékeink nem fognak hibátlanul írni. Ezt a tudat alatti 
készséget, a szabályok alkalmazásának teljes képességét pedig csak 
tervszerű eljárás és hosszas gyakorlat útján lehet elsajátítani. A jelen 
alkalommal ilyen eljárásokra és gyakorlásmódokra kívánok rá
mutatni, melyeknek alkalmazása a magam gyakorlatában igen szép 
eredményt hozott.

1. Minden növendéknek meg kell vennie az akadémiai helyes
írási szótárt, mert nemcsak hogy a betűrendes tárgy- és szójegyzék 
eligazít a legtöbb kétséges írásmódnál, hanem az első rész szabály
gyűjteménye elméleti tájékoztatást nyújt az olyan nyelvi tények 
helyesírásánál is, amelyekre vonatkozó szabálytárgyalás nem történt 
meg a nyelvtani oktatás folyamán, különösen a 8 . §. Egybeírás 
és Különírás pontjaiban.

2. A helyesírás gyakorlásának alkalmai között legeredménye
sebben és eszméltetőbben fel lehet használni a dolgozatjavítási
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órákat. Ha a tanár az összes több esetben előforduló, általánosan 
elkövetett hibákat állandóan kiírja, rendszerbe foglalja, s maguk
kal a fiúkkal megmagyaráztatva a helyes írásmódot és elmondatva 
a megfelelő szabályt, szemléltető módon a táblán kijavíttatja, akkor 
jó úton halad a cél felé. Sokszor sóhajtunk fel jogosan, hogy hiába 
minden, mert az egymásután következő dolgozatokban ugyanazok 
a megbeszélt hibák jönnek elő, azonban be kell vallanunk, hogy né
hány éven keresztül folytatott ilyen következetes eljárásnak mégis 
csak van eredménye.

3. A javítás pedig úgy történjék, hogy a hibásan írt szavakat 
egy fiú diktálás után a táblára írja, s ugyanakkor az összes tanulók 
magyar jegyzetfüzetükbe írják a nélkül, hogy a táblára tekintenének. 
Most közös megbeszélés alapján kiderül a szó helyes írási módja, 
s miközben a növendékek ahhoz hozzáhasonlítják az övékét, s hibás 
írás esetén mindjárt utána a füzetben kijavítják, feltétlenül megindul 
a helyes megrögződésének folyamata.

4. Dolgozat javításkor mindig, s néha tervszerűen máskor is, 
különösen az alsó osztályokban igen jó szolgálatot tesz az a mód
szer, hogy a tanulók olyan nehezebb és fogósabb írású szavakat 
diktálnak egymásnak a táblán leírni, melyeket a helyesírási szótár
ból otthon kerestek ki. Kettős haszon származik ebből. Először a 
tanuló otthon, miközben kutat a szótárban fogós írású szó után, 
sok olyant is átnéz, amit nem diktál fel, de különösen megjegyzi 
azokat, melyeket másnap fel akar íratni. Másodszor az egész osztály 
mintegy érdeklődést fokozó s nagyon kedvelt találós kérdéseket 
játszva, a kitalálás ingerétől ösztönözve szívesen gyakorolja a komp
likáltabb írású szavak írását. Természetesen mi magunk is kereshe
tünk ki e célból olyan szavakat, ragozási, képzési alakokat és össze
tételeket, melyeknek nehezebb és bonyolultabb írásmódjuk van.

5. Sohasem elégedjünk meg a szóval való megmagyarázással, 
a helyes írásmód megmondásával, a szavakat a táblára kell íratnunk, 
látni kell a tanulóknak.

• 6 . Felhasználhatjuk a tanulók vonzalmát a különöshöz, tréfás
hoz, pl. hall, áll, száll azért két 1-lel írandó, mert két füllel hallunk, 
két lábon állunk, a madár két szárnnyal száll, stb.

7. Haszonnal jár az is, ha minden dolgozatírási óra előtt a gyak
ran elkövetett főhibákra vonatkozó szabályokat tudatosítás végett 
elmondatjuk a tanulókkal.

8 . A latin, görög, német, angol dolgozatokba mindig írassuk 
be a lefordítandó magyar szöveget, s ezeket, valamint a számtani 
dolgozatoknál a szóbeli feladat szövegét igen pontosan javítsuk ki, 
és a hibákat éppen olyan rendszeresen beszéltessük meg, mint a 
magyar dolgozatok esetében. A helyesírás tanítása ugyanis nem
csak a magyar nyelv- és irodalom tanárának a feladata, hanem min
den olyan tanáré is, akinek tárgya írással kapcsolatos. De természe
tesen el kell várni az intézet összes tanárától, hogy minden egyéni 
írásmódot félretéve, a zavartalan egyöntetűség érdekében áldozatul
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hozva, köteles az érvényben levő akadémiai helyesírási szabályokhoz 
alkalmazkodni.

9. Nyomatékosan többször figyelmeztessük a tanulókat arra, 
hogy minden írásbeli munkájuknál, házi feladataiknál is a legnagyobb 
gonddal ügyeljenek a helyesírásra. A sietség miatt hanyagságból 
elkövetett hibák ugyanis erősen akadályozzák a helyes írásmód 
megszilárdulásának a folyamatát. A puszta figyelmeztetés azonban 
nem elég, időnként szedjük be diáriumaikat, szótáraikat, jegyzetei
ket és nézzük át őket. í la csak futólagosán történik is az átnézés, 
javítsunk ki néhány szemünkbe ötlő helyesírási hibát, mert ha látja 
a tanuló, hogy minden írásbeli munkájára felügyel a tanár, egész 
bizonyosan gondosabban fog dolgozni.

10. Mindannnyian tapasztalhatjuk, hogy az alsó osztályokban 
különösen, de még a felső osztályokban is akadnak jó néhányan, 
akik állandóan elkövetik ugyanazokat a hibákat, akikkel szinte, 
minden vesződségünk hiábavaló. Az ilyen tanulókat valamilyen 
külön kezelés alá kell vennünk. Jól bevált már többször az az eljárás
som, hogy felhívattam az illető tanulók szüleit, lelkűkre beszél
tem nekik, s kioktattam őket arra, hogy mindennap rendszeresen 
és szigorú következetességgel megállapított mennyiségű szöveget 
diktáljanak otthon gyermekeiknek, s a hibákat mindjárt utána 
közösen beszéljék meg és javítsák ki. I tt nagy hasznát vehetik az 
akadémiai helyesírási szótárnak. Ha azonban erre nincs idejük 
vagy képességük, akkor fogadott instruktorral végeztessék ugyan
ezt a munkát. Ilyen rendkívül aggasztó esetekben ugyanis a tanár
nak nincs ideje a külön foglalkozásra, de azt vállalnia kell, hogy 
ezt az otthoni munkát ellenőrizze.

Mindezek az eljárások azt célozzák, hogy a tanulónak mennél 
több alkalma legyen a világosan megértett helyesírási szabályokat 
megfelelően alkalmazni. A sokszoros és többnemű gyakorlat ugyanis 
erős asszociációkat fejleszt a látás, hallás és elmélet között. Ezek az 
asszociációk befolyásolják aztán a kézmozdulatokat, úgyhogy fej
lettségük magas fokán mind diktálás, mind fogalmazás közben 
a kéz önkéntelenül is, tudatunktól függetlenül a helyes írásmódnak 
megfelelő mozgássorozatot fogja végezni.

Debrecen. Kan Sándor.

M E G JE G Y Z É SE K .
Milyen modern nyelvet tanítsunk ? A világháború befejezésével mindenki 

azt remélte, hogv a gyűlölködésnek is vége lesz. Magyarország azonban ártat
lanul olyan békét volt kénytelen elfogadni, mely nyugalmát, lelki egyensúlyá
nak helyreállítását lehetetlenné tette. De egész Európa is forrongást mutat, 
s ez meglátszik a legtöbb állam pedagógiai törekvésein is.

Megállapítjuk azt a tényt, hogy a modern nyelvek tanításában Német
országban lényeges változást idézett elő a világháború, mert míg iskoláiban 
előtte a francia volt az első modern nyelv, a háború után az angol lett azzá. 
Nálunk Klebelsberg reformjai révén a modern nyelvek tanítása fontosabb
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szerephez jutott; de elenyészően csekély azoknak az iskoláknak száma, melyek 
az angol, s még kevésebb azoké, melyek az olasz nyelvet tanítják. A mi protes
táns iskoláink sok helyen tanítanak angolt, az államiak azonban megmarad
tak a francia mellett. Nem hallgatva érzelmi momentumokra, való az, hogy 
már a francia a diplomáciának sem kizárólagos nyelve ; már semmi értelme 
sincs annak, hogy nálunk a postán stb., német mellett e nyelven olvashatók 
a kiírások, angoi, amerikai utazók bosszúságára, vagy hogy a magyar rádió 
a magyar mellett francia nyelven is bemondja számait a nap bizonyos szaká
ban azok számára, kik magyar műsort kívánnak hallgatni, s így mind tudnak 
magyarul! De a francia irodalom múltjában sem nyújt annyi értéket a közép
iskolai tanítás számára, mint az angol, mostani irodalma meg értékben hatá
rozottan dekadenciát mutat. S ha utazni megy a magyar, bizonyos, nem jut 
előbb francia földre, mint angol néphez. Még inkább indokolt lenne az, ha 
olasz nyelvet tanulnának gyermekeink : hiszen külföldre menő magyarjaink 
elsősorban mégis olasz földre léphetnek és lépnek is ; ennek a népnek a kul
túrája, a régi római világtól egészen máig annyi kincset ad, amennyit egy másiké 
sem ; irodalma olyan neveket mutat, melyek nélkül műveltség el sem képzel
hető ; zenéje olyan általánosan kedvelt, mint egy más nemzeté sem. Látta 
ezt a kultuszminiszter is, mikor ez évben megengedte, hogy olyan állami 
intézetekben, melyeknek párhuzamos osztályai vannak, a franciával párhuza
mosan olasz tanulható ; ezt az első lépést kellene többnek követnie, s jó 
lenne, ha protestáns iskola is belefűződnek ebbe a mozgalomba és tanítana 
olasz nyelvet.

Az angol hatalmas nemzet, mely uralkodik és uralkodni fog mindig, az 
olasz meg olyan közel van helyileg is hozzánk, s olyan sok kult úrkincset 
adott az emberiségnek, hogy e nyelvek méltán érdemelnék meg azt, hogy 
magyar iskolák az ő kultúrájukhoz vezessék gyermekeiket, az ő nyelvük 
tanításával tennék műveltté a magyar népet. Mindenesetre számos érv szól 
e gondolatok mellett, ezeket megfontolásra a készülő reformmal kapcsolatban 
melegen ajánljuk. B. D.

Milyen lesz és mikor lesz filmoktatás ? A közép- és középfokú iskolák 
tanulóit a 77,600—1934. VII. a) számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelet filmdíj-fizetésre kötelezte. Az állami iskolák a rendeletnek eleget 
tettek, az autonómiával biró iskolák pedig felkérettek, hogy a filmdíjat 
szedjék, és a beszedett filmdíjakat tartalékolják.

Ez a rendelet tehát a film iskolai használatát kötelezővé teszi, mint az 
már két ízben (1924., 1927.) már megelőzően is történt. A rendelettel a magyar 
vallás- és közoktatásügyi kormányzat egyrészt a modern iskola követelményeit, 
másrészt egy világáramlat korszerű igényeit elégíti ki. Nemcsak mi, hanem az 
európai államok majd mindegyike valamilyen módon törekszik a filmnek 
iskolai szerepet juttatni. Csak kézenfekvő voltánál említem, hogy Német
ország éppen ez évben tette kötelezővé a filmdíjak szedését, hogy az így nyert 
pénzzel az iskolai filmoktatást megvalósíthassa. Nekik erre a célra kb. 10 millió 
RM. áll rendelkezésre. Nekünk e pilanatban 120—130 ezer pengő.

A film iskolai bevonulását közvélemény és iskola egyformán nehezen 
várja. Nagy kíváncsiság és homály fedi azt, hogy mi fog történni?

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Oktatófilm Kirendeltséget létesí
tett, s ez a szerv köteles a film iskolai ügyét megvalósítani. Ehhez szükséges, 
hogy : 1. ez a szerv hibátlanul működjék ; 2. hogy a filmekről ; 3. készülékek
ről és 4. ezeknek az iskolába juttatásáról gondoskodjék. Ha mind a négy pont 
valóra váltatott, akkor megvan a filmoktatás.

Ámde mi történt eddig?
Az Oktatófilm Kirendeltség nem gyárt filmeket, de hogy a rá várakozó 

munkának megfelelhessen, ahhoz mégis helyiségek, vetítőkészülékek, szer
vezet-kiépítés és célszerűen dolgozó ügyvitel megteremtése szükséges. Ez a 
munka már majdnem teljesen befejeztetett. E szerint a magyar oktatófilm
ügynek van otthona, van jól működő központi szerve.

A filmoktatás másik kelléke a filmanyag összeszedése vagy megteremtése. 
Ez a legnehezebb feladat, mert a film drága és oktatófilm kevés van. Aki csak



Megjegyzések. 8»

messziről nézi a filmügyet, s még inkább azok, akik a gépeiket elhelyezni 
akaró kereskedők katalógusait forgatják, az ellenkezőt állítják. De hiába 
minden, mert bizony o k t a tó f i l m  nincs. De lesz.

Az Oktatófilm Kirendeltség összeszedi és feldolgozza a m a g y a r  piacon 
lévő és aztán megszerzi a k ü l f ö l d i  értékes és felhasználható anyagot. Mind
egyik hosszú és fáradságos művelet. Világos, hogy ez a két piac se elégíti ki 
az iskolai igényekét s éppen azért, ami még keli, azt megteremtjük itthon. 
Ez a leghosszabb, de minden fáradságot megérő) út, mert a magyar pedagógu
sok egész seregének összefogó munkáját jelenti.

Az iskola háromféle filmanyagot kap : 1. ú. n. o s z t á l y  f i lm e t ,  vagyis 5—15 
perc alatt lepergő filmeket, amelyeknek az a feladatuk, hogy egy tananyag
részletet szemléltessenek ; 2. lesznek ú. n. ö s s z e fo g la ló  filmek. Ezek pergési 
ideje hosszabb ; esetleg egész tanórát is igénybe vesz. Végül lesz egy h a r m a d i k  
fajta filmanyag is, olyan, amely jelentős tudományos, kulturális vagy más 
eseményt örökít meg. Ezek a filmek, bár nem tartoznak szorosan az iskolai 
tananyagba, de tanító és nevelő értékük vitán felül áll.

A f i l m  m i n d i g  c s a k  a z  i s k o l á b a n  h a s z n á lh a tó ,  a tanulóifjúságot iskolán 
kívül semmiféle filmezésre vinni nem szabad.

Az iskolai oktatásra szánt filmeket egy tisztán e célra rendelt országos 
oktatófilm bíráló bizottság vizsgálja meg. ti bírálóbizottság engedélye nélkül, 
semmiféle címen iskolába film nem mehet.

Minden film, ami iskolába megy, nem robbanva égő (ú. n. éghetetlen) 
anyagú, s valamennyi film 1(1 mm.-es keskenyfilm lesz. Normál (35 mm.) 
anyagú filmeket is lehet iskolákban pergetni, ha az iskola vetítőkészüléke 
az előírt tűzrendészen szabályoknak teljesen megfelel.

Fontos a k é s z ü l é k e k  kérdése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter mull 
évben iskolai vetítőkészülékekre hirdetett pályázata a folyó év január 5-én 
lejárt. A pályázatra három gép érkezett. Mindegyik olyan, hogy h a n g o s  fil
mek vetítésére is alkalmas.

E g y e lő r e  — a művelt világ megegyező véleménye szerint — csak n é m a  
filmek iskolai használatáról van szó, de a magyar iskolákban a jövő útja 
a hangos készülék fölszerelhetésével nincs elzárva.

Reméljük, hogy a három pályázó közül e g y i k  bizonyára megfelel majd 
a követelményeknek. Ez fogja ellátni az összes állami középfokú iskolákat 
készülékkel. De mikor?

A szóbanforgó gépeket m o s t  a műegyetem vizsgálja meg, hogy teljesen 
magyar gyártmányúak-e és hogy megfelelnek-e az előírt követelményeknek? 
Azután egy szakértő bizottság véleményezi majd, hogy a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter gyártathatja-e vagy gyártassa-e a gépeket, más szóval, hogy 
rendeljen-e és mennyit. A rendelés megtörténte u t á n  három hónap alatt szállí
tani kell a gépeket. Ez annyit jelent, hogy húsvét táján már leh e tnek  vetítő- 
készülékek. Addigra már 15—20 tekercs film is elkészül, vagyis ha minden jól 
megy, a k k o r  m é g  e z  i s k o l a i  é v b e n  m e g v a ló s u l  a  f i l m  i s k o l a i  b e v o n u lá s a .

A z  is lehetséges, hogy nem megy jól. Elgondolható az is — reméljük, 
hogy nem így van ! —, hogy a pályázaton részt vett készülékek valamely ok
ból nem használhatók,vagy pedig a gyártásra szánt idő lesz kevés. Akkor ebben 
az évben már nem lehet filmoktatás, mert vetítőkészülékek nem lesznek, 
de mindenképpen lesz a következő iskolai évben.

A f i l m o k t a t á s  l e b o n y o l í t á s a  központilag történik. Az Oktatófilm Kirendelt
ség az iskolákat filmmel, vetítőkészülékkel s minden szükséges tanáccsal 
és támogatással látja el. Vagyis gondoskodik arról is, hogy a gépkezelést 
és fotografálást az erre vállalkozó tanárok megtanulhassák.

Az Oktatófilm Kirendeltség f i l m t á r t  létesít. Itt minden fajta középfokú 
iskola számára a szükséges számú kópia áll majd rendelkezésre. Az iskolák 
a filmtárról időnként listát kapnak, hogy a filmtárról állandóan tájékozva 
legyenek.

Az Oktatófilm Kirendeltség a hozzá beérkezett igényléseket azonnal el
intézi ; a kért filmeket postán elküldi. A fiimtárban lévő filmeket gondozza, 
mert hiszen erre megfelelő berendezése van. Az iskolák maguk ezt a munkát
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éppen a megfelelő szakmunkások és felszerelés hiányában nem végezhetik eh
Éppen ez a pont az, a m e l y  a z  ö s s z e s  i s k o l a  ö s s z e f o g á s á t  l e s z i  s z ü k s é g e s s é .  

A film igen drága dolog és nagy szervezet mozgatását igényli. Hiábavaló 
azt hinni, hogy a filmoktatást e g ye s  intézetek maguk is megvalósíthatják. 
Ez lehetetlen, vagy ha igen, csak olyan pénzáldozattal, amit csak fejedelmek 
engedhetnek meg maguknak.

Az állam hozzáfogott a filmoktatás megvalósításához. Erre a közoktatás- 
ügyi Miniszter úr készségesen áldoz ; pl. az Oktatófilm Kirendeltség s minden 
más szükséglet fedezését a vallás- és közoktatásügyi tárca fedezi. A d m i n i s z t r á 
c ió r a  teh á t  e g y  f i l l é r  se  m e g y  a  f i l m d í j a k b ó l .  Budapest Székesfőváros csatla
kozott az állami filmoktatáshoz. Ez természetes is, hiszen az oktatófilm kell, 
hogy minden magyar gyermek és iskola számára k ö z ö s  t a n e s z k ö z z é  válliassék. 
A  f i l m k é s z ü l é k e k  g y á r t á s a  é s  v é te lá ra ,  a  s z ü k s é g e s  f i l m a n y a g  m e g s z e r z é s e  könnyeb
ben és sokkal olcsóbban megy az összes érdekeltek összefogásával. I t t  c s a k  
a  k ö z ö s  a k a r a t  e g y  i r á n y é i  m u n k á j a  h o z h a t j a  m e g  a  n a g y  s ik e r t .  M i n d e n  h a z á ja  
j ö v ő j é t  t e k i n t ő  m a g y a r n a k  i t t  e g y ü t t  k e l l  l e n n i ,  hogy nemcsak a középfokú 
iskolák, hanem néhány év leforgása alatt a le g s z e g é n y e b b  f a l u s i  i s k o l a  s a m a g y a r  
n é p m ű v e l é s  is hozzájuthasson ennek az élj  é s  ké tség e n  f e lü l  l e g h a té k o n y a b b  
t a n e s z k ö z n e k  h a s z n á la t á h o z .

De ebben mindenkinek segíteni kell.
A filmoktatásra vonatkozó minden érdeklődésre szívesen felel : a vallás- 

és közoktatásügyi minisztérium Oktatófilm Kirendeltsége.
G e s z t i  I .a io s ,

a  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is z té r iu m i  
O k ta tó f i lm  K ir e n d e ls é g  v e z e tő je ,

H A Z A I IR O D A L O M  * I.
Fizikai és kémiai didaktikai lapok. 1931. év. Szerkeszti : P o r c s a l m y  Z o l t á n .  

Újpest, leánylíceum. Megjelenik negyedévenként. Előfizetési ára 5 P.
A következőkben a nagyobb értekezéseket ismertetjük füzetenként 

időbeli sorrendben.
I .  fü z e t .

N a g y  L ,  J ó z s e f  értekezésében a Weller-féle hullámgép általa létesített 
módosítását írja le, amellyel a továbbterjedési sebességet szabályozó körül
mények is észlelhetők, transversalis hullámok, visszaverődés, állóhullámok 
bemutatására az eredeti is. alkalmas volt. Hiánya még, hogy a longitudinális 
hullámok mibenlétét és sajátságait nem lehet még vele bemutatni. — D r .  S o ó s  
S á n d o r  két általánosan használt anyag, a higany és foszfor veszélyes voltára 
hívja fel a figyelmet. Szerinte célszerű volna, ha az alsó és középfokú iskolák
ban a vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletileg szabályozná e két anyag 
használatát, esetleg egész.en betiltaná. Ez annál inkább tehető, mert a legtöbb 
ilyen kísérlet vagy mellőzhető, vagy mással pótolható. (Torricelli kísérlet 
vízzel.) — Külön kiemelendő d r .  L o c z k a  A l a j o s  az egész évfolyamon át folyta
tólag megjelenő nagy munkája : „A kémia tanításának története.“ E kiváló 
szaktudósnak, pedagógusnak hézagpótló munkáit tanároknak nem kell külön 
méltatni. Az előző évfolyamban, található didaktikai tanulmányait nagy 
örömmel üdvözölték a szakemberek, azóta megjelent munkáját: „A kémiai 
oktatás alapelvei a középiskolákban“ épp ebben a folyóiratban ismerteti 
Bodróssy Lajos a legnagyobb elismerés hangján. Újabb értekezése méltó 
azi előbbihez. Rendkívül nagy munkát végzett a nagyszámú forrásanyag 
áttanulmányozásával. Iskolafaj ónként tárgyalja, milyen szerepet töltött 
be ,a kémia a térniészettudohtányökjVlíözt. Ebben az évfolyamban a gimná
ziumi tanítást ismerteti két részben'a „Ratio Educationis“ előtt és ettől az 
„Entwurfig“, , r— B o d é c s  I s t v á n  elméletileg számítja ki, milyen ellenállású 
ballaszttal kell megterhelni a főápámkört, ha fémdrót ellenállásának melegí
tés'következtében való változását akarjuk kimutatni párhuzamosan kapcsolt
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indikátor segítségével. — M a l z k ó  G y u l a  ügyes összeállításban közli a Polgári- 
iskolai Tanárképző Főiskola gyakorlóiskolájának 13—14 éves tanulóitól bekért 
véleményeket a kísérleteztető fizikatanításra vonatkozóan. A tanulók válaszai 
sok kisebb elkerülhető hibára is rávilágítanak. A legtöbbnek ez a módszer 
jobban tetszik, csak némelyek érzik játékszerűnek, de inkább csak azért, 
mert ez az eljárás jobban lekötötte érdeklődésüket és így nem érezték erős 
munkának. — D r .  C s e n g ő  N á n d o r  a kémia munkáltató tanításához ad gyakor
lati tájékoztatót a Kemény Zsigmond IV. o.-ban végzett kísérletekről. A kísér
leteket az illető tárgykör tantervi tárgyalását megelőző órán végezték el. 
Közli a víz, hidrogén, oxigén, széndioxid, lángfestésre vonatkozó kísérletsort.

I I .  fü z e t .

N a g y  L .  J ó z s e f  a gázok együtthatóinak a méréséről értekezik. A 111. év
folyam í.  füzetében leírt eljárása három kapilláris cső segítségével történik, 
e helyett csak egycsöves kísérletet ajánl most, alkalmasabb eljárás előadási 
órára. Evvel csak a gázállandó határozható meg, és így igazolható a törvény, 
a kezdeti térfogattól és nyomástól való függést nem lehet vizsgálni, mint 
a háromcsöves kísérlettel. — R e n n e r  J á n o s  budapesti ev. gimnáziumi tanárnak 
két füzeten át folytatódó értekezése : „Geofizikai kutató módszerek." Vilá
gos, szabatos magyarázatai könnyen érthetővé teszik a különböző eljárásokat 
a nélkül, hogy túlságosan részletekbe bocsátkoznék. Különös tekintettel van 
a magyar vonatkozásokra, és hogy mi értékesíthető a középiskolában. Hatféle 
kutató módszert ismertet, mindegyiknél felemlítve gyakorlatilag hol és milyen 
rétegek kimutatására használható. 1. Gravitációs kutató eljárás. 2. A föld
mágneses kutató eljárás. 3. A szeizmikus eljárás a földkéregben terjedő rugal
mas, természetes, még inkább mesterséges hullámok terjedését vizsgálja. 
4. Az elektromos módszer a földbe vezetett áramot vizsgálja és az aequi- 
potenciális vonalrendszer meghatározását tűzi ki célul. 5. A radioaktív el
járás a radioaktív anyagokat kutatja felhasználva ezeknek ionizáló hatását. 
6. A geotermikus kutatómódszer a geotermikus gradienst vizsgálja, változásá
ból következtet földalatti különleges körülményekre. — T ó th  A l a d á r  fémek 
hőkiterjedésénck vetítését ajánlja, teljes részletességgel adja a technikai 
keresztülvitelét. — R o d ó c s  I s t v á n  ellenállásváltozás kimutatásának kísérleti 
oékonomiájárói értekezik. — M a s s z i  Ferenc gyakran tapasztalt tényre hívja 
fel a figyelmet, t. i., hogy az egyenletes körmozgás tárgyalásánál a legtöbb 
tanuló nem ismeri fel helyesen a centrifugális erő szerepét, ezt tartja a mozgás 
okának. Ezért a kísérletezéssel való szemléltetést ajánlja pl. biciklikerék 
segítségével, hogy a tanulók maguktól rájöjjenek a centripetalis erő irány
változtató szerepére és a centrifugális erő reakció erő mivoltára.

I I I .  fü z e t .

N a g y  L .  J ó z s e f :  „Néhány szempont a középiskolai fizikatanításban." 
A középiskolák célja az általános műveltség megadása, az általános emberi
nek, a humánumnak a fejlesztése. Az anyag és módszer kiválasztásában 
több szempont lehet. A fizikatanításban figyelembevehető szempontok közül 
rámutat a történelmi, lélektani, logikai szempontra. Bészletezi, hogy érhetők 
el ezek a célkitűzések. — V a r a b é l y  V e r a  a szerves vegytan köréből közöl 
18 előadási kísérletet. A legtöbbje a mindennapi életben előforduló anyagra 
vonatkozik és könnyen keresztülvihető. Pl. cukorban szén és hidrogén ki
mutatása, bor alkoholtartalma stb. — R o d ó c s  I s t v á n  a zárási extraáram 
problémájához szól hozzá. Válasz a III. évf. 4. sz. füzetben megjeleni „Ki
mutatható-e az öninductios zárási extraáram?“ című értekezésre. Az említett 
cikk arra a végkövetkeztetésre jut, hogy olyan kísérlet, amelyben a zárási 
extraáram mint pozitívum jelentkeznék, készíteni nem is lehet. Bodócs 
nagy tudással a legapróbb részletekig elemző módszerrel igyekszik ezt az állí
tási megdönteni. Bendkíyül tanulságos kiváló szakemberek vilázását íigye-. 
lemmel kísérni. Ebben rejlik ilyen szaklap fontossága, hogy alkalmat ad, 
fogalmak tisztázására, ennek viszont a középiskolai oktatás jáfja: hasznát.
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I V .  fü z e t .

Tóth Lajos indukciós alapkísérleteket ismertet, melyeknél a tekercsek
ben legalább annyi ideig állandó elektromotoros erő indukálódik, amíg a gal
vanométer beáll, vagy olyan lassan változó elektromotoros erő, hogy a galvano
méter követhesse a változásokat. Megfelelő eljárást közöl az indukáló tekercs 
mágnestereinek egyenletes változtatására és tekercs és állandó erőterű mág
nes kölcsönös helyzetének lassú változtatására. — Érdekes tantervi újítást 
ajánl Pécs Aladár : ,,A fizika a középiskola III. oszt.-ban.“ Mivel semmikép 
se lehet az alsó- és felsőfokú fizikatanítást kapcsolatba hozni, az alsós fizika 
elszigeteltségét úgy lehetne megszüntetni, ha a kémiával együtt szervesen 
beilleszkedne az egész természettudományos tanításba. Az egész anyag 
részeit megfelelő szempont szerint kell kapcsolatba hozni. Logikusan felépíti 
az egész tanításmenetet. A testek osztályozása lenne a bevezetés, itt részletezi 
mily fizikai, kémiai fogalmakat kell ismertetni, további szempont a munka
végzés, munkánál legyőzendő ellenállások, ú. m. súly, súrlódás, közegellen
állás, tehetetlenség. -— Értekezése folytatódik a következő évfolyamban.— 
Dr. Holenda Barnabás : „A mágnesség elmélete az új atomfizikában“ című 
értekezésének célja ismertetni, hogy a Bohr-féle elméletből egymásután ki
fejlődő Heisenberg, Dirac, Schrödinger elméletek mit mondanak a testek 
mágneses tulajdonságaira1, és ezeket az elméleti eredményeket kiknek és hogyan 
sikerült kísérletileg igazolni. — Bali/i Károly fényelektromos kísérleteket 
közöl a Hertz-féle^a Hallwachs-féle s a fotocella működésére. Lltóbbira vonat
kozó kísérletek : az anódáram növekedése, illetőleg csökkenése a fotocella 
megvilágításánál és az anódáram változásának kimutatása akusztikus mód
szerrel.

Az ismertetett nagyobb értekezéseken kívül számos érdekes kisebb 
közleményt találunk egyes elméleti kérdés, vagy kísérlet rövid tárgyalásáról 
vagy egy-egy új ügyes ötletről. F. E.

Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata. Sárospatak. Főiskolai 
könyvnyomda. 1933. 192 1. Ára : 4 pengő.

Joggal említi fel a szerző kitűnő könyvének előszavában, hogy az új 
magyar pedagógiai irodalomban eddig még nincsen olyan munka, mely a 
gyermektanulmányozást röviden, de azért összefoglalóan feldolgozná, és így 
általános tájékoztatást adna a neveléstan ez alapvető kérdésének mostani 
állapotáról. Ezt a fájdalmas hiányt igyekszik pótolni Lázár Károly mintegy 
200 felsorolt külföldi és hazai részlettanulmány alapján szerkesztett munká
járól, mely a „Gyakorlati Pedagógia Kézikönyvtára“ sorozat VIII. kötete
ként jelent meg. Első renden segédkönyvet akart benne adni a tanítónöven
dékek pedagógiai tanulmányaihoz, de kimondott célja az is, hogy tájékoz
tatást nyújtson tanítók, nevelők, szülők s mindazok számára, kik a gyer
mekekkel foglalkoznak. Hiába titltakozik a szerző az ellen, hogy vázlata nem 
akar sem rendszeres, sem elméleti pedagógia lenni, mert valóban szisztema
tikus feldolgozását kapjuk hézagpótló munkájában e tárgykör alapkérdési
nek és főbb eredményeinek.

Az általános részben megismerkedünk a gyermektanulmányozás tárgyá
val, feladatával, történetével, anyagának felosztásával, a gyermek megismeré
sének lehetőségével, természetével, módszereivel. A tulajdonképpeni gyermek- 
tanulmányi rész Fejlődéstan című leghosszabb fejezetében gondos leírását olvas
hatjuk a gyermeki test fejlődésének és lélektani alapokra épített részletes be
mutatását a gyermek szellemi fejlődésének. Rendkívül tanulságosak a gyer
mek életében megkülönböztethető, fejlődésileg önálló korszakoknak állapot
rajzáról, a típus-tehetség- és egyéniségtanról szóló fejezetek, melyek ismerete 
nélkül ma már eredményes tanítás el sem képzelhető; hiszen örvendetesen 
állapíthatjuk meg, hogy a mai pedagógia nemcsak az alsó, hanem a középső 
fokon is a jobb, a lelkibb embertípus kialakítása végett a tömegoktatás unifor
mizáló rideg területéről lassanként áthajlik az egyéni, személyiséghez szabott 
nevelés síkjára. A könyv végén a tanítónövendékek pedagógiai gyakorlatai
nak munkatervét közli.
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Fájdalommal nélkülözzük azonban az egyes fejezetekben a bőséges elmé
leti megalapozás mellett a pedagógiai vonatkozások részletesebb tárgyalását. 
Nagyon fontos munkát végezne még a tudós szerző, ha egy kis könyvecské
ben rendszeresen összeállítaná azt is, hogy a gyermektanulmányozás ered
ményeit a gyakorlati nevelésnek milyen terein és irányaiban lehet alkalmazni 
és értékesíteni. Addig is, míg ez a munka megjelenik, melegen ajánljuk minden 
nevelő figyelmébe a már megjelent elméleti alapvetést. Kun Sándor.

Harsány! Zsolt négy életregénye. A jó regénytéma valóságos főnyeremény : 
félsiker. Harsányi négyszer megütötte a főnyereményt, Petőfiről, Madáchról, 
Zrínyiről, a költőről és Munkácsyról szóló életregényeivel. Annyival inkább 
örülünk ennek, mert a négy'mű, amint egymásután megjelenik, felfelé emel
kedő vonalat ír le a sikert és az értéket illetőleg egyaránt. Stílusban, tartalom
ban az utolsóé, a Munkácsy-rcgényé a pálma.

Szépirodalmi méltatást nem adhatunk róluk, helyünk sem engedi, folyó
iratunk célkitűzésével sem egyezik meg. De érdeklődésünk körébe tartoznak 
e négy mű protestáns vonatkozásai.

Petőfinél ezt emlegetnünk is fölösleges. Zrínyi, a költő, a vallási türelem
nek a maga korában világcsodának nevezhető tündöklő példája, Széchenyi 
István mellett a mi legnagyobb katolikus jó barátunk, bizonyos tekintetben 
a miénk is.

Még inkább az Madách, a templomépítő, Szlregován gimnáziumot ala
pító evangélikus ősök ivadéka, az evangélikus Szontágh Pál és Veres Pálné 
jó barátja. Világnézetében katolikus létére is protestáns. Luthert a világhősök 
első sorába helyezi, képét írószobája díszhelyén őrzi.

Munkácsyt is annyiban a magunkénak érezhetjük, mert elhagyatott árva
ságában jó részben evangélikus rokonok és barátok ápolták szíve melegét: 
nevezetesen a Röck-család, különösen nevelőapja, áldottlelkű Rock Pisla
bácsija. Zsilinszky Mihályhoz, a bányai evangélikus egyházkerület későbbi 
felügyelőjéhez kölcsönös rokoni szeretet kapcsolta, Békéscsabán a Vidvoszky- 
ház volt az az oázis, ahol a borzos asztalosinas elfeledhette a gyermek Copper
field Dávidra emlékeztető szomorú sorsát. Ez az áldott családi kör a mi Vi- 
dovszky Kálmánunk, a cserkészvezér, a csabai ev. reálgimnázium és a buda
pesti evang. leánygimnázium feledhetetlen vallástanára nagyszüleinek és déri- 
szüleinek édes otthona volt.

De mindenek fölött érdeklődésünk körébe tartozik maga Harsányi Zsolt, 
aki református ember, és a tanári pályára készült. Az is le lt.: a szó legmaga
sabb értelmében, mint író is — nemzetének nevelője és vigasztalója.

l ) r .  S z ig e lh y  L a jo s .

I)r. Jógii Gyula : Az élő mítosz. Miskolc. Ludvig István könyvnyomdája, 
1931. 8°, 171) I.

Az ókori mitológiát tárgyaló magyar műveknek nem igen vagyunk bővi- 
ben. Ezért örömmel kell üdvözölnünk minden törekvést, amely e hézag minél 
teljesebb kitöltésére irányul. Jégh Gyula munkája azonban kiválóságai miatt 
akkor is megérdemelné a dicséretet, ha irodalmunk bővelkednék mitológiai 
művekben. A kidolgozás formája, a modern pedagógia vívmányainak ügyes 
alkalmazása, a szórakoztatás, tanítás s erkölcsi nevelés hármas céljának össz
hangba hozása a maga nemében páratlanná teszik munkáját. 50 rövid feje
zetben tárgyalja a görög istenhit szállóigeszerű törmelékei alapján a görög 
mitológiát. Egy-egy használatos kifejezést vesz fel (l.akonikus rövidség, a 
társaság Ganimédesze, adoniszi szépség, Damokles kardja, tantaluszi kín, 
gordiusi csomó, páni félelem, dodónai válasz stb), bemutatja a hozzáfűződő 
mítoszt, kifejti a szólás eredetét, világos kristálytiszta előadásával gondola
tokat ébreszt az olvasóban, eszmélteti, s a fejezel végén tisztán mutatja a 
szóláshoz fűződő mítoszból levont erkölcsi tanulságot. Ép pen ezért első ren
den a tanulóifjúság számára készült, de sikerrel forgathatják azok a nem 
klasszikus képzettségű felnőttek is, akik érdeklődnek a modern korban is fel
tol tünedező s műveltségünk szerves részét alkotó görög szállóigék jelentése 
és eredete iránt. A mű kiválóságai, fejezetkezdő találó képecskéi, de főként
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játszva tanító előadásmódja s erkölcsnemesítő célzata miatt e műnek nem 
szabad hiányozni a tanulók magánkönyvtárából, sem az ifjúsági, sem a nyil
vános könyvtárakból. Dr. Frick .József.

Fináczy Ernő : Neveléstani elméletek a XI X.  században. Budapest (A M. 
Tud. Akadémia kiadása.), 1934. 177 lap.

Szerző, a neveléstörténetnek Weszely, Imre, Milrovics és ami SchnellernnU 
és Szeléni;ink mellett legnagyobb magyar búvára, e művével, a harminc év 
előtt megindult művét ötödik kötetével befejezte.

Az előszót hozzá Kornis Gyula, Berzeviczy Albert mellett legnagyobb 
kultúrpolitikusunk írta. Találóan mondja, hogy Fináczy mesteri módon 
mutatja be, hogyan alakulnak át a filozófusok önkénvtelenül pedagógusokká, 
mikép vonják le értékrendszerüknek a társadalom fokozatos átformálására, 
a nevelésre vonatkozó következményeit : hogyan bontakozik ki kultúrfilozó- 
íiájuk a nevelésnek egv-egy elméleti rendszerévé. A modern szellemtörténet 
a valóságérzék iránti hiányait mellőzve Fináczy e befejező kötetét is a forrá
sok lelkiismeretes felbúvárolása, a feltétlen megbízhatóság, az anvag biztos 
áttekintése és lényegre szorítkozó feldolgozása, a genetikus megértés különös 
ereje, a nagy szellemi jelentés-összefüggések adaequat megpillantása s a 
történeti beleélés lelki mélysége és biztossága jellemzi. De különösen vonzólag 
hatott reánk Milrovics pedagógiájához hasonló mély vallásos erkölcsi fel
fogása s a magyar pedagógiai irodalom felhasználása.

Az első fejezetben egy rövid bevezetés után Kant, a másodikban a német 
idealizmus, a harmadikban Herbart és követőinek, a negyedikben a pesszimiz
mus és az ötödikben a pozitivizmus neveléselméleteit ismerteti. Egv gondosan 
készült név- és tárgymutató nagvon megkönnyíti az előző kötetetkhez hason
lóan e klasszikus mű használatát.

Kant pedagógiájának első alappillére az ember erkölcsi rendeltetésében 
gyökerező célgondolat s a nevelés tervszerűségében nyilvánuló fegyelmező 
és oktató jellege. Ismerteti szerzőnk Kant és Rousseau egymáshoz való viszo
nyát és behatóbban Kant felfogását az értelmi és erkölcsi nevelésről és etiká
jával szorosan kapcsolatos neveléselméletét. A vallást és az erkölcsöt élesen 
elválasztó hibája dacára méltán kiemeli „Kant etikájának és pedagógiájának 
drágakőként ragyogó fenséges örökségét“, amely szerint minden nevelésnek 
célja a gyermek természetadta egyéniségének erkölcsi személyiséggé való 
átalakítása. Ebben Schneller pedagógiai rendszere is követte.

A német idealizmus fejezétében gazdag irodalom kíséretében Fichte, 
Schleiermacher, Hegel és Frübel pedagógiáját ismerteti.

Fichte „A német nemzethez intézett“ klasszikus „beszédei“ szerint 
a nevelés főfeladata Hitler nemzeti szocializmusát megelőzve „a közakarat 
megteremtése“, amelynek különös alakja a német embereszménv. Szerinte 
„Charakter haben u. deutsch sein ist ohne Zweifel gleichbedeutend“. De leg
nagyobb ott, ahol „Wesen u. Bestimmung des Gelehrten“ c. második művében 
a tudomány fenségéről és legfelsőbb székhelyéről : az egyetemről ír. E gondo
latkörben magvar tudósaink közül főleg Böhm Károly követte. Erkölcsi 
rendeltetésünk végnélküli megvalósításában és az embereszmény és észállam 
áldozatos szolgálatában áll Fichte pedagógiai idealizmusának gyakorlati 
vonatkozása.

Schleiermacher pedagógiájának alapvonása az erős etikuin. Megvalósí
tásának talaja nem az egyetemes humanitás, hanem a nemzet, a nép, az állam 
és az egyház. Az egvéni és társas közösségi nevelés szintézisére törekedett. 
Teljesen önálló neveléselméletén végigvonul az egvéni és társadalmi nevelés 
együttességének, kölcsönhatásának, egymásrautaltságának eszménvi és gya
korlati célgondolata. Különös, hogy „a vallásoktatást nem az iskolába való
nak“ tartotta. Egyebekben neveléstana a legmélyebb értelmi, legalaposabb, 
legkörültekintőbb és leghiggadtabb pedagógia — bár külön neveléstant 
nem írt.

Hegel művei telve vannak a nevelésre vonatkozó alkalomszerű gondolatok
kal, de miként Fichte és Schleiermacher, ő sem írt neveléstant. Hisz’ történet
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bölcseleté „az emberiség nevelésének egy nagystílű koncepciója“. Pedagó
giai szempontból legfontosabb és legjellemzőbb Hegel bölcseletében az evolú
ció tana, amelv szerint „a világtörténet nem egyéb, mint a szellemi szabadság 
tudatában való haladás“. Különös jelentőséget tulajdonít a nevelés szempont
jából a klasszikus nyelveknek és irodalmaknak. Hegel szellemében külön 
pedagógiai rendszert alkotott R o s e n k r a n z  a maga fizikai, értelmi és gyakorlati 
erkölcsi nevelésével.

Végül F r ő b e l  pedagógiáját erős kötelékek fűzik Pestalozzihoz, a melynek 
érett gyümölcse hiányos lélektani alapja dacára az ő kisdednevelő elmélete, 
s amelynek gvermekkertjei az egész művelt világon elterjedtek. Ez az elmélet 
korszakot alkot a pedagógia történetében.

Fináczy művének harmadik fejezete H e r b a r t  é s  k ö v e t ő i n e k  rendszerét 
ismerteti, amelynek pedagógiai hatása mélyrehatóbb, egyetemesebb és mara
dandóbb valamennyi filozófus-kortársainál. Neveléstudománya az erkölcs
tantól és lélektantól függ : amabból meríti a nevelés célját, emebből az eszkö
zöket. Az egész nevelést vallásos szellemnek kell áthatnia. Három része 
az oktatás, a kormányzás és a vezetés. Legtüzetesebben tanterv-elméletében 
az oktatást dolgozta fel. Jól mondja szerzőnk, hogy ma különbséget kell 
tennünk Herbart pedagógiájának szilárd megalapozása és részletes kidolgo
zása között, mert erkölcstana és főleg lélektana fölött eljárt az idő. Követői : 
Z i t i e r ,  S t o y ,  W a i t z ,  W i l l m a n n  (nagy Oktatástanával) a jénai R e i n  és nálunk 
erős elméleti és gyakorlati pedagógiai hatással K á r m á n ,  kinek kiválóbb 
pedagógus-tanítványai: M á z y  E., W a l d a p f e l  .1., W e s z e l y  ö . és maga, könyvünk 
kiváló szerzője F i n á c z y  E. irodalmi terméke a Kármán-Emlékkönyv.

A negyedik fejezet „ a  p e s s z i m i z m u s  p e d a g ó g i á j á r ó l “  szól. Itt pedagógiá
ról alig is szólhatunk. Hisz’ bölcselője : S c h o p e n h a u e r  szerint „a jellem velünk 
született, s mindvégig ugyanaz marad“. Azért ellensége a német idealizmus
nak, főleg Herbart pedagógiájának. A szemlélet egyedüli forrása minden isme
retnek, sőt ő maga a megismerés. Hit és tudás ellentétesek, ép azért a vallás- 
oktatás nem való az iskolába. Nem ismer életeszményeket. Nevelési gyakor
lata nagyon szűkkörű. Ahol nincs eszmény, mely mint egyetemes cél szemünk 
előtt lebeg, ott nincsen nevelés. Hiányzik a pesszimizmus neveléstanából 
a hit, remény és szeretet. A természettudomány mellett csak a klasszikus 
nyelvek tanulmányozását sürgeti.

Az utolsó fejezet „ a  p o z i t i v i z m u s  n e v e l é s e lm é le té t“ ismerteti. Főképviselője 
C o m t e  Ágost a „három fokozat törvényéről“ szóló felfogásával. A családi neve
lést sürgeti, amelynek a köznevelés csak rendszeres kiegészítése. „A család 
marad örökké a társadalmi élet első iskolája.“ Megállapítja „a tudományok 
hiererhiáját“, mint a pozitív tudományok sorrendjét. Az alapvető tudomány 
a matematika, ezt követi a fizika és a kémia, s valamennyi pozitív tudomány- 
koronája a szociológia. Comte gondolatrendszerének ellenmondásai nvilván- 
valók, de vannak az ő pozitivista nevelésének értékes gondolatai is. Ilyen a 
kollektív nevelés sürgetése, részletesen kidolgozott tudományrendszere, 
az oktatás anyagának logikai kapcsolata és az értelem mellett az érzelem 
nevelésének hangsúlyozása. Az értelmi oktatás egyoldalúságával szemben 
hangoztatta, hogy a valódi altruizmushoz nemcsak az értelemnek, hanem 
elsősorban az érzelmeknek közműveltsége kívántatik. Követői ,1. St. M i l l ,  
ki az emberiség boldogságára és szolidaritására irányuló nevelést sürgeti : 
továbbá H. S p e n c e r ,  az angol pozitivizmusnak legjellegzetesebb képviselője, 
akinek a testi nevelésről, az oktatás helyes menetéről, s a nevelői következetes
ség szükségességéről szóló fejtegetései az ideális értékek hiánvos megbecsülése 
mellett is maradandó értékűek, — s végül B a i n  a maga stilisztikus elméleté
vel. — Olaszországban a potitivista pedagógiát képviseli A r d i g o  és nálunk 
R o k o r  J. szerkesztése mellett a Magyar Filoz. Szemle, amely a tudományok 
egészét dolgozta fel rendszeresen.

A magyar neveléstudomány e művel is sokat köszönhet F i n á c z y  párat
lan szorgalmának és pedagógiai szakavatottságának. Biztos kalauza rengeteg 
irodalmának.

D r .  S z l á v i k  M á t y á s .
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

Kerekes Sándor. A csurgói gimnázium ormán az új év első napjai- 
ban gyászlobogóót csattogtatott a metsző, téli szél. 

Ugyanakkor igazgatónk táviratai lesújtó és megdöbbentő hírt röpítettek 
széjjel : Kerekes Sándor kartársunk meghalt. Az új esztendőben tanárok és 
tanítványok első találkozása fekete koporsó mellett történt, benne örökre 
elnémulva, kit tiszteltünk és szerettünk.

Elhunyt kartársunk Erdély szülötte volt. Nagybányán született 1877-ben, 
középiskoláit is ugyanott, egyetemi tanulmányait pedig Pesten végezte. 
Tanári oklevelét harminc évvel ezelőtt szerezte. Működését a lugosi állami fő
gimnáziumban kezdte meg, majd Zsolnán az állami főreáliskolában, a fehér
templomi állami főgimnáziumban s 1913-tól 1919 szeptember 1-ig a nagy
bányai állami főgimnáziumban tanított. A világháborúban mint tartalékos 
főhadnagy küzdött, s balkarjára, miből egy golyó csontot repített ki, telje
sen megrokkant. Vitézségét a signum laudis, a Károly-csapatkereszt és a III. 
osztályú vitézségi érdemkereszt hirdeti. Mivel a hűségesküt nem tette le. 
ezért az oláhok 1919 szeptember 1-én állásától megfosztották. Ekkor a nagy
bányai róm. kath. gimnáziumban tömörültek az állástalanná lett magyar 
tanárok, de Erdély új urai két év múlva ezt a menedéket is bezárták, és ettől 
fogva 1926 áprilisáig magántanítással tartotta fenn családját. Ekkor érte 
iskolánk meghívása.

Az alatt a nyolc és fél év alatt, amit bérces Erdélytől messze szakadva 
csonka hazánknak ebben a déli, szellemi végvárában töltött, a pontos, lelki- 
ismeretes tanárt ismertük, becsültük és szerettük meg benne. Tanári munkájá
ban két gondolat vezérelte : a munka és az igazság. Ezeknek szinte fanatikusa 
volt, A magyar oktatás buzgó és lelkiismeretes katonát, a tanári testület 
szerető, nemes és jókedélyű barátot, a szorgalmas és szegény ifjúság jólelkű 
pártfogót, egyházunk templomos, hívő lelket, társadalmunk becsületes, 
puritán jellemet veszített el benne. A tanári szobában üres a helye, fiókja, 
fogasa. Nem látjuk immár magunk között szikár alakját, nem a hazának 
áldozott béna balkarját, mire mindenkor a legnagyobb tisztelettel tekintettünk.

Ám családjának veszteségét nem pótolja semmi. Sírba szállott benne 
az. özvegynek a reménye, az árvának a törvénye. Özvegyének és árváinak 
riadt szeméből és fájó zokogásából, mikor részvétünket elsusogtuk előttük, 
azt láttuk és azt hallottuk : ilyen sebre hol van balzsamír? !

Halálát is kötelességérzete okozta. Operáltatta magát, hogy egészsége
sebben dolgozhassák az iskolának. Nem sejtett utolsó aráiban is családjáról 
gondoskodott. Testét január 6-án adtuk át a földnek, melyből vétetett.

Emlékét áldjuk és kegyelettel őrizzük. B. J.
Ijjaz(|at óválasztás. A miskolci református leánygimnázium Igazgató- 

tanácsa az intézet igazgatójává 1934 nov. 29-én a tanári kar jelölése alapján 
Péter Pál c. igazgatót, az intézetnek Czinyéry Barna elhunyta óta h. igazgató
ját választotta meg. Ezzel a választással egyT 29 évig mintaszerűen végzett 
tanári munka nyert méltó elismerést. A zaj nélkülibe eredményesen munkál
kodó, puritán gondolkozású tanári típusnak igaz megtestesítője Péter Pál. 
aki, mint az intézet egyik legrégibb igazgatótanácsosa is, kartársai szeretetét 
őszinte jellemével és a mások munkájának megbecsülésével érdemelte ki.

Kartársai örömében és bánatában mindig őszinte szívvel osztozott, s ahol 
csak tehette, segített. Ily'en irányú gondolkodásának bizonysága az, hogy a 
miskolci 4 középiskola tanári kara által fenntartott Tanári Segélyalap már 
évekkel ezelőtt elnökévé választotta. Legyen Isten áldása igazgatói munkál
kodásán is ! o. z.

Tanárválasztás. A miskolci református leánygimnázium igazgatótanácsa 
1934 nov. 29-én Fövenyessy Margit magyar-történelemszakos helyettes tanárt, 
rendes tanárrá választotta. Fövenyessy Margit szolgálatát intézetünk Inter- 
nátusában kezdette meg, mint felügyelő tanárnő. Internátusi odaadással és 
meleg szeretettel végzett működésének elismeréseképpen az Internátus veze
tését is rábízta az Igazgatótanács. ó. z.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1934. évi 
október 24-től 1935 január 15-ig a következő összegek érkeztek:

Adomány : Dr. Domanovszky Sándor 14*— P.
Tagdíj 1931-re: Noszky Jenő4-— P; 1932-re: Noszky Jenő 4 '— P, 

dr. Lersch Ernő 4'— P ; 1933-ra : békéscsabai reálgimnázium 15 tag 
után 58-— P, Schulek József 4•— P, dr. Lersch Ernő 4-— P, Szabó 
Lajos 4-— P, szarvasi tanítónőképző 5 tag után 20'— P ; 1934-re : 
békéscsabai reálgimnázium 16 tag után 62‘— P, Kovács János 4 '— P, 
Sólyom Jenő 4-— P, dr. Lersch Ernő 4*— P, aszódi reálgimnázium 
14 tag után 56-— P, nyíregyházi reálgimnázium 14 tag után 56-— P, 
dr. Horváth Károly 4-— P, Fehér Géza 4-— P, Szabó Lajos 4-— P, 
Vozáry Miksa 4*— P ; 1935-re : dr. Bánkúti Dezső 4-— P, Bánki 
László 4'— P, Bunker Jozefiu 4-— P, Fialka Margit 4-— P, Filarszky 
Erzsébet 4-— P, Glock Klára 4-— P, dr. Gyapay Józsefné 4-— P, 
dr. Győry Aranka 4•— P, Harmath Ilona 4 '— P, Halbsch Elza 4-— P, 
Jablonowsky Piroska 4-— P, Jeszenszky Ilona 4-— P, Kapi-Králik 
Jenő 4-— P, Kell Klára 4-— P, Kozma Gabriella 4-— P, dr. Láng 
Margit 4-— P, Lovas Sarolta 4-— P, Nötel Elza 4-— P, Ruttkay- 
Miklián Gyula 4-— P, Ruzicska László 4-— P, dr. Siftár Kamilla 
4-— P, dr. Steinert Katalin 4-— P, Szluika Ella 4-— P, Télessy Dalma 
4’— P, Ulmer Ilona 4-— P, Vidovszky Kálmánná 4-— P, dr. Zelenka 
Margit 4-— P.

Tanulók utáni járulékok az 1934—35. tanévre: Soproni reálgim
názium 112 80 P, soproni tanítóképző 56-40 P.

Dr. Losonczi Zoltán, pénztáros.

A szerkesztő-bizottság határozatából felkérjük a Protestáns Tan
ügyi Szemle igen tisztelt munkatársait, hogy a szedés könnyebbsége 
végett lehetőleg írógéppel írott cikkeket küldjenek be, amelyeken a 
szerzők előzőleg gondosan keresztülvitték az akadémiai (ú. n. „hosszú“) 
helyesírás érvényesítését. Nehezen olvasható kéziratokat nem foga
dunk el.

Egy-egy tanulmány átlag 8, könyvismertetés átlag 1 Szemle
oldalnál több nem lehet, tehát kérjük munkatársainkat, hogy az 
előre meg nem beszélt értekezéseket és könyvismertetéseket a be
küldés előtt erre a terjedelemre rövidítsék le.

Terjedelmes statisztikai táblázatokat ezentúl nem közlünk.
Szerkesztők.

Az Orsz. lief. Tanáregyesület pénztárnokának közleményei : A nevelési 
segélyre a kérvények február 10-ig adandók be. Akik ösztöndíjra vannak fel
véve, azoknak új kérvényt most nem kell írni, csak félív papíron le kell másolni 
múlt félévi indexüket vagy félévi bizonyítványukat s azon iskola igazgató
jával, ahol a szülő tanár, hitelesíttetni, a hitelesítési szövegben igazolván azt 
is, hogy a második félévre beiratkoztak.

Nevelési segély és ösztöndíj csak olyan tanárok gyermekeinek adható, 
akiknek iskolája a járulékokat dec. 31-ig beküldötte, s akik tagsági díjjal sem 
tartoznak. Ahonnan tehát a díjak még nem küldettek be, legkésőbb febr. 5-ig 
küldjék be, mert máskülönben a kérvényeket nem lehet tekintetbe venni.

A második félévi ösztöndíjakat a központi igazgatóság gyűlése után kb. 
február 15-én küldi szét a pénztárnok. Az összegekről postafordultával kéri 
a nyugtát. Jakucs István.
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A z Országos Református Tanáregyesület
Évkönyve.

— 1934—1935. —

Örömmel forgatom és olvasom ezt a tartalmas könyvet. Minde
nekelőtt az egyesület eleven, tevékeny életét, munkásságának cél
tudatosságát és kiterjedtségét, valamint soknemű, jótékony hatását is 
látom benne. Ma már összes tagjainak számát (564) nézve is o tt áll 
az egyesület, ahol az ország kegyetlen megcsonkítása előtt (571), 
amikor az egész nagy Magyarország közép- és felsőfokéi iskoláinak 
tanárságát magába ölelte. Nyilvánvaló ebből, hogy ma a tanárok 
nagyobb tömegét vonzza, mozgatja és foglalkoztatja, mint hajdaná
ban. Ebben része van annak az egyfelől utánpótló, másfelől reform- 
törekvésnek, mely a világháborút követőleg az iskolákat és a tanár
ságot is mindjobban összetartja, intenzívebb, szélesebbkörű és nagyobb 
vonalú munkára sarkalja, de része van mindenekfelett annak, hogy 
a vezetőség igyekszik módját találni a református tanárok harmo
nikus, szellemi összefogásának s anyagilag is lehető támogatásának. 
Az Évkönyv 160,833-18 P egyesületi vagyont mutat ki, mely a veze
tők előrelátó, hűséges, fáradhatatlan tevékenységét dicséri. E jelen
tékeny vagyon birtokában nagyobbmérvű ösztöndíjakat és nevelési 
segélyeket nyújthat az egyesület a tanárok gyermekeinek, a balaton- 
boglári nyaralóban pedig olcsó, kellemes üdülést a tagoknak. Mind
ezekről részletes elszámolást olvasunk az Évkönyvben. A közgyűlés 
jegyzőkönyvében pedig élőnkbe tárul az egyesület sokirányú, szak
szerű szellemi munkássága, melynek értékes gyümölcseit olvashat
juk az Évkönyvben. Ma már nemcsak a közgyűlés felolvasásaiban 
nyilatkozik meg az egyesület szellemi élete, hanem a különböző 
szakosztályok is nagy tevékenységet fejtenek ki. A háború előtt 
ezek még csak embrióban voltak, mig most tanulságos és eredményes 
működésben kötik le s tartják  állandó éberségben a tagok figyelmét 
és érdeklődését.

A szakosztályok működését az egyesület vezetősége is annyira 
megbecsüli és oly fontosnak ítéli, hogy az o tt ta rto tt előadások 
javarészének is helyet ad az Évkönyvben. Ezek egyike a mostani 
almanachban a dr. Törös Lászlóé (Álló és mozgóképek szerepe a taní
tásban), a másik a dr. N. Bariba Károlyé (A magyar nyelvi fogal-

í
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mazási gyakorlatok kérdése). Amaz képekkel is van illusztrálva, 
s a tanításnak olyan korszerű, szemléltető módjára és eszközeire 
m utat reá eleven stílusban és értékes gyakorlati útmutatásokkal, 
melyeket ma elhanyagolni valóban a tanítás kárával és elmaradott
ságával jár. Emez a tanítóképzőintézetek magyar nyelvi fogalmazási 
gyakorlatainak újjáalakítását tárgyalja elmélyedő tanulmányban. 
Mindkét dolgozat megérdemli, hogy figyelmet fordítsanak reá az új 
tantervek készítésénél is.

Az egyesület multévi közgyűlése díszes külső keretek között 
előkelő közönség jelenlétében nyílt meg. Hiszen a régi békeidőben is 
mindig nagy, intelligens publikum, egyházi, tanügyi, közigazgatási 
notabilitások érdeklődése mellett ünnepélyesen kezdődtek a köz
gyűlések, de arra még nem volt eset az egyesület 32 éves történeté
ben, hogy bár többször tarto tta  közgyűlését az ország fővárosában, 
a közoktatásügyi miniszter személyesen jelent volna meg valamelyi
ken. Most dr. Hóman Bálint elment s vele együtt két államtitkár 
és a középiskolai ügyosztály vezetője. Ezenkívül két püspök, egy 
egyházkerületi felügyelő, számos más kiváló egyházi és tanügyi 
ember vett részt a közgyűlésen. Ezt a fényes külsőséget és ritka alkal
m at képben is megörökítve látjuk az Évkönyv első lapján. Ez is 
az egyesület növekvő jelentőségéről és hatásáról tanúskodik.

A közgyűlési felolvasások érdekes problémákat és témákat 
vetnek felszínre. Dr. Veress István : „Téli szünidő“ cím alatt a téli 
sportolást s ott főként annak ma különös kedvvel űzött nemét, 
a sízést óhajtaná az iskolákban meghonosítani. Széles látókörrel, 
elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal egyaránt igyekszik 
annak szükségességét kimutatni, s tervet is ad, hogy a karácsonyi 
szünidőt a tanulók testedző sportolása érdekében miként lehetne 
célszerűen és a tanítás kára nélkül meghosszabbítani. Ma az iskolai 
nevelés a testedzés jegyében halad előre. Nincs is ellene semmi ki
fogásunk, s Veress István lelkes felszólalását is bizonyos fenntartás
sal helyeseljük. Nem lehet ugyanis eléggé hangsúlyoznunk, szemben 
a mai testi kultusszal, hogy a testi és szellemi nevelést mindenkor 
harmonizálni és arányosítani kell. Nagy hiba és az emberi kultúra 
és egészség veszedelme volna, ha a Rousseau-féle elvet odáig vinnők, 
hogy a természethez való visszatérés jelszava a latt az ifjúságot 
betegségeknek, vagy a testnek élő elparlagosodásának tennők ki. 
Ezt nem Veress Istvánra értjük, mert ő bölcsebb és tapasztaltabb 
pedagógus, hogysem ilyet akarna, s ezt felolvasásában is kifejezi, 
hanem a fontos témával kapcsolatban a nyakló nélkül száguldó, 
szélsőséges testnevelőket kívánjuk a helyes középútra figyelmeztetni 
S hogy erre szükség van, sajnosán tapasztaljuk. Csak a napokban 
olvashattuk, hogy az egészséget rongáló, mértéktelen sportolás 
meggátlására a fővárosi iskolákban már orvosi vizsgálatokat vezettek 
be, s a főváros tiszti főorvosa azt indítványozta, hogy e vizsgálatok 
hatályát az állami és felekezeti iskolákra is terjesszék ki. Fel is írt 
ez ügyben a főváros a közoktatásügyi miniszterhez. A sporttal
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tehát nagy óvatossággal kell bánnunk, nehogy túlzásba vitele testi
leg és lelkileg kárt okozzon az ifjúságnak.

Faragó József az Évkönyben közölt felolvasásában a középiskolai 
énektanítás rendezését és fejlesztését sürgeti. A tárgy nagyjelentőségű 
és érdekes. A felolvasó több hévvel és jóakarattal szól hozzá, mint 
alapossággal. Amit mond, az időszerű, s amilyen lélekkel mondja, 
dícséretreméltó. I)e előadása csak rapszódikus elmefuttatás, és nem 
a kérdés alapos tárgyalása. Ez látszik főkép a történeti visszapillan
táson, mely fölöttébb hézagos, s egyes adatoknak innen-onnan 
való kikapása. Ila  már történeti alapvetést is óhajtott tenni a fel
olvasó, jobban utána kellett volna néznie a dolognak. Tanáregyesü
letünk, amint azt Évkönyvei bizonyítják, nem sokkal megalakulása 
után (1905-ben) kezdett foglalkozni a középiskolai énektanítás ügyé
vel. Beható tárgyalás alá vette közgyűlésen, központi igazgatóságban, 
bizottságban. Fölterjesztésére a Konvent 1909-ben kimondotta, 
hogy minden iskolában rendszeres énektanári állás szervezendő, 
s erre a fenntartó testületeket nyomatékosan hívta fel. Sajnos, a kor
mány nem volt hajlandó az énektanárokat állami fizetéskiegészítés
ben részesíteni, s így anyagi erőtlenségünk m iatt maradtak azok 
az állapotok, melyeket most Faragó felpanaszol és megváltoztatni 
kíván. Ezeken segíteni is kell, hacsak mód van reá. Helyén való 
tehát Faragó József sürgetése, s az 1—3. pontban előterjesztett 
határozati javaslata. A Seprődi-féle énektanítási tantervet is tanár
egyesületünk készíttette, terjesztette föl és fogadtatta el a Konvent- 
tel. Ez ma is teljesen megfelelő. Nem újabb tantervre van ennélfogva 
szükség, ahogy Faragó javasolja, hanem alapos és részletes tantervi 
Utasításra, amint azt a Seprődi tantervével együtt tanáregyesületünk 
kívánta, ami azonban mindmáig késik. Abban megint egyetértek 
Faragóval, hogy alkalmas vezérkönyv és tankönyvek szerkesztesse- 
nek. Azt a kívánságát is helyeslem, hogy a sárospataki, debreceni 
és pápai főiskolák nagyértékű kottagyüjteményeit hozzáférhetőkké 
kellene tenni. Egy tévedését végül helyre kell igazítanom. Azt mondja, 
hogy Magyarországon legrégibb a sárospataki énekkar. H át én 
Sárospatakot, mint nevelőanyámat, nagyon szeretem és szívesen 
ráraknám a csillagot is. A történeti igazság mégis azt követeli, hogy 
az elsőséget a debreceni kollégiumi énekkarnak adjuk. A debreceni 
1741-ben (L. Balogh Ferenc : A debreceni református Kollégium 
története. 640 1. és dr. Nagy Sándor : A debreceni református Kollé
gium I. k. 278 1.), a sárospataki ellenben 1782-ben (L. Orbán József : 
A sárospataki énekkar története. 1 1  1.) keletkezett.

Venio nunc ad fortissimum virum. S ez dr. Papp Ferenc az ő 
felolvasásával, mely a sorban mind tárgyára, mind tartalmára nézve 
a legelső. Ez is volt a közgyűlés első, mondhatni parádés felolvasása. 
Címe : A református keresztyén pedagógia alapelvei. E nagyérdekű 
felolvasást szinte alkalom- és tárgyszerűen előzi meg és frappáló 
erővel egészíti ki Kovács J. István közgyűlési prédikációja. Krisz
tusról, mint szívet-lelket formáló erőről s keresztyén életideálról

í *
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elmélkedik, a végén megható önvallomással. S ha Krisztus a keresz
tyén élet ereje, ideálja és a keresztyén hit fundamentuma, ami a keresz- 
tyénség alapigazsága, akkor, természetesen, nem hiányozhatik 
a keresztyén pedagógiából sem. A Papp Ferenc felolvasásában 
pedig Őt nem találjuk. Kétségkívül új és meglepő, amit ebben a fel
olvasásban olvasunk. Témája, gondolatmenete, alapelvei olyanok, 
amilyenekre nem igen találunk példát a nevelés történetében. Annyira 
eszméltető, mondhatnám megdöbbentő ez a felolvasás, s olyan 
új világot tár fel előttünk, hogy az így az érdeklődés homlokterébe 
állított református keresztyén pedagógiát -— Karácsony Sándor 
szerint (Prot. Szemle, 1934 dec.) és szerintem is — agyonhallgatni 
nem lehet, beszélni, tárgyalni kell róla. S hogy lehet-e olyan meg
állapodásra jutni, ami az iskolai tanításban tervszerűleg és rend
szeresen megvalósítható — ez nagy kérdés. De menjünk sorjában 1

Papp Ferenc abból indul ki, hogy túl a tanterveken és tantárgya
kon van valami a különböző jellegű iskolákban, ami ezeket „sajátos 
egyéni közösséggé alakítja, életüket, fejlődésüket irányítja, a nevelés
nek színt, karaktert, az ifjúságnak pedig sajátos lelki habitust és- 
életstílust ad : ez a valami az iskola szelleme.“ Flogy mi voltaképpen 
a református iskolai szellemnek a lényege, arra hiába igyekezett 
kielégítő feleletet találni a pedagógiai irodalomban. Sem a külföldi
ben, sem a hazaiban nem talált. Most, hogy így az ő kutatása felhívta 
a figyelmünket e körülményre, látjuk valójában, hogy az iskolai 
tanítás mindenkor és mindenütt mennyire csak az általános humánum 
alapján nyugodott. Alig van nyoma valamely speciális keresztyén 
elv hangoztatásának. Kálvin csak azt mondja genfi iskolai törvényé
ben (1559), hogy a tanítók főleg ezt tanítsák : az Istent szeretni, 
a bűnt gyűlölni kell. Magyar református iskolai törvényeink az Isten 
tiszteletét és félelmét tűzik a tanítás céljául. Szólnak az ingenium 
vitae-ről, de azt nem a Krisztus evangéliumában, hanem abban az 
éltető erőben és szellemben keresik, amely az Isten és az emberek 
előtti kedvességre irányul. Krisztusról és a christianismusról elvétve- 
és mellékesen esik szó. A debreceni Kollégium összes törvényeiben 
csak ennyit találtam  : „moribus non culto tantum  homine, séd 
christiano dignis imbuantur atque expoliantur (scil. studiosi)“- 
(1792.). A ceglédi iskola 1724-i törvényeiben olvasom egy helyen 
minden értelmezés nélkül a discipuli Christi elnevezést. Több iskolai 
törvényt ismerek •— hajdan a tanítás célkitűzéseit is ezek adták -—, 
de különösebb keresztyén nevelési elveket nem találok bennük. 
Érdekes volna egyébként ezzel a témával bővebben foglalkozni.

De hát helyesen mondja Papp Ferenc, hogy addig, míg a protes
táns (nemcsak a német, hanem valamennyi) egyház elhatározó 
befolyással volt az iskola munkájára, ennek irányára és szellemére, 
nem érezte szükségét sem iskolai törvényekben, sem irodalmilag 
pedagógiai művekben hangoztatni keresztyén nevelési alapelveit 
s tisztázni a protestáns keresztyénség és iskola közötti kapcsolatot. 
Az iskola teljesen vallásos szellemű és egyházi jellegű volt. Seminarium
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Dei et ecclesiae. Azok voltak a tanítók is, áthatva a protestáns 
keresztyén orthodox (jó értelemben) hitigazságoktól. Protestáns 
keresztyén egyházi szempontból ezeknek nem kellett különösebb 
tanítási utasításokat adni. Megelégedtek annyival, amennyit Kálvin 
és Sturm ebben tűztek ki a nevelés céljául : sapiens atque eloquens 
pietas. Ezt Papp Ferenc is felemlíti. A pietas-ban minden keresztyén 
tanítási- és életelvet összefoglaltak. Kálvin szerint ennek lényege 
a hitből való megigazulás (Inst. II. Cap. XV.). Benne van tehát a refor
mátus, általán protestáns keresztyénség legfőbb alapelve. Ezért lá t
juk  iskolai törvényeinkben különösen hangsúlyozni a kegyességet. 
A másik protestáns alapelv, amit Kálvin genfi tantervében találunk, 
s amire Papp Ferenc szintén rám utat, Isten igéje, mint minden 
tudomány alapja. Papp Ferenc tehát nem tesz mást, minthogy ezt a 
két református keresztyén alapelvet állítja a református keresztyén 
pedagógia tengelyébe. De kifejti bőven, hittel és tudománnyal, hogy 
miben nyilvánult ez a pedagógia református iskoláinkban és kell 
nyilvánulnia ott ma is, ha iskoláink csakugyan reformátusok, a taní
tás irányában és szellemében. Ezeket az elveket követte a XVI. és 
XVII. században minden református kollégium — mondja Papp F.

A XVII. század végén azonban Loc/ce-kal és követőivel az intel- 
lectuális nevelés kezdett előtérbe nyomulni, melyet Németországban 
a pietisták próbáltak ellensúlyozni. Náluk a kegyességre való nevelés 
még erősebb volt, mint a reformátoroknál és utódaiknál. Ők már 
ilyen irányú határozott nevelési elveket állítottak fel és irodalmat is 
teremtettek. Tudjuk, hogy hazánkban is buzgón működtek, s egyikük 
(Bárány György) nevelési könyvében egyenesen azt adja utasításul, 
hogy a praeceptorok fogadásánál ügyelni kell arra, vájjon a Krisztus 
lakozik-e benne? Művében (Oktatás a gyermeknevelésről, 1711) 
arról az evangéliumi módról is szól, amely szerint a gyermekek 
a Krisztusban való igazságra vezethetők. (L. Payr Sándor : Magyar 
pietisták a XVIII. században. A „Magyar Prot. Egyháztörténeti 
Monographiák“ közt. Budapest, 1898.) A pietisták hatása azonban 
nálunk szűk körre terjedt, s a mi református iskoláinknál nagyon 
csekély mérvben észlelhető. Többen túlzásba is vitték elveiket. 
Nem csodálom, hogy Papp Ferenc mellőzi őket. A racionális és reális 
nevelési rendszer ú tját magyar református iskoláinkban — mondja 
ugyanő helyesen — közvetlenül a Ratio Educationis egyengette, de 
nagy része volt benne a német theologiai racionalizmusnak és a mű
velt világot áthatott felvilágosodásnak is. A vallásos, mondhatni 
dogmatikus, kegyességi pedagógiát mindjobban a filozófiára alapított 
váltotta fel. A rendkívüli hatású Herbart nevelési rendszerét telje
sen az ethikára és psychologiára helyezte. így szorult háttérbe 
a dogmatikus keresztyén pedagógia, s lett úrrá a humánumra alapí
to tt filozófiai, melytől — mint láttuk — iskoláink nem idegenkedtek, 
sőt a humanisztikai nevelés révén könnyen belekapcsolódtak. Neve
lésben, képzésben, szellemben a tanárokat lassanként megváltoztatta 
a modern élet és korszellem. Papp Ferenc azt állítja, hogy az újítások
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a kollégium életét irányító szellemet érintetlenül hagyták. Én úgy 
látom, hogy ez ma inkább tradicionális, mint lélekben gyökerező. 
De mindegy, megvan. A mai nemzedék azonban már nem tudja, 
mi a lényege. Ezt igyekszik Papp Ferenc feltárni. Leszűrt eredmény 
akar lenni, amit mond, de talán inkább református keresztyén 
iskolai programm, amely tanterveinkben és rendtartásainkban 
nincs kifejezve. Tudatossá óhajtja tenni azt „a ,plus'-1, amit a magyar 
református iskolának a másjellegű iskolákkal szemben adnia kell“ . 
Azt a nevelési irányt, szellemet, tanítási eljárást „amelyért érdemes 
volt évszázadokon á t annyit áldozni, és amely ma is annyi áldozatra 
vár“ . Szóval, ami a református iskolák külön létezését és fenntartá
sát indokolja.

Arra kíván tehát feleletet adni, hogy mi a református iskolai 
szellem lényege? Nem más — úgymond —, mint ami a református 
keresztyénségé. Ezt pedig ez a kettős alapelv foglalja magában: 
1. Az ember hit által Isten kegyelméből idvezül. Ez a belső, tartalmi 
elv (princípium materiale). 2. Az ige mértéke a hitnek. Ez a külső, 
alaki elv (princípium formale). Nagyon helyes. A reformátorok 
csakugyan e kettőt tették hitünk és egyházunk legfőbb alapelveivé. 
Papp Ferenc őket követte, hiába hibáztatja érte Karácsony Sándor. 
Hiba azonban, hogy a tartalm i alapelvet a felolvasás nem teljesen 
adja vissza. A szentírás ugyanis, melyre a reformátorok építettek, 
így hangzik : „Megigazulunk ingyen Isten kegyelméből a Jézus Krisz
tusban való váltság által“ (Róm. 3. 24.). Krisztus nélkül nem lehet 
christianum princípium. A hit, az Isten kegyelme, a megigazúlás 
eleveelrendelés mind Krisztushoz van kötve. A keresztyén pedagógia is- 
Krisztus nélkül non sens.1 így azt látjuk, hogy Papp Ferenc nagyon 
szépen, egy mélyen járó lélek és képzett elme okosságával szól a refor
mátus keresztyén pedagógia követelményeiről, de minden különösebb 
krisztusi szín, tartalom és eszme nélkül. Csak fokozottabban állítja 
előtérbe és teszi a református iskolák feladatává az általános peda
gógia feladatait. Hiszen így is nagy és nemes m unkát végzett, s már 
azzal kiváló érdemet szerzett, hogy a tanárok figyelmét olyan valamire 
hívta fel, amivel eddig nem gondoltak, illetőleg am it különösebben 
a vallástanítás és nevelés feladatának tekintettek.Vallásos, dogmatikai 
elvekben keresni s abból vezetni le a tanítás jellemét és lényegét, 
nem mintha korszerűtlen és bizarr gondolat volna ez ma !? Némelyek 
talán annak és az egész református keresztyén pedagógiát nagyon is 
exclusívnak tarthatják. Papp Ferenc megmutatta, hogy nem az. 
Főként a protestáns egyéniségre, felelősségre, hivatásérzésre és szabad

1 Cikkemet már elküldtem a szerkesztőségnek, mikor a R e f o r m á t u s  
É t e t - ben (1935. 2. szám) megjelent á r .  R é v é s z  I m r é n e k  e felolvasást illető 
nagybecsű- és érdekű hozzászólása. Ő ebben foglalja össze a református 
iskola feladatát. „A református iskola nem lehet egyéb, mint a J é z u s  K r i s z 
t u s b a n  predestináltakat Isten szakadatlan dicsőítésére, az Isten akaratának 
való föltétien engedelmességre nevelő iskola. A kegyelem iskolája és a fele
lősség iskolája.“ S. Sz. I.
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ságra való nevelés felmutatásával hagy kétségkívül mély nyomokat 
a lelkekben. A predestináció tanának hatását és eredményeit meg
kapó erővel és példákkal érzékelteti. Szerettem volna, ha a predesti- 
nációból folyólag a kálvinista aktivitást és heroizmust különösebben 
kidomborítja.

Miről kellett volna még szólnia, ha a Krisztussal teljessé teszi 
az alapelvet!? Azt talán felesleges mondanom, hogy felolvasása 
a nevelés egész területére terjed ki, és nem pusztán a valláserkölcsi 
nevelést célozza. Kétségtelen korrelációt ta rt a vallással, de az alap
elveket az általános human-pedagógia szemszögéből nézi és taglalja. 
Talán ezért is óvakodik a Krisztus személyét belevinni a tárgyalásba. 
Ám ha nem pusztán emberek, hanem keresztyén emberek neveléséről 
van szó, akkor — mint már kifejtettem — Krisztust nem mellőz
hetjük. Főként az ő fenséges, isteni személyével és magasztos isten- 
fiúsági eszméjével kapcsolatban látjuk fényleni a református iskolai 
nevelést. I tt  csak röviden mutatok reá, hogy a Krisztus személyében, 
mint tökéletes erkölcsi eszményben, milyen felülmúlhatatlan példá
val rendelkezik a keresztyén pedagógia. Magyar református iskoláink 
az ö személyéből kiáradó ellenállhatatlan erővel és hatalommal, 
egyházunknak sok viszontagsággal és megpróbáltatással teljes életé
ben, rendíthetlen hitű, csodás jellemű, példás erkölcsű s a martirom- 
ságig küzdő, tűrő és szenvedő lelkeket állítottak a történet harc
terére. Gondoljunk csak a sok között a debreceni és sárospataki 
főiskolában tanult gályarab-lelkészekre, a Csehországba ment prédi
kátorokra. Nem lehet bámulat és megindulás nélkül olvasni Krisztus 
eme vitézeinek bizonyságtételeit : „Vincit, qui pro luce, Christo 
«luce, sub cruce pugnat.“ „Krisztusom, a tied vagyok mindhalálig !“ 
És sok más ilyet. A nagy áldozatokra nevelés a Krisztus személyéből, 
életéből és halálából fakad. Református iskoláink sokat emlegetett 
puritánsága is az ő erkölcsi szigorúságából sarjadt ki. Az istenfiúság 
pedig arra tanít, hogy az Isten akaratát, mint engedelmes gyerme
kek, a Krisztus példája szerint, minden körülmények között teljesít
sük, s magunkat neki teljesen átadjuk. Isten minden mindenekben, 
mi pedig csak gyarló cserépedények vagyunk. Ezt Kálvin a „Soli 
Deo Gloria“-ban tette református életelvvé. De Isten nekünk Jézus 
által Atyánkká is lett, mi pedig egymásnak testvéreivé. Ennek az 
atyai és testvéri viszonynak érzése fejlesztette ki a református isko
lákban azt a meleg, patriarchalis légkört tanár és tanítvány között, 
mely az iskolákat igazi otthonná teszi, s a növendékeket egész életre 
kiható, testvéri szolidaritásban kapcsolja össze. A krisztusi szeretet 
így lesz a tanításban élővé és hatóvá.

No és végül, ha az ige a mi hitünk zsinórmértéke, akkor ugye
bár azzal, folytonosan táplálni kell a mi lelkünket. Kálvin a szent
írást a Szentlélek iskolájának nevezi. I tt  lép élőnkbe a templomos 
és bibliás keresztyénség és az arra való nevelés. Ez is egyik követel
ménye a református keresztyén pedagógiának, amit hajdan követésre 
méltó módon meg is valósított, s ma a borzalmas háború és forradal
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mák lelki megrázkódtatásai és az evangelizációs törekvések hatása 
alatt ismét mélyebben és hatásosabban munkál, mint előzőleg.

Hátra van még, hogy Papp Ferenc felolvasásával kapcsolatban 
a református keresztyén nevelőkről, tehát a tanárokról is szóljunk. 
Karácsony Sándor kifogásolja, hogy a felolvasás erre nem terjeszke
dett ki. Kétségtelen, hogy református keresztyén hívő, erkölcsi 
egyéniségeket és jellemeket csak hívő, erkölcsi egyéniségek és jelle
mek nevelhetnek. A pedagógiában, a lelki élet világában is érvényes 
a biogenesis törvénye, hogy élő csak élőtől származhatik. Pusztán 
elvekkel, tételekkel élő és munkáló hitet ébreszteni nem lehet. Nem 
lehet bevinni a tanuló tudatába a belső, keresztyéni élet értékét 
és jelentőségét a külső, puszta létexistenciával szemben. „Szürke 
minden elmélet, barátom ! de zöld az élet aranyfája.“ — Mondja 
Goethe. A nevelőben tehát a hit és élet pleromájának kell meglenni. 
Ez a kérdés azonban ismét egy olyan nagy területet ölel fel, hogy külön 
előadást igényel. Bizonyosan ezért mellőzte Papp Ferenc, amikor 
csak azt tűzte célul, hogy a főbb református keresztyén nevelési 
elveket körvonalazza. Ezután jön majd a nevelés anyaga, eszközlője 
és tárgya.

Bővebben foglalkoztam ezzel a felolvasással. Azt vélem azonban, 
még sokkal részletesebb és behatóbb megvitatást érdemel. Szinte 
exisztenciális kérdésnek érzem és tartom azt, amivel foglalkozik. 
Szóljunk hozzá minél többen ! Nem kétlem, hogy mások más oldal
ról az enyéimnél még sokkal mélyebbre ható és értékesebb gondolatok
kal tudják megvilágítani és kiegészíteni. Ilymódon közös erővel 
dolgozzuk ki a református keresztyén pedagógiát.

Kun Sándor egyesületi főjegyzőt pedig illesse elismerés az Év
könyvnek minden irányban körültekintő, gondos szerkesztéséért.

Cegléd. S. Szabó József.

Papp Ferencnek az OBTE közgyűlésén ta rto tt előadása első
sorban a téma felvetésével te tt jó szolgálatot. Karácsony Sándor meg
látta, hogy az egyszerűnek látszó kérdés mögött problémák rejle
nek, melyekkel foglalkozni kell (Protestáns Szemle 1934 dec. száma). 
Midőn ehhez a valóban nagyon aktuális kérdéshez hozzászólok, egy
általában nem szándékozom a kérdést „elintézni“ . Ez a kérdés 
ugyanis súlyosabb, bonyolultabb és felelősségteljesebb, hogysem 
egy rövid cikk keretében meg lehetne oldani. Nem oldjuk meg akkor 
sem, ha már olyan figyelemre méltó cikkek jelentek meg a közeli napok
ban, mint a fennebb említettek. (E sorok írásakor jelent meg örven
detes további folyományképpen Révész Imre cikke, a Református 
Élet folyó évi jan. 12-i számában, „A református nevelés többlete“ 
címmel.) Hozzászólásomban inkább a kérdés bonyolult voltára aka
rok rávilágítani, s azt szeretném, amit Karácsony Sándor óhajtott,
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hogy ez a kérdés maradjon napirenden. A kérdés felvetésének leg
főbb eredménye az lehetne, ha minél több református nevelő esnék 
gondolkozóba, mit is jelent az, hogy református nevelő vagyok. Ott 
állunk, járunk növendékeink között évek, évtizedek óta, s refor
mátus nevelésünkben, mondhatni, ösztönünkre bízzuk magunkat. 
Ha ösztönünk mögött és fölött egészséges református lelkiség áll, 
nincs is baj. De ha van református lelkiségünk, nevelésünk többet 
érhet el, ha az ösztön fölött „tudatosságára támaszkodik, mert a 
tudatosság világosabb látást, nagyobb áttekintést, az eszközökben 
való biztosabb válogatást jelent.

De van-e igazán református lelkiségünk?
Napjaink egyik legszebb magyar református irata, Makkaij Sán

dor „Öntudatos kálvinizmusa“ (1925) keserűen állapítja meg, hogy 
a magyar kálvinizmus nagy veszedelemben van. Előbb a racionáliz- 
mus százados uralma őrölte életerejét, majd a theologiai liberáliz- 
mus megalkuvó áramlata mosta alá egykor hatalmas védőgátjait. 
De Isten kegyelméből mintegy két évtized óta ébredezni kezd „s álta
lános protestáns liberalizmusát és tartalmatlan racionálizmusát kezdi 
visszacserélni eredeti, sajátos és életerős kálvinizmusának ősi h it
vallására és mély kegyességére“ . Az ébredés lelkészi körökben indult 
meg ; de a magyar kálvinizmust papjai nem menthetik meg a pusz
tulástól, kell hogy a „világiaknak“ nevezett lelkek serege tegye ön
tudatos birtokává ősei hitét cs életeszményét, mert ma egyelőre 
még ott tartunk, hogy „a kálvinizmusnak legfennebb ösztönéről 
beszélhetünk, de nem az öntudatáról“ .

A református keresztyén pedagógia problémájának felvetése 
ezt az önvizsgálatot és öntudatosulást szolgálhatja elsősorban. Ebből 
az elmélyedésből és megvilágosodásból következhet iskolai munkánk 
öntudatos református volta, vagyis alakulhat ki a református keresz
tyén pedagógia praxisa. Ha ez az önvizsgálat megindul, s irodalmi 
megnyilatkozást is keres, pl. Szemlénk hasábjain, egymást kölcsö
nösen elősegíthetjük a világosság és tudatosság útján, s előkészít
jük a református keresztyén pedagógia elméletének, rendszerének 
kialakulását.

Ez a kialakulás nem lesz egyszerű és könnyű munka. Ennek egyik 
oka az, hogy a magyar református egyház nem közvetlen kálvini 
forrásokból táplálkozott megindulásakor, hiszen még a lutheri és 
kálvini irány elkülönülése is csak lassan történt meg ; s egyház
történészeink is rámutatnak, hogy református őseink Kálvinnal arány
lag kevéssé érintkeztek, a helvét reformációt inkább Zwinglin és 
Buliingeren keresztül ismerték meg, azután pedig főleg Hollandián 
és Anglián keresztül szivárogtak a kálvini eszmék, de a pedagógia 
terén történő ilyen irányú próbálkozásokat is nagy ellenszenv fogadta. 
Zoványi Jenő nagy tényismerettel m utat rá a magyar puritán moz
galomról írt tanulmányában, hogy milyen küzdelemmel jártak 
Tolnai Dali János reformtörekvései Sárospatakon (Puritán mozgal
mak a magyar református egyházban, Budapest, 1911.). Ugyancsak
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Sárospatakon próbálkozik újításaival Comenius, a cseh-morva test
vérek püspöke ; azt pedig szintén tudjuk, hogy a „testvég-m oz
galom a huszita indításokhoz kálvini hatásokat csatolt ( Weber M : 
A protestáns etika és a kapitálizmus szelleme. Magyar ford. 1923. 59.). 
Comenius elkedvetlenedve távozott Patakró l; viszont a Hollan
diából hazatért kálvinista szellemű Apácai Csere János, akinek még 
székfoglalója is hasonlít a Tolnai Dali Jánoséhoz, mert mindkettő 
tudatlansággal vádolja az egyházi és világi embereket, küzdelmeibe 
hamarosan belepusztul a magyar ugaron.

A magyar református keresztyén pedagógiának kialakulása nem tör
ténhetik meg könnyen, hiszen nincs történeti folytonosságunk, sőt még 
iskolai hagyományaink is meggyengültek, elszintelenedtek, vagy 
éppen feledésbe merültek. Kérdés az egyháztörténet tanúsága szerint 
is, hogy módunkban áll-e visszatérni ahhoz az „eredeti, sajátos és 
életerős kálvinizmus“-hoz, amit Makkay Sándor emleget.

Örvendetes tény azonban, hogy református ébredési és öntuda- 
tosodási folyamat van. Bizonysága megéledő theologiai irodalmunk, 
s a nagyközönséghez is szóló irodalmunk, minők Makkay S. fennebb 
említett munkája mellett főleg a Sebestyén Jenő írásai, s a „Holland
magyar kálvinista könyvtár“ kötetei és füzetei. Ezek között van egy 
derék munka, melynek tárgya éppen az, ami ORTE közgyűlésünkön 
problémaként örvendetesen felmerült : a „református keresztyén 
pedagógia“, a neves hollandus bölcselő és theologus Bavinck Hermann 
munkája (Marton János fordításában, 1923.).

Református hittani rendszerünk legjellegzetesebb tétele, mond
hatjuk „differencia specifica“-ja a predestináció tétele. Próbáljuk 
ezt a tételt mint központi magot megkeresni Bavinck művében, aki 
magát „szigorú reform átusának, azaz kálvinistának nevezi. Kere
sésünk hiábavaló. Bavinck szerint az emberi lélek természeténél 
fogva keresztyén : „anima naturaliter Christiana“ . Az ember ugyan 
az eredendő bűn folytán romlott, de Isten kegyelme éppoly valóság, 
amilyen rettentő realitás az ember bűnössége. Ez a kegyelem mint 
általános kegyelem működik a természetben, mert Isten esőt ad mind 
az igazak, mind a hamisak földére ; működik az emberben kívülről 
és belülről. „Kívülről fékezi az Úr a bűnt jótéteményei, áldásai és 
ítéletei által, azután a törvények, szokások, a munka, a hivatás 
(a szövegben „hivság“ van, amit sajtóhibának kell tartanunk), a 
művészet, tudomány, társadalom és állam által. Belülről fékezi 
Isten az ember gonoszságát azáltal, hogy fenntartja benne még az 
értelmet és az észt, az öntudatot és lelkiismeretet. . .  a vallási és 
erkölcsi hajlamot. . (89). Ez az egyetemes kegyelem azonban csak
fékezi a rosszat, de nem irtja ki. „Azért fűzte Isten hozzá az egye
temes kegyelemhez a k ü l ö n ö s  k e g y e l m e t ,  az újjászületés 
és megtérés kegyelmét, amely egyedül a Krisztussal való közösség
ben nyerhető meg. Mint adományait I s t e n  e z t  a l e g f e l 
s é g e s e b b  é s  l e g b e c s e s e b b  a d o m á n y á t  is,  a z  6 
j ó t e t s z é s e  s z e r i n t  o s z t j a  k i.“ (90.)
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Ennyi m aradt hát Kálvin szigorú tételéből, mely szerint Isten 
egyeseket eleve üdvösségre, másokat kárhozatra rendelt.

Érdemes a predestináció tételét Makkatj értelmezésében is meg
néznünk. Makkay szerint a kálvini vallás ,,a bűnös embernek a 
kegyelmes Istennel való megrendítő lelki találkozása“ (i. mű 4). Csak 
„a bűnös lélek ismeri meg a Kegyelmet, akivel találkozott, a maga 
fenségében, mint aki öröktől fogva volt és örökké lesz ... Ebből 
fakad a kálvinista lélek győzedelmes bizonyossága : h a  a K e g y e 
l e m  ö r ö k t ő l  f o g v a  v a l ó  é s  ö r ö k k é v a l ó ,  a k k o r  
a z  é n  ü d v ö s s é g e m  m e g e l ő z t e  l é t e m e t  és  t ú l 
l é p i  h a l á l o m a t ,  ü d v ö s s é g e m  I s t e n  k e z é b e n  
n y u g s z i k ,  é s  a z é r t  b i z o n y o s ,  p r e d e s z t i n á l t  v a 
g y o k ,  és mert nem a magamé vagyok, sohasem is voltam és leszek 
az"; mint Isten tulajdona a Krisztusban, Ördög és Halál ellen biztos 
diadalérzettel küzdők Uram zászlója a la t t . . .  Útam biztos, mert 
tévedhetetlen vezér van a lelkemben, ama Szentlélek, aki az Ige 
által Istenben atyám at, Krisztusban Megváltómat, embertársaim
ban testvéremet, a világban örökségemet adja nekem“ (i. mű 6 .).

Nézzük még meg a legmodernebb református dogmatikust, 
Barth Károlyt, hogyan értelmezi a predestináció klasszikus szövegét, 
a Római Levél nyolcadik részét, s a gondolatsort lezáró verset a 
tizenegyedik részből.

Barth szerint komoly értelemben nincsenek keresztyének, azaz 
Krisztus követők ; csak mindenki számára hozzáférhető és hozzá 
nem férhető alkalom van előttünk, hogy keresztyének legyünk.

„Tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szol
gál, mint akik eleveelrendelés szerint hivattak el. Mivel akiket eleve 
ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő Fia képére formálód
janak át, hogy ő legyen első szülött sok testvér között. Akiket pedig 
eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat igazak
nak nyilvánította, akiket pedig igazaknak nyilvánított, azokat 
meg is dicsőítette“ — mondja a Római Levél (8 . rész 28—30.). Barth 
szerint ennek értelme a következő. Isten a világ és az emberi élet 
ellentéteit úgy működteti össze, hogy rejte tt egységük nem kerülheti 
el az ember figyelmét. Az Ő „rendelése“ szerint, akik őt szeretik, 
ezzel a szeretettel elhivattak olyan cselekvésre, amelyre az ember 
magától nem képes, amely nem tőle magától indul ki, erre sem ő 
magát, sem más nem hívhatja el. Az Isten iránti szeretet nem emberi 
munka, hanem Isten ajándéka : elhívottság az eleveelrendelés szerint. 
Hogy a Szentlélek az Isten iránti szeretetet beleönti az elhívottak 
szívébe, ez nekik nem valami magától értetődő és elintézett dolog ; 
Isten megmarad a maga megismerhetetlen, szemlélhetetlen voltá
ban, s az ember Istent éppen mint ilyet szereti. Abban a pillanatban, 
amelyben az ember Istent mint „birtokos“ vagy „bebiztosított“ 
(azaz mint olyan, aki Istent ismeretével birtokába vette és kegyelme 
felől be van biztosítva) szeretné, Isten nem lenne Isten, és az el
hívottak elhivottsága sem lenne elhívottság.
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,,. . .hogy az ő Fia képére formálódjanak á t“ . . .  ezt azt jelenti, 
hogy tanúi legyünk Jézus halálos útjának, valamint feltámadásá
nak. Ezzel életútunk szorongássá változik át, s ha most már ebben a 
szorongásban tudjuk Jézust hirdetni, a keresztig kísérni, a kiengesz
telés igéjét ítélet gyanánt érezni, akkor szeretjük Istent. Ha az ember 
Jób és Pál módjára megáll az Ige mellett, megállása nem emberi mű, 
hanem isteni ajándék. Nem hozza létre az a szándékunk és akarásunk, 
hogy Krisztust kövessük, hanem a Szentlélek általi vezettetés, haj
tatás, azaz isteni rendelés. Ez a rendelés megelőzi a mi időnk minden 
pillanatát, így eleve van. Elrendelte Isten azt, akit ismert, viszont 
azt ismeri, akit szeretett (I. Korinthus 8 . 3.). Ez az üdvösségre ren
delés titka. Augustinus és a reformátorok — mondja Barth — itt 
ok-okozati sémát vettek fel, s így a predestinációt tulajdonképpeni 
horderejétől megfosztották. A predestináció helyes értelme a hely
telen ok-okozati viszony mellőzésével ez: a z  I s t e n  i r á n t i
s z e r e t e t e t  n e m  v a l a m e l y  a z  i d ő  k e z d e t é n  á l l ó  
i s t e n i  o k  h o z z a  l é t  re,  d e  n e m  l é t e s í t i  a z t  a z  
i d ő  f o l y a m a t á b a n  m ű k ö d ő  e m b e r i  a k a r a t  s e m,  
h a n e m  a z  i d ő  f e l e t t  á l l v a  m i n d e n  p i l l a n a t b a n  
I s t e n t ő l  v e s z i  e r e d e t é t .  Akit Isten szeret és elhív, az 
Isten országának polgára lesz, a bűnös megigazul. Isten magáénak 
vallja a választott embert, benne találja meg azt, akiben kedve telik, 
ezért szolgál néki minden javára, üdvösségére (K . Barth: Der 
Römerbrief. Zweite Auflage, München, 1922. 303—312.).

A Római Levél idézett helyéből s Barth értelmezéséből vilá
gossá vált előttünk az egyoldalú, azaz üdvösségi predestináció. Az 
üdvösségi predestinációban implicite benne van az ellentét, az el- 
vettetés azok számára, akiket Isten nem szeret, akik Istent nem szere
tik. Erre a Biblia számos támaszpontot szolgáltat, s Kálvin éles 
logikával formulába is öntötte a kettős elrendelést. „Pokolba ju t
hatok, de ilyen Isten sohasem fogja tiszteletemet kicsikarni“ — mon
dotta Milton Kálvin tanításáról (idézi Weber M. Prot. etika stb. 63.). 
Viszont több református közösség hitvallásába fogadta be a kálvini 
értelmű predestinációt. A magyar református egyház hitvallási iratai 
egyikében a „Második Helvét H itvallásában helyet foglal a predes
tináció tétele, a másikban a Heidelbergi Kátéban nem, legalábbis 
expressis verbis nem. Nincs o tt az úrvacsoránál feltett kérdésekben 
sem, sőt az azokra adott válaszaink után bűneink bocsánatának hir
detését halljuk, amit megad nekünk az Úr. A predestináció kérdésé
ben ezek szerint nemcsak a különböző református egyházak térnek 
el egymástól, de egy egyház körén belül is eltérők az egyes dogma
tikusok értelmezései, sőt maguk a hitvallási iratok sincsenek teljes 
összhangban.

Mi ennek az oka? Egyik az, hogy a predestináció nincs meg 
a Jézus tanításában, legalábbis kifejezetten formulaszerűen nincs. 
De magánál Pál apostolnál is van egy hely a Római Levélben, ahol 
ezt olvassuk : „Az Isten ugyanis mindenkit engedetlenség alá rekesz
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tett, h o g y  m i n d e n k i n  k ö n y ö r ü l j ö n “ (11. 32.). Barth 
azt mondja, hogy itt van a Római Levél kulcsa, sőt a keresztyénség 
lényege. ,,Ez az a mérték, amelyhez mindent hozzámérünk, a mérleg, 
amelyen mindent mérlegre vetünk. Ez a maga módján minden hall
gató vagy olvasó számára a kettős predestináció kritérium a; 
ez tárja fel e tétel végső jelentését...  I tt van az elrejtett, az ismeret
len, az érthetetlen Isten, aki előtt semmi sem lehetetlen, az Űr Isten, 
aki mint ilyen atyánk a Jézus Krisztusban“ (i. m. 409.).

Az elválasztottság és az elvettetés mint ellentétek, egymást 
feltételező kölcsönös fogalmak, vagy helyesebben az elválasztott
ság maga után vonta az elvetettség fogalm át; Isten mint szeretet 
elválaszt, mint igazság elvet, de Isten mint egység végül is magában 
rejti a lehetőséget, hogy mindenkin könyörül. A Második Helvét 
Hitvallás ebben az enyhébb értelemben tanítja a predestinációt: „min
denek felől jót kell remélnünk, és senkit sem szabad meggondolat
lanul az elvetettek közé számlálnunk... Nem a ti dolgotok, hogy ezek 
felől kíváncsian kérdezősködjetek, hanem inkább törekedjetek arra, 
hogy az egyenes úton bejussatok a mennybe“.

*
A predestinációt sokan hajlandók a végzettel, sorssal egynek 

venni, s a predestinációtól mint fatalizmustól idegenkednek. Úgy 
gondolják, hogy e tétel elfogadása mellett az ember nem több, mint 
„porszem csupán, amit a sorskerék hurcol s ledob“ . Ilyen értelemben 
volna-e szükség nevelésre és érhetne-e el egyáltalában valamit?

Kálvin a predestinációt egyáltalában nem végzetszerű értelem
ben vette. A nevelés szerinte mindenki számára szükséges, sapientia 
et pietas, tudás és vallás-erkölcs a cél, még annak is, aki elvetésre 
ítélt, meg kell ismernie Isten törvényét. Mindenkit nevelni kell 
a tudásban, vallásban és erkölcsben, hiszen úgysem tudhatjuk, 
ki az, aki nem részes Isten kegyelmében.

A református keresztyén pedagógia kérdésében nagy könnyebb
ségünkre szolgálna az, ha Kálvin pedagógiát írt volna. Tudjuk azon
ban Antal Géza tanulmányából („Kálvin, mint pedagógus és iskola- 
alapító“, az Emlékezés Kálvinról c. kötetben, szerk. : Szöts Farkas, 
Budapest, 1909.), hogy sem a genfi iskola részére írt szabályzat, sem 
magának Kálvinnak mint tanárnak nevelő eljárása és családi nevelése 
nem ad kezünkbe pedagógiai elméleti vezérfonalat; azonban az 
Institució-nak „A keresztyén életmód“-ról írt része a pedagógia 
szempontjából is nagy értéket jelent.

A református keresztyén pedagógia kérdésének tisztázását 
s egy ilyen rendszer kialakítását nagy mértékben elősegítené a refor
mátus nevelés története. Az a tény, hogy az újkor legnagyobb neve
lői -— Locke, Comenius, Rousseau, Pestalozzi — a református egyház
ban nevelkedtek, hogy a német lutheránizmus nagy pedagógusa 
Francke mint pietista református, illetve kálvini tanításokban 
gyökeredzik, szintén nem jelentéktelen. Ismernünk kellene a kül
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földi és hazai református nevelés történetét. Mindez támogatna 
abban a munkában, amelyet Papp Ferenc megkezdett, a református 
keresztyén pedagógia alapelveinek megkeresésében. Nem akarom 
ezzel azt mondani, hogy a református keresztyén pedagógia elvi 
vagy lényegbeli kérdését a történet vizsgálata alapjára kell helyezni, 
hanem azt, hogy a történelem a tények feltárásával magánál a meg- 
indnlásnál szolgál segítségül és támogatja elvi vizsgálódásunkat.

*

A református keresztyén pedagógia christianus pedagógia akar 
lenni. De ugyanezt akarja az ágostai evangélikus és a katholikus 
pedagógia is. Papp Ferenc a református keresztyénség alapelvét 
ebben a tételben látja : „Az ember h it által Isten kegyelméből üdvö
zöl.“ Karácsony Sándornak aggályai vannak egy bibliai vers reformá
tus alapelvül kiemelésével szemben, s azt k é rd i: „Miért éppen egy 
valamelyik páli kijelentés alapelve a református keresztyén világ
nézetnek, miért nem egy másik? Esetleg egy-két vers magától Jézus
tól?“ (Prot. Szemle, 1934. 619.)

A sola fide tételt Luther hangsúlyozta először, s gondolatát 
magáévá tette  az egész protestáns keresztyénség. A sola fide tétel 
hangsúlyozása jelenti ugyanis a római egyház felfogásával való 
elvi szakítást ; mert míg a római felfogás szerint emberi cselekedeteink
nek az üdvösség szempontjából érdemszerző hatásuk van, a refor
mátorok felfogása szerint az üdvösségszerző érdem, egyedül a meg
váltó Krisztusé. A sola fide tételének kiemelése Papp Ferenc részéről 
nem önkény ; viszont nem mondhatjuk, hogy a hitáltali megigazulás 
specifikus református tétel, hiszen Luthertől ered, vallja a lutherániz- 
mus ma is. Ha Papp Ferenc Kálvin értelmében akarta volna kiemelni 
a református keresztyénség alapelvét, inkább a soli Deo gloria té te
lét vehette volna fel, hiszen ez a gondolat a predestinációval legszoro
sabb kapcsolatban áll, a predestinációt pedig Papp is a református 
keresztyénség legjellemzőbb tanításának mondja, s közvetlen össze
függésbe állítja a kegyelemből hit általi megigazúlás elvével. A Papp— 
Karácsony eszmecseréhez még annyit jegyzek meg, hogy Papp Ferenc 
midőn az Igét a hit mértékévé, szabályozójává teszi meg, mintegy 
előre élét vette Karácsony Sándor ama megjegyzésének, hogy egyet
len bibliai vers református keresztyén alapelvül megjelölését meg kell 
kérdőjelezni. Egyébként nem foglalkozom a Papp—Karácsony 
eszmecserével, de véleményem szerint Papp Ferenc fejtegetései 
bő alkalmat adnak Karácsony Sándor kérdései után is (amelyek 
nem is akartak részletekbe menő kritikát adni) egy kontroverz 
tárgyalásra, amelyre később a hozzászólások révén bizonyára sor kerül, 
s melyben magam is szívesen részt veszek.

Hozzászólásom befejezéséül egy pontot akarok még megvilágí
tani, hogy felmutassam: igenis történetileg is lehetséges református 
keresztyén pedagógia, mert van protestáns keresztyénség, amely 
lelkiségében más, mint a katholicizmus, s a protestáns keresztyénsé-
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gén belül is elválik egymástól a lutheri és kálvini lelkiség. Ebből 
a célból Weber M. fentebb említett müvéből emelek ki néhány 
mozzanatot abban a reményben, hogy kartársaim maguk is előveszik 
e „démonikusan zseniális“ tudós (a jelző Rickerl H -tői ered) munká
ját, s református pedagógusi öneszmélésükben (az evangélikus 
kollégáknak lutheri szemléletükben) termékeny indításokat vesz
nek tőle.

A „hivatás“ szóban, mondja Weber, o tt lappang valami Isten
től kijelölt feladat képzete. Érdekes, hogy ez a szó a főleg katholikus 
népeknél épúgy nincs meg, mint ahogy nem volt meg a klasszikus 
ókorban, míg minden túlnyomóan protestáns népnél megvan, s a 
protestánsok körében otthon van. A hivatás szót ilyen értelemben 
Lufher alkotta meg, amennyiben a misztikus Tauler szavát értelmezte 
bele a bibliai szövegbe; tőle átvette minden protestáns egyház, 
s onnan ment á t a nép nyelvébe. A hivatás fogalom elgondolása 
a katholicizmus felfogásától hatalmas eltérést jelent. A középkor 
római egyháza szerint az Istennek igazán tetsző élet a földi világtól 
elforduló szerzetesi aszkézis. Luther a hit által Isten kegyelméből 
való megigazulás tétele értelmében a szerzetesi életmódot nemcsupán 
értéktelennek tekintette az üdvösség szempontjából, hanem egyene
sen egoizmusnak, a világi kötelességek alól kibúvó szeretlenség- 
nek. Isten tetszése megnyerésének útja Luther szerint világi köteles
ségeink teljesítése, s ennek következtében Isten előtt minden megenge
dett foglalkozás teljesen egyenlő értékű. A lutheri reformáció első 
nagyjelentőségű eredménye az, hogy a katholikus felfogással ellen
tétben a világi, hivatásszerű munka erkölcsi értéke és vallási súlya 
hatalmasan megnövekedett. A hivatás nagy gondolata, mely szerint 
a földi munka végzésére is Isten hívta el az embert, a reformáció 
egyházainak közkincse lett.

A reformáció, folytatja Weber, Luthernek egészen személyes 
vallásbeli fejlődése nélkül nem képzelhető el, s szellemileg azt tartó
san az ő személyisége határozta meg, viszont a reformáció Kálvin 
nélkül nem m aradt volna meg ; Kálvin lelkisége más, mint Lutheré, 
a kálvinizmusban vallásos élet és földi tevékenység közt egészen 
másnemű viszony áll fenn, mint akár a katholicizmusban, akár a 
lutherizmusban. A kálvinizmus hivatás-etikája aszketikus, s ugyan
csak aszketikus hivatás-etika található a pietizmusban, mivel ez 
a kálvinizmus szellemének gyermeke. Nyert ilyen hatásokat a kálvi- 
nizmustól a cseh-morva testvérek egyháza is ; s ugyancsak aszke
tikus hivatás-etikát látunk a methodizmusban és baptizmusban. 
Az aszketikus protestantizmus irányai gyanánt Weber a kálviniz- 
must, pietizmust, methodizmust és baptizmust veszi fel, megjegyez
vén, hogy e mozgalmak egyike sem állott teljesen elkülönítve a töb
biekkel szemben, s a nem-aszketikus reformált egyházaktól való el
különülésük sincs szigorúan foganatosítva. Ezekben az egyházakban 
a predestináció és a megigazúlás tanára vonatkozó tételek a leg
különfélébb kapcsolatokban mentek át egymásba, közös azonban
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valamennyiüknél az aszketikus hivatás-erkölcstan, amely éppen 
a predestináció gondolatával kapcsolatos, s Kálvin szellemének 
szülötte.

A predestináció gondolata megvolt ugyan Luthernél is (mind
ketten Augustinusra is támaszkodnak Pál apostolon kívül), de soha
sem vált Luther tanításának középpontjává, sőt mindinkább hát
térbe szorult; Melanchton pedig egészen szándékosan tartózkodott 
attól, hogy ezt a „veszélyes és homályos tan t“ az Ágostai Hitvallásba 
felvegye. Kálvinnál viszont e tan jelentősége egyre fokozódott 
dogmatikus ellenfeleivel való kimagyarázkodásának folyamatában. 
Teljes kifejlettségében, mondja Weber, csak az Institúció harmadik 
kiadásában találjuk, s leglényegesebb gondolatai a következők. 
Nem Isten van az emberekért, hanem az emberek vannak Istenért, 
s minden történésnek, így annak a ténynek is, hogy az embereknek 
csak kis része van az üdvösségre elhivatva, kizárólag csak úgy lehet 
értelme, ha mind e történések Isten dicsőségének, az isteni felség 
önfelmagasztalásának céljára szolgáló eszközök. A kárhozatra ren
deltek épúgy nem panaszkodhatnak sorsuk miatt, mint az állatok 
a miatt, hogy állatoknak születtek. Istentől minden teremtményt 
áthidalhatatlan mélység választ el, s előtte mindenki az örök halált 
érdemli, hacsak Isten az ő saját felségének dicsőségére mást nem 
határozott.

Weber fejtegetései (melyeket lehetőleg saját szavai szerint 
adtunk vissza) ezen a ponton annyira érdekesekké válnak, hogy min
den sorát idéznünk kellene. Referátumunk kénytelen szűkszavúságá
ban csak az a remény vigasztal, hogy olvasóink kezükbe veszik 
Weber szép könyvét részletesebb tájékozódás és elmélyedés céljából. 
A kálvinista szempontból rendkívül érdekes további fejtegetésekből 
íme még néhány gondolat.

A predestináicó tana a hívőre sajátos hatást hozott létre, 
az egyes egyén hallatlan elszigeteltségének érzelmét : az üdvösség 
ügyében a hívő magára maradt. Senki sem segíthetett rajta, sem a 
prédikátor, sem a sákramentumok, mert ezek nem Isten kegyelmé
nek elnyerésére szolgáló eszközök, hanem a hitnek csak külső támaszai; 
nem segíthetett az egyház sem, sőt Isten sem, mert Krisztus is csak 
a választottakért halt meg, akiknek javára számítja be Isten öröktől 
fogva való végzése szerint az ő haláláldozatát. A cselekedetek és a 
szentségek elejtésének ezen az útján Luther csak elindult, de Kálvin 
ment rajta végig, s ebben van a valódi új és döntő mozzanat a katho- 
licizmussal szemben : az üdvösség útján semmi földi eszköz, emberi 
akarás és cselekvés nem segít, csak a könyörülő Isten. Ezzel fejeződik 
be a reformáció lényegi munkája, ezzel állt elő az új viszonyulás 
Istenhez, ezért tekinti a katholicizmus a kálvinizmust igazi ellenségé
nek. A kálvinhitű puritán nem kutatja, mire rendelte Isten ; Istenre 
bízza magát, s földi munkáját, hivatását úgy végzi, hogy szolgálja 
vele Isten dicsőségét. Dolgozik, iparkodik, szerez, gyűjt, kutat, 
vizsgálódik, de mindig az emberi értelem számára hozzáférhetetlen,
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felséges Isten színe előtt, aki az ő sorsának feltétlen ura. A XVII. 
századbeli predestinációs hitű vállalkozó teremti meg a puritán 
szellemű korai kapitálizmust, az újkori gazdaság formáját, melyből 
később a puritán szellem kivész, s lesz belőle spekulatív kapitáliz- 
mus, melynek átkát nyögi a modern emberiség.

A predestináció, mint Weber fejtegetéseiből is látható, nem 
jelent fatalizmust, hanem az ellenkezőjét: Isten színe előtti legtelje
sebb aktivizmust. Ha valaki ismer ennél jobb nevelési hajtóerőt, 
ám mondja meg. I tt megelégszünk annak megállapításával, hogy ez 
a gondolat a modern pedagógia összes értékes eszközeinek felhaszná
lását lehetővé teszi, sőt kötelességül állítja elénk.

Pápa. Trócsányi Dezső.

Református pedagógia a gyakorlatban.

A református pedagógia békés vizein nagy hullámot vetett 
dr. Papp Ferenc nevelésügyünk alapelveit tárgyaló előadása. (Orsz. 
Református Tanáregyesület tavalyi Évkönyve.) A leszögezett tételek 
magukbanvaló értékességét az eddigi hozzászólások (Révész, Kará
csony) már tisztázták. Evangéliumi alapokon épültek, s így munkája 
pilléreiül elfogadhatja őket minden református nevelő. De éppen 
ezért más keresztyén felekezetűek sem zárkóznak el előlük; ezt 
kísérleteim igazolják. S az alapelveknek ez a kizárólagosságon felül
emelkedő egyetemes, a Hiszekegy szerinti közönséges magaslata adja 
azt a bizonyos pluszt, amely ezek szerint református pedagógiánk 
legértékesebb jellemzéke.

A plusznak, többletnek azonban a pedagógia tartalmának nem 
csak a mennyiségét kell megváltoztatnia, hanem kollektive a minő
ségét is. A kvantitatív tartalmi plusz mellett kell tehát valami kvali
ta tív  különbséget is feltételeznünk a magunk pedagógiájában a 
másokéval szemben. Ez elvileg szükségszerű.

Ha azonban a hétköznapi gyakorlatot tekintjük — s ide kap
csolódik voltaképpen az én hozzászólásom —, a következőket kell 
megállapítanunk :

1. Hogy egy református gimnáziumi tanóra (lefolyása, anyaga 
és annak feldolgozása) sokszor nemigen különbözik egy állami, vagy 
más felekezetű iskola megfelelő tanórájától. Legalábbis intézmé
nyesen nem.

2. Hogy van református középiskoláink életének néhány olyan 
vonása, amely minden állami, vagy más felekezetű iskoláétól is meg
különbözteti őket : ezek legtöbbször nem a fenti elvekből folyók, 
hanem — hogy Aranyt idézzem fonákul — mindazoknak „földi 
mása“. (Külön tanulmányt érdemelne e kérdés kivizsgálása.)

3. Hogy tehát egyházunk óriási tehertételt vállalt külön refor
mátus középiskoláink fenntartásával a nélkül, hogy elérné vele a
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.célját, reformátusabb egyháztagok nevelése által szolgálni az egy- 
magyarság ügyét.

4. Hogy azért mindezek ellenére is betelik iskoláink célja,- ha 
nem is mi tanárok töltjük azt be, hanem Istennek valami különös 
kegyelme, amely gyarlóságainkon keresztül is munkálkodik.

Ezek szerint az elvek és ;a gyakorlat között nagy mélység tátong 
és éppen ennek az áthidalása képezi törekvéseink tárgyát. Miután 
pedig az alapok (alapelvek) a Krisztusban már megvettettek, termé
szetszerűleg a gyakorlati módszerben kell a beteljesedést, a kiegyen
lítődést, az életre-váltást keresnünk és megtalálnunk.

Néhány tanév pedagógiai tapasztalata s más hasonló irányban 
kereső társakkal való beszélgetések a következő megfogalmazásban 
érlelték meg bennem az egyik alapvető református módszertani 
tételt : Az „egész‘‘-nek az infláció útján való meglátása után következik 
csak a „rész-szerint valók“ helyes értékelése, kiválogatása és továbbadása.

Legyen szabad fejtegetéseim során az irodalom területén mozog
nom, miután a megoldás ennek tanításában revelálódott előttem. 
Először pl. összeállítjuk az osztállyal Petőfi korának képét, amely 
kitermelte őt. Ezután végigolvassuk müveit. S miután így vele belső 
ismeretségbe kerültünk, kíváncsiak leszünk életének azon körülmé
nyeire is, amelyek költeményeinek megszületését eredményezték. 
Hiszen ha a tanuló nem ismeri a történelmi kereteket először, nem 
fogja megérteni a költemények szellemét és formáját másodszor, s 
harmadsorban az előzők híján teljességgel hiábavaló is lenne meg
tanulnia egy meg nem értett költő életrajzi adatait. A zseninek csak 
a lába jár a földi élet utain ; az irodalom lelke, a költőknek az örökké
valósággal való emberi kapcsolata a művekben nyer kifejeződést. 
Mi más ez, mint az, hogy : Keressétek először Istennek az országát és 
az ő igazságát, s emezek mind megadatnak néktek. (A megtanult 
életrajz nem feltétlenül olvastatja a költőt, de a verseiben a vég
telennel érintkező költő megismerése és megszeretése az életrajzára 
is kíváncsivá tesz.) Vagy : Mit használ néktek, ha az egész világot 
megnyeritek is, de a lelketek kárt vall. . .  Az elsősorban adatokat 
habzsoló papagáj szószátyár műveletlenségére esik itt célzás irodalmi 
vonatkozásban.

Mondanivalóimat innen párhuzamosan azokhoz a sorokhoz 
fűzöm, amelyek Solt Andornak a Magyar Pedagógia folyó évi 4—6. 
számában közzétett irodalomtörténet-didaktikai tárgyú cikkében 
olvashatók. Itt, de főként a 61. oldalon lefektetett elvek ugyanis a 
fentiekkel szemben kimondottan katolikus lelki struktúrából fakad
nak, sígy a dolog világosabbá tétele céljából a fentiekkel hasznosan 
egybevethetők.

Az idézett munka szerint pl. a Bánk bán tragikumának leg
mélyebb szépségeit, Vörösmarty művészi egyéniségének titkát stb. 
csak kevés ember ismeri, s nincs is többnek szüksége rá. Ellenben azt 
minden embernek tudnia kell, ki volt Katona és Vörösmarty, mikor 
éltek és mit írtak.
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A reforijjátus tanár viszont így gondolkozik : Ha a Bánk bán 
tragikumához, s Vörösmarty művészi egyéniségének titkához nem tudunk 
tanítványainkkal hozzáfér kőzni, akkor életrajzi adatokkal irodalmi 
műveltséget színlelni szemfényvesztés volna. Mert :

1. Tévedésbe ejti az ilyen tanuló a világot, amely azt hiszi róla, 
hogy ő az iskolában a nagyok szellemével társalog, holott csak a 
sarujukat kötözgeti.

2. Önmaga felől is ebben a hiú hiedelemben ringatja magát, s azt 
hiszi, hogy ennyivel valamicske köze is lehet, vagy van az iroda
lomhoz.

Az engedelmesen ámuló katolikus diákot tehát léptenként vezetik 
a szentély felé. A református diák meg sem látja addig a templomot, 
míg az Istent meg nem látta.

Végeredményében mindkét módszer vezethet ugyanoda. A kü
lönbség csak annyi, hogy a református ember lelki struktúrájának 
emez a módszer felel meg jobban. Ugyanis :

Ila a katolikus módszert vizsgáljuk, azt találjuk benne, hogy 
olyan elvekre épül fel, amelyek felekezeti álláspontból fakadnak. 
Az anyagot két részre osztja. X tömeg számára bizonyos könnyebben 
megfogható, általánosabban kötelezővé tehető anyagot ír elő. Xz igazi 
lényegig viszont csak a választott kevesek hatolhatnak. Ezek a szellemi 
világ klérusának a tagjai, míg az előbbiek a laikusok nyája. A klériku- 
sok a szentélyben isszák az Úr vérének szín-borát, míg a tömeg maga 
a szentélyen kívül marad, s kevesebb követelmény teljesítése alapján 
is rendben, nyugodtan érezheti magát üdvössége felől.

Esetleg bizarr az analógia a katolikus egyházi élet és a katolikus 
pedagógia e párhuzamában, de legalább világosan mutatja, hogy a 
katolikus magatartás egységes, elveik s azoknak alkalmazása egy
öntetű a szellemi és lelki élet mindkét síkjában. Ha a katolikus élet 
minden síkját végig vizsgálnék, ez az egység mindenikben szemünkbe 
tűnnék.

A református diák számára viszont nincs abszolúció mindaddig, 
míg a lényeget, az Istent jelentő törvényeket meg nem látja. Az iro
dalom síkjában tehát pl. míg a Bánk bán tragikumára rá nem döbben. 
Addig nem ér rá, hiábavalónak ítéli az írónak személyi bibijeivel foglal
kozni, míg azt, ami benne örök, műveiben meg nem jogta. Lehet, hogy 
a középiskolában mind az érettségiig sem fog ez neki sikerülni; lehet, 
hogy növekvő szomjúságától, vagy minimális fokon a kielégületlen- 
ségtől csak a halál váltja majd meg, de legalább az örök törvény 
mentén kereste az utat.

A katolikus diákok tömege számára az irodalmi síkba vetített 
kijelentést képviselő tanár az év végén bizonyos adatok tudásáért 
elégséges fokon megadja a fölmentvényt, a lelkiismereti megnyug
tatást. A református diák az örökkévaló lényeg után kutat, és e mun
kájának őszinteségi foka szerint kap (esetleg elégtelen fokon) osztály
zatot az évvégén. De legalább kapott halálig szóló kérdéseket bogoz- 
gatni egy életre.

2*
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A katolikus diák nívójának megfelelőleg megoldásokat kap az 
iskolában, a református diák megoldatlan kérdéseket. A gyakorlati 
életben lehet, hogy egyenlő nevezőre jutnak. A jó katolikus diák 
a kapott ideiglenesen elégséges tudását úgyis gyarapítani fogja, s a 
jó református diák is kényszerül ideiglenesen valami „homályos 
tükrö t“ keríteni. Csak az utak különbözők. De a pedagógia és a didak
tika éppen az utak kérdése.

Mindezek az anyag kezelésére vonatkoztak. A következőkben 
a tanulókkal való bánásmód református elveihez fogok adalékokkal 
szolgálni.

A Pedagógiai Szemle idézett cikkében az irodalomtörténettel 
vonatkozásban ilyesféle kitételek olvashatók : — A tanár esztétikai 
fejtegetésekbe vagy szellemtörténeti konstrukciókba bocsátkozik. 
Az ismeretek meg nem bontható hierarchiája. Rámutatunk az egyéni 
szépségekre is, — Alkalmazzuk az irodalomtörténet kategóriáit, —  
A már megtanult ismereteket új asszociációs szálra fűzzük stb. 
Mindezek a kifejezések voltaképpen egy katolikus módszertani elvet 
szögeznek le, a „közlés“ elvét. Vagyis azt, hogy a tanár rendelkezik 
az ismeretekkel, odaáll ezek s az ámuló diákok közé, s kinyilatkoztatja 
nekik a kétségbevonhatatlan tényeket. A tanuló csak tudomásul 
vehet. Pontosan megfelel mindez a vallási gyakorlat síkjában annak 
a katolikus elvnek, mely szerint Istent az egyház közvetíti, még
pedig enunciáció útján a laikus tömegnek.

A református diáknak Istenhez nem kell más közvetítő, csak 
aki adatott, a Krisztus. De Krisztus nemcsak neki, hanem a tanárnak 
is múlhatatlanul kell, mert csak akkor református. Igazában tehát 
mindketten egyenlően állanak Isten előtt : szomjúhozó lelki szegény
ségben. Hiszen a tanár többlete s a diák kevese egyaránt elenyészően 
csekélység a Minden-bölcsességhez viszonyítva. (Kb. annyi, vagy 
inkább annyi sem, mint az ógörög paidagógos tudománya a tanít
ványáéval együtt a mai fizikuséhoz képest.) Az igazi tanár nem elég
szik meg a „homályos tükörrel“, a végtelenséget szomjúhozza, annak 
a szegénye, koldulója, könyörgője, mint a görög mondja : ptókhos-a. 
Azt keresi, mégpedig a tanítványaival együtt, közösen. A viszonyuk 
olyasféle, mint a doktoroké és a gyermek Jézusé a templomban. 
S egyben ez a második nagy református pedagógiai tétel. A doktorok 
ugyanis az írás tanúsága szerint nem rendelkeztek a tudomány 
hierarchiájával (amennyiben esetleg azt hitték, hogy rendelkeznek 
vele, kisült a gyermek Jézus révén, hogy tévednek), hanem keresték 
azt. Jézus közöttük ült, nem „lenn a padban“. Hallgatta és kérdez
gette őket, tehát résztvett a közös keresésben aktíve is. Feleletei pedig 
értelmesek valának, ami nem leckefelmondást jelent, hanem azt, 
hogy amit a tudósok nem tudtak megoldani, ö fejtette meg előttük, 
hiszen azok „elálmélkodának“.

Mindez nem több s nem kevesebb, hanem annyi, hogy a refor
mátus tanár a gyerekek közé telepedik s velük együtt olvassa pl. az 
irodalmat, s közösen keresik benne azt, ami abban örök. Annyi, hogy
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pl. a természetrajz tanára a gyerekekkel együtt figyeli a méhek 
életét, vagy akár a macska fogazatát, együtt nézik a problémákat s 
a tanár boldog, ha a gyermekek közbelépése nélkül oldják meg 
azokat.

Mindenki érezheti az elmondottak alapján, hogy tehát a refor
mátus tanárt nem elsősorban a SDG-jelvény, teológiai index, vagy 
a biblia feltétlen kézbentartása, hanem egyesegyedül egy bizonyos 
lelki állásfoglalás különbözteti meg más tanároktól. Az a lelki állás
foglalás tudniillik, amelyet ő Istennel, diákjával és tudományával 
szemben elfoglal :

1. Minden más további tanulás csak az örökkévalósággal való 
kapcsolat létrejötte után következhetik.

2. Tanár és diák egymás mellé rendeltettek a közös keresés mun
kájában.

3. Akkor szolid a tudás, ha nem a befejezettség érzését, hanem 
a továbbiakra nézve a hiányérzet fokozódását eredményezi.

Református pedagógiai elveket kerestünk s íme három evan
géliumi elvet találtunk. De hiszen az a jó református, aki jó keresztyén 
akar lenni. A jó keresztyén pedig a szentírásból él, amely az orvosnak 
receptkönyvül szolgál, a jogásznak corpus juris, a tanárnak tiszta 
pedagógia.

*
Nagyon szükséges volna, hogy ezeket a legszükségesebb dolgokat 

ne csak így ad hoc szedjük össze, hanem rendszeresen is egybeállítsuk 
őket. Ennek a szükségérzetnek a felébredése, ez az aktivitásra sürgető 
hiányérzet késztessen bennünket munkálkodásunk megfigyelésére, 
minden másfajtától sajátosan különböző református pedagógia ki
alakítására. Egyházunk is ezért tart fenn bennünket, . . .d e  még a 
lélek is erre kényszerít.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos.

A  református középiskola életprogrammjának 
néhány időszerű kérdése.

A középiskola évvégi értesítője a magyar kultúra részterületé
nek sokat mutató helyzetképe. A jövő magyar sorsalakulás részesé
nek és intézőjének : a magyar ifjúságnak lelki felkészültségéről írott 
gazdag és biztató forrásmunka. Nem olympiai játékot ír le, de ennél 
mégis izgalmasabb versenyt, melyben minden magyar iskola felsora
kozik, és a természet csodálatosan nagyszerű apró adottságaiból 
megépíti az eszményei szerint elgondolt magyar gyermek lelkét.

Minden befelé néző nevelő előtt izgató a verseny, mert ma a lét, 
nemlét problémájához nevel a magyar tanár. E gondolat, mint ár_ 
nyék követ minden életformáló, minden nevelői mozzanatot. A novem_
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befi éS decemberi „infernálé“ minden kendőzés nélkül megmutatta* 
hogy nincs tüzesféiíyü vészjelző, nincs lármás riasztó csengő, mfely 
eléggé vakítóan, elég hangosán figyelmeztetni tudna, mi van körü
löttünk, és mivel szemben neveljük tanulóinkat. Értesítőink tudják ezt, 
és időszerűen, a komóly helyzethez mért felelősségérzéssel adnak 
mindarról jelentést, aminek má a magyar középiskola az alkotó 
területe. Öröm nézni, hogy az észszerű gondolat és az erős akarat 
minő lendületével vetik magukat a sikeévárás izgalmával a küzde
lembe, és minő értéktöbbleteket, gazdag munkaeredm'ényt könyvel
nek el.

Á magyarságra nézve e kritikus idők nyugalmát és optimiz
must nem kínálgató intervallumában jólesik e füzetek lelkét végig- 
eléiüezni. Magyar talajból kisárjadt erősgyökérzetű koncepciók 
foglalatai e könyvek, melyek, ha többféle világnézet elemeit is m utat
ják, dé végeredménybén az egy szellem, áz egy érzület összehozza 
ő k e t: a fajhoz való ragaszkodás vezérli és a nemzeti élet lüktetése 
szerint igazodnak.

Érős figyelmet és érdeklődést szentelünk nekik, mert e színes 
fedelű füzeteken keresztül szemlélhetjük református középiskoláin
kat, állapíthajuk meg értéküket, vetíthetjük elénk igazi arcula
tukat.

Erre az önismeretre nekünk reformátusoknak valóban szüksé- 
güük váh, mielőtt sajátmagünk és az idő által sürgetett nevelésügyi 
változtatásokhoz hozzáfognánk. Elengedhetetlen egy nágyobb terü
leten való béható vizsgálódás, mert a szemmérték, az árnyérzék 
és a helyzetfelismerés biztonsága kívánja ezt.

Á kultúra e részterületén dolgozza tehát huszonnégy református 
középiskolánk a maga mezejét.

Amíg a református parcellákra eljutunk, a középiskola szellemi 
kultúrfrobtján sók érdekes mezőrészlet mellett haladunk el. A faji 
gondolat, emberies eszmény szerint összekovácsolt nevelési egység 
egészén belül sokféle életszemlélet, meglátás szerint alakult apróbb 
nevelési egységek kötik le figyelmünket. Külön fordulásuk és egy- 
egy centrális mag körül való elhelyezkedésük külön karakterű, 
külön színeződésü. Felépiteítségük,- életértelmezésük, kiformált- 
ságuk lényege mind külön tanulmány a szemlélőnek. Lássuk teh á t 
most, hogy ezen a területen milyen tartalommal is fog szerepelni 
a nevelés lélekformáló munkájában a református középiskola.

A református középiskola vallásos nevelése Kálvin református- 
ságát a szigorú önvizsgálatban, az ember lelki erőtlenségében, elesett- 
ségében, s így az isteni kegyelemre való feltétlen ráutaltságban adja. 
Ezeken keresztül nyer aztán Krisztus vallásának minden főbb tétele 
életet és szerepet. Erkölcsi nevelésében az egyszerűség, puritánság 
etikai elveit alkalmazza, mindenütt minden morális kérdés meg
oldásánál megdönthetetlen alapnak a Bibliát tartja. Semmi enged
ményt nem tesz az illúziók egyéni belemagyarázásának. A magaslat, 
melyen a református középiskola áll, erkölcsi megközelíthetetlenséget
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jelent és az alsóbbrendűség, megalkuvás és alkalomszerűség kikapcso
lását.

Erkötesir téren elért általános eredményei az átlagos középiskolai 
ilynemű sikereit messze maguk mögött hagyják,, néhol már a fel
nőttek morálmagaslatán járnak.

Ha csak a jónak, áldozatosságnak az eszméjét nézzük az iskola 
életében és gyakorlatában, már az maga tiszteletet parancsol.. A jó
cselekedetekre nem csak az teszi hivatottá, hogy anyagi erőforrások 
állnak rendelkezésére, hanem gyakorolja azokat az évszázadok óta 
ilyen irányban való beidegzettségénél, tradícióinál fogva és lelki 
készségének olyan kialakulásából, mely másként tenni nem volna 
képes, csak úgy, amint mindig cselekszik. Az iskola ilyen lelkületű 
egy erős morális gócnak nagyjelentőségű szellemi' áramlását jelenti, 
melynek értéke a trianoni Magyarországon felbecsülhetetlen- szociá
lis kincs. Ha ez összehasonlítás alapján a magyar középiskolák erkölcsi 
fajsúlyáról táblázatot adnánk, ott bizonyára tekintélyes tömböt 
mutatnának református középiskoláink. Ez a jelzés nem lebecsülése 
volna a többinek, csak józan értékmegállapítása a mienknek. 
Hiszen középiskoláink egy része újkeletű és évtizedek alatt nem is 
lehet bennük annyi szellemi kiforrottság, nem is kötheti őket annyi 
tradíció, mint amennyi a mi több évszázados intézeteinket ma az 
erkölcsi meghatározottság élére állítja. Ne felejtsük el azonkívül 
hogy a szerencsétlen szétdarabolásunk utáni kis magyar területen 
a református középiskola-komplexum aránylagosan még nagyobb 
erkölcsi erőt és becsesebb magyar kultúrértéket jelent. (Itt felmerül 
a 24 intézet, mint egy kultúrtest közjogi állásának esetleges igénye 
és lehetősége, de erről külön tanulmány beszélhet.)

Megállapításaink igazsága még jobban meggyőző, ha hozzá
vesszük, hogy a református középiskola milyen erős és változatla
nul expanzív faji erőt képvisel. Ez a faji erő évszázados hosszú 
viharos történeti átélés becses öröksége. Iskoláink tehát a tradíciók 
nagymultú és legszentebb erőivel sietnek a nemzeti érzület meg
teremtéséhez. Világképük nem csal, igazi józan helyzetfelismerés 
eredménye ez.

A didaktikai oldalt tekintve református középiskoláink állás
pontja két irányban mutat rendkívül érdekes és figyelemre méltó 
jelenségeket. Egyfelől : a múlthoz való szilárd ragaszkodás, erős 
alapokon nyugvó hagyománytisztelet konzervatív színeződésű okta
tásbeli felfogást alakított ki, viszont másfelől : az élet és művelődési 
formák változása, az arányok, szemmértékek eltolódása kétségkívül 
megmozgatja a múlt intézményeit, és a tradíciókkal körülbástyázott 
pontokon is támad. így adódik aztán az az érdekes helyzet, hogy a 
múlt bázisán indul meg mozgás, vita egészen modern felfogású 
metodikai és tárgyi újításokban. Ha ehhez hozzávesszük a református 
szaklapunkban inaugurált irodalmi vonalvezetést és módszertani’ 
álláspontot, az a benyomásunk, hogy egyre élesebb körvonalakban 
nyer tért a racionális újítások iránt való szimpátia.
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Ilyen a mai magyar református középiskola képe. Minthogy az 
ismereti anyaggal kapcsolatos reformot az egyház önmaga a közel
jövőben valószínűleg nem fogja megoldani, célszerű olyan reform
aktivitásra alkalmas területet megvizsgálni, melyeken belül a refor
mátus középiskola és egyház a maga akaratából és egyesegyedül a 
maga vezetőszempontjai szerint tud terveket, eszményeihez tartozó 
koncepciókat megvalósítani. És it t  az érzületek erőteljesebb elmélyí
tésére, nemesítésére gondolunk. Az egyházunk (iskoláink) megerő
södése tragikus jelenünkben, a lelki készenlét roppant fontosságú 
problémája mind erre utal. Az egyházunk bőven adhat e reformokhoz 
lelki kincseiből, viszont erkölcstartalmi kiszélesedését várhatja, 
s ezzel párhuzamosan nemzeti célokat is szolgál.

De lássuk csak a helyzetet bővebben.
A református egyházunk a keresztyén vallás erkölcsi értékeit 

a legtisztább formában adja á t híveinek, és ezzel bennük érzelmi 
életet teremt, a további ráhatásaival a felkeltett vallási érezelemvilágot 
gazdagítja, s mint minden akarati tevékenység hiányozhatatlan 
részeit, táplálja őket. így cselekszik a református iskola is, mely tehát 
végeredményében az etikai jellemképzés folyamatát fejleszti tevé
keny szolgálatával. Ha tehát református részről reformhoz fognak, 
akkor ez az az aranymezéi, melyen egyház is, iskola is meggazdagod- 
hatik, de evvel a szellemi értéktermelő mozgalmával, tevékenységé
vel, melyben szuverén úr, egyidejűleg igen sokat használ a magyar
ság gondolatának és a nemzeti irányú lélekformálásnak is, adván 
fajunknak erkölcsileg áthatott és erkölcsi elvek által vezetett pol
gárokat, akik a hazafias érzések kultuszát művelik.

De egy igazán erőteljes érzületalakításnak, a reform lélek szerint 
való keresztülvitelének elengedhetetlen előfeltételei vannak. E fel
tételek teljesülésének meg kell előznie minden reformszándékot, a 
református középiskola minden érzelemformálási akcióját, ha nem 
csak szavakkal akarunk játszani. Ellenkező esetben minden erkölcsi 
demarkációs vonalkibővítés meghiúsul.

Nem lehet ugyanis addig teljes értékű nevelői-oktatói munkáról 
szó, amíg a tanári rend a gyermek testi, lelki felődéstanának leg
újabb kutatáseredményeihez hozzá nem jut. Ide a hiány belát- 
tatása szükséges elsősorban, akkor lesz eredménye minden szakfel
világosítást végző tényezőnek.

A gyermek- és ifjúsági lélektan pontosan meghatározza a külön
böző életkorok lelkivilágának jellemző részeit. Mindenkor más
milyen pedagógiai tevékenységet feltételez. A figyelem, emlékezet, 
fantázia és ezer más lélektani folyamat törvényszerűségének meg
ismeréséhez mind külön kulcs van.

De vegyük a környezeti hatásokat. Ha nem tudom, hogy a 
velem szemben álló gyermek életében melyek az irányító, uralkodó 
és szuggesztív tényezők, ha nem ismerem, mi a gyermek előtt a csodá
lat tárgya, mi okozott benne igazi megrendülést, mi előtte „tabu“ ,
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valósággal még fel nem fedezett lelki területekre akarok bejutni, a 
siker minden reménye nélkül.

Eddig csak az egészségesen fejlődött gyermekről szóltam. Most 
megkérdezek minden hosszabb idő óta működő oktatót, vájjon észre- 
vette-e, milyen aggasztóan nő évről-évre a rendellenesen fejlődött 
gyermekek száma?

Fájdalom, egyre több szellemileg vagy testileg hibás gyermek 
vesz körül bennünket az osztályban. Oka a világrend megbolygatása, 
millió emberi idegrendszer megroppanása és még ezerféle tragédia.

A mai életviszonyok mellett e gyermekek csak elenyésző része, 
csak a feltétlenül reászoruló rész ju t szakorvos elé, az enyhébb ese
tek orvosolatlanul maradnak, és a tanár emberszeretetétől, leikétől, 
és most jön a döntő szó : a szakértelmétől függ aztán, hogy a normá
lisan fejlett gyermek intellektuális színvonala mellé tudja őket hozni, 
vagy nem.

Ezek a szembeállítások tehát tágabb és mélyebb pedagógiai fel- 
készültséget követelnek. Az ez irányiján való kellő tájékozottság a 
nevelés területén, a tanári élethivatás igen komoly tartozéka.

Hiába felülről minden még oly ragyogó koncepció is, ha alul a 
kivitel részeredményeinek sikere nincs biztosítva !

Ha nevelőink, oktatóink elég életközeiben állanak a gyermek
hez, akkor kerülhet sor egy céltudatos lelki építési tervezet beállí
tására, melynek nagyjelentőségű centrális problémája az érzések 
megformálása, nemesítése.

Az érzelmek felkeltésére, táplálására, nemesítésére az egyház
nak és iskolájának sok eszköze van. A legfontosabbak közül való 
és legtöbb hatáseredményt ígér a tradíciók erőteljesebb ápolása. 
A tradíciók tisztelete, ápolása eddig is megvolt a református közép
iskolákban, de a református gondolathoz fűződő személyi és tárgyi 
hagyományok világa olyan terebélyes, oly gazdag, meríteni belőle 
oly hatalmas erősítéseket ígér iskolának, tanulónak egyaránt, hogy 
hibás lépés volna az eddiginél nagyobb intenzitással nem igénybe
venni e terület értékeit.

Meg kell vizsgálnunk az eddiginél belterjesebben, egyházunk, 
iskoláink évszázados történetét az ottmunkálkodó nagyjaink koruk
hoz mért s aztán a mához viszonyított szellemi eredményeit, s ezek
ből ne késsünk feltárni azokat a részleteket, melyek korjellemzőek, 
erkölcsi értékdarabok, és amelyek a tanulók lelkében érdeklődést, 
visszhangot, lelkesedést tudnak teremteni.

A tanulóknak ez a lélektani beállítottsága okvetlenül el fog követ
kezni : oly csodálatosan egyszerűek, közelfekvők, nemesek ezek az 
igazságok, melyeket nagyjaink hirdettek és oly közvetlen, hatásos, 
drámai és lelkesítő a mód, mellyel síkraszállnak, hogy a belátta tás 
minden kelléke adva van bennük. De ne csak személyek, ne csak 
egyházi irodalmi művek szerepeljenek az erkölcsi nevelés eme foko
zatán, hanem minél több református relikvia, jól megvilágított és 
korszakfordító iskolai dátum is adjon sugallatot.
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A református kiállítások művészettel összehordott anyaga ügyes 
és művészetközlő módszerben jártas szakember irányító közbejötté
vel tenger erkölcsi hatást válthat ki.

A tanulók érzelmi világának gazdagításához, az érzület alakí
tásához nagyban hozzájárulhat az egyház és iskola hagyományai
nak fokozottabb kultusza. A tanulóban általuk olyan környezetszem
lélet lesz uralkodó, melynek középpontjában az iskola által hirdetett 
hatások foglalnak helyet. Segítenek ez impressziók egy olyan er
kölcsi bázis alapelemeit összeépíteni a növendékben, hogy az aztán 
a református iskola színeiben indul az élet küzdelmeire.

A református tradícióknak az eddiginél intenzívebb kultusza 
így vezet az érzületalakításhoz, de ugyané hatások közlésénél és 
ugyanazon célzattal odafordul a református középiskola a nemzeti 
tárgyakhoz is. Ezek közül most csak egyet veszünk vezető-szempont
jaink szerint vizsgálat alá: a magyar történelmet, egyéb nemzeti tár
gyaink karakterisztikuma ugyanaz.

A múltúnk eseményeiből a tanulók leikéhez sok szál vezet.. 
Abban a nagyszerű küzdelemben, melyet a magyar faj e területen vég
zett, a református középiskola hódolván egész múltúnk előtt, köte
lességének tartja növendékeinek megmutatni azokat a fényes szála
kat, amelyek szerint a református gondolat a magyar történelem 
folyamán halad, s ha a mai tanterv szűkre szabott keretében, pél
dául a XVIII., XIX. század nemzeti históriájából e fényes szálak el 
is tűnnek egészen, vagy csak előcsillámló parányokban mutatkoz
nak, a református tanár találja meg a módját, hogy az említett két 
században is súlya szerint méltassa a református gondolatot. Ezen
kívül a kálvinista vizsgálódás mélységével és alaposságával, szemlélje 
meg tanulóival együtt a nemzeti múltúnkat. A művész meglátásával 
bontsa részeire azt, s a megéreztetésre, hangulatképzésre igazán jelleg
zetes részeit állítsa növendékei elé. Értelmezése, elemzése, hang- 
súlyozása tegyen megejtő, szárnyaló, mely magával ragadja a növen
déket, és abból az érzelmek egész skáláját váltja ki. A plasztikus, 
színes megjelenítési formát, vagy az ötletes, szellemes rávezetést a 
tanuló élénk utánérzése követi. Nem is lehet a gyermeki és a serdülő 
kor lobogó fantáziája és érzések felé hajló alaptermészete számára 
életteljesebb anyag a históriáénál.

Melyik részletet említsem ilyennek? A szikrázó, fénylő magyar 
hősöket, a koruk vezető gondolatait csodálatosan meglátó állam- 
férfiainkat, szabadságtragédiáinkat?

Megbeszélés tárgyává tehetem én tanulóimmal Trianont és 
kísérő ezer drámai eseményét, a három és félmillió magyar elszakí- 
tását, az új hódítók vandalizmusát, a nélkül, hogy növendékeimben 
az érzések ki ne tüzesedjenek és indulatokig, elhatározásokig ne 
emelkedjenek? Hiszen minden oly tragikus, olyan sorsközeiben tör
ténik, hogy a puszta beszéd gyújt és indulatokat robbant ki.

Ha a református iskola elhatározza, hogy az eddiginél intenzí
vebb érzésű lelkeket nevel magának és anya szentegyházának, ezzel
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egyiiít az időkhöz és a magyar faj szeretetéhez akkor cselekszik leg- 
méltóbban, ha ifjúsága lelki tartalm át az eddiginél fokozottabb, effa 
sebb, mindent tett ró hazafiúi érzéssel igyekszik kiegészíteni.

A valláshoz való ragaszkodás, de ugyanakkor a megerősödött 
fájszerefet érzése legyen minden református tanuld lelki felépített- 
ségében a két alapmotívum, mely aztán döntően meghatározza a 
gyermek jövendő akarati tevékenységének az irányát.

Gyönk. Dr. Hamvas (Holstein) Gyula.

A  hitfelekezeti és állami középiskolák 
keresztmetszete.

I. Helyenként és időnként fel-felmerül a kérdés, hogy van-e 
ma (!) még létjogosultsága a hitvallásos középiskoláknak. Sőt gyakran 
hallunk jóslásokat, hogy negyven-ötven esztendő múlva nem lesz 
felekezeti oktatás.

Akik sürgetik az oktatás teljes államosítását, minden bizonnyal 
meg is tüdják azt okolni; mégis ezzel a törekvéssel és a fenti jóslattal 
szemben állítjuk, hogy a felekezeti oktatásnak nagy jelentősége van.

Mellőzve a tanulmányi eredmények egybevetését, a rendtartá
sok összehasonlítását, sine ira et studio arra a kérdésre állítjuk fel 
csupán a mérleget, amely kérdés talán mégis a legkényesebb és leg
inkább v ita to tt: melyik iskola szolgálja jobban a nevelés mun
káját?

Habozás nélkül és bátran állíthatjuk, hogy a hitvallásos iskolák. 
De rögtön kijelentjük azt is, hogy nem a hitefelekezeti iskolák taná
rai puszta személyükben hozzák a jobb eredményt, hanem a kedve
zőbb feltételek teszik azt lehetővé, jó munka árán. A jó szándék, 
törekvés és iparkodás, eszményi célok kitűzése és követése éppen úgy 
megvan az állami tanárban is, mint a hitvaílásos iskola munkásában, 
de a tökéletesebb eredményt eleve kizárják el nem hárítható körül
mények.

II. Az a jobb eredmény pedig, amit a felekezeti iskolák a nevelés
ben elérnek, a jellemalakítás biztosabb, szilárdabb, harmonikusabb 
munkájában ju t kifejezésre. M ert: — amint egyik mai kiváló peda
gógusunk mondja — „a hitvallásos iskolák jellemnevelő munkáju
kat a vallásnak örökértékü igazságaira alapítják, márpedig vallás 
nélkül nincsen jellem, ha jellemen azt értjük, hogy minden körül
mények között kitart elvei mellett az ember, még akkor is, ha vérét 
kell adnia elveiért. Ilyen mélyen csak a vallásban gyökerezhetnék 
a jellemnek alapigazságai, maximái.“

Könnyen kérdezheti bárki, hogy vájjon az állami iskolák nem 
valláserkölcsi alapon nevelnek-e ? Nem tagadjuk, sőt állítjuk, hogy 
az állami iskolák nevelési alapelve is valláserkölcsi, ebben a szellem
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ben is folyik a nevelés. Bár az állami iskolákban is vallásos alapon 
folyik a nevelés, a hitvallásos iskolák mégis jobban elérik azt a 
célt, mert ezekben minden tényező, egyéb szempontoknak is eleget 
téve, ebben az irányban működik.

íme : A tanárok egyvallásúak, melyből következik a testületnek 
egységes világszemlélete, amely világszemlélet mint az iskola arca, 
változatlan tükör a tanulók részére. Ezt a tükröt olyan foltok nem 
éktelenítik el, hogy míg az egyik tanár az osztályban a történelmi 
materiálizmust hirdeti, a másik az eszmék megváltó erejét bizonyítja ; 
míg az egyik a darvinizmust fejti ki bő lelkesedéssel, a másik (mondjuk, 
a hitoktató) a következő órán cáfolja azt, stb. Az állami iskolában 
a valláserkölcsi nevelés eszménye, meg a sok jó szándék is csak rész
ben valósulhat meg a tanári testület heterogén világfelfogása miatt.

Nemcsak a tanárok egyvallása biztosítja a felekezeti iskolák
nak egységes szellemét, hanem ennek folytatásaként az azonos elvek is, 
melyeket az egyes egyházak évszázadokon át fektettek le, s ma már 
nem annyira az írásban élnek azok, hanem sokkal inkább nemzedék- 
ről-nemzedékre átszálló, élő, ható, termékeny lélekké lettek, mely erő
sebb minden rendeletnél és változó szempontoknál. Továbbá nemcsak 
a tankönyvek egységes szelleme, hanem a tankönyvnek és a tanárnak, 
tankönyvnek és a tanulónak egyazon lelkisége is sokszorosan hozzá
járul a kedvező munkához, nemkülönben az a tény is, hogy a tanár is, 
az iskola is, a tanuló is a vallásos léleknek — tehát a jellem fundá- 
mentumának — kialakításában egy és ugyanazon gyökérből nőtt 
összetevők.

III. Mindezekből következik, hogy a hitfelekezeti iskolák jelleg
zetes arcúak, amilyen vonást állami iskola sohasem tud felmutatni. 
Valahogyan úgy van az, hogy dicsekedhetik valaki nagy tudással, 
európai műveltséggel, széles látókörrel, mindez együttvéve sem ad 
az illetőnek okvetlen egyéniséget, jellemet, hanem csak jó valutát, 
amely hasznosan és alkalomszerűen mindenkor értékesíthető. Az 
egyéniség több mint műveltségi máz, a jellem több, mint szellemi 
felkészültség. A jellem : maga a lélek. Ebből pedig világosan követ
kezik, hogy a lélek táplálása, kiművelése az 'egyetlen ú t a jellem 
kialakításához, annak a jellemnek a kiformálásához, amelyről a be
vezető sorainkban hivatkozott pedagógusunk nyilatkozott.

A hitfelekezeti iskolában a tanár, a tanuló mintha meghitt 
otthonban volna, az állami iskolának nyitottabb az ajtaja : ki nem 
próbált eszmék és gondolatok, szembenálló világfelfogások is betérnek, 
sokszor szembekerülnek, küzdenek a tanári szobában és a katedrán. 
Persze csak addig, míg az ellenőrzés közbe nem lép, mert el kell ismer- 
ismerni, hogy az állami iskolákban is igen komolyan veszik az egész
séges szellemet.

Az állami iskolákban egyenetlenebből áramlik, változik a levegő, 
mint a hitfelekezeti iskolában, ami a fogékony ifjú lelkekre nagy 
és nyugtalanító hatással van. így azután a nyolc év eltelte után az 
ifjú sok ellentétes eszmét, gondolatot, kavargó világfelfogást meg
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ismert, amire sokan azt mondják, hogy tiszta haszon, mert az ifjút 
széles látókörűvé, önállóan ítélkezővé tette. Tagadjuk ennek a több
oldalúságnak jellemnevelés szempontjából való hasznos voltát, 
mert középiskolai tanuló nem ítélkezik, hanem elfogad. Nagy dol
gok ezek ! ! Az az „ítélkezés“ puszta látszat, hiú beszéd. Hosszú 
évek múlva majd kitűnik, hogy milyen hatások voltak az erősebbek, 
mert bizonyos, hogy a lélek mélyén magával viszi az ifjú az erősebb 
hatásoknak később terebélyes fává fejlődő magját. Ki ilyet, ki olyat.

Ezzel szemben a hitfelekezeti iskolák harmonikusabb és hato
rozott irányú felfogást gyakorolnak a fejlődő lelkekre.

Ennél a pontnál szokták megtámadni a hitvallásos iskolákat, 
hogy t. i. felekezeti (esetleg : felekezetieskedő) embereket nevelnek.

Igazságtalan és helytelen állítás.
Bárki megfigyelheti, hogy a másvallásúakkal szemben türel

metlen emberekre nézve nem az az első és legfőbb ismertető jel, 
hogy hitvallásos iskolában tanultak. Ezt könnyű is belátni, mert 
bármely valláséi iskolában is minden kihangsúlyozás és állandó agi
táció nélkül is maguk a fentebb felsorolt adottságok önkénytelenül 
hozzák az illető hitben való megerősödést, másokkal szemben való 
támadó él nélkül. Aki teljes birtokban van, kevésbbé harcias, mint 
az, aki küzd valamiért.

Az is tapasztalat, hogy a felekezeti iskolákban a másvallású 
tanulók is megvannak, megférnek, hithűségük veszedelme nélkül. 
A felekezetieskedő embereket a legritkább esetben nevelik az iskolák, 
egyéb okokból támadnak az ilyen egyének.

Közvetlen tapasztalatból állítjuk, hogy pl. a felekezetközi 
községi, városi, közületi iskolában esetleg hamarabb nevelődnek 
felekezetieskedő tanulók (emberek), mert itt mindenik vallás félté
keny és többre-többre törekszik.

Ne legyünk rosszhiszemüek, a hitvallásos iskolák nem felekeze
tieskedő embereket, hanem a vallás örök igazságaira épített jelle
meket nevelnek, erre törekszenek és ezt nagyobb mértékben elérik, 
mint az állami iskolák. Tehát van nevelési eredményükben plusz.

Egy kép.
A hitvallásos iskolákban a tanárok, a tanulók az Istennel állan

dóan szembenézve dolgoznak, az államiakban az Isten oldala mellett 
állanak és onnan tekintenek fel Rá.

IV. Az állami iskolák és tanári karok komoly, nehéz és ered
ményes munkát végeznek, de a fentebb említett körülményekből 
következik, hogy a hitvallásos iskolák jobban nevelnek.

De ugyancsak a kedvező adottságukból imperative az is követ
kezik, hogy a hitvallásos iskoláknak jobban is kell nevelniük, mert 
mihelyt csak egyenlő eredményt érnek el az államiakkal, létjogosult
ságuk megszűnt.

Egy nemzet műveltségének egységes irányítása, az állami 
eszme integritásának őrízése (Nagy-Magyarország egyik-másik isko
lájára gondolunk) olyan fontos szempontok, melyek alól kivételt
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icsak akkor és azért lehet tenni, azaz hitfelekezeti iskolákat fenntartani, 
ha ennek a kivételnek fejében pluszt nyer a nemzet egyeteme : 
vallásra épült, éppen ezért sziklahitü jellemeket. De magyar legyen 
a szíve ezeknek az iskoláknak azonfelül.

*
V. Az eddigiekben általánosítva vett hitvallásos iskolákról 

szólottunk, a következőkben különlegesen a református és állami 
iskolák metszetét vizsgáljuk meg.

Mikor egy református tanárt megválasztanak, nemcsak katedrát 
kap, hanem hazaérkezik ez az ember. Rokonok közé. Értik a nyel
vét és szavát. Terveit nem állják körül messziről odanyuló árnyak. 
Hacsak elképzelt árnyak is. Elültetheti a fákat, melyek alatt öreg 
korában pihenni akar. Nemcsak a fák gyökereznek meg, de ő maga is.

Az állami tanár szolgálatra jelentkezik, körüllátással lakást bérel, 
kollégáival lehető jó viszonyt teremt, azután csendesen dolgozik. 
Ha elkerülhető, nem háborítják, de mégsem tudhatja, hogy holnap 
nem kerül-e az ország másik részébe. Ki tudja, hol fogják azt a sírt 
megásni, melybe eltemetik ? Állandó lelki felkészültségben van az 
odébbmenetelre, mert nemcsak büntetésből, de többször valóban 
szolgálati érdekből is kénytelen a felsőbbség a tanárt áthelyezni.

Tudjuk, hogy elmérgesedő viszályokat, hátrányos állapotokat 
sokáig kell tűrni, vagy végképpen alig lehet megszüntetni, mert 
a református iskoláknál áthelyezés nincsen. Ez mégis csak szórványos 
e se t; de meg az egyház nagy erkölcsi tekintélye hatályosan fékezi 
a békétlenkedőket még különösebb intézkedések nélkül is. Bősége
sen kárpótolja ezeket a károkat az átnemhelyezhetőségből származó 
nagy munkalendület, kedv és az iskolával való közösség érzése. 
(Ne tévesszen meg bennünket az olyan esetek példája, amikor a 
tanár még ilyen körülmények között is immel-ámmal dolgozik. így 
dolgozna az ilyen ember az állami iskolánál is, meg bármily munka
körben is. Fejtegetéseinkben sohasem a rossz kivételekre gondolunk.) 
A református tanár az iskolát első perctől kezdve magáénak vallja, 
szereti, mint a saját gyümölcsöskertjét, melyben maga is ülteti, 
oltja s ápolja a fákat. Az állami iskolák tanári testületé gyorsan és 
gyakran változik, hagyományok alig fejlődhetnek ki.

A béke helyreállítása az állami iskolákban nem nagy kérdés : 
legtöbbször az áthelyezési akta aláírása. Vannak kötekedő, izgága 
természetű emberek, akikkel másként nem is lehet, nem is érdemes 
elbánni; ámde kérdés, hogy a könnyen hozzáférhető fegyelmi eszkö
zök nem csábítják-e az állami igazgatókat néha hirtelenkedésre 
vagy túlzásra. Ők is csak emberek, tévedhetnek. Az igazgató nagy 
hatalmáról való tudat önkénytelenül is nem színtelenítik-e meg a 
tanár cselekvési készségét? A legtöbbször, bár ok nélkül. Nagy és 
nehéz kérdések.

Mindent egybevetve a református tanár átnemhelyezhetősége 
több jót hordoz magában, mint rosszat: a tanár szabadabb ura aka-
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•ratáuak és jelleme jobhaji kidomborodik, tehát egyéniségével nagyobb 
hatással lehet tanítványaira. A választó testületek tudván azt, 
hogy az alkalmazás örökös — eleve jól meggondolják a dolgot. Mint
hogy fegyelmi eszközök csak a lehető legsúlyosabb esetben állanak 
az igazgató rendelkezésére, egyetlen segítség a saját erkölcsi és szel
lemi fölénye, mely előtt még a pártos is meghajol. Jól és bölcsen tud
ták  ezt az ősök is. Innen magyarázható, hogy a református iskolák 
történelmében annyi derék igazgatót és tanárt találunk. Nem a parag
rafusok mérkőztek egymással, hanem a jellemek.

(Ügy tudjuk, hasonlóan volt az ev. iskolákban is.)
A primus inter pares elvének csodálatosan gyümölcsöző ered

ménye volt az apró zavaró momentumok mellett is, hogy az erős- 
hitű és meggyőződésű emberek között olyan szellemi és lelki egységet 
teremtett, mely századokról-százdokra szállott, s ma is éltet és hat. 
Ez a szellem tevékenyen ott működik ma is ősi iskoláink falai között, 
és onnan el-ellopnak egy szikrát az újabb református iskolák, hogy 
az ősi tűz égjen az ő hajlékukban is.

VI. Emlékezünk rá mint diák is, mint tanár is, hogy azoknak az 
iskoláknak a múltja, melyekben tanultunk, tanítottunk, seregével 
hozta lelkünk elé a megpróbáltatásoknak, szenvedéseknek, tettek
nek, alkotásoknak hőseit, a magyar művelődésnek számtalan nagy 
szellemét. Mikor nemzetünk történelmét, irodalmát tanultuk, tömött 
sorokban vonultak fel múltba néző szemünk előtt hitünknek alakjai. 
Valamennyinek kezében egy-egy fáklya vagy kard, avagy mind 
a kettő.

Mennyi beszédes tanuságtétel, mennyi kapocs, mely láthatat
lanul megköt, iskoláinkhoz fűz, csak annyit érzünk, hogy gyorsab
ban lüktet a szívünk !

Őseink hite, intelme, példája, ezer küzdelme, bátor sorsbír- 
kózása és nem ritkán győzelme beszélt hozzánk a falakról, a képek
ről, régi-régi könyvekből, és még máshonnan is.

A nevelés hatásos erejének kimeríthetetlen kútforrása a refor
mátus tanárok részére az egyháznak és az ősi iskoláknak a múltja. 
Az Örökkévalónak soha el nem múló beszéde szól hozzánk ebből a 
múltból. Az Ige. Minden kis és nagy szereplőnek az élete, s e múlt
nak minden fejezete egy-egy textusrész a Szentírásból.

Magunk is így láttuk, így éreztük, de így is élték meg tanáraink 
is ennek a múltnak a mi időnkbe nyúló szakaszát is.

VII. Mert más az Igét hirdetni, és megint más : követni.
Fentebb említettük, hogy ez a lelket termékenyítő múlt más

honnan is beszélt hozzánk. Beszélt hozzánk tanáraink példaadásá
ból és életéből, hitéből és cselekedetéből, tetteiből és szavából. 
A tanulmányi eredmény mellett legfőbb törekvésük volt, hogy az egy
ház százados szellemét, amit ők is örökségül kaptak, maradéktalanul 
adják tovább, és kiformáljanak bennünk olyan lelki arcot, mely 
hitünk alapigazságainak vonalait mutatja.
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Ezzel szemben az állami iskolák az általános történelemnek 
emberileg megható vagy lelkesítő, de mégis távoleső példáiból merí
tenek. Az állami iskolákban hiányzik a tanulónak, az iskolának, a 
tanárnak legmélyebb lelki kapcsolata, s így az állami tanár, bár a 
legszebb erkölcsi elveket kövesse is, élje is meg, kisebb hatással van 
a tanulóra.

Míg a református iskolákban (meg valamennyi bitvallásosban) 
nemcsak a tanár nevel, hanem nevel az iskola egyénisége is. Nevel a 
református iskolákban az a szellem is, melyet századok alakítottak 
ki és nevel a közös hitnek lélekből fakadó együttes gyakorlása.

Éppen ezért legyen szabad megkockáztatnunk azt a véleményün
ket, hogy a református iskolák csak addig múlják felül az államiakat 
nevelésben, míg a múltat meg nem tagadják, s a tanár mélységes hitével, 
mely győzhetetlen fegyver, a tanulót követésre bírja, mert minden neve
lési módszereskedésnél többet ér a messzevilágító példaadás, melyen 
egy szemernyi folt sincsen. Megaztán, ha a felekezeti iskolák kedvező 
adottságait a tanári kar nem tölti ki, mibensem dicsekedhetik az 
állami iskolák felett, mert már bevezető sorainkban mondottuk, 
hogy a jobb eredmény a kedvező körülmények folytán jó munka árán 
lesz.

Most merül fel a legnehezebb kérdés, mi hát a plusz, amit a refor
mátus iskola ad.

A református iskola először is adja azt a pluszt, amit cikkünk 
első részében végkövetkezményként a hitvallásos iskola nevelési 
eredménytöbbleteképpen mondottunk. Az ottani fejtegetésünk egé
szében is vonatkozik a református iskolákra is, mert a hitfelekezeti 
iskolák az egymástól való különbözőség ellenére is mutatnak az ál
lami iskolákkal szemben egy közös arcot. Ennek a közös arcnak a 
megrajzolása képezi írásunk első részét.

De sajátos, református pluszt is adnak egyházunk középiskolái.
(Minden bizonnyal van a többi hitvallásos iskolának is speciális 

jellege.)
Ez a sajátos nevelési tö b b le t: a református egyéniség. Vagyis : 

az örök Istenbe kapcsolódott lélek viharálló ereje, a küzdelmekkel szembe
néző daca és magyar tüze. Erről ismerszik meg a református iskola 
neveltje köz- és magánéletében egyaránt.

Az egyház által nevelgetett iskolákban más lélek nem is tükrö
ződhetik, mint az egyházé. Százados szenvedések, megpróbáltatá
sok, harcok és törekvések ráíródtak az egyház arculatára és annak 
tagjaira, intézményeire egyaránt. Nem véletlen, hogy a református 
iskolák történetében annyi rideg megjelenésű professzorral talál
kozunk, de akinek szíve legmélyén ott ég a hit hivalkodás nélkül való, 
de olthatatlan lángja, s ott parázslik és izzik az emberbaráti szeretet 
tüze. De az élet kemény, azzá kell az embereket is nevelni, de min
denkor megsegíteni a küzdőt, ha elháríthatatlan akadályhoz ér, addig 
pedig : maga harcoljon. így beszélnek hozzánk az ősi iskoláink erős
metszésű tanár arcai.
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Hitünk legmélyebb igazságai húzódnak meg e mögött a maga
tartás, mondjuk : elv mögött. Mert nem csupán a küzdelmes múltúnk 
gyakorlati élete alakította ki ezt a lelkiséget, de belefonódik a refor
mátus embernek az a hite is, hogy közbenjárók helyett magad törd 
az útat, amelynek nehéz állomásain feléd nyúlik az Isten segítő keze, 
aki mindig veled van. így vallja ezt Bethlen Gábor is.

Az ősök iskolákat alapítottak, alapítványokat tettek, a szegény 
diákok életszükségleteiről gondoskodtak, de meghagyták a legyőz
hető akadályokat, a férfivá edző nehézségeket, a jellemformáló 
küzdelmeket, az akarat és önbizalom fejlesztéséhez szükséges fel
tételeket.

így neveltek a református iskolák igazi egyéniségeket. Mert az 
egyéniség nem szabadosság, mert az egyéniség nem is eredetieskedés, 
és mert az egyéniség még kevésbbé valami szükségképpeni jelleg
zetesség. Az egyéniség : a cselekvés felelősségteljessége. És ez a felelős
ség nem puszta jogi fogalom, hanem annál több : helytállás Isten 
előtt.

Éppen ezért ennek az egyéniségnek az elnyeréséhez, amint lát
tuk, igen hosszú és nagyon nehéz út vezet, az ismérvei pedig nem tarka 
jegyek, hanem elhívatásunknak, mandátumunknak öntudatos és bátor 
vállalása.

így tapasztaltuk ezt magunkon is, még a jelen század első év
tizedében is, hogy az ősi iskola, melyben tanultunk, ellátta a törekvő, 
szegény diákokat minden legszükségesebbel a rendelkezésre álló 
eszközök mértékéig. S valamennyi tanuló sorsát, életét, kibontako
zását figyelte, résen állott, de engedte, hogy a tanuló maga verje fel
felé magát, birkózzék a legyőzhető bajaival. Lelkiségünk bontakozó 
szirmait sem tették  siető buzgalommal mikroszkóp alá tanáraink : 
Mi lesz? Hogy lesz? Milyen lesz? Nem vezettek jellemfejlődésünkről 
apró feljegyzéseket, hogy : hol és mit kell javítani, nyesni, toldani, 
irányítani, karót vagy gyámfát alkalmazni?

Példaadásukkal növelték, éber figyelmükkel, meg tekintetükkel 
nyesegették jellemünket.

IX. így volt eddig.
Idő múlva esetleg új református diák kerül a régi mellé, vagy 

amannak helyébe ; egyrészt, mert általános új nevelési eszmények 
törnek utat. Van, aki a tanár és tanuló között a pajtási viszonyt tartja  
jónak, más a barátságot gondolja megfelelőbbnek ; egyik az „egyéni
ség“ korlátlan fejlődését hangsúlyozza, más a tanuló szociális daj- 
kálását ; ismét más a nagyok szemüvegét óhajtja adni a diáknak, más 
meg a lelkét gyámolítja fáradtra a tanulónak, stb. Másrészt meg új 
nevelési tényezők kapcsolódnak bele a tanári karok nevelő min- 
kájába.

Űj nevelési tényező a cserkészet.
Űj nevelési eszköz a belmisszió is.
Nagyon sajnáljuk, hogy nem ju t hely, az olvasó részéről meg 

türelem, hogy ezekkel a nevelési eszményekkel, törekvésekkel és új
3
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eszközökkel egyenként és részletesen is foglalkozzunk annál is inkább, 
mert szerettük volna gondolatainkat elmondani, minthogy tapasz
talataink alapján több tekintetben nem értünk egyet a tanulóra, az 
ifjúra annyi irányból reázúduló hatással, irányítással és azok ered
ményével.

Sokszor a kevesebb több !
Sopron. Csanádi) Sándor.

Magunkról magunknak.
Szent Ágoston a Vallomásaiban megrendítően szép példáját 

mutatja a keresztyén lélek fokozatos tisztulásának, az ember meg- 
javulásának. Franklin az Önéletrajzában bámulatos reálitással 
állítja elénk az emberi akarat nagy lehetőségeit, az önfékezés és 
önirányítás csodás eredményeit. Filozófus költők (Shakespeare, 
Goethe, Madách, Dickens, Dosztojevszkij, Kemény stb.) az ő koronás 
nagy müveikben lényegében csupa vallomásokat adnak. Ezek a 
vallomások az emberi lélek legmélyéről törnek fel sóhajtás és vágy, 
összetörés és nekilendülés, bukás és felemelkedés formájában, a 
költészet varázsába öltöztetve. S érezzük, hogy ezek a könyvek éppen 
azért építők, mert vallomások.

Javulás soha sehol sem képzelhető el a hibák felismerése és el
ismerése nélkül. Csak az igaz, őszinte vallomás után várható a töké
letesebbé, jobbálétel vágya, indító erejének megmozdulása.

Nekünk tanároknak, nevelőknek is kell időnként saját magunkba 
néznünk s őszinte vallomásokat tennünk ; kell, hogy időnként beszél
jünk a hibáinkról is. Minket a mi tanári nevelkedésünk folyamatában, 
egész nevelői egyéniségünk kialakulásában sokkal több veszély 
fenyeget, mint bármilyen más foglalkozási osztályhoz tartozó embert 
a maga tisztviselői, hivatalnoki kialakulásában. A tanár — normális 
viszonyok között s nem a mai állástalan diplomások világában — 
rendkívül korán ju t szédítően fontos elhivatásba. Alig jut jól túl a 
kamaszkoron (24—25. életév), s beleesik a gyermeki lélek és értelem 
fejlesztésének nagy és nehéz munkájába. Az ilyen korú fiatalemberre 
a hivatalnoki pályán még csak jóformán jelentéktelen dolgokat bíz
nak, s a tanár egyszerre félelmesen nagy és fontos munkakörhöz jut. 
A nevelés és tanítás munkájához üde lélek, friss és jó kedély, sok 
emberismeret, sok bölcsesség és türelem, nagy tudomány, állandó 
tanulás szükséges. Szinte azt kérdezhetnők, hát akkor miért bíznak 
egészen fiatal emberekre ilyen fontos munkakört? S egyáltalában 
baj-e az, hogy ilyen fiatal korban már nevelői munkakörhöz juthat 
valaki? Nem, nem. Ez egészen jól van így, nem is lehet másképpen. 
Hiszen ők közelebb állanak a gyermeki és ifjúi lélekhez, mint az 
öregek. Én őszintén megvallom, hogy nagyon szívesen dolgozom 
együtt fiatal tanárokkal, s nagyon szeretem és nagyrabecsülöm őket
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is, éppen úgy, mint az öregeket. Csak egy esetben van nagyon nagy 
baj. Akkor, ha az illető tanár — legyen az fiatal, vagy öreg — nincs 
teljes, meggyőződéses tudatában mindazoknak, amiket itt fennebb 
n tanári elhivatás fontosságáról mondottunk.

Mit várhatunk az ilyen tanár fejlődéséről s általában nevelői és 
oktatói munkájától? Semmit. Soha sem lesz jó tanár az ilyenből. 
Csak favágó lesz egész életében. Semmivel sem különb, mint akár
melyik rossz munkás, vagy hivatalnok, csak bűnösebb, mert tanári 
pályára lépett, a helyett, hogy hivatalnok, vagy üzletember lett volna. 
Az ilyen tanárok ezer bajnak az okozói az egész társadalom felépülésé
ben, s főokai annak, hogy a tanároknak s az iskolának olyan sokszor 
rossz híre van. S hogy fejlődik az ilyen tanár és milyenné lesz? Az ilyen 
tanár — a nélkül, hogy maga is észrevenné — mind több és több 
emberi gyarlóságot szed fel, sokszor egészen torz emberré lesz.

Első és jellemző vonása az, hogy tökéletesnek tartja magát. 
Más, gyakorlottabb, okosabb, idősebb tanártársától nem szeret kér
dezni sem m it; ő mindent tud. Még az igazgatója, vagy más felettes 
felügyelője tanácsait sem kéri ki, s a tőlük kapott útbaigazításokat 
csak udvariasságból hallgatja meg, de alapjában sértésnek veszi 
ezeket, s igazában nem is törekszik azokat végrehajtani, mert ő 
tökéletes és mindentudó. Az ilyen a legveszedelmesebb ember, mert 
már ez a tökéletes volta magában hordja a szűklátókörűséget is, s az 
ilyenből soha-soha nem lesz, nem lehet jó tanár és jó nevelő. Az ilyet, 
mihelyt megbizonyosodik az, hogy kapacitálhatatlan: erőszakkal 
kellene eltávolítani a tanári kathedráról minél előbb. A tökéletesség 
tudatából fakadó makacssággal együtt burjánzik fel a nagy elbiza
kodottság,\az önelégültség és a hiúság. Még az olyan tanárt is, aki 
időnként önvizsgálatot is ta rt és teljes tudatában van annak, hogy 
másoktól tanulni nemcsak hogy nem szégyen, hanem kötelesség, 
igen könnyen megszédíti az a mérhetetlen nagy hatáskör és hatalom, 
amely tanárrá léteiével kezébe adatott. H át a szűklátókörű, makacs 
és hiú ember vájjon hová ju t vele?

Sehol a világon nem lehet úgy visszaélni a hatalommal, mint 
a tanári kathedrán. Hiszen tulajdonképpen ez a nagy hatalom a lélek
tani oka annak, hogy általában a tanáremberek között annyi a túl- 
érzékeny ember, s hogy a tanárok olyan nehezen fegyelmezhetők. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy osztálytermükben, tanítási óráikon 
és tanítványaik fölött korlátlan urak. A szűklátókörű, makacs és hiú 
ember kezében ez a hatalom borzasztó visszaéléseknek lehet a for
rása. Ebből a hatalomból — ha lelkiismeretlen ember kezében van — 
igen könnyen burjánzik föl a zsarnokság és durvaság, a rossz modor, 
a gúny és az ijesztő felületesség. Az ilyen ember abba a tévhitbe esik 
bele, hogy ő nem szolgálja az iskolát, a nevelőintézetet, hanem a 
tanítványai alázatos szolgái neki, s ő azt tehet velük, amit akar ; 
gúnyolja, elnevezi őket, sértegeti, bosszantja, s a maga szeszélyeit 
tölti ki rajtuk. A távolság közte és a tanítványai között folyton nő, 
s lassanként nem is három, hanem száz lépés, — és közösen gyűlölik
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egymást. Vagy ha olyan a tanár egyénisége és hajlandósága, akkor 
pajtáskodássá is fejlődhetik ez a viszony, hiszen a felületes és fele
lőtlen emberek könnyűlelkűségével játékszernek tekinti a kezére- 
bízott lelkeket. S az ilyen körben tenyésztődik ki a hízelgés, a szolga- 
lelkűség és a lelkiismeretlenség. Mindkét esetben romlás és destrukció 
következik az építés helyett, s még csak meg sem indulhat, annál 
kevésbbé fejlődhetik ki a nevelő és neveltek között a kölcsönös meg
becsülés, tisztelet és szeretet. Már pedig igaz Herder szava : Az 
olyan tanító, aki tanítványai tiszteletét és szeretetét elveszítette : 
mindent elveszített.

A hiú és lelkiismeretlen tanár elmarad a tudományban is, saját 
szaktárgyaiban is. Aki magával megelégedett, az nem érzi a hiányát 
annak, hogy állandóan és szakadatlanul dolgozzék, tanuljon. Már
pedig arra nem kell szót vesztegetni, hogy milyen szánalmas és szé
gyenletes látvány egy szaktárgyaiban elmaradt tanár.

Minden iskola egyik legfontosabb feladata az ész és jellem fej
lesztése s a kötelességteljesítésre való nevelés. S valljuk be töre
delmesen, hogy az utóbbiban követünk el legtöbb hibát. I tt mindenek 
fölött való a jó példaadás, a munkában való előljárás. Ezen a helyen 
kell szólanunk néhány apró, úgynevezett „szürke“ tanári dologról, 
amelyek azonban életbevágóan fontosak, s amelyekről — csodálatos
képpen — nem gondolkoznak eleget maguk a nevelők és tanárok sem. 
Ilyen pl. a tanítási órákra való pontos bejárás. Ezt nem azért kell 
tennünk, mert a Rendtartás előírja, hanem azért írja elő a Rend
tartás, mert tisztában van ennek a dolognak a nagy jelentőségével'. 
El tudod-e képzelni s el tudod-e hinni, kedves tanártestvérem, hogy 
te kötelességteljesítésre nevelsz gyermekeket és ifjakat — akkor, ha 
te magad nem mégy be a tanítási órádra percnyi késedelem nélkül, 
pedáns pontossággal a csengetés pillanatában? Az iskola Rend
tartása és törvénye ezt előírja, mert nyilvános iskolában tömeg
nevelésben ez is egyik hatalmas eszköze a kötelességteljesítésre való 
nevelésnek, tehát te is bizonyára megköveteled a tanítványaidtól, 
hogy pontosak legyenek. S meg tudod-e követelni pirulás és szégyen
kezés nélkül azt, hogy ők pontosak legyenek, ha te  magad nem vagy 
pontos, sőt esetleg rendetlen?,Van-e lelked hozzá, hogy a későn járó, 
lusta tanulókat megdorgáld és megbüntesd, akkor, amikor kitetted 
magadat annak a lehetőségnek, hogy egy elszánt tanuló a szemed 
közé vágja : „Azt hittem, hogy még nincs benn a tanár úr, mert a 
tanár úr is későn szokott bejönni?“ Nem veszed-e észre, hogy talán 
akaratlanul is durván visszaéltél a tanári hatalommal és valóságos 
zsarnokká lettél? Yizet|prédikálsz és bort iszol. Ez éppen olyan, 
mintha megköveteled a tanulóktól, hogy írásbeli dolgozataikat pon
tosan készítsék el, s a megszabott időben adjákjbe — mint ahogy 
ennek meg is kell történnie — de magad nem nézed át azokat kellő 
gondossággal, s nem javítod ki a hibákat lelkiismeretesen. Ez éppen 
olyan, mintha a tízperces szünetben való folyosói rendetlenségért: 
szigorúan megbünteted a tanulókat és számon kéred a diákfelvigyázó-
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tói, hogy miért nem ta rt rendet, de magad nem tartod szükségesnek, 
hogy azt a néhány órai heti folyosói őrködést, ami reád méretett, 
pontosan és szigorúan megtartsad. Ez éppen olyan, mintha magad 
mindig a tekintélyedet félted, s arra borzasztóan féltékeny vagy, de 
alkalomadtán akár meggondolatlanságból, akár nép szerűséghaj há- 
szásból és fecsegő természetednél fogva olyan szavakat, kijelentéseket 
ejtesz el tanítványaid előtt egyik-másik tanártársadról, vagy elöl
járódról, amelyeket azok pikáns csemegének tartanak, tovább adnak, 
kiszíneznek, s így te hirhordó és pletyka ember lettél a nélkül, hogy a 
tekintélyed nagyobbodott volna, sőt egészen bizonyosan az is el
veszett, ami volt, minden valamirevaló tanítványod szemében. 
Pedig nem azt akartad talán, de ez lett belőle. Ez éppen olyan, mintha 
a tanári testületi bizalmas megbeszéléseket publikálod egy-egy tanuló 
s egy-egy szülő előtt, holott ezt a szabályok is tiltják, becsületbevágó 
dolog is, és ezer kellemetlenségnek, félreértésnek, esetleg egy jó testü
leti szellem megrontásának leszel oka a hírhordásokkal. Ez éppen 
olyan, mintha egy református iskolában a református egyház kenyerét 
eszed, de esetleges elszólásaiddal, vagy talán egész életeddel a refor
mátus egyház ellen dolgozol és destruálsz ott, ahol éppen református 
tanári voltodnál fogva építened kellene. Ezek mind életbevágóan 
fontos dolgok, éppen a kötelességteljesítésre való nevelés s a jellem
fej lesztés szempontjából.

A nyugodt tanítási és nevelési munka szempontjából meg
becsülhetetlen jó szokás az, ha minden tanár a tanítási órája meg
kezdése előtt legalább tíz perccel a tanári szobában van, ott nyu
godtan lélekzetet vesz, újból elgondolja az óra végzendő anyagát, s 
nyugodt lélekkel, frissen indul be csengetéskor a tanítási órájára. 
Az elkésett, lihegő-szuszogó, rip-rop futó tanár munkája sok-sok 
rossz eshetőségnek van kitéve, esetleg egész órája kárbavész.

De talán elég lesz már a mi hibáink felsorolásából, úgy is hálátlan 
dolog ez. Nem szeretném, ha valaki nagyképűséggel vádolna ezekért 
a sorokért. Fel kell tennem, hogy mindazok, akik ezeket a sorokat 
olvassák, megértő szívvel olvassák, s csak az iskola és a nevelésügy 
iránt való szeretetet látnak az eszméltető és javítási jószándékban.

Hiszen ha úgy lehetne a kiválogatást megcsinálni, hogy csak a 
legjellemesebb, Istentől kapott küldetést, igazi hivatást érző s a 
gyermeket szerető emberek menjenek tanári pályára, akkor nem 
volna baj. Jól tudom, hogy arra törekszik minden iskolafenntartó 
és minden tanári testület, hogy necsak szaktárgyaikban kiváló, hanem 
őszinte és gerinces, általános műveltségű, széles látókörű, pontos, 
a nevelés és oktatás felséges voltától átitato tt lelkű, jókedélyü, egész
séges gondolkozású, állandóan tanulni szerető, vallásos embereket 
nyerjenek meg a tanári kathedrákra.

A református iskolák tanárainak talán még felelősségteljesebb 
a helyzete, mint a másfajta iskolák tanárainak. Az a tény, hogy egy 
református rendes tanár egész életére iskolájához van kötve, s onnan 
el nem mozdítható, csak fegyelmi vétség esetén : olyan felséges hiva
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tást és akkora felelősséget rak a vállaira, hogy — egészséges viszonyok; 
között — el sem képzelhető az, hogy ne szívesen és jó lélekkel akarjon 
teljes erejével dolgozni az iskolájáért. Az olyan iskolában, ahol az 
igazgató távollétében már lazaság és rendetlenség észlelhető az iskola 
munkájában, nem választották jól meg a tanárokat. Lealacsonyító 
és a tanári becsületre nézve szégyenteljes dolog az egy iskolában, 
ha a tanulók azt láthatják, hogy az igazgató távollétében a tanárok 
csak egy hajszálnyival is hanyagabbak, mint a jelenlétében. Az iskolai 
ifjúsági élet minden megnyilvánulása iránt való jóakaratú és szíves 
érdeklődés, az igaz, őszinte kollégialitás, a fennebbvalók, elöljárók 
iránt való ragaszkodó tisztelet és szerete t: ezek a református iskolák 
tanárainak kellékei és jellemző vonásai. Nekünk még jobban kell 
vigyáznunk, hogy e cikkben felsorolt hibákba bele ne essünk, hogy 
a minket árnyékként követő kísértésekbe bele ne vitessünk, hogy a 
Sátánnal diadalmasan megküzdhessünk, hogy a tanári hatalomma 1 
soha semmi körülmények között vissza ne éljünk.

S erre semmi más módunk nincsen, mint az, hogy minden nap 
úgy megyünk be az iskolába, mint a jó pap a templomba. Minden 
reggel alázatosan és odaadó lélekkel fohászkodunk Istenhez, adjon 
erőt nekünk, hogy egész napon át az ő alázatos szolgái és hűséges 
munkásai lehessünk a mi egész tanítási és nevelési munkánkban. 
Arra kérjük Istent, adjon erőt nekünk a magunk állandó fékezésére, 
rossz indulataink legyőzésére, emberi hiúságaink elfojtására. így nem 
hatalom és uralkodás a mi tanári szolgálatunk, hanem a szó nemes 
értelmében vett szolgálat, remélhetjük, Istennek tetsző, áldozatos és 
áldást hozó, felséges szolgálat. így nem únjuk meg a mi szolgálatunkat 
soha, így talán sikerülni fog előljárnunk a kötelességeink hűséges és 
pontos teljesítésében, s talán olyan rugókat indíthatunk meg a gyer
meki és ifjúi lélek titokzatos szerkezetében, amelyek valamikor becsü
letes, tiszta, munkás életeket fognak irányítani. De éreznünk kell 
azt, hogy mindezekre a dolgokra minket is irányít valami. Éreznünk 
kell, hogy állandó, biztos fény teszi járhatóvá előttünk a különben 
rögös és sötét, bizonytalan utat. S ez a fény nem lehet más, mint az 
egész keresztyén nevelési rendszer tengelye : az Evangélium. Arra 
kell törekednünk minden erőnkkel, hogy Isten úgy mutassa meg 
rajtunk az ő kegyelmét, hogy a mi igazi mesterünk legyen a föld leg
nagyobb tanítómestere ; maga a Jézus Krisztus.

Budapest. Ravasz Árpád_

A  latin szövegek kérdéséhez.
Az ORTE elnöke e folyóirat januári számában a készülő új ta n 

tervvel kapcsolatban általános pedagógiai alapelvekre hívja fel a 
figyelmet. És cikke végén azt a kijelentést teszi, hogy vannak agyon
csépelt igazságok, melyeket nem lehet eleget hangoztatni és eléggé 
hangsúlyozni. Ez tökéletesen igaz. Aminthogy az iskolában is vannalv
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indociliák, melyek pedig egészen könnyen felfogható dolgok, de 
— csudálatos módon — mégis taníthatatlanok. Ezekben a sorokban 
én is egy ilyen magától értetődő, de eddig még alig megvalósított és 
szinte azt kell hinnem, meg sem valósítható igazságra szeretném a 
figyelmet ráterelni. A középiskola latin olvasmányi anyagára. Nem 
tudom, ki hogyan van ezzel a kérdéssel, de én úgy érzem, hogy itt 
sok minden nincs rendben. Pedig a kérdés annál fontosabb, mert a 
legalapvetőbb, és a latin tanítás eredményessége szempontjából 
életbevágó. Hogy a mostani latin olvasmányi anyagot osztályok 
szerint hogyan osszuk be, milyen koncentrációs köröket alkossunk, 
és miként alkalmazzuk a latin olvasmányi anyagot a többi szellem- 
tudományokból már elsajátított, vagy ezután megtanulandó isme
retekhez, amiről dr. Sarkadi Nagy János írt legutóbb figyelemre 
méltó cikket, szintén nem lényegtelen kérdés, de mégis a szöveg
kérdéshez viszonyítva — et tempore et usu posterius est. Elsőd- 
legesebb, lényegbevágóbb sőt conditio sine qua non : az olvasmányi 
anyag nagyon de nagyon gondos kiválogatása. És itt a Liber Sexti 
ju t eszembe. A szaktársak közül talán meg fogja nekem valaki izenni, 
hogy a középiskola alsó négy osztályának ez a remek kis kézikönyve 
miért tűn t el a latin tanítás színpadáról. Mert én nem tudom. És 
hogy azokat az eleven, vonzó, érdekes és értékes kis olvasmányokat 
miért kellett Liviusból átdolgozott, túlnyomó részben érdektelen, 
sőt unalmas darabokkal fölcserélni. Mert ezt még kevésbbé értem. 
De az a kolléga, aki erről engem fel fog világosítani — bocsánat a 
tónusért — nehogy nekem a „szerves kapcsolatokra“, „alapvetésekre“, 
„fokozatos felépítésekre“ hivatkozzék. Mert ezeket a tanár megérti, 
a gyerekek azonban nem. És hiába mondjuk nekik az unalom percei
ben, hogy vegyetek erőt magatokon, érdeklődjetek, ne ásítozzatok, 
hiszen ez az unalom mindössze csak négy évig, esetleg nyolcig tart, 
és hát hiába, ez az a bizonyos keserű gyökere a tudománynak, és 
majd 30 éves korotokban meg fogjátok ízlelni a keserű gyökerű fa 
gyümölcseinek édességét... És ezen az sem segít ám, ha azt a Livius 
anyagot dramatizálással próbálom vonzóbbá tenni. Mert úgy járunk 
vele, mint egy minapi rádióelőadással. Az előadó a balatoni jégvitor
lázást ismertette. És hogy előadását elevenebbé tegye, maga mellé 
vett egy deuteragonisztészt. Aki időnként és helyenként és közön
ként (fölösleges) kérdéseket intézett hozzá. Ilyenformán : Második 
színész : „No és mondja kérem, ezidőszerint hány jégvitorlás van 
a Balatonon?“ Első színész : „Hány? Körülbelül 68 !“ Második 
színész : „68? No ez már igazán szép szám.“ És így tovább. Amiben 
nincs sucus, abból nem lehet nedvet kifacsarni. Es ha a taplót 60 
gyerekkel vállvetve facsargatom is, abból nem jön ki nedű, legfel
jebb valamennyien halálosan belefáradunk. Mert az, hogy a sas 
Lucumo fejéről lekapja a kalapot s aztán megint visszateszi, ez 
kérem nem érdekli a gyereket. Még a tanárt sem. Mert nem jön ki 
belőle semmi. Abból pedig, hogy veiibeliek betörtek a rómaiak szántó
földjeire és a nyájakat elhajtották, a rómaiak meg visszatörtek és



Rab István : A latin szöveg kérdéséhez.13C>

visszahajtották, nemcsak hogy szintén nem jön ki semmi, amin 
épülni lehetne, hanem — tan t pis -— a hottentotta morálja jut az 
ember eszébe, akitől mikor a hittérítő tízévi keserves oktatás után 
megkérdezte, hogy most már mondja meg, mi a jó és mi a rossz, 
így fe le lt: „Jó az, ha elhajtom a szomszédom marháját, rossz az, 
ha ő hajtja el az enyémet.“ Abból azonban, hogy az ezeréves római 
birodalom legbecsületesebb embere, az öreg Cato, mikor hispániai 
quaestor volt, az állam vagyonának kimélése céljából kincstári lovát 
a legsoványabb abrakon tarto tta , és mikor a vén keshedt gebe elhul
lott, megnyúzatta, bőrét egy hatosért eladta, és mikor hivatali 
évének letelte után Rómába visszatért, első útja az aerariumba veze
tett, hogy a lóbőr árával elszámoljon, ebből már jön ki valami. Ez 
először derültséget kelt, azután csudálatot és lelkes bámulatot. Ebben 
van sucus. Ez többet ér, mint egyheti száraz moralizálás. És bizo
nyos, hogy mély nyomot hagy a gyermeki lélekben.

De ne szaporítsuk a szót. Ad inceptum redeamus. A legelső, de 
legeslégelső szempont legyen az olvasmányok kiválogatásánál a darab 
tartalmi érdekessége. Aminek persze korántsem Livius lesz az egyed- 
árusítója. Érdekes apróságok,'anekdoták jellemző kis történetek Róma 
történelmi nagyságairól : van nagyon sok, csak össze kell szedni 
őket a legkülönbözőbb auctorknál és ahol szükséges, nyelvileg á t
dolgozni őket az illető osztály nyelvi ismeretfokához mérve. Másod
szor legyenek ezek a darabok tárgyilag értékesek (historikum) és 
kapcsolódjanak a történelem és régiségtan legkiemelkedőbb feje
zeteihez. (Csak mellékesen említem, hogy nagyon ránkférne már egy 
eleven régiségtan is. Errenézve csak Reinach Manuel de philologie 1. 
kötetére utalok.)

A fölső tagozat olvasmányainak kiválogatására a fenti két 
szempont természetesen szintén elengedhetetlen, csak itt  a tartalmi 
érdekességgel és a históriai értékességgel még az esztétikai (irodalmi, 
stilisztikai) szempontnak is párosulnia kell. A fölsőbb osztályos 
latin olvasókönyvekben nagyon sok olyan szemelvény van, melyek 
e három követelmény egyikének sem felelnek meg. Hogy mit csinált 
Metellus Zámánál, vagy Márius Yágánál, ez tartalmilag nem érdekes, 
történetileg nem jelentős, és művészi előadás szempontjából nem 
tanulságos. A szemelvényekben mégis hosszú oldalakat tölt ki. 
A Muthul folyó melletti csata leírása oly szétfolyó, hogy arról egy 
harctéri vázlatot emberfia nem tud készíteni. És oldalakat foglal el. 
Ellenben Márius beszéde a 85. fejezetben minden pedagógiai kívá
nalomnak megfelel. Ez a beszéd az egész Jugurtha-háborúra, a tör
téneti háttérre, az egész kor eszméire és vajúdásaira éles fényt vet, 
a többi csak „köret.“ Maga Sallustius sem szánta egyébnek. S a 
szemelvények összeállítója mégis jónak látta ezt a sok garnírungot 
feltálalni a különben igen ízletes, de kicsiny pecsenye mellé.

Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy az érdektelen és érték
telen szövegeket dobjuk félre és szerkesszünk egy (vagy több) jó 
chrestomathiát az eddig fel nem használt anyagból. De ez aztán
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«hrestomathia legyen a talpán 1 Ebbe (ha tetszik két-két osztályon
ként I-—-Vllí-ig) hordjuk össze — persze nem tővel-heggyel, hanem 
mindenütt a célokhoz alkalmazva — mindazt a tartalmilag érdekes, 
históriailag értékes és (felsőfokon) irodalmilag esztétikus szöveganyagot, 
melyet Róma szellemi nagyságai évszázadok folyamán kitermeltek. 
De mindennek csak a színe javát, csak a legeslegjavát. Tudom, hogy 
chrestomathiákat sokan elavult dolognak tartják , és félnek a tanul
mányi anyag megmerevedésétől. De ne tessék engem maradisággal 
vádolni és az „egésznek a benyomását“, a „szerves összefüggést“ 
és a szent „systema“ egyéb alapfogalmait mellemnek szegezni, 
mert a római világot a maga hézagtalan összefüggésében a közép
iskola úgy sem tudja megismertetni soha. Egyébként a rendszert én 
is tudom értékelni, de nem mindenáron. És ha fel kell valamit ál
dozni, inkább az „systemát“, mint a feldarabolt egész legszebb és 
pedagógiailag legértékesebb részeinek éltető és eleven ere jé t! Egy
szóval érdekes, értékes és esztétikus olvasm ányokat! Legyenek az 
új tanterv megalkotói és iskolai végrehajtói olyanok, mint a Horatius 
híandus doctorai, akik cukrot adnak a gyerekeknek, hogy a leckét 
szívesebben megtanulják. Legyen a latin olvasmány a gyermeknek 
örömteljes szórakozás és élvezet, és akkor a túlterhelésen is 
segítettünk. Mert nemcsak a mennyiség túlterhelő, hanem méginkább 
a rossz minőség. Az ólomsúly, mely kisebb tömegével is jobban lehúz 
bennünket, mint egy sokkal nagyobb tömegű, de értékes és szikrázó 
drágakő.

Pápa. Rab István.

M E G JE G Y Z É SE K .
\éhány szó Kezessy Zoltánnak Szemlénk februári számában megjelent 

„Űs leányközépiskolai reformot“ című cikkéhez. Teljesen igazat adok cikk 
írójának abban, hogy a tervezett reform csak a fiúközépiskolákra vonatko
zik, s elkészítésénél ezeknek vezérszempontjait tartja szem előtt. Ezek szerint 
nem volna kívánatos az, hogy leányközépiskolai reform hiányában a fiúiskolái 
tanterv sémájába szoríttatnának a leányközépiskolák. Cikk írója sürget 
tehát egy olyan új leányközépiskolai reformot, melynek legfontosabb ténye
zője a női lélek adottságainak figyelembevétele volna. Nézzük csak a női 
lelkűiéinek adottságait, s hogy melyek volnának azok a tantárgyak, melyek 
szerinte a női hivatásnak legjobban megfelelnének. Felsorolja itt a következő 
nyolc tantárgyat : gyermekápolás és gondozás, szabás, varrás, liáztartás- 
és konyhavezetés, kézimunka, kertészet.

Nagy hibája és fogyatékossága a cikknek, hogy az írója által ajánlott 
tervezetben éppen olyan tárgyat találunk legmostohább elbánásban, inelv 
a gyengéd női lélek legközvetlenebb tényezője. Ez a mellőzött tárgya az ének. 
Az említett számban közölt tantervezet szerint igen szomorú volna a leány
középiskolák zenei élete, mert az eddigi amúgv is csekély heti kétórai ének 
már a III. osztályban heti egv órára apadna, a IV-ből pedig teljesen kimaradna. 
Lehet-e vájjon énpen a 13 éves leányok énektanulását egyszerűen ketté
vágni? Szabad-e ilyen korban félbehagyni egv talán akkor kibontakozó zenei 
tehetség kifejlődését? Hiszen abban a korban lehet tudatos énekeseket és 
zeneművelőket nevelni, amikor a gyermek lelke legfogékonyabb, 1.3—IX
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éves koráig ! Az ének nem csupán tantárgy a növendék számára, hanem nél
külözhetetlen szükséglet is, mely egész életében kihatással van kedélyére.

Az ókori népek közül különösen a görögök ismerték fel az ének jellemnevelői 
fontosságát, és felhasználták azt az ifjúság nevelésénél, ennek elsőrendű 
tényezőjévé vált, mert alkalmasnak bizonyult a lélek minden szép iránti 
fogékonyságának kiművelésére. „Athénben már Kr. e. is úgy gondolkoztak, 
hogy az éneklés jobbá teszi az ifjút, mert a dallamnak szépségében a lélek 
harmóniája fejeződik ki. Büntetés volt az, ha ettől valakit elzártak, mert azt 
tartották, hogy az énekhez, zenéhez nem értő nem lehet lelkileg művelt 
ember.“ (Sztankó.) Kell-c nagyszerűbb és hathatósabb eszköze az összetartás 
kifejlesztésének — nem csupán az iskolában, hanem kint az életben is —, mint 
a karéneklés? — Molnár Antal : „Bevezetés a zenekultúrába“ c. könyvé
ben is találunk utalást erre vonatkozólag : „Kóruséneklés a társadalmat 
összetartó mozzanatok közt a legerősebbek egyike, mivel az emberiség ősi 
indulatainak közösségén nyugszik.“

Az új tanterv szerint tehát az énekórák számát nem csökkenteni, hanem 
ellenkezőleg emelni kellene, hogy úgy, mint a torna, végigkísérje a növendéket 
nyolc osztályon keresztül. Ha eleinte még ez kivihetetlen is volna, úgy legalább 
hat osztályban kellene az énektanítást heti két órában megállapítani, mint 
az megvan a leánylíceum és kollégium jelenlegi tantervében. Vájjon mikor 
lesz az ének is annyira megbecsült tárgy, mint a torna? (T. i. a most készülő 
középiskolai tanterv keretében állítólag felemelik a tornaórák számát.) Vájjon 
megéljük-e, hogy az illetékes körök felismerik az éneknek a tantárgyak között 
való igazi értékét? Remélem, hogy az eljövendő leányközépiskolai reformban 
az ének végre az őt jogosan megillető helyre kerül. B. L.

BELFÖLDI LAPSZEM LE
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny októberi számában 

Bihari Ferenc „Az évvégi értesítők szemléje“ címen igen részletes beszámolót 
nyújt. I)r. Csapody Vera „Kísérleteztető fizikatanítás az alsó fokon“. Horvay 
Fíóbert hitsorsosunk megszívlelésre méltó indítványt terjeszt elő, t. i„ hogy 
a német nyelvi tanításban a latin betűs írással könnyítsünk ; legalábbis 
irányító rendelkezést kellene tenni, hogy milyen mértékben szabad és helyes 
a latin betűs írás bevezetése. Lapszemléjében megemlékezik Arató Amália 
az európai középiskolai leánynevelésről szóló művéről, továbbá Renner 
János „Középiskolai fizikai gyakorlatok" című úttörő könyvéről, melyről 
évek előtt megjelenésekor mi már szóltunk. A protestáns tanügy e két büszke
sége itt is méltó elismerést nyer. — A decemberi számban Bánkuti (Bászel) 
Ernő „A középiskola a magyarság szolgálatában“ című cikke olvasható. 
Könyvszemléjében Tettamenti Béla erős kritikát gyakorol a Kemény Ferenc 
szerkesztette Magyar Pedagógiai Lexikonról. Itt utalunk Szemlénkben (1932. 
évf. 332. lapja) olvasható hasonlóan sok hibát és hiányt találó ismertetésünkre. 
Sajnálatosan jellemző pedagógiai irodalmunkra, hogy alig hangzott el más, 
mint dicséret a felületes műről. Januári száma igen gazdag tartalommal 
jelent meg. Benisch Artur tanulságosan állítja össze a magyar középiskolák 
statisztikáját, ezek számának nagyfokú emelkedését. Megállapítja, hogy 
a szülők közt az alsóbb társadalmi rétegek előtérbe nyomulása a legfeltűnőbb 
jelenség — sajnos. Mióta két tárgyból nem lehet javító vizsgálatot tenni, 
az így bukottak száma 5%-ról néhol 1-7%-ra esett 1 Végső megállapítás: 
„A szegény, nagyobbrészt agrárjellegű s így az intelligenciának a gazdag 
iparos és kereskedő államoknál jóval kevesebb elhelyezkedési lehetőséget biz
tosító Magyarországon aránylag jóval több a középiskolai tanulók száma, 
mint a leggazdagabb nyugati államokban 1“ Hamvas (Holstein) Gyula a 
mindennap hírei és a tanulók lelki alakulása címen nem elég világosan kör- 
vonalazottan fejtegeti e sokszor felmerülő kérdést. Gruber Miklós az idegen
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nyelvek tanítása és a magyar stílus viszonyáról ír. Igen közelről érint minket, 
evangélikusokat Kardeván Károly cikke „Tanárnők férjhezmenetele és az 
evangélikus zsinat“. Az előzetes hírek alapján éles, de teljesen igazságos 
bírálat alá veszi azt a tervezett intézkedést, mely a tanárnőknek és tanító
nőknek a férjhezmenést mindenféle Kardeván által kimutatott álokok, vagy 
elavult elvek alapján meg kívánja tiltani. Felhívjuk a figyelmet az objektív 
szemlélő Kardeván cikkére. Bánkuti Ernőnek a decemberi számban meg
jelent cikkére Nagy Pál, volt szerkesztő felel meg, rámutatva, hogy éppen e 
közlöny hasábjain már többször volt szó a magyarosság kérdéséről, ugyan
csak Bánkúti Dezső is felhívja figyelmét arra, hogy a Protestáns Tanügyi 
Szemle régen napirenden tartja a kérdést. Érdekes rovat kezdődött Szabó 
István Andor tollából „Visszalapozunk“ címen, az egyesület életének első 
éveiről tájékoztat első alkalommal evangélikus hitsorsosunk.

A Magyar Középiskola nov.—dec. száma Prónai Lajos „Az iskola és a csa
lád nevelő iiatása“, a tanítás módszertanáról szóló részben pedig Szentmiklósi 
Péter „A nyelvtan a nyugati nyelvek oktatásában“ című cikkét hozza, mely
ben rámutat a helyesen vezetett nyelvtani tanítás fontosságára. A külföldi 
középiskolák életéből olaszországi képeket hoz, továbbá a norvégjai fizika- 
tanításról néhány szót.

A szép külsőben megjelenő Magyar Művelődés vezető helyén Bartha 
József elnöki megnyitóját olvashatjuk „Irrendentizmus és revízió“. Majd 
Sebes Gyula „Az értelmi tevékenység a cselekvő iskolában“ címen érdek
feszítően elmélkedik. Most azonban igazán időszerű Kerékgyártó Árpádnak 
„Munkatanítás, munkáltatótanítás“ című értekezése. Itt rámutat a két foga
lom különbözőségére, továbbá a túlzó munkatanítás kinövéseire, mely ön
álló gondolkozásra nevelés címén a tanulóval kíván kitaláltatni olyan dolgo
kat is, melyeknek megfejtése nagy tudósoknak sokszor egész életmunkát 
jelentett. Ugyancsak Kerékgyártó írja le a középiskolai tanárok nemzeti 
szövetségének kirándulását az óbudai kiscelli kastélyba, Garády Sándor pedig 
Hunyadi Mátyás király budanyéki vadaskertjét és vadászkastélyát. E cik
kek minden budapesti tanárnak tanulságosak lehetnek.

A Magyar Tanítóképző novemberi számában Somos Lajos a magyar 
nyelvi képzés reformjához ad adalékokat. Decemberi számában Kiss József 
szerkesztő „Iskoláink felügyelete“ címen a mostani miniszteri rendezés 
következtében időszerűvé lett kérdésről részletes képet nyújt. Éber Rezső 
a fizikatanítás aktuális kérdéseit fejtegeti.

A velünk most csereviszonyba lépett Evangélikus Népiskola most kezdődő 
negyvenegyedik évfolyamával új szerkesztő nevével jelent meg. Krug Lajos 
tízéves szerkesztés után átadta helyét az Evangélikus Tanítóegyesület elnöké
nek, Somogyi Bélának, ki beköszöntőben vázolja céljait. Kuszák István 
igaz cikkben szól arról, hogy elvész a tudomány nélkül való nép. Beszámolót 
olvasunk a megnyílt zsinatról, Igen szép a Kántori rovat, melyhez Gárdonyi 
Zoltán kottamellékletét fűzi a lap. Munkatársai között ott van Hamar Gyula 
tanítóképzőintézeti igazgató is. Reméljük, hogy testvérlapunk az új szerkesztő 
munkája révén újra arra a magaslatra emelkedik, melyen volt, s mely egyházi 
lapjaink között előkelő helyet biztosít a tanítóság most már hivatalos lap
jának.

A Sárospataki Református Lapok októbervégi számaiban a református 
kiállítás jelentőségéről ír. Január 13. számában „Goethe, mint közgazdasági 
próféta“ című cikkében Novák Sándor a nagy szellem megnyilatkozását tanul
ságosan jellemzi. Ilyenkor látjuk, milyen látnok az igazi zseni 1

A 25. jubileumi évét záró Haraugszó 31. számában Luther és az ifjúság 
(Weltler Rezső cikke) érdekelhet minket, pedagógusokat. December 9-i száma 
„Iskola és gyülekezet“ címen Kuszák István cikkét adja. A január 13-i szám
iján Seebacii András „Ifjúsági munka a gyülekezetben“ címűn értekezik. 
Folytatja 20-án és 27-én.

Az Evangélikus Családi Lap január 10-i számában Raffay püspök aján
lásával Broschko G. Adolf lelkész és dr. Németh Ödön közfelügyelő általános
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.gyűjtési felhívást intéznek egyházunk minden tagjához a budapesti leánygim
názium épületére való adakozásra. Megállapítja a felhívás, hogy az iskolát 
jövő évben kényszerűségből a Deák-téri épületbe telepíti vissza egyházunk 
vezetősége. A szükségmegoldás mellett azonban az 520 tanulóval, s közte közel 
400 protestánssal dolgozó iskola méltó épületének megszerzésére mindenki 
filléreit kéri. Kíváncsian várjuk a felhívás eredményét.

Az Evangélikus Élet október 28-án arról ír vezércikket „Mit látott a német 
kultuszminiszter Budapesten?“ Olvassuk, hogy elvitték a protestáns minisz
tert a cisztercita gimnáziumba és a Baár Madasba, de elkerülték az evangélikus 
gimnázium világviszonylatban is elsőrangú palotáját. Voltak bankettek, 
estebédek, mindig jelen volt katolikus püspök, de nem hívták meg a protestáns 
egyházak vezetőférfiait. Egyszer halkan meg is kérdezte, hogy nincsenek-e 
Budapesten protestáns püspökök ? Méltán csodálkozik a lap, hogy a minisz
térium protestáns vezetői ennyire kevéssé törődnek érdekeinkkel. — A januári 
számmal új szerkesztő neve áll a külsejében is megváltozott lap élén : Kemény 
Lajos budapesti esperes szerkeszti ezt is, ki az Evangélikus Családi Lap 
szerkesztésével szerzett magának érdemeket. Kívánjuk, hogy a hozzá fűzött 
remények beváljanak ; de nem hallgathatjuk el, milyen értéket láttunk az 
előző szerkesztőnek, Szántó Róbertnek eleven munkájában. Bizton hisszük, 
hogy az utód csak gyarapítani fogja a kedvelt, hézagpótló lapnak tekintélyét 
és olvasógárdáját. — A január 20-i számban „Az Ember tragédiája“ első 
német fordítójáról olvasunk (Károsy Pál cikke). Megtudjuk, hogy Dietze 
Sándornak hívták, evangélikus és 1864—65-ben a pesti evangélikus gimnázium 
segédtanára volt, s itt a német nyelvet tanította. Fordítása minden tekin
tetben figyelemreméltó munka.

A Keresztyén Igazság novemberben dr. Remport Elek fasori gimn. 
tanár „Fia nem volna velünk az Ür“ (124. zsoltár) fordításával kezdődik. 
Legány Dezső középfokú iskoláink múlt évéről szól tömören. II. évfolyamá
ban sokkal ízlésesebb, finomabb külsőben, gazdag tartalommal indult a lap. 
Januári számában Németh Sámuel „Középiskoláink és az egyház“ c. értekezése 
kimutatja, milyen sokoldalú munkát fejtettek ki iskoláink, s mennyire épí
tették, minden ellenkező állítás ellenére is, egyházunkat. Krónikás.

H A Z A I IR O D A L O M
Török István : Egyház és politika. Pápa, 1935. 8. r., 23 oldal. Ára 70 fillér.
E csinos, szépkiállítású füzetecske voltaképpen székfoglaló értekezés, 

mellyel a pápai református teológia egyik ifjú professzora foglalta el kated
ráját. A tárgy fontosságánál, a kérdés felvetésénél és megoldásánál, továbbá 
az író mélvenjáró logikájánál fogva azonban egv díszközgyűlés közönségé
nél nagyobbszánni nvilvánosság érdeklődésére is méltán tarthat számot. 
Illesse dicséret a szerzőt, hogy közrebocsátotta.

A kérdés felvetésére — úgylátszik — némely egyházi köröknek amaz elvi 
álláspontja, talán gyakorlatilag is megvalósításra irányuló törekvése szolgált 
okul, hogy a keresztyénségnek az egész életet átfogó hivatásából a politiká
val való foglalkozás sem rekeszthető ki. Ezzel ellentétben Szerző az egyház 
és a politika egymáshoz való vonatkozásainak pozitív és negatív irányú 
megvizsgálása utón odadönt, hogy az egyház semmiképpen ne politizáljon, 
legkevésbbé olymódon, ahogy napjainkban teszi.

Szerzővel tökéletesen egyetértünk, de a kérdést mégsem látjuk oly 
egyszerűnek, hogy rövidke értekezés keretében közmegnyugvásra elintéz- 
hetönek vélnők. Vannak eszmények, melyek épp azért eszmények, mert 
legfeljebb csak megközelíthetők, de soha el nem érhetők. Kálvin maga is éles 
határt vont az egyház és a nilág fiai hivatásának értelmezésében, de azért 
kétségtelen, hogy a maga korában és a maga környezetében igenis hatalmas 
„politikai“ tényező és személyiség volt. Míg az egyház : mondjuk, a keresztyén-
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ség a világi élet“ testébe beékelten él, alig volna szerencsésnek mondható 
az a döntése, hogy vele a kapcsolatot akár politikai vonatkozásban is meg
szakítsa. „Néni az egészségeseknek, . . . — mondja az Ür, . . .hanem a betegek
n ek ..."  — Épp ezért minél több „keresztyén“ vezetőt a politika irányítá
sának élére, értve itt „keresztyén“ jelzésen olyan embert, amit e fogalom 
az elhívás komolyságának mélységében és magasságában jelent. És itt talál
kozunk Szerző alapgondolatával, melynek a szűk keret miatt nem tudhatott 
szélesebb talpazatot rakni, hogy „ne akarjunk nyúlni az újjászületés gyümöl
csei után újjászületés nélkül“, de annak áldását az élet minden viszonylatá
ban értékesítenünk kell.

Örömmel látnók, ha a fenti címen egy kimerítő munkát adna kezünkbe 
Szerző. N. S.

Gyermekláncfű. Elemi iskolai dalok gyűjteménye. Hariponiumra feldolgozta 
B. Szűcs Ferenc. (Szerző kiadása, 1934. Debrecen.) Ezen 32 oldalra terjedő 
füzet 62 dalt tartalmaz a népiskolai énektanítás köréből válogatva, ízléses, 
könnyű és jól hangzó harmonium kísérettel ellátva. Szerző a tanítóképző
intézetek zenetanítási anyagául szánta e művet, de — mint arra az előszóban 
nagyon helyesen mutat rá — a népiskolai énektanításnak is hasznos segítő
társa lehet. Az ízléses és szépkiállítású kis füzet a haladás elvének megfelelően 
fokozatos nehézségi sorrendben két-három-négyszólamú homofón és polifón 
stílusban tartalmazza a népiskolai dalok harmóniumra való feldolgozását. 
Szólamai élnek és mozognak, s harmóniával igyekszik áthidalni a tegnap 
muzsikáját, irányt mutatva a ma zenéje felé.

Szerző értékes és kiforrott pedagógiai működésének eredménye ezen 
munka, melyet tanár és növendék egyaránt örömmel fogadhat és eredménye
sen használhat. A füzet ára 2-20 P. Vikdr Sándor.

kendőit Károly: Földrajzoktatás a cselekvő iskolában. Földrajzi gondol
kodásra való nevelés. 81 ábrával. Szerző kiadása. Szeged, 1934. Ára 12 P. 
271 lap.

Kendoff Károly Szegeden az állami polgári iskolai tanárképző főiskola 
gyakorló iskolájában a földrajz szakvezető tanára. Könyvéhez Littke Aurél, 
a főiskola igazgatója és földrajzi professzora írt Előszót. Nagyon érdekes 
és ránk protestánsokra nézve értékes ez az Előszó, mert Kánya Pált, a pesti 
protestánsok középtanodájának rendes oktatóját idézi tanúnak. Kánya 
Pálnak ugyanis 1847-ben megjelent „Földrajzi oktatás“ című könyvének 
előszavában ezt olvashatjuk: „ ...m inden  tanulmányt az emberi önálló 
művelődés eszközéül- tekintvén, a reámbízott ifjúságot öntudatos gondolko
zásra s önmunkásságra ébreszteni s benne a munkásság iránti hajlamot 
gerjeszteni s előtte irányt mutatni — vala éltem legfőbb feladata.“

„A földrajzot is. ..  ily szempontból vélvén tekintendőnek, . . .nem volt 
célom olly munkát írni, melly az önmunkásságot akár a tanuló, akár a tanító 
részéről feleslegessé tegye ; de sőt inkább célomul tűztem ki ezáltal az ön
tudattal kapcsolatos munkásságot fölidegzeni, megkedveltetni, annak irányt 
szabni ; s ekképen egyfelől a szellemi életet gerjeszteni s ápolni, másfelől 
pedig a gyakorlati élet ösvényeit egyengetni.“

Azóta majdnem kilencven esztendő telt el, és ma még mindig igyekeznek 
„megalapozni“ a cselekvés iskoláját. Pedig a mag már régen ott van a föld
ben, a regi, a tanítást hivatásuknak tartó egyszerű becsületes protestáns taná
rok, amint Kánya Pál példája is mutatja, mindig élővé, beszédessé igyekeztek 
tenni a földrajzot, feldolgozták, átélték, cselekedték tárgyukat. Természete
sen a módszer, a tudás mindig a saját koruk ismeretfokához igazodott, mert 
nem lehetett minden iskola tanára Galilei, Newton, vagy Bolyai Farkas. 
Ha azonban belemerülnénk a régi protestáns iskolák életének tanulmányo
zásába, mindenütt megtalálnánk a munkáltató-, vagy cselekvő iskoláztatás 
alapjait, hiszen a tanárok jórésze bejárta mint legátus hazánkat, sőt a kül
földet is. így megvoltak a szükséges ismeretei, amelyeket át tudott önteni 
növendékeibe. Szenczi Molnár Albert, Körösi Csorna Sándor nem állottak egye
dül a vándor, utazgató protestáns diákok sorában. Ezek a tanárok pedig,
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akik megismerték hazánkat és a külföldet, gyakorlatilag tanítottak, az élő
vizek kútforrásává igyekezték tenni a földrajzot. Csak a XX. század szemüve
gén keresztül nem szabad tekinteni őket, mert akkor még nem volt rádió, 
repülőgép, stb.

Szerzőnk— bár nem mondja ki — mintha csak a polgári iskolák igényeire 
akart volna tekintettel lenni, amikor könyvét megírta. Pedig a tárgyaknak 
egyforma a módszertana ugyanazon a fokon, legföljebb a célkitűzés lehet más. 
Mivel Teleki—Vargha : Modern földrajz és oktatása c. műve teljesen kifogyott, 
minden földrajztanárnak melegen ajánlhatjuk Kendoff munkájának tanul
mányozását. Hiszen ha jól akarunk tanítani, föltétlenül otthon kell lennünk 
a tárgyunk módszertanában is. Az anyag tudása egymagában még nem tesz 
jó tanárrá ; de maga a módszertani könyv sem, hanem csak saját magunk 
a pedagógia és a tudomány segítségével.

Szerzőnk bemutatja a földrajz fejlődését a legrégibb időktől a máig, 
amikor is mindig kidomborítja a magyar viszonyokat. A földrajzi nevelés 
célja, a földrajztanítás módszere, az értelmi nevelés kérdése, a földrajzi szem
léltetés : szülőföld, kirándulások, földrajzi képek, földrajzi kísérletek, a tér
kép, térképolvasás, tanítási példák, a glóbus, domborművek, homokasztal, 
rajzolás, a földrajzi előadóterem, a cserkészet és földrajz a főbb pontjái a 
könyvnek. Természetes, hogy hiányokat találhatunk (pl. nem említi Sáringer 
János kisújszállási tanár remek okfejtését a földrajzi alapfogalmakról), 
de ezek ellenére büszke lehet a földrajztanárság Kendoff Károly munkájára, 
mert értéket és haladást jelent. Megbecsülése, fölértékelése a földrajznak, 
mint nemzeti, mint nemzetnevelő tantárgynak, elismerése a földrajz és peda
gógiája óriási haladásának, belerögzítése a köztudatba annak, hogy a föld
rajz nem egyszerű névhalmaz, hanem okfejtő, öntudatra nevelő, az embert, 
az ember munkáját, lelkét értékelő tudomány. Megerősíti a nemzeti érzést, 
büszkén vallhatjuk magunkat magyarnak, de emberré is nevel, mert bemutatja, 
mire képes a véges emberi erő a természettel szemben, így a Teremtő minden- 
hatóságára figyelmeztet. És ez az erkölcsi tanulság tán a legfontosabb a neve
lésben. Dr. Horváth István.

Tiboldi József : Népdalok. I. kötet.
A szerző 75 dalt közöl művében, amelyek gazdag dallamévről tesznek 

bizonyságot. Kár, hogy a szerző „Népdalok“ címet adott e különben becses 
gyűjteményének, mert a népdalnak megvan a maga tipikus formája, itt 
pedig ezt a formát kevés dalnál találhatni meg. Legjobb az „Áztatóba kerül 
a k en d er...“ című (73. számú) dala, amely igazán népdal formájú, szép és 
igen dallamos nóta. Ehhez hasonló jó dalok még : a 21, 35, 46, 66, 48, 18, 9, 
10, 55, 39 (ez hasonlít valamihez 1), 11, 23, 67, 33, 36, 17, 12. számú dalok. 
A 37. számú dalban ez a rész : Szőke kislány, eszem azt a zúzádat. . . stb rész 
feltűnően hasonlít a „Ritka búza, ritka árpa. . . “ dallamához. A többit nem 
lehet népdalnak tekinteni, csak olyan ma divatos „magyar nótá“-nak (1 ?). 
Ezek nagy' részénél nagyon ugrál a melódia, ami nem népdal-stílus ; sok dal 
tömve van szöveggel annyira, hogy a „magyar nóta“ keretét is jóval túlhaladja, 
ami nem helyes (19., 20., 24., 46., 47., 49., 53., 62. számú daloknál) ; sok dal 
mintha 2 vagy 3 szakaszos kis formában szólalna meg, ez pedig csak a műdal
nál fogadható el (64., 65., 70. stb számú) ; ugyancsak a műdal sajátsága az, 
hogy az első szakasz dúrbán van, míg a második már mollban, mint a 74. 
számú dal is. A Felköszöntő nem ide való !

Ellenben érdekesek és csekély kivétellel (81., 82., 87. számúak) értékesek 
a 77—87-ig terjedő székely dalok, amelyek egy része a régi magyaros motí
vumokra vezethető vissza.

Bájosak és dallamosak a 88—100. között közölt Gyermekdalok, amelyek 
szépségüknél és könnyűségüknél fogva igen alkalmasak iskolai célokra is. 
Viszont ezek nem népdalok ! A 94. számú dal ismerős !

Megrendelhető a szerzőnél : Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. és 
minden könvvkereskedésben. Ára 4‘— P.

Szigethíj Gyula,
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

F a ra gó  llá lint Feb. 4-én elhunyt 84. életévében a református tanár-
_________________ ság cgvik legöregebb tagja. Budapesten halt meg, de

kívánságára Mezőtúron temették el. 30 évig tanított ottan, hat évig igazgatta 
a jeles intézetet, 27 évig ette a nyugdíjasok mindkisebbé lett kenyerét. Köz
ben a háború alatt kisegítette intézetét munkájával. A nyugalom éveiben is 
tovább Írogatott, cgvliáztörténeti könyvek, cikkek jelentek meg tollából, 
Szemlénknek is buzgó munkatársa volt. Leánya, dr. Szelényi Ödönünk özve
gye gyászolja családiával. A háború előtti idők jellegzetes alakja tűnt el vele, 
nyugodjék békében 1 b. d.

nagykőrösi nyugalmazott tanár 30 évi tanári szolgálat s 
35 évi nyugdíjban eltöltött, eredményben gazdag élet után 

89 éves korában folyó évi február hó 7-én elhunyt. Az izzó hazaszeretet apos
tola, az ifjúság melegszívű atyja, az egyházi élet lelkes munkása, az irodalom 
ihletett művelője s igaz ember volt, kinek emlékét az élő nemzedék kegyelettel

Az elmúlt 1934. év utolsó napján költözött el az élők 
sorából Szepesszombaton (Csehszlovákia), egv a régi 

tanári generációból ide, szülővárosába nyugdíjbavonult professzor: Wallachy 
Jenő rajztanár, aki messze a Szepességtől, a délen fekvő nemzetiségek lakta 
Üjverbász (Jugoszlávia) mezőváros gimnáziumában szolgált hasznos munkás
ságban 30 évet a rögös tanári pályán.

Szepesszombaton született 1855 január hó 1-én. Szelíd, nemes lelkülete. 
melyet a családi tűzhelyről örökölt, a tanári pályára vonzotta őt. Mint 22 éves 
ifjú 1877-ben megszerezte rajztanári oklevelét, s két év múltával került rendes 
rajztanárnak az újverbászi pártfogósági algimnáziumhoz.

Csodálatos a története ennek az exponált, nemzetiségek lakta vidéken 
1809-ben létesült, sok-sok viszontagságon átment középiskolának 1 A szűk- 
keblűség miatt hányszor kongatták meg a vészharangot ezen, sokszor év
tizedeken át kegyelem kenyéren tengedő iskola felett ! Itt említjük meg, hogy 
ezen több, mint 125 éves iskola most a szerb kormánv részéről leépítés alatt 
áll. Már csupán a négy alsó osztálya és felső osztályok közül a VII. és V ili. 
léteznek. Két év múlva a felső tagozat végleg meg fog szűnni. Az intézet ezen 
küzdelmeiből az akkori tanároknak, közöttük Wallachy Jenőnek is kijutott 
a maga része. És W. J. ilyen áldatlan viszonyok között sem hagyta el a kisded 
intézetet, pedig csak egy szavába került volna, és bármelyik intézetbe szíve
sen látják rajztanárnak. Ez nem kis érdeme Wallachy professzornak akkor, 
amikor a javadalmazás is olyan gyarló volt, hogy egy írnokot is jobban dotál
tak. Ez a szeretet, ragaszkodás intézetéhez, annak ifjúságához, kartársaihoz 
s Verbász községéhez, továbbá nemes, szerény érzülete, hazafias szelleme, fedd
hetetlen jelleme voltak azon tulajdonságok, melyek előtt mindenki meghajolt 
és hódoló tisztelettel fogta körül a pedagógust és magánembert egyaránt. 
A tanári egyéniségnek igazi mintaképe volt, aki kitartó szorgalomra és ön- 
munkásságra szoktatta tanítványait, nem riadt vissza a tapintatos szigor 
eszközeitől sem, s így a kötelességtudás erényét ápolta, fejlesztette, nevelte 
növendékeiben.

Tanári lelkes munkája mellett gondos művelője volt szaktárgyának is. 
Főleg a rajz és festészet képezték kedves foglalkozását üres óráiban is. Gon
dosan készült szép festményeit a maga kedvtelésére, önművelése érdekéből 
készíté, s családi otthona számára tévé el. Ismert szerénysége folytán szép 
festményeiből csak egy-kettő jutott jóbarátainak birtokába.

Mint a Magas-Tátra rajongója, egész sorozat vízfestményben örökítette 
meg a magas hegységnek csak általa meglátott csodálatos szépségeit. Ezeket 
a csodálatosan szép és természethű Tátra-képeket ő túlzott szerénysége miatt 
csak jóbarátainak mutogatta meg. S így történhetett meg az is, hogv Wallachy 
Jenőt, mint kitűnő Tátra-festőt csak az utolsó években fedezték fel, amikor

őrzi meg.
|\V alhiehyJeiiőJ

Sánta Béla
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végre jóbarátainak unszolására festményéit a felkai Karpathen Múzeumban 
kiállította.

Tanítványai ragaszkodó megbecsülése, szeretető nyilvánult meg minden 
születése napján, mikor is tömegesen keresték fel szerencsekívánataikkal a 
szülővárosába költözött öreg tanár urat. — Nyolcvanadik születése napjára 
is elküldték a művészkéz által festett üdvözlőiratot, de sajnos, a posta tíz 
percet késett és a szepesszombati lelkész szavait idézve : ,,a gyönyörűszép 
tablót az aláírásokkal az elhunyt már nem csodálhatta", mert 1934 szilvesz
ter napján a jó tanár nemes szíve mindörökre megszűnt dobogni.

Legyen áldott emlékezete 1 St. K.
kistételűi Walther Béla, ny. tankerületi főigazgató, az integer Magyar- 

ország jellegzetes egyénisége novemberben Budapesten meghalt. Mint a nagy
szebeni tankerület főigazgatója végzett eredményes munkát, majd a központba 
beosztva intézte a minisztériumban a középiskolai ügyeket. Hű fia volt evan
gélikus egyházának.

A magyar protestáns külmissziót gyászbaborította a Németországon 
keresztül érkezett hír, hogy Kunst Irén, a Kínában működött magyar evan
gélikus misszionáriusnő november 9-én mer halt. Rablóbanda kínzása után 
tífuszba esett, ezt legyengült szervezete nem bírta ki. Mint gyermek a buda
pesti Deák-téri evangélikus polgári leányiskola tanulója volt, a Deák-téren 
konfirmált; 1932-ben itt járt hazánkban, s akkor kedves előadásban számolt 
he a fiatalságnak misszionárius munkájáról. Az áldásos magok, melyeket a 
hitetlenek között elvetett, nevét örökké meg fogják őrizni.

A nyíregyházi evangélikus egyházközség Bencs Kálmán felügyelő helyét 
Margócsy Emil c. főigazgatóval, felsőkereskedelmi iskolai igazgatóval töl
tötte be. Erre a ritka jelenségre örömmel mutatunk rá ; a tanárság méltó hely
zetének megteremtéséhez hozzájárulnak életmunkájukkal egyes kiváló tagjai.

März konrád, bonyhádi ev. reálgimn. tanár „Magyar Asszony Imája“ 
című költői elgondoláséi és új utakon járó némajátékot írt, amelyet legutóbb 
január 15-én adtak elő a budapesti Városi Színházban, a Pro Hungária Nők 
Világszövetsége által rendezett Madách-emlékünnepen. A némajáték zene- 
kísérettel az ünnepély második része volt. A hatalmas színházat megtöltő 
előkelő közönség élvezettel nézte végig a némajátékot, mely a magyar nemzet
nek a világháború utáni leggyászosabb korszakát, az ország feldarabolását, 
a kommünt, majd pedig az összes társadalmi osztályok építő munkáját,, 
elementáris erővel ábrázolta. März Konrád eredeti elgondolását a közönség is 
megérezte. A drámai erővel változó színek, jelenetek újabb és újabb csodá
lattal töltötték el a közönséget, míg végül is, amikor Hungária a teljes glóriá
ban tündököl újra, spontán tört ki a lelkesedés a nézőtéren, orkánszerű tapssal 
jutalmazva a szerző felejthetetlen művét. (v. Zerinváry János.)

Az Evangélikus Tanáregyesület őszi közgyűlése két új szakosztály alakí
tását határozta el, a már fennálló vallástanítási mellett. Ezek egyike, az ú. n. 
humanisztikus szakosztály február 2-án alakult meg Budapesten. Dr. Doraa- 
novszky Sándor egyesületi elnök hangsúlyozta az összejövetel fontosságát, 
és üdvözölte a szép számban megjelent tagokat és érdeklődőket. Majd dr. Lo- 
sonczi Zoltán adott elő Bél Mátyásról, születésének 250. évfordulója alkal
mából és utalt arra, hogy az ő működése mintegy vezérfonala szakosztályi 
működésének is. Utána dr. Bánkúti Dezső a tanulmányi kirándulások jelen
tőségéről értekezett. Végül megválasztotta a szakosztály dr. Szigcthy Lajosban 
elnökét, dr. Zelenka Margitban pedig jegyzőjét. A természettudományi szak
osztály megalakítása is közeljövőben lesz.

A budapesti evangélikus gimnázium, leánygimnázium és elemi iskola 
január 31-én nagy alapítójának, várdomhi Simonyi Ágostonnak emlékére, 
együttes ünnepélyt rendezett. Dr. Bánkúti Dezső leánygimn. igazgató szólt a 
jótevőkről, dr. Koch István, gimn. tanár Góbi Imréről, a fasori gimn. igazgató
járól értekezett, Góbi költeményeiből Vidovszky Kálmánná tanár szavalt, 
dr. Rcmport Elek, gimn. tanár saját verseiből mutatott be egy csokrot. A mű
sort a kis elemisták kedves jelenete, a fiúgitnn. zenekara, a leánygimn. ének
és zenekara, továbbá a fasori tanárok vonósnégyeselőadása egészítette ki, s 
Grósz János elemi iskolai igazgató zárószavai rekesztették be.
Debrecen sz. kir. város és a TisiinU íli rej-irm ítu >■ egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1934 dec. 
15-től 1935 felír. 20-ig a következő díjak folytak be.

I. Tagsági díj címén : Balogh Imre D. 2*—, Nyíregyháza polg- 
20'.—, Debrecen fiúpolg. 55*—, Miskolc leányg. 105'—, Karácsony S- 
Bp. 10*—, Fejér Lajos Mezőtúr 5-—, Debrecen leánypolg. 40'—* 
Debrecen leányg. 90-—, Békés 44-—, Sárospatak gimn. 115*—, 
Szeremley Béla adom. 4'—, Boda Béla 5'—, Budai Gergely Bp. 5 '—, 
Marton Lajos Bp. 4 '—, Berettyóújfalu 268*80, Imre Sándor Bp. 14'—, 
Körös Endre Pápa adomány 4*—, Zsigmond Ferencjlp . adomány 
5 '—, Nagykőrös gimn. 85•—, Budapest gimn. 115*—, Bpest Baár- 
Madas llíc. 55*—, Faragó Bálint Bp. 5*—, Tölcséry István 5'—, Deb
recen tkpző 28-—, Pápa nőnevelő 45*—, Debrecen tnőképző 60*—, 
Hmvásárhely 13—, Miskolc reálg. 114*—, Szabó József Kecskemét 
5*—, Thúróczy D.-né 5*— P.

II . T. Gy. N. A. járulékok címén : Csúrgó 672-—, Miskolc lg.
250-— 1-300'--- h619-28, Pápa tnők. 183'68, Pápa polg. leány 138'88,
Nagykörös gimn. 692'IG, Gyünk 252*88, Debrecen fiúpolg. 2*24-f2*24, 
Debrecen leányg. 1200'—, Hmvásárhely gimn. 448'----(-194*88, Buda
pest gimn. 1190*40, Da-iavecse polg. 11 20+  121*34, Nagykőrös tkpző 
438*64, Hajdúnánás 575 6 8 , Kiskunhalas polg. 277*76, Hajdúböször
mény 712*32, Sárospatak tkpző 353*92, Kunszcntmiklós 582*40, 
Szeghalom 300*—, Békés 150*—■, Hajdúböszörmény lpolg. 239*68, 
Kecskemét tnőképző 291*20, Miskolc reálg. 672*— P.

I I I .  Prot. Tanügyi Szemlére : Csúrgó 100*—, Debrecen leányg. 
250*—, Hajdúnánás 128*50, Miskolc reálg. 50*—, Sárospatak tkpző 
79*—, Bpest gimn. 95*86, Miskolc lgimn. 50*—, Szeghalom 120*— P.

ÍV. Dóczi Imre-alapra: Székely József-alap hozzácsatolva
65*29, eladott könyvekből 7*92 P.

Jakucs István, 
pénztárnok.

Pályázati hirdetmény.

A debreceni református Kollégium gimnáziumának igazgatótanácsi 
elnöksége pályázatot hirdet egy elhalálozás folytán megüresedett 
és miniszteri engedéllyel átszervezett angol-magyar, vagy angol
latin rendes tanári állásra. A megválasztandó rendes tanár javadalma 
a nem állami tanszemélyzet részére megállapított javadalommal 
minden tekintetben azonos, vagyis a fizetési osztálynak és a lakás
pénznek megállapítása és folyósítása teljesen a státusba való be- 
sorozástól függ; semmi más egyéb eltérő illetményre jogosultsága 
nincs. A tiszántúli református egyházkerület Elnökségéhez címzett 
és szábályszerűen felszerelt folyamodványok 1935 április 7-én délig 
a református gimnázium igazgatóságának címére (Debrecen) külden
dők be. Az állást folyó évi szeptember 1-én kell'elfoglalni.

vitéz dr. Bessenyei Lajos sk.,
igazgató.

Dr. Baltazár Dezső sk.,
püspök.
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HEB RÉCÉN — BUDAPEST
KIADÓHIVATLA : DEBRECEN, REFORM ÁTUS GIMNÁZIUM.

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ_______________ Dr. KUN SÁNDOR



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. II. Gaudy László, dr. Rcll Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M E G JE LEN IK  évenként 10 füzetben.
ELŐ F IZE TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K ÉZIRA TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz ( Buda
pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

AZ E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénzárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.),\ a 40 fillér tanulójárulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához 
(Budapest, V IL , Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj.

A PR O TE STÁ N S T A N Ü G Y I SZ E M L E  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA P Z Á R T A  minden hónap 20-án.



Tájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület hulatonhoglúri üdülőtelepére

való felvételről.
1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja 

balatonboglári pompás fekvésű, saját stranddal biró, újonnan res
taurált és egy nagy ebédlővel kibővített üdülőtelepét a Református 
Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén ugyanolyan fel
tételek mellett a testvér-tanáregyesületek és a Református Lelkész
egyesület tagjai számára. Ez évi nyári szünidőre három üdülési 
szakot állapít meg :

I. Július 2-től július 22-ig. (Július 23. takarítási nap.)
II. Július 24-től augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 28-ig.
Egy-egy turnusba mintegy 50 személy (felnőtt és gyermek) 

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző- 

bizottság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban, továbbá a 25. és 30. sz. 

verandás szobákban személyenként és fekvőhelyenként minden egye
sületi tag, valamint felesége, gyermeke egy napra fizet 80 fillért, a 
hosszú épületben és a Rózsika-lakban 60 fillért. Távolabbi családtag, 
kísérő vagy látogató naponként 2 pengőt fizet szállásért.

A szobák egy, két, három, esetleg négyágyasok. Magános igény
lők, ha egyágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

Minthogy a nagy kiadások m iatt még nem tudunk teljes felszere
lést beszerezni, ezért alsó- és felső-lepedőt, törülközőt, szalvétát, 
kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként az I. és II. turnus
om 2-80 pengő, pártoló tagoknak 3-80 pengő, a III. turnusban 2-50, 
illetőleg 3-50 pengő. Háromszori étkezés naponta : reggeli (kávé vagy 
tea, vagy kakaó, vagy tej két süteménnyel, vajjal, vagy gyümölcs
ízzel) ; háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sült körettel, 
tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt); kétfogásos vacsora (friss hús 
körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tíz éven aluli gyermekek a koszt árának felét fizetik. Tíz éven 
felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre kötelező 
az egész adag rendelése.

Rorravalóul minden személy hetenként egy pengőt fizet.
4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak 

gyógydíj, kurtaxa, forgalmiadó és egyéb mellékdíj címén kell fizetni 
naponta minden felnőttnek 40 fillért, 2—40 éves gyermekeknek 
2 0  fillért, 2 éven aluli gyermekek e címen semmit sem fizetnek.



5. Az igénylést 1935 június hó 2-ig kell dr. Kun Sándor gondnok 
címére (Debrecen, Református gimnázium) beküldeni a következő 
jelentkezési minta szerin t:

JELEMTKEZÖ-LAP.

1. N é v ...........................................................................................................
2. Mely intézetnél m űködik?...................................................................
3. Mely időszakra kívánja beosztását?..................................................
4. Ha ez nem teljesíthető, kíván-e más időszakot igénybevenni?........
5. Hányszemélyes szobát kér? ...............................................................
6 . 80 vagy 60 filléres szobát óha jt-e? .............................. ....................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében?.............................................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendők.)
8 . Esetleges kívánalm ak...........................................................................

6 . A beosztás és a szobák kijelölésének ügyében az intéző- 
bizottság dönt.

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 9-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 16-ig az intéző- 
bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 16-ig a 
gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépettnek tekintjük.

Aki a beosztás elfogadása után bármi okból nem veheti igénybe 
az üdülést, csak abban az esetben mentesül a szoba árának meg
fizetése alól, ha szobáját valamely más kartársunk kiveszi.

8 . A szobák és a koszt árát az üdülés egész idejére Balaton- 
bogláron mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni.

9. Az üdüléssel kapcsolatosan bármely kérdésben dr. Kun Sándor 
gondnok ad felvilágosítást.

Elnökség.

V á ro s i n y o m d a ,  D e b re c e n .  19 3 5 — G 7i
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I FIN Á C ZY ER N Ő
1860—1935.

Fináczy Ernő a Pázmány Péter Tudományegyetem nyugalmazott 
tanára, a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Magyar 
Tudományos Akadémia osztálytitkára február hó 26-án elhunyt. 
Ravatalát a nagy embert megillető kegyeletes érzésekkel vették körül 
a magyar közélet, a közoktatásügy, a tudomány képviselői és a tanít
ványok serege.

Ez eredményekben gazdag élet m int tudós, mint nevelő, mint 
kultúrpolitikus fél évszázadon át állott a nevelésügy szolgálatá
ban, elmélet és gyakorlat e dús élettartalomban kiegészíti egymást, 
és egy magasabb egészben egyesül.

Első szerelme a klasszika-filológia, m ár 18 éves korában tanul
mánya jelenik meg szaktudománya egészen speciális kérdéséről. 
És e szerelme elkíséri a sírig. A klasszikus műveltséget, Hellász és 
Róma nevelő erejét a meggyőződés nagyobb erejével senki sem védel
mezte kortársai közül. Tudós erényei : a lelkiismeretes pontosság, az 
akribeia, áhítatos figyelme a tények iránt, az értelmezés ereje, az 
analízis és szintézis teljessége, módszeressége e kedves stúdiumában 
gyökereznek.

E tudós erények különösen érvényesülnek később vállalt szak- 
tudományában, a pedagógiában, ennek is abban az ágában, amely
ben legmaradandóbbat alkotott : a neveléstörténelemben. Először a 
magyar közoktatás mnltja vonzotta, megírta a magyar középiskola 
múltját (1896) és az I. Ratio történetét (1889, 1902). Majd a nevelés 
egyetemes történetében mélyedt el, és egy hosszú élet lankadatlan 
szorgalma megajándékozta nemzetét a nevelés egyetemes történeté
vel, amelynek utolsó kötete (Neveléselméletek a XIX. században) 
az elmúlt évben jelent meg. Mint hisztorikus az egyes korok pedagógiai 
gondolatait és intézményeit a kor eszmeáramlataiból és sajátos belső 
történeti föltételeiből vezeti le, és érdemük, objektív jelentőségük 
szerint méltatja. Az objektivitás domináló karakterjegye Fináczy 
Ernőnek : noha buzgó katolikus, nem húny szemet a protestantiz
mus nagy művelődéstörténeti érdemei előtt. E tárgyi jelességek 
mellett neveléstörténelmének értékét különösebben emelik írói

í
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kvalitásai: stílusának szemléltető ereje, művészi lendülete, amely 
különösen ott éri el tetőpontját s lesz magával ragadó, ahol az antik 
világ neveléséről, e világ későbbi hajtásáról : a renaissanceról elmél
kedik és a Cortegiano szellemét rajzolja szárnyaló beszédével.

Fináczy m int elméleti pedagógiai író, mint didaktikus és meto- 
dikus is a történetíró módszerességével jár el. Elmondja a kérdés 
történelmi előzményeit, vázolja és kritikával kíséri a mai felfogásokat, 
és e tudós óvatosság után következik a maga véleményének kifejtése. 
Ily szigorú módszeresség, ily tárgyilagosság mellett is szubjektív. 
A korszerű pedagógiai kérdések tárgyalásánál épúgy, mint letűnt 
korok iskolai életének megjelenítésénél érezzük mondataiban a meg
győződés erejét, a gondolatok élményszerűségét: az író nemes egyéni
ségét.

Mint elméletíró vérbeli pedagógus, aki — noha történelmi 
tanulmányai során nőtt naggyá — mindig ifjú m aradt : éber figye
lemmel kísérte szaktudománya fejlődését, itt minden új gon- 
dololatot megvizsgált, s ha éles tekintetét kiállotta, vonakodás nél
kül approbálta azt. Együtt fejlődött szaktudományával. A nagy 
pedagógusok közül Herbart és Kármán voltak reá nagyobb hatás
sal. Az ő tanítványukra vall pedagógiai ideálizmusa és optimizmusa, 
reménysége az emberiség és a nemzet tökélesedése iránt és bizalma 
a nevelés erejében.

Fináczynak megadatott, hogy elméleti készültségét a gyakor
latban is érvényesíthesse. A középiskolai törvény, az 1883 : XXX. 
törvénycikknek mint miniszteri tisztviselő, mint szakreferens egyik 
értelmezője és végrehajtója. A gyakorlat kérdéseibe a tudós alapos
ságával és lelkiismeretességével merült el. Lelkiismeretessége mellett 
tapintatosságával használt legtöbbet, amelyre a mi nehéz nemzeti
ségi és felekezeti j vonatkozásokkal megterhelt iskolaügyünk inté
zésében különösen szükség volt.

Az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak 1901-től tagja, 1905— 
1919-ig alelnöke. Ez utóbbi minőségében mint tantervek és utasí
tások készítője, reformok kodifikátora a magyar közoktatásügy 
irányítója. I tt is az, aki írásaiban : tiszteletben tarto tta  mindazt, 
ami a múltban értékesnek bizonyult, az újban pedig felismerte a 
maradandót, hangzatos jelszavak nem tévesztették meg.

1904—1925-ig a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. Őre volt 
ez őrhelyen a m últ tisztes hagyományainak, gondozója a pedagógia 
klasszikusai hagyatékának, szószólója a józan haladásnak. Elnöki 
megnyitói, javaslatai útjelző oszlopai a magyar tudományos peda
gógia fejlődésének.

1901—1931-ig a budapesti tudományegyetemen a pedagógia 
tanára. Nevelő feladatát hivatásnak érzi, és páratlan felelősségérzet
tel látja el tisztét. Fináczy jól ismerte a középiskolát, jól ismerte 
annak szükségleteit. Jól tudta, hogy feladatának csak úgy felelhet 
meg maradéktalanul, ha mint professzor a középiskola gyakorlati
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szükségeit szem előtt tartja : elsőrenden tanárokat nevel. Innen a 
törekvése : a pedagógia múltját és jelenét értékesíteni a leendő tanár, 
az iskola, a nevelés szempontjából. E programmot meg is valósí
totta, a tanítványok, tanárnemzedékek hálával emlegetik Fináczy 
Ernő nevét.

Fináczy évtizedeken keresztül volt a magyar neveléstudomány 
representative man-je. Mint tudós, mint író, mint szervező, mint 
elméleti és gyakorlati pedagógus büszkesége volt a magyar pedagógiai 
életnek, munkássága díszére vált volna bármely nyugati kultúr- 
közösségnek is.

Emlékezetét kegyelettel őrizzük. Papp Ferenc.

Néhány perc az új pedagógia műhelyeiben.

A tanév elején három, új pedagógiai rendszerű elemi iskolát 
látogattam meg Budapesten a tulajdonos-igazgatók szíves, kartársi 
figyelmességű engedélyével és kalauzolásával.

Tanulságos, sokszor meglepő, sőt megindító élményeimről szeret
nék most röviden beszámolni látogatásaim sorrendje szerint.

Először Nemcsné, Müller Márta I. Tigris-utca 41. sz. alatt 1915 
óta működő Családi Iskoláját kerestem fel. A kisdedóvodát 20 gyer
mek látogatja, a négyosztályú, osztott elemi iskola egyes osztályai
ban a létszám nem haladja meg a 15-öt. Az igazgatónő, Nemesné 
Müller Márta azonban megjegyezte, hogy rendszerét 20—25 tanulós 
osztályokkal is kipróbálta már.

Természetesen az Állami Tanterv a kötelező, de mert az iskola 
munkájának felépítése más, a munka természetéből folyólag a tan
tervi anyagnál többet dolgoznak fel.

Az anyag összeállításában a főelv a koncentráció és e mellett 
az evolúció. P. o. a IV. osztály anyaga Nagy-Magyarország. Kiindul
nak a föld történetéből, amint leszakadt a napról. Azután kutatják, 
hogyan keletkeztek a hegyek, a vizek, milyen az éghajlat, flóra, fauna 
(Magyarország vizei, hegyei, éghajlata stb. mindig ezzel kapcsolat
ban). A geológiai történetet a kultúrtörténetem, az emberiség törté
nete követi. Végigjátsszák a kultúrtörténeti korokat. (Magyarország 
története ezzel párhuzamos.) Azután jön a mai Magyarország élete. 
(Élelmezés, ipar stb.) Ehhez a főtárgyhoz kapcsolódik a számtan, írás, 
olvasás, rajz, drammatizálás stb. szoros egységben. Az erről tanultak 
lerögzítésére szolgál az ú. n. főtárgy füzet.

A gyermekek és a tanítók minden tanítási egység előtt közös 
tervet készítenek. P. o. Magyarország élelmezésénél feljegyzik közö
sen, hogy a főtárgyat számtanban, rajzban, konstruálásban stb. 
hogyan fogják feldolgozni, mit fognak hozzá megnézni, elolvasni.

í*
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Az így megállapított közös terv, az egység teljes feldolgozása a la tt 
kint van a falon. Tehát a gyermekek a munka egész tartama alatt 
látják a célt.

Az írást és olvasást a tanköteles korban kezdik tanítani. (Az 
óvodában még nem.) Nem fonomimikával, hanem a Berthold Ottó- 
féle módszer szerint. (Lehrgang der Zukunftschule. Berlin.) A hangok
nak a gyermekek maguk adnak nevet, a hang kimondásakor látható 
szájállás szerint (ó =  kerekszáj, m =  mozgószáj [mama], á =  ajtó
száj, p =  pattanó-száj, r =  nyelvpergető-száj, stb.). Hangoztatás 
után a betű nyom tatott formáját m utatják meg. A mi zsoltármutató 
táblánkhoz hasonló keretbe rakják, szók szerint csereberélik és így 
3—4 hónap alatt olvasnak. (Erősen hajtva ennél jóval rövidebb idű 
alatt is ment.) A Luttor-féle reformírás szerint írnak, vágottvégű 
toliakkal. Palatáblát nem használnak, csak ceruzát és tollat. Az álló
írás a betű-formát leegyszerűsítve mutatja, de később dűlt is lehet. 
A Luttor-féle reformírás hátránya, hogy a betűt több formában 
tanítja, sígy nincs idő a beidegzésre. Most kísérleteznek a leegyszerű
sítéssel.

A gyermekek általában mindig valamely cél érdekében dolgoznak. 
Kiállítást rendeznek, vagy p. o. a III. osztályban természetrajzi 
lexikont készítenek, Vagy táblázatokat állítanak össze és ezt hasz
nálják.

Nagy gondot fordítanak a szociális érzés fejlesztésére. Az erkölcsi 
nevelés is cselekvő. A III. és IV. osztály tanulói ,,Szeretetegyesiilet- 
ben“ tömörültek. Ezt az igazgatónő vezeti. Az egyesületben nagy- 
és kispajtások vannak. A nagy a kicsit minden lépésénél gondozza. 
Az egyik gyermek három színházjegyet vett : egyet a mamának^ 
egyet a kis pajtásának és egyet magának. Minden gyermek vállal 
valami munkát, amit felelősséggel végez (virágot gondoz, u ta t 
seper, padot törül stb.). Igazi mozgalmas élet folyik. A III. és IV, 
osztály havonként egy-egy bírót választ, és a két osztály közösen egy 
főbírót egész évre. A bírók a törvénykönyv alapján ítélkeznek. A 
törvénykönyv évről-évre módosul a felmerülő szükségletek szerint. 
A törvényeket a Szeretetegyesület ülésein hozzák. Ilyen törvények 
vannak p. o. „Verekedni csak avval szabad, aki maga is akar“, vagy 
„Egyszerre csak öt gyermek lehet a fán.“ Több gyermeket a fa nem 
bír el, s a le és felmászásnál könnyen összeütköznek. Tehát nem til
tanak el valamit, amit 8— 10  éves gyermekeknek megtiltani meddő 
és felesleges, hanem megfelelő szociális keretek közé szorítják a vere
kedést, fáramászást stb.

A gyermek, szakíródalmilag sokszor emlegetett alkotó képes
ségének (Die schöpferische Kraft des Kindes) egyik megnyilatkozási 
alkalma és kerete az ú. n. osztálynapló. Nem a mi iskoláink ügyviteli 
naplója ez, hanem az egy osztályba járó gyermekek közös, napló
szerű emlékirata. Mozgó lapokra írják fel a gyermekek élményeiket 
és beragasztják a naplóba. Bajzokkal és fényképekkel élénkítik. 
A kicsinyek, amíg nem tudnak írni, kis életük fontos mozzanatait
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tollbamondják a tanítónőnek. P. o. Tegnap zsúr volt nálunk, mondja 
•egy kis leányka. O tt volt Marianna is. ő t  szeretem. Vasutas az apu
kája, anyukája szépen énekel. Én is énekesnő leszek. (Marianna 
arcképe beragasztva).

Néhány mondatból milyen nagyszerű betekintés a gyermek 
leikébe !

Június közepétől július elejéig kiállítási rendeznek a gyermekek 
munkáiból. Nem a szokásos és közismert, mamákat, közeli és távoli 
nénikéket agyondolgoztató Potemkin-kézimunkakiállítás ez, bár 
kézimunka is kerül kiállításra, de minden ide tárul, amit az osztály
ban együtt, egy tárgykörre vonatkozólag agyagból, szalmából, 
gyékényből, drótból, szövetből maguk a gyermekek készítettek. 
Éz az évvégi kiállítás is egyike azon munkakereteknek, melyek gyer- 
mekiesen érzékelhető cél szolgálatába állítják a tanulók munkáját. 
A végső rendezés, összeállítás pedig rengeteg alkalmat ad bizonyos 
irányú képességek kibontakozására. Vannak olyan gyermekek, akik 
ilyenkor olyan csúcsteljesítményekre képesek, mint máskor soha, de 
van olyan gyermek is, aki a végső, nagyobb erőfeszítést és lázas 
munkát igénylő rendezői tevékenységet nem vállalja.

Az iskola munkájában nagy szerepe van a játéknak. Társasjáté
kokat dolgoznak fel tanulmányi célra. (Számoláshoz, földrajzhoz.)

A tiszta fegyelmezés itt alig probléma. A Szeretetegyesületben 
minden előkerül. Más iskolában négy éven á t is csúfolhatja egyik gyer
mek a másikat. I tt nem lehet.

A tanítási órák mozgalmasak, kedvesen derűsek és gazdagon 
■eredményesek.

Felszerelés nélkül, szegényesen ellátva, mégis minden kísérletet 
elvégeznek a saját maguk készítette eszközökkel. Láttam a IV. 
osztályosok által készített megfigyelő táblákat. A szempontokat a 
tanító adja. P. o. Őszi megfigyelések cím a la tt az egyik gyermek 14 
fajta őszi virágot szedett össze lenyomatban. Rajz is van. Újságból 
kivágott kép is. A IV. osztályosok egyenkint elkülönített tanul
mányi naplókat vezetnek. Ezekben a füzetekben a tanítások mene
tének illusztrálását és fogalmazásokat láttam .

A tanulókról az igazgatónő által szerkesztett lélekrajzi meg
figyelő-lapokat vezetnek.

Ha nagyon rövidre fogva összegezni akarom megfigyeléseim 
eredményét, ezt mondhatom : az iskola, mint „cselekvő“ iskola erősen 
foglalkoztatja a gyermekeket. A munka, bár játékszerü, de terv
szerű. A gyermekek képességei teljesen érvényesülhetnek. A tanítók 
alkalmazkodnak az egyéniséghez, amelyet egyenként tanulmányoz
nak. A szociális érzés hatalmas nevelő-intézménye a Szeretetegyesü- 
let. Az osztálynaplók ezernyi élménye, mély betekintést nyújt a 
gyermekek leikébe. A munkakeretek közös célkitűzései és erős kon
centrációi az érdeklődés ösztönző felkeltői és a munka serkentői. 
A fegyelem és rend nem feszes és terhes, hanem, mint az iskola leve
gője, teljesen családias.
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Az iskola irodalmáról „A Jövő Űtjnin“ című pedagógiai folyó
irat tájékoztat bővebben. Itt az igazgatónő, Nemesné, Müller Márta 
sok, értékes elméleti és gyakorlati cikke mellett Halász Jenny és 
Ozorai Gizella neveivel találkozunk.

He
Október 2-án dr. Domokos Lászlónál., Bíró-utca 16—18. sz. a la tt 

levő Új Iskolájának elemi iskolai tagozatát látogattam meg. Az iskola 
1914 óta működik. Claparéde E. Maison des Petites-jével egyidős.

Az iskola 1933—34. évi Értesítője e kérdésre — Mit akar az 
Űj Iskola? — a következőképpen felel : „Kutató munkára felkészült 
nevelő-oktatókat akar kiképezni, azért végez megfigyelést, vizsgá
latokat, gyűjt nevelési adatokat. Felfedezteti a nevelőkkel a gyer
meket, hogy fejlődésének élettani és lélektani törvényeire építsék 
nevelő munkájukat. A gyermek szellemi kibontakozásának eszkö
zévé az iskola az önálló tevékenységet tette meg, amely kifejleszti 
az egyéni képességeket. A cselekvő gyermek a könyv szövegének meg
tanulás helyett, megtanul jelenségeket megfigyelni, kísérletezni, 
gyűjteni, adatokat összehasonlítani, belőlük következtetést levonni 
és azokat munkafüzetében (Itt „Kincses füzet“-nek nevezik) feldol
gozni. Az iskola az egész gyermek formálására törekszik s ezért nem 
hanyagolja el az értelem fejlesztése mellett az emberi magatartás 
döntő tényezőjét, az akaratot és az érzést. A cselekvő gyermek meg
ismeri az akaratmegfeszítés, a kitartás, a célért való küzdés nehéz
ségeit. De megismeri az osztályközösség együttes életében az etikai 
magatartás legfőbb rugóját is : a mással együttérzést, a segítést, a 
más örömén érzett örömet is.“

Az iskola ezen célkitűzése csak az intenzív gyermektanulmány 
segítségével érhető el, s az egész iskola gyermektanulmányi alapra 
épített nevelési kezdeményezés, amely szép eredményeket mutat fel.

Ennek a fejlődéstani pedagógiának Nagy László volt az alapvetője, 
s az Új Iskola elméleti és gyakorlati továbbfejlesztője és kísérleti 
telepe.

Az igazgatói iroda legszembetűnőbb helyén az Új Iskola tanítási 
rendjének, Nagy László és dr. Domokos Lászlóné által összeállított 
fejlődéstani táblázatát látjuk, amely feltünteti az életkorok domináló 
funkcióit, ezek foglalkoztatását és a módszert. Egy másik táblá
zaton a receptív és a cselekvő iskola összehasonlítását láthatjuk a cél, 
a szellemi munka mozgatója, a fegyelem eszköze és a foglalkoztatás 
tárgya szerint.

Az Új Iskola tanulmányozza a gyermeket és annak természetes 
megnyilatkozásait az iskolába lépés első pillanatától kezdve. Azzal 
kezdik, hogy mindenféle anyagot tesznek az iskolába jövő hatéves 
gyermek elé ; színes táblakrétát, színes ceruzát, színes papírt (a 
fekete fali tábla minden gyermek számára elég). Egész ív színes 
csomagoló papírt feszítenek a falra, a színes kréta használatára. 
Ezzel a nagy méretek vonzását próbálják ki. Adnak nekik tűbe fűzött 
színes pamutot, sok tarka golyót, ruhadarabokat, homokot, agya
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got, építőkockát, gesztenyét a tüskés zöld takarójával, dugót, pálci
kát, tölgymakkot, kukoricatorzsát, mákfejet, burgonyát, kukorica
bajuszt, árvalányhajat, drótszöget, dobozt. Ennyi foglalkozásra 
indító holmival szemben megfigyelik a gyermek magatartását. Az 
ilymódon munkára megmozduló gyermekkéz a saját lelki arcképé
nek első vonásait rajzolja. Az első napokon az egyéniség megnyilat
kozását és igényeit lesik a vezetők.

Mikor ezekről a kezdeti megfigyelésekről beszélnek nekem az 
igazgatónő és a tanítónők, szavaikat áttüzesítette az átélt ,,érdek
lődő izgalom“ és a „felfedező öröm“ melege. Ezeknek a megfigyelő 
napoknak élményeiről dr. Domokos Lászlóné „A tevékeny tanulók 
és osztályuk jellemző vonásai“ című értekezésében (L. a Gyermek 
1933. évi júniusi számát) így ír : „Nem felejthetem el azt az élményt, 
miként bámultuk meg az első esztendőben Ferenczy Ella korán el
hunyt nagytehetségü munkatársammal az első napok egyikén, az 
egyszerű kavicsból alkotott figurákat, sorokat, láncokat, állatkon
túrokat. Nem is a művet, hanem azokat a sokat ígérő belső ember
kéket, akiket a művek alkotói magukban hordoztak. Kész program- 
mot adtak nekünk. Az egyik azzal, hogy alakító erőt m utatott, a 
másik azzal, hogy az amorf kezdetlegesség fokán állt, a harmadik 
azzal, hogy egyebet sem csinált mást, mint csapkodott a kaviccsal 
és élvezte a kopogás érzéki hatását és ritmusát. . . “ A megfigyelések 
ideje alatt a gyermekek viselkedése a következő fázisokat m utatta :
1. Érzéki fok. Ismerkedés az új anyaggal. (Gyúrás, csapkodás és 
rakosgatás). Ez a funkció játék. (Mozgás a mozgásért.) II. Az anyag 
kipróbálása. I tt  már a cselekvés mögött valami szándék is észrevehető. 
III. Mutatkozik az egyéni kezdeményezés. IV. Az önállók a maguk útján 
járnak. (A többség utánoz.) V. Az önállók körül csoportosulnak, tár
sulnak játékra, vagy munkára. VI. Elmerülés a munkában, ennek 
öröme, az öröm felkiáltásai, ha az alkotók vannak többségben. Ha a 
tervszerűtlenül dolgozók vannak többségben, akkor a versengés, 
vagy a rombolás fázisa látható.

Az elemiben, a gyermekek munkája közben 6—10 éves korban 
is megmutatkoznak a típusok, egy egyszerű — szóban is történ
hető — leírásban. Ilyen típusok : 1. a gépies, improduktív típus,
2. a reproduktív, leíró típus, 3. a szubjektív, elbeszélő-érző típus és 
4. az alkotó típus. A munkatípusok, leegyszerűsített végeredmé
nyében három főformát mutatnak : 1. az alkotó munkás, 2. az utánzó 
munkás és 3. a kényszermunkás típusát.

Ebből a nagyon vázlatos feljegyzésből is nagyszerű távlatokat 
láthatunk meg, amelyek elemi erővel kényszerítik az embert elmé
lyedésre, de erre nincs terem.

Az Új Iskola fekvése ideális. A Városmajor felett, a Svábhegy 
lábánál, a Rózsadomb egyik hajlatával és a Várhegy északnyugati 
fokával szemben, a parkírozott kertben levő emeletes házban. Az 
emeleti erkélyről kitekintve, a gyönyörű őszi verőfényben úszó lát
vány szemlélete közben az a homályosan formát kereső különös
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érzésem volt, hogy talán a Sátán egy éppen ilyen helyre vezethette 
az Üdvezítőt, mikor azt ígérte Néki : „Mindezeket néked adom, ha 
leborulva imádsz engem.“ Látja — fordul hozzám az igazgatónő — 
mi a földrajzi alapfogalmakat itt szemléltetjük.

A földszinti hallban még ott találtam a tanévvégi kiállítás csopor
tokba tagosított osztálymunkáit. A csoportokat a munkát készítő 
osztály tanulói magyarázgatják nekem az igazgatónő ellenőrzése 
mellett. Az elemi iskola II. osztályának tanulói, csoport-munkájuk
nak ezt a címet adták : A falusiak értünk is dolgoznak. A III. osztály 
munkája : A nép munkája a város szolgálatában címet viseli, a IV. 
osztálybeliek pedig a magyar puszta pásztoréletét dolgozták ki.

Ez a kiállítás itt is — mint a Családi Iskolánál is említettem — 
a cselekvő oktatás munkaeredménye. Kirándulások, néprajzi olvasmá
nyok és a múzeumok meglátogatása után közös tervet készítettek. 
A tervek összeállítása után megalakultak az egyes osztályokban a 
különböző munkacsoportok. Ezután következett a tervezés, gyűjtés, 
rajzolás, alakok öltöztetése stb. a munkára való hajlam és képesség 
szerint.

Az egyes elemi iskolai osztályok műhelymunkájában, itt is azt 
az élénk ritmusú, kedves, kedélyes hangulatú és eredményes közös 
munkálkodást láttam, amelynek végzése közben az óra végét jelentő 
csengettyűszó nem a várva-várt felszabadulást jelenti.

Munkanaplójukat Kincses füzetnek nevezték el a gyermekek. 
A füzet tartalmából csak futtában felemlítek néhány részt. Erre a 
kérdésre p. o. hogy „Hogyan fejlődik a paradicsom?“ az iskola kert
jében szerzett tapasztalataik alapján rajzzal és szöveggel felelnek. 
Tavasszal, III. osztályos korukban palántázták a paradicsomot, a 
IV-ben ősszel beszámolnak az elért eredményről. Egy másik rajzban 
azt tüntetik fel, hogy a szénatéri piacra mit, honnan hoznak. A fő
várost környező faluk földrajzi ismerete és térképe a felelet erre a 
kérdésre. Egyik lapon a Vérszerződés pontjait olvastam.

Mindent közvetlen tapasztalat, vagy önálló olvasmány alapján 
tanulnak. Könyvből semmit. Az itt lá to tt munka az 1925. évi Tan
terv1 100%-os megvalósítása.

Az egyes tanulókról pszichogrammokat vesznek fel, melynek főbb 
kérdőpontjait az igazgatónő állította össze. A kérdésvázlat, eligazo
dásul a szülőknek szól. A tanítók más utasítást kapnak és ezért nem 
alkalmazkodnak szorosan a kérdő-ívhez, továbbá azért, mert az 
igazgató irányító megállapítása szerint a személyiség csak szinteti
kus, egységes képben alakítható ki.

Az I—-IV. osztályig Életközösségi Naplót vezetnek a tanítónők. 
A szociális együttélés leírása ez közvetlen megfigyelés alapján. — 
Ebben megláthatjuk, hogy az egyén hogyan illeszkedik bele a közös
ségbe, és hogy miképpen alakul ki az életközösség, a szociális vonat
kozások átélésével.

1 10 éves lévén a Tanterv, azt hiszem ,,új“-nak már nem nevezhető
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Vannak iskolai közös gyűlések, melyeken minden osztály jelen 
van. Az osztályvezetőjüket a tanulók maguk választják. A IV. osztály
ban 9 fiú és 8 leány, leányvezetőt választott. A második legtöbb 
szavazatot kapott fiú lett a helyettes. Ez vezeti a naplót. Az ülé
seken jelentik az osztályvezetők az eseményeket. Mesét mondanak. 
(Lagerlöf : Betlehemi gyerekek). Előterjesztik, hogy az egyik gyermek 
arra kérte az édesanyját, hogy ne az osztálytársait, hanem a szegény 
gyermeket vendégelje meg. Saját verseiket is felolvassák néha. Álta
lában az önfegyelem jó intézménye ez az önkormányzati szerv. Az 
ülések a cserkészek szokott formaságaival végződnek.

A IV. osztályban láttam a múzeumot. A múzeumi anyagot évről- 
évre a gyermekek gyűjtik. A tanév elején kitűzik a célt p. o. így : 
Ebben az évben megismerjük a magyar nép életét, munkáját és 
szokásait. Erre aztán megfelelő képeket, könyveket, eszközöket, 
szerszámokat, növényt, rajzokat, kézimunkákat hordanak össze.

Tapasztalataim összegezéseként ezt mondhatnám : Az Új Iskola 
1. következetesen számol a gyermek fejlődéstani korszakaival és az 
egyes korszakok uralkodó funkcióit módszeresen foglalkoztatja a 
Nagy László és dr. Domokos Lászlóné által megállapított elvek alap
ján. 2. A receptív iskolával szemben mint „cselekvő“ iskola természet
szerűleg fejleszti a gyermek spontán megnyilatkozásait. 3. Az iskola 
az egyéniség megismerésére törekszik, ezért készít pszichogrammot.
4. Követeli, hogy a nevelő ismerje az életkor uralkodó magatartását.
5. Az iskola az osztályélet, a közösség lélektani megnyilatkozásainak 
megismerésére is törekszik, ezért vezette be dr. Domokos Lászlóné 
a) a tanítók életközösségi naplóját, b) a közös gyűléseket. 6. A taní
tók személyiségük szerint úgy vannak kiválasztva, hogy mindegyik 
az egyéni típusának megfelelő életkorral foglalkozik. (Homogén 
atmoszféra.) A tanítás itt nem mennyiséggel mér, mondván, egy év 
alatt „ennyi végzendő el, hanem minőséggel mér akkor, amikor a 
tevékenységbe hozandó erők intenzitását produkálja“ .

Az Új Iskola irodalma a Gyermek és A Jövő Űtjain című folyó
iratok köteteiben lelhető fel, ahol dr. Domokos Lászlóné és Nagy 
László nevein kívül találkozunk az Új Iskola tanítóinak és tanárai
nak neveivel. De nagyon értékes beszámolókat és tanulmányokat 
olvashatunk az iskola didaktikai és nevelői működéséről az évi Érte
sítőkben is.

*

Végül az Első Budapesti Montessori Rendszerű Óvodát és Elemi 
Iskolát (Bp. /., Krisztina-körút 155. III. e., 3. sz.) tekintettem meg. 
Az iskola vezető-tulajdonosa : Burchard Bélaváry Erzsébet.

Az iskola és óvoda — a tájékoztató szavai szerint — dr. Montessori 
Mária olasz orvos és pedagógusnő, ma már világszerte ismert elveit 
igyekszik a gyakorlatban megvalósítani és azt a szellemi és tárgyi 
környezetet megteremteni, amelyben a gyermek fejlődése akadály
talanul haladhat képessége teljes kibontakozása felé.
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Az iskolának és óvodának nyilvánossági joga van, államsegélyt 
nem élvez. A munkát a tulajdonos és egy óvónő vezeti.

A munka az állami Tanterv figyelembevételével halad, de az 
órarendhez a,,szabad foglalkozás“ m iatt nem alkalmazkodik. Van
nak közös (összefoglaló) órák is a beszéd- és értelemgyakorlatból, a 
földrajzból és természetrajzból. Hetenkint kétszer tornáznak egy-egy 
óráig.

Az iskola berendezése az előcsarnokban rögtön figyelmezteti a 
vendéget, hogy itt  „másfajta“ iskolába lépünk. Alacsony fogasok, 
a fogasok mellett ott a név, a kicsinyek (óvósok) számára egyszerű 
mértani idomok. Az óvodában és az iskolában asztalkák, keményfa 
és Thonet-székek. A közös osztályteremben nagyméretű falitáblák, 
amelyek majdnem a padlózatig lenyúlnak, úgy, hogy a széket oda
fordítva, ülve is írhatnak rá a gyermekek. Az asztalok és székek 
különböző .magasságúak. (54—68 cm. magasak, az írólapja azonban 
mindegyiknek 65 X45 cm.) Az állványokon, a falak mentén és a szek
rényekben a szemléltető eszközöknek szédületes mennyisége. Mérés
hez szükséges kartonok és testek, az érzékszervek fejlesztéséhez 
szükséges eszközök, apró kis számológépek, gyöngyök négyzetesen 
és vonalban összefűzve, kis dobozokban különböző színű kartonokon 
főnevek, melléknevek, mondatok, játékok. Az olvasáshoz, kartonra 
ragasztott betűk dörzspapírból. Mérlegek hozzávaló súlyokkal, a 
belső terem közepén egy fából készült köbméter, apró kis csengők, 
a kromatikus skála menete szerint összerakva. (Szét is szedhető.) 
Könyvek, füzetek, cserepekben csírázó növények lefedve, mikrosz
kóp, színes kréták halmaza. Ezer szem kellene hozzá, ha mindent 
észre akarnánk venni.

Ide belépve a Dottoressza szavaira gondolok : „Módszerünk 
szakított a múlt hagyományaival. Nálunk nincs iskolapad, mert a 
gyermekeknek nem kell többé mozdulatlanul ülve a tanító szavára 
figyelniük és nincs katedra, mert a tanítónak sem kell többé az egész 
osztályt egyszerre tanítania. íme az első, csupán külső jele a mély 
változásnak, mely a gyermeknek biztosítja, hogy természetes ösztö
nétől vezéreltetve, szabadon cselekedjék, s ne korlátozzák azok a 
skolasztikusoktól ránk maradt, előre megállapított elvek és előíté
letek, melyek a bűn öröklött voltát hirdetik.“

E szavakra gondolva, látni akartam a „szabad foglalkozást“ . 
És mi történt?

A tornaóra után felmenve, elhelyezkedtem a tanteremben, 
(talán inkább műtermet kellett volna írnom) körülnézelődöm, jegyez- 
getek és várok. Várok jó háromnegyedóráig, 38 év alatt beidegződött 
megszokásból várom a tanóra kezdetét, és ekkor, kérdő tekintetemre 
a vezető figyelmeztet, hogy a munka már majdnem egy órája folyik.

Tessék elhinni, nagyon meglepő ám a 22 nyüzsgő-mozgó emberke 
által így egyszerre szemléltetve látni a „szabad foglalkozást“ .

Az egyik virágot rajzol, a másik gombákat, három gyermek 
tízóraizik. (Ez sincs időhöz kötve.) A mellettem ülő III. osztályos
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kisleány a dr. Szilády Zoltán-féle, középiskola felső osztályai szá
mára írt Állattant olvassa. A „Fogalmazás és Nyelvtan“ c. füzetébe 
ki is ír részleteket. Míg én jegyezgetek, egy-két leányka jön be a 
mosdóból szökdelve és halkan énekeli a „Nem félünk a farkastól“ 
kezdetű ismert dalt. Egy kis I. osztályos gyermek mérlegen leméri 
a tanítónő ridiküljét, később egy fagolyót. A súlymennyiségeket 
csak mutatja, kimondani nem tudja, később erre is rájön, de számolni 
már tud. (Október első napjain vagyunk !) Egy fiú kis kézi számoló
gép előtt számol, egy másik a „Die bunte Welt“ Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseum kiadása Arthur Wolf lerakatából való könyvből 
népi statisztikát csinál, mert népek szerint akarja tudni, hogy hány 
ember él a világon. Közben egy kis muszlica kerül a füzetére. Az 
itatóssal elnyomja s azt mondja : „Jó lesz a mikroszkóp alá.“ (11—1-ig 
dolgozhatnak a gyermekek a mikroszkóppal is.) Jobban megnézi a 
kis lenyomott rovart és megállapítja, hogy mégsem lesz jó a mikrosz
kóp alá, mert nagyon szétnyomta. Két gyermek Hermann Ottó : 
A madarak hasznáról és káráról c. könyvéből olvasgat. A könyvet 
a II. osztályosok is ismerik, mert mikor keresték, ők mondották meg, 
hogy hol van.

A mellettem ülő III. osztályos kisleány most a füzetjébe számol. 
Megnézem mit számol? Négyzetre emeli a 23-at. Kemény karton
lapokon a 20-at és a 3-at látom előtte kétszer. Ezekből elég gyorsan 
a következő részletsorozatokat formálja :

1. 3 x  3 =  9 Mire én a szabályszerű hatvá-
2. 3 x 2 0 =  60 nyozással végzek, ő is készen
3. 20 x 3 =  60 van az eredménnyel.
4. 20x20=400

529
A fenti kis statisztikus természetrajz füzetében fecske szárnyát, 

fogoly szárnyát, hasznos madarak és karmok rajzát láttam. A másik 
csoportban, a Hermann Ottó könyvét böngészők közt, rendes eszme
csere indul meg. Véleményt nyilvánítanak, hogy melyik állat, vagy 
madár tetszett meg nekik. Amelyik megtetszett, azt le is rajzolják. 
Egy kis fiú a négyzet formára összerakott gyöngyökkel számol. Ezek
hez kikeresi a hosszában összeerősített gyöngyöket. Ha nem tudja, 
vagy nem találja, akkor először a vezető megmutatja, később maga 
is rájön.

A másik teremben láttam, hogy ketten a skála csengettyűit 
ütögették. Valami dalt szerettek volna kihozni. Ugyanebben a szobá
ban öt gyermek „parancsosdit“ játszik. A parancsos játék igy megy. 
Parancsok kötőszóval: Jöjjetek hozzám, de se rám, se egymásra ne 
nézzetek ! Ezután megkérdezi az egyik résztvevőtől, hogy mit csinált ? 
A kérdezett elmondja első személyben, hogy mit csinált, azonban a 
„de“ szócskát kihagyja. A kérdező észrevéteti vele.

Nem volnék becsületes nyelvész, ha nem akartam volna betekin
teni a Montessori-iskola nyelvtanítási módszerébe. Megmondom
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egyenesen, arra voltam kíváncsi, hogy megnevezik-e a beszéd- és 
mondatrészeket, vagy várnak a kategóriák megnevezésével Tan
tervűnk utasítása szerint a IV. osztályig? Megnyugtathatom az 
érdeklődőket —- megnevezik. Sőt a szó szoros értelmében skatulyázzák.

A nyelv és helyesírás tanítása egyes parancsszókból és később 
parancsoló mondatokkal indul meg. A nyelvtani „parancsozás“ úgy 
történik p. o. az igével, hogy a kis kartonra felírt igéket az a gyer
mek, aki a parancsot végrehajtotta, meg is kapja és a játék végéig 
megtartja. Ez segíti az emlékezetbevésést. A ,,parancsozás“-tól füg
getlenül még dobozokban is fel van dolgozva a nyelvtan, szintén 
beszédrészek szerint. Minden doboz több egyenlő kis és egy nagy 
rekeszből áll. A kis rekeszekben vannak megfelelő felírással a beszéd
részek, a nagy rekeszben a vezérmondatok. A vezérmondatok úgy 
vannak megválasztva, hogy egy-egy szóban, abban, amelynek szem
léletére a doboz való (a jelen esetben az igében) különböznek egymás
tól. P. o. Ülj a barna szőnyegre ! Térdelj a barna szőnyegre ! Lehelj 
az ablakra ! Fújj az ablakra ! A gyermeknek az a feladata, hogy 
ezeket a mondatokat a beszédrészekből összeállítsa, a parancsot tel
jesítse. A második mondatot az első szavaiból, illetve cserével képezze 
s úgy teljesítse a parancsot. Plogy ezt meg tudja tenni, tudnia kell 
már, hogy melyik szó, milyen beszédrész. Tapasztalatom szerint a 
nyelvtényekkel és beszédrészek jelentőségével teljesen tisztában van
nak, mert a tanítás induktív, szemléletes és aktív. A kategóriák meg
nevezése nem zavarja és nem hátráltatja a gyermekeket. S ő t!

Vannak földrajzi parancsok is. P. o. Akaszd ki a négy világtájat ! 
Mutass arra, amerre a nap lenyugszik ! stb.

A hibát nem mindig javítják, mert az érzékeny gyermeket nem 
akarják ezzel elkedvetleníteni.

Az olvasást és írást a más óvodából, vagy iskolából jöttéknek 
Montessori módszere szerint tanítják. (L. Módszerem könyve 48. 
lap.) Érdekes a szorzótáblájuk. Fent szorzások vannak, alattuk be
mélyedés a megfelelő számú golyócska befogadására, ilyenformán : 
1x3 , alatta három mélyedés, 2 x 3 , alatta hat mélyedés stb. Az ered
ményt kis nyom tatott papírlapokra is felírják. Rengeteg ilyen nyom
tatvány van. Használnak ezen kívül 10—10-es sorba nyomtatott, 
tehát 100 karikát feltűntető lapokat, a Kühnel-féle Neubau der 
Rechnenunterrichts c. módszertanból.

Eleven, mozgalmas élet van itt azzal a viszonylagos, teljes szabad
sággal, aminél többet, mi nagyok sem igen érhetünk el az életünk
ben, mert sorsunkat nagyobb hatalmak intézik. A Montessori-iskolá- 
ban a vezető ez a nagyhatalom. A gyermekek azt hiszik, hogy azt 
teszik, amit akarnak, de az akarásuk azokon az eszközökön és játé
kokon oldódik fel, amit a vezető ad nekik, vagy, amire felhívja a 
figyelmüket.

Az egyes osztályok tananyaga nincs szétválasztva. Akkor adja 
és engedi a vezető az egyes munkákat, amikor már haszonnal és érte
lemmel tudják a gyermekek végezni. A nyelvtan az olvasással egy
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szerre indul meg, az írásbeli számolás pedig már a II. osztályban kez
dődik, ugyancsak eszközökkel.

Nem lehet célom a Montessori-iskola teljes didaktikájának ismer
tetése, hiszen az érdeklődők bőséges tájékoztatást nyerhetnek Mon- 
tessorinak, Burchard-Bélaváry Erzsébet által magyarra fordított 
„Módszerem könyve“ c. művéből és Kiss József állami képzőintézeti 
igazgatónak Montessori tanulmányából. Az előbbi csak a kisded
óvó módszerét tartalmazza, de elkészítette a Dottoressza az elemi 
iskola módszertanát is, mintegy 700 nyom tatott oldal terjedelemben, 
amely minden világnyelven meg is jelent már. Magyarra most for
dítja Burchard-Bélaváry Erzsébet.

Tapasztalataim végeredményeként azt mondhatom, hogy a 
gyermekek aktívak, önállóak, nyugodtak. A vezető „minden min
denekben“, és mégsem feszélyező a jelenléte. A gyermekek nem 
„csak“ jelentkezéssel szólhatnak hozzá, de bármikor. Ha látják, 
hogy más társukkal foglalkozik, —• várnak.

A rendet és fegyelmet a gyermekek tartják  fenn, miután előző
leg a jó társasági magatartáshoz hozzászokatta őket a vezető.

A rendszer eredeti, és a munkájának menete nem a mi eddigi 
fogalmainknak megfelelő iskolai munka.

A Montessori-iskolába intézményesen bútorzatban, környezet
ben, foglalkozásban és módszerben bevitt „szabadság“ alapgondo
lata Rousseaura és Pestalozzira mutatnak vissza. Montessori elvei 
letagadhatatlan hatással voltak a Tantervűnkre. A látottak alapján 
úgy érzem, hogy ez a rendszer a mi nagylétszámú iskoláinkban nem 
valósítható meg. Az iskola vezetőjének véleménye szerint angol és 
holland példákból következtetve 40—45-ös létszámmal könnyen 
megvalósítható a módszer, de csak osztatlan iskolákban, vagy más 
csoportfelosztással, mint az eddig szokásosak.

Az általános elterjedésnek nagy akadálya a jelenben a Mon
tessori-iskola sok pénzt felemésztő felszerelési igénye. A szemléltető 
eszközök 80%-a egészen különleges, a mi elemi iskolai normál
katalógusainkban nem is található. Tömegfogyasztás bizonnyal 
olcsóbbá tenné az eszközöket.

Montessori szerint az emberek méltóságának a jövőben ezen az 
alapelven kell nyugodnia : „Én nem akarom, hogy engem kiszolgál
janak.“ Ezek a gyermekek már most sem szorulnak szellemi kiszol
gálásra. Fejlődnek, haladnak a maguk lábán.

*
Beszámolóm végére értem. Én magam, mint régi pedagógus 

csak be akartam tekinteni ezekbe az egészen modern embernevelő 
műtermekbe, hogy lássam az újat. A korommal járó konzervatívság 
nem tesz elfogulttá a régivel szemben, de a minden újtól félő kicsi
nyeskedő kételkedés sem te tt tartózkodóvá az újjal szemben. Most, 
amikor a gyermeklélektan még sok, vitás problémájával viaskodik 
a pedagógusnemzetség, nehéz lenne, sőt hiú merészség is azt állí



158 Dr. Ruhmann Jenő : A magyar nyelv középisk. tanításának eredményessége.

tani, hogy véglegesen „egyenesbe“ jutott a pedagógia. Ezzel még 
várnunk kell. Az bizonyos, hogy ezekben az „új“ iskolákban járva, 
sok múltbéli gyakorlati eljárásunkat kell „meghaladottaknak“ 
tekintenünk, és sok múltbeli nehézségünkről derül ki, hogy Kolum
bus tojása, csak Kolumbus kellett hozzá.

Tudvalevő dolog, hogy Kant Immánuel, mélységesen komoly 
nevelői egyéniségének megfelelően, a neofilantróp, kísérleti jellegű 
pedagógiával nem értett egyet, és a játékos tanulást egyenesen hely
teleníti. De meg vagyok győződve arról, hogy ha a königsbergi remete 
velem együtt o tt ült volna a verőfényes őszi napokon ezekben a ked
ves tantermekben, ahová felhallatszott egy világváros lihegő zaka
tolása, a levegőben fenséges biztonsággal keringő gépmadár zúgása, 
sejtelmesen beszűrődött egy távoli lakás rádiójának modern zenéje, 
és körülöttem o tt nyüzsgött, tett-vett, számolt, gondolkozott, ter
vezett és mikroszkópozott a csillogó szemű új generáció — bizonyosan 
revízió alá venné régebbi álláspontját. Miért ne? Hiszen „sapientis 
est consilium mutare in melius“ . Csudálatos világban élünk, és 
ebben a világban mily nagy csoda a gyermek, és milyen csodálatos,hogy 
évezredeken keresztül még sem ismertük eléggé !

Nyíregyháza. Nagy Vilmos.

A  magyar nyelv középiskolai tanításának 
eredményessége.

Középiskolai oktatásunk célja a törvény rendelkezése szerint az, 
hogy a magyar ifjúság vallásos, erkölcsös és hazafias szellemben 
nevelkedjék középiskoláinkban, s ott megszerezze az általános mű
veltséghez szükséges ismereteket. Ez ismeretek közt fontosságra 
első helyen állnak azok, amelyek a magyar nép múltjára és jelenére, 
nyelvére és irodalmára, valamint hazánk földjére és lakosaira vonat
koznak, vagyis a nemzeti tárgyak tanítása és tanulása áll középiskolai 
oktatásunk középpontjában. A nemzeti tárgyak fontosságát régibb 
középiskolai tanterveink és utasításaink is kiemelték, még erőseb
ben hangsúlyozza az 1924. évi törvény, a legújabb, még életbe sem 
lépett 1934. évi középiskolai törvény pedig egész oktatásunk vezérlő 
gondolatává teszi.

Azt hiszem nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, hogy a törvény 
e célkitűzése nemcsak a közvélemény helyeslésével találkozott, ha
nem a tanításra hivatott középiskolai tanári rend régóta és gyakran 
hangoztatott kívánságának is megfelelt. Magyarok vagyunk, magyar 
ifjúságot nevelünk, természetes tehát, hogy elsősorban magyarsá
gunk fundamentumait akarjuk a felnövekvő nemzedékben erős pil
lérekre rakni, s ezért főkép olyan tudományos ismereteket közölni 
vele, amelyek a magyar szellem gazdagságát tárják fel s teszik ön
tudatossá előtte. Szép nyelvünk rendszerének ismerete s irodalmunk
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remekeivel való foglalkozás által igyekszünk ezt a célt elérni, s hogy 
nem egészen eredménytelen munkánk, azt minden elfogulatlan 
bíráló megállapíthatja. A középiskolai ifjúság nagy átlaga mire el
végezte tanulmányait, megtanult helyesen írni, magyarosan és 
szabatosan fogalmazni, megismerte legalább fővonásokban nemcsak 
irodalmunk történetét, hanem olvasás és iskolai fejtegetés alapján 
sok remekét is, bőséges utalást és ösztönzést nyert arra, hogy irodalmi 
ismereteit állandó olvasással folyton gyarapítsa, irodalmi tanulmá
nyai kapcsán pedig látóköre tágult, ízlése finomodott, s kedv és érdek
lődés ébredt benne arra, hogy tovább foglalkozzék irodalmunkkal 
akkor is, mikor nem érzi már tanára irányító kezét, s nem ta rt számon- 
kérő kérdéseitől. Ha a középiskolai oktatás a tanulmányok vala
melyik ágában egyáltalán elérte vagy legalább megközelítette a tan
terv célkitűzését, nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, hogy nyelvünk 
és irodalmunk tanításában történt ez a legnagyobb mértékben.

Ezzel a megállapításunkkal azonban homlokegyenest ellenkezik 
annak a cikknek a tartalma, amely egy előkelő színvonalú, tekin
télyes és elterjedt folyóiratunknak, a Magyar Szemlének folyó évi 
februári számában jelent meg. Ebben a cikkíró, aki maga is közép
iskolai tanár, olyan bírálatot mond magyar nyelvi és irodalmi taní
tásunkról, ami súlyos vád középiskoláink, főkép pedig a magyar 
nyelv és irodalom tanárai ellen. Kemény vádja így hangzik : ,,A nyol
cadik év végén a tanuló nincs tisztában a magyar helyesírással, 
nyelvtani ismeretei elégtelenek, stílusa gyatra, esztétikai tudása 
zavaros és felszínes, az irodalomtörténetet pedig csak egy csomó 
színtelen adat képviseli úti tarisznyájában.“ Majd lejjebb : „A nyol
cadik év végén a tanulók elenyészően kis százaléka rendelkezik a 
kívánatos fokú stíluskészséggel.“ Aztán fölveti a kérdést : „Mivel 
magyarázható a középiskolai magyar oktatásnak ez a sajnálatos 
sikertelensége, mondhatnám : teljes csődje?“ Cikkének többi részé
ben ez állítólagos sikertelenség okait vizsgálja, s rámutat a tanterv 
és a tankönyvek hibáira, a zsúfolt létszámú osztályok okozta nehéz
ségekre, a tanárképzés hiányaira stb., s megjelöli azokat a módokat, 
amelyek alkalmasak volnának a tanítás eredményének fokozására. 
A cikknek e részével nincs okunk vitába szállni, sőt azzal, mint 
a szakembereknek régóta hangoztatott kívánságával nagyrészt 
egyetértünk, de nem mehetünk el szó nélkül ama súlyos vád mellett, 
hogy középiskolai magyar tanításunk sikertelen, mert ez a vád sokkal 
kisebb mértékben sújtja tanügyi hatóságainkat és a rossznak mon
d o tt tantervet, mint azokat, akikre a középiskola legfontosabb tár
gyának tanítása van bízva : a magyar nyelv és irodalom tanárait. 
Mert a tantervnek kétségtelenül meglévő hibái mellett s azok ellenére 
is módja van a tanárnak, hogy megtanítsa nyolc év alatt helyesen 
írni, magyarosan, világosan és szabatosan fogalmazni tanítványait, 
s hogy irodalmunk jeles alkotásaival is megismertesse őket.

A cikkíró azt a hibát követte el okfejtésében, hogy egyes kirívó 
esetekből igazságtalanul általánosított. Kétségtelen, hogy akadnak
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olyan tehetségtelen, tudományos érdeklődés nélkül való, közönyös 
tanulók, akikre mint kivételekre nagyjában áll az a szigorú ítélet, 
amit a cikkíró mint általánosat mond ki a középiskolát végzett ifjú
ságról, de szerencsére ezek azok a bizonyos kivételek, akikről Kornis 
Gyula találóan mondta, hogy tanáraik irgalmából kapnak „karita
tív“ érettségi bizonyítványt. Ä valóság ezzel szemben a z —■ s 27 eszten
dős tanári tapasztalat alapján merem ezt állítani —, hogy tanulóink 
zöme folyékony és könnyed stílusra tesz szert az iskolában, s akár
hány érettségiző diákunknak gördülékenyebb a stílusa, mint nem 
egy száz évvel ezelőtt élt írónknak. Ez persze elsősorban nem az ő 
érdeme s nem is a miénk, tanároké, hanem azé a sok íróé, aki nyel
vünket és stílusunkat ennyire kifejlesztette. A stíluskészség megszer
zése rendszeres iskolai tanulmányok nélkül csak kevés embernek 
sikerül. Jóeszű, de iskolázatlan emberek többnyire még a legegyszer- 
rűbb írásműnek, egy közönséges levélnek a fogalmazásában is szinte 
leküzdhetetlen nehézség előtt állanak. A gondolat, amelyet ki akar
nak fejezni, tisztán áll előttük, s élőszóval világosan meg is tudják 
mondani, mit akarnak, mégis képtelenek egy épkézláb mondatot 
leírni. Hogy lehet az, hogy egy nagyobb diák nem ismeri az írásbeli 
fogalmazásnak ilyen nehézségeit? ügy, hogy megtanult az iskolá
ban fogalmazni, hogy kifejlődött stílusbeli készsége. Ezt a tényt nem 
lehet elvitatni, a tanításnak ezt az érdemét nem lehet kétségbe
vonni.

Hasonlóan igazságtalanul ítél a cikkíró a tanulók zömének magyar 
nyelvtani ismeretéről. Kétségtelenül korán kívánja a tanterv a rend
szeres magyar nyelvtan tanítását, mikor azt a harmadik osztály 
anyagául szabja meg, soknak is mondható, amit a nyelvtanból kívá
nunk tanítványainktól, de mivel nem idegen nyelvnek, hanem anya
nyelvűknek sajátságait kell tudatossá tenniük s rendszerbe foglal
niuk, nem állnak leküzdhetetlen nehézség előtt. Hiszen a harmadik 
osztályban már két idegen nyelvnek : a németnek és latinnak a nyelv
tanát is kell többé-kevésbbé ismerniük, mennyivel könnyebb tehát 
annak a nyelvnek a rendszerével foglalkozniuk, amelyet gyermekkoruk 
óta beszélnek, amelyen gondolkoznak? Az a vád sem helytálló, hogy a 
harmadik osztályban nagynehezen elsajátított nyelvtani ismeretek 
egészen elpárolognak a fejekből, mire a tanulók az érettségiig jutnak. 
Elpárolog persze minden ismeret, ha nem újítják fel, s éppen ezért 
kell, ha máskor nem, az írásbeli dolgozatok javítása alkalmával fel
felújítani a nyelvtanban tanultakat, mert különben feledésbe mennek. 
A hetedik osztályban pedig o tt van a cikkíró szavai szerint „a magyar 
nyelv felsőbb szempontú áttekintése“, amely nagyon alkalmas arra, 
hogy megrögzítse az ingadozó nyelvtani ismereteket. Az már a mi 
hibánk volna, ha megfeledkeznénk róla, mint a cikkíró állítja, vagy 
ha csak pár órán foglalkoznánk vele.

Azt hiszem, ott sem áll a cikkíró a valóság talaján, mikor „az 
érettségi küszöbén álló fiatalember“ fogyatékos irodalmi és irodalom- 
történeti ismereteiről nyilatkozik. Hol vannak ma már „a hosszú lére
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eresztett életrajzok és írói jellemzések“, amikkel a cikkíró minket, 
tanárokat vádol? Hiszen ma minden valamirevaló magyar tanár 
elsősorban nem irodalomtörténeti, hanem irodalmi ismereteket nyújt 
tanítványainak : olvassa és fejtegeti a költői alkotásokat s számon- 
kéri azokat a műveket, amelyeknek iskolai olvasására valóban nincs 
idő. Mert azt csak senki sem képzelheti, hogy egész regényeket, drá
mákat s hosszú epikai műveket is el lehetne olvasni az órákon. Nem 
lehet tehát azt állítani, hogy irodalomtörténet helyett „időrendben 
felsorolt színtelen adathalmazt“ nyújtanánk, mikor a nyolcadik 
osztályban pl. Petőfi és Arany életével és költészetével átlag 10—-10, 
az Ember Tragédiájával 4—5 órán át foglalkozunk, mégpedig úgy, 
hogy elsősorban a költő ju t szóhoz : az ő műveit igyekszünk „helyes 
kiejtéssel és hangsúlyozással felolvasni vagy előadni“, ahogy a szi
gorú cikkíró kívánja tőlünk, s amennyire tüdőnk és hangszalagjaink 
bírják, és csak másodsorban igyekszünk kérdéseinkkel és magyará
zatainkkal előmozdítani a költemény megértését és értékelését.

S vájjon igaz-e az a vád, hogy „nálunk a művelt középosztályba 
tartozók nagy része nem tud írni, de beszélni sem“, mint ahogy a 
cikkíró állítja? Ha ez igaz volna, akkor ez a vád is részben közép
iskoláink magyar tanítását sújtaná, mert müveit középosztályunk 
ott nevelődik, s ott kellene elsajátítani az ízes magyar beszédet, a 
gazdag szókincset és a változatos és kifejező stílust. A cikkíró azon
ban, mint összes többi vádjában, itt is általánosít. Igaz ugyan, hogy 
a pestiek beszéde tele van sok idegen elemmel, hogy a külvárosok 
csibésznyelve veszedelmesen hat a művelt osztályok nyelvére is, 
hogy a mindjobban terjedő s magyar fülnek tűrhetetlen éneklő hang
lejtés majdnem általános már szép fővárosunk lakóinak beszédében, 
de elvégre Pest nem az egész ország, a szép és tiszta magyar beszéd 
szempontjából pedig nem szoktuk fővárosunkat zsinórmértéknek 
venni. Hál’ Istennek hallhatunk még szép és zamatos magyar beszé
det akárhol a vidéken, pl. azoknak a diákjainknak ajkáról is, akik
nek nyelvérzékét még nem rontotta el a pesti aszfalton term ett nyelv
járás.

A múlt évben új középiskolai törvényt hozott az országgyűlés, 
az új törvény pedig új tantervet s ezzel együtt valószínűleg új tan
tervi utasításokat is fog magával hozni. Bízunk benne, hogy mindez 
meg fogja valósítani a magyar nyelv tanításával foglalkozó szak
emberek régi kívánságait: tekintetbe veszi a nyelvtan, stilisztika, 
poétika s főként a retorika anyagának megállapítására vonatkozó 
javaslataikat, az irodalomtörténet anyagának részben megrostálására, 
részben az osztályok közt való helyesebb felosztására irányuló óhaj
tásaikat, az alsó osztályok olvasmányi anyagának tartalom és stílus 
szempontjából való felülvizsgálatát stb. Mindezt abban a tudatban 
óhajtjuk és várjuk, hogy így eredményesebb lesz az eddiginél nyel
vünk és irodalmunk tanítása, egyszersmind könnyebb lesz tanít
ványaink munkája is. Ez azonban nem jelenti azt, mint ahogy az 
említett cikk írója állítja, hogy eddigi tanításunk eredménytelen volt,



162 Dr. Soós Adorján : A történelemtanítás.

hanem csak azt, hogy a szakemberek elméleti tanulmányaik és gyakor
lati tapasztalataik alapján kívánnak olyan újításokat, amelyekkel 
a magyar nyelv és irodalom tanítását eredményesebbé, egyszersmind 
a tanulást a tanulóknak könnyebbé és vonzóbbá lehetne tenni. Jól 
tudjuk, hogy nyelvünk és irodalmunk tanításában messze vagyunk 
még attól az eredménytől, amelyet el kellene érnünk, de a tények 
ismerete alapján lelkiismeretünk és önérzetünk tiltakozik az ellen, 
hogy egész tanítói munkánkat sikertelennek mondják, eredményét 
teljes csődnek bélyegezzék. A közönség általában elég szűkmarkúan 
méri elismerését a tanári munkáért, ha pedig mi magunk is hirdet
jük munkánk sikertelenségét, akkor bűnbakul szolgáltatjuk ki magun
kat minden esetleges hibáért. Nem hiszem, hogy ez volna a célja a 
cikkírónak, aki különben minket, tanárokat is felhív a tárgyhoz való 
hozzászólásra. Úgy érzem, nemcsak a magam nevében tiltakoztam 
a cikknek fentebb idézett állításai ellen, s azt hiszem, nem vehetjük 
szó nélkül tudomásul a munkánk eredményéről szóló lesújtó bírá
latot, mert különben a ,,qui tacet, consentire videtur“ elve alapján 
azt lehetne gondolni, hogy magunk is igazságosnak tartjuk munkánk
nak a cikkíró szerint való értékelését. ítéletét tehát nem engedhet
jük szó nélkül magunkon száradni.

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.

A  történelemtanítás.
A Protestáns Tanügyi Szemle februári számában (IX. évf. 

2. sz.) dr. Maday Pál tollából hosszabb cikk jelent meg „Történelem- 
tanításunk és az új tanterv“ címmel. Az abban foglaltak a reformá
tus tanárság előtt nem ismeretlenek, mert csupán ismétlik azt az 
óhajt, aminek nyolc esztendővel ezelőtt már hangot adtam az ORTE 
Nagykőrösön ta rto tt gyűlésén, amikor az akkori új tantervet bíráló 
tanártársam álláspontjával ellentétben kifejtettem, hogy a reform 
semmivel sem v itt közelebb a kívánt célhoz, mert egyedül célravezető 
az lett volna a magyar történelem intezívebb tanítása érdekében, 
ha azt a két felső osztályba osztották volna szét. Attól kezdve részint 
e lap hasábjain (I. évf. 4—5. sz.), részint ugyanezen egyesület külön
böző gyűlésein (1927—28-ban Budapesten, 1928—29-ben Hajdú- 
böszörményben, 1932—33-ban Pápán) állandóan felszínen tartottam  
ezt a kérdést. Ezt annál könnyebben megtehettem, mert már első 
felszólalásom alkalmával általános helyeslést válto tt ki indítványom 
úgy a tagok, mint főleg a vezetőség részéről. Ezek után sok szavam 
nem lehet a kérdéshez, annyi oldalról megvitattuk már a magyar 
történelmi anyag intenzívebb tanításának érdekében alkalmazandó 
eljárást, hogy azt ma már minden tanáregyesület magáévá tette 
és most dr. Maday is okfejtéseivel alátámasztotta.

Az ma már befejezett tény, hogy a jelenleg életben lévő tan
anyagbeosztás pedagógiai szempontból értéktelen, de az is bizonyos,
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hogy ezen az elhibázott reformon vérszegény javaslatokkal nem lehet 
segíteni, olyan megoldást kell találnunk, amely a gyakorlattal, 
a többi tárgyakkal való kapcsolattal és a nemzeti követelményekkel 
lehetőleg harmóniában álljon. Nehézzé teszi a kérdést, hogy igen 
nagy anyag áll rendelkezésünkre, óraszám tekintetében pedig kötve 
vagyunk.

Az első szempont az, hogy a jelenleg meglévő 17—-18 óránál ne 
kívánjunk többet. Dr. Maday 20 órára kontemplálta ugyan az anya
got, lehet, hogy keresztülvihető, de mindig számolnunk kell azzal, 
hogy melyik tantárgy rovására lehetne ezt a tervet megvalósítani? 
Amennyire a viszonyokat ismerem, ilyen formában lehetetlen dol
got kívánunk. Ragaszkodnunk kell a 17—18 órához, de fel kell 
tételeznünk, hogy nem kaphatunk többet, tehát arra kell törekednünk, 
hogy az adott óraszámot helyesen osszuk szét.

Először is meg kell állapítanunk azt, hogy a történettanítást 
ne vigyük le a II. osztályba, mert az általános pedagógiai elv értel
mében inkább kevesbíteni kell egy osztályon belül a tantárgyakat, 
mint szaporítani. Tekintettel kell lennünk a főcezurára, mert bár
mennyire hangoztatjuk is, hogy a középiskola nyolc teljes osztály
ból áll, melyet nem szabad kisebb részletekre tördelni, de az bizonyos, 
hogy a IV. osztály elvégzése után nagyon sokan lépnek ki az intézet
ből. Mi szükség van arra, hogy a IV. osztályban megtanítsuk az ókor 
történetét, de éppen a IV. osztályban különben is elhibázott dolog 
ókori kérdésekkel foglalkozni, amikor köztudomású, hogy azt az 
anyagot egyetlen tantárggyal sem lehet rokonítani, tehát olyan két
ségbeejtő, erőfeszítő munkát végez a szaktanár a IV. osztályos törté
netórákon, hogy ahhoz egyetlen tanár munkája sem hasonlítható. 
Nincs, vagy legalábbis alig-alig akad némi támpont, melyekhez 
az új ismereteket hozzákapcsolni lehetne. A szükségképpen bekövet
kező cezúra és ezen anyag idegenszerűsége önként diktálja, hogy a 
IV. osztályban ne tanítsunk világtörténetet.

Ha most már a világtörténelmi anyagot a felső osztályban kezd
jük és szigorúan ragaszkodunk ahhoz az elgondolásunkhoz, hogy 
VII. és VIII-ban a magyar nemzet történetét adjuk, akkor önként 
kialakul egy olyan tervezet, amely az első pillanatban különösnek 
látszik ugyan, de ha számot tudunk vetni az adott helyzettel, 
akkor ezt az óratervet reálisnak fogjuk találni.

Az én elgondolásom szerint tehát a történettanítás heti óraszáma 
a következőkép alakulna :

Osztály III. IV. V. VI. VII. VIII.

Óraszám 2 3(2) 4 4 2 3

Magyar Világtörténet Magyar
történet történet

2*
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Ehhez a tervezethez talán sok szó fér, de az bizonyos, hogy 
nézetem szerint van benne arányosság és következetesség. Az alsó és 
felső tagozattal a magyar történelmi rész tanítása a domináló, de 
a középső szakasz nyolcórás óraszáma sem kevés a szükséges világ- 
történelmi ismeretek megtanítására. A magyar anyag alsó és felső 
tagozatán a főcezurát a mohácsi vésznél vonnám meg, de megjegy
zem, hogy az alsó tagozaton nem ragaszkodnék a heti három órához 
a negyedik osztályban sem, el lehetne végezni az anyagot heti két órán 
is, és ebben az esetben csak 17 órát vennénk igénybe a heti óraszám
ból. A felső tagozaton a VIII. o.-ban a három órára már szükség van, 
mert o tt gondolnunk kell az anyag általános és részletesebb meg
tárgyalására, a megfelelő világtörténelmi anyag feldolgozása is időt 
vesz igénybe, ami nélkül pedig nemzetünk története el sem képzel
hető, de időt kell szakítanunk a források bemutatására és tanulmá
nyozására is.

A világtörténelmi rész földolgozása látszólag sokkal több nehéz
ségbe ütközik, de ha kikapcsoljuk a magyar történelem intenzív 
tanítását, akkor az az anyag is elvégezhető. A másik momentum, 
amit hangsúlyozni kívánok, hogy tankönyveinkben még mindig van
nak olyan részletek, amiket sokkal nagyvonalúbban lehetne tá r
gyalni, ami természetesen az anyag megrövidítését jelentené. Nagyon 
nagy hiba az, hogy még most sem tudunk felszabadulni a múlt szá
zad tankönyvstílusának hatása alól : lépten-nyomon túl száraz adat
közlésekre szorítkozunk, a helyett, hogy az emberiség húsból és vérből 
való történelmét adnók, amiben természetesen túl kellene tengeni 
a művelődéstörténeti adatoknak. Oly idegen, érzéketlen kövek és 
fabábuk a történelmi korfestéseink és szereplőink, hogy azokkal 
sehogy se tud összebarátkozni az ifjúság, illetve sehogy se tudja magát 
beleélni a különböző korok életnyilvánulásaiba. Ez az oka, hogy 
mihelyst teheti, kidobja magából, mint a megterhelt léghajó a feles
leges homokzsákokat, és csak egy-egy név, egy-egy esemény marad 
meg itt-o tt emlékezetében, de a legtöbb esetben azokat sem tudja 
hová tenni. Ma már a művelődéstörténeti ismereteink elég bőségesek 
ahhoz, hogy ezeken a lehetetlen állapotokon segíteni tudjunk. Nem 
a pápaság és császárság három küzdelme a fontos, nem arra kell fek
tetni a fősúlyt, hogy végnélkül prelegáljuk III. Ince világuralmi 
törekvéseit, mert ezek az urak és események irányították ugyan 
Európa politikáját a maguk módján és a maguk eszközeivel, de senki 
se látja, hogy kiket irányítottak, ezért úgy függnek a levegőben, mint 
Mohamed koporsója, mintha a saját korukban kortársak nélkül egye
dül éltek volna az egész Európa területén. Vagy gondoljunk csak az 
egyiptomi fáraókra, vagy kis Pipinre, II. Fülöpre, ezek mind nevek, 
melyeknek alig van valami tartalm uk. A főszempont tehát, hogy 
az emberiség művelődéstörténetén keresztül érzékeltessük és láttas
suk meg az eseményeket, ne kidobható homokzsákokat adjunk ú tra- 
valónak, hanem az emberiség lüktető történelmét. Ha ezt a módszert 
meg tudjuk valósítani, akkor hátra van a legfontosabb feladat : a
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selejtezés nagy munkája. Össze kell szűkítenünk az anyagot, amennyire 
csak a körülmények megkívánják. Művelődés- és irányeszmék tör
ténete szempontjából kell csoportosítani a ható tényezőket és ki
emelni azokat, melyek az egyetemes emberiség, és szűkebb értelem
ben a magyar nemzet szempontjából jelentőségre emelkedtek. Van
nak olyan adatok, melyek egy nemzetnek bel története szempont
jából érdekesek lehetnek, de az egyetemes emberiséget nem érdeklik, 
ezek az illető állam belügyi kérdései csupán. Miért kell nekünk annyi 
szót vesztegetni az angol rózsák harcára, vagy a különböző hadjára
tok hosszadalmas leírására, miért kell a középkor történetét hosszú 
hónapokon keresztül gyötörni, amikor három kérdéssel el lehetne 
sokkal intelligensebben végezni az egész középkori kérdéskomp
lexumot. Nem tervrajzot akarok itt adni, csak gondolatot felvetni, 
hogy nyilvánvalóvá tegyem azt az abszurdumnak látszó feltevést, 
hogy a világtörténelem nyolc órás anyagbeosztással elvégezhető. Csak 
az a fontos, hogy ki tudjunk emelkedni eddigi megkötöttségünkből, 
és ki tudjuk válogatni azokat a kérdéseket, melyek nemzetünk szem
pontjából elsőrendű fontosságúak voltak. Magyarország földrajzi 
fekvése és történelmi múltja révén számottevő tényezője volt minden
kor a világtörténelmi eseményeknek, nekünk tehát csak az a felada
tunk, hogy nemzetünk m últját szem előtt tartva megismertessük az 
ifjúsággal azokat a problémákat, eszméket és művelődéstörténeti 
hatásokat, melyek körülöttünk életre keltek, és amelyeknek a hatá
sát éreznünk kellett. Minden más kérdés másodrendűnek tekin
tendő, és a középiskola anyagából kirekesztendő.

Nem lehetetlen kívánságok ezek, és bízom benne, hogy előbb- 
sutóbb meg is fogják valósítani.

Pápa. Dr. Soós Adorján.

A m it munkáltatva mindenki megcsinálhat 
a természetrajzban.

Sokan a munkáltató-iskola fogalmán tisztán kézügyességet 
kerestek és keresnek, pedig a munkáltató iskola fogalmában a kézi 
és szellemi munka elválaszthatatlanságának követelménye van benne. 
Ez megkívánja az érzékszervek öntevékenységét, a szabadban való 
munkát és minden természettudományos megismerés a lap já t: a 
természet életének megfigyelését. Az a fontos szerep, melyet a meg
figyelés a természettudományos gondolkodásban és megismerésben 
játszik, megköveteli, hogy a kulturnépeknél a nemgyakorlás miatt 
«ltompult megfigyelőképességet ismét fejlesszük, sőt egészen művészi 
tökéletességre emeljük.

A megfigyelőkészség eltompulására és annak igazolására, hogy 
a környezetünkben lefolyó jelenségek iránt mennyire közömbösek 
lettünk, jellemző példát szolgáltat annak az embernek az esete, aki
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hivatásából kifolyólag 30 éven át rótta ugyanazt az utat, és nem 
tudta megmondani, hogy milyen fák vannak az út mellett. S hány 
ember van így? ! Ilyen esetekkel minduntalan találkozunk az iskolá
ban is, alsó és felső fokon egyaránt. Yerworn szerint az iskola még 
keveset te tt ebben az irányban, ezért azoknál az érettségizett diákok
nál, akik önként nem foglalkoztak természettudományi kérdésekkel, 
teljesen hiányzik minden természettudományos műveltség alap
eleme : a szemlélet. Hiányzik belőlük a természeti tárgyak, tünemé
nyek, események megfigyelésének és megítélésének készsége. Tehe
tetlenül állanak a még nem látott tárgy előtt, és képtelenek arra, 
hogy a lényegest az esetlegestől megkülönböztessék. Sok időbe és 
türelembe kerül, míg a medikus, a tanárjelölt megtanulja a megfigye
lést és a megfigyeltek értékelését, pedig a hivatása megkívánja mind
egyiknél a pontos megfigyelést. Az iskolából származó megfigyelő
képességbeli hiány még a vizsgákon, a szigorlatokon is jelentkezik, 
sokszor később is. Azért ezen a téren igen fontos az iskola szerepe.

Hogy a megfigyeléseket, elsősorban a szabadban való tanítást, 
mint hajthatjuk végre, arra nézve ma már a didaktikai és módszer
tani irodalom meg a gyakorlat igazán több példát tár elénk.1 Elvezet
jük pl. a gyermekeket (alsó fokon) mindjárt az első szép tavaszi 
napok egyikén a határban folydogáló patak mellé a füzesbe, a nyár
fásba. Látjuk, hogy rögtön ismert és kedves növényük, a gyermek
láncfű felé fordul érdeklődésük. Játszanak vele, a kocsányáyal, a 
leveleivel, virágzatával. Adjunk ilyenkor gondtalan játszási szabad
ságot a tanulóknak, örömünk telik benne. Csakhamar hozzák a mun
káikat : óraláncot, pipát, trombitát, szemüveget, kosarat, karkötőt, 
koszorút, stb. Későbbi sétáinkon, kirándulásainkon figyeljük meg 
újra a gyermekláncfűvet. Rég elvirított már, de azért még mindig 
érdekli a gyermekeket. Megnézik bóbitás kaszattermését, kifújják 
az ördög lámpáját, „megfigyelik a léghajócskákat“ . Így ismerik meg 
a szélnek, mint kertésznek a szerepét. De a játék mellett tanulnak is, 
megtanulnak önállóan kísérletezni. Ilyen tanulmányi sétákhoz kap
csoljuk a további tárgyalást. Megvizsgáljuk a növények termő
helyét, „a lelőhelyet“, összehasonlításokat végzünk, néhány pél
dányt óvatosan kiemelünk, megnézzük délben (a fészekvirágzat 
nyitva) és este (zárva). De hiába visszük haza, a leggondosabb ápo
lás mellett sem fejlődik az iskola „növényszekrényében“ , mert réti 
növény. Ha véletlenül mégis sikerül egy-két példányt megtartani, 
határtalan a gyermekek öröme.

Egy másik példa. A Tanterv előírja az erdő beható ismertetését 
is. Még a nagyvárosban is beinteget az erdő, a liget egy-két iskolába. 
Kimegyünk beléjük. Felhangzik a dal, a tanulók akadálytalanul jár— 
hatnak-kelhetnek, hogy lehetőleg önálló megfigyeléseket végezhes

1 Az angol és német irodalom igen sok példát ad. Magvarban Húsz 
Ödön, Gerő Árpád, Mihalik József, Baló József, Quint József, Papp Dezső, 
Kerékgyártó Árpád, Szilády Zoltán, Hollendonner Ferenc, újabban az 
Élet és a Természetkutatás I. részére (A növények élete) hivatkozunk.
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senek. Csak arra szorítjuk őket, hogy ok nélkül ne öljenek meg egy 
állatot sem, ne pusztítsanak egyetlen növényt sem. Alig pár perc 
múltán már jönnek a gyűjtők, hozzák a fenyőtobozokat, kéregdara
bokat, fenyőtűket, moszatokat, mohákat, zuzmókat, tollakat, cson
tokat, stb. Akik messzebb mennek, azok később azt jelentik, hogy 
mókusfészekre akadtak, esetleg nyúltanyát találtak, amazok egy 
fatörzsön fel és alá szaladgáló hangyákat bámulnak, megnézik honnét 
jönnek, merre mennek, közben ráakadnak a hangyabolyra stb. stb.

Felszólítjuk a tanulókat, hogy a fák ágazatát hasonlítsák össze 
az erdőszélen és az erdő belsejében. ,,A fák az erdő szélén egyoldalúak“ 
(fényhatás, világosság). Megfigyeljük a fenyők kérgét, tűit, a kén
esőt (a fenyők virágporát), az érni kezdő (eredő) és érett lehullott 
tobozokat. Megfigyeljük azok viselkedését száraz és nedves időben. 
A legközelebbi órán a tanulók beszámolnak megfigyeléseikről, miköz
ben teljesen megértik azt a berendezést, ahogy a fenyőtobozok szét
szórják magvaikat. Az iskolában is kísérletezhetünk a magvakkal. 
Magasban eleresztve pörögve szállónak alá. Egy csomót elvetünk a 
magvakból, hogy lássuk, hány szíklevelük fejlődik, stb.

Az erdő tárgyalása közben kitérhetünk annak nemzet- és köz- 
gazdasági fontosságára is. Gondoljunk a fenyők ültetésére, kiter
melésére, az erdővédelemre, a különböző vad- és rovarkárokra, a 
kivágott erdőből nyert tűzi- és szerszámfákra, deszkákra, cellulózé-, 
papíros- és gyujtógyárakra. Gyakorolhatjuk ennek kapcsán a terü
let- és köbtartalom-számítást is (koncentráció elvei). Olyan bő 
munkaanyagot kapunk három-négv sétán, hogy az oktatás további 
során bármikor építhetünk reá. Utólagos feldolgozásra kínálkoznak a 
következő feladatok : az erdész és munkája ; az erdő, mint lakás ; 
a tűlevelű fák haszna ; az erdő és az emberek (pihenés, üdülés, stb.). 
A magyar órákon ebben az időben erdei mesékkel és történetekkel 
fokozzuk az érdeklődést. A számtanban, mértanban rátérünk a fa
árakra, számlákra. A rajztanításban felhasználjuk a tűket, tobozo
kat, a fák évgyűrűit, rovarokat, hernyókat (farontók pl.).

Ilyen tanítás mellett az iskola az élettel gyakorlati vonatkozásokba 
kerül. A tanítás kezdő fokán a tanulók figyelmét főleg a különösen 
jellemző dolgokra hívjuk fel, mert azok kötik le legjobban az érdek
lődésüket. Szkémaszerű menetet — természetesen — itt képtelen
ség megtartani.

Később, a gyermekek értelmi fokának tágulásával, mindinkább 
előtérbe lép az önálló természetmegfigyelés és a kísérlet. Értékes 
szemléletek nyerése végett feltétlenül szükséges, hogy a tanulókat 
hozzászoktassuk a szabályszerű természetmegfigyeléshez. Tanter
veink előírják a megfigyelési területeket is, melyeknek figyelembe
vételével mindenki talál az iskola közelében szemléltetésre, meg
figyelésre alkalmas helyeket. O tt vannak a házi- és iskolakertek, az 
iskolaudvar az ő fáival, bokraival, a virágos és konyhakert, a gyü
mölcsös, az iskola közelében levő rét, mező, patak, tó, erdő, liget, 
sétatér, stb. nővényei, a szobában ápolható növények stb.
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Hogy milyen feladatokat tűzzünk ki, arra nézve az évszak az 
irányadó. De vigyázzunk arra, hogy a feladatok határozottak legye
nek és jelöljük meg a tanulók előtt a megfigyelés idejét is. Egyes 
növények megfigyelésénél a növény fejlődését állítsuk előtérbe, ami 
nagyon érdekli a tanulókat. Azután vezessük rá őket, hogy a növé
nyeket a szokottól eltérő életfeltételek között figyeljék meg, miköz
ben minden elváltozást jegyezzenek fel, melyet száraz, vagy nedves 
időben, este vagy reggel láttak  a növényen.

Schoenichen szerint a megfigyelő tevékenységben három foko- • 
zat van : igazoló, leíró és feltaláló ( felfedező).

Az első fokozat arra szorítkozik, hogy egy, a tanár által említett 
megfigyelés vagy megállapítás valódisága (rendesen képen vagy 
modellen) igazolást nyerjen. Leginkább csak felelet ez egy feltett 
kérdésre. Ez azonban sem nem munkára, sem nem megfigyelésre 
való nevelés. Sok alkalommal rászorulunk a képekre és modellekre 
is, tehát nem dobhatjuk ki őket a szertárból, a múzeumból. De ahol 
csak és amikor csak lehet, az életben, a természetben szemléltessünk, 
mivel a leíró és felfedező megfigyelés számára itt adódnak a legvál
tozatosabb alkalmak. A növendék a kertben, az akvárium, a terrá- 
riumnál ott áll a természet tárgya előtt. Magától, minden irányítás 
nélkül szinte körültapogatja, megsímogatja érzékszerveivel, meg
állapítja mibenlétét, tulajdonságait és saját megfigyelése, megítélése 
alapján kezdetben hiányos, de egyre tökéletesedő képet nyer. Meg
figyeléseiről szóban vagy írásban számol be. Ezt is gyakorolni kell. 
Meg kell tanítani egy példán a gyermeket arra, miként kell leírni a 
növényeket, állatokat, vegyi folyamatokat és jelenségeket, stb.1 
a növények és állatok életmódját, valamelyik testrészüket, stb.2 3 
A nyelv, a stílus, a fogalmazás, a logikus gondolkodás rendkívül 
nagy nyereségre tesznek szert ebben a munkában, különösen ha 
később — a tanítás folyamán — megbeszéljük az eredményeket.

Azzal, hogy a tanulókat kezdettől fogva rászoktatjuk a lényeg
telen elhagyására és csak a tárgy feltűnő ismertető jegyeit állapít
juk meg, a felfedező megfigyeléshez jutunk. A tárgyak összehason
lítása és a hasonló jelenségek megfigyelése új jelenségek és ismertető 
jegyek gyors és biztos észrevevéséhez vezet. És ez a cél ! Ezt annál 
előbb elérjük, minél több lehetőség és alkalom adódik a körülöt
tünk végbemenő élet jelenségek sokoldalú megfigyelésére. Ezt leg
könnyebben az iskola kis kertjében tehetjük meg, az o tt levő akvá
rium, terrárium, inszektrárium stb. felhasználásával, ahol a kéz 
munkája és a vele együttjáró megfigyelés létrehozza az érzékszervek 
és a szellemi tevékenység együttes munkáját.

Az összes érzékszerveket a megfigyelő tevékenység szolgálatába

2 Kitűnő példát ad erre Loczka Alajos dr. egyetemi magántanár.
,, A kémia tanításának módszertana“ c. műve, azután Méhes Gyula dr. egyet, 
m. tanár „Kémiai kísérletek“ c. munkája.

3 Az Ifjúság és Élet c. folyóiratban és a Természetkutatás I. kötetében 
(A növény élete) találunk néhány példát.
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állítjuk. Látjuk a növényt, állatot, a vegyi folyamatokat, az idő
járás változásait. Halljuk az állat, a dörgés hangját, érezzük a virá
gok illatát, a kakukfű, fodorménta stb. szagát, a klórgáz kellemetlen, 
fojtó voltát. Megtapintjuk a tüskéket, töviseket, az érdes, sima, 
vastag, vékony leveleket, a fák ragadós gyantáját, a halak pikke
lyét, a lepkék pikkelyes szárnyát stb., stb.

Azzal, hogy ezt a módszert követjük, nemcsak természeti isme
reteinket és tudásunkat gyarapítjuk, hanem elérjük a kitűzött célt 
is : neveljük a megfigyelőképességet. A feladat eredményes megoldása 
végett felelnünk kell a következő kérdésekre :

1. Mikor történjék a megfigyelés? 2. Hol és 3. mit, azután 
4. hogyan figyeljünk meg.

Foglalkoznunk kell tehát a megfigyelés idejével, helyével, tá r
gyával és módjával.

A megfigyelés minden időben, minden adandó alkalommal, 
minden helyen, otthon a lakásban, az iskolába vezető úton, az iskola 
épületében, kirándulásokon, elsősorban azonban az iskola kertjében 
történjék.

A megfigyelés tárgya a körülöttünk leperegő élet minden jelen
sége, de itt is elsősorban a mindig rendelkezésünkre álló iskolai k e r t : 
a termőföld, a kert növényei, állatai, az időjárás, az akvárium, terrá- 
rium, inszektárium élete. Megfigyeljük a termőföld külsejét, össze
tételét, a nyers kőzeteket, a kőzetek bomlását, a nyers, azután a 
termőtalaj keletkezését, tulajdonságait és a benne végbemenő életet 
{trágyázás, ásás, kapálás hatása stb.). A növénymegfigyelésnél a 
név, termőhely, fejlődés, alak, életfeltételek, a környezettől való 
függés, más növényekhez, állatokhoz, az emberhez való viszony 
szerepel. Az állatmegfigyeléseknél ügyeljünk a névre, tartózkodási 
helyre, feltűnő ismertetőjelekre, melyek elárulják az állat jelenlétét 
valamely helyen, magának az állatnak az ismertető]eleire, tulaj
donságaira, lakására, táplálkozására, mozgására, fejlődésére, más 
állatokhoz, valamint az emberhez és a növényekhez való viszo
nyára.

A meteorológiai megfigyeléseknek tárgya a harmat, dér, köd, 
felhők, eső, hó, dara, jégeső, zúzmara, azután a hőmérséklet, szél, 
légnyomás, a levegő páratartalma stb., amelyeknek együtthatása 
az időjárásban beálló változásokban jelentkezik. A cél az, hogy a 
tanulók megértsék az időprognózis fontosságát gyakorlati, gazda
sági szempontokból is. Ezért tanulmányozzuk a meteorológiai mű
szereket, megfigyeltetjük azokat, hogy következtetni tudjunk a le
olvasott adatokból. E mellett nem mulasztjuk el a falusi ember idő
jóslásainak megfigyelését sem : pipálnak a hegyek ; nézegetjük a 
felhők színét, alakját, magasságát, mozgásuk irányát, a fecskék 
repülését, a vándormadarak érkezését és indulását, stb. Megfigyelé
seink eredményeként szabályokat vonunk le.

Milyen legyen a megfigyelés módja ? Hogy tanulóink okosan dol
gozhassanak, meg kell tanulniok a megfigyelést. E m iatt kezdetben
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közösen kell megfigyelnünk egyes növényeket és állatokat, vagy 
növény- és állatszempontokat, esetleg olyan jelenségeket, amelyek 
véletlenül mennek végbe előttünk. Az egyik tanuló minden utasítás,, 
kényszer nélkül elmondja, amit megfigyelt. A többiek kiegészítik 
ezt vagy helyesbítik, végül közösen megbeszélve a legrövidebb 
alakba foglalják össze. Mivel emlékezetünk sokszor cserben hagy, 
észleleteinkről kis jegyzőkönyvet, naplót vezetünk ilyenformán :

Idő Hely A megfigyelés tárgya

III. 12. A kert A hóvirágok kibújtak, virágzanak

III. 17. A tó partja Virágzik a fűzfa, kihányta barkáit

III. 24. A liget Megszólalt az énekes rigó

III. 27. A kert Ma láttam az első katicabogarat

Ugyanezeket megfigyeljük a következő évben is, ezáltal értéke» 
anyagot kapunk a tél hosszúságának, szigorúságának és a természet 
korábbi vagy későbbi kibontakozásának összehasonlítására.

A természetrajz órán beszámolnak, közösen feldolgozzák az 
észlelési anyagot, ezáltal lényegesen tökéletesebb táblázatot kap
nak, amelyhez minden tanuló hozzájárult valami kis adattal. Ez a 
táblázat lehet olyan, mint a napló, de másként is csoportosíthatjuk, 
akkor azután több éven át is használhatja egy osztály. A meg
figyelő-táblázat mintája :

A megfigyelés tárgya Helye 1934 1935 1936

A hóvirágok virágzanak A kertben III. 12.

A fűzfa virágzik A tó partján III. 17.

A rigó énekel A ligetben III. 24.

Ugyanilyen beosztás szerint megörökíthetjük az iskolakertben 
végzett munkálatokat is : trágyázás, ásás, kapálás, permetezés, vetés, 
gyümölcsszedés stb.

A legelső alkalmi megfigyelések után rátérhetünk bizonyos 
növényeknek, állatoknak vagy jelenségeknek tervszerű megfigyelé
sére. A megfigyelésre sok alkalom és anyag kínálkozik, de mindenki 
nem nézhet, nem figyelhet meg mindent, ezért osztályunkat csopor
tokra osztjuk. A csoportok száma nagyon változó lehet, a kívánt 
megfigyelésekhez és az osztály létszámához igazodik. Egyik csoport 
pl. tavasszal a barkósokat figyeli ilyen tervezet szerint :
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Név Hely
Mikor
kezdett

virágozni?

Mikor 
virágzott 

el ?

Mikor 
jelent 
meg a 

termés?

Mikor 
érett 

meg a 
termés?

Mogyoró A kertben I I .  14. II .  28. IV . 10. V I I I .  27.

Nyírfa Az erdő szélén

Fűzfa A tó partján

A növényeket károsító állatok megfigyelése ;

Név Hol
találtam ?

Milyen
állapot

ban?

A
védekezés
formája

A
hatás meg

figyelése

A fejlődés meg
figyelése a hernyó

szekrényben

Gyümölcs
lepke

Almafán Még gyű
rűben a 
petéket

Levágjuk.
Gyümölcs- 

fa-karbo- 
lineum- 
mal per
metezzük

Egyetlen
hernyó
sincs

Petékkel telt 
ágat teszünk 
be a szek
rénybe. Me
leghelyen pár 
hét múlva 
egész sereg 
hernyó kel ki

Más csoportok a fán rejtőzködő állatokat figyelik, s megállapít
ják az okozott károkat (vértetű, levéltetvek stb.). Egyik csoport 
csak egy növényt kap, pl. a babot, borsót, kukoricát, paradicsomot, 
almafát stb. Ezt ápolja és figyeli egészéven át. Hetenként megálla
pítja az észlelt változásokat. Azután ott van a selyemhernyótenyész- 
tés, az akvárium, terrárium állatainak a megfigyelése, a különféle 
kerti munkák stb. mind-mind lekötik a tanulók egy-egy csoportját. 
Például:

Név A vetés 
ideje Kikelt A palántálás, 

kiültetés napja Virágzott Beérett

Paradicsom 111. 15. III. 20. V. 20. VI. 7. VII. 30—

►
IX. 20-ig

A tanulók más-más csoportja feljegyzéseket csinál az elvetett 
magvakról, a kereskedelemben levő árakról, a termés eredményéről, 
a hozamról és haszonról. Ahol kert van, ott megtanulják, mi az elő- 
vetemény, a főtermék, a köztes, mikor szedik és értékesítik stb.

A meteorológiai megfigyeléseknél bizonyos nehézségek adódnak, 
mert a tanulók csak nagyobb időközökben kerülnek a műszerekhez.
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A megfigyelés folytonossága azért nem marad abba, mivel minden 
csoport a saját naplóján kívül az iskola meteorológiai naplójába is 
bejegyzi az adatokat, ott mindenkinek rendelkezésére állanak az 
észlelések eredményei. Hőmérséklet, légnyomás, a levegő páratar
talma, a csapadék minősége és mennyisége, a szél iránya, felhőzet a 
főbb kérdőpontok, amelyekre felelni kell. A megfigyelések adatai
ból táblázatokat csinálunk.

Egyes rendkívüli adatokat beszédessé teszünk. Pl. 1934 szept. 
23-án esőmérőnk egészen rendkívüli csapadékot m utatott, 62 mm-t. 
Ez azt jelenti, hogy 62 mm =  62  cm. magas esővíz állana a földön, 
ha nem párologna el és nem szivárogna be a földbe. Számítsunk utána! 
1 mm. csapadék 1 liter vizet jelent 1 m2-re. 62 mm. tehát 62 litert 
1 m2-re. Mondjuk, hogy az iskola kertje, udvara 400 m2, akkor 400 X 
62 liter. A nagyobbfajta öntözőkanna 10 liter ürtartalmú szokott 
lenni, tehát 2480 kanna víznek felel meg az előbbi esőmennyiség. 
Az a kérdés, meddig kellene öntöznünk, amíg ezt kihordanók és 
szétöntöznők ? Ha tudjuk, hogy mennyibe kerül 1 m3 vízvezetéki 
víz, kiszámíthatjuk, hogy pénzben mennyi kiadástól menti meg a 
háziurat, gazdát, kertészt az ilyen kiadós eső, a mellett, hogy hűvö
sebbé, párásabbá, tisztábbá tette a levegőt. Mily óriási tömegű vizet 
tud elpárologtatni a Nap és a szél, milyen hatalmas víztömeget cipel 
a levegő és a felhők? !

A tanítás anyagával való ilynemű foglalkozás fogalmat nyújt a 
természet nagyszerűségéről és hatalmáról. Bizonyos tiszteletérzés 
támad bennünk ilyenkor a természet hatalmas erői iránt. Esztétikai, 
etikai, vallási érzések elmélyítésére alkalmas terület ez, a Minden
ható Isten teremtő, mindeneket bölcsen elrendező és gondozó erejé
nek hatalmas, élő bizonyítéka. Bármennyire kifürkészhetetlennek 
találunk is egyet-mást, annyit mindenesetre érez a tanuló, hogy a 
felhők, a levegő, a szelek örök törvényeknek hódolnak, amelyekét 
mi, emberek irányítani nem tudunk.

Száz és száz kísérleti példa adódik a tanítás folyamán, ha szeret
jük tárgyunkat és belemélyedünk a módszertanába. A mi törek
vésünk csak az, hogy a kezet ügyesítve, az észt gyakorolva, a lelket 
finomítva okos, művelt, dolgos magyar ifjúságot neveljünk, mert 
csak testileg-lelkileg felkészült nép állhatja meg helyét a népek 
öldöklő versenyében. Nekünk pedig nemcsak a csonkaországot kell 
megtartanunk, hanem vissza kell szereznünk Árpád örökét is. Oda 
pedig bátorlelkű, erősszívű, hatalmas akaratú, edzettkezű, gondol
kozó, cselekvő, tehát igazán művelt, képzett és okos emberekre van 
szükség. Erre segít az öntevékenység, a munkáltatás is a természet- 
tudományokban.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
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Evangélikus leányközép- és középfokú iskoláink
1933— 34. éve.

Bár a protestáns világnézet mindenkor értékeli az egyéniség
ben rejlő nagy erőt, annak úttörő kezdeményezéseit, mégis tagad
hatatlan, hogy az erők egybevetése, összetevése fokozottan képesít 
nagy eredmények elérésére. Mivel pedig minden kötelességtudó 
tanár igyekszik a tőle telhető legnagyobb eredmény elérésére, hasznos 
e célból egymás munkájának, elért, vagy még csak megközelített 
eredményeinek állandó szemmeltartása.

Az egyes iskolákra egyénien jellemző célokat, gondolatokat, 
eljárásokat és eredményeket fogom ismertetni.

Először is az utolsó év nagyobb, örvendetes, vagy szomorú, de 
mindenképpen emlékezetes eseményeit közlöm.

így : örömünnepe volt aszódi polgári iskolánknak, mikor nagy 
jótevőjét, Prónay Dezső bárót üdvözölhette gyémántmennyegzője 
alkalmából. Egyik iskolai ünnepe jövedelméből másik jótevőjének, 
Peschger Adél, volt igazgatónőjének sírját jelölte meg az intézet, az 
aszódi temetőben.

Budapesti iskolánk ez évben ünnepelte 50 éves fennállását. 
Egyházi és világi hatóságaink meleg szavakkal üdvözölték ez ün
nepi alkalomból régi, szép múltra visszatekintő iskolánkat, mely 
1883-ban, mint polgári iskola kezdte, 1927-ben, mint az ország egyet
len l.-kollégiuma folytatta munkáját, míg végre 1933-ban elérte mai, 
gimnáziumi jellegét. Ez alkalomból indította meg dr. Németh Ödön 
közfelügyelő 2000 P-s adományával az új iskolaépület javára azt a 
gyűjtést, melyből D. D. Raffay Sándor püspök így nyilatkozott : 
„Kettőre támaszkodhatunk : Isten kegyelmére s a magunk jóakara
tára .“ Vezetőférfiaink lelkesítő példája valóban szép eredménnyel 
járt (az iskolai év végéig 56,000 P felajánlása történt meg), s így 
remélheti ez iskolánk, hogy idővel ez a most már egyetlen nagy nehéz
sége, az elhelyezkedés kérdése is megoldódik. A jubileumi ünnepség 
alkalmával leleplezett emléktábla hirdeti a hősi halált halt Yotisky 
Zoltán és Windt József polgári iskolai tanárok emlékét. Hálás kegye
lettel emlékezett ez iskolánk Vidovszky Kálmánról síremléke lelep
lezésekor is. Ugyancsak hálás szeretettel ünnepelte volt tanárát, 
dr. Szigethy Lajos igazgatót 70. születésnapján, ki ez évben tavalyi 
budapesti iskolánk javára te tt alapítványához hasonlóan kőszegi 
iskolánkat részesítette 800 P-s alapítványával. Üj tanerő dr. Siffár 
Kamilla, egészségtantanár, iskolaorvos és Nőtel Elza, német-angol 
óraadó az iskola volt növendékei; elmaradt Massányi Margit polg. 
isk. tanár, volt óraadó.

Kőszegi líceumunk tanári testületében több változás tö r té n t: 
Bakos Júíia r. tanár 30 évet meghaladó munkásság után vonult 
nyugalomba, dr. Miilián Béláné, Feigl Amália r. tanár, ki 1921 óta
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működött ez iskolában, szintén nyugdíjba ment. Strausz Györgyi 
megvált az iskolától, dr. Gosztonyi Margit r. tanár az egész, Miklós 
Berta a II. félévben volt betegszabadságon. E tanszékeken Yozáry 
Katalin, Kassó Margit és Szirner Ibolya német-franciaszakos, 
Suhajda Margit természetrajz-földrajzszakos és Demjány Edit rajz
tanár helyettesítettek.

A nyíregyházi tanári testület, szülők és növendékek hálás szere
tettel búcsúztatták el az évvégi záróünnepen 42 évi szakadatlan, 
buzgó tevékenysége befejeztével az iskola egyik leglelkesebb alapító
já t, szervezőjét s kiváló munkását : Adorján Ferenc igazgatót. Márc. 
1-ig az igazgató helyettese, azóta pedig az intézet igazgatója Weiszer 
Ciyula. Az iskola új tanára Rezessy Zoltán oki. lelkész, latin-törté- 
nelemszakos tanár.

A n e v e l é s  nagy munkáját ez évben is minden iskolánk 
nemes érzelmek fejlesztésével s erkölcsi személyiséggé nevelésre való 
törekvéssel igyekezett minél sikeresebben végezni. A hazafias, vallá
sos és emberbaráti érzések ápolása elsősorban a tanítási órák min
den lehető alkalmának a kihasználásával történt, de igen jó alkalom 
volt erre a léleknemesítő munkára az iskolák szokott ünnepségeinek 
egész sora s az ifjúsági egyesületek buzgó munkálkodása.

H a z a f i a s  n e v e l é s r e  törekszik Aszód a nemzeti zászló 
szerepének állandó megéreztetésével, a magyar ipar következetes 
pártolásával, a hadirokkantak tiszteletének ébrentartásával. Az okt. 
6 -i, március 15-i és évzáróünnep hazafias műsora mellett megemlé
kezett a Jókai-önképzőkör Herczegről, Madáchról és névadójáról, 
mint a magyar irodalom legnagyobbjairól. Az Egerbe vezetett ki
rándulásnak tanulmányi célja mellett szembeötlő a hazafias célzata 
is : az egri nők hősiességének, honleányi áldozatkészségének fel
idézése. Nagyjaink dicsőségét hirdette a Báthory Istvánról és Körösi 
Csorna Sándorról való megemlékezés (ami minden intézetünk
ben megtörtént), valamint a nagy magányosságban felénkforduló 
testvérnéppel, a finn-ugorsággal való ősi összetartozásunknak meg
említése.

Budapesti gimnáziumunk ez említett ünnepek és megemlékezé
sek mellett felidézte a világháború hőseinek dicsőségét és a trianoni 
gyász lesújtó következményeinek gyötrelmes tudatát. Hazafias cél
zatú volt az Önképzőkör Petőfi és Herczeg-ünneplése, valamint a 
mai erdélyi irodalom ismertetése. Teljes erejével a hazafiasság fej
lesztésére törekszik a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete 
(„SZEMBE“). Ez egyesületünk az egyre romló és idegenszerűségeket 
utánzó fővárosi nyelvnek valóságos kis nyelvszigetét teremti meg az 
iskola s a gyermek otthonának falain belül. A különböző tudományos 
intézmények s a sajtó ily irányú megmozdulása újabban csak új 
lelkesüléssel tölti el e 13 éve működő egyesület munkásait.

Kőszeg, mint szellemi kincseink egyik végvára szintén különös 
gonddal ápolja és fejleszti növendékeiben a honleányi érzelmeket. 
Bizonyára ez érzések elmélyítése céljából keresték fel az immár
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határkővé vált Irottkő kilátóját, hogy könnyes szemmel pillanthas
sanak át a tőlünk erőszakkal elragadott, áldott magyar földre. 
Ugyancsak megerősödhettek a növendékek magyarságukban népünk 
nagy halottjának, Széchenyinek cenki sírjánál, és Veszprém, Sop
ron, Szombathely történelmi levegőjében, valamint világhíres ipar
cikkünk, a herendi porcellán termőhelyének láttán. A szekszárdi 
■első orsz. diák-műkedvelő fényképészkiállításon is történelmi tárgyú 
felvétellel győzött az iskola egyik növendéke.

Nyíregyháza is célul tűzi ki, hogy „múlandó értékek helyett 
örökbecsűt“ fejlesszen a reábízott lelkekben, hogy a gyakorlati élet
ben oly általánosan észlelhető hasznossági értékelés helyett eszményi 
•értékelésre képesítse növendékeit. Képessé akarja tenni ez az iskola 
a maga ifjúságát arra is, hogy az életet még a mai nehéz viszonyok 
mellett is szépnek lássa. Sírigtartó hazaszeretetei fogadtak okt. 
-6-án. A biztatóbb jelen megnyugvásáért adtak hálát Istennek a Kor
mányzó nevenapján. A március 15-i ünnepi beszédben Fehér Gáborné 
tanár olymódon m utatott rá a márciusi ifjak önzetlen lelkesedésére, 
hazafias áldozatkészségére, s úgy állította ez erényeket például a mai 
ifjúság elé, hogy arról a lelkesedéstől szinte elragadtatva számol 
be a „Szabolcsi Hirlap“. Ugyancsak a legnagyobb elismeréssel 
ír e lap a másik ünnepi számról, az egyik VII-es növendéknek 
a történelmünk magyar-lengyel kapcsolatait kutató tanulmá
nyáról.

A hazafias érzésnek ilyen ápolása és fejlesztése mellett termé
szetes, hogy a felekezeti iskoláinkat szintén ősidők óta átható 
v a l l á s o s  é r z é s  is lelkűk mélyéig átjárja tanári testületéinket 
s megadja iskoláink szellemének legfőbb jellemvonását.

Ez érzés elmélyítése céljából ez évben is minden iskolánkban 
rendszeres templomlátogatás folyt. A munkát kezdő és befejező 
imádság, a bennlakó intézetekben naponként bibliamagyarázat 
irányította a növendékek lelkét Isten felé. Minden intézetünk tanári 
kara a növendékekkel közösen járult Úrvacsorához, s ezt a felemelő 
ünnepet az ú. n. deprekációs (bűnbánati) napok készítették elő. Min
den intézetben működött vallásoscélú ifjúsági egyesület is.

Aszódon az Ifjúsági Luther-Szövetség munkálkodik. Rendkívüli 
eseménye, a Pro Christo-Szövetség konferenciája. Ennek tárgya az 
„Eszményi átértékelés“ és az imádkozás kérdésének megbeszélése, 
Jáki Magda tanár vezetésével. Az ezt követő vallásos estén dr. Scholtz 
Oszkár mondta el értékes gondolatait. A II/18-i vallásos-est műsor
számai is bizonyára mélyítették a növendékek vallásosságát.

Budapesti iskolánk eddigi havi ifjúsági istentiszteletei helyett, 
vasárnapi ifjúsági istentisztelet vezetett be (8 % órai kezdettel). 
A már említett hiterősítő alkalmak mellett az Ifjú Évek c. ev. ifjú
sági lap háromnapos megbeszélésein mélyítették a növendékek 
vallásosságát dr. Bánkúti Dezső igazgató és Vidovszky Kálmánná 
tanár, Luther születésének 450 éves fordulóján dr. Renk Ernő iskola
felügyelő ismertette a nagy pedagógus-reformátort ; az indiai misszió
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munkaterületét Gáncs Aladár főv. vallástanár vetítettképes előadás
ban ismertette.

Kőszegi intézetünk növendékei résztvettek a gyülekezet Luther- 
ünnepén. A „Belmissziói Egyesület“ ez évi munkája különösen nagy 
reformátorunk életének és munkájának a megismerésére irányult. 
Az egyesület életének nagy eseménye volt D. Kapi Béla püspök 
látogatása. Az iskola kegyeletes terve, a Budaker-síremlék felállí
tása már közel van a megvalósuláshoz.

Nyíregyháza fent idézett eszményi célkitűzésének alapjává a 
hit, a vallásosság elmélyítését teszi. A hit boltozata borul a szép, jó, 
igaz értékmérői fölé, ez kell, hogy áthassa a lélek minden értékelését. 
A hitélet elmélyítése céljából alakult ez évben az „Ev. leányok 
Márta-bibliaköre“, melynek bibliaórái ,,az öntudatos leánytípus 
kiformálásáéra törekedtek. Jézus életéből és a Szentföldről bemu
ta to tt vetítettképek, a vallásos tárgyú festészet szemlélése, vallásos 
tárgyú énekszámok és szavalatok tették önművelés útján szilár
dabbá a növendékek hitét. Az egyesület alapítója és vezetője Weiszer 
Gyuláné.

Más nemes érzések fejlesztésére is törekedtek iskoláink : Aszód 
és Kőszeg „madarak és fák napjá“-val igyekszik a természet szereteté- 
nek fokozására, Budapest „anyák napjá“-n mélyed bele különösen 
a gyermeki hála és szeretet érzésének méltatásába s az anyai szív ki
meríthetetlen gazdagságának jellemzésébe. Az iskolához való ragasz
kodást a Volt Növendékek Egyesülete ápolja Budapesten.

Az e m b e r b a r á t i  é r z é s  kifejlesztésére törekszik az egyes 
iskolák egyesületeinek j ó t é k o n y k o d á s a .  Az aszódi Luther- 
Szövetség, a budapesti Ifjúsági Gyámintézet és Bajtárs Egyesület, 
a kőszegi Belmissziói Egyesület s a nyíregyházi Segítőegyesület és 
Vöröskereszt-egylet ez évben is lelkesen végezte áldott munkáját, 
s a karácsonyi megvendégelés, felruházás, szegénynövendékek tan 
díjának megfizetése, tankönyvvel és tanszerrel való ellátása bizo
nyára ez évben is sok könnyet szárított fel. A nyíregyházi Vörös
kereszt-egylet vezetője, Kováchné, Prékopa Piroska tanár lelkes 
munkájáért a vallás- és közoktatásügy miniszter elismerő leiratát 
kapta.

A nevelőmunkához tartozik még a szülői házzal való érintkezés. 
Szülői értekezletet Aszód és Kőszeg nem tarto tt, mivel bennlakó 
növendékeinek szülei nem hívhatók össze egy-egy napra. Budapest 
és Nyíregyháza egyik szülői értekezletének tárgya a harmadik modern 
nyelv kérdése. Mindkét helyen a meglevő állapot megtartását, a 
három modern nyelv tanítását kérték a szülők. Nyíregyháza még 
„A szünidő, mint a nevelés tényezője“ kérdésében értekezett a 
szülőkkel, kik ezzel kapcsolatban az ajánlott olvasmányok és könyv- 
nélkül megtanulandók jegyzékét kérték gyermekeik számára a szün
időre. (E jegyzéket közli is az Értesítő.) — Budapesti iskolánk Je 
szenszky Ilona kezdeményezésére a szülői értekezletnek új, közvet
lenebb s ezért talán eredményesebb módját vezette be, az ú. n. szülői
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teaesteket. Ezeket osztályonkint rendezik a növendékek és szüleik. 
A szülők az anyagiakat, a gyermekek a műsort adják. E közösen el
tö ltö tt esték meghitt hangulatában több idő is van a gyermek ügyes
bajos dolgainak megbeszélésére s a közvetlen hangulat is alkalmasabb 
erre. (A szülő és tanár e feltétlenül kívánatos közvetlenségének 
hiányát minden tanár joggal fájlalja. Erről panaszkodik a nyíregyházi 
Értesítő is.) A szülők nagy érdeklődését jelöli a teaesték 1 P-s belépő
díjaiból befolyt összeg nagysága : 1252 P, ami az iskola építési-alap
já t növeli.

Iskoláink t a n u l m á n y i  ügyeit az illetékes l á t o g a t ó k  
ellenőrizték. Aszódon Mikolik Kálmán ny. polg. isk. igazgató, mint a 
kerületi bizottság kiküldöttje, több ízben végzett hivatalos láto
gatást. Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő is látogatott itt is és 
Nyíregyházán is.

Budapesti leánygimnáziumunkat meglátogatták : D. D. Raffay 
Sándor püspök, dr. Németh Ödön közfelügyelő és több ízben dr. H itt- 
rich Ödön, dr. Benk Ernő iskolafelügyelők és Broschkó G. Adolf, a 
német egyház lelkésze. Az állami felügyeletet ez évben is dr. Pintér 
Jenő tankerületi főigazgató gyakorolta.

Kőszegi líceumunkat meglátogatta dr. Kapi Béla püspök és 
Mátrai Rudolf székesfehérvári tanker, főigazgató.

Minden iskolánk megfelelt ez évben is a tantervben előírt követel
ményeknek. A s z ó d  különösen gyakorlatiasságra törekedett, mint 
azt a polgári iskola és gazdasági tanfolyam célja is kívánja és mint 
kertészeti és gazdasági munkára alkalmas környezete engedi is. 
Szintén gyakorlati szempontból fordít gondot a német és francia nyelv
nek társalgás módján történő elsajátíttatására is. Módszeres értekez
leteiken is a német nyelv tanítását, valamint az énekoktatást tárgyal
ták a szaktanárok. Az egri utat kivéve, tanulmányi kirándulásaik is 
inkább gyakorlati jellegűek voltak (szántóföld, gyárak, baromfitelep, 
könyvnyomda). B u d a p e s t i  iskolánkban az I—V. osztályokban 
a leánygimnáziumi, a VI—VIII-ig a leánykollégiumi tanterv szerint 
folyt a tanítás. Más iskolákból átjövő növendékek munkáját a külön
bözeti vizsgákra előkészítő tanfolyamok könnyítették. Rendkívüli tár
gyak fizetéses tanfolyamaira alig akadt jelentkező, de dr. Bánkúti 
igazgató és Kapi-Králik Jenő zenetanár díjtalan előadássorozatban 
emelték a nagyszámú növendékhallgatóság zenei ismereteit. Az ének
és kamarazenekar is lelkesen működött, továbbfolyt a kézimunka- 
oktatás is. A munkáltató földrajz és természetrajztanításnak eredmé
nyeit az évvégi kiállítás szemléltette, melyet dr. Vargha György 
középiskolai szakfelügyelő is megtekintett és értékelt. Résztvettek 
a növendékek a Budapest Fürdőváros Egyesület és a Müller vegyé
szeti gyár dolgozat-, illetve rajz-pályázatán, egyik II. a) osztályos 
növendék megnyerte a pályázatot s 50 P jutalmat kapott, többen 
közülök szép sikert arattak. (Utóbbi rajzpályázaton több kőszegi 
növendékünk is kivált.) Fővárosi iskolánk a helyi lehetőségeket 
kihasználva 18 ízben vitte növendékeit színházba, illetve operába,

3



178 Dr.Zelenka Margit: Evang. lerínyközép- és középfokú iskoláink 1933—34. éve.

mindig gondos előkészítés után. Egynapos, vagy annál rövidebb 
tanulmányi kiránduláson ötvenszer voltak a különböző osztályok. 
Hazánk jellegzetes vidékei és történelmi nevezetességei közül ez idén 
Szeged, Kiskőrös, Drégely, Visegrád, Dobogókő, Nagykevély került 
sorra

Új művelődési alkalom nyílt ez évben a növendékek számára 
műterem-látogatás révén (Glatz Oszkár, Körmendi Frimm, Kis
faludy Stróbl). Nyilvános tanítási órán ez évben ötízben volt együtt 
a tanári testület, s az utána következő értekezleteken ezekre vonat
kozó módszeres kérdéseket világítottak meg.

Kőszeg tanári testületé igen érdekes és tanulságos módszeres 
kérdést fejtegetett az évvégi összefoglalásokra vonatkozó különböző 
követelmények megvalósítására nézve. Ennek eredményéül közli 
az Értesítő az egyes szaktanároknak az évvégi összefoglaló órán 
alkalmazott óratervét. Igen értékes az egyes összefoglalásokon ki
fejeződő vezetőszempont, mely az egész évi munka, sőt az egész 
iskola világnézetét is mutatja. Eredeti gondolattal mozdította elő 
ez az iskola növendékeinek német nyelvkészségét és beszélőkedvét 
két német anyanyelvű növendéknek hat hétre szóló meghívásával. 
A nevezetesebb tanulmányi kirándulásokról már fentebb volt szó. 
Rendkívüli tárgyként itt is német, francia, zongora, gyorsírás, kézi
munka és latin szerepelt.

Nyíregyházi iskolánk tanári kara módszeres értekezletein a fran
cia és német nyelv- és irodalomtanítást tárgyalta. Az egyik módszeres 
megbeszélés tárgya dr. Gáspár Margit mintatanítása volt. Rendkívüli 
tárgyként itt is franciát, gyorsírást, rajzot, németet tanítottak, de itt is 
igen kevés jelentkező volt. Kirándultak az osztályok Tokaj szüreti 
hetére, Egerbe, Miskolc-Lillafüredre, Debrecenbe, a város Villamos- 
sági Rt.-nak és tejfeldolgozó üzemének telepére.

Minden iskolánk szertárai és könyvtárai szépen gyarapodtak 
vásárolt vagy ajándékul kapott tárgyakkal.

Ugyancsak mindenütt gondot fordítottak az iskolák a lehető
ség szerint az ifjúság megfelelő testi nevelésére. A tornatanítás ered
ményeit az évvégi ünnepek, versenyek, a játék, és sportkörök munká
já t az egész év folyamán rendezett természetjárás (turisztika) és 
testedző szórakozások (korcsolyázás, úszás, tennisz) fokozta. Mind
ezek folyamán nemes érzések : összetartozás, bajtársiasság, ki
tartás, kötelességtudás is fejlődtek.

Jótékonyságot ez évben még az eddiginél is nagyobb mértékben 
gyakoroltak a fenntartó egyházak, tandíjelengedés, illetve kedvez
mény formájában, egyesületek és magánosok pedig pénzbeli és termé
szetben történő adományaikkal.

A növendékek száma Aszódon 126 (45 ev., 62 r. k.), Budapesten 
461 (271 ev.), Kőszeg 123 (74 ev.), Nyíregyháza 237 (32 ev., 79 ref., 
40 kát.) ; feltűnő Kőszeg kis létszáma s Nyíregyháza vallási aránya.

Budapest. Dr. Zelenka Margit.
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A z evangélikus fiúközépiskolák 1933— 34-ben.1
Ez évben is heten voltak, két gimnázium (Budapest, Szarvas) 

és öt reálgimnázium (Aszód, Békéscsaba, Bonyhád, Nyíregyháza, 
Sopron). Második modern nyelvként franciát taníto tt Aszód és Nyír
egyháza, angolt a többi ö t : ez egyházi, nemzeti és általános művelő
dési szempontból igazán helyeselhető. Békéscsabát kivéve mindenütt 
van bennlakás, most nyílt meg a soproni líceumi diákotthon ; Békés
csabán is van azonban alumneum.

A szarvasi Vajda Péter-gimnázium százéves fennállását ünne
pelte június 2-án és 3-án : öregdiákok, tanárok és ifjúság egyaránt 
ö rü lt ; Raffay püspök, az iskola volt növendéke, mondott ünnepi 
beszédet. Leleplezték 49 hősi halottjuk emléktábláját is.

Fiúközépiskoláinkban összesen 2840 tanuló volt, ebből bejáró 
leánymagántanuló Aszódon 28, Bonyhádon 35, Szarvason 22. Leg
népesebb a budapesti (592 tanuló), legkisebb a soproni (277). Evan
gélikus szempontból legideálisabb természetesen Sopron (82% ev.). 
Legrosszabb az arány Nyíregyházán, hol 16% az evangélikus tanuló, 
összesen 76 növendék (ugyanitt 174 református és 132 izraelita 
v an !); Aszódon 27% ev. van, aggasztó, hogy 104 ev. mellett 221 
katolikus van. Külön kiemelendő a budapesti gimnázium vallási 
statisztikája : itt 321 az evangélikus. Végre a köztudatnak is revi
deálnia kellene azt a tévhitét, hogy itt aránytalanul nagy a nem 
evangélikus, főleg izraeliták száma. Íme, a növendékek 54-2%-a 
evangélikus s csak 111 tanuló, tehát 18-7% izraelita. Az iskolák ki
mutatásai nem egységesek ; ennek oka bizonnyal az, hogy az érte
sítőkre vonatkozó 1210—4934. sz. rendelet csak június elején ju to tt 
az iskolákhoz. Némely helyt minden osztályzatot közölnek, más 
helyen csak a magaviseleti jegyet és általános osztályzatot; jeles
nek néhol csak a tiszta jelest számítják, másutt egy jóval is : ez utób
bit tartanók helyesnek, hiszen az érettségi is így minősít.

Természetesen az állami tanterv volt mindenütt érvényben, 
de Budapesten és Szarvason már I. osztályban tanították mint köte
lező rendkívüli tárgyat a németet, Nyíregyházán a szépírást. Rendes 
énektanár csak Budapesten van, ami elszomorító tény ; Bonyhád 
heti külön egy órában tan ít egyházi énekeket, Nyíregyháza minden 
vallásórából elvon e célra 15 percet; Aszódon az alsó osztályok 
számára van heti egy óra együttes egyházi ének. Látszik ebből, 
mennyire szívügye iskoláinknak e fontos tárgy tanítása : főhatósá
gaiknak kellene erről egyöntetű intézkedéssel gondoskodnia. Rend
kívüli tárgy volt mindenütt a német, sokhelyet a francia társalgás, 
fizikai gyakorlat, Budapesten a növénytani gyakorlat, Aszódon

1 .Minden évben beszámolót közölt Szemlénk a református és evan
gélikus leányközépiskolákról. Ügy hisszük, legalább annyira kötelességünk 
leszámolni a fiúiskolák évéről is.
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a görög ; a művészi rajzot mindenfelé kedvvel, de kis számban tanul
ják. A harmadik testnevelési óra az értesítők tanúsága szerint csak 
Aszódon, Bonyhádon és Szarvason volt meg.'

Az egységes tanítási módszer érdekében a kölcsönös hospitálás 
mellett Budapesten hat nyilvános tanítási óra volt. Az egyetemes 
tanügyi bizottság elnöke, Mágócsy-Dietz Sándor ezeket „bemutató 
tanítás“-oknak kívánja nevezni — ezt a bizottság a két budapesti 
iskola figyelmébe ajánlja, mert inkább fejezi ki a tényt, mint a néhol 
használt „m intatanítás“ s a „nyilvános óra“.

Érdekes a nyíregyházi reálgimnázium által kezdeményezett 
iskolaközi érintkezés és látogatás. Az igazgató, öt tanár és az iskola 
szimfonikus zenekara jártak Csabán, a szolnoki áll. gimnáziumban 
és Budapesten, a sárospatakiak meg ez évben adták vissza a nyíregy
házi látogatást. Ugyancsak a nyíregyházi iskola megbízta Zsolnai 
Vilmos igazgatót hazai iskolák látogatásával: húsz helyen járt,, 
bizonnyal bőven fizette vissza szerzett tapasztalata a neki nyújtott 
anyagi támogatást.

A tanulmányi előmenetel az általánossal azonos ; legtöbb a bukás 
Nyíregyházán (24%), legkevesebb Bonyhádon (12%). A középiskolai 
tanulmányi versenyen első helyét még egy ponttal tartja  a budapesti 
gimnázium. Békéscsaba szép sikerrel ve tt részt a versenyben. A jövő 
év kritikus. Mi sohasem tartottuk az iskola munkájára mérvadónak 
egy-egy kiváló tanuló előretörését: épp ezért nem emeltük ki laiku
sokhoz hasonlóan iskolánk elsőségét. Viszont azonban nem vonnánk 
le ellenkező következtetést munkájáról, ha pl. jövőre más iskola 
foglalná el a tanulmányi verseny első helyét.

Személyi változások. Aszódon Künstler János és Szabó Lajo& 
igazgató, Sopronban Kovács Jenő és Králik Gusztáv nyugalomba 
vonultak, Králik igazgatói címet és miniszteri elismerést nyert. 
Szarvason Laskó Samu ment nyugdíjba, igazgatói címet kapott, 
épígy aktív szolgálatban dr. Kubacska András Budapesten. I t t  
Faluba György tanár állásáról lemondott, helyébe Kilczer Gyulát, 
az iskola volt növendékét hozták Csabáról; az elhunyt Berheft 
Ármin helyét, mint iskolaorvos és egészségtantanár dr. Mihalovics 
Géza foglalta el. A legszomorúbb változásról, dr. Oravecz Ödön 
júliusban történt haláláról az aszódi magaszerkesztette értesítő 
már nem számolhatott be ; helyét ideiglenesen Szever Pál tölti be. 
Nevezetes változást hozott Budapesten is a nyár : Kliment Jenő 
görög tanszékét angollá szervezték át, s erre az eddigi helyettes 
tanárok helyett dr. Fest Sándor, egyetemi magántanárt választották 
meg, kit a miniszter a nem állami igazgatók státusába nevezett ki. 
A nyugalomba vonultak helyén helyettes tanárok működnek. Buda
pesten a Képzőművészeti Főiskola kérésére három gyakorló tanár
jelöltnek engedte meg a főhatóság, hogy Oppel Imre rajztanár mellett 
tanuljon.

A tanárok értékes irodalmi működést fejtenek ki : erről Szemlénk 
is tanúskodik. Szorgalmas cikkírók : Gömbös Miklós, dr. Gréb Gyula,
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Haberehon Gusztáv, dr. Kerecsényi Dezső, dr. Losonczi Zoltán, 
dr. Rell Lajos, Renner János, dr. Réz Henrik, dr. Ruhmann Jenő. 
Önálló nagy müvet írt Mikola Sándor (A fizika gondolatvilága), 
dr. Sólyom Jenő (Luther és Magyarország) ; verskötete jelent meg 
dr. Szigethy Lajosnak (Zúzmarás fenyőlombok) s dr. Remport 
Eleknek „Vathy Elek“ néven (Kéztől kézig). Az értesítők kevés 
értekezést hoznak —■ bizonnyal anyagi okokból, de ami van, az érté
kes és időszerű. Ilyenek : Aszódon, Oravecz : Az első főigazgatói 
jelentés ; Budapesten, Mikola : Az egységes fiúközépiskola kialaku
lása. Kerecsényi: Középiskolai irodalomtanításunk a változás ú t
ján ; Nyíregyházán, Beloharszky Ferenc: Bessenyei György;
Szarvason, Raskó Kálmán : Száz év. A nyugalomba vonultakról 
igazgatóik emlékeznek meg, épígy a 25 éves tanárokról is (Lövik 
Kálmán, Polgár Dezső, Posevitz Vilmos Bonyhádon). Hálával ír 
•elhunyt II. felügyelőjéről, dr. Szopkó Dezsőről a nyíregyházi, s 
meghalt nyugalmazott tanáráról, dr. Tóth Kálmánról a budapesti 
értesítő.

Végül megemlítendő, hogy a tandíj igen különböző : vallás szerint 
más Budapesten, izraelitákra nézve magasabb Aszódon. Segélyül 
minden iskola minél többet igyekezett növendékeinek ju ttatn i : 
legnagyobb a tandíjkedvezmény Budapesten (közel 9000 P), legkisebb, 
de itt is majdnem 2000 P, Szarvason. Könyvsegély, tápintézeti 
segély és ösztöndíjak minden iskolában nagy összeget tettek ki. 
Teljes képet a kimutatások hiányossága m iatt nem nyerünk, de 
hisz’ nem ez a fontos ! Azt látjuk, hogy iskoláink nagy anyagi gon
dok, nehéz küzdelmek ellenére is mindent elkövetnek tanulóik szel
lemi és testi jóléte, nemes fejlődése érdekében : ez az evangélikus 
tanárság érdeme. Az iskolafenntartók anyagi erőfeszítésein Isten 
áldása van, mert iskoláink ilyen munkával fizetik vissza a nekik 
nyujtottakat.

Budapest. Dr. Bánkúti Dezső.

M E G JE G Y Z É SE K .
Megjegyzés Ravasz Árpád : „Magunkról magunknak“ című értekezésére.

A legnagyobb lelkesedéssel és őszinte hálás helyesléssel olvastuk mi, evangélikus 
tanárok is Ravasz Árpád idézett cikkét. Minden szavát helybenhagyjuk, 
•s csak azt kívánjuk kijelenteni, hogy amit ő a református tanárokról és taná
roknak tanácsol, mindazt mi, evangélikusok is magunkra vesszük, kell, 
hogy vegyük. Hiszen a két protestáns tanárság annyira egy célok felé, annyira 
egy kötelességek alatt teljesíti munkáját, hogy megkülönböztetés nem is szük
séges, nem is lehetséges. Melegen ajánlom minden evangélikus kartársamnak 
•e cikket figyelmébe. Hiszen minekünk is arra kell törekednünk, hogy rögös, 
•sötét utunkat — mint Ravasz írja — állandó, biztos fény tegye járhatóvá, 
s e fény az egész keresztyén pedagógia tengelye, az Evangélium, mely a leg
főbb tanítómester : Jézus Krisztus felé vezet. Még egyszer hálásan köszönjük 
a főigazgató úrnak bölcs figyelmeztetéseit. Dr. Brinkúti Dezső.

A szabad tárgyú magyar dolgozatról. Az újabb érettségi szabályzat 
a magyar írásbelin két magyar, egy történeti s egy természetrajzi tétel közül
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tűz ki a tanulóság számára választható témát. Egy rendelet kívánatosnak 
mondja azt is, hogy a VIII. osztályban az év folyamán adjunk is fel történeti 
s természettudományi tételt, hogy a tanulók hozzászokjanak a választáshoz. 
Kérdés, hogy ezt a dolgozatot mikor tűzzük ki évközben? Továbbá, hogy isko
lai legyen-e ez a dolgozat, vagy házi? Az kétségtelen, hogy ezek javításába 
bele kell vonni az illető szaktanárokat is.

Szerény véleményem szerint ezt a dolgozatot a VIII. osztály utolsó ma
gyar dolgozatául kellene kitűzni. És pedig azért, mert ez jó előgyakorlat lenne 
a közvetlenül utána következő érettségi írásbelihez. Még a külsőségeket is 
meg lehetne tartani. T. i. lezárt borítékból elővenni a tételeket s felolvasni, 
választást engedni az egyes tételek közt (jelezve, hogy az érettségi írásbelin 
csak két tétel közt fog történni a választás, az egyik a magyarból, a másikat 
vagy a történelem, vagy a természetrajz anyagából fogja az elnök választani, 
de itt most mindkettőre elő kell készülni). Kiki választhatja azt, amit szeret, 
vagy amelyiknek a jobban való megcsinálásához biztosabb reménnyel foghat. 
Nem mulaszthatjuk az éppen VIII. osztályban fordított Horatius e sorára 
való utalását : Sumite matériám vestris, qui scribitis, aequam viribus. 
Tehát ő lesz a felelős, ha nem az erejének megfelelő tételt választja.

Ezzel már meg is adtam a feleletet arra a kérdésre, hogy iskolai legyen-e, 
vagy házi ez a dolgozat. Mindenesetre iskolai, s ezért olyan tételeket kell ki
tűzni, amelyeket források nélkül, egy iskolai «.ra (8—9) alatt biztosan meg tud 
végig csinálni. Utalni kell a kitűzésnél arra is, hogy figyeljék meg magukat, 
s tegyenek számítást arra nézve, hogy egy óra alatt mennyit képesek írni. 
Osszák be az órát vázlatra, fogalmazásra, tisztázásra, s írják be egészen a 
dolgozatot a füzetbe. Ebből kiszámíthatjuk, mennyit írhatnak az érettségi 
írásbelin, mikor öt óra áll a rendelkezésükre. S azt is igyekezzenek beosztani. 
Sokszor előfordul ugyanis, hogy a dolgozatot az érettségin már nem tudja 
az ifjú lemásolni : kifogy az időből. Figyelmeztetni kell ez utolsó magyar 
iskolai dolgozatkor arra, hogy tegyenek számvetést magukkal, s a fogalmazás 
és letisztázás idejét szigorúan tartsák meg. Arra is nagyon jó ez az alkalom, 
hogy a tanulók elé tárjuk, mennyire nem tudnak vigyázni a helyesírásukra, 
főleg, ha sietniük kell, vagy nincs mód arra, hogy utána nézzenek egyes szók
nak, vagy nem áll a hátuk mögött valaki, aki átjavítsa helyesírási szempont
ból a dolgozatukat. (Ez a házinál nagyon sokszor megtörténik, de jó részben 
önámítás az egész.) Felhívjuk tehát arra, hogy ebből a szempontból is figyel
jék meg magukat. Nagyon ajánlatos, hogy ennek a dolgozatnak a javítását 
sokkal pontosabban csináljuk meg, közös munkával, mind tárgyi, mind 
fogyatkozási, mind helyesírási, mind az idővel való takarékoskodás szem
pontjából, úgy, amint azt a Prot. Tanügyi Szemle hangsúlyozta is. Utalni 
kell arra az évtizedes tapasztalatra a dolgozat javításakor, hogy sokan úgy 
okoskodnak az érettségi magyar dolgozat tisztázását illetőleg, hogy a dolgo
zat jó részét piszkozatban hagyják, mert annak a helyesírási hibáit nem szá
míthatják úgy, mintha a tisztázatban lennének azok. Ettől óva intjük a nö
vendékeket. Kiki az egy óra alatt számvetést csinálhat arra nézve, mennyi 
időbe kerül egy dolgozat megfogalmazása s letisztázása, hogy ebből következ
tessen arra, mennyi időt fordítson az öt órából mindezekre.

Tehát a rendelet által kívánt szabad tárgyú magyar dolgozatét én utolsó 
magyar dolgozatul íratnám, s az iskolában, hogy közvetlen előgyakorlat legyen 
az érettségi írásbelire. Gulyás Józsefe

Feladataink az új leánj középiskolai reform szorgalmazásánál. Valóban 
nagy örömmel töltött el az a közlemény, mely írásomra a márciusi számban 
megjelent. Számolva azzal, hogy cikkemhez mellékelt tervezetemhez hozzá
fűztem : ,,mi is mindenekelőtt csak tervezetet látunk még benne, amelyet 
a valójában hozzáértő szaktanárok és pedagógusok megvitathatnak, s rajta 
úgy tananyag, mint órabeosztás tekintetében helytállóbb változtatásokat 
eszközölhetnek (sőt!)“ — örvendetes tényként állapítottam meg, hogy rajtam 
kívül mások vannak, akik ennek az úgy pedagógiai, mint társadalmi szempont
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ból égetően szükséges reformnak a hangoztatását s keresztülvitelét lelkiismereti 
feladatokul tekintik, s javító-, a tervet lényegileg ezzel életképesebbé tevő 
törekvésükkel az ügyet magát előbbre viszik. Természetesen én is teljesen 
egyetértek a k. kollégával abban, hogy az éneket nagyon is kívánatos volna 
— a leányközépiskolákban különösen — minél több éven át és minél nagyobb 
óraszámmal szerepeltetni, s pl. a kertészet helyett én is lényegesebbnek 
találom. Ha többen hozzászólnának, bizonyára még több s helytálló tárgy 
és óraszámcserére jöhetnének rá, mert hiszen én a tantervi keret adásánál 
csak azt az eddigi uniformizálás megszüntetésétől húzódozó álkifogást akartam 
megcáfolni, illetve ezzel szemben bizonyítani, hogy megfelelő tantárgy és óra
beosztás mellett igenis van mód és reális lehetőség arra, hogy a leánylétek speciális 
nevelését szolgáló gyakorlati tárgyak beiktathassanak egy középiskolai tantervbe 
a mellett, hogy ez iskolának az egyetemre való előkészítésről sem kell lemondania.

Érdekes, hogy minap a kát. középiskolai tanáregyesület közgyűléséről hír
adást olvasva, láttam, hogy az új leányközépiskolai reform szükségének gondo
lata komoly formában ott is felmerült. Vajmi kívánatos volna tehát, hogy terve
zetünket hasonló hozzászólásokkal jobbá és életképesebbé tegyük, s ha arra 
megérett, közös összefogással az arra illetékesek figyelmét a megvilágosítása 
felé fordítsuk. Az a heroikus küzdelem, amelyet a Deák-téri Ev. Leánykollé
gium ez irányban minden közönnyel dacolva, hosszú időn át kifejtett, nem
különben az a prot. nőnevelési alapelv, mely eszményképét a róm. kát. apáca
ideállal szemben a közösségért élő s munkálkodó édesanya alakjában látta 
mindig, tehát úgy tradíciónk, mint hivatásunk elevenen kötelez bennünket, 
protestáns pedagógusokat különösen itt a végletekig kitartó küzdelemre.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.

BELFÖLDI ÉS K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáreyyesületi Közlöny februári számában 

Csanády Sándor : Az iskola egyénisége, Szabó Ferenc : Fogalmazás, dolgozat- 
írás és javítás a középiskola I—III. osztályaiban — című cikkei érdekelhetnek. 
A Figyelőben Sulyok Efrém közli gondolatait az új magyai nyelvi tantervhez 
és utasításhoz, Forgácsok-rovatban Hári Ferenc a latin érettségiről, k. k. 
arról ír, kellenck-e tankönyvekbe jegyzetek a versekhez?

Magy ar Középiskola: jan., febr. számában Várkonyi Hildebrand cikke 
olvasható : A nevelő éthosza és lélektana. — A Pannonhalmi Szemlében (1935. 
IV.) Bognár Cecil a jelenkor pedagógiai mozgalmait isnn rteti.

Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny: februárban Kovács János: 
Nyolcosztályos polgári iskolánk kérdéséhez, Martzy János : Logikai nehéz
ségek az algebra tanításában és azok módszeres áthidalása. Kis cikkek a magyar 
nyelv és irodalom tanításának új szempontjairól, továbbá a pedagógiai érte
lemben vett történelmi átértékelés szükségéről szólnak.

Magyar Tanítóképző: (januári szám) : Rozsondai Károly, soproni ev. 
tanítóképzőintézeti tanár, a történelem tanításának egy újabb feladatáról 
értekezik, ehhez ugyanitt Mesterházy Jenő fűz megjegyzéseket. A februári 
számban Marssó József a német tanítás alapelveit vizsgálja.

Keresztyén Igazság februárban Széljegyzetek-rovatában két evangélikus 
iskola, a budapesti leánygimnázium és soproni tanítóképző elhelyezésével 
foglalkozik ; márciusban Kapi-Králik Jenő : A 250 éves Bach címén a leg
nagyobb evangélikus egyházi zenésszel kapcsolatban kötelességeinkre mutat rá.

A Harangsző 9. számában Iskoláink címen új rovatot nyit, ebben eddig 
a soproni evangélikus teológiai fakultásról és teológiai otthonról olvastunk 
ismertetést.

Evangélikus Élet 7. számában Berzsenyi Jenő, 9. számában Bánkúti 
Dezső a női tanerők férjhezmeneteléről ír, és helyteleníti a Zsinati Iromá
nyokban fölvetett tilalom gondolatát. Krónikás.
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Monatseliriít für höhere Schulen. Herausgegeben von Dr. Martin Löpel- 
mann. Schriftleitung : Dr. Hermann Dreyhaus. Weidmannsche Buchhandlung. 
Berlin, 1934, 1—6. füzet.

A folyóirat egyes számai egy-két, rendszerint bevezető cikk kivételével, 
bizonyos meghatározott tárgykört dolgoznak fel. így az 1. füzetet Robert Petsch 
tanulmánya nyitja meg, mely a költői művek iskolai magyarázatánál meg
alkotásuk körülményeit kívánja újabb átélés tárgyává tenni. A többi cikk 
a német külpolitikával, illetőleg iskolai tárgyalásának kérdésével foglalkozik. 
Németország mai külpolitikai helyzetét három tanulmány ismerteti. Hermann 
Dreyhaus a történettanítás e téren való kötelességeire mutat végső eredmény
kép, annak a gondolatnak hangoztatását tűzve ki számára, hogy egy nagy 
nemzet öntudata az őt megillető helyt kívánja Európában. Fritz Maijwald a 
földrajztanítás keretében annak a bebizonyítását tartja rendkívül fontosnak, 
hogy Németország nagyon is rászorul gyarmatokra. Eva Kriner-Fischer a 
tengernek óhajt nagyobb szerepet juttatni egyes illetékes tantárgyak körében 
a népek élete szempontjából való nagy fontossága miatt. Ezután két cikkíró 
(Georg Ralhke, Karl Schmidt) az idegen nyelvek és irodalmak tanításánál is 
bizonyos külpolitikai tanulságok kiemelését tartja szükségesnek. A füzet 
cikksorozatát egy, a birodalom külföldi iskoláiról szóló áttekintés zárja be 
egy megelőző tanulmánynak ahhoz a gondolatához kapcsolódva, hogy a német 
népnek nem szabad megfeledkeznie a birodalom határain kívül lakó németek 
nagy számáról sem.

A 2. füzet bevezető cikkei közül különösen nagyobb érdeklődésre tarthat 
számot Oskar Schütz értekezése a mondattan alapkérdéseiről. Helyesli azokat 
a törekvéseket, melyek a sokféle iskolai nyelvtani magyarázat egységesítésére 
irányulnak, rámutat azonban arra is, hogy több tekintetben egészen új alapot 
kell adni a nyelvtan tanításának. Ezzel kapcsolatban közli saját új mondat
felosztását. Szerinte a nyelvi kifejezés szempontjából kijelentő, kívánó és 
kérdő mondatok különböztethetők meg ; a kifejezett lelki tartalom szerint 
azután ezek mindegyike lehet ítéletet vagy kívánságot kifejező. A további 
alcsoportok megkülönböztetésénél azután az a döntő, vájjon a kifejezett lelki 
tartalom valóság-e, vagy csak elgondolás tárgya ; mind a két esetre vonat
kozólag fel lehet venni a lehetőség, valószínűség, bizonyosság, tény, szük
ségesség fokozatait. Ily alapon tesz azután kísérletet az egyes mondatfajok 
megmagyarázására, s elveit az összetett mondatra is igyekszik kiterjeszteni.

E füzet főtárgya egyébként a különféle nevelési erők szerepe a német nép 
életében. Ily szempontból tárgyalják először is a család (környezet, stb.), 
iskola és a „Hitlerjugend“ szervezet pedagógiai szerepét. E cikkek főgondo
latait a legutóbbival foglalkozó Georg Usadel a következőkben foglalja össze : 
A család mint kis életközösség előkészíti az ifjakat a nép szolgálatára, az 
iskola az ehhez szükséges tudománnyal látja el, a „Hitlerjugend“ pedig e 
szolgálatot élő valósággá teszi.

Ezután két tanulmány az egyházak pedagógiai fontosságáról szól. Az 
evang. egyházzal ily szempontból foglalkozva Walter Uhsadel azt a meg
állapítást teszi, hogy az egyházról, mint nevelési intézményről való hitet 
voltaképpen a liberális korszak terjesztette. Az egyház és a nevelés függet
lenek egymástól. Az egyház a keresztség útján az egyént a Jézus Krisztusban 
való hit részesévé teszi, a konfirmációval pedig nem tanítani akar, csupán az 
első úrvacsora vételére előkészíteni. A vallás tételeinek tanítása is tulajdon
képpen csak egy bizonyos igazságra való rávezetés céljából történik, t. i. hogy 
az ember csak istennel való közösségben, „a szentek egyességében“ tud élni. 
Ismét más dolog azután, ha a pedagógus az egyháznak ezt a közösség meg
teremtésére irányuló erejét mint nevelési eszközt is értékeli. A kát. egyház 
nevelő szerepéről szóló cikk írója, Theodor Willemsen főkép a tekintély elvére, 
a hagyományokhoz való ragaszkodásra, továbbá a másvilágra való utalással 
összefüggő áldozatos munkakészségre mutat rá, mint oly tényezőkre, melyek
ben a kát. egyház nevelő hatása megnyilvánul.

A füzetet három különálló cikk zárja be. Az egyik a német nyelv tanításá
nak a birodalom külföldi iskoláiban való különös fontosságát hangoztatja ;
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sí második statisztikai alapon azt mutatja ki, hogy az egyes osztályokban 
alulról felfelé haladva számaránybeli eltolódás következik be a felsőbb társa
dalmi osztályokból származó tanulók javára ; végül a harmadik a porosz 
iskolaügyi minisztériumnak a főiskolai tanulmányokra alkalmas ifjúság 
kiválasztására vonatkozó rendelkezéseit ismerteti. Testi egészség, akaraterő, 
bajtársi érzület, odaadó munkásságra való igyekvés a népközösség érdekében 
döntenek e tekintetben a tudás mellett. Az érettségizettek ily szempontokból 
való kiválogatása az igazgatók, a Hitlerjugend szervezet s az illetékes nemzeti 
szocialista pártvezetőség jelentései alapján történik meg.

A 3. füzet bevezető cikkeinek egyike (H. Sahrhagetól) a német Schulland- 
heim-mozgalmat méltatja, mely a vidéki élet megismerése, továbbá a közösség 
szolgálatára való előkészítés szempontjából igen nagyjelentőségű. Az össze
függő cikksorozat tárgya e füzetben a nyelvkérdés, és pedig elsősorban az 
idegen nyelvek tanításának kérdése. Bevezetőleg Max Krüger erősen szembe
száll azzal az áramlattal, mely az idegen nyelveket pedagógiai szempontból 
nem értékeli eléggé, s óraszámukat csökkenteni akarja. A népek gondolkozás
módját objektív úton csakis a nyelv segítségével lehet megismerni, a fordítás 
tehát nem pótolhatja az eredeti szöveget. A klasszikus nyelvekkel kapcsolat
ban utal a szerző a tanulók kérdéseiből kiinduló szövegmagyarázat formális 
képző erejére is. Johann Stöcklein a klasszikus nyelvek módszertanának 
kérdésével foglalkozva, lélektani vizsgálatokat és kísérleteket sürget a nyelv- 
tanítás szempontjából, mivel a tapasztalatokra, vagy a rátermettségre való 
hivatkozás itt csődöt mond. A modern nyelvekről szóló cikkek írói is különböző 
okokkal bizonyítják az idegen nyelvek tanításának szükségességét, az elsőséget 
pedig a franciával szemben már nyelvrokonsági alapon is az angolnak kívánják 
juttatni. Fölvetik azt a kérdést is, nem lehetne-e egyes iskolákban az északi 
nvelvek számára tanfolyamokat nyitni s egyes városok „Oberschule“ típusú 
iskoláiban valamelyik szomszédos szláv nép nyelvét is tanítani.

A 4. füzet főkérdése a Saarvidék ügye iskolai szempontból is. E cikk
sorozatot megelőző két tanulmány a német őshit tanításának kérdésével s 
az „Oberschule“ földrajzi érettségi dolgozattételeivel foglalkozik.

Az 5. füzet bevezető cikke Walther Zorntól ismét a Schullandheim kér
désével foglalkozik. A tanuló itt szinte játszva sajátít el sok fontos biológiai, 
földrajzi, számtani ismeretet, gyakorolja a rajzot, megtanulja a közös munka 
értékének megbecsülését, s mindenekelőtt megszereti a német földet. Egyéb
ként e füzetben a művészetek iskolai kérdései kerülnek sorra. Az ének- és 
zenetanítással foglalkozó cikkek utalnak e tárgyak nemzeti fontosságára, s 
a német szellem erősebb kidomborítását óhajtják. A rajztanítással kapcsolat
ban Paul Weisshuhn azt kívánja, hogy a tanulót oly alkotások készítésére kell 
megtanítani, amelyekből gyakorlati haszna is van s neki örömet is okoznak. 
Az akadémiai rajztanítás utánzásának meg kell szűnnie, ellenben meg kell 
figyelni a népipart és a népművészetet. Ernst Thieme szerint a rajztanítás 
célja nem lehet csupán a művészi tehetség kifejlesztése. Arra kell törekedni, 
hogy a tanulók átlagos kifejezőképességet érjenek el. A tehetség hiánya itt 
ép úgy, mint egyéb tárgyaknál, szorgalommal pótolható. A megfigyelési és 
alakítási képességet kezdetleges elemekből kiindulva, bizonyos rendszer szerint 
kell gyakorolni, azonkívül szükséges a műérzéket is folytonosan fejleszteni. 
Érdekes gondolatokat vetnek fel a művészettörténettel kapcsolatos cikkek 
írói is. E szerint a zenetörténeti magyarázatoknak megfelelő szemelvényekhez 
kell kapcsolódnia teljességre való törekvés nélkül. Ami pedig a képzőművésze
teket illeti, e téren jól megválogatott szemléltető képgyűjtemény tesz hasznos 
•szolgálatot. A képeket különböző tárgyak keretében ismételten is be kell 
mutatni a tanulóknak, s így a legfontosabb műemlékek és művészeti irányok 
lassanként emlékezetükbe vésődnek. Fontos volna a művészettörténettel kap
csolatban álló szakok tanárainak ily tekintetben való erősebb kiképzése.

A versszavalás tanítása is szerepel e számban. Paul Habermann először 
is végigtekint különböző korok idevonatkozó nézetein, majd arra az ered
ményre jut, hogy ugyanaz a szöveg csak egyféleképpen szavalható el helyesen
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és pedig úgy, ahogy azt „a benne rejlő forma“ kívánja. Ez pedig a hangsúly, 
időtartam, nyelvmelódia s egyéb sajátságok megfigyelése útján ismerhet» 
meg. Űjszerű gondolatokat látunk Rudolf Bode értekezésében is a testnevelést 
érdeklő mozgásművészettel kapcsolatban. Az efféle gyakorlatoknak ugyanis- 
bizonyos lelki tartalmat is kell kifejezésre is juttatniok, s a német szellemnek 
épúgy kell bennük visszatükröződnie, akárcsak az énekben. A szerző e tekin
tetben régi vallásos szertartások bizonyos szokásaira is utal.

Az utolsó füzetet Max Kriigernek egy a latin nyelvről szóló újabb cikke 
nyitja meg. Szerinte komoly lélektani bizonyítékot még nem hoztak fel a 
latin nyelvnek már az I. osztályban való tanítása ellen. Rámutat arra, hogy 
bizonyos játékszerű elemek e tárggyal kapcsolatban is bevezethetők. Ellenzi 
már e szempontból is a németből latinra való fordítás gyakorlásának el
törlését.

A füzet legtöbb cikke általánosságban foglalkozik az iskolák kérdésével. 
Áttekintést kapunk arról a nagy harcról, mely az egyetem körül dúl. Látjuk, 
hogy az ifjabb tudósnemzedék egy része az egyetemek autonómiáját s a tudo
mányok szabadságát is támadja. A középiskolai kérdéshez a legkülönbözőbb 
szakok nagytekintélyű képviselői szólnak hozzá, de mind megegyeznek abban, 
hogy a középiskolának ezentúl is általános műveltséget nyújtó intézménynek 
kell maradnia. Különösen a humanisztikus gimnázium talál erős védőkre. 
Azonban több jellemképzést s a népközösséghez való tartozás erősebb átérez- 
tetését kívánják a középiskolától.

A füzetet azoknak a rendeleteknek ismertetése zárja be, melyeket Szász- 
országban valósítottak meg a főiskolára törekvő ifjúság kiválogatása tekin
tetében. Az érettségizetteknek itt ugyanis oly tételeket kellett kidolgozniok, 
melyekből pszichológiai vizsgálat útján derítették ki a főiskolai tanulmá
nyokra való rátermettségüket.

Budapest. Dr. Losonczi Zoltán.

H A Z A I  IR O D A L O M
Nevelésügyi Tanulmányok. Szerkesztette Imre Sándor. Értekezések a 

M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből. Üj sorozat 
6—12. szám. Szeged. Az Egyetemi Pedagógiai Intézet kiadása.

A kötet tartalma 7 tanulmány : Dr. Márer Erzsébet : A nevelés ügye az 
1920 február 16-ra összehívott nemzetgyűlésen. Kiss Jenő : A nevelés körül
ményei egy alföldi községben. Darvas Andor : Egy középiskolai osztály ala
kulása nyolc év alatt. Dr. Baranyai Erzsébet : Az olvasás készségének kap
csolata az értelmességgel. Dr. Tettamanti Béla : Középiskoláink tanulmányi 
eredménye az 1932—33. évi értesítők alapján (színes grafikus táblákkal). 
Simon Elemér : A szegedi középiskolák népességének alakulása 1903 szep
temberétől 1933 júniusáig (grafikus táblákkal). Dr. Joó Tibor: A Buda
pesti Szemle nevelésügyi és Széchenyire vonatkozó közleményei 1933-ig.

A dolgozatok közül kettő (2—3) szemináriumi dolgozat, mások az inté
zetben tervezett adatgyűjtés legelső lépéseihez tartoznak (1—6—7), kettő a 
szerzők által önállóan választott tárgyról szól (4—5), mondja az illusztris, 
szerkesztő előszavában. De egyebet is mond, megjelöli a dolgozatok tárgy
körét is. E kötetben a neveléstudomány magyar tennivalóinak elég kevéssé 
méltányolt részleteiről van szó : magyar pedagógiai kutatásról, annak fel
adatairól, célkitűzéseiről, olyan munkáról, amelyet senki más nem végezhet 
el helyettünk, nekünk, magyar pedagógusoknak kell elvégeznünk.

Az első tanulmány (A n e v e l é s  ü g y e  az  1 9 2 0  f e b r u á r  1 6-r a 
ö s s z e h í v o t t  n e m z e t g y ű l é s e n )  írója áttanulmányozta az első 
nemzetgyűlés naplóját és irományait. Átvizsgálta nem csupán a nevelésügyi 
törvényjavaslatok tárgyalását, de figyelme kiterjedt mindama törvényjavas
latok tárgyalására is, amelyekkel kapcsolatban a nevelésre vonatkozó gon
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dolatok, észrevételek, tervek merülhettek fel. A költségvetési tárgyalásokat, 
az indítványokat, miniszteri, miniszterelnöki beköszöntőket, interpelláció
kat is bevonta vizsgálódása körébe.

Az azóta elhunyt szerző jó munkát végzett. Tanulmányát nem minden 
elfogódottság nélkül olvassuk. Hiszen 1920-ban vagyunk. Kifosztott, magára 
hagyott nemzetünk szerbe-számba veszi erőit. Kutatja, mi bizonyult a szörnyű 
kataklizmában tűzállónak, mi volna az a fundamentum, amelyre építeni 
lehetne. Észreveszi a falut, a falu népét, amely a megpróbáltatások után is 
erőtől duzzad, pedig ki törődött vele ezelőtt érdeme szerint? Nos, a falu 
népét kell erősíteni, nemzetté tenni, testi-lelki erőit megszervezni. A falu népe 
még elhanyagoltságában is kiállta az idők viharait, mire lesz képes, ha édes 
gyermek lesz. íme, a kultúrpolitika „népi“ iránya, mielőtt a hitlerizmus 
„Völkisch“, a németséget átformáló elve megszületett volna. A régi oktatási 
intézményeket, így az elemi iskolát is reformálni kell és új intézményeket 
kell létesíteni, amelyek a falu energiáját megőrzik, sőt kifejlését elősegítik 
(iskolánkívüli népnevelés, napközi és tanoncotthonok, népinternátusok).

Az új nevelés legyen gyakorlati. A magyarság ugyanis a háború felfor
dított közgazdasági életében nem bizonyult eléggé életrevalónak. Mennyi 
exisztencia vérzett el a gazdasági tótágasban, amely a háború után sem akar 
jószándékra régi helyzetébe visszalendülni. Életrevalóságra kell nevelni a 
magyar ifjúságot : tanítson az iskola reálisabban. Előtérbe nyomul a neve
lésügyi reformok tárgyalásánál a szakszerűség, az életrenevelés problémája. 
„Hozzá kell szoktatnunk a gazdasági élettel való törődéshez, és bele kell olta
nunk a keresztyén erkölcsi alapelveket.“ Kultúránk legdrágább értékünk. 
Ez nemzeti fennmaradásunknak, sőt reménységeinknek az integer Magyar- 
ország iránt bizonyos záloga. Megható, mint fogódzik már ez országgyűlésen 
a magyar reménység a kultúrföleny gondolatába. Az országgyűlés egységes 
köznevelési törvényt kíván, egy átfogó kultúrpolitika határozott lépését : 
„Céltudatos kultúrpolitikával igyekezzünk a nemzetből kiküszöbölni azokat 
a hibákat, amelyek — sajnos — ennek a nemzetnek tulajdonságai“, mondja 
egyik vezető-politikusunk. E kultúrpolitikai törekvések eredménye a köz- 
gazdasági kar felállítása, a numerus klauzus, a menekült kolozsvári és pozsonyi 
egyetemek elhelyezése, az iskoláztatási kötelességteljesítésről szóló 1921. 
XXX. te., a testnevelésről 1921. Lili. te.

Márer Erzsébet tanulmánya lelkiismeretes beszámoló az első nemzet- 
gyűlés kultúrpolitikai tevékenységéről ; kár azonban, hogy egyetlen erénye 
a hűség; a kritika, az értékelés szempontjai és ténye hiányzik e dolgozatból.

A n e v e . l é s  k ö r ü l m é n y e i  e g y  a l f ö l d i  k ö z s é g b e n .  
Miljőtanulmány e dolgozat. Keresztmetszetét adja egy alföldi község gaz
dasági és kulturális állapotának. Bizony e kép kevésbbé megnyugtató. Külö
nösen fájó a falu elmaradottsága mellett a társadalmi ellentét a falu népe és 
intelligenciája között, fájó ez utóbbi bűnös közönye a nép testi-lelki nyomorú
sága iránt. Indítója e tanulmánynak az a felfogás, hogy a nevelő munkája 
akkor lehet általában tervszerű és eredményes, ha ismeri munkája körülmé
nyeit, az iskolán kívül nevelő tényezőket, a viszonyokat, amelyek között 
nevelő és növendék él.

E g y  k ö z é p i s k o l a i  o s z t á l y  a l a k u l á s a  n y o l c  é v  
a l a t t .  A dolgozat írója a saját osztálya történetét adja, amelynek ő mint 
diák nyolc éven át volt tagja. A tanulók magaviseletéből, tanulmányi elő
meneteléből, általában az osztály életéből bemutatja az osztály szellemét, 
amelynek egészen speciális jegyei nem minden iskolára és csak kevés osztályra 
általánosíthatók. Egy megszállott területi megyei város gimnáziuma egyik 
osztályának életét rajzolja meg hazánk legtörténetibb idejéből (1917—1925)r 
amikor ez iskola körül is kicserélődött az ország.

Ez ifjúságismeret körébe vágó tanulmány megállapításai tudományos
szempontból — minthogy egészen különös életkeretek között élő osztályról 
van szó — kevésbbé értékesek, de annál értékesebbek nemzeti szempontból. 
Az első ily dolgozat, amely az aktív szereplő tanuló élményeit a pedagógus 
szakszerűségével jeleníti meg és mutatja be az olvasónak azt a hatást, amelyet
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a nagy változás, az uralom és országcsere a megszállott területi ifjúság lelké
ben előidézett.

A z  o l v a s á s  k é s z s é g é n e k  k a p c s o l a t a  a z  é r t e l m e s 
s é  g g e 1 c. tanulmány lelkiismeretes adatgyűjtésen, alapos indukción, min
tául vehető módszerességgel épül fel. Az eredmény megállapításában azon
ban a tanulmány szerzője fölöttébb óvatos. Határozottsággal csak annyit 
állapít meg, hogy az olvasási készség és értelmesség között kapcsolat van, 
ami e tanulmányban előadott kísérletek előtt is evidens lehetett mind a cikk
író, mind a gyakorló pedagógus előtt.

K ö z é p i s k o l á i n k  t a n u l m á n y i  e r e d m é n y e  az  1 9 3  2— 
3 3. é v i  é r t e s í t ő k  a l a p j á n .  Kétségtelenül legértékesebb dolgozata 
az egész kötetnek. A számok, adatok egész özönével dolgozik, ezek összefüg
gését, a belőlük levonható absztrakciót színes grafikonok készítik elő és teszik 
szemléletessé. Ha a magyar Jugendkunde Tettamanti e módszerességével 
és alaposságával mélyed el problémáiba, az eredmény nem lehet kétséges. 
153 középiskolát vizsgált át a dolgozat írója és közli a tanulmányi előmenetel 
adatait (II. rész) és a belőlük levonható következtetéseket.

Az általános tanulmányi eredmény a leányiskolák javára szól. Fiú
iskolákban a gimnázium eredménye jobb, mint a másik két típusé, leányisko
lák között is a gimnázium vezet. Osztályok szerint a fiúknál a szélső osztályok 
jobbak, mint a középsők (I—II—VIII.), leányoknál is a szélső osztályok álta
lában jobbak, az I—II. mindenesetre, a VIII. azonban már nem, itt a VII. 
osztályé jó. Tettamanti e nagy adathalmazból vont megállapítása nagy vita  
eldöntését érleli. Megdönti ugyanis a középiskolák panaszát az elemi iskola 
ellen, amely a középiskola szerint nem készít elő megfelelőképpen a közép
iskolára. Ha ez valóban így volna, akkor a középiskola I—II. osztálya tanul
mányi előmenetel tekintetében aligha vezetne, amint e tényt Tettamanti 
teljes tudományos apparátussal megállapította. Túlzott tehát az az állítás, 
hogy az elemi és középiskola között szakadék van, hiszen a gyengülés később, 
IV—V. osztályban, a pubertás korában következik be. Legfeljebb zökkenés 
van, ami mindig volt és lesz is, a középiskola I. oszt. ugyanis sok iskolából 
rekrutálódik, a növendékek igen különböző előkészültséggel lépik át a gimná
zium küszöbét.

Szakadék csak ott lehet, ahol a nevelők nem állanak hivatásuk magas
latán pedagógiai képzettség és módszeres eljárás szempontjából : ahol a peda
gógia archívumából előkerülnek a rozsdás fegyverek, a dogmatizmus, a magol- 
tatás, a notesz, a terror, ahol valamelyik, vagy mindkét fél részéről nem éber 
a pedagógiai lelkiismeret.

A szerző az adatok mögött keresi a törvényszerűséget, az elvet, a tanul
ságot. így pld. a tényt, hogy a leányközépiskola jobb tanulmányi eredményt 
ér el, magyarázza a két nem élet- és lélektani különbségével, a leányok javára 
mutatkozó társadalmi különbséggel és azzal, hogy általában jobb tanuló 
leányok mennek középiskolába.

Foglalkozik a dolgozat III. részében az iskola véleményével is a tanulás 
gátló körülményeivel kapcsolatban. Ilyen gátló körülmény az iskola szemében 
különböző társadalmi és erkölcsi okok, a gazdasági helyzet nehézsége, néme
lyek szerint a sportszenvedély is.

Tettamanti megállapításai egy iskolai év adataiból vonattak el. A kép, 
amelyet középiskoláink 1932—33. évi életéről a dolgozatból nyerünk, érdekes 
és valóságos. A tanulmány szerzője dicséretes munkát végzett. Következteté
sei megérdemlik a figyelembevételt a gyakorlat szempontjából is, de irányí
tásra e tanulságok akkor tarthatnak teljes joggal igényt, ha reálitásukat 
több iskolai év hasonló feldolgozása igazolja.

A s z e g e d i  k ö z é p i s k o l á k  n é p e s s é g é n e k  a l a k u l á s a  
1 9 0  3. é v  s z e p t e m b e r é t ő l  1 9 3 3  j ú n i u s á i g  (Első közlemény). 
Három évtizedét veszi vizsgálat alá egy olyan város középiskoláinak, amely 
nemzetünk e három évtizedes, fölöttébb változatos történetéből különösebben 
kivette a maga részét.



Hazai irodalom. 1 8 »

Szeged három középiskolájának létszáma az első évtizedben folytonosan 
emelkedő, a másodikban ingadozik, elején hirtelen felszökik, aztán csaknem 
kétharmadára, felére esik a maximális létszámnak. Az utolsó évtized is inga
dozást mutat. Legutolsó helyzete visszaesés. Okai nyilvánvalók : a trianoni 
születési szám alacsonysága, a nehéz gazdasági helyzet, magas tandíj.

A három — mindhárom más típusú — középiskola közül legnyugodtabb 
a reáliskola létszámállapota. A leányközépiskola alig érezte meg a háborút, 
főleg gimnáziummá alakulása óta. Alsó osztályai népesek, felső osztályaiban 
közismert okok folytán (más iskolatípusba megy át, tovább nem tanul) 
lényegesen csekélyebb a létszám. 1919 előtt a szegedi középiskolák ifjúsága 
nagyobb részben nem helyi illetőségű, 1919 után a növendékek helyi illetősége 
egyre előtérbe lép (80%). Az első osztályba felvettek közül csak 20% tesz 
érettségi vizsgálatot. E jelenség magyarázata a gazdasági helyzet és azon körül
mény, hogy a gyengék a felsőbb osztályokban lassan, éveken át tartó vergő
dés után hullanak ki.

E tanulmány a szegedi középiskolákat a népesség szempontjából vizsgálja, 
a létszám hullámzásának okait csak érinti, de nem fejti ki. A feladat e részét 
bizonyára a megígért folytatásokban fogja elvégezni. E folytatásokban a szü
lők foglalkozása, vallás, anyanyelv szempontjából fogja vizsgálat tárgyává 
tenni a szegedi középiskolák e századbeli három évtizedes életét. Tanulmánya 
tehát egy szétágazó vizsgálatnak első lépése. A folytatás bizonyára világosabb 
összefoglalásokat fog adni, a mostani áttekintése kicsit fárasztó.

A B u d a p e s t i  S z e m l e  n e v e l é s ű  g y i é s  S z é c h e n y i r e  
v o n a t k o z ó  k ö z l e m é n y e i  1 9 3 3 - i g  c. dolgozat a Széehenyi- 
bibliografia gazdagodását jelenti.

Az egyes tanulmányokhoz a szerkesztő értékes észrevételeket fűz. Ez 
észrevételekben nem a szerkesztő, hanem a pedagógia professzora szólal meg, 
aki minden egyes tanulmánynál reávilágít a tennivalókra, amelyek a tárgyait 
probléma körén belül a magyar,tudományos pedagógiára várnak. A propaga- 
tív célkitűzések, a tanulmányokhoz fűzött sugalló erejű észrevételek különö
sebben emelik e kötet értékét. Bizonyságok ezek. Bizonyságai annak, hogy 
a szerkesztő-professzor nemcsak közlője és művelője tudományának, hanem 
apostola is. íme a tudós tanítványokat nevel, akik, miként mesterük, tollal, 
is szolgálják a tudományt, az eszményeket, amelyeknek szolgálatára a profesz- 
szor előkészítette őket. A kivételes hivatást betöltő egyetemi professzornak 
lehet-e ennél szebb feladata? p. / .

Kardeván Károly: „Az ember tragédiájának magyarázata.“ (Kiadta 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 96 1.)

Vajthó László szerkesztésében a „Magyar Irodalmi Bitkaságok“ foly
tatásaként „Magyar írók“ címmel új sorozat indult meg, melynek első száma : 
„Az Ember tragédiájának magyarázata.“ írója az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője, jól ismert a tanártársadalom előtt, 
több időszerű pedagógiai kérdéssel foglalkozott a Szemle lapjain is. Ebbe 
a munkájába eddig megjelent Madách dolgozatainak, tudományos kutatá
sainak eredményét tömörítette.

Az Ember Tragédiájának nincs általánosan elfogadott magyarázata, 
értelmezése. A részletesen magyarázók különböző ellenmondásokat találnak 
a műben. Ezzel szemben a szerző már 1910-ben megjelent tanulmányában 
úgy látta, hogy „Az Ember Tragédiája“ teljesen egységes koncepciójú mű, 
melynek legapróbb elgondolása is teljesen összhangban van az egész mű 
tervével. Egyes kiváló gondolkodók is (Kapi Béla, Ravasz László, Panier 
Ákos) vizsgálódásaikban később ugyanerre az eredményre jutottak.

A tartalmas előszóhoz kapcsolódik a Tragédia tervének vázlata, majd 
színről-színre haladva követhetjük a mű felépítését. A mennyben és a bibliai 
színek (I—III.) magyarázatában rámutat, hogy ezek meg nem értése adott 
a legtöbb alkalmat a Tragédia félreértésére. A részletesen magyarázók jobbára 
a filozófiai költemény cirádáinak, avagy keretének tartották, melynek kevés 
köze van a mű értelméhez. Pedig nem a történeti színek fejezik ki a mű alap
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gondolatát, hanem ezek látása után adja meg Ádám a feleletet a felvetett 
problémára a felébredés után ,,a pompás vidéken a paradicsomon kívül“ . 
A történeti színek bevezetéseként a tanulmány írója arra a kérdésre, vájjon 
híven mutatja-e be Lucifer az emberiség történetét — a mű kiindulópontját 
véve okoskodása alapjául — azt feleli, hogy Lucifer úgy mutatja be a világ- 
történelmet Ádámnak, ahogy a hitetlen tudománynak kell látnia azt. 
Egyiptomot — (IV.) az egyeduralomból kiábrándult — Ádám-Fárao elhagyja ; 
Athénében (V.) újabb csalódás éri. Lemond minden küzdelemről, nemes eszmé
ről s Rómában (VI.) a földi örömöket keresi. Itt új gondolatot kap Ádám — 
a keresztyénséget. Konstantinápolyban (VII.) a keresztyénséget a lovagi 
ideállal akarja diadalra juttatni, s bukása az ő ideáljának, nem a keresztyén- 
ségnek bukása lesz. Ádám mint Kepler (VIII.) nem képes a tudományt, mint 
öncélt művelni, s összeütközésbe kerül az egyházzal és állammal. A testvériség 
talizmánjával végignézi álmában a francia forradalmat, melynek tanulságai 
belekapcsolódnak Kepler felébredése után (X.) Ádám tanításába. Az állam 
és az egyház hatalmasai lenyűgözik az egyént, de ezek helyét a valódi nagy
ság foglalja majd el, mely az embernek szabad érvényesülést enged, s csak attól 
óvja, ami a haladásnak útjában áll.

De Londonban (XI.) Ádám újra csalódik, a baj forrását most a múlt 
iránti kegyelet hiányában látja : Hízik azonban mégis, hogy a tudomány 
jobb világot fog teremteni. A falanszterben (XII.) azonban látja az ember 
tehetetlenségét a természeti erőkön, majd tapasztalja, hogy a szellemi 
erőkön sem tud győzedelmeskedni. A világűrből (XIII.) visszakívánkozik, 
mert ismét hisz a további harc sikerében, de az eszkimók közt (XIV.), a hideg 
jégvilágban az undortól megrázkódik, ez felrázza álmából. Ádám úgy álmodta 
meg az emberiség sorsát, ahogy a puszta tudás az isteni Gondviselésbe vetett 
hit nélkül látja a múltat és jövőt. A Paradicsomon kívül a felébredés után 
(XV.) a látomások hatása alatt Ádám arra a meggyőződésre jut, hogy ezzel 
a tudással nem érdemes élni, hanem el kell magától dobnia az életet. Legyen 
vége a komédiának. De mikor apának tudja magát, midőn az emberiség fel 
nem tartóztatható jövőjének tudata csüggedő lelkét legmélyebb mélységei
ben megrázza, nem hisz többé ebben a Gondviselésbe vetett hittől elszakadt 
luciferi tudományban. Elveti magától és hisz abban, hogy az emberi életnek 
és az emberiség küzdelmének van célja; hiszi, hogy egy teljesen fel nem fog
ható, végtelen bölcsességű és jóságú Isten tartja kezében az embernek és az 
egész emberiségnek sorsát. Hiszi, hogy az emberiség tökéletesedése nem álom
kép, a halhatatlanság nem jámbor óhajtás. Érzi, hogy hittel, bizalommal, 
teljes akaraterővel kell küzdenie a jobb jövőért, mely felé a lelkében zengő 
erkölcsi szózat kíséri útjában.

Madách művének csakis ilyen, minden legkisebb részletet megvilágító 
tudományos, átlátszó megokolása vezethetett el a Tragédiának ehhez az értel
mezéséhez. Áz olvasó ugyanazt a felemelő hatást érzi e munka áttanulmányo
zása után, mint amilyet érez minden színházlátogató a tragédia előadása 
után. I. P .

Lie. Dr. Karner Károly : Az Űjtestámentom szent iratai. I. Máté Evan
géliuma. A Keresztyén Igazság Könyvtára, Sopron. 1934. 21G oldal.

A Keresztyén Igazság múltévi utolsó számai nagy és feltűnő reklámmal 
harangozták be a mű esedékes és közeli megjelenését. A megjelenés után is 
olvassuk ezt a figyelmeztető reklámot. Sem akkor, sem most, sem ötven év
vel ezelőtt, sem ötven év múlva nem méltó a különben értékes teológiai mű 
vekre való olyan rámutatás.

A teológia mint tudomány s annak művelői, mint tudósok a biblia for
dítása és ismertetésén keresztül érintkeznek a hívőkkel (Emil Brunner), tehát 
ennyiben a szó legteljesebb értelmében Íratott és szól ez a könyv papoknak, 
vallástanároknak, tanítóknak, hívőknek stb. Karner miután már a teológiai 
tudományok minden területén elvégezte az egyházi élet nyilvánossága előtt 
is munkásságát, s még a statisztikai tudományokkal is kísérletezett, úgy lát
szik végérvényesen az exegetikai tudomány mellett állapodik meg.
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Gyakorló lelkészeknek és vallástanároknak kezébe adja a könyvét, azok
nak, akik a Károlyi fordítás mellett állandóan használják a Masznyík és Raf- 
fay fordításokat. Arról nem akarunk írni, hogy az exegétikai tudományt 
jobban ismeri-e, mint a két előbbi bibliafordító, de azt őszintén meg kell 
írnunk, hogy magyar nyelven nem tud olyan jól írni, mint akár Raffay, akár 
Masznyik. Ez nem jelenti azt, hogy a fordítása ellen súlyosabb formai ki
fogást lehetne emelni. Az azonban tény, hogy a lelkészek szószéki szolgálatá
ban előállott bibliai versek idézésének zűrzavarát ez a könyv az elterjedés 
arányában fokozta. Egyszerű híveknek is szól ez a könyv, de akkor a magya
rázó bevezetésben miért beszél gyülekezeti hagyományról és Jézus Krisztusra 
vonatkozó hagyományról? Ezt a kifejezést a hívek nem úgy fogják értel
mezni, ahogy Karner elgondolta. Ugyancsak a befejezés ismertető közléséről 
kell megjegyeznünk az egyszerű hívők érdekében, hogy felvetett problémákat 
megmagyarázás nélkül nem lehet a kútfőkre való hivatkozással elintézni. 
Ma már nagyon kevés olyan lelkész van, aki az így megadott kútfőket be
tekintheti.

Minden bibliafordítás és bibliamagyarázat akaratlanul is egy új teológia 
alapját rakja le. Ez Karner fordítása és magyarázatában is észrevehető. 
Aminthogy a Keresztyén Igazság programmjában és cikkeiben is észrevehető 
ez. Eléggé határozottnak érzi-e magát arra, hogy erre vállalkozott és vállal
koztak? Dogmatika és etika sem a hazai, sem a külföldi irodalomban nem 
jelent meg az utolsó tíz évben, mert az idők és egyházpolitikai mozgalmaink 
(a hitvallás körüli viták és az oxfordi mozgalmakra gondolunk elsősorban) 
nem alkalmasak arra. Ilyen exegétikai munka, mint az új dogmatikához 
szolgáló alapokmány, talán preludium akar lenni egy szisztematikai könyv
kiadó vállalkozáshoz is.

Kívánjuk a szerzőnek, hogy könyve ne csak elterjedt, hanem ismert és 
olvasott legyen egész egyházunkban. Ez a könyv méltó a teljes megismerésre 
és érdemes volt a rászánt rengeteg munka dicséretre méltó áldozatára.

Gaudy László.
Viszkok Lajos : A hit által való nirgifinzulús elve egyszerű evangélikus 

hívek lelki világában. Szolnok, 1935. A szerző kiadása. 114 oldal.
A szerző műve 94. és 95. oldalán írja : ,,A hit által való megigazulás lélek

tanilag ideális valami, aminek az átélése, csak olykor-olykor, a lelki élet csúcs
pontjain adatik meg a halandónak.“ Holl ezt eredeti fogalmazásban úgy 
adja, hogy az egész kérdés a keresztyén ember életében az eschatologiai síkon 
fekszik. A könyvnek az az értéke, hogy ilyen nehéz kérdés megoldását kereste 
és ez a hibája is. Mindjárt azt is hozzá kell tennünk, hogy kisebb az értéke, 
mint a hibája.

A 112. és 113. oldalon írja a következőket: „Talán a hitoktatás és az 
igehirdetés körül vannak bajok? Talán a szülői ház nem felel meg a kívánal
maknak? Vagy talán a lelkészek és a tanítók sincsenek tisztában egyházunk 
legfőbb igazságával? Vagy az igehirdetésben nem domborítjuk ki az articulus 
stantis et cadentis ecclesiae-t úgy, amint kellene?“ Ezt sokkal öregebb, sokkal 
tapasztaltabb, sokkal inkább teológus és sokkal pesszimisztikusabb gondol
kodású öregebb korosztály tagja nem merné leírni. Ma divat a múlt teoló
giáját szidni, pedig azon nőttünk fel. Illendő a szószéki szolgálat és hitoktatást 
leértékelni, pedig azok a maguk egyszerűségében építettek és örökéletre vezet
tek át lelkeket.

A fiatal teológus-nemzedék nagy ígérete Viszkok Lajos. Miért akar ő 
mindenképpen pszihológus lenni? Aki az ekeszarvára tette kezét, az ne tekint
sen hátra. A teológus maradjon teológus. A valláslélektan és ezek a kísérlete
zések, amelyeket ebből a könyvből is megismertünk, már idejétmúlt és be 
nem vált dolgok. Gondoljunk Piechowszky sikerére és bukására.

A könyvnek a terve s talán maga a kísérletező vállalkozás is körülbelül 
öt-hat évvel ezelőtt született meg. Akkor talán még aktuális és helytálló lett 
volna a könyv célja és tartalma is. Ma már ezeken a dolgokon régen 
túl vagyunk.
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Nagynevű teológusok őszintén tesznek bizonyságot arról, hogy egyszerű 
hívekkel teljes lelki közösségben tudnak élni s azoktól a hit kérdéseiben indí
tást és ismereteket fogadnak el. Talán hazai evangélikus testvéreink is alkal
masak erre. Viszkok azt akarja velünk elhitetni, hogy ez lehetetlen.

Ha majd életében a pszichológus fokozat után a teológus fokozat követ
kezik, és a ma kissé tudományos és éppen ezért ridegnek tetsző látása elmúlik, 
és szíve megérzi az igehirdetés és hitoktatás áldását és istenországa építését, 
akkor sokkal jobb könyveket és tanulmányokat olvashatunk tőle. Neki is, 
nekünk is valamennyi egyházi alkalmazottnak az a kötelessége, hogy egy
házunkban egyházunk szent dolgaival foglalkozzunk. Erre neki elegendő 
karizmája és elegendő talentuma van, ezt ebből a könyvéből is megállapí
tottuk. Gaudy László*

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍREK.
Székfoglaló előadások a budapesti ev. gimnáziumban. Régi szokást eleve

nített fel az iskola, mikor új tanárai az egyház vezetői, kartársaik s érdeklő
dők előtt szaktárgyuk új kérdéseiről értekeztek. Kilczer Gyula a kozmikus 
sugarakról adott elő egyik alkalommal, dr. Fest Sándor kapcsolatainkról 
Angliával az Árpádok korában. A harminc év előtt abbamaradt szép szokás 
felelevenítése igen helyes gondolat volt.

Nyíregyházi hírek. A nyíregyházi ev. egyházközség tanácsa dr. Vietórisz 
József kir. főigazgatót választotta meg a Kossuth Lajos-reálgimnázium fel
ügyelőjének.

Február 16-án szépen sikerült olasz-magyar-estet rendezett a Kossuth- 
reálgimnázium tanári kara és tanuló ifjúsága, amelyen Nyíregyháza város 
és Szabolcs vármegye vezetőfériíai is mind megjelentek. Az estélyt Zsolnai 
Vilmos igazgató nyitotta meg és a vendégek sorában megjelent Prof. Alberto 
Gianola, budapesti olasz lcövetségi közművelődési előadót olasz nyelven 
üdvözölte. Prof. Gianola a műsor egyik számában reámutatott az olasz
magyar közművelődési kapcsolatokra és felolvasta olasz nyelven „Honfog
lalás“ és „Hidak a Dunán“ című költeményeit, amelyeket Kovríls József gimn. 
tanár tolmácsolt magyar műfordításban. A tanulók olasz-magyar szavalata, 
a Giovinezza zenekari kísérettel és Lampérth : „Rákóczi lobogója“ című 
történelmi színjátékának előadása egészítette ki a műsort.

A debreceni tankerület középiskolai sportköreinek kerületi tornaversenye 
február 24-én volt a nyíregyházi Kossuth-reálgimnázium tornatermében, a 
KISOK két szövetségi bírójának jelenlétében. A kerület tornászbajnokcsapata 
az összes tornaszereken a nyíregyházi Kossuth-reálgimnázium csapata.

A debreceni reform&tus Kollégium gimnáziumának tea-táncestélye. Már
cius 14-én tartotta a Kollégium gimnáziuma az Arany Rika-szálloda nagy- 
és kistermében Csokonai tea-táncestélyét, melyet a debreceni református 
leánygimnázium és fiúgimnázium növendékei közül 22 párnak művészies 
tánca vezette be. Első ilyen mulatsága volt ez a négyszázéves öreg Kollégium
nak. A tanári kart az estély megrendezésében a jótékony célon kívül az a 
szándék is vezette, hogy a szórakozni vágyó ifjúságnak kellő keretek között 
maga az intézet adjon alkalmat művelt ifjúhoz illő mulatásra és a társas 
érintkezés formáinak gyakorlására. A mulatság erkölcsi és anyagi sikere 
igazolta a tanári kar eme törekvésének helyességét, mert a mellett, hogy az 
estély az ifjúsági mulatságok igazi példaképe volt, a rendezőség buzgólkodása 
folytán a tanulóifjúság, a szülők és az ifjúság barátai oly lelkesen karolták 
fel az ügyet, hogy igen tekintélyes összeg gyűlt össze a szegénytanulók meg
segítésére.

Helyreigazítás. Múlt számunk 141. oldalán Kendoff Károly : Földrajz
oktatás a cselekvő iskolában c. művet nem dr. Horváth István, hanem 
dr. Horváth Károly ismertette.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 193S
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Új szellem az iskolában.1

I)r. Szcntpétcri Kun Béla egyet. ny. r. tanárnak, a Cso
konai-Kör szakosztályi elnökének megnyitója. Melegen üdvözlöm 
a díszes közönséget, amely a Csokonai-Kör és mostani nagynevű 
előadónk iránti érdeklődéstől vezetetten ilyen szép számmal egybe- 
gyiílt.

A Csokonai-Kört az a kitüntetés érte, hogy az erdélyi reformá
tusok kiváló püspöke, dr. Makkai Sándor űr, mint második osz
tályunknak vendége, megjelent közöttünk, és előadást tart neve
lésügyi kérdésekről. Őt a közönség előtt bemutatni nem szükséges, 
méltatni pedig csak akkor merném, ha a szembedícsérés művésze
téhez értenék. Csak annyit említek, hogy ö azokon a helyeken tanult 
és tanított, amelyeken valamikor Apáczai Cseri János hirdette az 
oktatásügy igéit. Olt is volt professzor, ahonnan egykor Comenius 
fénye sugárzott egész Európára. M i pedig, mint magunk is ven
dégek fogadjuk őt ennek a Kollégiumnak falai között, amelyben 
Mártonfalvi és Maróthy György szintén új utakat mutogattak az 
oktatásügy terén ; amelyben a múlt század elején az ábécés Zákány 
a magyar népies pedagógiának egyik úttörője volt, és amely
ben éppen száz esztendővel ezelőtt Arany Jánossal és Imre Sán
dorral egy klasszis ban Zákány tanítványaképpen itt tanult a má
sik nagy ábécé-író, a X I X .  század egyik legkiemelkedőbb pedagó
gusa : Gönczi Pál.

Apáczai Cseri János az akadémiákról írott munkájában fel
sorolja a magyar akadémiákat, és ilyenekül említi Erdélyben a 
gyulafehérvárit, amelynek — mint mindenki tudja — folytatója 
a nagyenyedi kollégium lett, meg a kolozsvárit; Magyarorszá
gon pedig a nagyváradit, amely egy pár évtizeddel későbben be
olvadt a debreceni Kollégiumba ; továbbá a sárospatakit és a deb
recenit. íme, mikor Makkai Sándor megjelenik a debreceni Kol
légiumban, az Apáczai Cseri János által felsorolt magyar akadé
miák mindegyike szimbolikusan jelen van. Mintegy összeölelke- 
zése ez az ősi főiskolák géniuszainak. Mintegy meg pecsét elése 
annak a nagyszerű okiratnak, amely a magyar kultúra, a magyar 
tudomány, a magyar irodalom és a magyar művészet egységéről

1 Gyorsírói feljegyzések alapján készült szövege annak az előadásnak, 
melyet dr. Makkai Sándor a debreceni Csokonai-Kör tudományos szakosztályá
ban tartott 1935. március 2ti-án pedagógusok és egyetemi ifjúság számára.
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mindnyájunk szívébe írva van, és amelynek rendelkezéseit követni, 
elveit megvalósítani a Csokonai-Kör fennállása óta mindig igye
kezett, alapszabályai szerint köteles is. Ennek a nagy magyar kul
turális egységnek nevében mély tisztelettel üdvözlöm nagyrabecsült 
vendégünket, és kérem előadásának megtartására.

A pedagógia legújabb történetében érdekes megfigyelni, hogy 
ez a tudomány miként követte az utolsó évtizedekben az ember-válság 
hullámzását. A pedagógiának, mint olyan tudománynak, mely egész 
teljességében a jövendő kialakítását szolgálja, és ezen kell csüggenie, 
minél inkább áll hivatása magaslatán, annál érzékenyebben kell 
tükröznie a mai gyors változások hullámzását. Elmondhatjuk, hogy 
a pedagógia összes problémái kérdésessé váltak ezekben az években. 
Azáltal, hogy kérdésessé váltak, véleményem szerint a pedagógiának 
nagy értéktöbblete állott elő, mert hiszen kétségtelenül értékes eb
ben a tudományban az a hajlékonyság, az az alkalmazkodás, amely 
azt mutatja, hogy a pedagógia tisztában van a maga hivatásával. 
Ennek a hivatásnak sajátossága az, hogy a nevelés élő anyagon dol
gozik, amely maga is folytonosan változik, s így a vele foglalkozó 
tudománynak sem szabad megmerevednie. H átha még meggondol
juk azt is, hogy ez az élő anyag a legkényesebb és a legértékesebb 
anyag : az ifjúság lelke ! Ha tehát a pedagógiában látjuk a kérdések
nek folytonos, újra és újra felvetését, akkor ez — legalább is az én 
szememben —• azt jelenti, hogy ez a tudomány a maga elveiben tel
jesen alkalmazkodó és hajlékony, mikor egy ilyen drága és értékes 
anyaggal, a mi ifjúságunknak leikével kell foglalkoznia.

Természetesen ebben az előadásban, melynek megtartására a 
megtisztelő felszólítást kaptam, nem akarok semmiféle teljességre 
igényt támasztani, és ezzel fárasztani a hallgatóságot; tehát a teljes
ség minden igénye nélkül akarok rámutatni arra, hogy mi az a fő
irány, amelyben ez a tudomány az utolsó években a maga válto
zásait fölmutatta.

A század elején a pedagógiában harc, forradalom indult meg 
a módszer ellen. Felléptek olyan pedagógusok, akik tiltakoztak 
az ellen, hogy az ifjúság leikével merev, gépies, külsőséges és 
pusztán logikai eljárásokkal próbáljanak bánni és birkózni. Egy
szerre két nagyon értékes irányban nyilatkozott meg az új nevelői 
törekvés. Az egyikből ma már egész külön tudomány fejlődött ki, 
melyet pedológiának neveznek : a gyermek és az ifjú lelkének tudo
mányos megismerése. Ez a nevezetes mozgalom a pedagógiában a 
kísérletek és dokumentumok hatalmas anyagával m utatott rá arra, 
hogy a gyermeki és ifjúi lélek sokkal bonyolultabb és gazdagabb, 
mint ahogy azt régen gondolták. Ezzel együtt arra is rámutatott, 
hogy a nevelés nem könnyű dolog, hanem természeténél fogva rend
kívül nagy tanulmányt és finom érzéket kíván meg. A részletes lélek
tani kutatás a nevelői tevékenység gazdag sokoldalúsága mellett 
szükségképen annak relativitását is kihangsúlyozta.
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Ezzel párhuzamosan és részben ellentét 'sen egy másik irány 
indult meg a pedagógiában, melyet a személyiségért való küzdelemnek 
nevezhetünk. Ezt a mozgalmat a nevelés elméletében és gyakorlatában 
az a felismerés indokolta, hogy mind a növendék, mind a nevelő szemé
lyiségek, kiknek a nevelésben össze kell forraniok ; a személyiség pedig 
nem egy teljesen megismerhető és megfogható racionális valóság, és 
csak mély személyi összeforrásban nyílik meg egyik a másik előtt. A 
személyiség olyan szellemi valóság, mely sablonokkal nem kezelhető, s 
ezért ez az irány a nevelés rejtettebb, lelkibb, kedélyibb mivoltát 
követelte.

így emelkedett ki a pedagógiában az életközösség gondolata két 
személyiség : a nevelő és a növendék között. A személyiség pedagó
giájának gyökere azonban olyan individuálizmusban fészkel, melyet 
az idő rohamléptekkel haladott túl, s a pedagógusok figyelmét a 
szociális szempont felé irányította. —• A tények maguk a társadal
mat állították a nevelés központjába. így ez a pedagógiai irányzat a 
közösség nevelői hatalmát hirdeti. Nem az egyes személyiségekét, 
hanem az egész, nagy társadalomét. A nevelői cél itt az, hogy a nö
vendék egyéniségét a közösség életébe és céljába kell betagolni.

Azután jö tt a rettenetes háború, és a háború utáni, mindnyá
junk által ismert politikai és társadalmi fordulatok. És ezzel együtt 
jö tt a szociális szempont után a harmadik pedagógiai szempont, a 
nemzeti közösség szempontja. Ma már mindenütt, ahol nemzeti közös
ségek léteznek, ez az irányelv döntő a pedagógiában. A szociális szem
pont általánossága a nemzeti közösség határozott formáját öltötte 
magára. A nevelés nemzetnevelés lett. A pedagógiai gondolkozás fő
iránya tehát az utóbbi évtizedekben ez volt : a személyiségtől a társa
dalmon át a nemzethez.

Ezzel párhuzamosan halad egy belső átalakulás is a pedagógiá
ban. A pedagógusokat először a nevelés fogalma, elmélete érdekelte, 
és teljesen elméleti kérdésekkel foglalkoztak. Azután, mikor a szo
ciális szempont nyomult előtérbe, a gyakorlati szervezés, vagyis az 
iskola problémája válik döntővé. Ma pedig már a nevelés „nagy kon
cepciója“ kezd kibontakozni, amely azt vallja, hogy a nevelői tevé
kenység több, mint egy életkorra s az iskolára vonatkozó munka, 
mert lényegében az egész nemzeti társadalmat felöleli, és átható, ezer
ágú szövevénye lett a kultúrpolitikának. Az egész nemzetet kell egyik 
oldaláról nevelőközösségnek, másik oldaláról iskolarendszernek tekin
tenünk. ím az időkkel együtthullámzó pedagógia két párhuzamos és 
megfelelő irányvonalat m u ta t: személyiség —■ társadalom — nemzet; 
elmélet —  szervezés —■ kultúrpolitika.

Minthogy ma a nemzeti közösség az élet és halál kényszerével 
lett mindenütt döntő valósággá, a nevelési tevékenységnek is szük
ségképen kultúrpolitikai elgondolássá és munkává kell átváltoznia, 
vagyis valóban nemzetneveléssé. I tt már nem egyes személyiségek 
nevelnek, de nem is bizonyos társadalmi rétegek, hanem magát a 
nemzetet tekintjük úgy, mint nagy nevelési közösséget, amely maga

í*
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neveli magát; vagy másik oldalról úgy, mint iskolarendszert, amelyben 
a nemzet nevelődik. A pedagógiának ez a döntő jellegű koncepciója 
a kérdések egész seregét hozza magával. A felmerülő számtalan rész
letből csak magát a legkiemelkedőbb főkérdést vetem fel : milyen 
viszonyban van a nemzeti társadalom és az iskolába szervezett nevelési 
rendszer ? Ma már a nevelők többsége úgyszólván egy véleményen 
van abban a tekintetben, hogy a nemzeti társadalomnak és az iskola- 
rendszernek egészen különleges viszonyban kell állaniok egymás
sal. Az iskola nem pótolja a társadalmi életet. Az iskola nem kiegé
szítője a társadalmi életnek, hanem a kettő a megismétlés viszonyában 
áll egymással. Ez azt jelenti, hogy az iskolában a nemzeti társadalom 
szervezett és tudatos életmintája gyakorlódik be, és az ismétlődik 
meg teljes öntudatossággal az iskolán kívüli életben. Az iskolát és 
a társadalmat úgy kell szervezni és irányítani, hogy egymásnak 
megfeleljenek egyidejűleg is, de a jövőt tekintve is. Ugyanazon érté
kelésnek kell érvényesülni mind a kettőben. A gyermek- és ifjúkor 
speciálisan pedagógiai jellege abban nyer kifejezést, hogy az iskolai 
élet főpróbája annak, ami a nemzeti társadalom életében kibontako
zik és megvalósul. Mikor aztán az ifjú a szoros értelemben vett isko
lából belép az életbe, akkor a főpróbából átlép a színpadra. Amit az 
iskolában, mint egy teljes életegészben begyakorolt, azt most a nemzeti 
társadalom sokkal szélesebb életében, de ugyanolyan értelemben, 
öntudatos módon megismétli. Az iskolarendszer a nemzeti élet be
gyakorlásának színtere és műhelye, maga is már nemzeti közösség, 
amely biztosítja a fölnevelkedő generáció tudatos és értékes betago
lódását a nemzet jövendőjébe ; másfelől tükröt m utat a nemzet 
életét tényleg vezető és élő felnőtt társadalomnak, melynek leg
nagyobb szüksége van arra, hogy az iskola tiszta eszményeihez iga
zodjék. Természetesen ha erről elkezdenék beszélni, akkor itt megint 
nagyon messzemenő következtetések jönnének. Az iskola, a társa
dalom, az állami élet reformkérdései merülnek fel előttünk. Meg kell 
tehát elégednünk csupán jelzésével annak, hogy mi az a tendencia, 
ami felé irányul a nevelői tevékenység. Ez a tendencia dönti el a 
nevelői munka új értelmezését.

A pedagógiának van egy ősi tévhite, amely benne megkeménye
dett, és amely —• bár mindig folyt ellene a harc a nevelőtársadalom
ban — mégis mintegy végzete, úgy vonul keresztül az egész nevelés 
történetén. A pedagógusok azt hitték — s ehhez a hitükhöz nagy 
többségben ma is ragaszkodnak -— hogy a növendék lelkét, életét, 
jövendőjét a nevelők teremtik, alakítják, ők annak urai. Ez a tévhit 
a valóságos életben megdőlt, és nincs szükségesebb teendője a nevelés- 
tudománynak, mint belátni ezt. A nevelő személyiségénél és a neve
lési tényezőknél sokkal hatalmasabbak azok a tények, realitások, 
amelyek alakítják az ifjúság lelkét. Maga a nagy történelem, maga 
az élet, maga a világegyetem az alakító hatalmak. I tt  és máshol ezek 
a szörnyű valóságok nehezednek rá az ifjúságra. A szülők elégedet
lenkedve állapítják meg, hogy a mai gyermekek egészen mások, mint
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a  régiek voltak. Pedig nagyon természetes, hogy egészen mások, mert 
megváltoztak azok a tényezők, realitások, amelyek a mai ifjúságra 
ránehezednek. Nem lehet letagadni azt, hogy gyönge pelyhek va
gyunk mi, nevelő személyiségek azokkal az óriási erőkkel szemben, 
melyek a mai életet irányítják. Ha ezt a tényt megláttuk, akkor 
ebből következik a pedagógiának egészen új parancsa és az új nevelői 
kötelesség. Ez a nevelői kötelesség, amely előtt állunk, az, hogy a 
nevelőknek meg kell figyelniök a tényekben megnyilatkozó isteni 
parancsokat, mert a tények Isten küldöttei, ők beszélnek hozzánk, 
és ezeknek a tényeknek a parancsszavát kell a nevelőnek nagy lelki
ismeretességgel megfigyelni és engedelmesen követni. És hogyha 
ezeket megfigyelte, akkor tevékenységét felelősségteljes szeretettel 
kell átváltoztatnia őrködéssé. A pedagógiának ma a döntő feladata : 
őrködni az ifjúság lelke felett. Nem parancsolás, hanem őrködés a 
felett, hogy az ifjúság magukat ezeket a parancsokat tudja megérteni, 
követni és sohasem azoknak önzésből fakadt, félreértett magya
rázatát. így tehát a nevelők őrállóvá változnak át, és a tevékenységük 
az ifjúság feletti szent őrködéssé lesz. Nem kormányozhatják a ténye
ket, hanem a saját lelkiismeretükön keresztül odaállíthatják az ifjú
ság elé, hogy lássa meg bennük azt, amit meg kell látni, s ne valami 
egyebet, ami esetleg végzetes félreértés lenne.

Az iskola új szelleme ezért mindenek felett abban nyilatkozik 
meg, hogy az új nevelő átalakul egy — hogy úgy mondjam — jelentő
ségében látszólag szerényebb valakivé, mint az a régi nevelő volt, 
aki azzal a büszke öntudattal járt a világban, hogy ő teremt és paran
csol.

Az új nevelő úgy figyeli az ifjúságot, mint a pásztor figyeli a 
nyáját. Az új nevelő odamegy, ahol segíteni kell, ahol látja, hogy 
az önerő gyönge, az elhatározás ingadozik; ahol valamit elő kell moz
dítani, tehát nem kényszerít, nem kerget, nem ostoroz, hanem támo
gat. Az új nevelő utánamegy a növendéknek, és nem mindig előtte 
megy, hanem elindítja őt az útján, és hűséges szeretettel megy utána, 
vigyázva, hogy meg ne botoljék, más útra át ne térjen, bele ne essék 
valami szakadékba. Tehát vezetőből kísérővé változik át. Az új 
nevelő arra való, hogy elhárítsa az ifjú útjából az akadályokat, mikor 
azokat ő még nem látja. A nevelő azonban már látja, és az a köteles
sége, hogy a követ elhengerítse előle. Az új nevelő tolmács. A régi 
nevelő az a kijelentő volt, aki diktált és parancsolt, elmondta az 
igazságot, és azt kívánta, hogy azt fogadják el. Az új nevelő már 
sokkal szerényebb ember : tolmácsol, és elmondja az ifjúságnak, amit 
neki Isten izén, amit igazolnak a tények, természet, lélek. Hűséges 
tolmács, aki lefordítja a tények beszédét az ifjúság nyelvére.

A nevelő mutat. Megmutatja a lehetőségeket. Nemcsak egyet 
m utat meg, hanem sokfélét megmutat és megmond ; hogyha ezen az 
úton megyek, ide jutok, ha azon megyek, odajutok ; ennek a dolog
nak annyi mindenféle oldala van ; ezt a dolgot így is, úgy is lehet 
tekinteni. Kalauzzá válik, megmutatja a dolgok arcát az ifjúságnak.
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Mindenek felett azonban — noha ezek mind nagyon fontos gondolatai 
az új nevelésnek — van még egy sokkal fpntosabb dolog is : az, hogy 
a nevelő a saját életével dokumentáljon. És ez a döntő az új iskola 
szellemében.

Mert ha így látjuk a modern nevelési szellemet, az a kérdés 
mered elénk, hogy vájjon egy ilyen nevelés megnyilatkozhatik-e az 
iskolában, és hogy fog megnyilatkozni ott. Természetesen ma egyet
len iskola sincs már, ahol egy embertől függene az iskola élete, hanem 
az iskola tulajdonképen több nevelő személyiségnek a közössége, és 
ezért döntő az, hogy a nevelői szellemnek az iskolában egységesnek, 
összeműködőnek és azonos módon céltudatosnak kell lennie, mert 
különben természetesen széthúzó munkává válnék, ami eredmény
telen lenne.

Most ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy az iskolai munkának 
mi a lényege, akkor azt mondanám, hogy az iskola nem pusztán 
tanító-intézmény, hanem megtestesít egy törekvést, melynek medré
ben egész munkája egy cél felé való haladás. Ebben a törekvésben 
három egymásba illeszkedő feladatot kell az iskola munkájának meg
oldania. Természetesen minden mellékkérdést eltakarítva az útból, 
mondhatjuk azt, hogy az iskolának az az első kötelessége, hogy a 
világot, mint a tények rendszerét, megismertesse. Ez — kétségtelenül — 
olyan döntő feladat, mely minden iskola előtt ott áll : a tények rend
szerének megvilágítása, a világ valóságos képének megismertetése.

A második az, amit a régi nevelők helyesen így neveztek : az 
ifjúság erkölcsi jellemének kifejlesztése.

A harmadik az, hogy a következő generációt öntudatos tényező
ként nevelje bele a nemzeti kultúrközösség életébe.

Ez a három feladat tulajdonképen kimeríti a modern iskola, a 
mai iskola munkakörét. Természetesen ez nem valami új dolog, mert 
az iskola munkájában mindig is ez a három törekvés érvényesült» 
csak az a baj volt, hogy ez a három nem volt egy. Nem egyesült a 
nevelés szellemében, hanem — sajnos — külön utakon járó, szét
húzó erőket próbált összefogni a nevelésben, s ezáltal, — véleményem 
szerint — a magyar nevelésnek egyenesen végzetévé vált az, hogy ezt a 
három döntő feladatot nem tudta lelkileg és szellemileg egyesíteni az 
iskola egységes törekvésében. Kétségtelen, hogy a mi iskoláinkban 
régebben is munkálták a nemzeti érzés meggyökereztetését, a ter
mészettudományos szellem kialakítását egy világnézet beidegzésé
ben, és az erkölcsi ideálizmus célkitűzéseinek elsajátítását. Mégis 
teljesen lehetetlen volt egységes magyar nemzeti öntudatot és egész
ségesen egyensúlyozott lelkületet teremteni meg azért, mert ezek a 
törekvések tendenciájukat tekintve ellenmondásban voltak egymás
sal, és szétfeszítették az iskola belső egységét.

A nevelési szellem nem volt egységes. A három törekvés három 
különböző nevelői célzatot tartalm azott, amelyek nem tudtak egy
mással összeférni, s így belső dilemmákba kergették az ifjúságot is..
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Hiszen a három törekvés alapjában véve egészséges és értékes lett 
volna, ha azonos nevelői gondolkozásban gyökerezik. De éppen az volt 
a baj, hogy a magyar nevelés reális eredményét a kibékíthetetlen 
belső ellenmondások semmisítették meg.

Röviden rá akarok mutatni arra, hogy értem ezt. Nem lehet 
azt mondani, hogy a magyar iskola nem lett volna nemzeti szellemű. 
Ez teljesen.felületes, alaptalan vád lenne. A baj az volt, amit a ránk
szakadt szörnyű tények igazoltak be, hogy a nemzeti érzés a mi 
iskolánkban kritikátlan nemzeti érzés volt. A nemzet erényeivel és 
bűneivel tudatosan nem számoló, egyoldalúan hitető és magasztaló 
nemzeti érzés volt.

A történetszemlélet, amit a régi iskola adott, önhitté és hiszé
kennyé tette az ifjúságot, ennélfogva könnyelműséget és elbizakodott
ságot plántált belé, azt a hamis érzést és lelkületet, hogy a magyar 
nemzet annyira különb s annyira egyedüli ezen az egész világon 
minden nép között, hogy vele párhuzamba állítani vagy vele össze
hasonlítani senkit sem lehet. A történelme csupa ragyogás, az emberei 
csupa hősök, a múltja pedig dicsőséges, amelynek lénye jótékonyan 
árad a jelenre, amelyből meg lehet élni, amely elég a jövőre is : „Te 
csak pipálj, Ladányi !“

Ez az a helytelen tendencia, amely végeredményben a mi isko
láink jóakaratú munkáját ezen a téren vagy hatástalanná vagy egye
nesen rossz hatásúvá tette.

Mit mondjak a természettudományos nevelésről, a második 
ágáról az iskola munkásságának? Volt egy végzetes hibája a sok min
denféle jó tulajdonsága mellett, az, hogy — szerintem — nem volt 
objektív. Az a természettudományos oktatás, amelyben az ifjúság 
részesült, nem volt objektív azért, mert folytonosan világnézetet 
akart adni a tények helyett. Nem a természettudományos tanítás 
feladata az iskolában az, hogy az ifjúságnak világnézetet adjon ; 
egész más feladat az, ami előtte áll : a valóság alkotó elemeinek, a 
tényeknek összefüggő ismertetése. Az a világnézet pedig, amelyet 
felépített, nem volt összeegyeztethető a keresztyén valláserkölcsiség- 
gel, ennélfogva hitetlen pesszimizmust táplált és növelt az ifjúság 
lelkében, és ez a hitetlen pesszimizmus — sajnos — materiális világ
nézetben tükröződött, úgyhogy az ifjúság materiális szemmel nézte 
a természettudomány szemüvegén keresztül azt is, ami lelki és szel
lemi. így tehát azt lehet mondani, hogy a keresztyén világnézetnek 
és a természettudományos világnézetnek az iskola munkájában nem
csak összefüggése nem volt, hanem egyenes ellentétben és tagadás
ban állottak egymással. Ez a munka eledel helyett méreggé vált.

Az erkölcsi ideálizmus ezek után gyökértelenül lebegett az iskola 
fölött. Maga az élet más volt, mint az iskola. Az iskolában magas 
eszmények, nagyon szép erkölcsi tanok, ideális célkitűzések voltak, 
az életben ennek ellentétei. Az erkölcsi ideálizmus kapcsolatát a 
gyakorlati élettel nem tudta megtalálni az iskola. De ezt a társada
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lom voltaképen nem is akarta. Valósággal jelszóvá v á l t : az iskola 
legyen ideálista, mert az élet úgysem az. Az iskolában legyenek 
ideális célkitűzések, neveljük gyermekeinket ideális életszemléletben, 
hogy szépnek és magasztosnak lássák az életet ; lesz még szegé
nyeknek idejük meglátni, hogy az élet valóban milyen, és rövid idő 
alatt ők is meg fogják tapasztalni a valóságot. A tények, amelyek 
azóta a valóságot megmutatták, rettentő kiábrándulást hoztak 
magukkal, kétségtelenül az ifjúság lelkében és az iskolában is.

A nemzeti pedagógia nemzeti katasztrófába fulladt. A materi- 
álista világnézet — sajnos — arra volt jó, hogy a pusztító háborút 
igazolja, és bebizonyítsa, hogy igaza volt a materiális nevelésnek. 
A tények azt mutatják, hogy önző hatalmi törekvések és zsarnokság 
kormányozzák a világot, és nem azok az ideális célkitűzések. Ennek 
természetesen az lett a következménye, hogy azok a tekintélyek, 
amelyek a régi nevelésben uralkodtak —- a család, az egyház, az 
állam — megrendültek az ifjú generáció lelkében, mely arra a tév
hitre jutott, hogy ezek a tényezők azonosak azokkal a pusztító szel
lemekkel, amelyek idáig ju tta tták  a világot. Minden tekintély tehát 
nagyon gyanús és hatástalan lett az ő szemében.

Most, miután ezt a talán keménynek látszó, de igaz és tiszta 
szeretetből fakadó kritikát elmondtam, abban a komoly meggyőző
désben, hogy az egyedül szükséges igazságnak adtam hangot, enged
jék meg, hogy röviden rámutassak arra az új lelkületre, amely most- 
már az iskolának új szellemét követeli meg. Most, mikor ennyi ked
ves ifjú testvérem van jelen ezen előadásomon, az ifjúság előtt aka
rom megmondani, mi az, ami jellemzi az új lelkületet, amelyet a 
tények alakítottak ki, amelyhez — véleményem szerint — a peda
gógia új szellemének alkalmazkodnia kell. Az ifjúságban kétségkívül 
nagy hajlam van a múlt kritikai szemléletére, úgyhogy az ifjúság 
lelkét egyik oldalról a kriticizmus jellemzi, amellyel ő a múlttal for
dul szembe. Most már nem hajlandó csodákat látni a történelemben, 
amelyekkel minden ki van töltve, minden színes és édes, hanem most 
már emberi mozgalmakat, ennek következtében emberi gyarlóságo
kat és egyben értékeket és ellenértékeket keres benne, és az emberi 
gyarlóságok felett kritikát gyakorol. Ez olyan valóság, amellyel 
számolni kell, és amelyet a tények parancsoltak reá.

A második, ami jellemzi az ifjúságot, legalább azt az ifjúságot, 
amellyel én érintkezésben állok, az, hogy nem szereti a tények magya
rázatát, a magyarázatokat, és nem nagyon kíváncsi az ú. n. világ
nézeti problémákra, hanem rendkívüli erővel szereti a tényeket, és 
meg akar ismerkedni a tényekkel magukkal. Ezt én örvendetesnek 
tartom  és örülnék, hogyha a magyarországi magyar ifjúság lelkében 
ez a tulajdonság meglenne ; az kétségtelen dolog, hogy ez a tények 
által parancsolt jellemvonás.

Végre azt tapasztaltam még, hogy most nagyobb a hajlandóság 
az ifjúságban az állásfoglalásra, mint régebben volt. Régebben az 
ifjúságot az elvek jobban érdekelték, mint a tények. A mai ifjúság
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szeret állást foglalni, igaz, hogy sokszor nagyon gyorsan szeret állást 
foglalni, ennélfogva a gyakorlati állásfoglalása nélkülözi azt az elmé
leti alapot, amely mégis jó volna, ha meglenne. De kétségtelen, hogy 
ez a gyakorlatiassága, életfelfogása, lelkülete önmagában olyan tény, 
ami a mai világban helyes és örvendetes. Mindezeknek a tulajdon
ságoknak jó és rossz oldalai lehetnek, de megvannak.

Most, ha azt kérdeznők, miféle módon kell alkalmazkodni ehhez 
a lelkiilethez, akkor azt kellene mondanom röviden, hogy nincs más 
feladat tulajdonképen, mint a régi nevelési gondolatnak — t. i. a 
nemzeti, a természettudományos és az etikai nevelésnek — helyes 
és egészséges alkalmazása a mai ifjúság leikéhez és törekvéseihez. 
Mert hiszen ezekben igazi és értékes tartalom van, s éppen ezt az 
értéket kellene megint az ifjúság elé állítani !

Hogyan lehetne az, hogy visszanyerjék tekintélyüket és jelen
tőségüket az ifjúság előtt a nemzet, család, egyház és azok az érté
kek, amik bennük foglaltatnak? Csak egy módon lehetséges ez : a 
nevelők lelkén és életén keresztül. Nem az elvekben, nem igazságokban 
van a hiba, mert azoknak megvan az értékük, de ezeket élettel kell 
dokumentálni. Ha nem élő személyiségek munkájában jelennek meg, 
akkor nincs hatékonyságuk. A nevelők előtt az a súlyos feladat áll, 
hogy az ő lelkükön és életükön keresztül kell megjelenniük az igazi 
értékeknek az ifjúság előtt. A nevelői gondolkozás revíziója elkerül
hetetlen. Az összes nemzetnevelő tényezőknek kell azt végrehaj
ta n a k  önmagukon. Másképen kell látniok a múltat, a világot, az 
embert, a jövőt, másképen kell felelniök az ezekre vonatkozó kérdé
sekre, mintahogy az ősök dicsőségében sütkérező honfibüszkeség, az 
eszménytelen és gőgös tudomány és az erkölcsi kétszínűség feleltek. 
A nevelőknek saját életükben újra kell realizálniok az életet moz
gató hatalmas szellemi és erkölcsi valóságokat, amelyek látszólag 
rejtve vannak a mindennapi életben, de amelyek nélkül élet nincsen : 
a felelősségnek és az áldozatkészségnek örök törvényeit. És ha ezeket 
a  valóságokat teszik nevelési ideállá, és tudják ezeket reprezentálni 
a  saját életük intézésében, akkor valósággá tehetik őket az ifjúság 
életében is, mint örök szabályozó és lendítő erőket. Az ifjúság életre- 
törését nem letörni és félrevezetni, hanem az örök és nagy tények 
alapos és bizalmas feltárásával irányítani kell a valóságos élet fel
adatának betöltésére.

Az ifjúságot forrón szeretem és nagyon jól ismerem, és különösen 
tudom róla azt, hogy nem szereti a puszta tekintélyeket. Megértem 
ezt, és nem is tartom hibának. De tudok róla egy másik dolgot is. 
Ugyanaz az ifjúság, amelynek a puszta tekintélyek nem imponálnak, 
szereti a hódolatot, az egész leikével keresi, hogy ki méltó hódolatra, 
hogy ezt bemutassa neki. Az ifjúság lelkében megvan ez az ősi saját
ság, amelynél fogva szolgálni akar. Az ifjúság mindig csalódni szokott 
a nevelőkben, ha bennük puszta tekintélyekkel találkozik.

De hogyha szeretettel találkozik, akkor a szeretet előtt mindig 
meg szokott hódolni. Ez a szeretet a leghatalmasabb nevelői erő, az
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iskola új és örök szellemének lényege. Ennélfogva az iskola új szelle
mének egyetlen feltétele az, hogy a nevelőtényezőknek úgy kell 
szeretniük az ifjúságot, hogy az ő érdekükért, jövőjükért maga a 
nevelő-társadalom tudja meggyűlölni a bűnt, és az ifjúság érdekéért 
tudjon fiatallá változni, megifjodni ő maga is a felelősségnek, az 
áldozatkészségnek szellemében.

A magyar jövendő nagy mértékben a magyar iskolán fordul 
meg. Ha a magyar iskola egy nemzet életének műhelyévé tud lenni,, 
akkor a magyar jövendő nagy mértékben eldőlt, mégpedig Isten 
kegyelméből jó oldalra. Természetesen az iskola különböző típusai, 
egymásba kapcsolódott tagozatai, azután az a tanítási anyag,, 
módszer, amiken át a nevelés munkáját végzi, sok tényezőnek 
és végeredményben az egész nemzeti közösségnek alkotása. 
Kialakulása el sem számolható szempont, hagyomány, érdek, kény
szer ütközőjén át történik. Megvalósult formája sohasem végleges és 
tökéletes. A nemzeti szellem öntudatossága, egységes célkitűzése, a 
nemzeti társadalom hivatásérzete, aktivitása tükröződik az iskolai 
rendszerben. De míg egyfelől a történelem nagy iskolája érleli az; 
iskolát alkotó nemzet irányító rétegeiben a nevelői szellemet, hogy 
jó iskolarendszert teremtsen meg, és az igaz nevelői szellemet repre
zentálja, másrészt a nevelői hivatás szolgálatába állott személyisé
geknek kell az iskolában úgy, ahogy az adva van, elszánt odaadással 
előkészíteniük az ifjúság lelkét a történelem nagy leckéjének meg
értésére. Az iskola új szelleme, amint fokról-fokra megvalósul, a neve
lők és növendékek között egy életközösséget fog teremteni, amelyben 
többé nem parancsolok és szolgák, hanem idősebb és fiatalabb test
vérek fognak együtt munkálkodni a magyar jövendőért.

Ennek a nevelési közösségnek légkörében az új magyar ember 
típusának kell kialakulnia. Ez az új magyar ember úgy áll előttem, 
mint a múltra öntudatosan tekintő lélek, aki nemzete bűneinek elszánt 
levezeklését akarja, de a magyar géniusz örök és áldott értékeit Isten 
iránti hálaadással magába öleli és elsajátítja. Ez az új magyar ember 
úgy áll előttem, mint a világot a nemes intelligencia fényében vizsgáló 
és ismerő ember, aki a valóság és a tények összefüggésében azt a 
munkamezőt tiszteli, melyen az emberhez méltó élet kibontakozik 
és megvalósul. Ügy áll előttem, mint erkölcsi jellem, aki élete értelmét 
és dicsőségét a lelki szabadságban, az igazság szolgálatában és a 
szeretet gyakorlásában látja ; és végre, mint Istennek alázatos gyer
meke, aki önmagát egész nemzetével és az egész világgal együtt szent 
elégedetlenséggel hit által egyedül a kegyelemre bízza, tudván, hogy 
semmiféle iskola nem adhat erőt az igazságra való eljutáshoz, hanem 
csak egyedül az, aki Űt, Élet és Igazság.

Makkai Sándor
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A  szakterem-rendszer bevezetése a kőszegi 
leányliceumban.

A Protestáns Tanügyi Szemle 1934. évi 5. számában „Közép
iskola és munkaiskola“ cím alatt történeti alapon általános elvi 
szempontból foglalkoztam a középiskola és munkaiskola kérdésével. 
Ez alkalommal ezeknek a fejtegetéseknek gondolatmenetét tovább 
vezetve, keresem a munkaiskola néven emlegetett mozgalom kiter
melte eszközök és módszerek közül azokat, amelyek alkalmasnak 
látszanak a középiskola jelenlegi nehézségeinek megoldására, vagy 
legalább is enyhítésére. Tárgyalni kívánom pedig ezt a kérdést nem 
az egyes tárgyak különleges szakszerűségének szempontjából, hanem 
általános iskolaszervezési szempontból.

Azok a fejtegetések, amelyek itt következnek, elsősorban csekély 
létszámú intézetekre vonatkoznak. Olyan intézetekben, ahol az alsó 
osztályokban még 60—70-es, a felsőbb osztályokban pedig 40—50-es 
létszámok fordulnak elő, természetszerűleg a tanulóknak tömege a 
középiskola nehézségeinek legfőbb forrása. Ily tanulótömegek mellett 
a tanítás alig tud megszabadulni a XIX. században kialakult attól 
a rendszertől, mely a tanár részéről a tanítási anyag előadásában, a 
tanuló részéről az előadottaknak a könyvből való megtanulásában, 
a tanár és tanuló közös munkája pedig a megtanultak kikérdezé
sében merül ki.

Ezzel szemben kislétszámú intézetek hivatottak annak az úttörő 
munkának elvégzésére, mely érvényesítve a haladó kor szellemét 
kiépíti intézményesen a középiskola mai legnagyobb nehézségeinek 
enyhítésére alkalmasnak látszó berendezkedéseket és módszereket.

Mindez fokozottabban áll fenn azokra a középiskolákra, amelyek 
szervesen össze vannak kapcsolva internátusokkal, és a jellegükben 
nemcsak tanító, hanem főleg nevelőintézetek is. Az intézmény két
szeresen érzi a középiskolának mai válságos nehézségeit. A tanulók 
egy jelentékeny része a túlterhelésből, vagy egyéb nehézségekből 
származó bajokat is az intézet keretében mint internátusi növendék 
éli át. Ezeknek a nehézségeknek a megoldása is az intézetre, mint 
internátusra hárul.

Az internátussal egybekapcsolt intézeteknek tehát, ha hivatá
sukat méltón akarják betölteni, természetszerű kötelességük az 
iskola és a tanuló minden nehézségével való rendszeres foglalkozás 
és e nehézségek megoldására irányuló öntudatos törekvés.

Közoktatásügyünk háború utáni fejlődésében egyik legfontosabb 
jelenség az elemi iskola célkitűzésében és tanítási módszerében 
beállott igen lényeges változás. Annak a ténynek a hangsúlyozása, 
hogy az elemi iskolai tanulók csak csekély százaléka lép át közép
iskolába, maga után vonta az öncélú elemi iskola gondolatának 
kiépítését. E szerint az elemi iskolának nem lehet hivatása a közé])-
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iskolára való előkészítés : nem törődhetik azzal, minő az elemiből hozott 
ismeretekre szeretne építeni a középiskola. Elsősorban azoknak a 
tanulóknak a szükségleteit elégíti ki, akik sohasem fognak magasabb 
iskolába járni.

Ebből az alapgondolatból kiinduló fejlődés teljesen elejti az 
elemi iskolai tanulók nagy többségének egyszerű mindennapi életétől 
távolabbeső elméleti ismereteknek fontosságát. Előtérbe állítja a 
gyermeket közvetlenül körülvevő mindennapi élet megismerését, a 
változó életviszonyoknak helyes felfogását és a tanulók számára 
közvetlen jelentőségű ismereteknek elsajátítását. A tanítási mód
szert illetőleg a régi elemi iskola egyoldalú monoton elemzése helyett 
mindinkább előtérbe lép a közvetlen megfigyelés, az ezzel kapcso
latos beszéd- és értelemgyakorlatokban a hozzájuk fűződő fogalma
zásokban a szellemi képességnek minél többirányú fejlesztése, vég
eredményben pedig a tanuló önálló cselekvő képességének minél 
messzebbmenő fokozása.

Röviden ezt a fejlődést így szokták kifejezni : az elemi iskola 
átalakul öncélú munkaiskolává.

Ha ez a fejlődés ideális tökéletességgel ment volna végbe, még 
akkor is jelentékeny szakadékot vont volna maga után az elemi és 
a középiskola között. Az átalakulás azonban sok szélsőséget, nem egy 
hibás elgondolást és törekvést vetve felszínre, jelentékenyen fokozta 
ennek a természetszerűleg bekövetkező szakadásnak a mélységét.

Nem kívánjuk, bár igen érdekes volna, rendszeres kritikai tá r
gyalás alá venni azokat a kölcsönös szemrehányásokat, amelyekkel 
e szakadás két oldaláról egymást illetik az elemi, illetve a közép
iskola munkamezején dolgozók. De ha hozzájárul is ennek a szaka
déknak az elmélyüléséhez az elemi iskola nem egy túlzása, azért 
mégis a középiskolának is kötelessége saját belső munkájának átala
kításával törekedni a felmerülő nehézségek megoldására, enyhítésére.

Ennek a nehézségnek enyhítését akkor munkálja véleményem 
szerint legjobban a középiskola, ha tanítását, különösen az alsó 
tagozatban, még az eddiginél is fokozottabb mértékben építi fel a 
közvetlen szemléletre, s elsősorban olyan fogalmi rendszereket 
igyekszik elsajátíttatni, amelyek a közvetlen szemléletekből szár
maznak, és a tanulóknak többirányú egyéni cselekvő munkájával 
gyakorolhatók be és rögzíthetők meg.

Ennek a feladatnak megoldását jelentékenyen előbbreviszi, ha 
a tanítás az eddigi rendszerrel szakítva nem osztályonként folyik 
külön termekben, hanem tárgyanként. Bármennyire szokatlannak és 
újnak látszik, legalább is nálunk, ez a gondolat, amely különben a 
külföld egyes intézeteiben már sok helyen sikerrel nyert megvalósí
tást, az élet feltétlenül egyre fokozottabb mértékben tereli ily 
irányba a középiskola fejlődését.

Már ma is a tárgyak jelentékeny részének tanítása nem az osz
tálytermekben, hanem a tárgy tanításának megfelelő különlegesen 
berendezett és felszerelt helyiségekben történik. Nem az osztály
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termekben tanítjuk a természetrajzot, a természettant, vegytant, 
a tornát, a rajzot, a kézimunkát és az éneket. A szemléltető tanítás 
lehetőségét szélesíti ki, ha ezt az elvet valamennyi tárgyra érvé
nyesítve, külön termet rendezünk be mindenegyes tárgy, vagy leg
feljebb két rokon tárgy tanítására.

Az iskola ilyen berendezése mellett a tanár számára mindig 
készen áll mind a nyolc osztály szemléleti anyaga, amibe természete
sen a történelmi, irodalmi tárgyaknál a megfelelő műveket tartal
mazó kézikönyvtár is beleértendő. Most is sokat szemléltet már a 
középiskola, de még távolról sem merít ki e téren minden lehetőséget. 
Például csak ritka kivétel, ha az ismétlés, vagy régebb tanultakra 
való visszaemlékezés is szemléltetés keretében történik. Bizonyosan 
jelentékeny oka ennek a szemléltető anyag ide-oda hordozása, a szük
séghez képest több példányban való beszerzés anyagi nehézsége.

Ezzel szemben, ha a tanítás nem osztályokszerinti termekben, 
hanem minden egyes tárgy tanítására megfelelően felszerelt termek
ben történik, akkor mindig kéznél van a tanár és tanuló számára az 
illető tárgy tanításához szükséges egész szemléltető anyag. Nemcsak 
ismétléskor vehető könnyen újra elő, hanem továbbhaladás idején 
akkor is, ha a régebben tanultakra történik hivatkozás.

Nagy előnyt jelent az ilyen berendezkedés más szempontból is. 
Mindegyik tanítási terem az illető tárgy tanításának megfelelő külső 
egyéni szint ölt. Ez jelentékeny hatást gyakorol a tanulók érdeklődé
sének a felkeltésére. A tanítási terem külső képe felkelti a tanulóban 
a tárggyal való foglalkozásnak megfelelő különleges hangulatot. 
Pl. a vallás tanítására berendezett terembe lépő tanuló ott láthatja 
a vallásos tárgyú képeket, a bibliai mondások ízléses feliratait, egyes 
kiváló történeti alakoknak arcképét. Egy ilyen módon berendezett 
teremben egészen más hangulatban folyik a vallástanítás, mint pl. 
abban az osztályteremben, ahol a természetrajzi tanítás érdekeinek 
megfelelő képekkel van a terem egész fala „díszítve“ . Hasonló 
viszonyok állanak fent irodalmi és történeti, különösen művészet- 
történeti tanításra berendezett termekben. A természettudományról 
nem is szólva, hisz azoknak jellege már is kialakult, és itt inkább 
csak továbbfejlesztésről lehet szó.

Nem elméleti okoskodás, hanem a külföldön már megvalósult 
életviszonyokból leszűrt tapasztalat, hogy a szakteremrendszernek 
bevezetésével az osztálytermeknek a múltban kialakult szinte 
kaszárnyaszerűen egyforma jellege eltűnik, a termek egyéni színt 
öltenek és sokkal otthonosabbakká válnak.

Ezenkívül még anyagi előnye is van ennek az új berendezkedés
nek. Nincs szükség egyes tanítási szereknek több példányban való 
beszerzésére. A meglévő tanszerek kímélésére pedig sokkal fokozottabb 
lehetőség van, mert nem kell őket folyton egyik teremből a másikba 
hordozni. A szakteremrendszer mellett nem kell nyolc példányban 
táblavonalzó és körző, hat példányban kockázott vonalozású tábla 
a mennyiségtan tanítására. Nem kell nyolc osztályban térképtartó
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állvány, s még Magyarország térképeinek több példányban való 
beszerzésére sincs szükség. A tanítási eszközök ide-oda cipelésének 
egyik újabb megnyilatkozását tapasztaljuk a grammofonnak, az idegen 
nyelvek tanításába való bevonásával. Mennyivel egyszerűbb, ha a 
modern nyelvi tanításra berendezett teremben ott áll mindenkor 
készen a grammofon az összes rendelkezésre álló lemezekkel.

Első pillanatra azt gondolja az ember, hogy egy ilyen szakterem
rendszer bevezetéséhez sokkal több tanteremre van szükség, mint 
eddig. Ez a felfogás azonban tévesnek bizonyul részletes meggondolás 
után. Ha összeállítjuk, hány órát tanítunk az osztályteremrendszer 
mellet magában az osztályteremben, és hányat már is különleges 
szaktermekben, meglepő eredményt kapunk. A tanításnak közel 
x/3-ad része már úgysem az osztálytermekben történik, vagyis az 
osztályteremrendszer mellett a tanítás 1/3 részének ideje alatt üresek 
az osztálytermek. Ennek eredményeként a szakteremrendszerre való 
áttérésnél nem teremhiány mutatkozik, hanem egy-két terem üresen 
marad és más célra használható fel. Egy ilyen terem mindenesetre 
arra szükséges, hogy benne olyan kisebb tárgyak taníttassanak, 
amelyek számára szakterem berendezése csak ott lehetséges, ahol 
rendkívül bőven állnak rendelkezésre az anyagi eszközök.

Természetesen a szakteremrendszer bevezetésének jelentékeny 
nehézségei is vannak, és sok szokatlan újszerűség is fűződik hozzá.

A szakteremrendszer mellett a tanár és a tanszer vannak állan
dóan ugyanabban a teremben és a tanulók számára óráról változik 
az a helyiség, amelyben tanulnak. Nyolckor esetleg a földrajzterembe 
kell menniök, kilenckor a mennyiségtaniba és így tovább. Ezzel 
elveszti a tanuló meghatározott osztálytermét, abban a padját, és a 
padban a külön helyét. Felmerülhet az aggály, hogy ennek folytán 
nem lesz számára otthonos az intézet. Ennek a saját egyéni hely 
birtokának a jelentősége azonban csak a tömegiskolákban van meg. 
A csekély létszámú iskolákban, amelyek elsősorban látszanak alkal
masnak a szakteremrendszer bevezetésére, inkább az a fejlődés, 
hogy az egész iskola a tanulóé, minden teremben egyformán otthon 
érzi és otthon érezheti magát azzal a kevés társával együtt, akikkel 
való életközösségben folytatja iskolai tanulmányait.

A másik aggodalom, amely ennek a rendszernek a bevezetése 
kapcsán fel szokott merülni, a tanulóknak óraközök alatt egyik 
teremből a másikba való vándorlása. Már meglévő tapasztalatok 
azonban bebizonyították ennek az aggálynak alaptalan voltát, 
legalább is kis létszám mellett és olyan helyen, ahol megfelelő széles 
folyosók állanak rendelkezésre az óraközi szünetek eltöltésére.

Mindenesetre azonban meg kell könnyíteni a tanulók számára 
könyveiknek és tanszereiknek az ide-oda cipelését. Az igazán teljesen 
lehetetlen lenne, ha a tanuló kénytelen volna összes iskolai felszere
lésével vonulni a szünetekben egyik teremből a másikba. Ennek az 
elkerülésére igen alkalmas, ha a folyosókon, vagy megfelelő más 
előtereken a tanulók külön kis lezárható szekrényrészeket kapnak,
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a magukkal hozott könyv- és tanszereknek elhelyezésére és 
minden órára csak azt viszik magukkal, amire szükségük van. Termé
szetesen, ha majd a szakteremrendszer elterjedésével az iskolaépüle
teket már építkezéskor azzal a gondolattal tervezik, hogy a tanítás 
bennük szaktermek szerint fog történni, akkor majd maga az épít
kezés is alkalmazkodni fog az új viszonyokhoz és megfelelő óraközi 
tartózkodó helyeknek a beállításával fog hozzájárulni az iskolai új 
életforma megvalósításához.

Legkomolyabb nehézség a tanítási termek tárgyakszerinti 
berendezésénél az, hogy ugyanazon terem bútorzatába kell elhelyezni 
az I. és a VIII. osztályos tanulókat. A nehézség kislétszámú intézet
ben azzal oldható meg, ha a szokás szerint három oszlopban elhelye
zett padok nemcsak sorok szerint növekednek, hanem oszlopok sze
rint is. így azután a kisebb tanulók osztálya pl. a jobbszélső és 
középső oszlop padjaiban, a nagyobbaké pedig a középen és a bal
szélső oszlopban ülhetnek. Természetesen ez csak ott lehetséges, 
ahol a tanulók egy tanterm et sem töltenek meg a terem kéthar
mad részénél nagyobb mértékben. Nagyobb létszám mellett már 
föltétlenül szükséges lenne, legalábbis egyes úgy az alsó, mint a felső 
osztályokban előforduló tárgyak számára két szakterem, egyik 
kisebb bútorral berendezve, a másik nagyobbal.

Jelentős nehézsége az új berendezkedésnek az órarend elkészí
tése. Egy időben minden tárgyból csak egy-egy osztályban lehet óra, 
hacsak az előzők értelmében nincs külön szakterem az alsóbb és 
felsőbb osztályok számára, amely esetet egyelőre nem vonjuk be meg
gondolásaink körébe. Egy időben tehát minden tárgyból csak egy-egy 
osztályban lehet óra. Amint pl. eddig sem lehetett két osztályban 
egyszerre torna óra, vagy rajz, úgy a szakteremrendszernél egyik 
tárgynál sincs meg a lehetősége annak, hogy egyidejűleg két-, vagy 
több osztályban forduljon elő. Ezzel az új berendezésű iskolában fel 
kell adni azokat a különben is már erősen megkritizált szempontokat, 
melyek szerint úgynevezett nehéz tárgyak a korábbi órákban, a 
könnyűeknek minősítettek pedig későbbre osztandók be. De erről 
lemondva is, az órarend összeállításának nehézségei igen jelentősek, 
és feltétlenül szükséges e téren a tanári testületnek olyan megértő 
támogatása, amely mellett a kedvező órarend érdekében érvényesülő 
kívánságaikat' a minimálisra korlátozzák.

A szakteremrendszer bevezetésének a gondolatára az elemi és 
a középiskola között felmerült szakadásnak az áthidalása vezetett el 
bennünket. Magának a rendszernek a kiépítése azonban ezen túl
menően sok lehetőséget nyújt az iskolai muuka olyan berendezésére, 
amely mellett csökken a túlterhelés és főleg az egyoldalú emlékezeti 
munka terén mutatkozó túlterhelés. A berendezkedés kiszélesíti a 
szemléltetésnek a lehetőségeit, és alkalmas a tanulók egyéni cselekvő 
munkásságának jelentékeny fokozására is. Természetesen a közép
iskola magasabb osztályaiban szemléleten nemcsak a közvetlenebb 
érzékszervi szemléletet kell értenünk, hanem a magasabbfokú gondo
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lati, intellektuális szemléletet is. Ilyen jellegű szemlélet pl. a tanulók
nak egyéni vagy közös olvasmányai a hozzáfűződő tárgyalásokkal. 
Itt az ismeretszerzésnek alapját tevő szemlélet, vagy egyéni élmény 
az irodalmi és történelmi olvasmány. Míg az elemi iskola csaknem 
egészen, a polgári iskola pedig nagyrészben építhet a közvetlen szem
léletre és a tanuló gyakorlati jellegű egyéni munkájára, addig a 
középiskola felsőbb fokozatán ez az intellektuális szemlélet és az. 
ezzel összefűződő szellemi cselekvő munka, nemcsak nem nélkülöz
hető, de egyre fokozottabb jelentőségű lesz. Ennek megkönnyítését 
hivatott biztosítani az irodalmi és történelmi tárgyak szaktermeiben 
a megfelelő kézikönyvtár.

Az irodalmi és történelmi tárgyak szaktermeiben berendezett 
kézikönyvtárak azonban korántsem elégítik ki azokat az igényeket,, 
amelyeket e téren a mai kor vagy mondhatjuk így is, a munkaiskola 
elvének érvényesülése megkíván. Hogy a középiskola felsőbb osztá
lyos tanulóinak alkalmuk legyen olyan olvasottságra szert tenni, 
amire irodalmi és történelmi műveltség építhető fel, amit az új érettségi 
utasítások is megkívánnak, feltétlenül szükség van egy megfelelően 
szervezett és berendezett oly könyvtár- és olvasóteremre is, amely 
mintegy munkahelye a tanulók cselekvő munkásságának, egyéni 
élmények gyűjtésének, magasabb szellemi értelemben. Erre a célra 
nagyon jól felhasználható a szakteremrendszer bevezetésekor a fen
tiekben említett egyik felszabaduló terem. Ennek leghelyesebb fel- 
használása tehát az, ha benne egy oly könyvtár- és olvasótermet 
rendezünk be, amely a tanulóknak, legalább is a felsőbb osztályosok
nak naponkint nyitva áll. Egy ilyen olvasóterem beállítása nagyban 
fokozza a tanulók olvasottságát, és ezzel kapcsolatban az öntevékeny
ségnek fejlesztését a szellemtudományi tárgyak körében. Ha folyó
iratok is rendelkezésre állanak, az iskola munkáját közelebb hozza 
az élet megismeréséhez. Mindenesetre a nagyobb tanulókat fokozot
tabb mértékben neveli a főiskolai tanulmányokra.

Egy ilyen szellemben vezetett könyvtár- és olvasóterem a közép
iskola felsőbb fokán ugyanazzal a jelentőséggel bír, mint a közvet
len érzéki szemléltetésre több lehetőséget adó természettudományi 
tárgyak kísérleti és gyakorló termei s alsóbb fokon esetleg szlöjd- 
szerű kézimunkára alkalmas helyiségek. Csak egy ilyen könyvtár- és 
olvasóteremnek a berendezése teszi lehetővé a munkaiskola szelle
mének érvényesülését a középiskolai tanulmányok egész területén.

Természetesen, ha itt mindig a felsőbb osztályok irodalmi és 
történelmi tárgyait emeltük ki, ez korántsem azt jelenti, mintha ez a 
könyvtár- és olvasóterem nem lenne nagy jelentőségű az alsó fokon, 
illetve más tárgyak tanítása körében is.

Amíg a közvetlen érzéki szemléltetésnek az eszközeit és a mód
szereit már egy óriási irodalom kidolgozta, addig a tanuló egyéni 
olvasmányaira építő intellektuális szemléltetés kérdéseire csak a 
legújabb időben terelődik fokozottabb mértékben a pedagógusok 
figyelme.
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Miként kapcsolódjék egymással a közvetlen érzéki és a magasabb 
fokú intellektuális szemléltetés, s miként érvényesüljenek különböző 
fokozatokon ugyanabban a tárgyban, ez a mai középiskolai pedagó
giának egyik legfontosabb és mielőbbi megoldásra váró problémája. 
Azok az ellentétek, amelyek különböző irányú, részben teljesen ellen
tétes módszerek érvényesülésének harcában ma felmerülnek, leg
nagyobbrészt ezzel a kérdéssel kapcsolatosak. Gondoljunk csak a 
modern nyelvek terén a direkt és a grammatikai tanítási irányzat 
közötti elíentétre, amelyet ma már helyesebben inkább pszihológiai 
és logikai tanítási módszernek szoktak nevezni. Ugyanez a probléma 
húzódik meg a mögött a kérdés mögött is, milyen viszonyban legye
nek a természettudományi tárgyak tanításában, különösen a fiziká
nál a tanulói gyakorlatok a múltban kialakult rendes tanítás me
netével. E kérdés jelentőségének meg nem látása vezet a szélső irá
nyokhoz, amelyek egyoldalúan túlbecsülik az érzéki, illetve az 
intellektuális szemléltetés jelentőségét, vagy ott is teret kívánnak 
számukra biztosítani, ahol ép az ellenkező jellegű szemléltetésnek 
kellene érvényesülni.

A munkaiskola kiépítésénél az elemi iskola színvonalán ez a 
kérdés még teljesen jelentéktelen, és a polgári iskolai fokon sincs még 
döntő jelentősége. Az egész problémának a középpontjába kerül azon
ban akkor, amikor a munkaiskola elve a maga érvényesülését keresi a 
középiskolában is. Ez a természetes oka annak, hogy a munkaiskola 
elve legelőször az elemi iskola körében alakult ki, és a továbbfejlődés so
rán sokkal hamarább talált teret a polgári iskolában, mint a középisko
lában. Azok, akik e téren a középiskolát maradisággal vádolják, egy
általában nem látják meg ennek a problémának a lényegét és döntő 
jelentőségét.

A szakteremrendszer, ha annak kereteit a modern pedagógia 
szellemével töltjük ki, jelentős mértékben hozzájárulhat a mai közép
iskola egy harmadik fontos kérdésének megoldásához, a modern 
nyelvek gyakorlati eredményeinek fokozásához. A modern nyelvek 
szaktermeit fel kell szerelni, nemcsak mint eddig szokásos, egy-egv 
szemléltető képpel az évszakokról és a nagyvárosról, hanem azokkal 
a mindennapi tárgyakkal is, amelyek a kezdő fok olvasmányaiban 
előfordulnak. Eddig meg szoktunk elégedni a kezdő fokú modern 
nyelvi tanítás terén azzal, ha a La classe című olvasmány tárgyalása 
során a tanteremben mutogatják az egyes bútorokat, a tanulókkal 
elvégeztetik az előforduló cselekvéseket. Ha az említett módon van 
berendezve a modern nyelv szakterme, ugyanily módon közvetlen 
szemléltetés és cselekvő munka kereteiben taníthatók más olvas
mányok is. Például a Kenyeres—Bosányi-féle francia könyv első 
kötetének XXXIII. és XXXIV. olvasmánya, melyben arról van szó, 
miként teríti meg Yvonne az asztalt, s miként ebédel a család. Csak 
oda kell állítani a padok elé egy asztalt és előkészíteni a terítéshez 
szükséges tárgyakat. Ki kell osztani a tanulóknak az anya, az apa és 
gyermekek szerepeit és akkor szinte eljátszhatják a tanulók az A
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table című olvasmányt. Egy következő fokon jelentős szemléltető 
eszköze az újabb modern nyelvi tanításnak a grammofon, az iro
dalmi tárgyú képek és főleg képsorozatok vetítése, a szakterem könyv
tára, a könyvtár és olvasó német, illetve francia könyvei és folyó
iratai.

A szakteremrendszer bevezetése tehát megadja a külső kerete
ket a mai középiskola három legégetőbb kérdésének megoldására, 
vagy legalább is a kérdések kapcsán felmerülő nehézségek enyhíté
sére. Áthidalhatja az elemi és középiskola között egyre jobban el
mélyedő szakadékot, enyhítheti az egyre elviselhetetlenebbé váló 
túlterhelést, és előmozdíthatja a modern nyelvek tanítása terén a mai 
élet követelte haladást a nyelv gyakorlati elsajátításában. Üjra hang
súlyozzuk azonban, a szakteremrendszer csak keret, és nem maga 
ez a rendszer hozza meg a remélt eredményeket, hanem a tanári 
testületeknek a fentebb vázolt szellemben kifejtendő munkássága. 
Amint szakteremrendszer nélkül is volt, van és lesz értékes tanári 
munkásság, épúgy a szakteremrendszertől is csak az esetben vár
hatunk eredményeket, ha a rendszernyuj tóttá lehetőségeket a tanári 
testületek értékes munkássággal ki is használják.

Az itt vázolt elgondolások késztették a kőszegi ev. leánylíceum 
tanári testületét, hogy javaslatomra engedélyt kérjen az egyházi 
főhatóságtól ennek a rendszernek kísérletképpen való bevezetésére 
a folyó iskolai évre. D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püs
pöke átérezve a célkitűzés nagy jelentőségét és bízva a tanári tes
tületnek lelkes munkásságában, a kért engedélyt meg is adta. Ennek 
alapján a kőszegi leánylíceum a folyó iskolai évben á ttért a szakterem
rendszerre. A karácsonyi szünet után a tanulókat a régi osztályter
mek helyett a szaktermek várták, s ha az évközben való átmenet 
kisebb zökkenőt okozott is, ezek ma már mind megszűntek, és zavar
talanul folyik a munka az új keretek között. Már az eddigi rövid idő 
alatt is nem egy értékes eredményt m utatott fel. Természetesen az 
intézet anyagi eszközei nem teszik azonnal lehetővé a termeknek 
megfelelő berendezését és felszerelését. Ez mindenesetre a mai gaz
dasági viszonyok között csak egy évekre elosztott hosszabb tervszerű 
munka eredménye lesz. De az intézet annyit már első átalakulásában 
is el tudott érni, hogy ennek a rendszernek legfontosabb jellemző 
vonásait kifejezésre tudja juttatni, s az általa nyújtott értékes lehető
ségeket kihasználja az iskolai munka színvonalának emelésére.

Ezidőszerint Magyarországon a kőszegi leánylíceum az egyetlen 
iskola, ahol szaktermekben folyik a tanítás, és így az intézetnek 
munkássága országos jelentőségű. Nemcsak a helyi sajtó, hanem 
még a fővárosi lapok is felfigyeltek erre az úttörő munkásságra. 
A bevezetett új rendszer már illetékes hivatalos elbírálását is meg
kapta. Dr. Kemenes Illés tanker, kir. főigazgató, miniszteri megbízott 
hivatalos látogatása alkalmával a következőket állapította meg : 
,,Az igazgató a tanári testületnek támogatásával megoldotta a kér
dést, s elhárította mindazon akadályokat, melyek az ilyetén bérén-
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dezésű iskolának útjába gördülnek... Ebben, ma az országban mun
kájával egyedülálló iskolában erősen öntudatos, a tanulók érdekeit 
szolgáló, nevelő és oktató munka folyik.“ Legilletékesebb helyről 
elhangzott ez a kedvező bírálat bizonyára alapja lesz annak, hogy a 
kísérletképpen a folyó iskolai évre bevezetett rendszer továbbra is 
fennmaradjon, s a kőszegi leánylíceum végleges berendezkedésévé 
válva egy új, eddig csak a külföldön ismert színt vigyen bele a magyar 
közoktatásba.

Kőszeg. Arató István.

A  latin szöveg kérdéséhez.

A Protestáns Tanügyi Szemle márciusi számában „A latin szöveg 
kérdéséhez“ címen bírálja Rab István a középiskolák alsó osztályai
nak latin szöveganyagát. A szerző ama kérdésére, hogy a Liber Sexti 
miért tűnt el a latin tanítás színpadáról, most nem térek ki. A könyvet 
különben jómagam nem is ismerem eléggé ; sem nem tanítottam , 
sem nem tanultam. Annyi bizonyos, hogy a könyv jó v o lt; jobb, 
mint sok más ilyen fokú tankönyv. De Rab István cikkének nem is 
ez a része ü tö tt szeget a fejembe, hanem az a kijelentése, hogy a 
mai Liviusból átdolgozott szemelvénykészlet túlnyomó részben érdek
telen, sőt unalmas, és hiába mondjuk a gyerekeknek az unalom percei
ben, hogy vegyetek erőt magatokon, érdeklődjetek, ne ásítozzatok, hiszen 
ez az unalom mindössze csak négy évig, esetleg nyolcig tart, és hát hiába, 
ez az a bizonyos keserű gyökere a tudománynak, és majd 30 éves korotok
ban meg fogjátok ízlelni a keserű gyökerű fa gyümölcseinek édességét.

Valóban szomorú lenne, ha így állna a dolog, s ilyen rabuliszti- 
kával kellene feltámasztgatnunk a leragadozó szempillákat az alsó
fokú latin oktatásnál. Szegény latin tanárok, még szegényebb latinul 
tanuló gyermekek ! Korántsem kell azonban hinnünk, hogy olyan 
taplószárazságú a mi latin anyagunk, mint amilyennek azt Rab 
István pesszimista hangulatában, esetleg a jól megszokott Liber 
Sexti kiküszöbölésén érzett fájdalmában látja.

Hosszú gyakorlatra nem hivatkozhatom ugyan, de eddigi 
tapasztalataim alapján nyugodt lélekkel mondhatom, hogy az alsó 
osztályok latin anyaga csaknem a maga teljességében érdekli a tanu
lókat. Már a fűit olim rex mesére, tehát az ő világukra emlékeztető 
indulása kezdi eloszlatni az idegen nyelv által felidézett szorongást 
és tartózkodást. Azután jó és rossz testvérről, vadászatról, gyerme
kek kitevéséről (Mózes-analógia !), a sokak által Kiplingből ismert 
Mowgli-féle farkaskalandról s egyéb, a gyermeki fantáziát nagyonis 
lekötni képes, érdekes eseményről van szó. Amulius bűnhödése, 
Romulus és Remus küzdelme az uralomért, a m adárjóslat: egyaránt 
érdekli őket. Kis meglepetést okoz ugyan a sok gyilkosság, de hiszen 
ismerik már a kezdet emez erőszakos tényeit a bibliából, a Kain és
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Ábel, a Heródes stb. történetéből s hamar belenyugosznak, annyi
val is inkább, mert sokszor csak bizonyos famarói, nem pedig beiga
zolt történeti eseményről van szó. Különben is elkerülhetetlen, hogy 
ne hivatkozzék az ember félreérthetetlenül arra, hogy itt nem törté
neti, hanem mondái dolgokról tanulunk.

Ezt a gyerekek maguk is rövidesen észreveszik. Csak egyetlen 
példát említek meg. Mikor az egyik első gimnázista egy órán azt 
kérdezte tőlem, hogy a gyerekek, t. i. a Romulusék hasa nem fáj
dult-e meg a farkastejtől — mosolyogva intette le egy pöttömnyi 
kritikus : te, hiszen az csak mese, hogy Romulusékat farkas szoptatta ! 
A sabin nők elrablása, sőt Numa Pompilius uralomrajutása és intéz
ményei (bár e rész nem elég eleven) szintén minden nehézség nélkül 
élvezetessé tehető olvasmányok.

A Horatiusok és Curiatiusok küzdelme hálásan dramatizálható 
rész. Igen nagy volt a gyermekek öröme, mikor saját maguk készí
tette fegyverekkel előadtuk a „darabot“ az iskolakertben, s óráról- 
órára alig várták, hogy tovább haladjunk, s hajlandók voltak a 
szokottnál több szót is megtanulni, csakhogy minél előbb megtudják 
a harcosok sorsát. Őszintén szólva : a második osztály anyagában 
is igen kevés olyan rész akadt, ami iránt nehéz lett volna felkölteni 
a gyermekek érdeklődését. A Servius Tullius csodás trónrajutása, 
hadseregszervezése, halála s Tarquinius viselt dolgai mind kedvelt 
olvasmányoknak bizonyultak, s alig emlékszem, hogy küzdenem 
kellett volna a tanulók ásítozásaival, figyelmetlenségével, pedig 49 
tanulót kell foglalkoztatnom latin órákon.

A Rab István által legkeserűbben kárhoztatott Lucomo-eset 
sem olyan tragikus. „Az, hogy a sas Lucumo fejéről lekapja a kalapul, 
s aztán megint visszateszi, ez kérem nem érdekli a gyereket. Még a tanárt 
sem. Mert nem jön ki belőle semmi.“ Hát igenis kijön, mert nem vélet
len az, hogy az eset láttára Tanaquil kisüti, hogy a madár megjele
nése és cselekedete Jupiter üzenete, csodajele ! I t t  vagyunk a csoda
jeleknél, a jósjeleknél, a mikkel már eddig is találkoztunk, s amik
kel ezután annyiszor fogunk még találkozni latin tanulmányaink 
során, s amik nélkül soha de soha nem ismerhetnők meg egészen 
a latin nép mithoszteremtő, babonára hajló szellemét. Pedig mégis
csak ez a legfontosabb, a szellem, a génius megközelítése. Amellett 
még érdekli is a gyermeket.

A harmadik és negyedik osztály anyagában is bőven akad olyan 
rész, amit nemcsak hogy érdeklődéssel tanul a diák, hanem egész 
életére magával visz. A Horatius Codes, a Mucius Scaevola romanti
kus története, Cloelia viselkedése, Falerii elfoglalása, Camillus jel
leme stb. olyan kiváló szemelvények, hogy ezeknél megfelelőbbet 
keresve sem lehetne találni. A szemelvényes anyag bőséges ; teljes 
egészében nem is lehet megtanítani, s a tanár bizonyára mindig talál 
benne olyat, amit nagy érdeklődéssel fog tanulni az ifjúság.

I t t  is csak egyetlen példát. Mikor Falerii meghódítását tanultuk 
az osztályban többen akadtak, akik az olvasmányt ügyesen drama-
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tizálták, elbeszélő költeményben feldolgozták, s ügyesen megrajzol
ták. S hogy — legalább futólagosán —- végigmenjünk az egész liviusi 
anyagon : ritkán láttam oly nagy és őszinte érdeklődést kiülni tan ít
ványaim arcára, mint mikor pl. a Hannibál jellemét, a liegyilakók 
viselkedését, az alpesi út nehézségeit, a hadicseíeket (Trasumennus tó, 
tarracinai szoros !), a csodajeleket, egyik-másik érdekes ostromot, 
Archimedes gépeit stb. tárgyaló részeket olvastuk.

Nagy kedvvel, lelkesedéssel, a tanulók csaknem állandó éber 
érdeklődése mellett kezdtem tanítani és tanítom ezt a liviusi anyagot. 
Azért döbbentett meg a Rab István pesszimista hangú cikke. Hiszen 
eddig nem jöttem rá, hogy olyan szöveget tanítok, ami érdektelen, 
értéktelen és félredobandó.

Természetesen nem jelenti azt hozzászólásom, hogy nem kelne 
el egy jó chrestomatia, vagy esetleg még jobb tankönyv. Hadd 
jöjjön ! De jobb legyen aztán a liviusi anyagnál, ami talán mégsem 
olyan ólomsúlyú és vigasztalan, mint Rab István gondolta.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

Válasz dr. Harsányi Istvánnak a latin szövegek kérdésében.

Nagyon köszönöm kedves kollégámnak, hogy a szövegkérdés 
ügyében szerény soraimat nem hagyta figyelmen kívül. Engedjen 
meg azonban néhány megjegyzést. Először is múltkori gondolatai
mat nem pesszimista és nem is hangulat diktálta. Nem érdekli 
ugyan a nyilvánosságot, de saját védelmemre mégis felhozom, hogy 
én a világ legoptimistább embere vagyok. Ismerőseim örök mosoly
nak titulálnak. Azután ami a hangulatot illeti, illik tudnom azt, 
hogy tudományos folyóiratba komoly pedagógiai kérdésekről nem 
szabad „hangulatból“ írni. Én tehát nem hangulatból, még kevésbbé 
fájdalmas hangulatból, hanem céllal írtam. Azzal a céllal, hogy a 
figyelmet —- elsősorban a tankönyvszerkesztők figyelmét —■ fel
hívjam és felhívjuk a latin szövegek bizony gazos virágágyainak 
meggyomlálására. Hogy ezt a célt minél biztosabban elérjem, meg
vallom, kissé zsurnalisztikus stílust választottam, amely —- talán 
kissé a való tényállás rovására is — igenis rossz hangulatot akart 
kelteni a szakemberekben a nem megfelelő szövegekkel szemben. 
A „hangulat“ ilyen, de csakis ilyen értelmezését elfogadom, de 
e miatt talán nem érhet szemrehányás.

A dolog érdemét illetően hosszadalmas volna vitázni azon, hogy 
a mostani Livius-átdolgozások érdekes olvasmányok-e vagy sem. 
A tanulók érdeklődése olyan eredő, amelynek sok komponense van, 
s közöttük nem utolsó a tanár egyénisége sem. A rátermett és lelkes 
tanár persze sok minden régiségtani és történeti érdekességet kihozhat 
Lucumo kalapjából, de egészen más kérdés, hogy mi jön ki belőle 
magától, a tanár beavatkozása nélkül; hogy tehát a mese mint mese, 
a  maga egészében, meg tudja-e ragadni a gyermekek spontán érdek
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lődését ? Az előbbi szöveg ugyanis szerintem (históriailag, régiség- 
tanilag) csupán értékes. Az utóbbi azonban érdekes, tehát nem 
régiségtani példatár, hanem önmagában, mint történés ragad meg, 
emel föl, vagy sújt földre és jellemet formál. És ebből a szemszögből 
nézve pedig most is csak azt kell mondanom, hogy nem Livius az 
egyedüli alap, és a mostani Livius-szövegek nagyobb része nem állja 
ki a kritikát.

Akárhogy van is azonban a dolog, célom csak egy : figyelmet 
ébreszteni a latin szövegkérdés iránt. És mégegyszer köszönöm kedves 
kartársamnak, hogy első fecskének jelentkezett.

Pápa. Rab István.

Film és nevelés.

A pedagógusnak nem szabad elsiklania egyetlen olyan tényező 
mellett sem, mely közvetve vagy közvetlenül nemzetnevelő és tá r
sadalomépítő munkájában pozitív vagy negatív irányban befolyásolja. 
A film sajátságos adottságaiból következik, és senki nem tagadhatja, 
hogy a társadalom sokkal nagyobb rétegét tartja  hatalmában, m int 
bármely más művészet. A kérdés tehát az : milyen viszony van a 
nevelés és filmművészet között?

A filmművészet birodalma elsősorban a képköltészet. Célja nem 
tényeket közölni, hanem egy meghatározott „világot“ bemutatni. 
Amint a költészet lényege sem az események és dolgok leírása, hanem 
mindenkor egy meghatározott „világ“ teremtése : azt kell néznünk, 
azzal kell együtt éreznünk, benne kell élnünk. Ez a „világ“ azonban 
antropológiai értelemben nem a dolgoknak és tényeknek összessége, 
hanem egy életszemlélet, melyben az események lejátszódnak, és 
amely meghatározott atmoszférával van telítve. Az atmoszféra meg
határozott szellemet jelent, melyben a létezés érzése e világra tükrö
ződik.

A filmkölteményben az esemény az, ami legszembeötlőbb, a 
naiv nézőt többnyire ez foglalkoztatja, a legkönnyebben ez marad 
meg és újul fel emlékezetében. Tévedés volna azonban azt hinni, 
hogy a film túlnyomóan realisztikus magatartásával csak a tényekre 
és eseményekre szorítkozik. Míg a tények puszta leírásánál az esemé
nyek légüres térben, mint puszta történések játszódnak le, addig a 
filmben a színpadra került miliő is világosan látható, és a szereplő 
személyek nem csupán tettesek, hanem meghatározott külsejű em
berek. Amellett kétségtelen, hogy a film összehasonlíthatatlanul 
több és finomabb lehetőségeket nyújt az ábrázolásra, mint a szó
művészet. Csaknem akaratlanul és észrevétlenül, mind plasztikusab- 
ban és plasztikusabban alakul ki a néző előtt egy bizonyos világkép. 
A szem ezer és ezer oly finom motívumot is észrevesz, amit a puszta 
szóművészet a nyelvbeli kifejezés igen fejlett fokán, művelt hall
gatóknál is ritkán tud biztosítani. Ehhez jön még a mozgás. Minthogy
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a mozgás megfelel a lelki történések időbeli jellegének, érthető, hogy 
a futó képek lekötik, magukkal ragadják a szemlélőt.

Már most éppen azért, mert a film az eseményeket a legkevésbbé 
sem választja el a miliőtől és a benne lévő atmoszférától, a valóságot 
nem mint a tények összegét m utatja be, hanem mint a „világot“ , 
mellyel együtt érzünk, amit átélünk, amit át kell élnünk, a film
művészet az a művészet, amely az átlag embert a maga egészében a 
legjobban megragadja és mozgatja. Szükségképpen foglyul ejt, 
olyan előnyt élvez, melyben semmi más művészet nem lehet.

A filmművészet teljes tudatában van annak, hogy nagy hatalom 
áll rendelkezésére, azt is tudja, hogy ezzel neki nagy kulturális, 
erkölcsi és nevelői feladatok megoldásán kellene fáradoznia, és vájjon 
igyekszik- e ezen feladatoknak eleget tenni?

A felvetett kérdésre a felelet, ha a filmművészet átlagos termé
keit nézzük, igen szomorú lesz. Az a világ, melyet a néző előtt feltár, 
a benne lejátszódó események és élmények, a benne uralkodó atmosz
féra, egyáltalában nem alkalmasak sem a jelen, sem a jövő társadal
mának világszemléletét egészséges és értékes módon befolyásolni. 
A l'ilmcselekvény túlnyomó része a kapitalista világban folyik le, 
gondnélküli, küzdelemnélküli világban. E világ emberének mindig 
elegendő idő és eszköz áll rendelkezésére szenvedélyei és kalandjai 
megvalósításához. Figyeljük csak meg, hány jelenet játszódik le 
luxuslokálokban, csodálatosan felszerelt hotelekben, bűnöző mulató
helyeken. Saját autó, nagy utazások, száguldozás az internacionális 
világban, mind rendesen magátólérthetődő jelenségek. Az, hogy a 
költséges, pazarló életmódra honnan kerül pénz, nem okoz semmi 
különösebb gondot. A lényeg : élvezni az életet, nagy, izgató esemé
nyeket várni, kalandokat hajszolni. Az igaz, hogy képek egy luxus
hotelből, jelenetek egy bárból, utazás autóban, vagy repülőgépen, 
egészen más benyomást tesznek, mint a szegény ember szobája vagy 
olcsó vasúti utazás. A tény azonban az, hogy ezáltal a filmben csak 
egy meghatározott szűk társadalmi kör érvényesül, a hatalomnak és 
pénznek az emberei, emberek, akik nem a mindennapi kemény mun
kával keresik meg kenyerüket. A nézők legnagyobb részének e világba 
való bepillantás egy boldog álom, annál inkább átélik ezt, mert 
kívánják.

Egyedüli ideál : hatalmasnak, gazdagnak lenni, munka és gond 
nélkül élni. A modern mesét pl. a jólelkű bankigazgatóról és a csinos 
polgári vagy munkás családból származó leányról először bizonyos 
gyermeki meseörömmel nézik végig, alapjában véve azonban az sok
kal mélyebben hat, kívánságokat és reményeket ébreszt, a valóság 
képét meghamisítja. Sehol nem lehet a gondtalan élvhajhászás kapita- 
lisztikus szféráját oly csábítóan, oly szemléletesen és oly hatásosan 
megtalálni, mint a legtöbb filmtermékben. A szerepeltetett szemé
lyekből hiányzik nemcsak a létfenntartás gondja, de egyáltalában 
mindenféle gond. Az élet folyik nehézség nélkül, az eseményeknek 
nincs semmi lelki tartalmuk. Minden lelki bonyodalom megoldódik,
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minden fájdalom megszűnik, a becsület szava megnémul, ha van 
elegendő pénz. Túlteszi magát a valódi élet komolyságán, elpusztítja 
az erkölcsi érzést, életideálja az élvezet és gyönyör,

A legvilágosabban igaznak bizonyul ez természetesen a szerelmi 
életben. A szerelmi élet teljességéből a filmköltészet csak meghatá
rozott fázisokat emel ki. Minden lelki tartalomtól és minden belső 
lelki bonyodalomtól mentes, csak érdekfeszítő, érzéki gyönyört 
nyújtó pillanatokat ragad meg —• röviden, minden szerelmi eseményt 
a „kaland“ formájában tüntet fel. Amit nem lehet belepréselni, az 
egyszerűen nem áll a filmvilág részére. Ahol vége a kalandnak, ahol 
mély, tiszta, lelki problémák és élmények kezdődnek, o tt termé
szetesen hallgat a film. Hogy a szerelemben nem csupán inger, von
zódás, egymásratalálás van, hanem mély lelkiség, élő megvalósulás, 
hogy az embereket nemcsak izgatja és hajszolja, hanem belsőleg át 
is változtatja, mind olyan tények, amelyek a filmköltészet terén 
(csekély kivétellel) ismeretlenek. A szerelmi életet elposványítani, 
a rejtett érzékiséget felkorbácsolni, a legemberibb érzelmekből üzletet 
csinálni : erre törekszik a legtöbb film.

Hogy a film szerelmi problémája valóban legtöbbször az érzéki
ség nívóján mozog, azt saját maga sem tagadja, hiszen igen sok 
„szerelmi drámának“ már a címét is úgy választják meg, hogy az 
érzékcsiklandozó legyen. Nem elégszik tehát meg azzal, hogy ízlés
telenségeit a maga helyiségeiben ontsa, hanem kiviszi azt az utcára, 
plakátok és képek alakjában, ami annál is veszélyesebb, mert véd
telenül állanak velük szemben a szülők és hivatásos nevelők. Igen 
sokszor már niaga a mozi-helyiség is a „tartalomnak“ megfelelő 
atmoszférát igyekszik teremteni. A modern filmtechnika egyik leg
tiszteletreméltóbb vívmánya a világos vetítés. Az üzleti alapokon 
nyugvó és az illúzió teljességére hivatkozó filmvállalatok azonban 
nem hajlandók a világos vetítést bevezetni, így gyakran az elsötí- 
títe tt helyiségek a legízléstelenebb találkozó helyekké válnak. A sötét 
helyiség tehát ismét egy eszköz a film kezében, mellyel a felizgatott 
képzeletű ifjúságnak testi és lelki romlását elősegíti.

Az, hogy a film a mesék és álmok világát rajzolja elénk, nem 
volna föltétlenül elítélendő. A baj o tt kezdődik, hogy a film az ilyen 
képzeletbeli világot valódinak tünteti fel, és ezt a világot a naiv nézők 
— ide tartozik ifjúságunk nagy része is —, mint valódit hiszik el és 
élik át. Egyre többen és többen vannak iskolákban és iskolákon 
kívül, akik élettapasztalataik lényeges részét ezen az úton szerzik, 
ezt a világot és ezt a sajátságos életet választják eszményképül, 
ennek hőseit valósággal imádják. A szellemiség és lelki tartalom a 
legtöbb filmcselekményben a legalacsonyabb fokon áll. Elítéli a 
kiegyensúlyozott nemes élet valódi erkölcsi páthoszát és eszményét, 
gyöngíti az életfejlődés belső erejét. Az élet teljességéből rendesen 
annak csak érzéki elemeit adja, aláhúzva és kiemelve.

Amint látjuk, a filmművészet a népnevelésnek igen fontos és 
jelentékeny alkotórésze. Az a szellemi atmoszféra azonban, melyet
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a filmművészet napjainkban terjeszt, nemcsak hogy nem támogatja 
a pozitív irányú nevelést, hanem föltétlenül nehezebbé teszi, sőt sok
szor egyenesen megakadályozza azt. Hiszen amennyiben az élet 
értelmezésével és céljával játszik, egészséges, lelkileg és erkölcsileg 
magasan álló népkultúra kifejlődését lehetetlenné teszi.

A filmniűvészetet komoly kulturális és nevelői alapokon kell 
fölépíteni. Öntudatra kell ébreszteni és elébetárni a rendelkezésére 
álló lehetőségeket és az ezzel reáháramló kötelességeket. Egy szellem
erkölcsi alapokon álló nemzeti társadalom kiépítésénél egyetlen 
tényezőt sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Azt a szellemet, 
mely kívánatos, hogy a nemzet minden társadalmi rétegében ural
kodjék, a teljes egészében kell formálnunk és fejlesztenünk, egyes 
elszigetelten ható külső rendszabályok semmit nem segítenek, és föl
tétien pozitív irányú nevelés el nem érhető. Egyrészt határozott 
életforma, tradíció és közösségérzés által, másrészt igaz gondolkozás
mód, érzület és életszemlélet által lehet és kell egy népet önmagához 
vezetni. Egy nemzet létezését kifelé biztosítani, eszméket és fel
adatokat elétárni föltétlenül szükséges és elengedhetetlen, de nem 
elegendő. Népi exisztenciájának lelki erőkben való meggyökerez
tetését, létezésének belső tartalommal való kitöltését soha nem sza
bad elmulasztanunk. Óvakodjunk azonban a nevelési célok szerinti 
berendezkedés félremagyarázásától! Annyi bizonyos, hogy a propa- 
gandisztikus, tendenciózus filmművészet nem jelenti a keresett meg
oldást. Ez kétségtelenül botlás lenne a lényeg törvényei ellen, és az 
ilyen botlások előbb-utóbb megbosszulják magukat. Ha minden 
kultúrág közvetlen és helytelenül egyoldalú nevelői vezetés alatt áll, 
ha az egész kultúra egyoldalú pedagógizálás alá jut, célt tévesztet
tünk. Bármily paradoxonnak is hangzik, az élet sokkal inkább 
utánozza a művészetet, mint a valódi művészet az életet. Vagyis a 
művészetnek, éppen úgy, mint a tudománynak, a maga sajátos 
utain kell haladnia, és éppen az által fogja mindkettő a nevelés célját 
a legjobban szolgálni, hogy minden külső befolyástól mentesen tisz
tán önmagukból merítenek.

Egy propagandisztikus filmművészet, mely szándékosan meg
határozott erkölcsöket prédikál, a jelenlegi filmművészetet nem teszi 
lehetetlenné, sőt nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a propaganda film 
mellett, még jobban elzülött, ellenőrizetlen filmköltészet burjánozzék. 
A filmművészet nevelhet, és kell is, hogy neveljen. Azonban ezt nem 
végezheti reflexiók és szavak által, hanem megfelelő atmoszféra 
teremtés által. Nem pénzt, hanem eszméket kell szolgálnia, de ezeket 
ne szócső gyanánt hirdesse, hanem ezt tegye alkotása alapjává, és 
akkor sokkal szellemibb és művészibb termékeket tud felmutatni.

A filmművészetnek a nemzetnevelést kell szolgálnia, éppen 
azért annak kell irányítania, aki a nevelést irányítja, vagyis az állam- 
hatalomnak. A filmművészet irányítása és a filmipar olyan emberek 
kezében legyen, akik egészséges, termékeny, construktív eszmékkel 
rendelkeznek. A film soha nem táplálkozhat puszta tendenciából,
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annak egészséges, élő atmoszférában kell gyökereznie. A nemzet
nevelésre értékes, a társadalmi evolúció jótékony befolyásolását 
biztosító filmművészetnek szilárd szellem-erkölcsi alapokon kell 
állania. A filmművészetnek egy élő szellemiség teljességéből kell 
kibontakoznia, akkor igazi művészetté fog emelkedni és a valódi 
élettel belső kapcsolatot talál. Ha egyszer a művészi törekvések 
felülmúlják az üzleti spekulációt, közömbös, hogy hol játszódik le 
a cselekvény, éppen úgy az is, hogy mi játszódik le a cselekvényben. 
A filmművészetben olyan atmoszférának kell uralkodnia, melyben 
az emberi létnek sok alapmomentuma csillanjon meg. Így semmi 
esetre sem lesz kívánatossá az érzéki gyönyörök után való hajsza és 
a dologtalan kalandor élet. Nem is szükséges az embert az ő minden
napi munkájában mutatni be, de igenis szükséges az emberi életet 
feloldhatatlan szociális kötelékeiben és Istentől való függésében 
tárni föl. Szükséges, hogy a munka, a gond, a szolgálat valódi jelen
tőségükben jelentkezzenek.

Szeghalom. Dr. Bujdosó Ernő.

Futó Jenő dr. emlékezete.
Későn érkezett hozzám a halálhíre, amikor már rég eltemették, 

de mégis oly elevenen érint, mintha most lépnék a ravatalához, 
hogy végkép elbúcsúzzam tő le .. . Ettől a nagyműveltségű, jó ember
től, akinek a típusa mintha tünedezőben lenne középiskoláink tanító- 
mesterei közt. Mindössze nyolc-tíz éve ismertük egymást, de ez a 
rövid idő is elég volt arra, hogy ösztönös rokonszenvvel közeledjem 
feléje, valahányszor utam a hódmezővásárhelyi gimnáziumba ve
zetett. Itt, a tanárt és tanítványt egyként mérlegelő vizsgálatokon 
láttam, amint a kérdéseit föltette, s a rájuk kapott feleleteket javít
gatta, hogy milyen kitűnő tudóssal és pedagógussal állok szemben. 
Valódi díszével annak az intézetnek, amelynek munkakörébe a 
sors odaállította. Majd az iskola rendjét-szellemét figyelve arra is rá 
kellett jönnöm, hogy Futó Jenő ezeknek az irányításában is szere
pet játszik, talán kedve és akarata ellenére, pusztán szuggesztív 
ereje által, mert különben minden hivatali címtől szinte aggodalma
san óvakodott. Mindég a léleké vágyott lenni, nem az adminisztrációé. 
Vonakodása azonban több volt egyszerű időkímélésnél; a független
ségi vágyával sem tudnám kellőkép magyarázni. A kedélyében volt 
valami diszharmonikus elem, ami hovatovább egészen visszavonulttá 
tette, holott szegény barátunk szíve tele volt hittel-szeretettel, sőt 
gyakori megindulásokkal, amiket magamagának sem igen mert 
bevallani.

Mint régi, tisztes tanári család gyermeke, a legszebb auspiciu- 
mok mellett indult útnak. Művelt atyja, gimnáziumi igazgató, szinte 
készen adott a kezébe minden eszközt, amivel önművelését jobban 
előmozdíthatja. Már ifjan nyelveket tanul, bepillant a nyugat
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európai irodalmakba ; egyetemi tanulmányainak a végén meg kül
földi utakkal tágíthatja szellemi horizonját, amelyeknek a döntő 
benyomásait sohasem tudta elfeledni: mondhatnám önbizalmának for
rásaivá lettek a későbbi időkben. így fordul meg Német-, Francia- 
és Olaszországban, hallgat Berlin és Párizs egyetemein, megismeri e 
két nagy nép kulturális törekvéseit, s amikor a 900-as évek elején 
hazatér, mint maga is „egy szép Ígéret“ fog tanári széket előbb a 
pápai, szentesi, majd a hódmezővásárhelyi gimnáziumokban. Bal
végzete, hogy a viszonyok és talán önnön lelki alkata miatt soha
sem tudott kellőkép kibontakozni, hogy „a hivatal és a hivatás 
malomkövei őrölték meg •— saját szavai szerint — legjobb ener
giáit“ . Ennek a sebeit hordozta magában szegény barátunk, ez 
árnyékolta be a kedélyét, mint valami sötét felhő, és ami kívülről 
talán merevségnek tetszett, a valóságban nem volt más, mint egy 
finoman érző lélek tragikus vívódása. Óh, hányszor szeretett volna a 
költő szimbolikus madarával felrepülni, messze szállni : talán a fő
városban, vagy valamelyik vidéki, egyetemi központban húzódni 
meg, hogy menten minden hétköznapi nyűgtől, tisztán tudományos 
törekvéseinek élhessen. De erről, mint a szíve legbensőbb ügyeiről 
csak ritkán, meghittek előtt is inkább talányokban szeretett beszélni. 
Amikor pedig megnyílt előtte az alkalom, hogy most már 
mehetne, ő is úgy járt, mint nagy emberi ideálja Arany János : 
„nem volt erélye küzdeni“ . Nem, ezen a téren Futó Jenő igazán 
nem volt modern ember. Úri ízlése, kényes erkölcsi felfogása sokkal 
súlyosabb terhek voltak tarsolyában, semhogy könnyedén tudott 
volna velük az élet piacán forgolódni. Egy esetére, mert magam is 
részese voltam, ma is fájdalmasan gondolok vissza. Akkortájt tör
tént, mikor a Zsigmond Ferenc nyugalombavonulásával az egyik 
magyar nyelvi és irodalmi tanszék Debrecenben megürült, s a be
töltésén tűnődve többedmagammal azt hittem, hogy keresve sem 
tudnánk méltóbb utódot találni rá, mint Futó Jenőt. Azonnal és 
nagyon kértem őt, legyen elég erős valahára, s tegyen meg szintén 
mindent a maga érdekében, hogy közös óhajunk végre valóra váljon. 
Az első boldog fellobbanások után azonban ismét megrohanták az 
önbizalmatlanság kígyói, s ismét azon töprengett, van-e joga rá, 
lehet-e reménye a sikerre ő neki? Vájjon nem szerez-e majd a próbál
kozásával több ellenséget, mint barátot magának? Mindez addig 
húzta-halasztotta a dolgot, míg újra mindenünnen lekéstünk. Le, 
talán utolsó jogos álmainak valóra váltásától. . .  És most, amint 
az örökkévalóságba merült alakját idézem, mély szomorúsággal 
vegyes önvád lep meg : miért hallgattam rá most az egyszer? ! 
Miért hagytam magamat általa befolyásoltatni? ! Amikor tudnom 
kelletett volna, hogy az ilyen lelkekkel magyarán mondva dispo- 
nálni kell. Befejezett tények elé állítani őket egyszerűen. S ma is az 
a benyomásom, hogy ha ezt a szellemi levegőváltoztatást nála akkor 
megejtjük, bizonyára új szárnyakat, talán egészen új tartalm at 
tudtunk volna adni magasravívó életének... így, mint a csigabiga,
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megint visszahúzódott a könyvespolcai megé, vitte tovább a hétköz
napok robotját. . . míg önnön lángjában el nem hamvadott. Mert 
amikor lázban égve, betegágyából siet egyik barátja temetésére, 
hogy pár nap múlva maga is örökre lehunyja szem ét: ez is 
erkölcsi elveinek a túlzása volt, amikért annyi áldozatot hozott 
ifjú kora óta szakadatlanul. Óh, hány nagyrahivatott lélek merült 
el már így a korai megsemmisülésbe, akikre ha jobban mosolyog az 
ég, ha kedvezőbben alakulnak a viszonyok : mint tudományuk elismert 
jelesei dolgozhattak volna tovább fajunk és művelődésünk feljebb- 
emelésén! Míg így az élet kapuján kívül rekedve, legfellebb annyi 
meleget kaptak a sorstól, amennyit saját szívük és illúzióik fénye 
koronként rájuk vetett.

Futó Jenő nemcsak kivételes tudása, hanem modern művelt
sége révén is a legjelesebb tanárok egyike volt, aki tankönyvei
nek az anyagát gondosan dolgozta fel, s mintegy a saját egyéniségé
vel telítette meg, oly széleskörű ismeretanyag keretében, amelyet 
mindig igazi élvezet volt hallgatni. Mint pedagógus pedig nemcsak 
hirdette, hanem élte is azt az alapvető erkölcsi axiómát, hogy a 
nevelőmunka leghathatósabb eszköze mindég az egyéni példa ! Ezért 
volt inkább úgynevezett „szigorú tanár“, mert elsősorban önmagá
hoz volt az, és mert a tanítványaiból tanult és jellemes embereket 
kívánt formálni egyszerre. Ilyen ideális elvek mellett a vizsgálatai 
is más képet m utattak, mint az átlagos examenek szoktak nyújtani. 
Ami sok tanítónál, persze nem a jobbaknál, inkább nyűg vagy 
feszélyező kényszer, — hiszen a számonkérés tükrében a magunk szel
lemi arcképét és be szoktuk mutatni, — az ő kérdező modora min
dig biztos és határozott tudást követelt. Xem burkolózott sem holmi 
„alkalmi szigorba“, amely mindig moralizál vagy szavakon nyargal, 
hogy a dolgok lényegét, sem „atyáskodó jóságba“, bogy a tan ít
ványok gyöngéit takarja. Már a föllépése nyugalmával jelezte — őt 
idézem—, hogy „én a tudásom legjavát adtam növendékeimnek, s így 
joggal elvárhatom, hogy most ők tegyenek bizonyságot magukról“ .

Mondják, hogy ép ilyen öntudatos volt a fellépése nyilvános 
összejöveteleken, vagy baráti társaságban, amelyekről — Alceste 
módjára — korán és mind jobban visszavonult. A könyveivel mente
gette magát, noha mindenki tudta, hogy más okai vannak rá, amelyek
ről nyíltan nem igen szeretett beszélni. Fájlalta azt a tömérdek 
idő- és energiapazarlást, ami színmagyar városaink mulatozó kedvén 
annyi szellemi és anyagi értéket emésztett már föl hagyományosan. 
Ellene szólni, magánosoknak, csaknem hiábavaló, sőt a legtöbb eset
ben — valljuk meg, nem is tanácsos. Nem, különösen ifjú ember
nek, aki úgyis gyakran kerül olyan dilemmák elé, amelyekből ritkán 
tud a saját kára nélkül kibontakozni. Ha túlontúl úszik az árral, 
azon veheti magát észre, hogy a víg napok és éjek örömeit önkép
zése árán, nem ritkán testi-lelki épségével kell megfizetnie; ha meg 
mereven elzárkózik előlük : könnyen elnéznek a feje fölött, vagy 
mint önhitt különcöt fogja a kisvárosi közvélemény megbélyegezni.
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A társtalanság magános vívódása pedig épp oly keserves aztán, mint 
az elhamvadt vágyak romjain keseregni... Dehát az ember hiú 
és önző : ha valaki kerüli őket, hamar magára hagyják, ha meg 
szerényen visszavonul, hogy erre vagy amarra nem érzi magát méltó
nak, kétszer se mondja, szívesen elhiszik neki. Alapos a gyanúm, 
hogy mindebben bőven volt része szegény Futó Jenőnek is. Magános 
merengése a vizsgáztató termek asztalánál, gyors visszavonulásai, 
ha dolgát befejezte, szaggatott társalgó módja az érettségi 
ebédek alkalmával, mintha emellett bizonyítanának. Mert amikor 
baráti nógatásra mégis felengedett, szíve-szelleme kincseit merte ki
tárni előttünk, akkor látszott csak, hogy mennyi fájdalmat és komoly 
értéket takar ez a látszólag merev külső, hogy mint tanár, tudós és 
ember — az iskola egyik legnemesebb dísze, aki már rég beírta 
nevét annak jelesei közé.

Könnyű belátni, hogy az ilyen egyéniség a maga hajlamainak 
már csak annyi időt szokott áldozni, amennyi a napi munka el
végzése után számára még megmarad. Magát a köznek elébe tenni 
s bizonyos címek alatt apró vakációkat tartani, ő igazán nem tudott, 
de nem is próbálkozott sohasem. De annál szívesebben sietett haza
felé az órái után, hogy garzon lakása csöndjében, könyvei fölé hajolva 
pusztán írói álmainak élhessen. A magába-merülés e boldog pihe
nőin születnek meg a tolla alatt azok a pompás tanügyi és irodalmi 
dolgozatok, amelyekből itt csak a Herczegröl és Gárdonyiról írt köte
teit legyen szabad idéznem. Míg az iyllről szóló tanulmánya máig 
legjobb történeti áttekintése ennek az antik műfajnak irodal
munkban. Utoljára, amint a múlt év nyarán Bécsből küldött levelei
ből láttam, a spekulatív esztétika egyik felette kényes problémáját, 
a humort kívánta új szempontok alapján megvilágítani. Hogy mi 
lényegében a szépnek ez a ritka, vegyes faja? Mik az alanyi és tárgyi 
elemei kapcsolatban a bennünk keltett lelki hatások jelenségeivel ? 
Elmélete velejét Dessoir berlini egyetemi tanárral is közölte, aki 
bár több gondolatáról elismeréssel szólott, mégis az egész tanulmányt 
vágyott látni, hogy róla minél szakszerűbb ítéletet mondhasson. 
Megtörtént-e ez,vagy nem, vagy hogy egyáltalán mi lett a dolgozat 
további sorsa, nem tudom. A kézirat, (mindjárt németül fogal
mazva), bizonyára ott lesz a Boldogult hagyatékában, így rajta kell 
lennünk, hogy méltó helyen, valamelyik külföldi szakfolyóirat 
hasábjain mielőbb napvilágot lásson.

Kedves Barátom, Futó Jenő ! Te igazán egyike voltál azon 
keveseknek, akik hivataluk oltárán égették föl hivatásuk minden 
tömjénét, akik Petőfi szavaival szólva : „mindig kenyeret ettek, 
pedig kalácsot ehettek volna“ . . .  Te folyton a kötelességeiden 
csüggve másokért és a közért munkáltál, örökké súgtál, mindig 
hátul álltái, közben kitépte kezedből az élet a babért, ki a rózsát, 
ahogy a haldokló Cyrano mondja m agáról... De személyes 
életed példája, pályád szellemi és erkölcsi tanúságai, mint minden 
energia ebben a földi világban, — meg nem semmisülhetnek ! Tovább
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fognak élni iskoládban, városodban, tanítványaid és kartársaid szívé
ben, mint éltető és sugalló eleme protestáns iskoláink hagyományai
nak. Mily fájdalom, bogy a mi megkésett koszorúnk már csak korai 
sírhalmodon fog elhervadni. Legyen síri álmod odalent békés, vál
janak valóra eszményeid idefönt egy boldogabb Magyarországban, 
amelyért „mintaszerű kötelességtudással és lángoló lelkesedéssel“ 
annyit dolgoztál.* Isten veled, Isten veled !

Pap Károly.

M E G JE G Y Z É SE K .

Az új tanterv és a túlterhelés. Jogosan beszélünk túlterhelésről, mert 
tanulóink szellemi és fizikai erejüket meghaladó mértékben igénybe vannak 
véve. Az új középiskolai törvény indokolásában is a túlterhelés szerepel. 
A középiskolai műveltséggel szemben az élet gyorsabb ritmusa, verítékesebb 
küzdelme nagyobb felkészültséget követel, a tudományok táguló mezeje 
fokozottabb követelményt, a kultúra terebélyesedése magasabb igényt 
támaszt. A serdülő tanuló naponként 5—6 órát az iskolában, másik 5 órát 
odahaza dolgozik. Az otthoni munka ideje természetesen egyénenként változó. 
Joggal vehetek számításba napi 5 órát középértékül, mert a legtöbb inter
nátusbán ennyi a szilencium ideje. Ha ehhez még a délutáni külön elfoglalt
ságot is hozzávesszük, mint például : énekkar, zenekar, sportkör, gyorsírókor, 
bibliaóra, cserkészet, vöröskereszt stb., kiderül, hogy egy-egy tanuló napi 
munkaideje 12—14 óra. A szociális programmok felnőtteknek napi 8 óra 
munkaidőt szabnak meg, s az iskola a maga követelményével, a még ki nem 
bontakozott, tehát kíméletre szoruló szervezetet 12— 14 órás munkára szorítja.

Természetesen jól tudom, hogy nincs minden tanuló túlterhelve. Vannak 
szerencsés tehetségesek, kiknek otthoni munkájuk jelentékenyen összezsugo
rodik. Vannak lusta hanyagok, kiknek teljesen mindegy mennyi és milyen 
feladat elé állítják őket, inert azt nem végzik el s így személyükre egyénileg 
megoldják a túlterhelés kérdését. Persze ez csak olyan elintézés, mely mind 
az egyén, mind az iskola szempontjából a legkárosabb. Tanulóinknak a leg
értékesebb része, a szorgalmas törekvők csoportja van túlterhelve. Az ilyen 
tanuló szerencsétlennek érzi magát és nemcsak ielki, de fizikai rosszúllét is 
elfogja, ha nem készülhet el feladatával. A modern kornak az iskola gályájához 
láncolt e kis rabszolgája húzza a keserves igát és örökké fáradtan, verejtékezve 
tanul éjfélekig. Hová lesz az ilyen tanuló mosolygós ifjúsága, kiegyensúlyozott 
idegrendszere? Hosszú évek gyötrelmes robotja megkeseríti életét, megmérgezi 
emlékeit. A legerősebb acélkolosszus, a rideg gép is idő előtt tönkremegy, ha 
túlterhelve járatják, s az emberi szervezet finom gépezete, az érzékeny ideg- 
rendszer ne sinylené meg a fejlődés idejére eső fokozott igénybevételt? Kér
dezzük meg az iskolaorvosokat és az ideggyógyászokat.

Az új középiskolai törvény segítséget ígér, módot akar nyújtani az orvos
lásra. A mai középiskola e generális baját már többször igyekeztek gyógyít- 
gatni. Az eredmény mindenkor alig valami. Itt, mint vitéz dr. Bessenyei Lajos 
Lajos írja : „nemcsak tessék-lássék módon, hanem gyökeresen kell segíteni“.1 
Az eljövendő új tanterv hivatott a túlterhelés problémájának megoldására.

A túlterhelés kérdése azon fordul meg, hogy ki tanít, hogyan tanít és mit 
tanít, tehát a tanár személyén, a módszeren és az anyagon. Nem kell bővebben 
fejtegetni, hogy a tanár személye a nevelés egyik leglényegesebb tényezője. 
Az erkölcsi nevelés eredményes, vagy eredménytelen volta jóformán a tanár

* A hódmezővásárhelyi református gimnázium gyászjelentéséből.
1 P r o t .  T a n ü g y i  S z . 1 9 3 5  1 . s z .
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-egyéniségén, szuggesztív erején fordul meg. A magyar tanárság hivatása 
magaslatán áll, de történjék gondoskodás a jövőre nézve, hogy tanári pályára 
hivatottak, nevelésre termettek kerüljenek, ne pedig az érettségin éppen csak 
átcsúszottak, kiket más fakultásra nem vettek fel. Az alapos szakképzettséggel 
járjon karöltve a pedagógiai ismeretekben való elmélyedés.

Ahhoz sem férhet szó, hogy csak módszeres tanítás, az anyagnak rend
szeres és a pszichológián alapuló módszerek szerinti feldolgozása könnyíti 
meg a tanuló munkáját és teszi eredményessé nevelésünket. Nem elég a mód
szert elsajátítani, hanem a tanárnak azzal együtt állandóan fejlődni kell. 
Tanítási módszerünk s az egyes tárgyak feldolgozásmódja nem megmerevedett 
forma, hanem fejlődő sématikus keret, melyet a tanár tölt ki egyéni nevelő és 
oktató eljárásaival. Az igazgatók ideális feladata iskolájukban a módszeres 
tanítást általánossá tenni s az egyes szaktanárok munkáját a tanítás céljának 
legmegfelelőbb, a túlterhelést kiküszöbölő harmóniába csiszolni. Módszeres 
értekezletek, bemutató tanítások tartása, az iskola felügyeletének új rend
szere hivatottak a módszer fejlesztésére.

A feldolgozandó anyagot az új tanterv fogja megszabni. Nem titkoljuk, 
hogy az új tantervtől sokat várunk, elsősorban a túlterhelés kiküszöbölését, 
anyag-redukciót. Minden szakember a maga tárgyát tartja legfontosabbnak 
és csaknem minden tudományág helyet kér a teljesítő képességben és tanítási 
időben korlátozott középiskolában. A Természettudományi Társulat legutóbbi 
ülésén tartott előadásokon kiváló természettudósok a „természettudományilag 
iskolázatlan vezető pedagógusokat“ hibáztatták a természettudományoknak 
a középiskolában való háttérbe szorulásáért. A középiskola nem elégíti ki 
az élet által természettudományi jártasságban megkövetelt igényeket. Taní
tani kellene: élettant, életmódtant, örökléstant, variáció statitisztikát. 
alkattant stb.2 Ugyan mi mindent is kellene még tanítani a középiskolában? 
Művészettörténetet, esztétikát, jogi alapismeretet, szociológiát és így tovább. 
Ezeket a túlzott követelményeket nem az élet, hanem a szakemberek szak- 
szeretete, vagy önző szaklelkesedése támasztja a középiskolával szemben. 
Materiális képzésnek, olyan értelemben, hogy valamely tudomány részlete
sebben elsajáttíttassék, a középiskolában helye nincs. Ä középiskola csak az 
egyes tanítandó tudományok alapelemeit dolgozhatja fel, de nem célként, 
hanem eszközként a középiskolai célkitűzés, a formális képzés, az erkölcsi és 
értelmi nevelés szolgálatában.

Az új középiskolai tan tervtől várjuk, hogy végre nyugvópontra hozza 
a középiskola e sokat vajúdó kérdését, harmonikus összhangba hozza a taní
tandó tárgyak anyagát, módot ad a mai nívó fenntartására és emelésére. 
Reméljük, hogy végre gyökeresen megoldja a túlterhelés problémáját, ezzel 
nevelésünket eredményesebbé teszi, miáltal a jobb jövő útját egyengeti. 
Lehet, hogy az egyes tárgyak anyagának méretezésében nem értünk egyet 
különböző szakos tanárok, és szívesen redukálnánk, szívesen adnánk a máséból, 
de azt hiszem mindnyájan örülnénk, ha végre megszabadulna iskolánk a túl
terheléstől.

Kisújszállás. Borbély András.
Tantervkészítés előtt. Soraimnak kettős célja van. Először általánosságban 

akarok ahhoz a kérdéshez szólni, tanácsos-e nagy teret engedni az iskolai 
tananyagban a hasznosság elvének. Másodsorban pár részleges javaslatot ter
jesztek elő a klasszikus nyelvi tananyag megállapításához.

A közkeletű jelszó : non scholae, séd vitae discimus hibák forrása is lehet. 
Nem akarom célul tűzni, ami a közmondás első felében van, hogy az iskolának 
tanulunk. Mindenki magának tanul, nem az iskolának, ha még nem rögtön 
változatlan alakban értékesíthető ügyességeket vagy ismereteket sajátít is el. 
Minden tantárgy egész tömegét nyújtja olyan ismereteknek, amelyeket nem 
lehet az életben azonnal hasznosítható készpénzre váltani. De a közmondás

- D r .  P a á l  Á r p á d :  T e r m é s z e t tu d o m á n y  és o k ta tá s ü g y i in k .  S z a b ó  Z o l t á n :  A  b io ló g ia  
s z e r e p e  a  k ö z é p is k o lá b a n .
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második fele is csak óvatosan érvényesíthető. Nem kívánatos az újságnak 
meg az utcának szavát egészen komolyan venni, és az ő szemökben hasznosnak 
látszó, hasznosnak kikiáltott ismeretköröknek a középiskolában túínagy teret 
engedni. Ha már zsenge korában elkezdi az ifjú az élet taposó-malmát járni, 
könnyen egyoldalúvá válik, és hamar belefásul. A csupa „hasznos“ dolgok 
tanulásával vele járhat, hogy az ifjú az iskolából oly öntelten lép ki, mint 
befejezett kész tudós szakember, akinek semmi önművelésre nincs tovább 
szüksége. A középiskolának célja pedig nem szakemberek képzése, hanem 
az elme előkészítése az önképzéshez.

Az élő nyelvek tanításában túlságos kívánalom azokat még tanárpótló 
gépekkel is végleges tökéletességig beleverni az ifjú fejébe. Folyékony elsajá
tításukhoz úgy is eléggé meg van művelve a gimnázistának az agya. Annak mai 
mértékű követelése elégtelenségünk és alsóbbrendűségünk készséges beismerése 
és előzékeny előkészület az idegen befolyás befogadására, a kulturális hódo- 
lásra. Mellette háttérbe szorul az irodalmi remekek nevelő értékének ki
aknázása.

A klasszikus nyelvek tanulása — elismerem — fáradságosabb, de nemzeti 
önállóságunkra nem nehezedik ; több iskolai munkát igényel, mert magán
úton nem szerezhető többé meg ; azonban a vele járó lelki, szemléleti gazda
godás máshonnan nem pótolható. A kényesebb, könnyű boldogulásra nevelni 
nem mindig kívánatos erkölcsileg. A töredelmek, küzdelmek becses jellemnevelő 
tényezők. Nem hiszem, hogy lett volna a szigorú fegyelem alatt nevelt régi 
diákok közt annyi öngyilkos, mint a sport, a mozi, a strand és a fagylalt mai 
élvezői közt.

A középiskola felső tagozatának elágazásai közt nincs igazságos egyen
súly, ha a görög nyelv tanulásával — olcsó versenytársként — csupán egy élő 
nyelvet állítanék szembe, ami a nagy közönség jelszavak után induló része 
előtt kapósabb. A komoly reális-irányú tanulmányi ág az élő nyelv mellett 
elbírhatna még valami magasabb reális tantárgyat, pl. ábrázoló mértani. 
Ügy válnék meg, kit vonz valóban a reális művelődés, kit pedig csak a köny- 
nyebb boldogulás vágya.

A görög nyelvtani tananyagot nem jó úgy osztani el, hogy az V. osztály
ban a rendhagyó igéket is el kelljen végezni. Xenophon történeti és könnyebb 
bölcsészeti szemelvényei mellett a VI. osztálybanjnódosítatlan szöveg olvasásá
val is elvégezhetők. Ä VI. osztály anyagából elhagynám Herodotost, mert így 
mindjárt a második évfolyamban háromféle görög nyelvet kell tanítani. A VI. 
osztály második felében Homerosnak Iliasából vennék fel szemelvényeket. 
Kisebb kár, ha az Ilias esik áldozatul a kezdet nehézségeinek. A Vll-ben 
folytatható Homeros az Odysseiával és a homerosi kérdésekkel. A felsőbb 
deákélet küszöbén szép példát nyújt a fiúknak a Telemaehos férfias átalakulása. 
A második félévben vehetők lyrai szemelvények, Herodotos és művészet- 
történet vázlata. A VIII. osztályban Sophokles Antigonéja és Platon. Elenged
hetetlennek tartom a Kritonnak legalább szemelvényekben való olvasását 
(pl. 1., 3., 6., 9— 17. fejezete). Annál szebb olvasmány a hazaszeretetről és a 
keresztyén felebaráti érzületről nincs a világirodalomban. Gondolatai 400 
évvel megelőzik az evangyéliom tanításait. A mostani tantervnek és a nyomán 
készült, egyébként jó Kerényi-féle tankönyvnek legnagyobb hibája, hogy 
egyoldalú, mert a VIII. osztály egész anyagát prózai, sőt csupa államelméleti 
vagy igen nehéz bölcseleti olvasmányokból veszi.

A latin nyelvtan tanítását — különösen ha nem is I. osztállyal fogják 
kezdeni —, meg lehet könnyíteni rövidítéssel, elhagyásokkal. Az igeragozásból 
elhagyható az egész actio-elmélet és az igeidőknek vele járó nehézkes el
nevezése (praesens imperfectum stb.), ami XIX. századvégi találmány, szak- 
folyóiratba, nem gimnázista fejébe való. Jó német és francia nyelvű nyelv
tanok, szótárak, magyarázatok még 1911-ben sem használják. Felesleges, nehéz
kes német találmány a consecutio temporum. Veszteség Julius Caesar galliai 
hadjáratának elejtése. Lehet belőle érdekes néprajzi és művelődéstörténeti rész
leteket válogatni, nem csupa háborúkat. Vergilius Aeneise két évre elnyújtva 
unalmas,. A mi református tantervűnkben egy évre volt véve. Helyette Hóra-
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tiusból olvastunk két éven át, kinek költészete a kellő kiválogatás után is 
gazdagabb tárház. E hagyományunkhoz indítványomra tavaly intézetünk 
helyi tanterve újra visszatért. Méltó jubileumi ajándék lenne születésének 
2000 éves ünneplésére, ha az állami tantervben is megkapná megérdemelt 
helyét. A többi római lyrikus kevés középiskolába való olvasmányt adhat. 
Kívánatos lenne még Cicero beszédein és levelein kívül a De Officiis-ből néhány 
fejezet olvasása.

Szeremley Béla.

Kereskedelmi Szakoktatás és Vullástaiiitás címmel v. Csia Lajos refor
mátus vallástanító-lelkész sok vitára alakalmat adó cikket írt a Kereskedelmi 
Szakoktatás 1934—35. VIII. áprilisi számában. Cikkében a következő meg
állapításai vannak : ,,A kereskedelmi iskolai növendékek minden órán az ellen
kezőjét hallják annak, amit a vallásórán tanulnak.“ ,,A kereskedelmi iskola 
egyoldalú ismeretanyaga a fiatal lelket elnyomorítja, és az emberi élet neme
sebb oldalai iránt való lelkesedést kiöli.“ ,,A kereskedelmi iskolai tanulók nem 
hallanak egyebet, mint a pénz és üzleti haszon fontosságát, hogy hihetnének 
ők más magasabb dologban?“ „A kereskedelmi iskola mai alakjában époly 
veszedelmes emléke egy tévedő letűnt kornak, mint amilyen a demagóg 
demokrácia, vagy a múlt szellemi értékeit elvető álliberálizmus: ezekkel 
együtt annak is el kellett volna mennie.“ ,,Nein véletlen az, hogy a felforgató 
eszmék legkönnyebben a kereskedelmi iskolák tanárait és diákjait környé
kezték meg a múltban. Évek óta nézem, hogy vidékről felkerülő magyar 
gyermekeink hogy fásulnak el, hogy fáradnak meg, aztán hogy lesznek igen 
sokszor a pesti léha erkölcs áldozatai gyorsabban, mint a velük egykorú gim- 
názista fiúk.“ Az ilyen megjegyzésekben bővelkedő cikkre ugyanezen számban 
írt választ Takaróné dr. Gáli Beatrix evangélikus vallású székesfővárosi keres
kedelmi iskolai tanár, aki védelmébe veszi a megvádolt kereskedelmi iskolát, 
s hangsúlyozza, hogy a pénz szerelme nem egyedül a kereskedelem ballasztja. 
S a kereskedelmi iskola könyvvitel, kereskedelmi számtan, kereskedelmi leve
lezés stb. tantárgyakban igyekszik kimutatni az etikámra és az erkölcsi életre 
való nevelést. Két megállapítását idézzük : „A kereskedelmi iskola az akarat, 
jellemnevelés és nemzetnevelés iskolája. Az élet zuhog át rajta. A közép
iskola pogány szellemű (heti hat óra latin, hat óra torna, egy óra hittan) vértelen 
embereszménye helyett olyan homo oeconomicust formál, akiben az első és 
uralkodó az ember.“

És most a közgazda és a pedagógus ellenvetései után a hivő léleknek is 
van még egy szava :

Ha Jézus újra megjelenne a mi lármás, tülekedő világunkban, bizony 
sok üzlet cégtáblájára írná rá lángoló betűkkel, hogy „kalmárságnak háza, 
latrok barlangja“. „De bizonyára nemcsak itt mondaná ki ezt a lesújtó ítéletet! 
Ha körültekintene, máshol is találna tisztogatni valót. S ha megváltó és újjá
szülő munkáját újra kezdené, először azokat verné ki, pattogó kötélostorra], 
akik a mi magyar nemzeti és társadalmi életünk erkölcsi világának templomát 
piaci zajjal verik fel, és bűnös kalmárságnak házává, latrok barlangjává teszik.“

Beretvás Nagy Sándor, e cikkeket megjelentető szerkesztő evangélikus 
testvérünk, nagy szolgálatot tett a vallástanítás ügyének. Reméljük azt is, 
hogy nemcsak mi reflektálunk e két cikkre, hanem megindítjuk a cikkeknek 
minél nagyobb körzetben való megismerését. Három megjegyzésünk van az 
elmondottakra.

1. Valószínűleg több tapasztalatot szerezhettem a különböző iskolák 
növendékeinek összehasonlítása és megítélése tekintetében, mint v. Csia Lajos, 
de hála Istennek, az ő szomorú tapasztalatait nem éltem végig. Ma, sajnos, a 
középiskolai tanulóifjúság értelmi és és erkölcsi színvonala a legbuzgóbb tanári 
munkálkodás dacára mélyponton van. S az iskola legjobb intenciójú és leg
kiválóbb pedagógusok minden elképzelhető szorgalmat felülmúló munkája 
dacára is az ifjúság nevelését végzi az élet, az utca, a film, a sport és a leg
selejtesebb irodalom.
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2. Beszélgetést folytattam különböző korú, különböző erkölcsű növen
dékekkel és a beszélgetésünk témája a csőd volt. Olyan kérdés, amit csak a 
kereskedelmi iskolában tanítanak, s olyan probléma, amelynek a tanítása 
és tanulása pontosan megmutatja, hogy milyen erkölcsi magatartást vall a 
tanár és a növendék. Örömmel állapíthattam meg, hogy úgy a tanárok, mint 
a növendékek erkölcsi felfogása dicséretet érdemlő.

3. A kereskedelmi iskolák dicséreteképpen kell megállapítanom azt is,
hogy itt sokkal kisebb a felekezetieskedő és rekatolizáló tendencia, mint az 
állami gimnáziumokban és az állami reáliskolákban. Ez a diagnózis nem el- 
sekélyesedett, vagy közönyösségben élő embereket tételez föl, hanem úgy 
tapasztalom, itt az emberek ma jobban megbecsülik egymás hitét, s az ifjúságot 
is arra nevelik, hogy egymás hitét megbecsüljék. S ez a tény a diaspora protes
tantizmusnak szimpatikus. Gaudy László.

A szolgálat megszakítása. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz
löny 1934 decemberi számában egy érdekes cikk olvasható arról, hogy a nagy
szünidő képezhet-e szolgálati megszakítást a tanári pályán. A kérdést újból 
felteszem, de tovább vive : a katonai szolgálat számíthat-e szolgálat-meg
szakításnak helyettestanárnál. Tegyük fel, hogy egy okleveles helyettes 
tanárnak már van két tanári éve, s akkor be kell vonulnia katonai szolgálatra. 
Tudjuk, hogy a helyettestanárt mindig csak egy évre (az óraadót pedig 10 
hónapra is) alkalmazzák. Kérdés, hogy ha azoknak be kell vonulniok, e katonai 
szolgálatot megszakításnak veszi-e a minisztérium a nyugdíj szempontjából. 
Nem sok eset fordulhat ilyen elő, mert hiszen a katonaságon igyekszik az ember 
minél hamarabb túl lenni, de azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, ha 
nem számítanák be az előbbi szolgálatot, érzékeny veszteség lenne, különösen 
akkor, mikor a katonai szolgálat régen a jogászoknak egy félévi egyetemi hall
gatással kevesebbet jelentett. G.

Métely vagy nem métely. Még ma is vita tárgyát képezi tanári körökben, 
hogy helyes-e a modern irodalmat az ifjúság kezébe adni. Két párt áll éles 
ellentétben egymással. Egyik szerint a modern irodalom megmételyezi az 
ifjúságot, a másik azt állítja, hogy a modern irodalom olvasása nélkülözhetet
len feladata a középiskolai irodalmi oktatásnak. A magam részéről már most 
kijelentem, hogy én is ez utóbbi álláspont hívének vallom magam.

Miért?
1. Mert a mai élet világnézeti zűrzavarában lehetetlen tiszta képet 

nyerni a mai irodalom ismerete és olvasása nélkül.
2. Mert csupán az új irodalom olvasása által lehet az ifjúságot önmagá

hoz szólítani, lelki életét csak így lehet öntudatosítani.
3. Mert a modern irodalom sokkal komolyabb értékeket mutat fel, sem

hogy annak olvasásától el lehetne tekinteni, üj stílust, új gondolatokat, új 
érzéseket, új kifejezésmódot jelent a „ma“ irodalma.

Körkérdést intéztem 40 felsőosztályos gimnázista diákhoz. A feleletek 
őszinteséget biztosítottam az által, hogy nevüket nem kellett kiírni. Csupán 
az osztályt és a legutóbbi osztályzatot.

A 40 tanuló osztályok szerint a következőképpen oszlott meg : 4 V. o., 
16 VI. o„ 12 VII. o. és 8 VIII. o.

A kérdések feltevésénél tekintettel kellett, hogy legyek először arra, 
hogy csak olyan művek felől kérdezzek, amelyek teljes mértékben tekinthetők 
a modern irodalom képviselőiként, másodszor olyan műveket kellett kivá
logatnom, amelyekről leginkább föltehető, hogy olvashatták a tanulók.

Ezért választottam ki a mai magyar irodalom ú. n. reprezentatív műveit ; 
Szabó Dezső : Elsodort falu, Móricz Zsigmond : Sárarany, Zilahy Lajos : Két 
fogoly című regényeit és Ady Endre költészetét.

A kérdéses műveket teljes egészükben elolvasta 3 tanuló (2 jeles, 1 jórendű), 
tehát az összes tanulók 7'5%-a. Részben olvastak a művekből 18-an (3 elég
telen, 10 elégséges, 4 jó, 1 jeles rendű), vagyis 45%-a. Egyiket sem olvasta 19 
tanuló (8 elégtelen, 10 elégséges, 1 jeles rendű), azaz 47%.
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Könnyű megállapítani a statisztika alapján, hogy a 40 tanuló közül túl
súlyban vannak azok, akik egyáltalán nem olvastak semmit. Ámde ezeknek 
45%-a elégtelen és elégséges rendű. Mindössze egy jeles van köztük, ami azon
ban a mindenkori kivételt képviseli. Valószínűleg matematikus, vagy olyan 
tanuló, aki csak a lecke megtanulására szorítkozik. Ez a típus régi ismerős 
n tanári berkekben.

íme ez a statisztika minden érvelésnél világosabban igazolja föltevé
seimet. A modern irodalom olvasása gondolkozást kíván, szellemi munkát 
jelent. És nagyot tévedne valaki, ha azt hinné, hogy a mai diák szívesen 
olvassa a régi írókat. Jókait kivéve csupán muszájból, a felelés, a dolgozat- 
írás miatt olvasgatják a diákok a régi irodalmat. Megjegyzem, hogy a régi 
irodalom olvasóinak jó része a modern írók olvasói közül kerül ki. Viszont 
azok, akik egyáltalán nem olvasnak sem újat, sem régit, azoknak a kezében 
megtalálhatjuk a 10 filléres ponyvától kezdve egészen a detektívregényekig 
az egész „modern“ irodalmat.

Legfőbb ideje hát, hogy a modern irodalom intenzív tanítását bevezes
sük a középiskolába. Az Adyval kezdődő új irodalmi irányt ne az utolsó két- 
három órában intézze el a tanár néhány jól fésült mondattal, hanem az iro
dalmi anyagot úgy kellene beosztani, hogy a VIII. osztályban már a II. félév
től kezdve komolyan és mélyrehatóan csak a modern irodalommal foglalkoz
zék a diák. Egy művelt, széles látókörű irodalmi tájékoztatás sok későbbi félre
magyarázásnak és tájékozatlanságból eredő elfogultságnak vágná el az útját.

Csak a haladó iskolapolitika nevelhet az életre, főleg a mai életre.

Egy kényes kérdés. A magyar irodalom tanításában sokszor kerül az ember 
akaratlanul is kényes helyzetbe. így pl. a Melinda eseténél, a Csikós tárgya
lásánál, hogy Széplakot és más műveket ne említsek. Tapasztalásból 
tudom, hogy ha az osztály csak fiúkból áll, az ilyen kényes kérdések tárgya
lása símán folyik le. De ha, mint nálunk, egy-két leánynövendék is van, nagyon 
kell kerülni a punctum salienset, mert ilyenkor minden szem a leányok felé 
van fordítva. Mit tegyen azonban a tanár, ha a tanuló, bár önkéntelenül s 
akaratlanul is, de elszólja magát. Pl. ha azt mondja, hogy „övé lett a lány vagy 
a nő“, még ha tényleg nem is lett az övé, pl. mint legutóbb is a Szép Ilonka 
esetében. Azt mondja rá az ember, hogy „igen megszerette“, vagy egyszerűen, 
hogy a kérdés lényeges élét elvegye, kijavítatlanul hagyja a tanuló kifejezését? 
A Buda halálának egyes részei is (a királynék veszekedése) olvasás szempont
jából a kényes részek közétartoznak. Ezeknél is ajánlatos a vigyázat. G. J #

BELFÖLDI ÉS K Ü L FÖ L D I L A PSZEM LE

Országos Középiskolai Tanárcgyesiilcli Közlöny 7. sz. Petricli Béla Lux 
Gyula Modern nyelvtanítás című munkájára reflektálván, A francia nyelv- 
tanítás a kezdő fokon címen ír. Fölöslegesnek ítéli egyes javaslatait, az anya
nyelvet nem kapcsolná ki teljesen, könyvet már kezdetben is használ, nem 
gyakorolna órákon át kiejtést ; ajánlja a Gouin-féle sorokat és grammofon- 
használatot. Ezt „jó segédeszköznek“ tartja, de semmiképpen a tanár pótlójá
nak. Péch Aladár öt évi tapasztalat alapján a munkáltató fizikatanítás ered
ményéről számol be. Értéke, hogy önálló egyéni megfigyelésre nevel, bevezet 
a természet életének ismeretébe. Megállapítja Péch feladatait, hogy évi 8—15 
órát szenteljen neki a tanár, ennek pontos vezetéséről szól, de vigyázni kell, 
hogy felületességre ne szoktasson. — Fehér Jenő Jelszópedagógia (az októberi 
számban megjelent Módszereskedés című cikk nyomán) cikkében félti a mun
káltató tanítástól az iskolai munka komolyságát, benne pedagógiailag vissza
esést lát. Jó ezt a véleményt is hallani 1-----n : Félévi diáktragédiák című írása
11—g F. erről szóló vezércikkéről örömmel állapítja meg, milyen objektív
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hangot használ, s a baj okát a zsúfolt osztályokban és a tanári munka szapo
rodásában látja — mint jelenséget beteges tünetnek látja, mely mindig elő
fordult. — Tettamanti Béla a harmadik birodalom művelődésügyéről számol 
be. - — Eleven Forgácsok-rovat egészíti ki ezeket.

Magyar Középiskola 3—4. sz. Várkonyi Hildeband : „A nevelő éthosza és 
pszichológiája“ cikke folytatását adja. Sziklay Aladár : ,,A névmagyarosítás 
és a középiskolai tanárok“ lelkes hangú cikke megszívlelést kíván a mi tanár
ságunknál is, mert mint szalmaláng lobbant el a lelkesség, s egyes köröket 
egyáltalában nem érintett. így ír : „Annyira át vagyok hatva a névmagyaro
sítás fontosságától, hogy bátran merem hangoztatni : helyeselném a törvény- 
hozás olynemű intézkedését, amely kötelezővé tenné minden állami vagy 
egyéb közhivatali funkcionáriusra nevének megmagyarosítását. Elvégre ; 
aki valamely magyar közület kenyerét eszi, annak még ily módon is bizony
ságot kell szolgáltatnia áldozatos magyar érzéséről.“ Áll ez különösen a neve
lőkről, kiknek jó példa adásával kell elől jármok.

Magyar Tanítóképző 3. sz. Veress István : „Az ifjúságtanulmány lényege 
és módszerei“ cikkét kezdi, befejezése a 4. számban olvasható. Barcsai Károly, 
evang. hitsorsosunk „Meseszövés“ címen a gyermek hajlamainak kifejlesz
téséről elmélkedik ; Lux Gyula, a német birodalmi tanítóképzés új alapelveit 
ismerteti. Rozsondai Zoltán hitsorsosunk a nyári fizikai értekezlet megálla
pításairól számol be. — A 4 , sz. Ihász Ferenc soproni ev. tanítóképzőintézeti 
tanárnak „Magyar nyelvünk védelme középfokú iskoláinkban, kiváltképpen 
a tanítóképzőkben“ a jelenségeket adja : rontja az írók tömege is, a nép
nyelvet is kikezdte ez a métely ; ellene elsősorban az iskola tud küzdeni, a 
tanárság jó példával, főleg a magyar tanár, kinek felelősségérzettel kell mun
káját végeznie. — Jankó László Rozsondai Károly soproni képzőintézeti tanár
nak, továbbá Mezősi Károlynak a történelemtanításról felvetett kérdéseihez 
szól hozzá. Rozsondainak a kisebbségi kérdés nagyobb felkarolását kívánó 
indítványát helyesli.

Kereskedelmi Szakoktatás 8. sz. Csia Lajos, református vallástanár r 
„Kereskedelmi szakoktatás és vallástanítás“, erre feleletül hozott Takaróné 
Gáli Beatrix-féle cikke érdekelhet minket elsősorban, erre más helyen adjuk 
meg szakemberrel a választ.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny 7. szám. Kárpátfalvl 
(Kurinszky) József „Földrajztanítás az irredentizmus szolgálatában“, Fles 
József „Mérővessző a munkáltató tanításban, a mértantanítás szolgálatában“.

Evangélikus Népiskola 4. számainak szokott mellékletei közt Gárdonyi 
Zoltán és Kapi (Králik) Jenő kartársaink értékes szerzeményei szerepelnek, 
A 4. sz. „öreg bajtárs az öreggé tisztesedett bajtársról“ címen Krug Lajost, 
a szerkesztéstől és egyesületi vezetéstől visszavonult nemes munkást búcsúz
tatja Benedek Vince.

Ilarangszó folytatja iskoláink kezdett képsorozatát ; Miskolci jogaka
démia (11. sz.), budapesti gimnázium (14. sz.), soproni líceum (15. sz.) soproni 
tanítóképző (16. sz.). Csak nem látjuk a sorrend megállapításában az elvet. 
Evangélikus tanártestvéreink figyelmébe ajánljuk a 16. számból „Ág. ev.“ 
című cikkecskét, s nekik is szól ez : „Tanuljuk meg helyesen használni a nevün
ket, hogy megtanulják a kívülállók is.“ „Szerintünk leghelyesebb, ha egy
szerűen „evangélikusának, ünnepélyesebben pedig „evangélikus keresztyén“- 
nek írjuk, hívjuk és hivattatjuk magunkat.“ Erre kérjük a testvér refor
mátusokat is.

Evangélikus Családi Lap 11. száma a pesti magyar egyház igazgató-lelkészé
nek évi beszámolójából az iskolaügyről szóló részletes fejezetet közli mindenki 
tanulságára.

Evangélikus Élet 12. sz. Evangélikus arcképek rovatában Kramarcsik 
Károlyról, a rozsnyói gimnázium igazgatótanáráról, erről a hazafias profesz-
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szorról (1813—1895-ig élt) ír Károsy Pál. Ugyanitt ír Peschko Zoltán, a 
budapesti gimnázium énektanára Händel Frigyesről születése 250. évfordulója 
alkalmából, a 14. számban Szántó Róbert, budapesti kelenföldi ev. lelkész 
„Isten orgonása“ címen Bach János Sebestyénről ugyanez alkalomból, végül 
a 15. számban Kapi (Králik) Jenő budapesti ev. leánygimnáziumi tanár 
Schütz Henrikről születése 350. évfordulójakor. Ebben a számban Hittrich 
Ödön ny. főigazgató, a budapesti egyház iskolafelügyelője Harsányi Ecce 
homo című regényét evangélikus szempontból ismerteti. Krónikás.

Zeitschrift für Deutschkunde. Herausgegeben von G. Fricke, W. Hof- 
staetter, W. Linden, M. Vanselow. Leipzig—Berlin, Teubner, 1934, 1—10. 
füzet.

A folyóirat pedagógiai vonatkozású tanulmányainak legnagyobb része 
azzal a kérdéssel foglalkozik, miképpen kell a német nyelv és irodalom, vala
mint a történelem tanításának a megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodnia, 
ígv szóba kerül az a kérdés, mit vegyen föl a német olvasókönyv a régi iro
dalmi emlékek sorából. Gerhard Röttger az Edda, a Saga, továbbá oly vallásos 
emlékek tárgyalására kíván nagvobb súlyt helyezni, melyeken a régi germán 
-szellem keresztültör. Walter von der Vogelweidet úgy kell méltatni, mint az 
egységes birodalom eszméjének hirdetőjét. Gerhard Udke a névmagyarázat 
■segítségével akarja a tanulót közelebb vezetni a német múlt megismeréséhez. 
Walter Linden arra a kérdésre keres feleletet, hogy mit jelent Goethe a mai 
német iskolára nézve. Benne hosszú fejlődés szintézisét látja, egyszersmind 
az északi germán szellem igazi kifejezőjét is, amint ez különösen Faust küz
delmében nyilvánul. Max Vanselow az anyanyelv tanításának nemzeti fontos
ságáról szól. A népszellem tulajdonképpen a nyelvben jut kifejezésre, mely 
együttesen jelent gondolkodást, szemléletet és cselekvést. Mivel azonban e 
sajátságok a különböző népeknél más és más módon jelennek meg, egyszer
smind mítoszi jellegűek is. Az igazi német költészetből ez a mítosz sugárzik 
ki s ezt kell átéreztetni a tanulókkal is. E tekintetben főtényezőkül szolgálnak 
a Hildebrand- és a Nibelungének, a Parzival, továbbá Goethe, Schiller, Kleist 
és Hörderlin. Paul Billow Wagner fontosságára mutat rá a mai német iskolára 
vonatkozólag. Artur Witte a néprajz fokozottabb iskolai tanítását kívánja. 
Népi szövegek olvasása, összehasonlítása, vizsgálata a tanulót arra ösztönzi, 
hogy ő maga is hasonló kutatásokat végezzen. Kurt Kauenhowen a család- 
történet kérdései iránt való figyelemkeltést tartja szükségesnek. A tanuló 
ily tárgyú dolgozatok készítése közben arra az eredményre juthat, mennyire 
összefügg családjának története az egész nép történetével. H. Schwenke arról 
szól. milyen különböző szempontokat kell alkalmazni az irodalmi és a történeti 
tanításban a mind a két körbe tartozó művek tárgyalásánál. Max Vanselow 
Schiller Teli Vilmosának jelentőségére mutat a nemzeti irodalom tanításának 
szempontjából is kifejtve, hogy Schiller e műben egv nép eszményképét raj
zolta meg. Beate Bartels oly példákat állít össze irodalmi művekből, melyek 
a leánynevelésben különösen fontosak a német női erények ébrentartására 
vonatkozólag. Több cikk újabb költőkkel s irodalmi irányokkal foglalkozik 
a megváltozott helyzet tekintetbevételével. Ismét más cikkek a világháború 
irodalmának s az újabb német politikai költészetnek iskolai tanításával kap
csolatban közölnek gondolatokat.

Az általánosabb pedagógiai jelentőségű cikkek közül Fritz Tschirck dol
gozata német érettségi tételeket ismertet. Ezek versek vagy prózai szövegek, 
amelyek alapján a vizsgázónak azt kellett eldöntenie, milyen korra s irányra 
mutatnak, s ki lehet szerzőjük. Ehhez a szöveghez kapcsolódtak azután a 
főkép a tanuló érdeklődésének körébe eső irodalomtörténeti s egyéb idetartozó 
kérdések is. Paul Lorentz Goethe világnézetének középiskolai tanítására 
vonatkozó gondolatait ismerteti. Szerinte itt a vallástan, a német irodalom, 
a filózófia és a természettudományok tanárára egyaránt feladat vár. Goethe 
kapcsolatát különböző áramlatokkal szellemtörténeti alapon kell kimutatni. 
Käte Büttner érdekes kísérletet mutat be a mondattan elsőosztályos játékszerű
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tanítására vonatkozólag. A mondat egyes részeit tanulók személyesítik m eg, 
kik azután felhívásra a megfelelő sorrend szerint igyekeznek elhelyezkedni. 
Több folytatólagos közlésben jelent meg Friedrich Probst tanulmánya : 
„A nyelvtan a stílus- és dolgozattanítás szolgálatában“. Abból az „újroman
tikus“ felfogásból indul ki, hogy a nyelv tulajdonképpen a nép világfelfogásá
nak kifejezése, s így ennek megismerésére a nyelv tanulmányának egyes foko
zatai vezetnek, llv szempontból azonban a nyelvtant is a kifejezőképesség 
tanításának eszközévé kell tenni még rendszerességének rovására is. 
így alsó fokon főkép olyan gyakorlatokat kell végeztetni, melyekben az egyes 
nyelvtani elemeknek csoportosan van szerepük. A középső fokon különösen 
fontos összefüggő szövegek vizsgálata bizonyos meghatározott nyelvi szem
pontból. Itt van tulajdonképpen helye a nyelvtani ismeretek rendszeresítésé
nek. A felső fokon a tanulót már tudatosan kell bevezetni a nyelv szellemébe. 
Ehhez azonban nem annyira történetileg, mint inkább fiíozófiailag meg
alapozott nyelvtan kell. Bizonyos fokozatosságot állapít meg azonkívül a 
szerző a dolgozatok tekintetében is, kezdve a kötött tételtől egészen a leg
szabadabb tárgyválasztásig. Moritz Durach a „volksdeutsch“ fogalmát tisz
tázza. Népi német költő az, akinek művészete nemcsak önmagáért van, hanem 
valójában népi-nemzeti célművészet ; aki népének fiai közt él, aggodalmaikat, 
bajaikat átérzi s kifejezésre juttatja. Ily költők főkép a határvidéken, továbbá 
a külföldön élő német kisebbségek körében munkálkodnak. Ily értelemben 
kell e fogalmat a német irodalmi tanításnak is tekintenie. Henrik Becker arról 
szól, mikép lehet a képzők tanítását is stilisztikailag értékesíteni. Megfelelő 
képző alkalmazása sokszor stílusdurvaságot megszüntet s mondatszerkesztési 
nehézségeket is megold, unalmas szakaszokat pedig megelevenít. Hugo Max 
a líra nevelő erejét fejtegeti. Utal arra az ellenszenvre, mellyel a lírai köl
teményt különösen felsőosztályú tanulók fogadják, s ezért olvasásához meg
felelő ünnepi hangulatot tart szükségesnek, minden fölösleges magyarázatnak 
pedig mellőzését kívánja. A tanuló így a többször is elolvasott s könyv nélkül 
is megtanult vers alapjául szolgáló élményt inkább átéli, s lelke lassanként 
fogékonyabb lesz.

Az ismertetett tanulmányokon kívül még több cikk oly pedagógiai kér
désekkel foglalkozik, melyek reánk nézve kevésbbé fontosak. A folyóirat nem 
pedagógiai részében pedig különösen oly tanulmányok gyakoriak, melyek 
német írókat és költőket a diadalra jutott eszményeknek megfelelően új meg
világításba igyekeznek helyezni. Losonczi Zoltán..

IHe Erziehung. 1935. év (10. évf. 5. sz. február.)
Hans Wenke : Die pädagogische Lage in Deutschland címen ismerteti 

Rust közoktatásügyi miniszter „Die Grundlagen der nationalsozialistischen 
Erziehung“ , a Hochschule und Ausland, 1935 januárban megjelenő számá
ban közölt kijelentéseit.

Megtudjuk, hogy új nevelőformák, intézmények alakultak Németország
ban. Ilyen : 1. a falusi tanílóképzőinlézel, melynek főcélja annak az ellentét
nek kiküszöbölése, mely a város és falu között fennáll; falusi környezetben 
készülnek hivatásukra azok a tanítók, kik mégis csak nagyrészt falun fogják 
munkájukat végezni, viszont aki városba jut, annak is jó és hasznos a falu 
megismerése. 2. Nemzetpolitikai nevelőintézetek : a szellemi művelés mellett 
jellemképzést is adnak erős követelményekkel és közösségreneveléssel. Ugyan
erre szolgálnak a diákbajtársi házak is. „A történelemben — mondja a minisz
ter — legnagyobb tetteket a közös nevelés adta : a katolikus szerzetesintéz
mények, a kadettiskolák.“(!) 3. A falun töltendő év, mely véleménye szerint 
nem tűri a vallások szerint való tagolódást, az alany a németség kell, hogy 
legyen : katolikus és protestáns német és nem német katolikus vagy protes
táns. Bejelenti e cikk, hogy jön az iskolai reform is, melynek főelve : nem a hu
mán és természettudományi tárgyak szakembereinek küzdése, hanem nemzet
politikai szükségszerűség. A reform a vidéki kisvárosokban megfelelő fel
sőbb iskolákat kíván teremteni, s a humángimnázium sem lesz tudós iskola, 
mely a klasszikus műveltséggel az élettől eltávolodik, hanem létjogosultságot
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nyer a jellegzetes emberi (Vollmenschentum) kitermelésére törekvéssel. 
A reform célja még a felsőbbiskolai tanárnemzedék megfelelő képzése. Vég
célul ezt állapítja meg a cikk : „Ezt az ifjúságot arra neveljük, hogy becsülje 
saját német lényét, őseit, de ne nézzen le más népeket. Ezt az ifjúságot forró 
nép- és hazaszeretetre neveljük, de nem más népek és országok gyűlöletére. 
Ez az ifjúság becsületes békét, s nem háborút akar. Reménnyel nézünk abba 
a jövőbe, mikor ez az ifjúság felnő, mert hinni szeretnők, hogy más nemzetek 
ifjúsága is hasonló lelkületben nő fel.“ Érdekes e megállapítások olvasása, 
tisztelet annak a hitnek, mely belőle kitűnik ; azonban mi, magyarok — saj
nos —, nehezen tudjuk mindezt mai helyzetünkben elképzelni, mert látjuk, 
hogyha mi békésen gondolkodunk is, békére neveljük is ifjúságunkat, körü
löttünk nem olyan szelek fújnak, hogy a mi béketörekvésünk a világ szem
pontjából eredményre vezessen. Krónikás.

H A Z A I  IR O D A L O M

A Magyarság Néprajzának második kötete. írta : Györ/fy István és Viski 
Károly. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. 443 1. 1519 ábrával.

Csak kivételesen várt a magyar olvasóközönség olyan általános érdeklő
déssel valamely könyv megjelenésére, mint a milyen mélyről fakadó meleg 
várakozással, faji sajátunk méltó megbecsülését kiérző reménységgel várta 
a Magyarság Néprajzának legelső kötetét. Az elöljáróba kibocsátott tájékoz
tatók a nemzeti önmegismerés alapvető írásművét ígérték ebben a könyv- 
sorozatban ; hirdették, hogy ez lesz az első összefoglaló magyar néprajzi 
munka, mely nem délibábos, hitető romantikából kíván táplálkozni, hanem 
felelős, komoly tudományt jelent, s mégis színesebb képet tár majd elénk 
a legköltőibb képzeletnél: népünk valóságos életének gazdag, bámulatosan 
színes világát.

Az 1933. év karácsonya meghozta e mű első kötetét. Ez a bevezető 
fejezet után a tárgyi néprajz első felét ölelte fel, s foglalta tudományos rend
szerezésbe. Megismertet a táplálkozás, az építkezés, a bútorzat, a fűtés-vilá
gítás, a mesterkedés és a viselet ismeretterületeivel. Az első kötetből nyilván
való lett, hogy amit az Egyetemi Nyomda tájékoztatóiban ígért, derekasan 
valóra is váltja. Ez a könyv mind tartalmi tekintetben anyagával, feldolgozási 
módjával, nyelvezetével, mind pedig külsejének rendkívül gondos és Ízléses 
nyomdai kiállításával elsőrangú teljesítménynek bizonyult.

Az a rendkívüli érdeklődés, mellyel a magyar olvasóközönség faji érzése 
a készülő munkáról szóló kiadásokra a legkülönbözőbb rétegekben fellobo
gott, gyönyörűséggel, megilletődéssel merülhetett el ennek a könyvnek az 
olvasásában. Minden elfogulatlan olvasó meglepődéssel tapasztalhatta, hogy 
lám mennyi szépség, gazdagság tárul élénkbe népünk életéről, aminek nagy
részét magunk sem ismertük, vagy csak töredékes részletekben. Szellemi, 
művészeti életük kiválóságainak, a falu hivatott vezetőinek és figyelőinek 
nyilatkozatai, valamint folyóiratok, napilapok ismertetései beszédes bizonyítékai 
ennek a meghatódott fogadtatásnak. (Lásd egybeállítva a Magyar Könyv
barátok Diáriuma 1934. 53 57. II.) Ezeknek hosszú sorából emeljük ki Móra
Ferenc szavait, ki halála előtt egy héttel a következő rövid, tömör, lelke mé
lyéből felszakadó sort írta a Magyarság Néprajzáról : „Olyan szép könyv, 
hogy az embernek a szívére kell szorítani.“ — A szép szavaknak a súlyos 
komolyságát igazolja az a tény, hogy az előfizetők száma már ekkor felül
emelkedett a kétezerén.

Az elmúlt év őszén megjelent e sorozat második kötete. Ez a tárgyi 
néprajz második felét tartalmazza Gazdálkodás, Díszítőművészei és A hagyo
mány tárgyai c. főfejezetek alatt dr. Györffy Istvánnak, a budapesti egyetem 
néprajzi tanárának és dr. Viski Károly h. múzeumi igazgató-őrnek szakavatott
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felvilágosító rendszerezésében és élvezetes feldolgozásában. Népünk élet
sorsának megfelelően legterjedelmesebb az ősfoglalkozásokról szóló első feje
zet, melyben a gyűjtögetés (méhészet), vadászat, halászat, állattartás, föld
művelés, teherhordás-közlekedés-jármű kérdéseire sorakoznak a rendszerbe 
állított bőséges adatok, magyarázatok, ábrázolások. — A Díszítőművészet 
fejezete a népművészet alapfogalmaival és — elemeivel ismertet meg, s azután 
a művészkedés anyagának sorrendjében tárgyalja a kéregmunkát, csont- és 
szarumunkát, lószőrmunkát, szőttest, hímvarrást, csipkét, tojáshímzést, 
fafaragást, cserépmunkát, fémmunkát és a mézesbábot. — A hagyomány 
tárgyai c. fejezet az élet négy szükségének (pl. születés, temetés) tárgyait, 
a naptári szokások (pl. regősök, bethlehemesek, hajnalfa) tárgyait, a rontás, 
varázslás eszközeit, a gazdasági évkör tárgyait (pl. búzakoszorú, fonó), céh
emlékeket, jogszokások tárgyi emlékeit (pl. nyílvetés, rovás), értékmérő, 
mérték tárgyait, hangszereket és játékszereket sorakoztatja fel, megvilágítva, 
hogy a hagyomány lelki elemei miként tapadnak tárgyakhoz, s nyilatkoznak 
meg tárgyukon keresztül.

Eme fejezetek könnyen olvasható tudományos stílusban, világos fejte
getéssel, szemléletes előadásban vannak megírva. A lenyűgözően érdekes 
szöveget művészi, de hűséges rajzok, fényképek sokasága világosítja, ékesíti.

Iskoláink számára több szempontból nagy nyereség ez a kötet is. Az egy
mástól eltávolodott magyar falu és város között iskoláink mindig közvetlen 
és természetes összeköttetés fenntartásán munkálkodtak akaratlan is, amikor 
iskoláink a falu egyszerű gyermekeinek tehetségesebbjeit a városi középosztály 
tagjaivá tették. Tanulóifjúságunk jelentős százaléka került és kerül ki abból 
az alsó néposztályból, mely nemzeti hagyományaink leghívebb őre. Ezek az 
ifjak, kik személyükben részesei is a népi műveltségkincsnek, eleven kap
csolatul kínálkoznak a városi és falusi magyar lakosság hőn óhajtott egybe- 
forrasztására.

A nemzeti nevelés feladatának korszerű felfogása arra int minden lelki- 
ismeretes nevelőt, hogy tragikus sorsú népünk valóságos állapotának meg
ismertetésével fejlessze ki a nemzeti szellem öntudatosságát. Erre bőséges 
és megbízható tárházul kínálkozik a Magyarság Néprajzának sorozata a tanár
ság és tanítóság segítségére. Az ifjúság előtt pedig pompásan példázza díszes 
köntösével is népünk műveltségbeli értékeinek nevelő, óvó megbecsülését.

N. Barlha Károly dr.
Böhm Károly hátrahagyott irataiból : Adalékok ej|y filozófiai szótárhoz.

Szeged, a Ferenc József Tudomány-Egyetem kiadása. 1935. 79 oldal.
A posthumus könyvek olvasása közben mindig arra gondol még a leg

gyanútlanabb olvasó is, hogy a hálás tanítványok sajtóalárendezési munkája 
nem vállalkozott-e arra, hogy a saját, újabb felfogásának is helyet adjon. 
Különösen Böhm Károlynál gondolunk arra, hiszen az ő művéről s az ő filo
zófiai rendszeréről már nem divat hazánkban beszélni, s talán csak a hálás 
tanítványai azok, akik nem szűnnek meg az ő dicsőségét szolgálni.

Ezért illesse méltán minden dicséret a szegedi egyetem bölcsészetkarát. 
Ez a kis könyv azt a címet is kaphatta volna : Bevezetés Böhm Károly filo
zófiájába, írta Böhm Károly. A könyv fejezetei a következők : Filozófia, 
Értékelmélet, Metafizika, Ethika, Okiság, Ok, Projektio.

Azok, akik Böhm Károly eddigi műveit olvasták, csodálkozással tapasz
talják ennél a könyvnél azt, hogy itt minden fejezet és minden gondolatkör 
a pedagógus mindent megértető szándékával íródott meg. Akik még soha 
filozófiai művet nem olvastak, vagy olyanok, akik irtóznak a filozófiától mint 
tudománytól, ebben a könyvben a bölcs ember vezetésével megszeretik a 
filozófia tudományát.

E bevezetés megismerése után értjük meg azt, hogy kolozsvári tanári 
működése miért volt kimondhatatlan nagy jelentőségű az egyetem életében, 
de azt nem értjük, hogy az ő filozófiájának a hazai protestantizmusra gya
korolt nagy hatása a mai egyházi életben alig vehető észre.
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S így mehetünk át arra a kérdésre, amit ma a filozófusokkal kapcsolatban 
•szokás szerint fel szoktak állítani : milyen viszonyban van a szerző filozófiai 
meggyőződése a keresztyénséggel? (lásd Katholikus Szemle 1935. IV. számát, 
amelyben br. Brandenstein : Bölcseleti Alapvetés c. művét igy ismertetik). 
Az kétségtelenül kimutatható ehben a művében, hogy teológus volt. Ahogy 
az ethika tudományát, annak fejlődését, változását ismerteti, az teológusra 
vall. A filozófia c. fejezetben pedig, ahogy a dogmatika tudományát meghatá
rozza, s jelentőségét kiemeli, az is mutatja teológus jellegét. Keresztyénsége 
pedig olyan, mint a múlt század utolsó évtizedeiben élt protestáns egyetemi 
tanároké volt, akik az értelem nagy jelentőségét a hittel szemben diadalra 
vitték. Természetesen a ma kívánalma szerint ezt nem lehet értéknek be
tudni, de az megállapítható, hogy ez a filozófia pl. a magyar református meg
újhodás munkáját cseppet sem gátolta, sőt előmozdította.

Ma, amikor a filozófia hazánkban Aristotelesnél kezdődik és Aquinói 
Tamásnál végződik, s amikor ismét ancilla theologiae, öröm olyan filozófiai 
műveket is olvasni, amelyek mást tanítanak, valami olyasfélét, ami a protes
tantizmushoz közelebb áll. Gaudy László.

Itoda István : Bevezető a lélektanba. (Egy lélektani rendszer vázlata). 
Budapest. 1934. 184 oldal.

Boda István könyvében — mint az Előszóban jelzi —- egyfelől általános 
bevezetést óhajt adni bármely lehető tudományos lélektani rendszer kiépí
téséhez, másfelől lefektetni és vázolni kívánja egy meghatározott (saját) lélek
tani rendszer végső alapelveit és legtágabb kereteit, mely lélektani rendszer
ben a szokottnál erősebb hangsúlyozásra jutnak az értelmi lelki funkciók 
problémái.

Az I. fejezetben mélyreható elmeéllel, de túlságosan tömören vázolja 
azokat a szempontokat, amelyeket mint alapkövetelményeket szem előtt kell 
tartania minden teljességre törekvő lélektani szemléletnek, s amelyeknek csak 
részben való figyelembevétele szerinte aj legáltalánosabb hibája napjaink 
divatos lélektani szemléleteinek. Azonban kérdésbe tehető, hogy mindazok
nak a szempontoknak a figyelembevétele, amelyeket ő minden lehető lélektan 
számára föltétlenül alapvetőknek mond : nem jelent-e máris elkötelezést egy 
bizonyos speciális iránnyal szemben?

A tárgyalás annyira tömör, hogy a mű tartalmáról rövid kivonatos ismer
tetést adni szinte lehetetlen. Ezért csak inkább néhány fontosabb vagy érde
kesebb szempont kiemelésére szorítkozunk.

A lelki jelenségek tárgyalásához általános alapul az „életes“ jelenségeket 
veszi, érdekesen szembeállítva egymással az élőszervezetek és a gépek moz
gásait. Élesen hangsúlyozza, hogy a lélektan tárgya nein csupán a tudatos 
lelkiélet, hanem —■ még szinte szélesebb körben — a nemtudatos is, amely 
■csak eredményeiben tükröződik tudatunk elé. Az V. fejezetben a „lelki tár
gyak“ különféle osztályait táblázatokba is szedi, de még így sem elég áttekint- 
tető, s talán nem is a legjobb szempontok szerint csoportosít. Egyes részei 
azonban így is igen érdekesek és értékesek, sőt nem egy helyen az általános 
felfogásnak bátorszavúan ellentmondók. Igen érdekesek az egocentrikus élet
mozgásokra és az altruizmusra, vagy a végső értékekre és a legmagasabb 
rendű eszményekre vonatkozó megállapításai (56—58. 1.). Az önértékelésről 
és önérvényesülés-hitről mondottak (69—70. I.) nagyon tanulságosak minden 
nevelő munkát végző egyén számára. „A lelki törvényszerűségek“ c. fejezetből 
megemlítjük az okságról és a lelki történések determináltságáról szóló része
ket, amelyeknek azonban minden mélységük és alaposságuk mellett is hibá
juk, hogy egységes végső kép kialakulása nélkül hagyják az olvasót.

Boda István munkájában nemcsak a szakközönséghez kíván szólani, 
de bevezetőt óhajt adni a lélektan problémáiba „a kellő értelmiségi fokon álló 
laikus közönség számára is“. Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy 
előadásmódja az utóbbi cél elérésére nem elég alkalmas. Mondatfűzése —-
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főleg a sok közbevetés miatt — nehézkes. Indokolatlan gyakorisággal hasz
nálja az idegen nyelvű szakkifejezéseket, sőt nem egy magyar szakkifejezése 
is idegenszerű és erőltetett. Az anyag túlságos tömörsége és a kellő elrendezés 
hiánya miatt sem alkalmas mű arra, hogy a szakkörökön kívül is olvasóközön
séget vonzzon. Kívánatos volna, hogy a szerző, ki oly mély gondolkozású 
filozófus elme, s ki e munkájából ítélve is a legértékesebb eszmék gazdag 
kincsesháza fölött rendelkezik : megtalálná azt a kellő formát és előadásmódot, 
amely munkáit valóban a művelt laikus közönség előtt is kedveltté tenné.

V e k e r d i  B é l a .

Loczka Alajos : Iskola és élet a nevelés új útjain. Budapest, 1935. 158 1. 
Szerző kiadása.

Loczka Alajos a budapesti egyetemen a természettudományok peda
gógiájának magántanára, az Országos Közoktatási Tanács előadója, titkára, 
iskolalátogató szakfelügyelő. Mindezeket nem a hivatali állás, vagy címzések 
miatt sorakoztattuk fel, hanem azért, hogy beigazoljuk szerzőnknek a címben 
jelzett kérdések tárgyalására az elhivatottságát. Nem találunk hangzatos 
jelszavakat, frázisokat művében, nem hódol be minden divatos irányzatnak, 
hanem kutató, kereső tudós és pedagógus, aki a gyakorlati szakember szem
üvegén vizsgálja az életbe dobott pedagógiai elméleteket. Szemét nem vakítja 
el a tudás érzékenysége, mert józanul, a hivatásos nevelő szemüvegével, sőt 
nagyítójával nézi korunk eszméit és eseményeit. Csak egy vezérlő csillaga 
van, a gyermek, elsősorban a magyar gyermek jelene és jövője. Ezt látjuk : 
A társadalom és az iskola ; A középiskola válsága a külföldön ; A természet- 
tudományi oktatás nevelő értéke : A pedagógiai kísérletezés módszereiről 
Üjabb elvek a biológia tanításában ; A természettudományi tankönyvekről ; 
A munkáltató oktatás tankönyve stb. fejezetekből.

Mi, akik természetrajzot, vegytant, ásványtant, biológiát tanítunk, 
csak hálásak lehetünk szerzőnknek, mert beigazolja mind a szakemberek, 
mind a nagyközönség előtt, hogy a biológiának a tanításában mély nevelő
értékek rejlenek. Fennen hangoztatja, hogy a biológia kiválóan alkalmas arra, 
hogy a tanulóból vallásos meggyőződésű hasznos állampolgárt, jó családfenn
tartót és gyermeknevelőt formáljon. Hogy ezt elérje, a tanításnak le kell 
tennie a szakönzés ama természetes folyományáról, amely a biológia tanítá
sának főcélját önmagában látja. Elsősorban nem azért tanítunk biológiát, 
hogy a tanulók megismerjék a tudományos rendszereket, hogy felismerjenek 
és névről nevezzenek egy csomó növényt és állatot, hogy latin műszavak 
tömegének birtokába jussanak, hanem azért, hogy a megismert állatokon, 
növényeken ezek életjelenségein keresztül megszeressék a természetet, tud
janak gyönyörködni szépségeiben, megbecsüljék kincseit, felhasználják a 
benne rejlő erőket és általa nyújtott adományokat egyéni, családi és társa
dalmi életük értékesebbé, egészségesebbé és boldogabbá tételére, és mind
ezeken keresztül imádják az Alkotót, akinek mindezt köszönhetjük. A főcél 
tehát a tanuló és a természet élete, amikor is az életet az élettel kell szembe
állítani és kapcsolatba hozni.

A nevelésnek nagy értékeit mind feltárja és olyan ismeretek birtokába 
juttat, amiért csak hálásak lehetünk. Tudományunknak, tárgyunknak híve
ket, barátokat, megbecsülést szerzünk, ha szerzőnk útmutatásait, elveit követ
jük. Nemcsak a szaktanárok, hanem minden nevelő sokat okulhat belőle.

D r .  H o r v á t h  K á r o l y ,

Jeges Sándor: A  b io ló g ia  t a n í t á s á n a k  v e z é r k ö n y v e .  Szeged. Ára 10 P. 
200 lap. Kiadó a szerző.

Korunk pedagógiai eszméje a munkáltató iskoláztatás, vagy cselekvés- 
iskolája. A gyökérzet messze múltba nyúlik vissza, mert mindig voltak peda
gógusok, akik meg akarták szüntetni a lélekölő verbalizmust. A sok kísérlet, 
jóakarat azonban rendszerint hajótörést szenvedett a felső körök, irányító
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tényezők akaratán, mert akkor még a latin és görög adta a kultúra lényegét. 
Ma már szerte a világon a cselekvés iskolájának hívei vezetnek, ahol a tanuló 
átéli az anyagot, dolgozik, nemcsak hallgat, aktív, nem pedig passzív részt
vevője az órának. Kétségtelen, hogy óriási a jelentősége annak a pedagógiai 
irányzatnak, mert becsületet szerez a munkának, a gyermeket pedig cselekvő, 
gondolkozó lénnyé neveli. Ahol eltérések, ellenvetések vannak, ott mindenütt 
a felszerelés, a nagy osztálylétszám az akadály a mai tanterv anyaga mellett, 
s nem a tanárok részvétlensége. Természetrajzi megfigyelések, biológiai, 
ásványtani, vegytani, fizikai, stb. gyakorlatok már régóta vannak iskoláink
ban, azonban nem az oktatás központjában, hanem annak kisegítőjeként. 
De nem is ezen fordul meg a munkáltató tanítás, hanem azon, hogy ki tudjuk-e 
termelni tanítványainkból mindazt, amit eddig mi magyaráztunk? !

Bátran állíthatjuk, hogy igen, csak nem a Tanterv mai előírt anyagát 
és nem a mai 50—60, sőt 80-as diáklétszám mellett. Mert azok az iskolák : 
Szegeden az állami polgári iskolai tanárképző főiskola gyakorló iskolája 
ott tanít Jeges Sándor), Budapesten a IX., Mester-u. irányító polgári fiú- és 
leányiskola (székesfővárosi) olyan kevés tanulólétszámmal, tanári óraszám
mal, de olyan remek fölszereléssel dolgozik, hogy régi százados iskoláink sem 
vehetik fel velük a versenyt. Tehát nem a tanárok nemakarásán, vagy képes
ségén, hanem inkább a külső körülményekben rejlik az ok. És ezek az iskolák, 
ahol nem tudják 100%-ig megvalósítani a munkáltató iskoláztatás ma hangoz
tatott elveit, mégis embereket, tudósokat fognak nevelni ezután is, amint 
eddig is tették.

Ha végignézzük akár a református, akár az evangélikus tanárok egyesü
letének évkönyvét, a régi értesítőket, akkor látjuk, hogy sok munkáltató 
vezéreszme találódik azokban. Irodalom nélkül, csak úgy emlékezésből Bod
nár Bertalan hódmezővásárhelyi, Szilády Zoltán nagyenyedi, Fábry Pál 
rimaszombati, Szutorisz Frigyes eperjesi, stb. tanárokra utalok csak, akkor 
látjuk, hogy a mi embereink mindig megfeleltek a rájuk rótt kötelességeknek. 
Ebben a tekintetben szerzőnknek is utána kellett volna nézni legalább a ma
gyar irodalomnak, mert a munkáltató tanítás sem pattant ám ki hirtelen, 
mint Pallas Athene Zeus fejéből, hanem lassú fejlődés eredménye és szinte 
következménye az elvárosiasodott, a természettől elszakadt, megfigyelésre, 
sőt gondolkodásra sem iparkodó korunknak. Mintha csak polgári iskolai 
kollégáinak szánta volna művét szerzőnk, pedig azt a középiskolások is jól 
használhatják, főleg az alsó osztályos természetrajz tanításánál. Azt nem is 
várjuk, hogy kielégítse a felső osztályos természetrajztanításra való igényeket.

Természetesen hibákat, ellentétes felfogású ösztönző eszméket is talá
lunk szerzőnk művében. De ez így van jól, ha mindenki a maga egyéniségét 
adja az irodalmi adatok ellenére is. Ez okozhatta, hogy kimaradt Gerő Árpád 
volt soproni tanár, Húsz Ödön volt dési tanár, stb. munkásságának fölemlí
tése, pedig azok is sokat lendítettek a biológia tanításán. Az ifjabb tanár
nemzedék hálás lehet szerzőnknek, mert végigvezet tudományunk történetén, 
miközben bemutatja a biológia magyar művelőit, de kihagyja a legnagyobbak 
egyikét : Méhely Lajost. Megismerkedünk a biológia tanításának történeté
vel is. Azután azt vázolja, milyen a munkaiskola a biológiai oktatásban : 
kirándulások, viváriumok, terráriumok, akváriumok, növénykert, kísér
letek, gyakorlatok úgy a növény-, mint az állatvilágból ; a rajzolás, a papiros- 
és agyagmunkák, mint a biológia tanításának segítői ; a szertár, a szabad
oktatás, azután tanítási példák, stb.

A könyv hivatása az lenne, hogy megtermékenyítse a természetrajz 
pedagógiáját és didaktikáját. Erre nagyon alkalmas, mert megkapják benne 
— akik idegen nyelven nem tudnak — mindazt, amire tanítás közben feltét
lenül szükségünk van. Ezért kell szerzőnk művével foglalkozni.

D r .  H o r v á t h  K á r o l y .
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Lévay József: Visszatekintés. Kiadta a miskolci református reálgimnázium 
1934—35. évi VIII. osztálya Balázs Győző tanár gondozásában és előszavával.

Kedves ajándékot és áldozatot hoztak a miskolci diákok irodalmunk 
történetének Lévay József eddig ismeretlen önéletrajzának kiadásával. Ez a 
nemes tett egyformán dicséri a derék és lelkes ifjúságot, a bölcs tanári veze
tést és az iskolát, ahol élő valóság az egykori nagy tanítvány és tanító szellemi 
öröksége. Az ízléses, szép kiállítású füzet nem a Magyar Irodalmi Ritkaságok 
sorozatában, hanem ettől függetlenül jelent meg. Reméljük, hogy ez nem 
lesz akadálya az értékes kiadvány szélesebbkörű megismerésének.

Vonzó és tanulságos feladatra vállalkoztak ezek a fiúk. A pátriárkák 
korát megélt borsodi poéta életének tiszta tavában benne tükröződik a 19. 
század egész magyar élete, irodalomtörténete, szellemi nagyságainknak emberi 
arca — mindazoké, kikkel Lévay hosszabb-rövidebb időre kapcsolatba került. 
74 éves korából, 1899-ből valók ezek az emlékezések, s e szép öregségnek derűs 
nyugalma, nyiltszívűsége árad szét valóban minden során. Csak egy hiányzik 
belőle : az önmutogatás hiúsága és szerénytelensége. S éppen e tiszta tárgyi
lagossága révén válik hiteles mémoire-rá a kortárs tanúvallomása.

A sajóvölgyi falucskához — szülőföldjéhez ■— egész életére hozzáforrt 
a szíve, s 67 éves koráig volt szülei „gyermeke“. A 93 évet élt költő duzzadó 
testi-lelki egészségét az egyszerű földmíveshajlék szentélye megóvta mind
végig — ezért nem érezte az élet emésztő magányát agglegénysége ellenére 
sem. Élete igazán csodálatos remekműve a Gondviselésnek — rendkívülibb, 
mint költészete.

Miskolci iskolázásának részletes rajza érdekes művelődéstörténeti adalék 
és becses helyi hagyomány. Mint fiatal jurátus belekerül a 48-as idők forgó
szelébe. Az országgyűlési ifjúság lelkes tagja, Széchenyi és Kossuth lenyűgöző 
személyi hatásának tanúja, majd részese a 48-as kormány viszontagságos 
sorsának. A sokszor idealizált szabadságharc végző mozzanatairól, szomorú 
felbomlásáról és fejetlenségéről meglepően reális képet ad — szinte az 1918-as 
összeomlás képei vetítődnek a múltba. A mozgalmas enizód után pesti írós- 
kodás következik, belekapcsolódása a század magas szellemi légkörébe, nagy
nevű barátok közé, majd visszavonulása igazi otthonába, a Sajó mellé hosszú 
tisztes tanári majd közéleti pályájára.

Közel érzi leikéhez Aranyt, Tompát, mégis mennyire távol esik az ő töret
len, harmonikus lénye barátainak neuraszteniás, búskomor meghasonlott- 
ságától!

A történelem földalatti morajlásait s szörnyű földrengéseit nem érzi 
Lévay — erről szó sincs életrajzában — , de ennél kedvesebb és vonzóbb az az 
elhallgatott téma. amit legjobban irigyel és csodál benne a mai olvasó : az 
emberi lélek és élet derült szép összhangja. Molnár Pál.

Kárpáti Sándor : „Énekeljetek az tírnak Két- és háromszólamú korá- 
lok és vallásos énekek iskolai és templomi használatra. A szerző kiadása 
•(Sopron).

Örömmel kell üdvözölnünk minden olyan művet, mely a mai egyházi 
zenetermés sivár éveiben megjelenik. Iskolák, iskolai egyházi énekkarok 
számára készültek ezek a könnyen énekelhető két- és háromszólamú gyermek
karok. Egyszerűségre törekvő harmonizálásban, könnyen énekelhető szóla
mokban csendülnek fel ezek a korálok. Szinte néhol túl egyszerű, s szívesen 
hallanánk helyenként pár kiemelkedő harmóniát. Nagyon hiányzik a füzet
ben a ma már az iskolai énnekkarokba is diadalmasan bevonult polifon fel- 
dolgozási mód. Ma, amikor nemsokára minden iskolai énekkar kánonokban, 
az egyházi énekkarok Othmayr-, Walter-, Praetorius-, Schütz-korusokon 
nevelődnek, nyugodtan lehet csak látszólag nehezebb polifon szerkesztési 
módot alkalmazni. Elemi iskolákban is már nem okoz nehézséget egy imitáló 

.szólam elsajátítása. Kár, hogy a szerző nem vesz tudomást a ritmikus korá- 
lokról, pedig ilyen népszerűségre alkalmas kézikönyvecske kitűnő alkalom
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volna a ritmikus korái terjesztésére. Iskolák számára ajánljuk a tartalmas 
s olcsó (1'20 P) füzetet. Kapi-Krcílik Jenő.

Kühn János : „A Protestáns Egyházi Zene Története.“ (Különlenyomat 
az „Evangélikus Népiskolából.“)

A protestáns egyházi zenét egységesen átfogó s valódi értelmét, törté
neti irányvonalát világosan éreztető munkát írni nem kis feladat 28 oldalra 
terjedő kis füzetben ; nem is lehet, legfeljebb mozaikszerű képekben lehet 
beszámolni egyházi zenetörténetünk főbb alakjairól, irányairól. Kühn János 
gondos szorgalommal tanulmányozott át sok forrást, hogy ezt a célt megköze
lítse. Lelkes munkával állította össze azt a képet, amelyet a protestáns egy
házi zenéről a meglévő forrásai alapján elkészíthetett. Nem az ő hibája, hogy 
a forrásai nem egyenlő hitelűek, s nem mind egyformán hiteles értékeket 
tárnak fel a történelem adataiból. A mai német evangélikus zenetudomány 
már tisztán látja a jövendő egyházzenei célkitűzést : visszatérni a XVI. és 
XVII. század zeneszerzőihez, azoknak kórusműveihez, hangszeres egyházi 
zeneműveihez. Sőt a legújabb egyházi zeneirodalom ezeknek a régi mesterek
nek az útján halad, az ő formáikat modern tartalommal töltik meg. Ma szinte 
újjászületetett a Schütz, Scheidt, Buxtehude-kultusz. (Lásd ezeknek új 
összkiadását Baereneiternél.) Igyekeznünk kellene a magyar közvéleményt is 
ezek felé terelni, mert ez az igazi, sajátosan evangélikus egyházi zene. Protes
táns középiskoláink számára ezeknek az előadása egyenesen kultúrmisszió 
volna !

Tévedés azonban az, hogy a német reformációkorabeli korálokat magyar 
korátokkal pótolni lehetne. A korálköltészet korszaka már régen lezárult 
(Zahn). Nincs más kötelességünk, mint megismerni s népszerűsíteni a refor
máció dallamkincsét az eredeti alakjában. Kühn János tanulmányát min
denkinek ajánlhatjuk, kit érdekel egyházi zenénk sorsa. Az új liturgikus 
reform, a ritmikus korál-mozgalom s Zalánfy Aladár — ki csak egymaga is 
új fejezetet jelent a hazai egyházi zenében — megérdemelt volna sokkal rész
letesebb, s egyházi zenénk komoly értékeit tisztán meglátó ismertetést.

Kapi-Králik Jenő.

Dr. Hollendonner Ferenc, a VI. Munkácsy-u. reálgimnázium tanára, 
egyetemi m. tanár, a Polgáriiskolai tanárképző volt növénytan tanára 1935- 
ben elhalálozott. 1882-ben született Csehi-ben (Vas m.). Tudós volt, Mágócsy 
Dietz Sándor, Klein Gyula voltak a tanítómesterei, azután a régi műegyete
men a növénytani tanszéket betöltő világhíres Istvánffy Gyula dr. professzor 
mellé került tanársegédnek, majd atjunktusnak. Ott habilitált is. Mindaddig 
ott maradt, amíg a növénytani tanszéket a régi műegyetemen meg nem szün
tették. Utána a polgáriiskolai tanárképzőre került, mint főiskolai tanár. 
Amikor hitták Budapestről Szegedre, nem ment le, beteg szíve már akkor 
sokszor akaratoskodott, hanem kiment a Munkácsy-u. reálgimnáziumba közép
iskolai tanárnak. Csendes, barátságos természetét mindenütt kedvelték és 
szerették. Tanítványainak mindig újabb és újabb módszereket, vizsgálati 
módokat eszelt ki, csakhogy bevihesse őket kedvelt tárgya : a növénytan 
világába. A fák, a kihalt és megkövesedett fák anatómiájának világszerte 
elismert szaktudósa volt ; Amerikából, Ázsiából küldtek hozzá meghatáro
zásra, vizsgálatra kiásott régi fadarabokat. Szerény modorával nem tudott 
érvényesülni nagy tudományának megfelelő mértékben, mintha kissé félt 
volna a tülekedő világtól. Sem evangélikus vallását, sem igazi, alkotó magyar
ságát nem hangoztatta, csak gyakorolta, ezért csak a szakemberek a szőkébb 
tudományos világ, meg tanítványai ismerték, de szerették, becsülték is, 
amint azt meg is érdemelte, mert senkinek sem ártott, hanem csak használt.

Horváth K.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.
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Ikafíalvi Domby Lajos, a kecskeméti református reálgimnázium helyettes 
igazgatója 50 éves korában, tanári szolgálatának 28. évében 1935 április 16-án 
rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Egyházának hűséges fia, tanít
ványainak atyai szivű tanára, kartársainak leghűségesebb barátja és munka
társa volt, aki egyéniségével és odaadó munkájával örök emléket állított 
magának a kecskeméti gimnázium történetében. Emlékét áldó kegyelettel 
őrizzük.

Dr. Zelenku Lajos (1867—1935), a tiszai ev. egyházkerület érdemes fel
ügyelője, néhai Zelenka Pál püspök fia, hirtelen elhalálozott egyházának, 
a magyar törvénykezésnek nagy veszteségére. Iskoláink jó barátjukat vesz
tették el benne. Legyen emléke á ldott!

Az Országos Itcforniáfus Tanáregyesület Köz|ionli Igazgatósága április 
2-án tartott gyűlésében kitűzte az idei közgyűlés helyét és idejét. E szerint a 
közgyűlés augusztus 24—25. napjain Balatonbogláron fog lefolyni az egyesület 
üdülőtelepén. Főcélja éppen a múlt évben nagy anyagi áldozattal átalakított 
szépen berendezett üdülőtelep felavatása és a tagok szélesebb körének való 
bemutatása lesz. Csak másodsorban foglalkozik a szokásos közgyűlési tár
gyakkal, itt is inkább adminisztratív ügyeket intéz el. A Központi Igazgatóság 
úgy gondolja, hogy ezt a közgyűlést még az eddigieknél is nagyobb mérték
ben a református tanárság meleg, otthonias családi találkozójává kívánja 
tenni. Ezt a tervet bizonyára nagyban elő fogja segíteni az a körülmény, hogy 
színhelye az egyesület vagyonát alkotó nyári üdülőtelep lesz, amelyhez máris 
sok-sok tanárt és tanári családot kapcsol kellemes emlék. Ugyanezen a gyűlé
sen kellett gondoskodnia a Központi Igazgatóságnak az üdülőtelep gondnoki 
tiszte ellátásáról is. Dr. Kun Sándor, egyesületünk főjegyzője, aki eddig a 
telep gondnokságát nagy buzgalommal és sikerrel látta el, a nyári szezon 
után megválik ettől a megbízatástól, minthogy a tiszántúli egyházkerület hat 
évre a debreceni református gimnázium h.-igazgatójává választotta, s így 
gondnoki tisztéről lemondott. Nagyobb zökkenő elkerüléséért még az idén 
felkérésre vállalta a nyári üzem lebonyolítását és utódja bevezetését az ügy
vitelbe. A Központi Igazgatóság 1935 szeptember 1-vel kezdődő 3 évre Molnár 
Pál debreceni gimnáziumi tanárt választotta meg utódjául, aki az idén a 
jelenlegi gondnok mellett megismerkedik a telep ügyeivel, hogy aztán jövőre 
elláthassa a gondnoki tisztet.

Horatius születésének 2000-ik évfordulóját a vallás és közoktatásügyi 
miniszter úr rendeletére megünnepelték az ország gimnáziumai. Nem csak 
a felsőség rendeletének tettek eleget a debreceni református középiskolák, 
hanem már a rendelet megjelenése előtt elhatározták, hogy méltóképpen 
fognak áldozni a nagy költő emlékének. Hiszen a református gimnáziumok 
tanterve háború előtt is két éven át olvastatta Horatiust, és a debreceni gim
názium e régi hagyományához pár év óta újra visszatért. A Kollégium és a 
Dóczi-intézet tanári kara közös ünnepély tartására fogtak kezet, és a szaktaná
roknak sikerült a felsőbb osztályok növendékeiben az ügy iránt akkora lelke
sedést kelteni, hogy azok nem tanári parancsra, hanem jókedvükből siettek 
szerepeket vállalni szavalatokban, színdarabokban, színes hirdető plakátok 
festésében, ének- és zenekari tanulásban és betanításban. Keresni kellett a 
módját, mivel lehessen kárpótolni azokat, akik szerephez nem juthatván, 
mellőzötteknek érezhették magukat.

Az ünnepély iránt a városban megnyilvánult érdeklődést nagymérték
ben fokozta az a hír, hogy a Kollégium egykori jeles tanítványa, majd tanára 
dr. Csengery János egyetemi tanár, Horatiusnak is ihletett műfordítója ki
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látásba helyezte személyes megjelenését. Sajnos, az utolsó nap fellépett 
gyengélkedése miatt azonban korára való tekintetből nem válthatta be ígé
retét. Az ünnepély március 30-án és megismételve 31-én folyt le. - A műsor 
szövege latinul kezdődött : „Non omnis moriar.“ Viginti saecula Horatii 
per duo gymnasia Debrecinensia Helveticae confessionis — puerorum et 
puellarum -  celebrata. Emlékbeszédet mondott első nap vitéz Bessenyei 
Lajos dr. főigazgató, második nap e sorok írója. Latin szövegben dramatizálva 
előadták az I. könyv 9. szatíráját. Horatius költeményeiből Csengery 
János és Nagy Zsigmond fordításában szavaltak. A leánygimnázium énekkara 
Pálóczi Horváth és Kodály zenéjével énekelte a Rectius vives-t latinul, 
a fiúk énekkara Flemming integer vitae-ját és a Donee gratus erani kezdetű 
költeményt, melyhez ez alkalomra Szigethy Gyula tanár szerzett igen szép 
vegyeskari dallamot zenekari kísérettel. Betetőzésül görög nyelven játszották 
el a fiúk Sophokles Antigonéjának egy felvonását. Az eredeti nyelven előadott 
jelentekhez korhű jelmezek voltak. Előttük egy-egy növendék rövid imer- 
tetést mondott.

Mindkét nap nagyszámú közönség nézte végig az előadást s az ifjúság 
vezetés és kirendelés nélkül töltötte meg a tornatermet. Szeremley Béla.

Vizsga hang verseny. A debreceni Dóczi-leánygimnázium magas színvonalú 
vizsgahangversenyt adott április elején. A műsor első felében Gloria in excel- 
sL l)eo jelige alatt Bach és Händel művei előadásával és még néhány más 
egyházi nagy komoly zeneművel áldozott a két nagy zeneszerző emlékének. 
A második felén Gaudeamus jelszó alatt világi énekeket, főleg kánonokat 
adtak elő részben egyes osztályok, részben az egész énekkar. Voltak a kar
ének mellett tréfás zenei játékok, apró zenedrámák, amilyen volt például az, 
amelyben három bekötött fejű asszony jelmezében énekelve játszották el 
a kis leányok a „Komámasszony“ dallamára a pletykálkodó asszonyokat. 
Nagyszerű tanulmány volt Horváth Károly tanár szellemes zeneelméleti 
előadása, melyben a zenei műformákat ismertetve, a zenemű létrejöttét, fel
dolgozását szemléltette egy példán. Felvette az ismert népdalt : Édesanyám, 
csak az a kérésem ... Eljátszotta zongorán mint magyar táncdarabot, el
táncoltatta, eldaloltatta. Elmagyarázta, hogyan lehet egy dallamot, témát 
ritmusában, hangközei megváltoztatásával át-meg átdolgozni, tészta módjára 
gyúrni. Átalakította a magyar népdalt előbb % üteművé, s akkor bécsi kerin- 
gőt, lassú vagy gyorsabb a/4 és 4/4 üteművé, közben moll hangnembe vitte át, 
bővítette, s akkor tangót, majd ismét lassú és gyors csárdást jártak zongorája 
szavára az újabb csoportok. Sok gyönyörűséget szerzett derék munkájával 
a közönségnek. Sz. B.

\  Debreceni Xyfiri Egyetem idei, kilencedik tanfolyamát az idén is aug. 
1—20-ig rendezi meg. Az elmúlt nyáron 180 külföldi vett rajta részt, s az idén 
is képviselve lesz minden európai nemzet. így kiváló alkalmat nyújt idegen 
nyelvek gyakorlására és külföldiekkel való megismerkedésre. Ez alkalommal is 
a legismertebb magyar és külföldi tudósok tartanak előadásokat magyar, 
német, francia, angol és olasz nyelven. Az előadásokat mindig d. e. 8 10-ig
és d. u. 5—7-ig tartják, hogy maradjon idő a gyönyörű nagyerdei strandon 
való fürdőzésre is. A hallgatóság a modern nagyerdei internátusbán és magán
villákban nyer elhelyezést. A legújabb kutatásokat felölelő előadássoroza
tokat hangversenyek, modern nyelvleckék, szórakozási és sportolási alkal
mak, továbbá kirándulások egészítik ki. Vasúti és vízum kedvezmények 
a résztvevők számára. — Lakás és elsőrangú ellátás három hétre 50 P. Be
iratkozási díj 8 P. Részletes felvilágosítást nyújt a debreceni Nyári Egyetem 
titkársága, Debrecen 10.

Egy ifjúsági lap félszázados jubileuma. A Sárospataki Ifjúsági Közlöny, 
melyet 1884—1900-ig a Magy ar Irodalmi önképző Társulat, ettől kezdve pedig
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az Ifj. Egylet ad ki, ez iskolai év végén tölti be életének ötvenedik esztendejét. 
Mivel az Ifj. Egyletben a VII—VIII. osztályosok, s a képzősök is részt vesznek,, 
tehát középiskolai jellegű is e folvóirat, így foglalkozhatunk jubileumával e 
hasábokon is. Az 50 esztendő (1884—-1935) úgy jött ki, hogy egy évben (1920— 
1921) szünetelt a lap, egy évfolyamot (38—39) pedig két évinek (1922—24) 
számítottak. Közben is előfordult, hogy 1—4 évben hol 1, hol 2, hol 3 szám 
jelent csak meg, ami mutatja az akkori idők hangulatát. De az ötven év bizo
nyítja azt is, hogy hazafias, magyar szellem lengte át közleményeit. Itt még 
azok a férfiak, akik később azonban divergáló tendentiát mutattak (Stunda 
István, Kuzsbach Ferenc, Balázs János), itt lelkes magyarfiak, mert az iskola 
szelleme ilyenné formálta őket, Trianon azonban lekaparta róluk a nemes 
zománcot. G. J.

Iskolalátogatások. Az iskolák egymás közti látogatásának pedagógiai 
előnyeit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nem régen volt látogatóban Patakon 
a nyíregyházi ág. ev. gimnázium, amely látogatást műsoros matiné kereté
ben csakhamar visszaadta a pataki gimnázium. Nemsokára rá a miskolci 
református fiú- és leánygimnázium jött át Sárospatakra látogatásra. 
Ezt most készül viszonozni az ősi Alma-Mater ifjúsága. Megcsonkított orszá
gunk mind a négy vége elzárva előttünk, anyagi erőink sem bírják a messzi 
utakat. De a legközelebbi két nagy város tanulóifjúságával keressük a kap
csolatot. A debreceni Soli Deo Gloria pataki konferenciája is nemrég volt 
városunkban.

Üj szobrok Patakon. Nem lesz érdektelen megemlíteni, hogy az iskolakert 
szobraihoz újabbak fognak jönni. Eddig Erdélyi János, Tompa Mihály, a 
Pálóczi Horváth-Testvérek, Lorántffy Zsuzsánna, és (Kazinczy Gábor ado
mányából) Konrád Ferenc és Lajos szobrai díszítik az iskolakertet. Most, az 
iskolakert elejének levágásával nyert téren két szép szobor tanítja majd a 
múlt megbecsülésére a Kollégiumba özönlő ifjúságot: a hősi szobor s II. Rá
kóczi Ferenc álló szobra, Ezekhez járul az iskolakertben felállítandó Kazinczy 
Gábor szobor, a híres szónoké, mely szintén Kazinczy Gábor ajándéka lesz. 
Talán még ez évben fel fogják állíthatni e szobrokat. Szó van az iskolakert 
másik vége szomszédságában felállítandó Országzászlóról is.

A sárospataki teológia az iskola falában egy táblát fog elhelyezni a gálya
rab volt pataki diákok emlékére.

A pataki református főgimnáziumban az I. félévi módszeres értekezleten 
Szilágyi Rezső tartott felolvasást a magyaros beszédmódról, a szülei értekez
leten Gulyás József a névmagyarosításról ; a II. félévben dr. Harsányi István 
értekezett a módszeres értekezleten az individuál-pszychológiáról, a szülei 
értekezleten pedig ugyanő a tanulók hazugságairól tartott előadást.

Péntek esték címen a pataki főiskola tanári kara több aktuális^kérdést 
vitatott meg nagy közönség részvételével. Ezek meg is fognak jelenni. (Ára 1 P.)

A tornaünnepély mindig külön munkát ad a tanítónak, tornatanárnak, 
mert a nagyrészt laikusokból alakuló közönségnek valami olyasmit kell nyúj
tani, ami lelkét' felüdíti, szívét gyönyörködteti. E cél szolgálatára írta Babó- 
csay János és Tóth Sándor „Dalos Tornajátékok“ című könyvet, amelynek 
most jelent meg II. kiadása. Á könyv karikás, zászlós, bot, fakard stb. gyakor
latokat tartalmaz eredeti, a gyermek leikéhez simuló énekekre. Anyagot 
nyújt az elemi iskola mind a VI. osztályára a tornaünnepélyekhez. Beszerez
hető a szerzőknél Bátaszéken (Tolna vm.) P50 pengős árban.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1935. évi 
január Kí-tó! 1935. évi április 15-ig a következő összegek érkeztek: 

Tagdíj 1930-ra : dr. Kovács Sándor 4-— P ;  1931-re : Dendely 
Károly 2-— P, dr. Gaudy László 2‘— P, Glatz József 2-— P, Gáncs 
Aladár 2•— P, Martony Elek 2‘— P, dr. Kovács Sándor 4-— P, 
dr. Payr Sándor 4'— P, 1932-re : Glatz József 2-— P, Lamnek Vil
mos 2‘— P, Reif Pál 2-— P, Martony Elek 2-— P, dr. Hittrich 
Ödön 4-—- P, dr. Kovács Sándor 4 -— P, dr. Payr Sándor 4'— P, 
dr. Prőlde Károly 4‘— P, dr. Kiss Jenő 4 '— P, dr. Deák János 4‘— P, 
dr. Viczián Dezső 4‘— P ; 1933-ra : Dendely Károly 2'— P, Algőver 
Andor 2*— P, dr. Gaudy László 2•— P, Pap Ferenc 2‘— P, Rimár 
Jenő 2-— P, Szuchovszky Gyula 2 '— P, Gáncs Aladár 2-— P, Szabó 
Aladár 2‘— P, Kolofont Erzsébet 4-— P, Késmárszky Hennin 4 ‘— P, 
Gergely Ida 4-— P, Krausz Emma 4 — P, Linder Vilma 4-— P, 
Micsinyai Gizella 4'— P, Kovács Sándor 4-— P, dr. Payr Sándor 
4 — P, dr. Prőhle Károly 4 — P, dr. Kiss Jenő 4-— P, dr. Deák 
János 4 ‘— P, dr. Viczián Dezső 4'— P, Lehoczky Egyed 4‘— P ; 
1934-rc : Algőver Andor 2*—- P, Pap Ferenc 2 '— P, Rimár Jenő 
2-— P, Gáncs Aladár 2—  P, Szabó Aladár 2—  P, Hamar Gyula 
4—  P, Bognár Károly 4-— P, Iliász Ferenc 4—  P, V. Lenkey Jenő 
4-— P, Matheidesz István 4-—- P, Sass László 4-— P, Várallyay 
János 4-— P, dr. Gárdonyi Zoltán 4-— P, dr. Kovács Sándor 4-— P, 
dr. Payr Sándor 4-— P, dr. Prőhle Károly 4—  P, dr. Kiss Jenő 
4-— P, dr. Deák János 4—  P, dr. Viczián Dezső 4—  P, dr. br. 
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Gombocz Zoltán.
I «77—1935.

Gombocz Zoltánnak 1935 május 1-én bekövetkezett hirtelen 
halála megrendítő hatással volt tudományos és tanügyi körökre 
egyaránt. Mélységesen megdöbbentette dolgozótársait a nyelv- 
tudomány terén, a volt és jelenlegi tanítványok hosszú sorát s általá
ban mindenkit, akinek csak alkalma volt őt s munkásságát meg
ismernie. Általános volt az a fájdalmas érzés, hogy a magyar tudo
mányt és művelődést pótolhatatlan veszteség érte.

Hozzánk egyébként is közel állott. Atyja, Gombocz Miklós, a 
soproni evang. líceum kiváló igazgatója volt, anyja révén pedig az 
iskolai életünkben szintén nagy szerepet játszó Lehr-családdal volt 
rokonságban. Ő maga is a soproni líceumban végezte tanulmányait, 
s már tanuló korában is jelét adta rendkívüli tehetségének. Nagy tudo
mányos munkássága, díszes emelkedése így a mi iskoláinkra is fényt 
árasztott, most pedig váratlan elhunytával annál nagyobb a mi 
gyászunk.

Bár érdeklődése az emberi tudásnak szinte minden rétegére ki
terjedt, s a lehető legbővebb ismeretkör állott rendelkezésére, alkotó 
erejének legjavát mégis a nyelvtudományra fordította. Hogy egy ily 
általános műveltségű tudós azonban éppen a nyelvtudományt 
választja működése teréül, egyszersmind e tudomány jelentőségét 
is bizonyítja. Hiszen éppen Gombocz munkássága mutatja, hogy az 
egyes nyelvi jelenségekkel kapcsolatban mily változatos lelki folya
matok figyelhetők meg, s hogy mily szoros kapcsolat van a szellem 
világa és a nyelv között.

Gomboczot a nyelvtudomány hivatott művelőjévé avatta bámu
latos nyelvtanulási tehetsége is. Tudása a legkülönbözőbb nyelvek 
egész sorára terjedt ki, s valamelyik nyelvcsalád egyik nyelvének 
ismerete révén könnyen elsajátította a többit is. Ily széleskörű nyelv
tudás alapos áttekintést tesz lehetővé a nyelvek felett. Hiszen rész
ben gazdag nyelvismerete vezette egykor Humboldt Vilmost is a 
nyelv lényegének annyira mély felfogására.

A nyelvvel kapcsolatos elvi kérdések Gomboczot is foglalkoz
tatták egész tudományos pályáján keresztül. Már 1898-ban jelent 
meg nagynevű egyetemi tanárának, Simonyi Zsigmondnak folyó
iratában, a Magyar Nyelvőrben ,,A jelenkori nyelvészet alapelvei“ 
című tanulmánya, mely Hermann Paulnak és követőinek nézeteit

í
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tárgyalja rendkívül világos módon. Ugyancsak ő ismertette később 
W undt rendszerét is (Nyelvtörténet és lélektan. Magyar Nyelvőr 
1902—1903.), melynek főkép jelentéstani része volt reá mély hatással, 
s ezen az alapon tovább építve a jelentéstannak igen könnyen érthető 
áttekintéséhez ju to tt el (1. Képzettársulás és jelentésváltozás. Magyar 
Nyelv 1911 ; A magyar történeti nyelvtan vázlata, IV. Jelentéstan 
1926). Önálló megfigyeléseket te tt egyéb elvi kérdésekkel kapcsolat
ban is, de mindenkor ügyelt arra, hogy a lélektani magyarázat ne 
jusson ellentétbe a nyelvtörténettel (v. ö. a hangutánzás és az ana
lógia kérdéseivel foglalkozó tanulmányait a Magyar Nyelvben). „Mi 
nem egy készen kapott filozófiai elméletre alapítjuk magyarázatain
kat — írja —, hanem a nyelvi élet gondos megfigyelésére elméletünket. 
Nem a nyelvtörténet nemismerése tesz bennünket merésszé, hanem 
éppen a történeti fejlődés lelkiismeretes vizsgálata veti meg szilárd 
alapját magyarázatainknak. A nyelvtörténet tényei sohasem lehetnek 
ellentétben a nyelvlélektan helyes megfigyelésen alapuló helyesen 
megfogalmazott eredményeivel“ (Magyar Nyelv 1913, 391). Ez a 
felfogás jellemzi kitűnő összefoglaló munkáját is, mely „Nyelvtörté
neti módszertan“ címen 1922-ben jelent meg.

A nyelvtudományi pozitivizmusnak ily formája, mely főkép 
Paulnál látható, vezette azután Gomboczot további kutatásaiban is. 
A Wundttal vitába szálló Marty több gondolatát ily alapon elfogad
hatónak találta ; a német idealizmus irányzata azonban, mely főkép 
Vossler nevéhez fűződik s a nyelvtudományban a Croce alapján 
tágabb értelemben vett esztétika elveit igyekszik érvényesíteni, 
kevésbbé vonta magára figyelmét. Éppen így nem igen érintették 
azok az újabb törekvések sem, melyek a nyelvi jelenségek apriorisz- 
tikus logikai alapjainak feltárására s az úgynevezett „belső nyelv
alak“ megismerésére irányultak.

Igaz lelkesedéssel fogadta azonban a francia De Saussure el
méletét, annál is inkább, mert benne több oly gondolat igazolását 
látta, melyek őt is foglalkoztatták. Ily értelemben te tt azután kísér
letet a nyelvi jelenségeknek a funkció fogalma alapján való új rend
szerezésére, s az új szempontokat egyetemi nyelvtörténeti előadásai
ban is igyekezett érvényesíteni (1. Funkcionális nyelvszemlélet, 
Magyar Nyelv, 1934). E munkásságának eredménye minden bizonnyal 
egy újabb, tökéletesebb általános nyelvtudományi rendszer meg
teremtése lett volna.

Érdeklődése az általános nyelvtudomány iránt vezette Gom
boczot már régebben a fonétika művelésére is, s alapos kísérleteivel 
különösen a magyar hangok időtartamára vonatkozólag te tt fontos 
megállapításokat. Ily tárgyú értekezései legnagyobbrészt a Nyelv- 
tudományi Közleményekben, a Nyelvtudományban s a Le Monde 
Oriental című folyóiratban jelentek meg.

Az elvi kérdések alapos ismerete tűnik ki a finn-ugor, illetőleg 
ural-altáji összehasonlító nyelvészet s a magyar nyelvtudomány 
körébe tartozó tanulmányaiból is. Szinnyei József egyetemi előadásai
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mindenekelőtt az összehasonlító nyelvészet iránti érdeklődést kel
tették  fel benne. Ily tárgyú ismertető cikke már a Nyelvtudományi 
Közlemények 1897-i évfolyamában is megjelent. Ezt követte ugyan
ebben a folyóiratban egy évvel később ,,A vogul nyelv idegen elem ed
ről szóló kiváló módszerrel készült s az orosz nyelv alapos ismeretéről 
is tanúskodó értekezése. Ugyancsak e folyóirat közölte tanulmányát 
a vogul és osztják nyelv szamojéd elemeiről, a török-mongol hang
viszonyról, továbbá csuvas szójegyzékét s számos, a finn-ugor össze
hasonlító nyelvészetet illető szófejtését s kisebb cikkét; az avarok 
nyelvéről pedig a Magyar Nyelv 1916. évi évfolyamában jelent meg 
tőle egy tanulmány. Az ural-altáji összehasonlító nyelvészet alapos 
ismerete azután segítségére volt számos magyar nyelvtörténeti kérdés 
megoldásánál is.

Ily módon fontos eredményeket ért el a magyar hangtörténet 
terén. így kitűnő módszert mutat a magyar magánhangzók finn-ugor 
alapon való tárgyalására ,,A magyar a hangok történetéhez“ című 
értekezése (Nyelvtud. Közlemények, 1909). Több, a magyar magán
hangzók különféle kérdéseivel foglalkozó cikkét a Magyar Nyelvben 
te tte  közzé. A magyar alaktant illetőleg főkép egyes képzők finn-ugor 
változatainak kimutatásával szerzett nagy érdemeket (Egy ismeretlen 
képző. Nyelvtud. Közlemények, 1917—-20), az Ungarische Jahrbücher 
1930. évi évfolyama pedig a magyar igeragozás kialakulására vonat
kozó fontos megállapításait közölte. Hogy miképpen képzelte új elvi 
alapon egy történeti mondattan felépítését, arra pedig ,,Mi a mon
dattan?“ című tanulmánya vet világot (Magyar, Nyelv 1929).

Eőkép a Magyar Nyelv megindulásától kezdve, amely folyó
iratnak csekély megszakítással mindvégig egyik szerkesztője is volt, 
egyre jobban foglalkoztatták a magyar szókincs kérdései. „Alig van 
érdekesebb és vonzóbb tanulmány, mint az egy műveltségi körbe 
tartozó szavak eredetét kutatni“ —• írja „A régi magyar ételnevek 
eredetéről“ szóló tanulmányának bevezetésében (Magyar Nyelv, 
1905, 160). Ezután eredetük szerint csoportosítja az idetartozó 
szavakat, s az eredményt művelődéstörténeti szempontból is érté
kesíti. A magyar és a török szó- és hangtörténet szempontjából egy
aránt fontos és minden más tekintetben is valósággal mintaszerű 
tanulmánya „Régi török jövevényszavaink“ (Magyar Nyelv, 1907 ; 
bővebben „Die bulgarisch-türkischen Lehrwörter in der ungarischen 
Sprache. Helsinki, 1912). Eredményei új u tat nyitottak a magyar 
őstörténet és mondái hagyomány kutatásának terén is. „Árpád-kori 
török személyneveink“ (Magyar Nyelv, 1911—-1915.) magyarázatában 
a török névadás lélektanát is tekintetbe vette, egész újszerű módon. 
Nyelvtudományi irodalmunk legnagyobb szabású munkálatának, a 
Magyar Etymologiai Szótárnak pedig, melyet fáradhatatlan munka
társával, Melich Jánossal együtt oly kitűnően szerkesztett, elhunytá- 
val egyik erős oszlopa dőlt ki idő előtt.

Foglalkozott rendkívül erős kritikával a magyar őstörténet egyes 
kérdéseivel is (1. A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány ; Nyelv-
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tud Közlemények 1918—1927). A népnyelv iránt való érdeklődéséről 
a Magyar Nyelvben megjelent „Pótlékok a magyar tájszótárhoz“ 
tanúskodnak. Sürgette egy részletes magyar nyelvtan megírását is s 
e célból elvi alapon állapította meg a leíró és történeti nyelvtan hatá
rait (Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan. Magyar nyelv 1927). Ugyan
csak elvi alapon tette  vizsgálat tárgyává a nyelvhelyesség kérdését 
is, s ezzel kapcsolatban eddig figyelembe alig vett nehézségekre muta
to tt rá (Nyelvhelyesség és nyelvtudomány. Magyar Nyelv, 1931).

Általában Gombocz minden munkáját a tárgy legalaposabb 
ismerete s rendkívül éles megfigyelő és ítélőképesség jellemzi. De 
éppen ezért oly világosak és könnyen áttekinthetők is e tanulmányok. 
Nagy érdeme az is, hogy különféle új nyelvtudományi fogalmak 
számára igen megfelelő magyar műszavakat alkotott. Ezek közül 
több ma már állandó szereplője iskolai nyelvtanunknak, illetőleg sti
lisztikánknak is. Mindehhez hozzájárul még stílusának nagy szaba
tossága, változatossága, finomsága. Látszik, hogy végigjárta a francia 
stílus iskoláját is, amit egyébként néhány régebben megjelent roma- 
nisztikai tanulmánya is bizonyít.

Hasonló erények jellemzik tanári munkásságát is. Mint a báró 
Eötvös-kollégium tanára s egyetemi magántanár, majd mint kolozs
vári, illetőleg később budapesti egyetemi tanár s a b. Eötvös-kollé
gium igazgatója egyaránt igen mély hatást ért el. Hogy mily gonddal 
végezte egyetemi tanári munkáját is, arra bizonyságul szolgálnak a 
magyar nyelvtörténeti előadásairól készült kőnyomatos jegyzetek. 
Ezeknek könyv alakjában való kiadása nyelvtudományi irodalmunk
ban régóta érzett hiányt pótolna.

Vonzó hatással volt mindazokra, akik megismerték, rendkívül 
szeretetreméltó egyénisége is, melyet nem változtatott meg a tudo
mányos és közéleti kitüntetések egész sora sem. A Magyar Tud. 
Akadémiában az osztályelnökségig emelkedett, a Magyar Nyelv
tudományi Társaság alelnökévé, a b. Eötvös-kollégium volt tagjainak 
szövetsége pedig elnökévé választotta meg. Tagja volt több külföldi 
tudományos társaságnak is, a budapesti egyetem bölcsészeti kara 
pedig a főrendiházban való képviseletével is megbízta. Evang. egy
házunkban, melynek mindenkor áldozatkész híve volt, mint egyház
tanácsos s a Luther-Otthon felügyelőbizottságának tagja, iskoláink
ban mint érettségi kormányképviselő fejtett ki áldásos tevékenységet.

Gombocz Zoltánnak, az embernek emlékét hálás kegyelettel 
fogják megőrizni munkatársai, tanítványai, tisztelői. Gombocz Zol
tánnak, a tudósnak emlékét azonban munkái még a legtávolabb 
jövőben is hirdetni fogják. Egyik legtágabb látókörű, legélesebb 
gondolkozású s legeredetibb nyelvtudósunk volt. Róla joggal mond
ható az, amit ő saját maga írt minden idők egyik legnagyobb nyel
vészéről, a dán Thomsen Vilmosról (Magyar Nyelv 1912, 5) : „Csak 
keveseknek adatott meg az a kivételes tehetség, hogy óriási területeket 
munkáljanak meg, s mégis mindenütt egyformán mélyen szántsanak.“ 

Budapest. Losonczi Zoltán.
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Leges Hómanianae.

Minden elköltözés, elválás, átalakulás szomorúsággal, fájdalom
mal jár, még akkor is, ha remény szerint rosszabbról a jobbra történik 
ez a változás. Teszem azt, egy hivatalnokot valami kis vidéki város
ból egy nagy kulturális gócpontba helyeznek á t : örül ugyan az 
elköltözésnek, de, mikor odahagyja a megszokott poros utcákat és 
a kiépített társadalmi kapcsolatokat széttépi, akkor a szívébe bele
szól valami szorongó érzés, a jövő bizonytalansága, és úgy érzi, a 
régi rosszban is volt sok jó ; vagy mikor olvassuk az öreg boldog 
házaspárnak, Philemonnak és Baucisnak, idillikus életét, bármilyen 
szép is az ő átalakulásuk az emberi szervezetből a zöldűlő fákba — 
„de gemino vicinos corpore truncos“ — mégis elfog bennünket a 
múlandóság láttára a részvét és a sajnálkozó meghatódottság. Igen, 
mert a változások a halandóság, a romlandóság kikerülhetetlen 
végzetét ju ttatják  eszünkbe, és ez semmiképen sem lehet kellemes 
érzés, ez csak a bánat mezejére terelheti eszmélkedő lelkünket.

Hasonló lelki hatásokat váltanak ki belőlünk társadalmak vagy 
egész nemzetek életfolyamatában mutatkozó változások, átalaku
lások is. A fejlődés szükséges és elkerülhetetlen, de akár simán, akár 
rázkódtatások útján álljanak elő a régi után az új mozzanatok, álla
potok, az átmenet mesgyéje körül, a határmentén, minden gon
dolkodó agy többé-kevésbbé felveti a „quid nunc?“ nyugtalanító 
kérdését. Itt valóban kapcsoljuk ki a forradalmi átalakulásokat, 
amelyek tűzhányó kitörésekhez hasonlóan lerombolnak, lávába és 
hamuba temetnek maguk körül mindent, hogy aztán csak lassan- 
lassan .induljon és fakadjon új élet a vulkanikus talajon ; marad
junk meg a zökkenéstelen haladás útvonalán, még ekkor is, amint 
tovatűnnek mellettünk az ismerős tájak, mi önkéntelen visszafor
dulunk, és szomorkodva intünk búcsút feléjük. Ez természetes. 
Hiszen az előrehaladás, a fejlődés nem mindig ad jobbat, szebbet, 
igazabbat a réginél, s a történetírás, mely visszatekint a messze 
elmúlt évezredekbe, sokszor utólag biztosan állapítja meg : meny
nyivel rosszabb, esetleg egyenesen végzetesebb lett egy-egy új kor
szak valamely nemzetre nézve, mint volt az, amit felváltott.

Nálunk, Magyarországon, a középiskolai nevelés és oktatás 
ügye a legközelebbi évtizedekben élénken példázza kisebb körre 
szorítkozva ezeket a most emlegetett igazságokat. Az 1883. 
évi XXX. te., mely először szervezte meg egységesen közép
iskoláinkat a legújabb korban, kereken 40 éven át töltötte be hiva
tását, és mindenesetre ő pallérozta ki a XIX. és XX. századok mes
gyéje körül élt magyar középosztályt, vagyis, ami ezzel egyértelmű,
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megadta e korszak magyarságának legjellemzőbb képét. Mikor e 
törvényt felváltotta az 1924. évi XI. te., akkor ennek már első bölcső- 
ringásainál ugyan sok magyar pedagógus megérezte, hogy az új 
csemete nem lesz életrevaló, úgyhogy szomorkodva és aggodalom
mal látta az átalakulását középiskoláinknak. Ez a ,,lex Klebelsber- 
giana“ minden újdonsült volta ellenére is rosszabb volt az elavult, 
vagy elavulásnak indult „lex Trefortianá“-nál. Annyira, hogy rövid 
tíz év megölte, és megszületett az új törvény, az 1934. évi XI. te., 
amit egy év múlva követett a napokban képviselőházilag letárgyalt 
újabb törvény, mely a tanügyi közigazgatást alakítja át. Ezek a 
„leges Hómanianae“ még gyakorlati kivitel szempontjából a ködös 
bizonytalanságban leledzenek, és ha eltűnődik felettük a magyar 
tanárság, a magyar köznevelők serege, aggódó lelkében akkor talán 
kialakul némi szorongás, valami bánatos hangulat: íme, temetünk 
és egyben keresztelünk, vájjon mit hoz a jövő, rosszabb lesz-e, vagy 
pedig jobb a múltnál?

Hivatali tisztemből kifolyólag is, de egyéni vonzalomból és 
érdeklődésből is az elmúlt évek alatt sokat foglalkoztam ezekkel a 
kérdésekkel úgy írásban, mint szóban és meglehetősen beléjük dol
goztam magamat. Épen azért talán nem jogosulatlanul és nem min
den alap nélkül kísérelhetem meg a válaszadást a felvetett kérdé
sekre, vagyis: az új törvények várható hatásaira vonatkozólag. 
A jövendölés ugyan nem hálás foglalkozás és mindenesetre bizony
talan kimenetelű, de viszont sokszor mellőzhetetlen. Hiszen ha 
valamit előkészítünk, akármi változást bevezetünk, annak lehető
leg előre ki kell számítani a következményeit, tehát jóslásokba kell 
bocsátkoznunk. így van ez a „leges Hómanianae“-val is. S ez eset
ben jelentékeny támasztékot nyújt a jövendölésre nézve azon körül
mény, hogy egy évvel ezelőtt az 1934. évi XI. tc.-et és most a tanügyi 
közigazgatást rendező új tc.-et meglehetősen egyhangú helyesléssel 
fogadta és kísérte az egész magyar hivatalos és nem hivatalos köz
vélemény. A társadalmi megnyilatkozások, auspiciunok tehát hatá
rozottan kedvezőek.

Ha ezt a két új tc.-et szemügyre vesszük és felelemzésük köz
ben általános elvi magaslatra emelkedünk, akkor a várható hatásai
kat a következőkben összegezhetjük.

Először a szétszórtság, a széttagoltság, vagy ahogyan a miniszter 
nevezi, az „atomizálás“ helyébe az egység, az összevontság lép. 
Kétségtelen, hegy XIX. századbeli iskolaügyünket az a hatalmai 
szellemi áramlat borította el, ami az uralkodó szellemtörténeti 
eszmék között egyéniségnek nevezhető. Amikor a köz- és magánélet 
egész területén az egocentrikus irányzat kerekedett felül, és az én 
uralma mindenütt trónra ült, ekkor szükségszerű leg bekövetkezett 
ez a köznevelésben is, már akár az iskolát aj ok kialakulásában és 
egymástól elkülönülésében, akár a tantermi oktatói munka végre
hajtásában, akár a köznevelés végcéljának a kitűzésében akarjuk 
ezt lekeresni és megtalálni. Ez a szertelen Individualismus, vagy
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amint nevezni szoktam : kiegyéniesülés azonban végső kifejlődésében 
a közületek számára romboló és pusztító hatású ; az egyén korlátlan 
érvényesülése együtt jár a közösség boldogulásának fokozódó kor- 
látozódásával, bizonyos mértéken tül a boldogulás összeomlásával. 
Nem szükséges e tényt itt bővebben bizonyítgatni, elég röviden 
ráutalni a világháborúban és azt követöleg kirobbant azon össze
omlásokra, melyek a különböző nemzetek előbbi életfolyamatait 
felkavarták, merőben átalakították. Ma viszont már ott tartunk, 
hogy a domináns eszme a közösség, a kollektívizmus lett, aminél az 
egyed eltűnik, beleolvad a nagy egészbe, és ennek iparkodik névtelen 
és szürke közkatonája lenni. Az olasz fasció, a német hitlerizmus, 
stb., ez átalakulásnak a kimagasló csúcsai; de ebbe sorakozik be 
szerényen a magyar köznevelés is a maga egységesre tervezett közép
iskolai rendszerével és összpontosításba foglalt, egységesen adminisz
trálandó összes iskoláival. Az új törvények tehát az uralkodó eszme- 
áramlatnak a megnyilatkozásai ; ugyanolyan alakulatok, mint min
den más intézmény ezeréves múltúnkban, amikor az európai hatások, 
akár nyugatról, akár más irányból érkeztek is azok hozzánk, mi- 
nálunk is kiváltották a szükséges fejlődési, átváltozási mozzanatokat.

Manapság azonban nem beszélhetünk akármilyen kollektíviz
musról. A nemzetek életfolyamatában a faj hatalma és joga érvé
nyesült. Ma nemzeti közösségről, nacionálista kollektívizmusról 
beszélhetünk csupán, a nemzetközi közösség, az internacionálék 
kora lejárt. Az embervilág is ráhelyezkedett a növény- és állatvilág 
biológiai alapigazságára : a faj az örök, az állandó, a lényeges, az 
egyed a múlandó, a korlátolt, a semmi. Épen azért a földi munka, 
küzdelem célja csak a faj szolgálata lehet, ezt kell erősíteni minden 
testi és lelki erővel; ellenben az egyén érdekeit csak ezen felül, mint 
maradékot, szabad kielégíteni, és mindig csupán annyira, amennyire 
a fajnak, a közösségnek, nincs a legkisebb ártalmára sem. Ez élet- 
íolyamati rendszerbe kell beleilleszkedni az államélet minden műkö
désének, tehát a kultúrpolitikának is. Ezért helyes, ha az 1934. évi 
XI. te. vezérlő gondolata a nemzetnevelés, és e célból a kiadandó 
tantervnek a nemzeti tantárgyakat kell fokozottabb mértékben 
tan ítta tn ia ; de ugyanezért kell a mostani új törvénynek is a közne
velés egész területén egy olyan egységes oktatási munkát bevezetni, 
mely fajunk erényeinek, kiválóságainak mindenekelőtt való ki
művelésére fekteti a fősúlyt.

Mindent összegezve megállapíthatjuk, hogy a Hóman-féle tör
vényeket két vezérlő eszmei irányítja : az egység és a nemzeti közös
ség. Ezek valóban hivatva vannak új korszakot teremteni a magyar 
köznevelés terén, és talán akkor sem tévedek, ha azt mondom, hogy 
ez az új korszak a nemzeti közművelődés szempontjából értékesebb 
lesz a réginél, mert ebben a nemzet, a faj a fejlődés főiránya. Ne 
felejtsük, hogy az 1883. évi XXX. te. az 1. §-ában ezt mondja : 
,,A gimnáziumnak és a reáliskolának az a feladata, hogy az ifjúságot 
magasabb általános műveltséghez juttassa“ ; ezért történt, hogy
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évtizedeken keresztül fiainkat és leányainkat e célkitűzés szerint 
megtelítették az általános emberivel és majdnem kirekesztették 
belőlük a faji közösség ápolását. Mikor aztán a világháború vége 
felé és az őszirózsás forradalom alatt a feltámadó viharok ellen 
egyedül a faji öntudat és közösség nyújthatott volna védelmet, akkor 
középosztályunk zöme idegenül állt a kísértéssel és ostromokkal 
szemben, kisebb felében pedig egyenesen odaszegődött a nemzetünk 
sírásói közé. Ellenben az 1934. évi XI. te. 1. §-ban célkitűzésül a 
„magyar nemzeti művelődés“ van hangsúlyozva, és ez a más cél 
más utat is követel magának, hogy elérhető legyen. S ha ehhez hozzá
vesszük azt a reformot, ami az új tanügyi közigazgatásban érvényre 
jut, és amelynek gyökere közel kétszázados múltba, a Mária Terézia 
korabeli 1776-os „Ratio educationis“-ba nyúlik vissza, vagyis nem
zeti hagyományokat kíván feleleveníteni, akkor jogosan mondhatjuk, 
hogy köznevelésünk iránytűje a jövő időben a magyar fajiság mágnes
sarka felé mutat. így kerülünk e téren az uralkodó koreszme hatása 
alá ; így csendül meg közoktatásunk berkeiben egy új dallam, mely 
a jövő zenéjéhez a legharmonikusabban illeszkedik ; így lehetünk 
mi, magyartanárok, a kívánatos fejlődés élharcosai, nem vezérkedésre 
áhítozó és kitűnésre sóvárgó hiú tábornokok, hanem az első sorban 
küzdő közkatonák.

Bizalommal és reménykedve nézhetünk tehát az új közoktatási 
törvényeink felé. Persze, nagyon sok függ a végrehajtástól, a dologi 
és személyi kiviteltől, megszervezéstől. Ezzel foglalkozni most messze 
vezetne feladatunktól, annál is inkább, mert ezek a végrehajtási 
utasítások még nincsenek kiadva. „De ignotis autem nihil, nisi 
bene“, vagyis feltételezhetjük, hogy azok is olyan jók és sikerültek 
lesznek, mint a törvénycikkek. S akkor márcsak mi leszünk hátra, 
tanárok és tanítók, akiknek kezében fog nyugodni a várható ered
mény. Mert minden köznevelési reformnak, minden iskola jóságának 
és rosszaságának az alphája és ómegája a tanár és tanító, akinek 
egyénisége, személyének rátermettsége, buzgalma, munkája még a 
jóból is rosszat és fordítva : még a rosszból is jót varázsolhat elő. 
Nem lehet olyan jó törvény, bölcs tanterv, fényes iskola, gazdag 
felszerelés, fogékony tanulósereg, amiből egy lelkiismeretlen, rest, 
közönyös nevelő a semmivel egyenlő értékű eredményt ne bírna ki
hozni, és ugyanígy van ez a másik oldalon is. Amikor tehát új tör
vényeket bírálunk, kifogásolunk, vagy pedig dicsérünk, magasz
talunk, sohase feledkezzünk meg önnönmagunkról, hanem 'ellen
kezőleg : újítsuk meg tanári fogadalmunkat, amely elkötelez ben
nünket az eszmények szolgálatára, testi és lelki erőink, képességeink 
önzetlen és maradéktalan odaáldozására.

Debrecen. Dr. vitéz Bessenyei Lajos.
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Modern gondolatok a nevelőoktatásban.

A XX. század a gyermek százada. Modern pedagógusok és psy- 
chológusok jelennek meg és hirdetik a gyermek szabadságát és jogait. 
Hangsúlyozzák, hogy a régi nevelésben a tanító neveli a gyermeket, 
az újban a gyermek neveli önmagát. Meglehetős sötét képet festenek 
a nevelésről, ahogyan azt a háború előtt elképzelték, és még ma is 
általánosságban felfogják. Szemére vetik, hogy teljesen figyelmen 
kívül hagyja azt a törekvést, mely a gyermekben és ifjúban annak 
önnevelési képességeit fejleszti ki. Adolphe Fernere, a kiváló szocio
lógus-pedagógus hangsúlyozza a gyermek szabadságát és egyéniségé
nek tiszteletben tartását.

A svájci Tessin-ben egy iskolát „derűs iskolának“ , „L’Ecole 
sereine“-nek neveznek el. A tanuló szép sikerrel végzi ott tanulmá
nyait, csak ne korlátozzák a felnőttek az ő szabadságát, vegyék 
komolyan egyéniségét és engedjék, hogy ő maga is kivegye önneve
léséből az őt megillető részt.

Modern pedagógiai munkákban olvasunk a „mértékre szabott 
iskoláról“ (,,1’école sur mesure“), Edouard Claparéde genfi pedagógus 
elmés ötlete, mely eljutott már Chile, Brazília, Mexiko pedagógusai
hoz is.

Érdekes példával világítja meg Gustave Rodrigues, francia 
pedagógus író, a tanuló aktivitásának és szabadságának szerepét. 
„A mi múzeumainkban“ — írja — „mindenre az van írva : ,Défense 
de toucher1. Ezzel szemben a modern gondolat az lenne, ha a tár
gyakon ez lenne olvasható : „Priére de toucher“ .

Ezzel a sokat hangoztatott szabadsággal azonban a nevelőnek 
csínján kell bánnia nagyon. A sok túlzás szélsőséges vágányra terel
heti a nevelést, s igen különös képet nyújt az iskoláról. Ma már nem 
csupán a psychológusok vizsgálatai bizonyították be, de minden 
laikus is világosan látja, hogy nincs két egyenlő gyermek. Nemcsak 
egy és ugyanaz a gyermek sajátítja el különböző fokban a különböző 
tantárgyakat, de különbözik minden egyes tanulóban az érdeklődés 
foka és élénksége, a figyelem erőssége és tartam a, az emlékezet biz
tonsága, az értelem élessége, a tanuló hangulatának, kedélyének 
színe, — szóval: egész munkabíró képessége.

Modern pedagógusok előtt nem ismeretlen az sem, hogy az intel
lektuális fáradtság nem egyéb, mint a figyelemmel való visszaélés 
eredménye.

A psychológián alapuló pedagógia embere pedig jól tudja, hogy 
a legtöbb tanuló nem azért figyelmetlen, mert haszontalan, rossz 
gyerek, akinek kettős érdemjegyet kell kapnia magaviseletből, hanem 
mert — mint azt Kraepelin igen szellemesen megjegyezte — a figyel
metlenség az agy velő biztosítási szelepe az elfáradás ellen.

Fiziológiai, psychológiai tanulmányok, gyermekfejlődéstani isme-
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retek nélkül nem lehet jó az iskola-rendszer, s hivatott nevelő a tanár. 
Ezeknek a lélektani megállapításoknak megfelelően alakult ki a sok
féle nevelési és oktatási eljárás Európában és Amerikában egyaránt. 
Bizonyára minden pedagógus hallott Montessori, Decroly, Kerchen- 
steiner, Dewey, Miss Parkhurst, Winnetka, Washburne és még sok 
más pedagógus egyéni elgondolásairól, a jénai, a hamburgi iskolák 
sajátos tanítás-tervéről. Mindegyik keresi azokat az értékes lehető
ségeket, melyeket a fejlődő gyermek hasznára fordíthat.

Arra a természetes kérdésre, hogy melyik a legjobb ezek közül 
a módszerek közül, talán ezt felelhetném : egyik sem — és mindegyik. 
Túlzásaiban egyiket sem volna kívánatos követni, viszont mind
egyikből meríthetünk értékes eljárásokat nevelő és tanító mun
kánkhoz.

A módszereknek és egyéni iskoláknak ez a sokasága minden
esetre mutatja azt a keresést, tévelygést, amelyben a nevelő meg 
akarja találni azt a legtökéletesebb formát, nevezzük most már 
„derűs iskolának“, „munkaiskolának“ vagy „új iskolának“, melyben 
az ifjúság a legkevesebb feleslegesen elpocsékolt energiával a legtöbb 
eredménnyel a legszerencsésebben fejlődhetik.

Az individuálpsychológia óriási értéke a nevelés szempontjából 
az, hogy lélektani magyarázatát igyekszik adni minden gyermeki 
hibának, idegességnek, rossz szokásnak, eltévelyedésnek.

A psychológia lesz tehát a nevelés alapja. A gyermek öntevé
kenysége nevelő eljárásunk középpontja, fő tényezője. Természetes, 
hogy ennek a felfogásnak megfelelően az iskolának, a nevelésnek és 
a tanításnak is változnia, fejlődnie kellett.

Nem szándékom itt az új nevelés modern, esetleg hipermodern 
iskoláiról beszámolni. Európai és amerikai tanulmányutam keretében 
főképen a tradíciókon alapuló nyilvános iskolákat látogattam meg, 
amelyekben ma már szintén igen sok valósult meg az új neveléssel 
kapcsolatos eszmékből.

A modern pedagógiai elgondolás igyekszik megtörni az iskola 
merev kereteit, s minél több mozgást, elevenséget, életet vinni a 
gyermek második otthonába.

A haladó irányzat iskolájában nem osztály van, hanem munka
terem ; nincs óra, hanem közös foglalkozás, nincs lecke, de van 
munka. Minden tanulási tárgynak megfelelő munkaterem van. A tanár 
ügyessége, leleményessége és ízlése szerint szakkönyvtár, folyóiratok, 
szemléltető eszközök, vetítőgépek, grammofon képezik az illető munka
terem felszerelését. A falakat képek, a szobát szobrok díszítik. Az 
ilyen berendezésű iskolában a tanuló minden tárgynak megfelelő 
speciális környezetben végzi munkáját, s e mellett stílusérzéke, mű
vészi és esztétikai ízlése is fejlődik.

Lépjünk be Észtországban egy tartui leányközépiskola vallástani 
termébe. A falakon köröskörül vonuló bibliai képek, harmonium, az 
asztalon levő Szentirás a tanulót már a belépéskor a megfelelő han
gulatba hozza, s bizonyára erősebben fegyelmezi, mintha valamelyik
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osztályteremben lenne a hittan-óra, különféle szemléltető képek 
árnyékában.

Ugyancsak Tartuban az észt, tehát az anyanyelv munkatermé
ben több irodalmi kép között érdekes tábla ábrázolja a finn-ugor népek 
családfáját. Berlinben a francia teremben látható Franciaország és 
Páris térképe. Híres francia festők képeinek művészi másolatai. 
Könyvtár, a Kis Larousse 15-—20 példányban, grammofon, vetítőgép.

Ugyancsak egy másik berlini iskolában a történelem-földrajz 
szaktermeket olvasóterem köti össze, melyben szakkönyvtár mellett 
folyóiratok és napilapok sokasága áll a tanuló rendelkezésére. A föld
rajzi teremben egyik tanuló nagy homokládában az Alpok hegy
rendszerét alakítja, a másik képeket keres a vetítéshez, a harmadik 
a táblára rajzol a következő órára.

Rigában a matematika termében különféle grafikus ábrázolások, 
mértani testek, kiváló matematikusok képei jelzik Pythagoras 
műhelyét.

Meg kell még említenem a sok szép virágot, csinos függönyöket ; 
mindez arra való, hogy az iskola rideg kaszárnyaszerűségét az o tt
honnak meleg, derűs hangulatával cserélje fel. Mert az iskola és otthon 
nem lehet két külön világ, amelyik közül egyik a szükséges rossz, 
a másik pedig a felszabadulás, az élet. Iskola és otthon csak úgy lehet 
kedvező hatással a gyermek fejlődésére, ha egészséges, harmonikus 
életformává olvad össze.

És így tovább találunk szaktermeket még több európai ország
ban, mint például Hollandiában, Franciaországban, Angliában, az 
északi államokban, valamint az Amerikai Egyesült Államok igen sok 
iskolájában.

Az iskola külső kereteiben való megváltozása együtt jár bizonyos 
változásokkal a belső munkában.

Az a törekvés, mely az iskola merevségét az otthon közvetlen 
melegével kívánja felcserélni, könnyen vezet ahhoz a gondolathoz, 
hogy a tanítást is közelebb kell vinni a gyakorlati élethez.

A középeurópai államokban, különösen a középiskolában a 
tanítás még túlságosan intellektuális. Hiszen ha végignézzük a taní
tásterveket, azt találjuk, hogy rohamos lépésben és arányokban széle
sedett és gyarapodott az utóbbi néhány évtizedben az egyes tan tár
gyak terjedelme. A Tantervekben azonban az ennek megfelelő köny- 
nyítést a kívánatos és szükséges arányokban nem találjuk meg. 
Á szaktanárok, amilyen bőkezűek és nagylelkűek más tárgyainak 
csökkentésénél, éppen olyan féltékenyen őrzik a saját tárgyaik óra
számát. Pedig a nevelőoktatás nagy, összefogó és harmonikus cél
kitűzését, mely a művelt, jellemes, felsőbb tanulmányokra képes, 
életrevaló vallásos ifjúság képzése, nem szabad sohasem szem elől 
téveszteni és elveszni engedni az aprólékos, kicsinyes részletkérdések 
özönében.

Közép-Európa tanítási rendszerének ez a jellemző intellektuali- 
tása nagy mértékben enyhül az angol elgondolásban. Az ango 1 day
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schoolban igazi otthont találnak a növendékek. O tt a tanuló a napi 
munka különböző periódusaiban a maga testi és szellemi életét majd
nem teljesen kiéli. Egyenlő értékelésben részesül történelem, francia, 
mennyiségtan, úszás, tennisz, ebéd, játék, pihenés, szórakozás. 
Mikor délután 4 óra körül hazamegy a vidám csapat, a legtöbb tanuló 
minden holnapi gondtól menten élvezheti családját és otthonát. 
A felsőbb osztályok házi munkáját is szabályozzák a tanárok. Egy 
londoni leányközépiskolában például egyik napról a másikra a 
tanulók házi feladatul legfeljebb másfélórai munkát kaphatnak.

Jóllehet az angol középiskolát a tradíciók kemény szelleme s 
individuális történeti múlt jellemzi, sok modern gondolat ju t érvényre 
nevelő oktatási rendszerében, melynek főtörekvése a jellemképzés 
és az életre nevelés.

Az olasz középiskolák irányzatában megnyilvánuló erős specia
lizálódás talán egyrészt szintén a gyakorlati szellem megvalósítását 
célozza. Olyan erősen érvényesül ez a jelenség Olaszországban, hogy 
egyes intézetek a középiskola eredeti jellegét úgyszólván teljesen 
elvesztették. Olaszországban van :

1. Humanisztikus gimnázium.
2. Természettudományi líceum.
3. Műszaki középiskola.
4. Szakiskola jellegű középiskola.
5. Képzőművészeti líceum.
Ez a sokféle specializálódás rendkívüli jelentőségre emelkedik 

azáltal, hogy a tanulók már a középiskolákból bizonyos szakisme
rettel elhelyezkedhetnek a gyakorlati életben, s így az egyetemek 
felé való tolongás természetes úton szabályozódik, a szellemi prole
tariátus tömegek képződésének veszedelme pedig sokkal kisebb. 
Viszont, aki az egyetemen vagy főiskolákon akarja folytatni tanul
mányait, sokkal alaposabb szakismereteket visz magával, mint más 
országokban.

Ugyanez a gondolat ju t kifejezésre az észt középiskola szervezeté
ben is. A vidéken kertészeti, gazdasági, a fővárosban és nagyobb 
városokban humanisztikus, reál és kereskedelmi irányzatú.

De nemcsak az iskola szervezetében, a tanítástervben is több 
olyan újítást találunk, amely a gyakorlati élettel hozza szorosabb 
kapcsolatba a nevelő oktatást.

A Skandináv államok majdnem minden iskolájában, Angliában, 
Ausztriában, Németországban szórványosan láthatunk asztalos és 
lakatosműhelyeket a fiúiskolákban ; asztalosműhelyt, varróműhelyt 
és konyhát a leányiskolában. Amerikában és Belgiumban még nyom
dát is láttam, ahol a tanulók az iskola újságját maguk szerkesztik, 
szedik és nyomják. Egy iskolában éppen ottlétemkor mosolyogva 
forgatta a gépet egy kis fiú, s nyújtotta át nekem a legfrissebb pél
dányt. A terem másik végében néhány tanuló már a következő szám 
szedésébe merült el.
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Az ilyenfajta szellemi munkával összekötött testi munkának 
nem csupán egészségi szempontból van nagy jelentősége, nemcsak 
fokozza a túlságosan értelmi munkára fogott ifjúság gyakorlati 
ügyességét, de szociális szempontból is figyelemre méltó, amennyiben 
megtanulják, hogy nem a munkák között van különbség, de a telje
sített munka minősége, eredménye közt. Mily boldogan mutatja fel 
a svéd kis leány a szépen sikerült kis asztalt vagy gyertyatartót,

FIZIKAI MŰHELY. SOFIA. GYAKORLÓGIMNÁZIUM.

milyen büszke a kis diák a maga gyártotta kulcsra, hamutartóra vagy 
más hasonló praktikus dologra, mely az ő műve.

Egy stockholmi tanítónőképzőintézet növendékei elkészítették 
fizika és slöjd tanáruk vezetése mellett az összes fizikai eszközöket, 
amelyre a népiskolában szükség van. Bulgáriában pedig a gyakorló 
főgimnáziumban berendezett műhelyben a fizika szakos gyakorló
tanárok és a VII. és VIII. osztály tanulói készítették a legösszetettebb 
eszközöket és gépeket a természettan tanításához.
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Hazánkban amilyen szépen indul a kézi ügyesség képzése az 
elemi iskolában, úgy megszakad a középiskolai nevelőoktatásban. 
Tudomásom szerint Gaál Mózes főigazgató, igazgató korában rende
zett be iskolájában, a tisztviselőtelepi gimnáziumban, asztalos- 
műhelyt. Nem tudom azonban, nem a meg nem értett úttörők közös 
sorsa jutott-e neki osztályrészül.

A fejlődés örök törvénye szerint a modern berendezésű iskolában 
meg kell változnia tanítási eljárásunknak, a módszernek is. A szel
lemi elfáradás és túlterhelés leküzdésére mind nagyobb tért hódíta
nak a középiskolai tanításban is az új módszerek. Sokkal kevésbbé 
fárad és sokkal nagyobb szellemi teljesítményre képes az a növendék, 
akit részben abba a valóságba, részben abba az illúzióba helyezünk, 
hogy azt teszi, amit ő akar. Az a tanuló, aki az úgynevezett feladott 
leckét nagy fáradsággal sem képes megtanulni, órák hosszat olvas, 
ír, képeket gyújt ugyanarra az órára abban a boldog tudatban, hogy 
azt teszi, ami neki tetszik.

Németországban gazdag változatban láthatjuk az iskolák hosszú 
sorát a konzervatív irányú intézettől egészen a legszélsőségesebb új 
iskola-típusig. Minden pedagógus megtalálhatja it t  a maga kedvére 
valót, mégpedig a legtökéletesebb formában.

Hágában egy Dalton-rendszerű városi leányközépiskola érdekes 
példája annak, miként lehet a szabadság túlzott és szertelen értel
mezését szigorú fegyelemmel a modern pedagógia helyes útjára terelni. 
Minden tanuló megkapja minden tárgyból annak egy hónapi anyagát, 
négy hétre felosztva. Hogy már most milyen sorrendben végzi el a 
munkát, az az ő dolga. Rendelkezésére és segítségére vannak a szak
tanárok, laboratóriumok, könyvtárak. Az elvégzett munkáról számot 
ad tanárának, aki a heti ellenőrzőlap aláírásával jelzi, hogy tan ít
ványa dolga rendben van. A legideálisabb individuális munka folyik 
ebben a középiskolában, és hogy eredményes munka, arról az érettségi 
vizsgálatok átlagnál jobb eredménye tanúskodik. Az iskola eredetije 
a JNTew-Yorkban, körülbelül húsz évvel ezelőtt keletkezett Miss 
Parkhurst intézete. Tanításuk középpontjába kultúrtörténetet helyez
nek el, a nevelésben pedig főcéljuk az individuális munka és a 
vele kapcsolatos felelősség érzésének és tudatának kifejlesztése. 
Minden tanuló maga állapítja meg napi elfoglaltságát, ő felelős ideje 
felhasználásáért és munkája eredményéért. Osztályzat nincs. Jel
szavuk : Freedom to progress.

Az iskola kilencemeletes hatalmas épület. A tetőn játszótér 
van, alatta két nagy tornaterem. Minden emelet berendezése meg
felel a különböző korú és képességű tanulók számára kijelölt munka
tervezetnek. A kilencedik emeleten az egész kicsinyeket és Óvodásokat 
helyezik el. Az alsóbb emeleteken fokozatosan a magasabb évfolyam 
tanulóit találjuk. A mi középiskolai növendékeinknek megfelelő kor
osztályok az ötödik, negyedik és harmadik emeleten vannak. Az 
ötödik emelet tanulói (10—15 évesek) Amerika történetével és az
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európai államok középkori történetével foglalkoznak főképpen. 
Tanulnak még matematikát, természettudományokat, nyelveket, 
szociológiai ismereteket. Minden tárgynak külön munkaterme, labo
ratóriuma van. Még a folyosót is maguk a tanulók alakították át 
olyképpen, hogy minden ajtót különböző stílusú kapuvá építettek át. 
Az olasz, spanyol, holland kapu mellett elhaladva, elérkezünk a fo
lyosó végéig, ahol a tanulók éppen ottlétemkor kalapácsolták össze egy 
nagyszerű keresztes hajó vázát. Természetesen ezeket amunká 
latokat megfelelő történelmi, művészettörténeti tanulmányok 
előzték meg.

A negyedik és harmadik emeleten vannak a felsőbb évfolyam 
tanulói, akik a különféle szaktermekben, könyvtárakban, laborató
riumokban készülnek a magasabb tanulmányokra és a College-ekben 
megkívánt felvételi vizsgákra (College Preparatory.). Egy tanár 
egyszerre négy-ötnél több tanulóval nem foglalkozik. Ezen az eme
leten van még az üde zöld és sárga színekben pompázó tavaszi han
gulatú ebédlő, ahol 6—7 személyes kis asztaloknál költik el a tanulók 
déli étkezésüket.

A második és első emeleten találjuk az előkelő ízléssel berende
zett fogadószobákat és irodákat. A földszinten egy hatalmas előadási 
termet, valamint az orvosi rendelőt. Egy tanulónak sem szabad 
addig reggeli munkáját megkezdenie, míg az orvos a torkát meg 
nem nézte.

Pár lépcsővel lejjebb a hatalmas azúrkék uszodába jutunk. 
Ide jönnek fürödni a tanulók délelőtti munkájuk után, ebéd előtt.

A tandíj ebben a három évfolyamban évi 400, 600, 750 dollár és 
150 dollár az ebéd évi díja.

Gazdag felszerelés, modern higiéniai berendezések, művészi ízlés, 
megfelelő hangulat az iskolai munkának tökéletes keretét adják. 
A mi pedagógiai tradícióinkra épített elgondolásunk talán kissé sok
nak találná a tanulóknak túlságos korán ju tta to tt és kevéssé kor-

'o tt szabadságot, mely a munkában nélkülözi a megfelelő nyugodt
ságot, mélységet és rendszerességet.

Ma már azonban az európai országok középiskoláiban is mind 
jobban távolodik a modern tanítás a magyarázattól és feleltetéstől, 
és erősen halad a tanuló aktivitásának és egyéni képességeinek kifejtése 
felé. Természetesen, mint minden újításnak, úgy ennek is megvannak 
a maga kilengései.

Itt merül fel azután az érettségi kérdése. Az utóbbi idők reformjai 
ennek a — mondhatjuk — vizsgák rémének a rendszerén igyekeznek 
enyhíteni s kiszabadítani azt merev kereteiből. Észtországban rá
jöttek már arra, hogy sok álmatlan éjszakától, felesleges idegességtől 
és izgalomtól szabadítja meg az ifjúságot az érettségi eltörlése. 
A tapasztalat azt m utatta meg, hogy a VIII. osztályos végbizonyít
vánnyal, külön érettségi vizsga nélkül, is lesznek kiváló orvosok, 
képzett tanárok, igazságos bírák.
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Majdnem valamennyi európai államban vannak szabadon vá
lasztható tárgyak is az érettségi vizsgálaton. Érdekes és jellemző 
levelet kaptam nem régen Indiából. Ebben egy középiskolai igazgatá 
azt kérdezi tőlem, melyek azok az érettségi tárgyak Magyarországon* 
amelyeket a tanuló maga választhat. Fel sem tételezi, hogy

MISS PARKHURST DALTON-RENDSZERŰ ISKOLÁJA. NEW-YORK.
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nincsenek ilyenek. Remélhetőleg az új középiskolai reform küszöbén 
talán nem leszünk nagyon messze attól a természetes gondolattól, 
hogy a kötelező magyar nyelv és irodalom, valamint a nemzeti tör
ténelmen kívül, minden tanuló maga választhatja meg a neki leg
kedvesebb tárgyakat az érettségi vizsgálaton.

De bármilyen legyen is az iskola szervezete, bármily kifogástalan 
annak tanterve, felszerelése és vezetése, a munka sikerét csak a 
tanár megfelelő képzettsége, anyagi függetlensége és hivatás-szere- 
tete biztosíthatja.

Itt kell rámutatnom tanárképzésünknek arra a sarkalatos hiá
nyára, hogy nálunk psychopedagógiai értelemben vett tanárképzésről 
nem beszélhetünk. Gyermektanulmány, gyermekpsychológia, fizio
lógia csak a legújabb időkben kerültek itt-o tt a tanárképzésbe, de 
korántsem olyan mértékben, mely kívánatos és szükséges lenne.

Szeretném itt megemlíteni az ifjú tanárnemzedéknek azt a 
modern és tudatos pedagógiai képzését, melyet Görögországban lát
hatunk. Az egyetemhez kapcsolt gyakorló gimnáziumban (Ecole 
expérimentale de l’Université d’Athénes) kapják a tanárjelöltek 
gyakorlati kiképzésüket. A gimnázium a legmodernebb kísérleti 
eszközökkel felszerelt pedagógiai és pszychológiai laboratóriumokkal 
rendelkezik. Az egyetemi hallgatók, miután elvégezték tanulmá
nyaikat, s megszerezték a diplomát, gyakorlati éveiket ebben az 
iskolában töltik. A gyakorlatok a tanítás módszereire, a pedagógiai 
kísérletek gyakorlati alkalmazására, a tanulók psychológiai meg
figyelésére terjednek ki.

Iskolaépület és berendezés, szervezés, tanterv, módszer, tanár
képzés azok a tényezők, melyeknek harmonikus fejlődésben kellene 
létrehozni azt az iskolát, mely a gyermek iskolája lenne, ahol az a 
maga életét élheti.

Nyilvánvaló dolog, hogy az a munka, amelyet kedvvel végez 
a tanuló, amelyben érzi a maga élni akarásának szabad lehetőségeit, 
kevésbbé fárasztja és aránytalanul nagyobb teljesítményekre teszi 
képessé. Míg a tanterv túlságos követelménye, a hibás tárgyfelosztás 
és rossz órarend, az osztályok túlzsúfoltsága, a vizsgálati rendszer 
merev formalizmusa, a házifeladatok szabálytalan megoszlása, az 
otthoni magánórák sokasága, a túlhajtott sportolás és tréningek mind 
megannyi okozói a tanuló idegrendszere ellen irányuló merényletnek, 
az ő testi és szellemi túlterhelésének. Legfőbb tényező azonban úgy 
ebben, mint bármelyik pedagógiai problémában a tanár egyénisége, 
hivatottsága és képzettsége.

Ő ad lelket az iskola életébe, az ő kezében van a fejlődés és 
haladás kulcsa. De viszont az ő lelkiismeretét terheli a visszafejlődés 
és helytelen fejlődés súlyos vádja is. Ez a tény teszi elsősorban fon
tossá nem csak a tanárképzésnek modern és a legmagasabb pedagógiai 
követelményeknek megfelelő megszervezését, hanem a tanár tár
sadalmi súlyának emelését is.

Budapest. Arató Amália.
2
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A z új magyar nyelvi és irodalmi tanterv elé.
i i .

Az utóbbi négy-öt év folyamán sok gondolatkeltő cikket olvastam 
Szemlénkben, s nyomukban tám adt reflexióimnak szerettem volna 
hozzászólás formájában kifejezést adni. Az volt a gondolatom, hogy 
visszhangra visszhang kélhet, az egymástól távolélő kartársak közt 
eszmecsere támad, a kérdés eleven marad, s a megoldás útján előre
lendül. De még ha ez az utóbbi nem is következnék be tantervileg 
meglátható formában, nevelői és módszeres eszmecserénknek lehetnek 
olyan eredményei, amelyek a tantervben megszabott kereteken belül 
is érvényesíthetők, vagy talán később válnak megtermékenyítő 
erőkké. Akár egyik, akár másik következik be a két eset közül, 
vagy még ha egyik sem következnék be, a Szemle cikkeinek gondolatait 
megóvjuk a pusztaságba bekiáltott s ott üresen elhangzó szó szomorú 
sorsától, mert legalábbis beszélgettek egymással azok, akiket a 
távolság elválaszt egymástól, s nem érhet bennünket a vád és önvád, 
hogy nem akartuk észrevenni egymás gondolatait.

Négy-öt éve, hogy szerettem volna Szemlénk munkáját ezáltal 
szervesebbé tenni, mert hiszen ha cikkeinkben vannak is közös témák 
és egymásrautalások, ha vannak is közös témájú számaink, az eszme
csere fennebbi módja szorosabbra fonhatná az így szerveződő szálakat. 
Van cikk, amelyik kéri a hozzászólásokat, s utána néma csend követ
kezik. Szeretném, ha az ilyen csendbe mégis belecsendülne a várt 
visszhang, régen szeretném, de másirányú elfoglaltságom miatt 
magam részéről csak a néma visszhangnál maradtam, gondolatban 
reflektáltam. Most megkísérlem, hogy írásbeli visszhangot adjak, s 
ha időm és körülményeim engedik, a Szemle szerkesztőségének akara
tával megteszem máskor is, s még egyik-másik régebbi cikkre is 
visszatérek. Egyúttal kérem kartársaimat, hogy a dialógust foly
tassák, s a monológok monotóniáját törjék meg sűrű hozzászólásokkal.

Elsőnek Kerecsényi Dezsőnek Szemlénk januári számában fen
nebbi címen megjelent cikkét veszem (elismervén a szerző tulajdon
jogát a fennebbi címhez, s magamnak csak a Il-t vindikálom).

1. Az olvasmányanyag kérdéséhez.
Olvasókönyveinken magam is sokat bosszankodtam. Egypár 

magyar népmese, monda, görög-római hitregék, történeti 
olvasmányok, tájleírások, kevés költemény és elbeszélés : ez az anyag 
bennük. Ha az ifjú magyar emberré nevelésében nyelvünknek és 
irodalmunknak kívánjuk az első helyet — pedig jogosan — ez az 
anyag nem megfelelő, mert egyrészt nem eléggé irodalmi, másrészt 
— még ha formailag az is, nagyon széteső. Kihagynám a görög-római 
mítoszokat, hiszen úgyis tanítjuk a latin és görög oktatás körében; 
kihagynám a történeti és földrajzi olvasmányokat. Tudom, hogy a 
régebbi tanterv szerkesztői ezt nem csupán a Herbart-féle sokoldalú 
érdeklődés felkeltése s a Ziller-féle kultúrfokok kedvéért vették fel
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így. A magyar nyelv a magyar középiskola főtárgya (vájjon igaz-e, 
mikor sokkal kevesebb órában tanítjuk, mint a latint?) a közé ppont, 
ahonnan cl kell indítani a tanulót más tárgyak tanulása felé is, itt 
kell előkészíteni őt más nemzeti tárgyak, a történelem és földrajz 
tanítására, s támogatni kell őket azok tanulásában a nyelvkincs köz
vetítésével s az olvasmány művészi előadásmódjával, hangulatával 
el kell mélyíteni a nemzeti nevelő hatást. Ez a szempont helyes lehet 
a népiskolában, ahol a harmadik osztályos beszéd-értelemgyakorlat 
készíti elő a negyedik osztályban kezdődő földrajztanulást, a negyedik 
osztályos beszéd- és értelemgyakorlat pedig az ötödik osztályos tör
ténelemtanulást. De éppen ezért a középiskolában már eltekinthetünk 
újabb előkészítéstől, a történelem és a földrajz tanára elvégzi 
teljes mértékben a maga munkáját. A historikus tanár előveszi 
a történelmi forrásokat, és alkalmas részeket elolvasnak és megtár
gyalnak, s nem tehetjük fel, hogy ez a szakszerű vezetés alatt álló 
tárgyalás kisebb értékű a magyar órainál. Ha az a kifogás merül fel, 
hogy ez a szöveg nincs a tanuló kezében, az orvoslás módja nem 
nehéz, a történelmi tankönyvet ki lehet olvasókönyvvel egészíteni. 
Spengler egyenesen azt ajánlja, hogy a nemzeti (mint ő nevezi : 
„politikai“) nevelésnél nagyon bőséges olvasókönyvünk legyen, ezt 
kísérje a rövid és velős megtanulandó szöveg, de azt aztán tanulja is 
meg a tanuló. Azt hiszem, ez nem rossz tanács. Mutatis mutandis 
hasonlót mondhatunk a földrajzról is. A magyar nyelv és irodalom- 
tanítás körében csak annyiban maradna meg a történelmi és a leíró 
(földrajzi, természetrajzi) olvasmány, amennyiben irodalom.

Az I—III. osztály olvasmányanyag tisztán irodalmi volna és 
kiválogatásánál valóban érvényesülnie kellene az ifjúsági lélektani 
szempontnak. Ifjúsági íróinknak nagyobb teret kell nyerniök ; s még 
az is szükséges volna, hogy velük az otthon olvasott „kiskönyvtári“ 
olvasmányaik egy részét megtárgyaljuk. Kezébe adjuk a „Két koldús- 
diák“-ot, „Jelki András kalandjai“-t, „Rontó Pál“-t, „Robinson“-t, 
„Gulliver“-t stb., s vájjon megbeszéltük, vagy megbeszéljük-e velük? 
Az iskolai olvasmány tárgyalás belé vezetné őket abba a látásba, 
amellyel az irodalmi olvasmányt szemlélniük kell, s otthoni olvasásuk 
alapján megbeszélnők velük a tárgyalt műveket. Bizonyos, hogy így 
az olvasmány megértése alaposabbá, átélése élénkebbá, nevelőhatása 
mélyebbé válhatnék. Néhány szempont felvetése —, kik a történet fő
szereplői, mikor és hol történt az esemény, mi benne a legfontosabb, 
legérdekesebb, mi tetszett benne a legjobban, mi nem tetszett, mit 
írt le szépen az író (egy pár példával illusztrálva) —, s már a szerkesz 
téshez, stílustanhoz, fogalmazáshoz kaptunk igen értékes, későb
ben gyümölcsöző anyagot.

Az olvasmánytárgyalás módszerét illetőleg a magyar tanárság 
„teljesen tanácstanul“ áll. Ebben a vallomásban van valami, ami 
megdöbbent, és valami, ami vigasztal. Megdöbbent a teljes tanács
talanság, de vigasztal, hogy már látjuk tanácstalanságunkat, már 
tudjuk, hogy van „olvasmánytárgyalás“ . Mindig fogom sajnálni,
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hogy a középiskolában magam is csak ösztönszerűen dolgoztam e 
téren, mert azután megismertem, hogy van olvasmánytárgyalás,, 
van módszeres eljárás, amely mellett az olvasmány sokkal értékesebb 
nevelő eszköz, mint a nélkül. Megismertem az olvasmánytárgyalás 
módszerét, mert a pápai teológián 1929 óta lelkésztanítóképzés folyik, 
s mint ennek vezetője éveken á t sokszor jártam a pápai állami tanító
képzőben, bennvoltam a neveléstani és gyermektanulmányi órákon, 
figyeltem a gyakorlóiskola munkáját, hallgattam a tanárok tanítási 
előkészítéseit, láttam a növendékek próbatanítását, s hallottam azok 
bírálatát. Itt döbbentem rá arra, hogy annak idején mekkora peda
gógiai készületlenséggel kerültem be magam is középiskolai tanárnak, 
hiszen a háború előtt a kolozsvári tanárképzőintézetnek nem volt 
gyakorlóiskolája, pedig Schneller István régen sürgette. Tanítóképzői 
látogatásaim, mondhatni tanulmányaim után láttam igazán magam 
is, mi a tanóra módszeres vezetése, mik a különböző tantárgyak mód
szeres eljárásai, sőt egy tárgy körében is—-pl. éppen a magyar nyelv 
körében — hány különböző eljárási módot kell ismernie a tanárnak. 
Ezóta érdekel közelebbről a középiskolai módszertan kérdése is, a 
ezért figyeltem évek óta Szemlénk hasábjain kartársaim nemes buz- 
gólkodását. így történt, hogy a múlt nyáron egyik régebbi diákommal 
találkozván, aki magyarszakos tanári oklevelet szerzett Budapesten, 
kikérdeztem, mit csinált ő a gyakorlóiskolában. Előkerült az olvas
mánytárgyalás. Hogyan tárgyalták az olvasmányt? — kérdeztem. 
Erre elmagyarázta nekem azt, amit a tanítóképzőből, a gyakorló- 
iskolából már jól ismertem. Végighallgattam őt, alig-alig szólva, m ert 
kíváncsi voltam, azt mondja-e, amit én is tudok : s ő azt mondta el.

Ebből kettő derül ki. A budapesti gyakorló gimnázium gyakorló
tanárai megtanulták vagy legalább mostanában megtanulják, mi az 
olvasmány módszeres tárgyalása. Erről a részről nem kell hát szükség
képpen tanácstalanul állnunk. Másfelől az olvasmánytárgyalásnak a 
tanítóképzőben kialakult módszere fővonásaiban egyezik azzal, am it 
magasabb nívón is követnek. A népiskolai teljes módszertanhoz pedig, 
könnyen hozzáférhető pompás eszköz áll előttünk a népiskolai tan 
tervi Utasításban, amelyben a magyar nyelv kitűnő módszertana 
egymagában száznegyven oldalnyi kötetet tesz ki. (A Tanterv és 
Utasítás együttes kiadása az Egyetemi Nyomdában jelent meg, s 
potom 2 P 30 fillérért kapható.) Úgy tudom különben, hogy nem 
csekélyebb ember, mint a magyar közoktatásügy felelős vezetője, 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr ajánlotta nemrégiben a 
középiskolai tanárságnak a tanítóképzőben való hospitálást és a 
népiskolai módszertannak figyelembevételét. A fennebbiek alapján 
talán szabad nekem is a legteljesebb tisztelettel csatlakoznom e 
magas helyről jö tt tanácshoz, s mivel e pillanatban nem tudom, hogy 
a Miniszter úr a Néptanítók Lapjának figyelemmel kísérését is 
ajánlotta-e kartársaimnak, ezt a gondolatot is tisztelettel felvetem. 
Addig is, amíg az új középiskolai Tanterv és Utasítás megjelenik, ne 
restelljük kezünkbe venni a népiskolai Utasítást s a Néptanítók
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Lapját, ahol mintatanításokat is mindig találunk, s alkalmas indí
tásokat vehetünk. Ha az új középiskolai Tantervet olyan részletes 
Utasítás fogja követni, mint a népiskolait, akkor megleszünk vezér
könyvek nélkül is. S ha még mintatanítások sorozatának kiadására 
sem kerülhet a sor, középiskolai tanügyi szemléink hozhatnak minta
tanításokat, amelyeket szintén követhetnének hozzászólások. így 
középiskolai munkánk eljuthatna az öntudatos és kidolgozott, biztos, 
módszeres eljárásokhoz. Olyanféle módszeres füzeteket, aminőkre 
Kerecsényi Dezső gondolt, adnak ki, ha jól emlékszem rá, a szegedi 
polgáriiskolai tanárképző tanárai. S ha már az irodalmi ajánlásoknál 
tartunk, legyen szabad kartársaimnak emlékezetébe idéznem, hogy 
a fővárosi Pedagógiai Szeminárium vidékre is szívesen kölcsönöz ki 
könyveket, hiszen pár éve éppen ezzel az ajánlattal küldte le gyönyörű 
könyvtárának katalógusát középiskoláink igazgatóságaihoz. Vidéki 
iskoláink ma nagyon kevés új munkát tudnak beszerezni, külföldieket 
még kevésbbé, így nagy előny, ha egy dúsan felszerelt könyvtár nyitva 
áll számukra.

2 . Az elmélet kérdéséhez.
Nem egyezem meg Kerecsényi Dezsővel abban, hogy „a magyar 

nyelvtan tanításában minden fogalmi ismeretnek stiláris célú főhang
súlya van. A nyelvi pontosságra és gazdagságra való törekvés visz el 
bennünket a melléknevekhez és főnevekhez.. . “ stb. Ezt a módszerű 
anyanyelvtanítást „nyelvi magyarázat“ címen igen szépen végzi a 
feladatát megoldó népiskola, amely ma már a formális nyelvtant nem 
ismeri. A középiskola azonban nem lehet el formális nyelvtan nélkül, 
mert a tanuló idegen nyelveket is tanul, s ma már tudjuk, hogy 
tiszta közvetlen (direkt) módszerrel a modern nyelveknél sem bol
dogulunk, még kevésbbé a klasszikus nyelveknél; s végül is egyes 
gondolkozási kategóriák kifejezése lehet más a mi nyelvünkben, mint 
az indogermánban, de a gondolatforma, a kategoriális vonatkozás 
lényegileg ugyanaz. A tanulónak tehát meg kell ismernie a nyelvtan 
alapvető fogalmait, s miért ne tehetné ezt a magyar nyelv körében? 
A mai magyar nyelvtan túlméretezett anyagát azonban szívesen 
redukálnám. Amit a tanulónak igazán jól kell tudnia, az a mondat
részek és a szófajok ismerete (a mondatrészek ismeretétől csak egy 
lépés a mellékmondatok felismerése). Hangtan, szótövek, ezeknek 
a ragozásban történő változásai, denominális és deverbális ige- és 
névszóképzők a legszükségesebb mértékre volnának szorítandók. 
Elég, ha egy diák felismeri a gyakorító igét, de hogy a képzőit rendre 
felsorolja, annak igazán semminemű formai vagy tartalmi jelentősége, 
művelő jellege nincs.

A IV—-VI. osztály elméleti anyagát, ha rajtam állna, mai for
májában egészen megszüntetném. Az előadásmód megfigyelését, ami 
a „stilisztika“ feladata, már a népiskolai olvasmánytárgyalás „alaki“ 
része is végzi; már itt keresi a gyermek, mit mondott szépen az író, 
s gondolkozik rajta, miért szép, egyes szép kifejezéseket kiír a magyar 
füzetébe. Ezt a munkát folytathatja, kell ho«y folytassa a közép-
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iskola (fennebb már az olvasmánnyal kapcsolatban utaltam is rá), 
ez a munka osztályról osztályra tovább haladhat, mígnem a tanuló 
a szavakkal ki sem fejezhető stílusbeli szépségek megérzéséig, szere- 
tetéig jut. Külön stilisztikára e szerint nem volna szükség. A művészi 
előadásmód megfigyelésére azonban szükség van —- íme gyakorlat 
lett az elméletből —, s az itt szerzett tapasztalatok értékesíthetők 
anyanyelvtanításunk legfontosabb és legmagasabb gyakorlati részé
ben, az élőszóbeli és az írásbeli fogalmazásban, azaz az élőszóbeli 
előadásban és a szorosabb értelemben vett fogalmazásban.

Olvasmányi anyagul a negyedik osztályban az epikát szeretném 
látni, ötödikben a lírát, hatodikban a drámát. Még az ifjűságlélektan 
is támogatná ezt a beosztást. Tizenhárom éves koráig, a harmadik 
osztály bevégzéséig diákunk a naiv stádiumban él, azután kezdődnek 
a serdülés forrongásai. I tt kezd szűk lenni Macedónia ! Kiindulásnak 
megmaradna a T o ld i; azután következnék a magyar eposzirodalom 
bemutatása : szépen megírt tartalom, amely áthidalná a szemelvények 
hézagait. Világirodalmi eposzok. Magyar és külföldi balladák. Regény : 
Új Földesúr a kezdet, de megismerné a tanuló Dickens, Hugo, Dosz
tojevszkij nevét is (nem kell mindjárt megrettennünk, Roszkolnyi- 
kovra gondolván. Nem Dosztojevszkij munkája-e a Sztyepancsikovo 
is? Vagy nem lehetne- még a „Bűn és bűnhődés“-ből is nagyon mély 
és jóhatású szemelvényes ismertetést nyújtanunk?). Az olvasmányt 
újból kísérnék a figyeltető kérdések, különösen az egészen olvasott 
művekkel : Toldi, Toldi Estéje, Új Földesúrral kapcsolatban. Azt, 
amit a stilisztika elvégez ma, hasznos és nevelő részében legalább 
oly mértékben el lehetne végezni, mint ma.

Miért félnénk ötödikben a lírától? Talán korbácsolja a bomladozó 
szenvedélyt? Tárgyaljuk úgy, hogy nemesítse meg azt ! S micsoda 
nevelő értékek ! Magyar líra, s világirodalmi kipillantások.. .  „Welche 
reicher Himmel, Stern bei Stern“ ju t eszünkbe a költő szava, ha a 
névsort, ahonnan válogatni lehet, elgondolni próbáljuk. Mennyi bő 
alkalom a „stilisztikai“ megfigyelések további gyakorlására, szerke
zeti megfigyelésekre — minek akkor külön retorika? — s közben 
elvégezzük a „poétika“ lírai részét, sőt világirodalmat is tanítottunk, 
s közben a műismeret igényeit is fokozatosan emeltük, s az irodalmi 
műről való véleményalkotás mindig a műegészt tarto tta  szem előtt, 
miként Kerecsényi Dezső is kívánja.

Ha a negyedikes epika, az ötödikes líra-tanulmányozás gondo
latával megbarátkozunk, a drámának a hatodikban való tárgyalása 
ellen sem lesz kifogásunk. Már lélektani aggályaink is halkabbak 
lesznek, hiszen a poétikában eddig is kellett tárgyalnunk drámákat. 
A dráma megismertetése különben is hálás és gyönyörködtető : a 
szerepeket kiosztjuk, s a tanulók az órán összeolvassák a darabot: 
Irénével, Kérőkkel, Antigonéval, Oedipussal, Makrancos Hölggyel, 
Julius Caesarral nem egyszer kirpóbáltam. Nem ta rt sokáig, átlag 
két órán végzünk egy darabbal, a tanulók szívesen olvassák, a „nézők“ 
szívesen hallgatják : mindenesetre több élményük van, mint csendes
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olvasás mellett. A darabot kísérő megfigyelés most már minden 
irányú irodalmi ismeret alapvető szemléleteit összegyűjti: stílus, 
szerkezet, műfaj, epikus és lírai részek, író, emberek, jellemek.

Már Modern Gimnázium című tanulmányomban (1921) kifejez
tem azt a reményemet, hogy lesz közoktatásügyi rádió-leadás, s ha 
ma még nincs is, még leh e t; s hogy tíz klasszikus darabot az iskolai 
rádióban hallgathassa meg diákunk, az ma már nem olyan távoli 
ábránd. De még e mellett is megmaradhatnak drámaolvasó óráink, 
hiszen az olvasást, előadást úgyis állandóan gyakoroltatnunk kell.

A IV—VI. osztályban e szerint irodalommal, mégpedig világ- 
irodalommal foglalkoztunk már (irodalmat tárgyaltunk az I—II. 
osztályban is, de főleg ifjúsági irodalmat), s a „stilisztikából“ és 
,,poétikádból is elvégeztük figyeltető, munkaiskolái módszerrel, amit 
elvégezni érdemes volt. Sőt a rétorikai anyag nagy részét is átvettük, 
foglalkoztunk ugyanis a történetíráson, szónoki beszéden s a logika 
idenemvaló kérdésein kívül a szépprózai művekkel, a szerkesztéstani 
ismeretek fejlesztését pedig az I. osztálytól kezdődően műveltük. 
A történetírás műfajainak megismertetését azonban elvégzi a törté
nelem tanára a történelmi olvasmányoknál; ha pedig a szónoki beszéd 
fajait nem tanulta meg diákunk, majd megismeri őket az életben ; 
s ha nem tanulta meg, hogy a beszéd felépítése induktív vagy deduktív 
lehet, azzal nem vesztett semmit.

IV—VI. o. olvasókönyveiből — Epika, Líra, Dráma —, s azokon 
kívül is olvasott, irodalmi műveltséget szerzett a tanuló, nem betanult 
szöveg, hanem megfigyelések alapján. Megtanult beszámolni olvas
mányairól. Remélhetőleg meg is szerette az irodalmat, nemesebb 
ember lett, szebbé teszi az életét, mert szereti a szépet (Endrődi Sándor 
ismert verse értelmében).

A VII—-VIII. osztályban már könnyű lesz ilyen alapvetés mel
lett az anyagot szellemtörténelmileg rendszerezni és kritikailag mél
tatni. Itt is közös munka megy — nem magyarázó és felelő sablon. 
Vájjon nem érünk-e el eredményt? Érünk-e el így elérhető eredményt 
mai állapotaink mellett?

3. A gyakorlat kérdéséhez.
Az előbbiek után van-e még külön gyakorlat? Diákunk mindig 

munkában volt. Irodalmi művekkel foglalkozva az órán gyakorolta 
az olvasást, hogy a kifejező és szép nívóra jusson, az olvasmány
tárgyalásban mindig beszélgetnie kellett — szóbelileg fogalmazott —, 
szemlélt, figyelt és ítéletet alkotott, kedélyét és ízlését nemesítette, 
s időnként írásbeli dolgozatot is készített. Ezen a téren is sokat vét
keztünk valamikor, mennyi „tartalm at“- írattunk (viszont mennyi 
,,elmélkedés“-t írtunk még diákkorunkban)! Ma az „élmény-elve“, 
s „a fogalmazás nem reprodukció, hanem produkció“ tétele felismerésé
vel javul a helyzet. Igen figyelemreméltóak Kerecsényi Dezsőnek a 
dolgozatírást illető megjegyzései, s ami a „témagyüjtemény“-t illeti, 
Szemlénk és olvasói sokat nyernének, ha ő egy ilyen irányadó és 
eszméltető témasort közölne.

Pápa. Trócsányi Dezső.
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Néhány szó a magyar dolgozatról.

Legutóbb két érdekes cikket is olvashattunk Szemlénkben a dol
gozat kérdéséről s így talán felesleges ismétlésnek tűnik fel hozzá
szólásom. A tárgy azonban annyira fontos és életbevágó, hogy nem 
fog ártani — szerény véleményünk szerint — több szempontból is 
megvilágítani annyival is inkább, mert az említett két jeles értekező 
a felvetett kérdéscsomónak csak egy-egy pontosan körülhatárolt 
részletére kívánt felvilágosítani. Míg náluk a dolgozat közös javítá
sának, illetőleg a helyesírás gyakorlásának kérdése áll előtérben, mi 
a felsőosztályos magyar dolgozatra, s i t t  is csak az ú. n. élménydolgo
zatra szeretnők a figyelmet felhívni. Természetes, hogy egy ilyen 
rövid hozzászólás kereteiben teljességre s még csak rendszerességre 
sem törekedhetünk. I tt nyújtott megjegyzéseim nem akarnak több
nek látszani annál, amik. A gyakorlat hevében kipattant szikrák 
ezek csupán és az iskola munka-műhelyéből ellesett mozzanatok. De 
hátha akad köztük maradandóbb értékű meglátás, amelynek mások 
is hasznát vehetik. Én persze mindenütt igazi kincseket láttam meg
csillanni.

1. A régi iskola képzelt feladatok elé állította a dolgozatórán a 
tanulót. A latin nyelvű középiskolában az őszről, az erényekről 
és hasonló tételekről kellett a növendéknek dolgozatot írni — latin 
versekben. Ma már ennek a gyakorlatnak egyik felén —- szerencsére 
-—• túlvagyunk. Versekben s latin nyelven nem követelünk „önálló“ 
írásbeli munkát a gyermektől. De itt maradt mind a mai napig —• 
legalább is részben — az elképzelt, mesterségesen kitalált, valóságo
san át nem élt dolgozattárgyak uralma. A ma iskolájában még min
dig nem múlták divatjukat az őszről, a téli örömökről, a hazafias
ságról és hasonlókról írt dolgozatok. Nehogy félreértsen valaki 1 
Korántsem a tételek ellen van kifogásom, hanem a mód ellen, ahogy 
ezeket egyesek a gyermek elé tárják. Az osztály feszülten várakozik, 
mit fog a tanár úr dolgozatcímnek a táblára írni. Utána nagy a meg
könnyebbülés : hiszen a honfiúi erényről, miről még a leggyengébb 
diák is tud írni. Tud ám, de nincsen benne köszönet. Mert az ilyen
fajta dolgozat legtöbb esetben nem egyéb, mint eltanult és több
kevesebb ügyességgel alkalmazott szóvirágok lélektelen csokorba- 
fűzése. S kívánhatunk-e mást? Lehet-e várni élettől duzzadó, komoly 
élményről tanúskodó megnyilatkozást akkor, ha nem vezettük el a 
gyermeklelket az élethez, s nem az ő egyéni látásait és valóságos élmé
nyeit formáltattuk meg vele a dolgozatban? Nem az volna-e a helyes 
út, ha előbb alkalmat adnánk a gyermeknek élményeket gyűjteni, 
élni az életet s annak értékeit önálló munkával kibányászni? S csak 
azután kérni számon tőle az így felfedezett életértékeknek nyelvi és 
írásos megrögzítését? Rá kellene már egyszer nevelnünk a tanulót
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arra, hogy ne lásson áthághatatlan választófalat az iskola elvont 
•értékei meg a valóságos élet közt. Mert ma bizony az iskola idegenül 
és értetlenül áll az élettel szemben. A diák ezt érzi, látja. Az iskola 
értékeléseit elfogadja, de csak éppen hogy elfogadja és szépen utána 
is mondja, a lelkében pedig talán egy húr sem rezdül a retorikailag 
kicirkalmazott utánamondáskor. S aztán vaskényszerüséggel elébe 
áll egyszer maga az élet : mint tiltott, de éppen ezért édes borzongást 
kiváltó titok, mint a lét hivatalosan értéktelennek nyilvánított 
•oldala, mindenesetre azonban mint meg nem érte tt tényező lopa
kodik be lelkivilágába, s ösztönös biztonsággal hódítja magához. Ma 
még nem szabad élni az életet, de holnap. . .  ! Ha nem is értékes, de 
élvezetes ! így áll elő egy szörnyű kettősség, egy roppant szakadék 
a középiskola neveltjeinek, a művelt embereknek lelki életében. 
A retorikailag nevelt, szónokló nemzedék lelkében fennen csillog az 
iskolában tanult elvont értékek rendszere, alatta azonban ott háborog 
a meg nem értett élet valósága, s követeli — ha titkos utakon is — a 
maga jogait. Hány ember nyüzsög körülöttünk olyan, aki hiábavaló 
életet él. Kínos magáraeszmélések pillanataiban sajátmaguk előtt 
is feldereng olykor elfecsérelt életük értéktelensége. A belső üresség 
vagy romlottság azonban egyáltalában nem gátolja őket abban, 
hogy továbbra is szónokolják és szavalják az igazat, a szépet, az 
erkölcsöst és a vallásosat.

2. Nyissunk tá rt kaput az iskolában az özönlő életnek ! Vagy : 
oltsuk bele az iskola értékeit az élet valóságába ! Szoktassuk hozzá 
fiainkat és leányainkat, hogy ne beszéljenek és ne írjanak olyasmiről, 
ami őket meg nem mozgatta vagy éppen meg nem rendítette. Ne 
állítsuk őket olyan helyzetek elé, ahol feltétlenül hazudniuk kell 
bizonyos érzéseket és értékeléseket. Tanítsa meg őket a magyar tanár 
arra, hogy nyitott szemmel járjanak a világban, s végezzenek folyton 
megfigyeléseket. Már az utcán mennyi alkalom kínálkozik erre ! Ne 
menjen végig egy magyar fiú se az utcán úgy, hogy meg ne lássa a 
fetrengő nyomort, a koldus rongyait, a részeges züllöttségtől el
torzult arcát, a divatbábnak lélektelen ürességét, a munkanélkülinek 
hangtalan bánatát, a parasztnak és a munkásnak becsületben meg- 
kérgesült tenyerét. Látni kell tudni : ez már megindulás azon az úton, 
amely egy jobb jövő felé mutat. Aztán rendezni kezdjük az élet 
rohanó árjából kiragadott csoportokat. Hazavezetjük a tanulót saját 
családja körébe. Szembeültetjük az édesanyjával: próbálja meg 
egyszer megrögzíteni annak alakját, akiből feléje az élet legelemibb 
értéke, a szeretet melegsége sugárzik. Figyelje meg az édesapja szóta- 
lan tűrését, emésztő önfeláldozását a családjáért : s fedezze fel benne 
a kötelességteljesítés katonáját. Aztán lendítsük ki a szűk családi 
körből. Ösztönözzük, hogy éljen együtt a néppel, vegyen részt annak 
örömében és bánatában, érezze át sorsát és tanulmányozza sok-sok 
értékes kincsét, tulajdonát. Figyelgesse és tanulja meg a népi nyelv
járást, gyűjtse a népi szólásokat. Lehet ám tanulni a legalacsonyabb 
társadalmi rétegtől is ! Szép, hajlékony, sokatmondó kifejezéseket!
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S mennyi báj és zengzetesség van a népi beszédmódnak a hangszer- 
kezeiében is ! Aztán ott vannak a népmesék és a népdalok. Igazán 
nem nehéz ezek értékeit megcsillantani a tanulók előtt s őket a köz
vetlen forráshoz, a mesélő és daloló néphez elvezetni. Csak gyermek
kori élményeikre kell hivatkoznunk : s már újból ott vannak ifjaink 
a népi mesélők áhítatos hallgatói közt, mint voltak kisgyermek- 
korukban. Elég utalnunk arra, hogy a nép dalai nem elkallódásra 
való, hanem megrögzítésre váró kincsek. Különbek sok fűzfapoétá
nak agyonmagasztalt verseinél. Egyszerűbbek, igazabbak, benső
ségesebbek. Vegyenek részt ifjaink minden kínálkozó alkalommal a 
népi összejövetelekben, fonóban és kukoricafosztásban, lakodalmon 
és halotti torban. Figyeljék a népszokásokat. Nagyon sok érdekes 
és ősi elemre bukkanhatnak e téren. Az öltözködés és házberendezés, 
a babonák és más hiedelmek, időjóslás és népi bölcsesség : mind meg
annyi kincsesbányája az érdekes megismeréseknek. S a nép közt 
való elvegyülés nemcsak tanulóinkra lesz nagy hatással, hanem a 
népre is. A tanulóifjúság — a jövő művelt társadalma -—- megtanul 
foglalkozni — szeretettel és megértéssel foglalkozni! — a nép egyszerű 
embereivel, s megtanulja őket becsülni úgy, mint igazi értékek tulaj
donosát és kiformálóját. S a nép a feléje áradó szeretetet és megértést 
hálával fogja viszonozni. Nem fogja többé érezni azt a roppant 
különbséget, mely őt az úri társadalomtól elválasztja. Látni fogja, 
hogy az urak is époly becsületes, ugyanolyan érzésektől hevített és 
ugyanazon sorscsapásoktól sújtott emberek, mint ő maga. Sok min
den másképpen történik, ha már a régi iskola egész komolyságában 
fel tudta volna fogni az ifjúság néphez vezetésének nagy kérdését. 
Nem állt volna talán soha ellenségképpen egymással szemben a magyar 
életnek két egyformán értékes tényezője : a nép és az úri társadalom. 
A nemzetnevelésnek, a nemzeti összefogásnak ez a legéletbevágóbb 
feladata az iskola kezében van. A tanári rend vállaira nehezedik sok7 
sok egyéni és más gond, tépelődés mellett ez a legfőbb magyar gond 
is : a társadalmi ellentétek kiküszöbélése. S a magyar tanárság vál
lalja ezt a munkát. Vállalja büszke bizakodással. Büszkén, mert — 
íme — minden megtépázottságunk és háttérbeszorításunk, minden 
gondokkal nehezített sorsunk ellenére is mi vagyunk a nemzet jövő
jének útépítői. Bizakodással, mert eddigi sikereink ezen a téren igazi, 
tartós eredményekkel kecsegtetnek.

3. El kell vezetnünk a tanulóifjúságot a való élethez, az abban 
nyilatkozó értékekhez, mindenekelőtt a népi kincsekhez. Ennek a 
munkának elvégzésére mi sem alkalmasabb, mint a magyar dol
gozat. Csakhogy az ilyen dolgozat előállása egészen más lesz, mint 
volt a régimódi dolgozaté. Ha a természet szépségeiről akarok íratni 
a fiúkkal, először felmutatom előttük a természet átélésének útját. 
Hivatkozom arra, hogy ha az ember fáradt, ha felindult, ha lelki 
háborgás hajtja, akkor — ha sehol m ásutt -— a természetben eny
hülést talál. Meneküljünk ki a szabadba megszokott életmódunk nyo
masztó korlátái közül ! A lélek odakünn felszabadul, újra kész a vele-
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született, de elfelejtett szárnyalásra. Az ember zűrzavaros napi be
nyomásai, homályos képei a természet ölén rendeződnek legköny- 
nyebben világos és maradandó formákba. S mily színpompa a virá
gos rétben, a távol kéklő hegyekben, a folyó csillogó tükrében ! Mily 
andalító, bűbájos zene a madarak éneke vagy a tücsök egyszerű 
muzsikája ! Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy a természet 
egészséges életritmusába bekapcsolódjunk, s valóságos látásainkról 
és hangulatainkról adjunk számot a magyar dolgozatban : ez a veleje 
a tanár utasításainak.

Vagy itt egy másik dolgozatcím : ,,A magyar nép dalos kedve." 
Felhívom a tanulók figyelmét a népdal értékes tulajdonságaira. Rá
villantok arra, hogy kiváló tudós vállalkozások kezdik ma már gyűj
tögetni a népi nótákat és dalszövegeket. De olyan kincstömeggel 
állunk itt szemben, amelyet néhány tudós nem képes a leglelkesebb 
munkával sem kibányászni. Pedig a dolog sürgős : e sajátos nemzeti 
kincsünk pusztulóban van. A nép ma — a művelődési eszközök soka
sodása és rohamos terjedése korában — könnyen felejti ősi nótáit, 
s idegen, hitvány portékán kapkod. A művelt magyar ifjú tehát beáll 
a nemzeti dalkincs mentői közé. Megtanulja a nép nótáit, s vele együtt, 
énekli azokat : így a nép maga is jobban meg fogja becsülni saját 
szellemi javait, és szívósabban fog hozzájuk ragaszkodni. Jegyezzük 
is fel a megtanult dalokat — lehető nyelvi hűséggel. Ki tudja, nem 
fog-e az így megkezdett gyűjtemény idővel tudományosan is értékes 
dalgyüjtéssé duzzadni egyesek kezében?

Az ilyen ösztönzések és élmények szülte magyar dolgozat egé
szen más lesz, mint volt a régi iskola dolgozata. A régi dolgozat kép
zelt („fiktív“) témákkal dolgozott, a mai valóságos élményekre 
támaszkodik. A régi önmagában akarta a stíluskészséget fejleszteni, 
a mai elsősorban nemzetnevelő célokat tűz maga elé. A régi zárt hatá
rok közt mozgott, a mai az élet végtelenségére nyújt kitekintést. 
Régen ugyanis a dolgozat a dolgozatírással kezdődött és azzal is vég
ződött. Nem előzte meg semmi és nem követte semmi. Az élmény
dolgozat viszont a valóságkeresésnek és az értékformálásnak egy le 
nem zárt, nyitva hagyott szakaszát adja : hosszú előzményre támasz
kodik és még hosszabb folytatást ígér. Az előbb említett — nép- 
költészettel foglalkozó — dolgozatnak például egy kis dalgyűjtemény 
lesz az alapja. Egyénileg megtanult vagy a daloló ajkáról közvetlenül 
lejegyzett 40—50 népdalnak a gyűjteménye. A dalok rendezése, 
összehasonlítása, nyelvi, verselési, széptani vagy történeti szem
pontú taglalása szüli a tulajdonképpeni magyar dolgozatot. A be
ható foglalkozás — egyéni, kedvvel végzett foglalkozás ! — meg 
fogja győzni a tanulót a népdalok értékes voltáról. Most már bátran 
a kezébe adhatjuk különböző, nyomtatásban megjelent népköltészeti 
gyűjteményeinket. Ezek lapozgatása erősíteni fogja kritikai érzékét, 
s újabb gyűjtésekre fogja ösztönözni. Különösen azok a dalok fogják 
ezentúl érdekelni, amelyek régieseknek tűnnek fel, illetőleg már régi 
idő óta a nép ajkán látszanak forogni, de azért még a nyilvánosság
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számára nincsenek a mai napig sem följegyezve. Nem tekinti ennél
fogva lezártnak az egyszer megkezdett saját gyűjtését, hanem azt 
folytonosan szaporítja érdekesnél érdekesebb darabokkal. így kíséri 
egy-egy iskolai magyar dolgozat az ifjút ki az életbe, s így válik lel
kében valósággá az iskola és az élet, másfelől az élet és a tudomány 
harmóniája.

4. Itt érkeztünk el a stílus kérdéséhez. Azt gondolhatná valaki, 
hogy az élmény-dolgozat nem nemesíti a tanulók stílusérzékét. Az 
újfajta magyar dolgozat nem a nyelvi előadás fejlesztését, hanem 
nemzetnevelő célokat tűz maga elé, tehát okvetlenül elhanyagolja 
a stílusképzést! Igen nagy tévedés! A ma és a holnap magyar dol
gozata valóban másodlagosnak ítéli a stílusfejlesztést az egyéniség
kibontakoztatás és a nemzetnevelés nagy feladatai mellett. Nem is 
törekszik közvetlenül, erőszakolt módon a stílus képzésére, de a maga 
kerülő útján biztosabban célhoz ér itt is, mint a régi gyakorlat. 
Stílust nem lehet önmagában nevelni, csak tárgyi indításokkal és 
érzelmi ösztönzésekkel karöltve. Minden stílusnak abban rejlik a 
titka, hogy magával a tárggyal legyünk teljesen tisztában, s álljunk 
érzelmileg is annak a tárgynak a hatása alatt. „Lássuk“ a tárgyat mi 
magunk tisztán, világosan, minden oldalról, és „érezzük meg“ annak 
életbe eresztett gyökerét: akkor másokkal is fogjuk tudni „láttatni“ 
és jelentőségét „megéreztetni“ . Ebből pedig mindenekelőtt az követ
kezik, hogy az írónak sokkal többet kell tudnia és átélnie tárgyából, 
mint amennyit valósággal megír. Honnan tudná máskülönben éppen 
azokat a jegyeket és mozzanatokat kiemelni, amelyek a legjellem
zőbbek és a legelképzeltetőbbek? A régi iskola azt tarto tta  : „keve
set, de jól“, ma ezt az elvet a magyar dolgozatra — de nemcsak arra ! 
— így módosítjuk : „a teliből meríteni“ . Álljon sok megfigyelés, sok 
apró meglátás és megérzés rendelkezésére a tanulóknak : akkor — 
de csakis akkor — fog tudni tömören vagy cifrázva, találó pontosság
gal vagy elképzeltető erővel írni a tárgyáról.

S itt van a stílus második titka : a szabadság. Soha lüktető szár
nyalással nem fog számot adni élményeiről az — feltéve, ha egyáltalá
ban eljuthat így élményekhez —-, aki elé mindenféle mesterséges kor
látokat állítanak. Szabadságot mindenekelőtt a tárgyválasztásban ! 
Tág témákat, illetőleg olyanokat, amelyek elegendő mozgási szabad
ságot biztosítanak ! Utalok itt a fent említett két dolgozatcímre, 
amelyek a legkülönbözőbb egyéniségekhez is képesek hozzásímulni. 
Vagy ott vannak az ú. n. vagylagos tételek, amelyek manapság már 
meglehetős kedvességnek örvendenek az iskolai gyakorlatban. Végül 
egy újszerű ötletet pendítek itt még meg, olyat, amelynek okkal- 
móddal s különösen puhatolózó céllal való alkalmazása szép ered
ménnyel kecsegtet. Ä tárgykijelölésnek ezt a módját egy német 
pedagógiai író útmutatásai nyomán kíséreltem meg egyízben a gim
názium negyedik osztályában. Elővettem egy kezem ügyébe eső 
szótárt —- véletlenül a helyesírási könyvecskénk volt kéznél —, s 
abban lapozva összefüggés nélküli szókat olvastam fel. Akinek egyik-
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másik szó hallatára valami érdekes dolog ju to tt eszébe, az mindjárt 
hozzáfogott ennek ez emléknek a megrögzítéséhez. Az eredmény első
rangú volt. A dolgozatok legtöbbje igen érdekes élményről számolt 
be, olyanról, amely kezembe adta a tanuló egyéni lelkivilágának 
kulcsát. Akadt egy-két igazi novellaíró tehetség is, amely itt tűnt fel 
először, s amely a továbbiakban is beváltotta a hozzáfűzött reménye
ket. Persze, nagy óvatosságot ajánlok ennek az eljárásnak az alkal
mazásában. Egy osztállyal egész középiskolai életében csak egyszer 
lehet megpróbáltatni, mert különben megmerevedik a módszer és 
igen könnyen nevetségessé is válik a fiúk szemében.

Ne állítsunk korlátokat a tanulók elé terjedelemben se ! Sok 
tanár előre megszabja, hogy egy (házi) dolgozat 2—-3 oldalnál több 
nem lehet. Azzal érvelnek, hogy röviden is meg lehet írni ugyanazt, 
amit részletesen. S hogy a rövid terjedelemre szoktatás elejét veszi a 
terjengős, szétfolyó írásmódnak ! H át erre csak azt felelhetem, hogy 
ilyen elvek szerint vezetett osztály is került már a kezem alá. Mond
hatom, valósággal elképesztő volt az az ügyetlenség, gyakorlatlan
ság, amely szóbeli előadásukat és 1—2—3 oldalas dolgozataikat jel
lemezte. Nyúlfarknyi dolgozatokkal még a „tömör“ előadást sem 
lehet elsajátítani ! Hiszen először részletesen kell tudni írni, s csak 
aki ezt érti, az fogja tudni — ha kell — velős rövidséggel is tudtunkra 
adni gondolatait. Én mindig arra buzdítom növendékeimet, hogy 
írjanak, amennyit tudnak. S egy-két év leforgása után mindig meg
lepő stíluskészség mutatkozik a fiúknál. Az így terjedelemben nem 
korlátozott — 10—15 oldalas — magyar dolgozat persze próbára 
teszi a tanár türelmét a javítás alkalmával. De azt is hozzátehetem, 
hogy csak időbeli többletről van szó : mert az a valóságos szellemi 
élvezet, amellyel az ilyenféle dolgozatok átnézése jár, bőségesen kár
pótol a munkatöbbletért.

Mondjunk le végül a tanulók túlzásba menő korlátozásától a 
dolgozatok kijavításában is ! Nekem mindig hátborzongató olyan dol
gozatokat látni, amelyekben a tanár — túlságos pedantériából — 
egy mondatot sem hagyott meg eredeti mivoltában, hanem úgy össze
szabdalta — kihúzásokkal, kiegészítésekkel —, hogy ember legyen, 
aki abban a dolgozatban a gyerek m unkáját fel tudja fedezni. Hogy a 
gyermek nem fog önmagára ismerni a dolgozatban, hogy nem fog 
tudni fellendülni arra az egészen másféle színvonalra, amelynek 
nevében azok az irtózatosan kegyetlen javítások történtek : az egé
szen biztos. De hogy is lehetne a stílus hatalmas kibontakozását 
remélni ott, ahol a dolgozatíró egy lépést sem tehet a nélkül, hogy a 
tanár nyelvhelyességi vagy esztétikai ítéleteibe — sokszor bizony : 
előítéleteibe ! — bele ne ütközzék. Senki sem tagadhatja, hogy így 
örökös félelem fogja kísérni a dolgozatírás elé állított tan u ló t: féle
lem a miatt, hogy hátha megint egy tiltó rendelkezésbe botlik bele 
akaratlanul. Az egyéniség természetes nyilatkozása igazi fehér holló 
az így vezetett osztályban : kifejlődik e helyett az a lélektelen szó
virágokat kedvelő, átérzés nélkül szónokló embertípus, amelynek



270 Papp István : Néhány szó a magyar dolgozatról.

kártevéseitől mi annyira féltjük nemzeti létünket. Persze, nem a 
hányavetiségnek, a felületes dolgozatjavításnak akarunk mi szó
szólói lenni. Csak a túlságos szőrszálhasogatás veszedelmétől szeret- 
nők inteni egyes kartársainkat.

5. Bencze István kartársunk a Magyar Szemle februári füzeté
ben igen őszinte, bátorhangú s értékes gondolatokban bővelkedő 
cikket írt a magyar nyelv sorsáról középiskolánkban. A mai állapotot 
bíráló megjegyzéseivel s újító eszméivel majd mindenben egyetértek, 
s örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy kartársaim és az ille
tékes hatóságok figyelmét felhívjam erre az ügyes elgondolásra. Van 
azonban cikkének három olyan pontja, amely a jelen dolgozatomban 
fejtegetett elvekkel ellenkezni látszik. Az egyik az, hogy az élet nem 
való az iskolába. A másik, hogy a túlságosan tudós tanár sem való 
oda. A harmadik pedig az, hogy kevés a ma követelt magyar dolgo
zatok száma. I tt  csak egészen röviden szeretnék arra rámutatni, hogy 
az én felfogásom csak látszólag tér el az övétől. Először is : igazat 
adok neki az első pontban, amennyiben az életet a közönséges fel
fogás szerint érti — tülekedő, anyagi érdekeket hajhászó, kíméletlen 
életnek. Az ilyen életnek persze, hogy nincs joga kopogtatni az iskola 
kapuján. De az élet értékes oldala, ahogy fent igyekeztem meg
villantani, nem rekeszhető ki az iskolából: ebben meg Bencze kartár
sunk fog nekem igazat adni. Nem való tudósnak nevelt tanár a közép
iskolába ! Ha a tudós fogalmát olyannak vesszük, amilyennek igen 
sok esetben tapasztaljuk ; ha a tudós nem tud egyebet, mint élet
telen adathalmazt felmutatni s a dolgok felületén já rn i : akkor való
ban száműzni kellene minden tudóst a középiskolából. Szerencsére 
azonban vannak olyan tudósok is — ha kisebb számban is —, akik 
az élet valóságával, az irodalom, a nyelv, a stílus és egyebek valóságos 
életével tartanak fenn szoros és beható ismeretséget. Ilyenekre nagy 
szüksége van a középiskolának, majdnem azt mondanám, hogy csak 
ilyenekre van szüksége. Csak az a tanár tudja a tanuló stílusának 
természetes kibontakozását hozzáértéssel és eredménnyel irányítani, 
aki a nyelv életének minden titká t szokta fürkészgetni. És utoljára : 
a rövidre szabott dolgozatokból valóban többet, de a fent vázolt 
hosszabbra méretezett dolgozatból kevesebbet ! Egy egész eszten
dőre elég volna három-négy abból a magyar dolgozatból, amely előt
tünk lebeg eszményképpen. Hogy ezzel a kevesebb számú, de liosz- 
szabb és alaposabb dolgozattal hamarabb és biztosabban célhoz jutni, 
mint a több, de kurtára fogott dolgozattal : ebben bizonyára Bencze 
kartársam is igazat fog nekem adni. A cél pedig ez : jó magyarokat 
nevelni s az emberen keresztül a stílusát fejleszteni !

Hatvan. Papp István.
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A  latin tanítás kérdéséhez.

Rab István kartársunknak szemlénk f. é. márciusi számában 
megjelent cikkéhez óhajtanék hozzászólani. Az alapelvekben : érde
kes, értékes és esztétikus olvasmányokat adni, teljesen egyetértünk. 
Nem így az összefüggő szövegek, különösen Livius dolgában. Rab 
István szerint az, „hogy a sas Lucumo fejéről lekapja a kalapot, s 
aztán megint visszateszi“, nem érdekli a gyereket. Még a tanárt sem. 
Mert nem jön ki belőle semmi. Ennek a felfogásnak, általában Livius 
— Rab kartársunk cikke több helyén mutatkozó — kedvezőtlen 
megítélésének kell határozottan ellenmondanunk.. Állítjuk, hogy 
Liviust, ha sympathiával, együttérző, átélő lélekkel olvassuk, egyike 
a legmegkapóbb, megragadóbb íróknak, kiben a rómaiság — a virágzó 
római res publica rómaisága —, midőn már letűnt, ideává válva, 
őszinte pathosszal, meleg emberséggel szólal meg.

így a Rab kartársunk idézte, illetve csak szárazon jelezte helyen 
is. Miről van itt szó, ha Liviust hallgatjuk meg ? A sas, Juppiter 
madara, csöndesen lebegve leereszkedik, hogy Lucumo kalapját 
elvegye ; majd a szekér fölött nagy szárnycsattogással röpködve, 
mintegy isteni küldetésből, visszateszi fejére és eltűnik a magasban, 
vissza Juppiterhez. Vájjon nem fog-e meg bennünket ennek a hangu
lata s az antik vallásos élmény szépsége, naív mezben rejlő benső 
igazsága ? Az istenek királyának madara mutatja meg a királyi 
férfiúnak a jövendőt, az istenek királya adja a földi királyságot. 
Ma azt mondanók, a lélekben munkál az Isten, ott ébreszti fel a 
hivatás tudatát a királyi emberben. Az antik embernek ellenben az 
egész kosmos (aminek a lélek is része) : ég, föld, források, fák, virá
gok, madarak, négylábú és csúszó-mászó állatok mind-mind telve 
vannak az istenek jelenlétével ; mint Karl Reinhardt oly szépen 
mondja a sophistika előtti görög kosmosról (Platons Mythen, 1927, 
23. o.) : „Az ég s a föld mélye telve működő alakokkal : innen áradt 
minden menekvés, minden magasztos, minden újjongás és borzadály, 
minden „táplálék a lélek számára“ . Az egész természet egy nagy 
temenos, melyből a numenek intése szól. Erre figyelni a religio. 
(Ellentétes magatartás a „negligere“ .)“ — S az is érdekes és jellemző, 
hogy az etruszk Tanaquil, ez a legendás asszony, ki Servius Tullius 
csodás születésénél, majd királlyá emelésénél is — a római gondol
kodással ellentétben — oly nagy szerepet játszik, fejti meg a jel értel
mét. Itt az etruszkoknak, e nem-indogermán népnek, a római vallásra 
és életre te tt nagy hatásáról szólhatunk tanítványainknak, hiszen 
nemcsak az augurok tudományát, hanem az írást, a királyi jelvé
nyeket, a hármas tulajdonnév-rendszert, építészeti elemeket és főleg : 
a nyersen élvező életmódot, így a gladiátori játékok izgalmát, tőlük 
vették a rómaiak. Sőt a legújabb kutatások szerint Róma és Romulus 
neve, nemkülönben Pales istennő és a Palatínus neve is etruszk 
eredetűek, aminek megfelelnek az Esquilinuson és a Fórumon
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feltárt nekropolis sírjainak etruszk jellegű fegyverei, edényei. A nőnek
— Rómában idegenszerű — kiemelkedő szerepe is az etruszk, ázsiai 
kultúr-körbe tartozik.

S hogy, miként Romulus méltó volt arra, hogy Mars farkasa táp
lálja és Juppiter sasai adjanak neki jelt a város alapítására, úgy 
Lucumo is ; a mai történettudomány az ásatások alapján beigazolva 
látja a Tarquiniusok érdemeit : a capitoliumi Juppiter-templomnak
— etruszk mintára — építését, a legrégibb circus emelését, a cloaca 
maxima által a forum — e hajdani mocsaras nekropolis — kiszá
rítását.

A mai ókortudomány egyik legszebb vívmánya, hogy a római 
mondát (általában a mondát) ismét méltóan értékeli. A monda még 
külső vonásaiban is nagyban és egészben igaz : az említetteken kívül 
bizonyítja ezt a következő pár adalék is. (Legyen szabad kartár
sainknak erre vonatkozólag Fr. Altheim: Römische Religionsgeschichte 
I—IR (Samml. Göschen, 1035., 52., 72. k.) és Kerényi Károly : 
A római irodalom szelleme (E. Ph. K., 1932. 5—6 . f.) c. műveit 
figyelmükbe ajánlani. Boui a császárkori forum kövezete alatt meg
találta Romulus sírját, valamint a sírt etruszk módra őrző két kő
oroszlán alapzatát is, ott és úgy, ahogy az antik írók leírták. Nem
különben a Liviusnál oly drámai elevenséggel előadott római-sabin 
küzdelmek is magvukban valónak bizonyultak : az ásatások beigazol
ták, hogy a Palatínuson már a Kr. e. X—IX. sz.-ban halottégető 
törzs települt meg, kik halottaik hamvait a későbbi Forum helyén 
őrizték meg ; az Esquilinus és Quirinalison pedig halottaikat elte- 
metők. Előbbiek a latinok, utóbbiak a sabinok. S ami nevezetes 
dolog, a forumi nekropolis régebbi „égető“ rétege fölött egy későbbi 
réteg jelenik meg, mely már az eltemetés szokását mutatja, fme, a 
kezdetben különálló, sőt ellenséges törzse, a latinok és sabinoknak 
összevegyül, majd egy nemzetté egyesül. Két. nagy néphullám : a 
Kr. e. III. évezredben Itáliában megjelenő halottégető latinok s az 
őket a Kr. e. II. évezredben követő, inkább Itália középvonalát 
megszálló, halottaikat eltemető umber-sabell-oszk népek találkozása 
s összeolvadása ez Róma területén. S hogy közös istenek és kultúra 
századok folyamán ily különböző fajú népekből is egységes nemzetet 
képesek alkotni, Livius római történelmének nem legérdektelenebb 
tanulsága.

De még megkapóbb a monda benső igazsága, amennyiben az 
események lelkét, a kor és nemzet ideáját plasztikus képben örökíti 
meg. Ilyen kép Liviusunknál : első sorban a városalapítás. Mennyire 
isteni irányítással történik ; a szent tűz s az ősök hantja tartja  össze, 
miként a házat, úgy a várost is : s itt igazán önként kínálkozik a 
dolog mélyére mutató párhuzam, hogy miként a tűzben a Lar, vagy 
Genius nemző, éltető ereje lobogott fel (v..ö. Ovidius Fastijában —• 
VI. 629-től 636-ig — Servius Tullius fogantatását és Füstéi de Con- 
langes „ókori községéinek a halottak tisztelete s a szent tűzről 
szóló 2. és 3. fejezetét), úgy megvan nekünk is éltető, megtartó szent
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tüzűnk : legnagyobb]ainkban — jöttek légyen akármilyen fajból —■ 
föllobbanó nemzeti geniusunk : az a szabadság és hazaszeretet, mely 
az egyetemes humanitás eszméjével harmóniában van, az erdélyi 
nagy fejedelmekben, Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Eötvös, Deákban 
égő genius, mely, mig mások faját, nyelvét respektálta, sőt fejlő
désüket előmozdítani igyekezett, nemzete kulturális, alkotmányos, 
lelkiismereti szabadságáért életét áldozni kész volt. S mint Rómát 
Vesta szent tüze, úgy ta rt fönn bennünket — és csak ez tarthat fönn —- 
a humanitással harmóniában levő nemzeti szellem, a magyarság ősi 
szabadság- és alkotmányszerető szelleme.

De térjünk vissza Liviushoz. Juppiter Stator, Numa és Egeria 
mondája, Veii ostroma is egy-egy példája a római történelem lelkét 
kifejező mondának. Az isten lényének egy részével ott van, ahol 
megnyilatkozik : ezért szentek és kávával körülvettek a Juppiter 
villámától sújtott helyek, ezért szent Juppiter Stator temploma, 
vagyis az a hely, hol az isten a megfutamodó rómaiak leikébe és 
izmaiba egyszerre megfoghatatlan módon friss bátorságot öntött. 
S valóban, ezek az előzményekből racionálisan ki nem számítható, 
akárattól nem függő, a költői ihlethez hasonlóan az embert megragadó 
nagy élmények az istenség magasabb, az életbe benyúló valóságának 
ma is elevenül ható jelei. Ezzel rokon Veii ostromának egyik jellemző 
emberi dokumentuma : az evocatio deorumnak itt Camillus alkal
mazta eljárása, midőn Juno Reginá-t, ki Veiit védi, Rómába hívja át. 
Mivel a Veii-beli templom telve az istennő erejével, át kell hívnia 
őt az Aventinusra, hogy most már azt töltse be védelmével. Meny
nyire eleven volt ez az érzés, hogy a helyek, így Róma telve istenek
kel, legszebben mutatja Camillus beszéde (Livius V. 51—54. c.), 
melyből szemelvényt könyveink — sajnos — nem szoktak közölni. 
Itt C. óvja honfitársait attól, hogy most, amidőn a gall dúlás után 
végre urai városuknak, a rommá lett Rómából Veiibe költözzenek át. 
Az istenek jelölték ki annak helyét — mondja —, egy hely sincs, 
mely ne volna istenekkel, a múlt egy-egy isteni jelével te l i ; itt van 
Vesta örök tüze, a jelvények, mik Róma uralma zálogaként templo
mában őriztetnek. S csak ezután sorolja fel Róma fekvésének elő
nyeit is. Lehetetlen, hogy ez a római lélek ne hatna tanítványainkra.

Ott van Numa, kinek vallási reformjaihoz Egeria, a forrás- 
nympha, a Camenák egyike, ad ih le te t: itt üde természetességgel 
tárul elénk az az — ép a legnagyobbak (Goethe : es denkt in uns) 
által mindig elismert — igazság, hogy az ember alkotó gondolatai, 
agy villanásai nem a tudatos speculáció, hanem elő nem idézhető, 
váratlanul a lelket megragadó ihletés termékei. És hogy a bennünk 
fel-felbuggyanó alkotóerő rokon azzal a testet-lelket, fűvet, virágot 
felzsendítő, éltető nedvességgel, mely a forrásokból ömlik elő, hogy 
ugyanannak a termékeny vitalitásnak, áradó bőségnek szülötte a 
virág és a gondolái, — hiszen egyformán csodálatos műalkotás mind
kettő ! — ez pedig az antikvitásnak az a mélyen igaz tanítása, hogy 
a szellem nem idegen a természettől, hanem abból fakad, mint annak

a
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legszebb virága. (Forrás és Múzsák mélységes összefüggéséről 1. 
Kerényi Károly szép rádió-előadását : ,,Az antik költő“, megjelent 
a „Válasz“ márciusi számában.)

Ha hiszünk az antikvitás isteneiben, ha felismertük a bennük 
plasztikusan kifejeződő mély valóságot, ha igyekszünk antik lélekkel 
— s ez azt jelenti : a kosmos és ember örök törvényeinek, lényegének 
kitárt lélekkel — érezni és gondolkozni, akkor lehetetlen, hogy éppen 
az egyik leglelkesebb antik író : Livius unalmas legyen. Szándékosan 
beszéltünk vallásos oldaláról. Csak futólag említjük könnyebben 
hozzáférhető erkölcsi hatását. Vájjon Cincinnatustól nem tanulhat-e 
a mai magyar társadalom ? Midőn a gall betöréskor az agg szenáto
rok — a nép erőtlen öregjeinek sorsában osztozva — házuk előcsarno
kában ülve várják végzetüket, a gallok előtt istenekhez hasonlatosak. 
S valóban, az a gravitas, Constantia, fortitudo, religio, az a római 
virtus nyilvánult meg e pillanatban monumentálisán bennük, mely 
Rómát naggyá tette, s melynek ősképei a római istenek. A törvény
tisztelet példái a legválságosabb helyzetben is ! (Camillus vissza
hívását illetőleg a Veiibe menekültek előbb megkérdezik a körülzárt 
Capitoliumon levő senatust.) Amint az alliai vereséget a nemzetközi 
jog megsértésére s így az istenek haragjára vezeti vissza Livius, és 
megérdemeltnek tartja, ép ily méltányos a karthágóiak iránt, midőn 
a II. pún háborút bevezető római hadüzenet előadásakor egy kart- 
hágói szájába adja annak kifejtését, hogy Rómának csak ürügy 
Saguntum ostroma. Az antik történetírás (Herodotos) és irodalom 
(Aischylos: Perzsák.) humánus jellemére utalhatunk itt, mely a 
legyőzött ellenfélről megértéssel, igazságosan beszél. A sok kimagasló 
egyéniség mellett említsük még a liviusi történelem másik hősét : 
a római plebs-et. Különösen megragadó erre vonatkozóan a második 
secessio leírása (III. 52—54.) : mint első kivonulásuk alkalmával, 
úgy most sem rabolnak (modestiam patrum suorum nihil violando 
imitati). Reményüket inkább a méltányosságba, mint a fegyverzetbe 
vetik. S a megegyezés után mily felemelő, midőn armati per urbem 
silentio vonulnak az Aventinusra. Valóban, a Cincinnatusok és 
Camillusok mellé ilyen nép volt szükséges, hogy Róma naggyá 
legyen.

És ezt a Liviust, kiben Róma istenei és nemzete ilyen együtt
érző lélekkel, drámai elevenséggel, az események pathosával egyiitt- 
rezgő előadásban nyilatkoznak meg, összefüggően kell olvasnunk : 
csak így lesz benyomásunk a liviusi lélekről, mely Augustus nyugodt 
Rómájából tekint vissza azokra az erényekre, mik városát naggyá 
tették. Milyen más, fanyar az ethosza Sallustiusnak, ki a polgár- 
háborúkat átélve, elkeseredéssel vonul vissza a közügyektől. Az ő 
műveit sem óhajtanok csak chrestomathiák szemelvényeiben viszont
látni. így a Bellum Jugurthinum-ot illetőleg nem hisszük, hogy csak 
a 85. c. volna a „pecsenye“ s a többi csak „köret“ . Mindjárt a beve
zetés : a szellem hatalmának dicsőítése, a szellem alkotásainak magasz- 
talása, jellemző római módon a hírnév szempontjának kiemelésével.
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(I tt jegyezzük meg, mily sajnálatos, hogy újabban reálgimnáziumban 
nem lehet a „Pro Archia poéta“-t olvasni, pedig a római jellemnek a 
tudományok, irodalommal szemben elfoglalt, a gyakorlati élet, az 
állam érdeke szempontjából értékelő álláspontját ismertethetnők 
meg belőle.) Vagy érdektelenek-e azok a részek, hol a háború jelen
tőségét (ekkor szálltak először szembe a nemesség gőgjével), Micipsa 
családja tragikus sorsát, Jugurtha jellemét, a római nemesek romlott
ságát, velük szemben P. Scipio nemes jellemét fejtegeti ? Igen érté
kes a 41—2. f. tört meti visszapillantása is: Sallustius Carthago fel- 
dúlásában látja a hanyatlás kezdetét, mert addig a veszélytől való 
félelem megóvta a polgári osztályok egyensúlyát, nem engedte őket 
a szertelenség, elbizakodottság rabjává lenni. Vagy a 63. f.-ben, 
mint hat Mariusra a haruspex jóslata, hogy meg merje pályázni a 
konzulságot: nem örök emberi igazság -e, hogy éppen a legnagyobbak 
életét döntő pillanatokban démonikus sugallatok, irracionális momen
tumok irányítják ? És még egyszer : csak, ha összefüggően olvasunk, 
hónapokon át egy Liviust, Sallustiust, tudjuk megérezni és meg
különböztetni a különböző ethoszokat : az egyik Augustus újra 
emelkedő Rómájában, akár Horatius, törekszik a princepset a régi 
római erények és istenek fölélesztésében támogatni : innen zavartalan 
lelkesedése, a másik a polgárháborúk sivár korának fanyar gyermeke.

Anekdoták, chrestomathiák egy erős írói egyéniség hatását nem 
adhatják  meg. Az igaz, hogy a gimnáziumok két alsó osztályában 
nagyon helyén volna egy, a Liber Sexti-hez hasonló, a római életbe 
vonzóan bevezető könyv. Ott Liviust a harmadik évfolyamban 
kellene kezdeni, annál inkább, mert akkor már jobban ragaszkod
hatunk Livius oly eleven, vonzó, lelkes előadásához. Természetesen, 
ha függelékül — mint egyes tankönyveinkben eddig is történt — 
jellemző anekdoták is szerepelnek, az csak élénkíteni fogja a tanítást. 
De gerincét kell, hogy nagy írók összefüggő művei képezzék : éppen 
igazi esztétikai hatás csak ezekből áradhat.

Végezetül legyen szabad kartársaink figyelmét felhívni néhány 
műre, melyek a görög-római antikvitás lelkét, elsősorban az istenek 
lényén keresztül, megismerni segítenek. Az egészen a világháborút 
követő évekig uralkodott materialisztikus vallástörténettel szemben, 
mely sajátságos paradoxonnal a vallástalan ember (Hume) atomizáló 
pszichologizmusával és utilitarizmusával analizált fel minden nagy 
élményt szürke banalitássá, a nagy áttörést W. F. Otto frankfurti 
prof. kristálytiszta plasztikussággal, ragyogó művészettel megraj
zolt isten-alakjai jelentették : „Die Götter Griechenlands“ c. művében. 
(II. kiadása Frankfurt a/M-ban, 1934-ben.) Az általa megindított új 
irány a vallásos élmény megérzése és — értése által, az antik ember
nek a nagy világvalóságoktól (Apollon, a Múzsák, Athene, Dionysos, 
Aphrodite, Eros) való megragadottságát újra átélve, törekszik az 
antikvitás lényegébe hatolni. Otto szempontjaiból indulva, írta meg 
már idézett „Römische Religonsgeschichte“-jét Fr. Altheim, ki úgy 
ebben, mint „Griechische Götter im alten Rom“ és „Terra Mater“

3*
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c. műveiben (megjelentek a Religionsgeschichtliche Versuche u. 
Vorarbeiten XXII. k.-ben) a római istenalakok genezise és életteljes 
alakja megrajzolásával tűnik ki. A mellett igen sokat és nagyvonalú 
szempontokat tanulhatunk tőle a régi Róma történetére vonatkozó
lag úgy ezekből, mint „Epochen der römischen Geschichte“-jéből 
(Frankfurt a/M, 1934, Alestermann). Altbeim a legújabb, nagy jelen
tőségű ásatások és nyelvészeti kutatások, a mellett az antik irodalom 
mély ismeretével gondolja á t újra Róma történetét. Az etruszk,, 
általán a mediterrán kultúra érdekes, a mellett mindig nagy alap
eszmékre visszavezető képe ; Róma történetének mindig az egész 
itáliai fejlődés egészébe állítása ; a külpolitikai viszonyok nagy
szerűen áttekintett rajza (a sok háború mind egy nagy értelmes 
egész tagja lesz !), hatások a belpolitikára ; az ütközetek leírásának 
lélekkel telisége, mert a szembenállók harcmodorában a nép és kor 
szellemét mutatja meg ; a hellenisztikus államok politikájának az e 
korban már technikává fajúit görög kultúrából levezetése — mind 
új, becses szempont, mely Altheimnak legközelebb a Hóman-Szekfű- 
Kerényi szerkesztette „Egyetemes Történet“-ben megjelenő római 
történetét (a legrégibb időktől Sulláig) is nagy értékké avatja. 
De magyar tudományunk is imponálóan kivette részét az antikvitás 
lényege felé való előtörésből: Kerényi Károly az antik istenek köz
ponti magvának megragadásában, honnan a kultusz és mithosz 
minden vonása értelmet nyer, az istenek élet-halálos jellege felisme
résében, s általában az antik lélek mély tudással párosult intuitív 
átélésében és interpretációjában semmiben sem marad a frankfurtiak 
mögött. Legfontosabb idevágó tanulm ányai: „Halhatatlanság és 
Apollon-vallás“ (Athenaeum, 1933, 4—5. f.), „Az örök Antigone“ 
(u. o. 1934. 1—3. f.), „Gondolatok Dionysosról“ (Pannónia, 1935, 
Pécs.). S valóban nemcsak tudományos, de az életet érdeklő cél
kitűzés, hogy Európában ma a humánus antikvitás szelleme új életre 
ébredjen.

Kunszentmiklós. Kövendi Dénes,

Mit tanítanék mennyiségtanból a tanítóképzőben?

Nem a középiskolai tanár túlzott ambíciója szólaltat meg, 
midőn a tanítóképzői mennyiség-tantanítással kapcsolatosan akarom 
néhány elgondolásomat közreadni. Ismerem — úgy gondolom helye
sen — a tanítóképzés speciális igényeit a mennyiségtan tanítását 
illetőleg. Tudatában vagyok annak is, hogy az ötévessé foltozott 
tanítóképzésünk csak átmenetet képezhet a korszerű, magasabbfokú 
tanítóképzéshez. És, hogy mégis a mennyiségtan tanítását a tanító- 
képzés jelenlegi szervezete mellett bírálom, teszem ezt azért, mert 
nézetem szerint a mostani körülmények között is sokkal jobb ered-
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ményt lehetne elérnünk a mennyiségtan tanítása terén, bizonyos 
— és mint majd kiderül, elég sok —■ változtatásával a tanulandó 
anyagnak, úgy minőségét, mint elrendezését illetőleg.

A tanterv a cél kitűzésében semmi kívánnivalót nem hagy. 
De vájjon az anyag megválasztása eljuttat-e a célhoz? Alkalmas-e 
a tanítóképző jelenlegi mennyiségtani anyaga, hogy egyrészt olyan 
matematikai intelligenciát adjon a tanítónak, melyből bőven merít
het, ha majd tanítania kell, másrészt a népiskolai anyagot behatóan 
és módszeresen elsajátíthassa? Megvallom, nekem mindkét irányban 
erős kételyeim vannak.

Még mielőtt az anyag részletes bírálatához kezdenék, meg kell 
mondanom, nem számítok arra, hogy nagy tetszést keltenének az itt 
elmondottak azokban a körökben, amelyek hivatva vannak mérv
adó köröknek számítani. Fiatal ember kevés tapasztalással könnyen 
túllő a célon, fogják mondani. De bennem oly határozottan kilakultak 
ezek a kérdések, és annyira meggyőződésem az igazságom, hogy el 
kell mondanom ezeket.

Az első osztály anyaga kezdődik a négy alapművelettel közön
séges számok körében. Miért kell ezeket itt újból kezdeni? Bizonyára 
azért, hogy a tanítóképzés speciális szempontját szem előtt tartva, 
mélyíthessük el. Ez teljesen helyes is volna, de a növendéknek 
ezen a fokon még semmi pedagógiai ismerete nincsen ahhoz, hogy ilyen 
szempontból meg lehetne kísérelni ezt a kétségtelenül legfontosabb 
részét a népiskolai anyagnak tárgyalni. Azt már csak fel kell tételez
nünk, hogy ezeket a növendék az elemi iskolában megtanulta, 
a középiskola első osztályában alaposan megértette és begyakorolta, 
a tanítóképzőben már csak a tanítását kell megtanulnia. Ilyen érte
lemben én ezt itt teljesen elhagyandónak tartom. Később majd 
még rátérek, mikor és hogyan tanítanám ezeket. Az algebrai műve
letek — a gyökvonás kivételével —- sem kezelhetők úgy, mintha telje
sen új dolgok lennének, hiszen a gimnáziumból jö tt növendékek 
egyenletrendszereket, a polgáristák is egyismeretlenes egyenleteket 
tanultak. Építeni kell a tanítóképzőnek ezekre az ismeretekre, és 
nem újból kezdeni, ami által az intellektus logikai fejlődésében pan
gás áll be, aminek káros hatása később — amikor tulajdonképp 
folytatjuk a középiskola negyedik osztályában abbahagyottaknál —■ 
kétségtelenül jelentkezik. De meg az érdeklődés keltés, a tanítás 
sikerének egyik legfontosabb feltétele, sem biztosítható olyan anyag
gal, amit unalomig csépelünk. Kezdeném tehát az első osztály anya
gát az algebrai rész alapos átismétlésével. Ezt feltétlenül szükséges
nek tartom a továbbhaladáshoz, és ezzel párhuzamosan közönséges 
számokkal való műveletek törvényeit —• egyszerű utalással el lehet 
intézni. Azután egyismeretlenes egyenleteket, egyenletrendszereket 
és ezek grafikus megoldását lehetne a számtani részből az első 
osztályban tanítani. Az első és második osztály mértani anyagából 
-—• hiszen ezek is csak ismétlések — összevonva adódnék az első ősz-
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tály mértani anyaga, a konstruktív geometria. Ha valaki soknak ta r
taná az első osztály ilyen értelemben kiválasztott anyagát, legyen 
szabad megjegyeznem, hogy még így is minden ismétlés, amit i t t  
tárgyalok, kivéve a polgáriból jö tt növendékek részére az egyenlet
rendszereket ; és ez az egyetlen osztály, melynek hetenként három 
számtan órája van.

A második osztályban a számtani részből tárgyalandók a gyök
vonás, a teljes számkör kiépítése, másodfokú egyenletek, másodfokú 
függvény és a logaritmus ; a mértani anyagból a mostani harmadik 
osztálynak előírt rész a térmértan elemeinek kivételével. Itt meg 
kell áílnom egy pillanatra. És feleletet adni erre a kérdésre : magas-e 
a prepának a logaritmus? Tudom, hogy ez a szálló ige tágabb értelem
ben a tanítóképzősnek a magasabb mennyiségtan tanulására való 
alkalmatlan voltát akarja kigúnyolni, de maradjunk csak szűkebb 
értelme m ellett; vájjon miért is van a tanítóképzőből a logaritmus 
száműzve? Semmiesetre sem azért, hogy magas, hanem mert, akik 
a tantervet csinálták, szükségtelennek tartották a bevezetését. 
Nem tudom osztani ezt a nézetet. Hiszen a második osztályban a 
gyökvonás után értelmeznünk kell a logaritmust is, mint a hatvá
nyozás másik fordított műveletét. Néhány órán a logaritmus keresést 
is meg lehetne tanítanunk. Hogy mekkora idő és energia megtakarí
tást jelentene ez, arra csak a kamattábla hat tizedesével való szorzást 
és osztást a kamatos kamat és járadék számítással kapcsolatosan, 
meg a mértani — különösen testmértani — feladatok megoldásánál 
előadódó fáradságos és unalmas műveleteket hangsúlyozom. Tapasz
talásból tudom, hogy tanítványaim kész örömmel fogadnák a loga
ritmus bevezetését, azt hiszem másfelé is hasonló a helyzet. Én tehát 
szükségesnek tartom tanítóképzőben a logaritmustábla használatának 
a bevezetését, mint igen praktikus segédeszközt.

A harmadik osztály számtani anyaga lenne a mostani negyedik 
osztály anyaga. Mértanból a térmértan elemei, szögletes testek, 
Enler tétele és a szabályos testek.

A harmadik osztály jelenlegi számtan anyagát teljesen mellőz- 
hetőnek tartom. A középiskola második osztályában mindazokat 
már tanulták a növendékek, felesleges, sőt egyenesen nem méltó 
dolog, a tanítóképző III. osztályában olyan alacsonyfokú mennyiség- 
tannal foglalkozni. (Gondoljunk csak a középiskola megfelelő osztá
lyára, hol infinitézimális számítás magaslatán járunk.)

Olyan példákat, melyeket egyenlettel kell megoldani, akár 
az arányos osztás és százalékszámítás, akár az ötvény számítás 
köréből, az egyenletek tanulása kapcsán megfelelő feladatok kiválasz
tásával elintézheti a szaktanár. Különben is a népiskolai anyag 
részletes tárgyalásakor lesz alkalma a növendékeknek még egyszer 
átismételni ebből az anyagból a népiskolai vonatkozásúakat.

A IV. osztály anyagát újonnan konstruálnám és pedig kapcsolás
tanból és valószínűség tanításból. E körben előforduló érdekes és
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a gyakorlati életben is gyakran szereplő feladatok megoldása határo
zottan hézagpótlást jelentene a tanító matematikai intelligenciájá
ban. Emlékszem, mikor gimnáziumban tanítottam , a fiúk nagy kedv
vel és érdeklődéssel foglalkoztak ezekkel, mint általában olyan kér
désekkel, melyek a való élethez közel járnak. Ez osztály mértani 
anyaga a gömbölyű testek tárgyalása lenne. Szándékosan osztottam 
úgy be a tanítóképző anyagát, hogy a negyedik osztályban körülbelül 
három hónap betöltetlen maradjon. Ezideig módszertanból letárgyal
ják a számtan-mértan tanítás módszerét, mintatanításokat is hallot
tak ebből a tárgyból, ide kapcsolnám a számtantanítás történetét, 
és módszeréből azokat, amiket a szaktanár tanítási körébe utal a 
tanterv.

Már most az a kérdés, mi marad az ötödik osztályban, ha még 
a módszerre vonatkozó ügyeket is elintézte a negyedik osztályban 
a szaktanár. Kétségtelen, hogy az ötödik osztályban az órák egy- 
részét az egész képzői anyag átismétlése foglalja e l ; ezt a tanterv is 
előírja és szükséges is, hiszen mennyiségtanból képesítőznie kell 
a növendéknek. Minthogy pedig a képesítő csak írásbeli részből áll, 
természetesnek találom, hogy nem az elméleti dolgokat ismételjük, 
hanem minden egyes körből vett legtanulságosabb példákat dolgoz
zuk ki. Ez azonban csak egyik részét teszi az ötödik osztály anyagá
nak, a másik, mondhatnám fontosabbik fele a munkának, aminek 
fejében látszólag tanítóképzés céljait mellőzve nyugodt lelkiismeret
tel elhagynám az I. és III. osztályban már fentebb mellőzhetőnek 
ítélt anyagot: a népiskola számolás-mérés anyagának módszeres 
feldolgozása.

Határozottan egyik legfontosabb tennivalónk a mennyiségtan 
tanítása terén, hogy nem szórványosan, mikor még nincs előképzett
ség hozzá, hanem itt rendszeresen és módszeresen dolgozzuk fel a 
népiskola teljes anyagát. Megbecsülhetetlen jelentősége lenne e mun
kának a növendékeknek a gyakorlati tanításaira, és később a tanítói 
munka végzésének sikere szempontjából. Igaz, hogy az előkészítési 
órákon sok módszeres egység ilyen értelmű feldolgozására van alkalom, 
de ezeken nem is kerülhet sor mindenre, az idő rövidsége miatt. 
Természetesen a gyakorlati tanítások lehetőség szerint összhangban 
lennének az anyag ily értelmű feldolgozásával.

Könnyebb áttekinthetés végett a tanítóképző mennyiségtan 
anyagára vonatkozó beosztásomat az alábbi táblázatban foglalom 
össze :
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Oszt. SZÁMTAN MÉRTAN

I. Algebrai műveletek áttekin
tése. Egyismeretlenes 
egyenletek és egyenlet
rendszerek. A függvény. 
Az egy és két ismeretíe- 
nes egyenletek grafikus 
megoldása.

Konstruktív geometria.

II. Gyökvonás. A teljes szám
kor kiépítése. Négyzetes 
egyenletek. Másodfokú 
függvény. Logaritmus.

Ami jelenleg a III. osztály 
anyaga a térmértan ele
mének kivételével.

III. Számt.-, mért.-, végt. mért.- 
haladvány. Kamatos
kamat. Járadék.

A térmértan elemei. Szög
letes testek. Enler tétele. 
Szabályos testek.

IV. Kapcsolástan. Valószínőség- 
számítás. A népiskolai 
számolás, méréstanítás 

története, módszere.

Gömbölyű testek.

V. A népiskolai számolás, méré 
dolgozása. A képzői számt

s anyagának módszeres fel- 
an-mértan anyag átismétlése.

Természetesen ez csak vázlatos kidolgozása a tananyag beosztá
sának, valamint csak vázlatosan állt módomban e Szemle kereté
ben mindazokat az érveket is felsorakoztatnom, melyek nézetem 
szerint szükségessé teszik a tanítóképző mennyiségtan anyagának 
fenti beosztását, illetve megváltoztatását. Arról nem kívánok ez 
alkalommal szólni, hogy a túlszűkmarkúan adott heti óra száma 
a mennyiségtannak kevés az anyag részletes feldolgozásához. Mint
hogy ezen változtatni a tanítóképző jelenlegi szervezete és tantárgy
beosztása mellett bajos volna, a szaktanár dolga, hogy kiválassza 
a tanítandó anyagból a legfontosabbakat, példákból a legtanulságo-
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sabbakat, a tanítói munka sikerének biztosítása és a kevés idő leg
jobb kihasználása érdekében.

Ezekre a kérdésekre a figyelmemet elsősorban a gyakorlóiskolá
ban szerzett tapasztalataim irányították. A növendékek maguk is 
mondják, de magam is meggyőződtem róla, hogy a számtan tanítások 
okozzák a legnagyobb gondot, és ezek szoktak legkevésbbé sikerülni. 
(Nem hinném, hogy ez csak helyi tünet lenne.) De nemcsak a növen
dékeknél tapasztalható ez, hanem ami ennek — természetes követ
kezménye — igen sok működő tanítónak is a számtan tanítása körül 
sok nehézsége van. Ezeknek okát két körülményben találtam meg : 
egyrészt hiányos a növendékek intellektusában — számtan tanítás
ban egy pillanatra sem nélkülözhető — szigorú logikus gondolko
zásra való képesség. (Aminek további következménye aztán az, 
hogy bizony nagyon sok esetben a tanító éppen azon tárgy tanításá
val, mellyel legjobban szolgálhatná a gyermeki lélek logikai ki
művelését, vét legtöbbet ellene.) Másfelől a népiskola anyagának 
olyan értelmű összefüggő feldolgozására, ahogy azt tanítaniuk kell, 
a tananyag beosztása nem nyújt alkalmat. Az első okot kiküszöbölni 
csak tanítóképzésünk teljes reformja lesz képes, kis mértékben 
azonban úgy gondolom az általam kiválasztott anyag tanítása javí
tana a helyzeten. A második okot, a népiskolai anyag módszeres 
feldolgozását, az általam készített tananyag beosztás teljesen meg
valósítaná.

Most, midőn új középiskolai tanterv készül és több cikk jelent 
meg e Szemle hasábjain, mely az egyes tárgyak kívánságait tárgyalja, 
aktuálisnak tarto ttam  e néhány elgondolásomat megírni. Nem 
azért tettem ezt, mintha azt várnám, hogy ezek a kívánalmak, 
melyeket itt előtártam, jámbor óhajtásnál egyebek maradnak, 
de annyit legalább szeretnék elérni, hogy nálamnál hivatottabbak- 
nak a figyelmét rátereljem ezekre a kérdésekre. Lehetetlennek 
tartom, hogy még mielőtt a tanítóképzésünk gyökeres reformja 
bekövetkeznék — aminek elodázgatása nem sokáig tarthat —■ 
ne lenne sok minden, amin változtatva, emelhetnők a tanítóképzé
sünk színvonalát. A módszer kérdése állandóan felszínen van, ami 
a legnagyobb mértékben helyes is. Ez azonban magában véve nem 
elég. Csak a szaktudással párosult helyes módszer biztosítja a tanítás 
sikerét. Ezért bátorkodtam én a szakképzés jobbátételére a tanító
képző mennyiségtan anyagára vonatkozó felfogásomat közzétenni.

Debrecen. Bányai Sándor.
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M E G JE G Y Z É SE K .

Iskolásgyermekek a vonaton. Minden nevelő előtt, mint elméletben ismert 
és gyakorlatban örökösen tapasztalt tény szerepel a példaadás rendkívül nagy 
fontossága. De tudja azt is minden nyitott szemmel dolgozó pedagógus, hogy 
sokszor szülő, tanító, tanár, pap, szóval a gyermek előtt például álló felnőtt 
példaadó hatásánál nagyobb az idősebb, vagy határozottabb, jobb fellépésű, 
vagy fejlettebb önérzetű gyermeknek a hatása a nála fiatalabbra, íélénkebbre, 
bátortalanabbra, vagy szerényebbre. A sok idézéstől már szinte kopott adoma 
annak a Pistikének az esete, ki mérnök-édesapjának a magyarázatából nem 
hiszi el a rádió működésének okait, de másnap azzal jön haza az iskolából, 
hogy : „Apa, mégis igazad volt, mert a Kovács Jani is azt mondta.“ Kovács 
.Jani pedig még csak nem is a legjobb tanuló, de kétségtelenül a legfélelme
tesebb birkózó az osztályban.

Hogy ezt a szembeötlő gyermeklélektani jelenséget szülőiház és iskola 
egyaránt nagyon jól ismeri, kitűnik abból, hogy minden gondos szülő milyen 
féltve őrzi gyermekét a rossz társaságtól, mennyire törekszik arra, hogy 
gyermekének pajtásai, barátnői jóviseletű, szorgalmas, derék gyermekek 
legyenek. És minden tanár milyen féltve őrzi osztályának jó szellemét, hogy 
aggódik, ha látja, hogy egy-egy, talán eszes, vagy önállóbb jellemű, de erköl
cseiben kevésbbé megbízható növendék kezd vezetővé válni az osztályban. 
Milyen körültekintéssel kell az ilyen veszedelmessé váló növendéket leszerelni, 
háttérbe szorítani, nehogy az osztály nyájösztönűbb báránykái minden meg
gondolás és erkölcsi értékelés nélkül ennek nyomába szegődjenek.

Megteheti és meg is teszi szülő és tanár a szükséges intézkedéseket, mihelyt 
veszedelmet lát. A bajt pedig lelkiismeretes nevelő azonnal észreveszi. Egy 
szelesen félrecsapott kalpag, tanárának felületesen odavetett válasz az addig 
választékos megjelenésű, illedelmesen viselkedő gyermeket már leleplezi a 
jól figyelő nevelő előtt. Zajos viselkedés, vagy ellenkezőleg : sunyi, zavarodott 
tekintet rávall tanára előtt az addig szerény, nyíltarcú gyermekre.

A megfelelő tapintatos puhatolódzás, vagy határozott, négy szem közt 
történő számonkérés rendesen a szokott vallomást eredményezi : ,,A szom
szédom is így tett, s neki úgy ille tt!“ „A barátnőm nővére is olvasta azt a 
könyvet, amitől engem eltiltottak 1“

Ha csirájukban veszi észre a gondos nevelő az ilyen kis megingásokat, 
nincs veszedelem. Ilyenkor okos beszéddel a gyermek értelmére, csalódásunk, 
fájdalmunk megéreztetésével érzéseire, javulást ígérő szavainak hitelt adva 
önérzetére és akaratára hathatunk, s a gyermek átesett egy kis erkölcsi bárány
himlőn vagy kanyarón, esetleg vörhenyen is, de szerencsésen kigyógyult, 
sőt talán még ellentállóbbá is lett, s ugyanabba a ragadós betegségbe : ugyan
annak a rossz példát adó társának a sugalló hatása alá nem is kerül újra.

A komoly baj ott van, mikor a szülő és nevelő csak akkor értesül gyermeke 
erkölcsi megingásáról, mikor az már régebb keletű. Mikor a tanár az addig 
megbízhatónak hitt gyermektől —- hamisított aláírásos intést kap vissza, 
vagy mikor arra kell eszmélnie, hogy a gyermek reá nézve erkölcsi mételyt 
jelentő rossz könyvet olvas, sőt terjeszt titokban. A megbeszélésre behívott 
szülő ilyenkor rémülten tiltakozik : „Otthon nem láthatott ilyen példát 1“ 
A tanár a legszigorúbb vizsgálat után is csak azt látja, hogy eddig ilyesmi nem 
fordult elő növendékei közt.

S akkor, ha még mindig tovább megy a kutatással e szomorú Ariadne- 
fonalat gombolyítva, feltűnően sok esetben jut ugyan arra az eredményre. 
„Hol szerezted ezt a könyvet?“ „A vonaton kaptam.“ „Hogy jutott eszedbe, 
hogy magad írd alá Ellenőrzőkönyvedet?“ „A vonaton mondta egy leány.“
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„Ki tanácsolta, hogy a délutáni külön-óra helyett moziba menj?“ „Azok, 
akikkel együtt járok be a vonaton, szintén odamentek !“

Igen, a vonat az a gyermek lelkületére oly veszedelmes, felelőtlen hely, 
ahová a szülői ház szerető gondoskodása már nem kiséri el a gyermeket, s 
ahol az iskolai felügyelet még nem kezdődik meg.

A MÁV és a különböző HÉV-ek gondos előzékenységgel csatolnak ugyan 
minden vonathoz „Iskolásleányok“ és „Iskolásfiúk“ felírással ellátott kocsikat, 
hová felnőttet nem engednek be, hová viszont a tanulóbérlettel utazó gyer
mekeket beutasítják. De meggondolandó, hogy ez az előzékeny figyelem 
vájjon csakugyan hasznára válik-e a gyermeknek, s nem inkább a felnőtt 
utasok kényelmét szolgálja-e.

Aki maga is jár he a közeli vidékről ilyen tanulószakaszos vonaton, az 
kénytelen tudomásul venni azt az éktelen lármát, ami az egyes állomásokon 
a fiúszakaszokból kihallatszik, és kénytelen megfigyelni azokat a — talán még 
veszedelmesebb — sunyi kis nevetéseket, melyekkel éretlen kis csitrileányok 
egy-egy állomáson elkönyvelnek egy-egy őket érdeklő fölszállót.

Természetes, hogy a közeli falvakban, telepeken lakó szülők kénytelenek 
gyermeküket bejáratni a városba, s elkerülhetetlen az iskola részéről is ezek 
felvétele. De szomorú tapasztalat az, hogy a szülő addig csendes, falusi körben 
élő s új hatások iránt épp ezért fokozottan fogékony gyermekét bizony nagy 
erkölcsi veszedelmek árán juttatja tanuláshoz. És bizony, azt hiszem, minden 
iskola is ismeri a vidékről bejáró, tehát naponta órákat felügyelet nélkül töltő 
gyermekeknek a többire gyakorolt káros hatását.

E nehézségek hánytorgatásának azonban nem sok értelme lenne, ha nem 
kínálkoznék aránylag egyszerű megoldás elhárításukra. Talán anyagi szem
pontból sem jelentene megoldhatatlan nehézséget a MÁV és HÉV néhány 
fővonalán — hiszen csak ezeken járnak tömegesen iskolások egy-egy 
„állástalan diplomásának, mint gyermekkísérőnek a beosztása. Hány állás
talan, sőt állásnak még csak reményében sem lévő fiatal okleveles tanító és 
tanítónő vállalná boldogan, úgy gondolom, igen csekély fizetésért — mint 
ahogy a főváros játékterein is vannak már ilyen felügyelő tanítónők — s az 
illető vasúttársaságnál kieszközölt szabadjegyért ezt az állást is, míg jobb 
akad. Milyen hasznosan tölthetné értelmes beszélgetéssel, vagy kedélytképző, 
elmét fejlesztő társasjátékkal az időt a most felügyelet nélkül rendetlenkedő 
gyermekcsapattal a hivatott nevelő ! S a vasúttársaság is megtalálhatná a 
szabadjegy költségeinek ellenértékét a most kinyomozhatatlan kis kártevők 
okozta ablakbetörések és egyéb rongálások megszűnésében. Végül milyen jó 
tanulmány lenne a kezdő nevelő számára néhány havi ilyen beosztás, hiszen 
közelről s a maga teljes nyíltságában ismerné meg az örök szfinkszet, az 
emberi lelket, amely bizony kicsi korában is sokszor komor, máskor mosolygó 
rejtély.

De ha így mégsem lehetne megoldani ezt a kérdést, nem hiszem, hogy 
a kellőképpen felvilágosított, érdekelt szülők is ne járulnának szívesen hozzá 
egy-egy ilyen vonatotkísérő nevelő állításának költségeihez. A mai szellemi 
túlterhelés mellett bizonyára sok szegény kezdő pedagógus részére jelentené 
még a legcsekélyebb tiszteletdíj is a megélhetésnek oly fontos alapját, a hőn 
óhajtott „fix“-et, sőt ennél nagyobb, mert erkölcsi értékeket ér : munkateret, 
oly sok-sok szép reménynek és elérhetetlennek hitt álomnak a megvaló
sulását.

Végül ha még ez sem volna keresztülvihető, nem hiszen, hogy a kellő
képpen felvilágosított s ez ügy fontosságáról meggyőzött hatóságok : állam, 
egyház, város, továbbá egyes intézmények : Vöröskereszt, cserkészet stb. 
valahogyan ne találná meg az erkölcsi bajok megelőzésének módját.

Ezzel az áldozattal talán a javítóintézetek, gyermekbíróságok, sőt idővel 
talán fegyházak és fogházak tételeit is lehetne csökkenteni. És mennyi iskolai 
gondnak, anyai bánatnak, gyermeki megrendülésnek lehetne elejét venni 1

Budapest. Dr. Zelenka Margit,
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H A Z A I ÉS K Ü L FÖ L D I IR O D A LO M ,
Dr. Tróesányi Dezső : Bölcseleti bevezetés. Pápa. Főiskolai könyvnyomda, 

1934. 472 1. Ára 10 pengő.
Ez a maga nemében hézagpótló mű a pápai református teológiai aka

démia professzorai által szerkesztett „Theológiai Kézikönyvek“ sorozatának 
3. kötete gyanánt jelent meg. Ha az ember végigtekint e sorozatnak már 
eddig megjelent és előkészületben hirdetett kötetein, jóleső, büszke örömmel 
tapasztalhatja, hogy e fényes múltú főiskolának jelenlegi tudós tanári kara 
milyen komoly lelkiismeretességgel fogja fel és éli főiskolai tanári hivatását. 
Szerény „Kézikönyvek“ címet adtak e sorozatnak, de ha valaki mélyebben 
belemerül e kiváló munkák tanulmányozásába, látni fogja, hogy a pápai 
teológiai tanárok a gyakorlati lelkészképzésen és a tantermi katedrái szol
gálaton kívül az elméleti irodalom terén is mélyreható, tudós, kutató műkö
dést fejtenek ki. Illesse őket önzetlen, nemes példát mutató munkásságukért a 
református tanári rend szívből jövő elismerése és hálás köszöneté.

A nagyobbára bibliai tárgyú művek közül a jelen alkalommal dr. Tró- 
csányi Dezsőnek általánosabb érdekű „Bölcseleti bevezetés“ c. munkájára 
óhajtom felhívni a protestáns tanárság figyelmét. Filozófiába való bevezeté
seknek nem vagyunk ugyan híjával még a magyar nyelvű bölcseleti irodalom
ban sem, de Tróesányi Dezső nem végzett felesleges munkát e könyv meg
jelentetésével. Művében nem ad önálló filozófiai rendszert, nem eredeti elmé
letek megalkotására törekszik, hanem céljához képest az összes bölcseleti 
problémákról olyan tiszta és világos tájékoztatást nyújt, amilyent hiába kere
sünk az elvont, homályos és ködös stílusú filozófiai irodalomban. A tudós 
középiskolai tanárnak nehézségeket megkönnyítő, komplikáltságot leegy
szerűsítő logikus látását metodikai tudatossággal megőrizte Tróesányi az 
akadémiai fokon is, s ennek az erényének köszönhető könyvének átlátszó 
szerkezete és könnyen felfogható ismertető rendszere.

Világos, minden tanult ember által érthető mondatokban ismerteti a 
filozófia célját, fogalmát, filozófiai diszciplínák kialakulását, felosztását, mód
szerét. Úgy itt, mint a filozófia részterületeinek tárgyalásánál nagy súlyt 
helyez a genetikus és történeti szempontok érvényesítésére. A tudomány-, 
vallás-, cselekvés-, alkotás-, természetbölcselet és anthropologia nagyobb 
egységeihez először mindenütt irodalmi tájékoztatót fűz, s azután három : 
pszichológiai, fenomenológiai és axiológiai szempont szerint teszi őket mélyre
ható vizsgálata tárgyává. Dilthey nyomán a filozófiai látásnak három lét
formája, a világnézetnek három főtípusa: a naturálizmus, a szubjektív 
ídeálizmus és az objektív idealizmus szemüvegén keresztül bírál meg minden 
bölcseleti elméletet. Bár elismeri, hogy „egyetlen filozófiai irány sincs az igaz
ság kizárólagos birtokában“ (451. 1.), azonban láthatólag református teo
lógus lelke és vallásos szíve az objektív ideálizmus látásformája felé vonzza, 
mely szerint az Én és műveinek vizsgálatában az embert „az eredet, a lényeg 
és az érték szempontjai olyan Elvhez vezetik, amely Teremtő Szellem, s amely 
a maga örök lényegéből lehelte az emberbe a legmagasabbrendű entelechiát“ . 
(453 1.).

A világosság és áttekinthetőség mellett másik erénye e könyvnek a meg
bízhatóság, mert olyan óriási olvasottság és irodalmi tájékozódás alapján tár
gyalja az egyes bölcseleti kérdéseket, hogy még az 4934-ben megjelent 
művek, tanulmányok eredményeit is lelkiismeretesen felhasználja. Ennél
fogva a filozófiai kutatásnak és gondolkodásnak valóban a mai állapotáról 
szerzünk e derék munkából tudomást. A könyv gyakorlati hasznosságát nagy
ban emeli a fontosabb idegen műszók jelentésének a Függelékben közölt össze
állítása.

A teológiai vizsgacélokat kielégítő „Kézikönyv“ jelentőségét magasan 
túlszárnyaló nagyértékű munkát a tanári könyvtárak magától értődő érdek
lődésén kívül a legmelegebben ajánlom a filozófiával örömest foglalkozó kartár
sak szíves figyelmébe. Kun Sándor.
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Tankó Béla: A csodáiul lélektanához. Budapest, 1933. Különlenyomat 
a Magyar Psyehologiai Szemle VI. évfolyamából.

Mindig ünnepnek érzem azt a napot, amidőn Tankó Béla valamelyik 
tanulmányát olvashatom. Aki ismeri szerzőnek ,,A világnézet kérdése és más 
tanulmányok“ c. könyvét, annak mélységét, gyönyörű szép, megkapó stí
lusát, eredeti gondolatait, ugyanazt a mélységet és szépséget fogja ebben a 
31 oldalas tanulmányban is meglelni. A csoda kérdésének, amely már könyvé
nek első tanulmányában is érintve van, mélyenjáró fejtegetése ez a kis munka, 
értékelméleti alapon. A lét és érték, az ontológiai és axiológiai problémának 
szigorú szétválasztása jellemzi Tankó Béla eddigi tanulmányait és ez e dolgo
zatának is gerince. Nagyon jól mondja, hogy problémává a csoda akkor lett, 
amidőn az ember ráeszmélt arra, hogy azonos, ismétlődő jelenségek vannak, 
midőn felfedezte a törvényszerűség tényét. Szerző, midőn tárgyalja a külön
böző gondolkodók nézetét a csodáról, különösen David Huniéra tereli figyel
münket, aki e téren is felráz bennünket a „dogmatikus szunnyadozásból“. 
Nem az okiság kérdéséé az utolsó szó a csodahit lélektana terén, de a vallásos 
emberé, aki megtalálta élete bizonyosságát, nyugalmát, értelmét, s egy nagy, 
boldog hódolat és hála alaphangulatában él. A tapasztalatot kétféleképpen 
alkotjuk meg, ugyanazt a tényt ontológiailag megállapítjuk és egyúttal értékel
jük. A vallás minden életjelensége az értékelés funkcióiból táplálkozik. Egy 
az alapmotívum : „ha csak téged bírhatlak, nem törődöm az egész világgal“. 
A léleknek e funkciója — a hit — époly fontos, mint a tudás, sőt fontosabb 
és azért lehet a hit primátusáról beszélni. Az absolutum, a Szentséges, a 
teremtés mind értékelő kategória. Persze azért époly fontosak, mint az onto
lógiai kategóriák. A „teremtés“ fogalma például mint természettudományi 
fogalom, elbírhatatlan, saz elme mégis kényszeríttetik az első ok elfogadására, 
A csoda nem egy tény ontológiai megállapítása, hanem egy élmény értékelő 
magyarázata. Tankó Béla értékes, mély fejtegetéseihez szabad talán azt a 
szerény megjegyzést fűznünk, hogy azok teljesen igazak, és megfejtik a 
csodának tartás lélektani folyamatát, rávilágítanak erre az egész folyamatra, 
továbbá a vallás az örökös csodalátás kategóriájában él, és a csodahit a vallás 
nem feltétlen alkatrésze, mindamellett e megítéléstől független az a tény, 
hogy a természettudományi kauzalitás dacára lehetségesek-e oly jelenségek, 
aminőket csodálatosaknak szoktunk nevezni ? Csodálatosak, nemcsak mert 
törvényszerűségüket nem ismerjük, hanem mert a pszichikai és metafizikai 
világ képezi hátterüket. Erre azt hiszem Tankó mély és értékes tanulmánya 
mellett is igennel felelhetünk.

Sopron. Tdllyai ( Koller) István.
Bállá Antal: A legújabb kor gazdaságtörténete. A Magyar Könyvbarátok 

számára. Kiadja a Kir. Egyetemi Nyomda. Évszám nélkül. 315 lap.
Soha annyit nem beszéltek és írtak az emberek gazdasági dolgokról, 

problémákról : mint napjainkban. De az is bizonyos, hogy az egyesek és közös
ségek, nemzetek életébe, elevenébe sem vágott bele ilyen erősen, hirtelen és 
huzamosan a gazdasági szükséglet (anarchia) : mint a ini életünkbe.

Fájó, vérző, nagyon is élő valóság a legújabb kor gazdaságtörténete. 
Szellemesen, komoly tudományos alapvetéssel mutatja be szerzőnk a közép
kor termelési, javakat elosztó rendjét; majd szemléletesen ecseteli a kapi
talizmus hőskorát (Anglia, Amerika, Franciaország) ; gigantikus fejlődését, 
pazar virágzását s végül válságát.

A könyv elolvasása után úgy áll előttünk ez a sok diadalt, fényt, pompát, 
nyomort, gazdasági és politikai összeomlást látott, alkotott világkolosszus, 
individualistikus kapitalista rendszer, mint a kissé verejtékező, vérző, fáradt 
világbajnok az aréna porondján : milliók tapsa, bírálata, lappangó, titkos 
fitymálása, félelme, tisztelete, irígykedése kíséri.

A szerző szerényen bevallja előszavában, hogy vezérfonalat akar nyúj
tani, s az érdeklődést óhajtja felkelteni e nagyon is időszerű kérdések iránt. 
Bátran állíthatjuk, hogy ez teljes mértékben sikerült is neki.

A bevezetésben a kapitalizmus eredetéről szól. Érdekesen, plasztikusan,
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szellemtörténeti módszerrel. Gondolkozásra késztetnek, sőt az igazság ki
vizsgálására azok a hasonlatok, párhuzamok, melyeket könyvében több 
helyen bátor kézzel megvon. (Gőzgép — francia forradalom — reformáció. 
12 lap). Érdekes az az odavetett képe is, melyet a protestantizmus és a kapi
talizmus ; a zsidóság és a tőkés termelési rend viszonyáról állít elénk. Hálás 
téma volna a búvárkodónak ezekben a kérdésekben tiszta és határozott fele
letet adni.

A tulajdonképpeni anyagot három főcím alatt nyújtja Bállá Antal : 
I. ipari forradalom ; II. gazdasági imperializmus ; III. a tőkés termelési rend 
válsága.

A vas — az új kor gazdasági arcának egyik legigazibb megmutatója —  
tulajdonképpen ekkor válik hatalmi tényezővé a szénnel együtt és forradal- 
mosítják a gúzsbakötött, üvegházi életre kárhoztatott ipart. Ezt az előre
törést követi, ha sokkal lassúbb tempóban is, a földművelés. Ez utóbbinak első, 
szükségszerű feltétele a jobbágyság felszabadítása ; a feudális gazdasági rend 
megszűnése ; a szabad (magán)tulajdon megteremtése. Mindez pedig a szabad
ság, jóság, természetesség nagy hirdetőjében : Rousseauban és kiváló kor
társaiban gyökerezik. íme, a kulturális, társadalmi, gazdasági áramlatok 
egymásrahatása, előnyomulása a küzdő — vérző-emberekben, népekben.

Megkapó az a párhuzam, amelyet Anglia, Franciaország és Oroszország 
között von a szerző, amikor a hihetetlen ipari fejlődés sodrát, lelkeket, társa
dalmat átformáló hatását mutatja be. Az évek alatt tíz-, húsz-, harminc- 
szorosra emelkedett kivitelt és behozatalt. A világháború egyik főgyökerét 
itt kell meglátnunk.

A termelés a lakosság szükségletét jóval felülmúlja. Hogy a javakat az 
egyes országok elhelyezhessék, új piacokra, gyarmatokra vetik rá magukat. 
Megindul a feltartóztathatatlan gazdasági imperializmus : az óriási, félel
metes lavina. íme, a nagv per ! Ki kezdte hát a világháborút?

A II. rész IV. fejezete Magyarország közgazdaságáról szól. Berzeviczy 
Gergelyt, a keveset emlegetett közgazdasági írót, a „nagykészültségű tudós 
férfiú“-t kiemeli a feledés homályából, s mint Széchényi és Kossuth méltó 
előfutárját mutatja he.

Élesen szembehelyezkedik azokkal, „akik azt állítják, hogy a (gazdasági) 
kapitalista tehetségek merőben hiányoznak a magyar fajból“. (203. lap). 
Szekfű Gyulát idézve állapítja meg, hogy „mialatt a nyugateurópai országok 
elpolgáriasodtak, Magyarországon megszerveződött külön osztállyá (a hiva
talnok) az „Éri Magyarország“. Mennyire így van, mennyire a szög fejére üt ! 
(V. ö. : Szekfű Gv. : Három nemzedék és ami utána következik. — Móricz Zs. : 
Forr a bor. Stb.).

Szól a biztató eredmények mellett a magyarság több nyitott sebéről. 
(Kivándorlás, helytelen földbirtokelosztás, mezőgazdasági munkanélküliség, 
aránytalan terhek, elsivatagosodás stb.) Szakszerűen, őszintén és bátran. 
Mintha csak a mai reformképviselőket hallanók !

Az utolsó részben végül a mai termelési rend nagy válságát ecseteli. 
Megszólaltatja korunk legkiválóbb közgazdasági íróit, szociológusait és pénz
ügyi szakembereit. A végső feleletet természetesen nem találja meg.

Az élvezetes és bizonyára népszerű könyvet a kapcsolatos irodalom fel
sorolása, név- és tárgymutató és tartalomjegyzék zárja be. Ezek is csak 
növelik a mű értékét és használhatóságát.

Nagykőrös. Vitéz Torma Gábor.
Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület Évkönyve az 1931—32., 1932—- 

33., 1933—34. évekről. Szerkesztette : Dr. Losonczi Zoltán titkár. Borbély7 
Gyula könyvnyomdája, Mezőtúr, 18 oldal.

A csínős kiállítású füzet dr. Oravecz Ödönnek 25 éves történetét hozza ; 
ezt meghatódással olvassuk, mint a nagymevű titkár hattyúdalát. Közli Oppel 
Imre „Mire jó a rajz“ címen tartott előadását, dr. Losonczi Zoltán Bél Mátyás 
tudomány- és neveléstörténeti jelentősége című tanulmányát, továbbá dr. Bán
kúti Dezsőnek a tanulmányi kirándulásokról szóló előadásának gondolatmene-
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tét. Ezek után következnek utóbbinak, mint ügyvivő alelnöknek, a két utolsó 
■év történetét tárgyaló jelentései s az utóbbi három év közgyűléseinek jegyző
könyvei. Berekeszti az egészet az egyesület vezetőségének, tiszteleti és alapító 
tagjainak névsora. Kívánatos lenne, ha egyszer újra olvashatnék az összes 
tagok kimutatását, névsorát. Ilyen seregszámla sohasem árt. —ö.

Hakssányi Mária: MLssuray-Krújj Lajos költészete, Budapest, 1934. Nem
zeti Kultúregyesület.

Az előttünk fekvő kis füzet egy előadás, amelyet szerző, aki leánygimná
ziumi tanár és neves esztétikus, tartott és melyben a jeles fiatal író és póéta 
eddigi munkásságát méltatja, különösen a lapunkban is ismertetett „Tüzek 
a végeken“ című, a felkelő harcokról szóló könyvét és a „Vérszerződés“ c. 
alatt megjelent költeménykötetét. Bevezetésül szerző az erdészeti és bányá
szati főiskolának Sopronija való helyezéséről szól és a nyugatmagyarországi 
felkelő harcokról, amelyben Missuray-Krúg Lajos mint fiatal erdőmérnök
hallgató vett részt. Majd nagy szeretettel és megértéssel foglalkozik a kiváló 
fiatal költő első művével, amely már nagy feltűnést keltett. Szép stílusával 
mindkét könyvet és a „Tüzek a végéként“ Mikes „Törökországi Leveleivel“ 
hasonlítja össze és sajátságos műfajnak nevezi. A „Vérszerződésben“ magyar 
életünk sok nemzeti problémája csendül lantján és a fiatal költőt a szimbo
lista, impresszionista költők csoportjába sorozza, akiknek Ady Endre költé
szete tart fáklyát. Rakssányi Mária az értékes méltatást azzal fejezi be, hogy 
Missuray-Krúg Lajos költészete „keménytörzsű, erőskötésű fa“, amely „ma 
virágosán és lombosán áll, s vár sokatígérőn az ősz gyümölcsadó, terméstosztó 
szüretére“. A fiatal költő eddigi sikereihez csak gratulálhatunk és még sokat 
várhatunk tőle.

Sopron. Tállyai ( Koller) István.
Csorba Ferenc: Nyelvünk és a nemzeti szellem. Bp. 1935. 39 1.
E kis értekezést szerzője bizonyára sok tanárnak megküldte. A nyelv

újító törekvéseket s azok eredményeit bírálja felül. Megállapítja, hogy a nem
zeti szellem nem abban áll, hogy minden áron régi hazai szótöveket akarjon 
olyan új fogalmak kifejezésére konzerválni, mely új fogalmak teljesen távol 
állanak az illető régi magyar szótövek eddigi életvilágától. Szóval védi az 
idegen szók használatát. Megállapítja, hogy az élet visszahozza a régi idegen 
szót (halmoz győzött ugyan a kumulál felett, de annak töve az akkumulátorban 
ismét megjelent). Az utca, az élet, tele idegen szókkal, amelyeket 
semmikép nem szabad egyszerűen lefordítani, hanem átvenni az idegen szót 
abban az értelemben, amelyet a történeti fejlődés adott neki. A közoktatás- 
ügyi miniszter épen most adta ki azt a rendeletet, amely az iskolák nyelvének 
magyarosságát sürgeti. A megszállt területeken úgy, mint pl. Bukovinában is, 
egyre gyérebb, egyre halkabb lesz a magyar szó. Nem engedhetjük meg 
magunknak azt a fényűzést, hogy mi magunk siessünk akadémikus szempon
tokból nyelvünk idegenszerűbbé tételére. Az élet kényelmességből, lustaság
ból, liozzánemértésből, előkelősködésből szívesen használja az idegen szókat, 
amelyek mellett Szurzer Gábor is olykor felemeli szavát (Hazafiaskodás a 
nyelvtudományban Nyv. 24 1.), mi azonban kövessük a németek példáját, 
akik a rádiót már Rundfunk-nak hívják. G. J.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.
Vitéz dr. Bessenyei Lajost, az Országos Református Tanáregyesület 

illusztris elnökét, a Tiszántúli Református Egyházkerület május 22—23-án 
tartott közgyűlése teljes egyhangúsággal a debreceni református gimnázium 
állandó igazgatójává választotta meg. E kitüntető megbízása alkalmából 
melegen üdvözöljük.

Az Országos Református Tanáré gye sülét Balatonboglári Üdülőtelepére 
való felvételre f. évi június 15-ig lehet még jelentkezni.
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Schütz, Bach, Handel-zeneünnepélyt rendezett a négy budapesti protes
táns középiskola a Zeneakadémia nagytermében. Május 9-én volt e nevezetei 
hangverseny, mely megmutatta, mire kell majd a jövőben is a testvérinté
zeteknek törekedniök. A Baár Madas református leánylíceum énekkara 
finoman adta elő Schütz Oh, ha vélem van az Ür című háromszólamú karát 
a Symphoniae Sacrae-ből; az evangélikus leánygimnázium ének- és zene
kara (ez volt az est egyetlen ifjúsági zenekara !) Schütz Miért csüggedsz el 
én lelkem darabjával aratott sikert. A református gimnázium énekkara zene
karkísérettel Bach Oh Jézus, áldott égi fény kantátáját hatalmas erővel 
mutatta be. Az evangélikus gimnázium énekkara Bach Kreuzstab-kantátá- 
jában Győry Pállal és a Fasori Evangélikus Énekkarral együttesen szerepelt 
igen szépen, ezenkívül kitűnő együttest alkotott a Korái Kamarakórussal és 
Lutherániával Schütz Jer dicsérjük Istent egyházi koncertjében. A műsort 
méltón fejezte be Händel Oh Uram, árva lelkem-kantátája szólóra (Bank 
Hilda, Rácz Tilda, Závodszky Zoltán, Győry Pál) evangélikus gimnázium, 
Korái Kamarakórus előadásában. Megnyitóul Kapi-Králik Jenő Bach g-moll 
prelúdiumát és fugáját, közben Peschko Zoltán Händel orgonakoncertjét 
(B-dur) adta elő nemes művészettel. A négy iskola énektanárai : T. Szekeres 
Ida (Baár Madas), Kapi-Králik Jenő (evang. leánygimn.), Faragó József 
(református gimn.), Peschko Zoltán (evang. gimn.), továbbá Árokháty Béla 
mint vezénylők és rendezők derék munkát végeztek. A 46 védnök közül 
Raffay Sándor, evang. püspök, Némethy Károly, református főgondnok, 
Hegedűs Lóránd, Pintér Jenő tankerületi főigazgató, Kemény Lajos és Szabó 
Imre esperesek emelték megjelenésükkel az est fényét. Sajnos, protestáns tár
sadalmunk nem méltányolta eléggé azt a nagyszabású munkát, melynek ered
ménye e hangverseny szép sikere volt. Különösen fontossá az tette ezt a hang
versenyt, hogy régi evangélikus zeneművek felelevenítésében egészen új 
stílust kezdett, mely hivatva lesz arra, hogy egyházi zenei közízlésünket 
helyes irányba terelje. b. d.

A pataki főiskola oszlopos árkádcsarnoka valóságos „Ruhmeshalle“ 
leszen. Nyolc ívmezőjébe domborművű márványlapok kerülnek, melyeken 
ragyogó és könnyes múltjának tanujelei örökítik meg az elsuhant századok 
nevelő értékeit. Az első ívmezőbe kerülő márványtáblán Kopácsi István és 
Sztárai Mihály alakjai lesznek láthatók ; a másodikba helyezendő táblán 
Comenius és Rákóczy Zsigmond, a harmadikon a gályarab volt pataki diá
kok, a negyediken id. Csécsi János, a bujdosó kollégium megtartója, az ötö
diken a nagy Vay József alakja lesz látható. A hatodik táblán Kövy Sándor 
és Kossuth Lajos (a nagy tanár és nagy tanítvány) alakjai kerülnek egymás 
mellé, a hetediken a 48-as honvéddiákok névsora lesz olvasható. Az utolsó 
már áll : a világháborúban résztvett s elesett volt diákhősök táblája, amelyet 
a „Volt pataki diákok orsz. szövetségének budapesti egyesülete“ állított fel. 
Nemsokára a harmadik is leleplezés alá kerül (mikor az ősi egyházkerületi 
ünnepségek, lelkészegyesületi gyűlés lesz Patakon). Debrecenben az utcai 
fronton vannak ilyen táblák, itt az oszlopcsarnokban lesznek. Szó van Rá- 
kóczi-kiállításról is.

A pataki gimnázium ifjúsága minden évben elzarándokol Kazinczy sír
jához, hogy ott, Széphalmon, lerója iránta a tisztelet adóját. Ez évben ez az 
ünnepség egy színfolttal lesz gazdagabb. Kazinczy Gábor debr. ny. kúriai 
bíró hófehér márványból elkészíttette Kazinczyné gróf Török Zsófia mell
szobrát, s a széphalmi mauzóleumnak ajándékozta. E szobrot a pataki diákok 
diadalmenetben fogják kivinni s ott egy kis ünnepség keretében elhelyezni, 
így a kirándulás egy szép (három részből álló) ünnepséggel lesz összekötve. 
Egyik a nagy író sírjánál fog lefolyni, a másik a mauzolum előtt (gr. Török Zsófi 
szobrának leleplezésével), a harmadik a Kazinczy Lajos vértanú tábornok 
széphalmi szobra körül. S a programra minden számát diákok látják el 1

Szerkc-ztői üzenet. A Protestáns Tanügyi Szemle legközelebbi száma 
f. évi szeptember hóban jelenik meg.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935 1043



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület Elnöksége ezúton hívja 
fel tagjait, hogy az 1935—36. iskolai évre kiosztandó neveltetési segély 
iránti kérvényüket igazgatójuk útján, láttamozásával ellátva leg
később június 20-ig küldjék be az ügyvezető alelnök címére, Budapest, 
IV., Deák-tér 4. Később érkező kérvényeket nem vehet a segély
osztó bizottság tekintetbe ; a segélyezés egész évre szól, évközben 
nincs helye segélykérésnek.

Neveltetési segélyt nyerhetnek evangélikus közép, vagy közép
fokú iskoláink tanárai, evangélikus, megfelelő szorgalmú és előmene
telő gyermekeik részére ; tanári, tanítói, vagy lelkészi pályára készü
lők előnyben részesülnek. A folyamodó nem vehető tekintetbe, ha 
tagsági díjával hátralékban van, illetőleg, ha iskolája az előző év 
tanulójárulékát nem küldötte be.

A segély első felét szeptember, második felét január elején utalja 
ki az Elnökség.

Pályázati hirdetmény. A szeghalmi református Péter András 
reálgimnázium olyan református vallású, okleveles középiskolai tanárt 
keres, aki a reálgimnáziumban az ének- és zenetanításra (különösen 
vonóshangszereken) is képesítéssel vagy képzettséggel rendelkezik. 
Szaktárgycsoportosítása nem lényeges ugyan, de latin, vagy történet, 
vagy természetrajzszakosok előnyben részesülnek. Javadalmazása 
egyelőre havi 50 P óradíj és a jelentkező tanítványoktól járó zene
tanítási díj (fejenként 5—10 P havonta). Beválás esetén a fenntartó
testület az állást rendszeresíteni fogja. Személyes jelentkezés az 
igazgatónál július 15. és 22. között kötelező. Pályázati kérvényeket 
a szükséges okmányokkal felszerelten július 1 -ig kell benyújtani.

Szeghalom, 1935 május 2 0 .
Nagy Ferenc dr. s. k., Nagy Miklós s. k.,

elnök. igazgató.

A budapesti evangélikus gimnázium fenntartó testületé nyuga
lomba vonúlás folytán megüresedett két tanári állásra hirdet 
pályázatot. Ezek egyikét választás útján tölti be, másika pedig 
a .vallás- és közoktatásügyi miniszter úr kinevezési joga alá esik. 
Mindkét állásra oly evangélikus vallású tanárok pályázhatnak, 
akiknek mathematikából és fizikából van képesítésük. A" képviselő- 
testület elnökségéhez, továbbá a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz intézett, kellően felszerelt kérvényeket június hó 15-ig kell 
a budapesti evangélikus gimnázium igazgatóságánál (VII. Vilma 
királynő-út 17) benyújtani.

A budapesti ev. leánygimnázium fenntartó hatósága pályázatot 
hirdet egy latin-történelem szakos tanári állásra. Pályázhatnak ev. 
vallású okleveles középiskolai tanárok. A tanszéket helyettes tanár
ral töltik be. A képviselőtestülethez intézett, kellően felszerelt 
kérvények az iskola igazgatóságánál június 15-ig adhatók be.
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A  munkáltató iskoláztatás kialakulása 
és fontossága.

Ha a természettudományok pedagógiáját figyelemmel kísérjük, 
azt vesszük észre, hogy az amerikai pedagógusok a múlt század het
venes éveitől a kilencvenes évekig szinte elözönlötték Németországot. 
Csakhogy kiábrándultak egy kicsit. Nem voltak megelégedve az 
Óvilág tanítási módszereivel, mivel az európai tanítási és nevelési 
rendszereknek nagy fogyatékossága volt akkoriban (sok helyen még 
ma is), hogy növendékeiket szinte passzív szerepre szorították csak. 
Ismereteket, adatokat bőven nyújtottak, de nem foglalkoztatták 
eléggé aktív módon a tanu ló ikat; nem adtak nekik elég alkalmat 
az önálló gondolkozásra és munkára. Nem fejleszti, sőt gyakran 
elhanyagolja az iskola az egyéni energiákat — írta akkoriban Dewey — 
nem fejleszti az alkotó ösztönt, a produktív munka képességét.

Ezért az amerikai pedagógusok, amikor hazatértek Európából, 
már a 80-as évek elején aktíve foglalkoztatták tanulóikat a termé
szettudományokban, t. i. megvalósították a tanulógyakorlatokat 
(természetrajzi, ásványtani, vegytani, fizikai, gazdasági gyakorlatok 
stb. címén). Az alkotó munkára való nevelésnek hazája csak Amerika 
lehetett, mert a demokratikus Amerika mindig a produktív munka 
földje volt. És ott a produktív munka korszakában át kellett alakulni 
az iskolának is, amely azt tűzte ki maga elé, hogy a jövő nemzedéket 
önálló gondolkodásra, munkaképességre neveli. Lehet-e ezt másutt 
szebben és jobban elérni, mint a természettudományokban, amelyek 
a tudományok terén a szédületes találmányok és eredmények érté
kesítésével az emberi ész és munka legszebb és legbecsesebb ered
ményeit hozták létre? !

Általában azt tapasztaljuk, hogy helyesen megfigyelni még a 
felnőtt müveit emberek sem tudnak mindig. Mi ennek az oka? Hiszen 
a kisgyermekek, mikor még arra őket senki sem oktatta külön, 
általában igen jó és élénk megfigyelők. Világos, hogy az iskolában, 
tanítás közben tompult el a megfigyelő képességük. A gyermeklélektan 
búvárai szerint a megfigyelő készség sokszor annyira elromlik az 
iskolában, hogy amikor meglett korukban, tanulmányaikat elvégezve 
hivatalba, állásba kerülnek, csak romjai vannak meg az egészséges

í
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megfigyelő képességnek. Már pedig mit csinál az orvos jó megfigyelő 
képesség nélkül? De mit csinál a mérnök, építőmester, kertész, gazda, 
a tanító, tanár, a pap, vagy más akármilyen hivatású egyén is, ha 
nincs pontos megfigyelő tehetsége? ! Nem üres szólam és felkapott 
jelszó tehát az, hogy a természettudományok tanítása, alsó fokon 
elsősorban a természetrajz oktatásának biológiai, etológiái alapon 
vett módszere alapvető fontosságú az általános nemzetnevelés terén. 
E miatt nevelő értékét, mely a pontos megfigyelő képesség tökélete
sítésében áll, eléggé hangsúlyozni nem lehet.

Tankönyveink is sokszor — sajnos —- nem a tanulók igényei 
és szükségletei, hanem a bírálók többé vagy kevésbbé sikerült meg
jegyzései és kívánságai szerint készültek, a legtöbbször főiskolai 
vagy egyetemi jegyzetek, előadások rövidített vázai. A természet- 
tudományi ismereteket lehetőleg szavakkal igyekeznek megmagya
rázni, ezáltal megszűnik a tanításban a természettel való kapcsolat. 
A könyv igen gyakran tisztán szabályokat és magyarázatokat foglal 
magában, melyeket a tanulónak egyszerűen emlékezetébe kell pré
selnie. Nagy hibájuk még a tankönyveknek, hogy alkalmazkodva a 
Tanterv és Utasítások külső kereteihez (de nem az Utasítások leikéhez 
és lényegéhez) duzzadnak a sok ismerettől, adathalmaztól. Sok bennük 
a mellékes, még több a sablonos kérdés és felelet. Az igaz, hogy mindez 
gyorsítja a tanár, a tanító, de a diák munkáját is. Azonban már a 
legegyszerűbb gondolatmenetnél megakad a tanuló, mihelyt a könyv
től eltérünk. Sőt, csak akkor mer beszélni a tanuló, ha a könyv 
adataira támaszkodik, a saját megfigyeléseiben nem bízik. Azért 
mondta az egyik kiváló pedagógus : azért kell a mi fiainknak olyan 
sokat tanulniok, hogy ne kelljen gondolkozniok.

Erősen intellektuális jellemvonás, az ismeretek túlbecsülése a 
tudás és gyakorlat rovására, ismeretek szerzése a produktív alkotások 
helyett — ez jellemzi a mi iskoláinkat nagyrészt még ma is, és ez 
különbözteti meg őket a nyugati népek iskoláitól. A gyakorlati, 
munkáltató irányú tanítás külföldön sem honosodott meg egyszerre. 
Mi is bevallhatjuk, hogy összes tantárgyainkat, a természettudomá
nyokat is, rövid idővel ezelőtt még teljesen a nyelvek módszere szerint 
tanították. A legtöbb helyen — bizonyos mértékben — még ma is 
megvan ez. Hiszen a gyakorlati irányú tanítást igen kevés iskolánk 
vezette és vezethette be a maga teljes egészében. Az ok nagyon egy
szerű és világos : nagy az osztálylétszám, de hiányzik a kellő fel
szerelés is. Minden tanulót kész vizsgálati, kísérleti anyaggal ellátni 
mindenütt — a mai gazdasági viszonyok mellett — nem lehetséges. 
Tehát akárhányszor nem a tanító, tanár nemakarásán múlik a 
munkáltató oktatás bevezetése. Mert azt mindenki elismeri, hogyha 
a lehető legjobban tanítjuk is a természettudományi tárgyakat, a 
kísérleteket, szemléltető eszközöket mi magunk be is mutatjuk, mel
lette tanítványaink a lehető legnagyobb szellemi munkát hajtsák is 
végre, mégsem tagadhatjuk le magunk előtt, hogy a tanulók azért 
mégis csak passzív hallgatásra és látásra vannak ítélve. Megterheljük
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a szellemüket, nem adjuk meg nekik azt a nyugalmat, mely a meg
fontoláshoz, mérlegeléshez, kutatáshoz feltétlenül szükséges, mert 
folytonosan új ismeretekkel terheljük őket. Nekünk könnyű ez, 
mivel mi, a gyakorlott kísérletezők vagyunk azok, akik a kísérleteket 
végrehajtjuk, és nekünk közben egészen más gondolataink támadnak, 
mint hallgatagon szemlélődő tanítványainknak.

És hol marad tanulóink önálló, független gondolkodása, ha 
mi nekik a tanórákon egész sor kísérletet bemutatunk, amelyek azon
ban magunknak is sok gyakorlásunkba kerültek. Nem azt mondjuk, 
hogy a tanuló úgyszólván újra feltaláljon mindent, azután végig
menjen mindazokon a letaposott utakon, amelyek a nagy felfedezé
sekhez vezetnek. Ez túlzás volna. Erre — még tanári vezetéssel 
sincs — elégséges idejük és képességük a tanulóknak. De ha kicsi, 
elhatárolt területen belül dolgoznak (azért nem lehet munkáltatva 
végigtanítani a mai Tanterv egész anyagát, de nem is követelik a 
felsőbb hatóságok), saját megfigyeléseik révén, önálló gondolkodással 
a jelenségekből következtetni tudnak, meg tudják különböztetni a 
lényegest a lényegtelentől, ennek alapján összehasonlítanak, követ
keztetnek, törvényeket állapítanak meg. Amit tapasztalatból szerez
tek meg, azt többé nem kell rájuk parancsolni, mert a tapasztalat 
a forrása minden természettudományi kutatásnak. így lesz a tanulók 
öntevékenysége, gyakorlati foglalkoztatása, mint minden alkotó 
munka, az erkölcsi nevelés egyik forrásává is. Az öntevékenység kap
csán tanulóink gondosságra, kitartásra, türelemre, alaposságra tesznek 
szert. A jövő nemzedéket így előkészítjük az életre, mert a tanulók 
az öntevékenység útján megszokják a munkát.

A régi iskola és az élet sohasem lehetett olyan közel, mint ameny- 
nyire a munkáltató iskola megközelítheti az életet. A régi iskola 
ugyanis túlságos sok tudományt akart tanítani, de a legjobb esetben 
élő lexikont csinált a tanulóból. A munkáltató iskola kiváló iparost, 
lelkiismeretes tisztviselőt, kutató-tudóst és alkotó művészt tud 
nevelni abból, kinek arra tehetsége van, mert mindenkinek alkalmat 
ad arra, hogy őszintén megnyilatkozzék : mire született. A hangsúly 
természetesen a lehetőségen van, mert a tudományig és a művészetig 
csak a kiváltságos tehetségek juthatnak el.

Az ne kedvetlenítsen el bennünket, hogy sok ellenkezéssel, 
közönnyel kell megküzdenünk esetleg, mert ez külföldön sem volt 
másként. Németországban annak idején Kerschensteinernek, a kiváló 
pedagógusnak kellett közbelépni a müncheni kongresszuson, hogy 
elhalígattassa a gáncsoskodókat. Ott mondotta : Még ma is vannak 
tanférfiak, akik hallani sem akarnak alsóbb fokon a munkáról, a 
cselekvő oktatásról és laboratóriumokról. Ezek azonban másként 
beszélnének, ha ismernék a tanulók öntevékenységének áldásos voltát. 
Nem számítva azt, hogy ez a legtermészetesebb és legegyszerűbb 
eszköz, amellyel az olyan sokat felpanaszolt anyagtúlterhelést el
kerülhetjük, csalogat a tanítványokban megnyilvánuló munka- és 
alkotóösztön is, melyet a legtöbb elméleti oktatásnál hiába keresünk.

í*
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Általánosan elismert jelenség Münchenben, a mi népiskoláinkban, 
hogy igen sok fiú és leány, akik az előző hét év alatt egyáltalán nem 
érdeklődtek (nyolcosztályos elemik vannak ott), most, mikor az 
iskolában, a tantermekben, laboratóriumokban, iskolakonyhákban stb. 
gyakorlati feladatok elé állították őket, egyszerre feltűnő módon 
kezdtek érdeklődni, bár senki sem ösztönözte őket erre. Lélektanilag 
érthető ez is. Ugyanis iskoláinkban korán sok elvont fogalmat közlünk 
tanulóinkkal, mielőtt még lelkűkben az erre való szükséglet kifejlődött 
volna. Hogy azután az ilyen tanulók a mi reflexióinknak legnagyobb
részt tömegesen ellentállanak, azon nem csodálkozik az, aki jártas 
a gyermeklélektanban. Rögtön felébred azonban az érdeklődésük, 
amikor olyan teret nyitunk meg előttük, ahol szemléltetett gondo
latok között mozoghatnak. Az öntevékenység, az alkotó munka fel
ébreszti a tanulót, életet önt belé nem a tanár, hanem a módszer. 
Jelszó volt annak idején a porosz iskolákban : Érzékszerveinket 
munkaképessé kifejleszteni csakis önálló megfigyelésekkel, öntevé
kenységgel és a természet szépségeinek nyitott szemmel való szem
lélete útján lehet.

Külföldön már alig van iskola, ahol nem dolgoznak a tanulók 
a laboratóriumokban, műhelyekben, osztályokban. Nem a külsőség, 
a pompás kiállítás, gyönyörű műszerek, fényes termek vezetik a 
munkáltató oktatás híveit, hanem a cselekvés, a munka elve külföldön 
is, nálunk is. A német hivatalos jelentésben olvassuk : Nem nagy 
üzem viszi előbbre a gyakorlatok, a munkáltatás ügyét, mely pazarul 
berendezett tantermekkel, laboratóriumokkal, felszereléssel dolgozik 
és így drága keretet teremt, melyből sokszor hiányzik a kép, hanem 
céltudatosan kiépített, már mindenfelé bevezetett és olyan jólbevált 
egyszerű kis munkálatok. Hogy ezek a munkálatok, gyakorlatok, 
melyek a természettudományi oktatást kísérik, s melyeket a szak
tanárok nem egy helyen a legönzetlenebb módon, időt és fáradságot 
nem kímélve végeztek, megkönnyítették annak a célnak az elérését, 
melyet a tanulógyakorlatok, a tanulók önmunkássága révén elérni 
akarunk, ezt senki sem vonja kétségbe. A természettudományok 
iránt különösebb érzékkel bíró tanulóknak alkalmuk nyílik arra, 
hogy bátorítást és buzdítást nyerjenek, amire a rendes tanítás menete 
alatt nem nyílik alkalom. Az egyéni oktatásnak megadják az annyira 
áhítozott lehetőséget arra, hogy kibontsa szárnyait, és hogy kifejlessze 
a tanár és tanuló közötti személyes érintkezést. Értsük meg jól, nem 
a kézművesnek szükséges kézügyességről van szó, — ez egészen más 
lapra tartozik —, hanem arról a gyakorlati készségről, ismeret
vágyról, amely hajtóereje minden nemes törekvésnek, és amely csak 
kölcsönkéri a kezet ott, ahol az ész egymagában már nem elegendő 
a fogalomalkotáshoz. Tehát nem arról van szó, hogy a tanulók mun
káját, foglalkoztatását tanítási célnak tegyük meg, hanem a gyakorlati 
munka a tanítás eszközéül és alapjául szolgál csak.

Az igazi kultúra embere nem elégszik meg az egyszerű biológiai 
léttel, mint az élet céljával, mert a létet eszményekkel telíti, „lelkesíti“
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át. És minél nagyobb társadalmi közösségben tudja az eszméket 
érvényesíteni, annál etizáltabb, tehát annál jobb az a társadalom. 
Az ilyen társadalmi életre való nevelésnek legfőbb életfeltétele már 
a családban való éreztetése annak, hogy az egyes ember nem ön
magáért van, nem is az egész világért, hanem azért a nemzeti közös
ségért, melynek tagjául született. Erre az érzésre tudatosan csak az 
az iskola nevelhet, amelyik a dolgozó társadalom tükre ! Ilyen a 
munkáltató iskola.

A munkáltató iskola kedveltetheti meg a nálunk még mindig 
lenézett fizikai munkát is. Mert a lélekbúvárok szerint „munka“ 
csak egy van : szellemi. Az emberi szervezet annak csak végrehajtó 
eszköze, tekintet nélkül arra, hogy toll, ecset, véső vagy fejsze, 
kalapács van-e a kezemben. A munka fáradsága nélkül elérhető élvezet 
és érvényesülés nem eszménye a munkáltató iskolának, mert a lel
ketlen eszménnyel szemben tudatosan állítja oda az örömöt, meg
nyugvást hozó munkát és fáradságot.

Miért kell ezt tudni a munkáról? Mert ugyanez áll a munkával 
párosítandó s az egész életre kiterjesztendő nemes lelkűiéiről és er
kölcsi öntudatról is, melyet mindenhová magunkkal viszünk, és min
denbe, legyen az akár munka, akár pihenés, beleállítunk. Ezt az 
öntudatot visszük magunkkal, az életbe, a templomba a műhelybe, 
a  konyhába, az irodába, a hivatalba, a tanterembe, mert mindent, 
amit teszünk, lélekkel járatjuk át. Ha van is valami különbség az 
izom- és agymunka, az áhitat és utcasöprés között, olvassuk az egyik 
kiváló lélekbúvárnál, de ami az emberi öntudatot és a szándékot, 
tehát a lelket illeti, arranézve a különbség csak az egyén érzületétől 
függ. Ez az érzület pedig ugyanaz lehet, akár előadást hallgatunk, 
akár beteget ápolunk, akár virágot öntözünk. Egy és ugyanazzal a 
kötelességtudással építhetünk tudományos rendszereket és házakat, 
szolgáltathatunk igazságot és mérhetünk kenyeret, tarthatunk nagy
mosást, alágyújthatunk lelkeknek vagy gépeknek. I tt is, ott is egy
formán teljesíthetünk kötelességet, s járhatunk el a teljes megbíz
hatóság dicséretével.

Ez az öntudat, ez a lelki tartalom ad a munkának és az egész 
életnek értéket s érdemet. Nem a munka anyaga, hanem a szív és 
lélek jellemzi a munkát éppen úgy, mint az egész életet.

Manapság egyik munka a másikba fogódzik, s aki elmulasztja 
vagy rosszul végzi teendőit, az esetleg nagy károkat okoz másoknak. 
Régen az egyesek munkája egy-egy területre szorítkozott s nem 
hatott ki messzebbre. Régente mindenki maga építette fel házát, 
maga varrta meg ruháját, legeltette és nyírta meg nyáját. Az asszony 
otthon font, szőtt, varrt. A gabonáját mindenki maga vetette, maga 
őrölte és sütött azután lisztjéből kenyeret. Most a régi, háztartási 
egységet felváltotta a társadalom szervezett egységessége, melybe 
ezerféle hivatás és munka van beleállítva. Manapság minden munka 
egy kiszámíthatatlanul hullámzó közösségnek szól. Annak épülnek
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a házak, hidak, a vasutak. Azt ruházzák a fonók, azt élelmezik a 
kenyérgyárak, a vágóhidak. Ne kicsinyelje munkáját a kosárfonó, 
talán egy új Mózest, az Isten prófétáját menti meg vele a hullá
mokból ; sem a kötélverő, mert talán egy második Pál apostolt eresz
tenek le kötélen a város faláról. Ezt tudni jó, mert ezzel is lehet, sőt 
kell is éleszteni a lelket.

A mi kötelességünk a munka, következőleg ebben a szolgálatban 
mi csak eszközei vagyunk az égi hatalomnak, Istennek és földi rendel
tetésünknek : hazánknak, városunknak, egyházunknak, családunk
nak. Aki fát dönt az erdőn, annak fejszére és fűrészre, aki bútort 
javít, annak finom fúróra, aki varr és hímez, annak tűre van szüksége. 
Mint fejsze, fúró, tü, mint eszközök állunk mi mindnyájan az Isten 
napszámában, Mi több : a fejsze vagy a fúró, a fűrész vagy a tű?  
Egyik sem több a másiknál, ha nagyobb zajt csap is az erdődöntő 
fejsze, mint a sercegő fúró és a zajtalanul sikló tű. Senki sem több 
a másiknál. Az embert ebben a tekintetben nem a munka, hanem a 
lélek válogatja. Nem a gyalupad, sem a miniszteri szék, sem az iroda 
avagy tanterem, sem a piac, sem a színpad, sőt még a templom sem 
teremt erkölcsi értékeket, hanem csakis a lélek. Nincs állás, nincs 
foglalkozás, melyben lelki nagyság nem termett volna : Mózes 
pásztor, Gedeon földmíves, Pál sátorcsináló, Lukács orvos, Péter 
és András meg halászok voltak. De a kötelességtudat, a jó
szándékok és a szeretet lelke járta át őket, s ettől függött az, hogy mily 
jókká és nagyokká lettek.

Éppen azért ama nagy nevelőérték ellenében, amely a munkáltató 
tanításban rejlik, a mi századunk gyermekei részére semmiféle fárad
ságot sem szabad sajnálnunk. Minél erősebbé válik a népek küzdelme, 
annál fontosabb az egyes nemzetekre nézve az, hogy polgáraink nem
csak dolgozni tanuljanak meg, hanem megtanuljanak önállóan dol
gozni, még pedig örömmel, saját akaratukból. Tudni és önállóan 
dolgozni azonban nem szóbeli oktatás által tanul meg az ember, 
hanem az öntevékenység felgerjesztésével. A tanulóknak nemcsak 
ismereteket adunk ezen az úton, melyeket előbb vagy utóbb elfelejte
nek, hacsak saját hivatásuk, foglalkozásuk nem kényszeríti őket, 
hogy azokat használják vagy gyarapítsák. A munkáltató iskolában 
a munka révén megtanulnak önállóan gondolkodni és cselekedni. 
Megtanítjuk őket arra, hogy az adott megfigyelési anyagot szorgal
masan feldolgozzák, a jelenségeket az emberi életben és a természet
ben egyaránt megvizsgálják, megfontolják, ítéleteikben és követ
keztetéseikben óvatosak legyenek. Drága erényt nevelünk tehát 
tanítványainkba : a munkaszeretet, a gondolkozókészség és képesség, 
azután a tárgyilagosság erényét, amelyre a szellemi és erkölcsi életben 
is szükség van, mert e nélkül az ember legfőbb erényét : az igazságos
ságot el sem lehet képzelni. Márpedig nekünk igazságra, becsületre, 
jóságra, szeretetre kell nevelnünk tanítványainkat.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
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A  munkáltatás elve a lélektan tanításában.

1. Iskolai munka és munkaiskola. Mielőtt közelebbről is szem
ügyre vennők a lélektan tanítását, a kérdés tisztánlátása céljából 
indokolt, hogy rövid elvi tájékozódással kezdjem. E nélkül könnyen 
keletkezhetnek félreértések vagy félremagyarázások.

Tanügyi folyóiratainkban manapság gyakran olvashatunk olyan 
tanulmányokat, melyek az ú. n. munkaiskoláról, az iskolai munkáltató
tanításról, a cselekedtetésről folytatnak eszmecserét, s a mai iskolát 
erősen kihangsúlyozottan állítják szembe a „hagyományos“ iskolá
val. E kérdés természete olyan, hogy a végleges állásfoglalás, egy 
elfogadott végső kép kialakítása nem könnyű. A kérdés a tanítás mód
szerére vonatkozik. A módszerre vonatkozólag pedig többféle nézet 
lehetséges. Tág téré nyílik az egyéni értékelésnek és véleményalkotás
nak. Itt aránylag könnyű az eredetiség, az érvényesülés. Vannak, akik 
többévi tapasztalatra támaszkodva nagy hívei a munkáltató-tanitás- 
nak, mások tartózkodók, s olyan hang is van, mely „jelszópedagógia“ 
alatt határozott módszeres visszaesést állapít meg és arról beszél, 
hogy a tananyag és a módszer tulajdonképpen egymással küzdő 
felek. Annyi bizonyos, hogy a divatszerűség jellemvonása e téren is 
felfedezhető. Hogyan lehet hát a vitás kérdést elvi szempontból 
eldönteni?

Az iskolai munkának többféle felfogásával találkozunk. E fel
fogásokat el is lehetne rendezni. Az elrendezés szempontja a tanuló 
cselekvő részvételének a foka. Meglennének ebben az elrendezésben 
a szélső esetek : a „hagyományos“ iskola munkája és a tanuló önálló 
kutatómunkájának megkívánása. A tanítási eljárások között tehát 
a tanulók cselekvő részvételének mértéke tekintetében fokozati 
különbség van. A tanuló különböző mértékben és különbözőképpen 
lehet aktív. Az ú. n. munkáltató órák ezt az aktivitást a maximumra 
akarják felfokozni.

Bizonyos, hogy a munkaiskola jelzőt egyoldalúan sajátítják ki 
maguknak azok, akik csak azt nevezik álláspontjuk szerint igazi 
iskolai munkának, amit a tanuló a kezével is véghez visz. A testi 
és a szellemi tevékenység alapján nem kellene merev módszeres 
megkülönböztetést tenni, mert hisz nem az izmok és szervek fejleszté
séről van szó, hanem az egész emberről, akinek mégis csak uralkodó 
eleme, vezére a szellem. A fizika-tudósnak laboratóriumi foglalkozását 
sem számítja senki testi munkának. Lehet cselekedtető az olyan óra is, 
melyen különösebb kézi tevékenység nincs. Nekünk tehát megvan az 
igényünk arra, hogy minden mai iskolát munkaiskolának tartsunk. 
A munka annyira erkölcsi követelés és olyan átfogó, elemi szempont, 
hogy nem engedhető meg egyoldalú kisajátítása.
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A többféle felfogás vázlatos érintése után mégis levonható 
határozott tanulság. Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a véle
ménnyel, hogy a tanítás módszerére vonatkozó kizárólagos, 
merev, egyoldalú állásfoglalásnak helye nincs, s hogy nincs egyedül 
és mindig követendő és „egyedül üdvözítő“ módszer. A tanuló 
érdekében, eredményes nevelése érdekében sem szabad állandóan 
egyazon módszerrel, egyazon úton járnunk. Hiszen azok, akik pl. 
a fizika munkáltató tanításával éveken át kísérleteztek, tanmene
tükbe csak évi 12—15 „teljesen munkáltató“ órát állítanak be, scsak 
a tanulók önálló kutató munkájára legalkalmasabb egységeket 
dolgoztatják fel így. A többi órán a tanár kísérletezik, a tanulók 
természetesen segédkezhetnek ebben. A tanalak ú. n. kérdve-kifejtés, 
de nagyon szükséges, hogy a tanulók vegyenek részt egészen termé
szetes beszélgetésben, és hallgassanak közben összefüggő, szép elő
adást is. Akkor neveljük őket az életre, ha sokoldalúak vagyunk 
a módszer tekintetében is. Ezt a felfogást érvényesítjük a lélektan 
tanításában is. Az iskolatípusok igényei természetesen lehetnek 
bizonyos mértékig egyéniek.

2. Tantárgyak és munkaiskola. Az iskolai munkában a következő 
tényezők szerepelnek : 1. a tanuló ; 2. a tanár; 3. a tananyag, tan
tárgyak (ez a megjelölés nem jelent intellektuálista álláspontot : 
a kultúra egész tartalm át é rtjü k ); 4. módszer. Ha e tényezők szerepét 
a „munkáltatás“ szempontjából akarjuk megvizsgálni, akkor a mód
szer alapgondolatát máris megrögzítettük. Alapgondolat : a tanuló 
legyen tevékeny. Marad változó tényezőként a sokféle tantárgy, 
így tehát elsősorban az ismeretanyag, a tantárgy természete fogja 
eldönteni a módszer részletkérdéseit. Miféle szerep ju t a tevékenység
nek a különböző tantárgyakban?

Mindenikben meg kell valósulnia valamiképpen a munkáltatás 
követelményének. íg y : a hit- és erkölcstan, nyelvek, irodalom, 
mennyiségtan, történelem, földrajz, természettudományok, filozó
fia stb. tanításában is. A munkáltatás szempontjából nincs még min- 
denik tantárgy egyaránt és tüzetesebb vizsgálat alá véve. S nincs 
tudomásunk olyan összegező, átfogó elméleti munkáról, mely a közép
fokon megkívánt ismeretanyag természetét (és a tanulóban megadott 
tényeket) alapul véve, rendszeresen kifejtené a módszeres követel
ményeket, ennek a lehetőségeit és határait. Ez volna a munkáltatás 
elvi megalapozása, mondjuk a munkáltató eljárás .„filozófiája“ , 
bevezetés minden munkáltató tanításba. Nyilvánvaló, hogy ezeknek 
az alapoknak sikeres lefektetése jelentékenyen megkönnyítené a 
részletkérdések tisztázását. A lélektanra nézve megkíséreljük a leg
fontosabbakat egybeállítani.

3. Lélektan és munkaiskola. A lélektan feladata a lelki élet tényei- 
nek leírása és magyarázata. A munkáltató-tanítás belevonja a leíró, 
magyarázó, törvénymegállapító eljárásba a tanulókat. Mégpedig 
különböző mértékben a szerint, hogy éppen melyik lelki mozzanat
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tárgyalása mennyit enged meg. Tehát nem kötjük meg magunkat 
azzal, hogy kizárólagosan egyetlen tanítási módszert akarunk kö
vetni. Időnkint ta rt a tanár önálló előadásokat is, máskor közvetlen 
társalgással jutnak el az eredményhez, majd szigorúbb kérdés-kifejtés 
alkalmasabb. A munkáltatás legfelsőbb foka az lesz, melyben a ta 
nulókat a tanár olyan helyzetbe tudja hozni, hogy a lelki élet tényeit 
és törvényeit saját maguk tapasztalása alapján állapíthatják meg. 
A cselekedtető eljárás e fejlettebb foka nem tehet mást, mint pró
bálja átvenni az iskolai munka számára azokat a módszereket, melye
ket a tudományos lélektani kutatás használ. Ezek pedig : az önmeg
figyelés, a mások megfigyelése és a kísérlet. De tudjuk, hogy tulajdon
képpen mindenik eljárást visszavezetjük az önmegfigyelésre. A lelki 
élet megismerésének alaptétele az, hogy mások lelkét, a lelket általá
ban csak a magunkénak az alapján tudjuk megismerni. Arról azon
ban, hogy a tanulók csoportos laboratóriumi kísérletezést végezze
nek (mint pl. a fizikatanításában), ezidőszerint nyugodtan lehetünk.

A lelki élettel való foglalkozás a tanulóknak eleinte idegenszerü, 
mert eddigi ismereteik egészen más jellegűek voltak. Nem vonatkoz
tak  befelé, magára a megismerő, érző, akaró lélekre. A lélek is adott 
valóság, melynek megvan a maga életműködése. A jellemző műkö
déseket minden normális egyén lelke elvégzi. Amit tehát a lélektan 
meg akar ismertetni, azt minden egyén magában, magával hordozza, 
az a legközvetlenebb, legbelsőbb, legegyénibb élménye. Ha az egyén 
megfelelően kedvező körülmények között, a kellő célkitűzésekkel 
és tervszerűséggel magát megfigyelheti, s önmegfigyeléseit mások 
megfigyelésével és mások tapasztalásával egybevetve kiegészítheti, 
akkor nincs nagyobb akadálya annak, hogy a lelki élet ismeretéhez 
túlnyomórészt öntevékenység segítségéveljusson el. A növendékek cse
lekvő részvétele, az élményszerüség tehát sehol sem annyira kézen
fekvő, és sehol sem biztosítható olyan egyszerűen, olyan mértékben, 
mint a jól irányított lélektan tanításban. A használatban levő tan
könyv előszavában mondja Kornis Gyula: „Voltakép az egész 
lélektani oktatás nem egyéb, mint a tanulóknak saját lelki életükre 
való ráeszméltetése, nem pszichológiára, de pszichologizálásra való 
megtanítása.“ A módszer alapgondolata, a tanár teendője tehát 
a pszichologizáltatás. A tanár feladata, hogy a megismerendő lelki- 
jelenség keletkezését elősegítse, reá emlékeztessen, a szempontokat 
kitűzze, problémákat vessen fel, melyekre a tanulók felelnek. Kevés 
gyakorlás után a növendékek önállóan is fognak kérdéseket felvetni. 
A tanulók beszámolójából állapítandók meg a lelki élet tényei és 
törvényei. A lélektan tanítása így nem lesz léleknélkülivé. Meg
marad teljes egészében az együttes munka, az osztálytanítás. Nem 
kellenek különösebb kísérletező eszközök sem. Elegendő egyszerű 
alapfelszerelésről gondoskodni, melyet jórészt a tanár maga gyűjthet 
össze. A kísérlet és önmegfigyelés között nem szükséges a szigorú 
határt megvonni.

Nem mindenik tétel feldolgozásában lehet ezt az eljárást egyenlő
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mértékben érvényrejuttatni. De ez áll minden tantárgyra. Az egyes 
tételek egyéni megoldást kívánnak meg. Az ilyen úton szerzett lélek
tani alapismeretek lesznek annyira élők és biztosak, hogy az esetle
ges továbbtanulás sikerrel építhet erre az alapra.

4. Egy példa. Megkísérlem egy lélektani tételnek az elmondottak 
szellemében való vázlatos feldolgozását. Legyen a tanítás tétele : 
az esztétikai érzelmek. Esztétikai érzelmek keletkeznek az érzékelés
sel, szemléléssel, tapasztalással, mint élményekkel kapcsolatban. 
Két alapminőségük van : kellemes (gyönyör, tetszés) és kellemetlen 
(fájdalom, nem tetszés). A tanításnak azt kell megállapítania, hogy 
milyen minőségű kísérő érzelmek lépnek fel az érzékelés, a tárgyak 

•szemlélése (főként a látása és hallása) következtében. Az érzelmek 
élményfeltételeit kutatjuk. Az osztály önmegfigyelést végez. Arány
lag egyszerű élményeknek tesszük ki, melyeket még tanulatlanabb 
ember is elemezhet. A szemléletek tartalm át leegyszerűsítjük, s induk
tív  úton jutunk el egyetemesen érvényes pszichológiai (esztétikai) 
megállapításokhoz. Az ismerethez szükséges anyag a tanulókban 
keletkezik, ők azt tudatosítják.

A szükséges élmények a következők lehetnek : hangok : egyes 
zörejek (koppantás, súrolás, kaparás, dörömbölés), egyes zenei 
hangok (zongorán), hangközök, hármas hangzatok, dallamtöredé
kek, dallamok, részletek zeneművekből, egységes rövid kompozíciók; 
a szem számára : egyes tiszta színek, színek csoportosítása, festmé
nyek, egyenes és görbevonalak különböző helyzetekben, vonal
kombinációk (táblai rajz) mértani síkidomok és testek, építőkövek, 
műalkotások (építészeti stílusok fényképei), egy filigrán bogár, 
egy lepkeszárny stb. Az anyag nagy, csak a legszükségesebbeket 
mutatjuk be. A tanulók közlik, hogy milyen hatást válto tt ki bennük 
az élmény : tetszik-nem tetszik ; jobban tetszik-kevésbbé tetszik ; 
miért kellemes-miért nem kellemes stb. A szószaporítás kerülendő, 
különben nem végzünk. Az esztétikai érzelmekkel megnyilvánuló 
tényeket minél egyszerűbben, minél simábban igyekszünk tudatossá 
tenni. Meg kell állapítanunk a következő eredményeket:

1. Színeket, hangokat, alakokat mutatunk be, és egyszerűen 
csoportosítunk. A legegyszerűbb szín, hang, alak és összetételük már 
magában is lehet kellemesebb hatású (szép) és kellemetlen. Ez az 
elemi esztétikai érzelem. 2 . Összetettebb zenei alkotásokat (dallam, 
szonatina stb.) m utatunk be (a tanulók szerepelnek !), képeslapokat, 
festménymásolatokat szemléltetünk. Az a szemlélet, mely össze
tettebb, s amelynek tartalm i jelentése is van, magasabbfokú esztétikai 
érzelmet vált ki. 3. Szín- és hangharmóniákat keresünk. Harmónia- 
érzelmek. 4. Szimmetriát, aszimetriát, aranymetszést szemléltetünk 
(táblai rajz, különböző metszésű keresztek stb.). Arány- és alakérzel
mek. 5. Ritmusokat érzékeltetünk, koppantással, hangszeren, a tanu
lók is cselekszenek. Ritmusérzelmek. 6 . Épületek képeit nézegetjük 
(pl. a Műveltség Könyvtárában : Pitti-palota ; a Parlamentünk stb.). 
Az esztétikai tetszés megköveteli úgy a változatosságot, mint az egyse
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get. A stílus. (Ezzel kapcsolatban adtam a tanulóknak feladatul, 
hogy otthon készítsenek három egyszerű ábrát. Válasszanak ki 
bizonyos alakelemeket. Az 1. ábrán csak változatosság legyen, 
a 2. ábrán csak egység s a 3. ábrán hozzák össze az előző kettőt 
stílusosan, hogy egység és változatosság egyaránt érvényesüljön. 
Igen leleményes megoldásokat is kaptam. Pl. 1. ábra : nagy körben 
széthányva kisebb körök,, különféle vonalvezetéssel; hullámvonal, 
törtvonal s tb .; 2. ábra, síma koncentrikus körök. 3.; ábra, koncentriku
san elhelyezett különféle vezetésű körök: egy kis tá'nyár díszítése). 
7. Magyar történelmi képek szemlélése (pl. II. Rákóczi Ferencet 
vezérlő fejedelemmé választják). Az érzelmi hatás hosszasabb, 
gazdagabb, mert Rákócziról sokat tudunk, sok az asszociálódott 
emlékképünk. 8 . Mi hasznom van abból, hogy a képet nézem. 
Hogy zeneműveket hallgatok ? Hogy a csillagok tetszenek? Az 
érzelem és az érdek viszonya : az esztétikai érzelem érdeknélküli, 
öncélú.

Ezeket a főbb kérdéseket így sikerül a tanulók élményei, cselekvő- 
részvétele, munkáltatása, pszichologizáltatása útján tisztázni. Az út 
nem egyszerű és nem könnyű. így van a munkáltató fizikatanítás
ban is. De a kínálkozó alkalmakkor ezen az úton is kell járnunk, 
mert így keltjük fel leginkább a lélek kutatása iránti érzéket és érdek
lődést, ami pedig nélkülözhetetlenül szükséges. Különösen pedig 
szükséges azoknak, akik a lélektant hivatásukból következően 
gyakorlatban is fel akarják használni: a tanítóképzőintézetek 
növendékeinek.1

Sopron. Rozsondai Károly.

A z Országos Református Tanáregyesület 
X X IX . rendes közgyűlése.

Az elmúlt 1934. évi októberi közgyűlés a magyar munka nagy
szerű képei közé ékelődött, de ott formájában, ékes kereteiben 
és tartalmában önfényén is ragyogott. Vakációs, nyári, pihentető 
ellentétül jelentkezett az idei balatonboglári közgyűlés az ORTE 
üdülőtelepén. Esztétikai értékjelzővel a múlt évit inkább „fenséges“- 
nek, az ideit ,,kellemesének mondhatnók. A múlt évin, mint az az
előttieken, embercsinálta dísztermek komoly falai között s erőlködő

1 Helykímélés céljából szándékosan mellőztem a részletesebb fejtege
tést. A kérdést az érdeklődő kiegészítheti a Magyar Tanítóképző 1932. 
nov.-i számában megjelent cikkel; ,,A lélektan tanításáról," Szemlénk a 
filozófia tanításáról igen tartalmas tanulmányokat közölt Tankó Béla, 
Törös László. Soós Mihály tollából.
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fényében hidegebb értelmi szín, az idein hangulatos képek melegsége 
áradt : szabad ég alatt a gyűlésen ülőkkel szemben a Balaton válto
zatos, kedvelt képei, derült ég azúrja, platánfa árnya, vadgalamb 
bugása, enyhe, szélcsendes nyári nap bársonya. A múlt évi nevelési, 
világnézeti, módszerbeli irányító gondolatok segítségével elsősorban 
a lelki erők megújulását szolgálta, bár a téli szünidőről tarto tt elő
adás előhírnöke volt az ideinek. Ez a testi erők megújulásának, 
az üdülésnek a szükségét és céljait hangsúlyozva egyesületünknek 
és a bogiári üdülőtelepnek, az egyesület drága kincsének, édes gyer
mekének szoros, meleg kapcsolatát állította fénybe. A környezet 
és ez a vezető gondolat, valamint a közgyűlés minden elő
adása, mondanivalója és mozzanata egyetlen célt szolgáló össz
hangba olvadt.

Mikor a megjelentek a szokásszerű istentiszteletre gyülekez
tek, és mikor a szívek Istenhez emelkedtek : érezni lehetett, hogy 
o tt a zöld pázsiton, a diófa, meg a platánfa alatt, ahol a templom
nélküli bogiáriak nyári istentiszteletüket tartani szokták, gyorsabb, 
készségesebb, könnyebben szárnyaló az áhítat. Mintha kevesebb 
teher nyomná, húzná vissza szárnyait ! Igaz, Szabó Imre esperes 
egyházi beszéde egyszerre magasra vitte a lelket. Magasra vitte a 
a választott igékkel, Ézsaiás csodás erőt adó szavaival, 1 amelyek 
a megfáradt, a megterhelt, a csüggedő ember leikébe sohasem villan
hatnak be drága eredmény nélkül. S magasra vitte gondolatvezeté
sével. Átalakult — mondá — az emberi test megvetésének, az aszke- 
zisnek a gondolata, s az emberi test kultúrájának a legmagasabb 
kifejlesztése, a napfény, levegő, víz keresése, a sport imádása, 
a ritmikus mozdulatok végzése, közvetve a faj nemesítését elősegítő 
nemzetnevelési feladatok születése gazdag, új tartalm at adott a mai 
életnek. A szentírásban ,a krisztusi szem előtt a testnek kétféle értelme 
van. Az egyik oldalon ott van egészséges testben a virágzásnak, 
az élet szépségének, jóságának, gyönyörűségének az élvezése, a másik 
oldalon a betegségek, nyomorúságok, halál, csontváz, a bűnbe alá
zuhant emberi élet. A szentírás látása : fejleszteni, művelni, erősí
teni a test egészségét; megtölteni napfénnyel, tiszta levegővel : 
az örökkévaló gondolatok szolgálatára. Mikor a test üdülésére szol
gáló hajlékok épülnek azért, hogy a megújult, megerősödött test le
gyen az élő Istennek a szolgálatára : a keresztyén ember nem felejt
heti el azt, hogy olyan erőkben való megújulás, mely a jellemnek, 
a hűségnek, a szeretetnek, a szolgálatnak, a kereszthordozásnak 
az energiáit adja, nem a napfénytől, a víztől, a levegőtől, nem a rit
mikus mozdulatokból, a sport erényeitől jön, hanem az élő Istenbe 
vetett hitből származik. Csak annak a lelki, erkölcsi erői újulnak 
meg, akinek kapcsolata az élő Istennel sohasem szűnt meg.

1 Ézsaiás X L .: 31 : Akik az Ürban bíznak, azoknak erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak el.
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Az istentisztelet után kezdetét vette a közgyűlés az elnöki 
megnyitóval, mely költői szárnyalású kezdéssel „Tihany riadó 
leányát“ idézte a nagy költővel. Akiket „a sors eddig annyit hánya“, 
a református tanárok," ott ültek partja ellenében. Reájuk négyszáz év 
óta különösen illenek Csokonai e szavai. Mégis, ha eddig a köznevelés 
kérdéseivel és saját bajaival foglalkozva panaszkodott, kesergett is 
a református tanárság : úgy látta, hogy most csak ennek és az üdülő
telepnek kapcsolatáról való beszédnek van helye. Elmondotta, 
milyen örömmel, szerettei karolta fel a vezetőség az üdülőtelep 
ügyét az első perctől kezdve. Felemlegette azt a nagy közönyt, melyet 
az egyesület tagjai a teleppel szemben tanúsítanak. Vannak, akik 
puszta létezéséről is alig tudnak ; mások alig juto ttak  túl ilyen intéz
mény létezésének az ismeretén. Csak kevesen ismerik a telepet 
gyakorlatilag is. Ez a kényelmes, mindenbe belenyugvó álláspont 
sem nem érthető, sem nem helyeselhető. Igaz, anyagi gondok, más 
bajok, családi körülmények akadályozhatnak az odamenetelben. 
De mennél jobban próbára tesz a sors, annál fokozottabban erő
feszítést kell tanúsítani vele szemben, hogy a birkózásban a tanár 
maradjon felül, a saját javára. Rámutatott a másik szélsőségre, 
a túlzott érdeklődésre, a szertelen túlzott követelésekre s az ezekből 
folyó igazságtalan bírálatra. A jogos és okos bírálat nem kifogásolható, 
ilyet kér is. De a kákán csomókeresés nem épít, amellett kedvét 
szegi a vezetőnek, aki felelőssége tudatában a közvagyon legkisebb 
sérelme nélkül hűen akar sáfárkodni; de a tagoknak is, akiknek 
túlzott igényei nem elégíthetők ki. E megjegyzésekkel nem akar 
senkit sem megróni, sem megbántani. Dőreség ilyenre még gondolni 
is. Csak az üdülőtelep s az általa nyújtott testi és lelki érték és haszon 
fokozottabb kiaknázására szeretné felhívni a figyelmet, éppen az 
egyesület tagjai érdekében. Ezért hívták szándékosan a telepre a 
gyűlést, hogy a propagandára, a tényleges megismerésre alkalom 
nyíljék. Ezért az elnöki székből szeretettel hív mindenkit a testi 
és szellemi fáradság kipihenésére, hogy megújuljon a test s vele a 
lélek is. Végre a genus lacust hívja segítségül, hogy amit ő elmondani 
nem bírt, verje ki az ő zengő bércein.

A felavatás szűkebb körű, családias ünnepe érthetővé teszi, 
hogy a református egyház s a testvéregyesületek azt s annak ünnepét 
a sajátjuknak is tekintették és érezték, s elküldött képviselőik 
mindenike eszmei magasságokba emelte az ORTE és az üdülőtelep 
kapcsolatát. Kovács J. István az Egyetemes Konvent képviseleté
ben az egyetemes református egyház meleg szeretetét tolmácsolta. 
Nagy örömnek, boldogságnak, emlékezetesnek látta, hogy az egyesü
let saját földjén, ennek istenadta jó levegőjében, festői környezet
ben tarthatja gyűlését, abban az intézményben, melyet boldog, 
csendes időkben a református tanárok tábora nem tudott létrehozni, 
de amelyet Isten segítségével, ki nehéz, reménytelen helyzetben tud 
nagy dolgokat végrehajtani, megteremhetett a súlyos időkben. 
Ilyen intézményt az Egyetemes Konvent a jövőben is mindig szerető
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támogatással és áldozatos figyelemmel fog kísérni. Csikesz Sándor 
az ORLE üdvözletét hozta. Úgy látja, hogy a 21 évvel ezelőtt fel
avatott Kálvineum, az Országos Református Tanítóegyesület és az 
ORTE között olyan testvériség van, mely egymást mindenben, 
az üdülőházak rendelkezésre bocsátásával is segíti. Ez â  testvériség 
nem évszázadokra, hanem a Krisztusig nyúlik vissza. Ő vitte oda 
tanítványaihoz a kis gyermekeket : ha olyanok nem lesztek, mint 
a gyermekek, nem mehettek be a mennyeknek országába. Lelkipásztor, 
tanár, tanító azóta egyebet nem tesz, mint a gyermekeket viszi 
a nagy társadalom elé : nemzet, ha ilyen nem leszel, mint a gyermek, 
nem fogsz megújulni. Krisztus nem tudta  volna a gyermekeket oda
vezetni, ha nem szereti, ölébe nem veszi, meg nem áldja őket. Ezt 
kell tennünk a mi gyermekeinkkel, a nemzet reményeivel, így kell 
teljesítenünk a Krisztus parancsát. Ehhez kíván erőt és áldást. Szabó 
Imre esperes a dunamelléki püspök, Ravasz László megbízásából 
köszönti meleg szeretettel a gyűlésre egybegyűlteket. Az üdülőház 
az ő egyházkerülete területén van. Azért különösebb felelősséget, 
bensőségesebb rokonszenvet is érez ez a kerület a ház iránt. A tulaj
donjog az ORTE-é, de a lelki gazda a kerület. Midőn a telep meg
épülésén nagy örömet érez, azt gondolja, hogy jó volna, ha tért 
hódítana, elhatalmasodnék az a gondolat, hogy a telep ne csak 
nyárra, hanem más vakációban is a gondoktól, bajoktól, fáradság
tól csendes elszakadásra való hajlék lenne, hogy máskor is tudjon 
találkozni egy-egy baráti kör, egy-egy lelki közösség, hogy mindebből 
új erőforrások fakadjanak. Vrannai János, a helybeli református 
egyház képviselője, rám utatott üdvözletében arra, hogy van Bog
láron testi kurszalon, de nincs lelki, a reformátusság számára. 
Kéri az egyesületet, mely eddig is nagy erőssége, lendítője volt, 
hogy támogassa a helybeli egyházat abban, hogy istentiszteletre 
hajlékot tudjon emelni. Fodor János az OKTE szerető üdvöz
letével jött. S midőn a református egyházhoz való ragaszko
dását és iránta való szeretetét hangsúlyozta, kiemelte, hogy ma, 
a középiskola újjászervezése korában, egész különös feladat vár 
a  felekezeti tanáregyesületekre. Ez a feladat egyrészt érték
mentő, másrészt értékteremtő. Új törvényeket kaptunk, hivatásunk 
és kötelességünk, hogy élénk figyelemmel őrködjünk, hogy régi, 
becses örök értékek el ne kallódjanak, s ami jót a törvény hoz, száz
százalékosan a nemzet megmentésére használjuk, belefektetve lel
künk minden erejét. Hangsúlyozta annak a szükségét, hogy a tanár- 
egyesületek együttesen, megújúló együttérzésben dolgozzanak. Külön 
is üdvözli az egyesület elnökét magas állásba történt kinevezése alkal
mából. Benne személyes biztosítékot lát az ORTE és OKTE egyet
értő együttes dolgozására. Szigethy Lajos az Orsz. Ev. Tanáregyesü
let nevében üdvözölte a ORTE-t, annak a testvéri gondolatnak 
a megragyogtatásával, hogy a két egyesületet a dicső múlt közös emlé
kei, a jelen közös bajai, a jövendő közös munkálása szorosan egybe
kapcsolja. Janson Vilmos az Orsz. Kát. Tanáregyesület nevében és
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képviseletében fejezte ki örömét az ORTE törekvéseinek és munká
jának az üdülőtelepben látható eredményén. Öröme a kartársi 
együttérzésből fakad, melynek egyik alapja a közös munkaterület, 
a közös cél : jellemes, Istennek tetsző, hazának szolgálni tudó embere
ket nevelni. A két egyesületnek közös két nagy hagyománya van. 
Az egyik kétezeréves, a golgota keresztje fémjelezte. A másik ezer
éves, annyi kifolyt vér pecsételte meg. Ezeknek a hagyományoknak 
ápolásában, átadásában a két egyesület egy úton halad, egymás kezét 
fogva. Erre nagy, egyetemes örök célok megvalósítására további 
„jó munkát“ kíván.

Az emelkedett hangulatot állandóan ébrentartó ez üdvözlések 
után Szabó Márton tartotta meg előadását, térkép előtt, a Balatonról. 
A jelenvoltak nem szűnő meleg érdeklődéssel és hálás figyelemmel 
hallgatták az egészen egyszerű, világos, tudományos műszavak 
használata mellett is népszerű stílusú előadást. Megtudtak ott min
dent, amit földrajzi, földtani, néprajzi, történeti és kulturális szem
pontból a magyar tengerről tudniok illik, összehasonlítva más tavak 
s a tenger alakulásával, fejlődésével és kultúrájával, így kellő 
képet nyerve a tó eredetéről, múltjáról és jelen állapotáról. A tárgyias 
stílus azonfelül olyan előadóra m utatott, akinek a Balatonról minden 
vonatkozásban vérré vált ismeretei vannak ; a hangulatos, több helyen 
költői kifejezések pedig olyanra, aki a Balatont nagyon szereti.

Az előadás után 'Kun Sándor főjegyző és Jakucs István pénztáros 
jelentései adtak számot és képet az egyesület egyévi működéséről 
és jövő terveiről. Elfogadták a választmány javaslatait. Ezek közül 
kiemeljük azt, melynek alapján az új dunántúli református püspököt, 
Medgyasszay Vincét tiszteletbeli taggá választották, valamint az 
elnöki állásra vonatkozót. Bessenyei Lajos elnök ugyanis tankerületi 
királyi főigazgatóvá történt kinevezése folytán összeférhetetlenséget 
látott fennforogni új tiszte és az ORTE elnöki állása között, ezért, 
bár Hóman kultuszminiszter a dologban neki teljesen megnyugtató 
kijelentést te tt, elnöki állását a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta. 
Erre a gyűlés vezetését Papp Ferenc alelnök vette át, akit a meg
jelent tagok tanügyi főtanácsossá történt kinevezése alkalmából 
szintén melegen ünnepeltek. A gyűlés a választmány javaslata alap
ján is nem láto tt összeférhetetlenséget a két megbízatás között, 
a lemondást tárgytalannak tekintette, egyhangú lelkesedéssel bizto
sítva Bessenyei Lajost teljes bizalmáról.

A gyűlés végeztével Jakucs István az üdülőtelep éttermében 
ismertette a telep megteremtésének, megszervezésének egész törté
netét, a szervezés emlékére a terem falába illesztett, kálvinista mó
don egyszerű márványtábla előtt. Ezután a balatonboglári hősök 
emlékművét koszorúzták meg. ■

Két órakor mintegy 120 terítékkel közebéd volt a Balaton- 
szálló nagytermében, ahol a kormányzóra (Bessenyei Lajos), a kul
tuszminiszterre (Kun Sándor), az egyházi hatóságokra (Papp Ferenc),
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Bessenyei elnökre (Gaál László), a világi hatóságokra (Péterffv László), 
a testvér tanáregyesületek képviselőire (Kónya Sándor) és a jelen
lévő nőkre (vitéz Csánky Adorján) mondott felköszöntők lelkessége, 
gondolatai s a belőlük kiáramló szeretet s feltámadt, hangulat, 
majd egy badacsonyi kirándulás tette változatosabbá a gyűlés napját.

A krónikás tiszte azonban most nem fejeződhetik be a gyűlés 
végéhez éréssel. S csak akkor összhangzó a gyűlésen elmondottak 
szellemével, ha rám utat a telep sok nagy javára : csendjére, árnyas 
öreg fáira, „szent diófájára“, levegőjére, zöld pázsitjára, kiépített, 
gondozott saját strandjára, a telepen való élet közvetlen, meghitt, 
családias jellegére, minden ceremónia nélküliségére, a strandról 
nyíló szépségek rendkívüli gazdagságára, az ott szövődő, el nem haló 
szíves barátságokra s az így szövődő kartársi, sőt baráti érzések ki- 
szélesedésére, s ha minden kartárs meleg szívébe és pártolásába 
ajánlja az üdülőtelepet. De rá kell mutatnia a gyűlésen találkozások 
baráti, bizalmasabb beszélgetéseinek felbecsülhetetlen eredményeire 
és értékeire. Ma, amikor a csonka ország sokféle szerencsétlensége 
fokozottabb követeléseket támaszt a református tanárság iránt is, 
saját lelki vesztesége, sok nevelési, oktatási, módszerbeli eljárások 
kára nélkül egy tanár sem nélkülözheti azt a hangulatot, emelkedett
séget, eszmék meglátását, tervek, törekvések csirába szökkenését 
naggyá növekedése céljából, amelyekkel a tanárlélek ilyen gyűlése
ken gazdagodhatik. S az eszméltető, irányító hivatalos főelőadások 
értéke és haszna mellett egész sereg tanárra sokszor nagyobb gyakor
lati haszonnal járnak a baráti beszélgetések, amelyek majdnem 
mindig egy-egy kiváló módszeres értekezlet értékével felérnek, 
eszmeváltó és eszmetermelő hatásuk kétségbevonhatatlan, a mellett 
a távolabbi kartársi szíves kapcsolatokat erős baráti kötelékekké 
érlelik. Ezért úgy volna jó, ha az évi közgyűléseken minden tanár 
részt venne, akit legyőzhetetlen akadály attól vissza nem tart, 
s a részvétel anyagi eszközeit minden fenntartó az intézet tanárai 
rendelkezésére bocsátaná, amint ma már a legtöbb meg is teszi. 
Az így hozott egészen csekély áldozat százszorosán visszatérül az 
intézet tanári kara látókörének szélesedésében, lelki gazdagodásában 
s ezáltal az intézet színvonalának egészen bizonyos emelkedésében.

Budapest. Dr. Kónya Sándor.
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Bach— Haendel— Schütz.
(A középiskolai énok- és zenetanítással kapcsolatban. ) 1

Az 1935-ös esztendő három nagy evangélikus zeneszerzőre irányí
to tta  reá a művelt világ figyelmét. Bach és Haendel születésének 
250., Schütz Henrik születésének pedig 350. évfordulóját ünnepük 
ez évben. Azokban az államokban, ahol az evangélikusság öntudatos 
megnyilatkozása nem a kisebbség gyenge szava, hanem bátor hit
vallás, ott egymást érik a szebbnél-szebb, külsőségekben impozáns, 
nagy tömegek számára is felejthetetlen élményt nyújtó Bach—Haendel 
és Schütz-ünnepélyek. Nálunk Magyarországon már szerényebb 
ünnepi megemlékezéssel kell megelégednünk. A három nagy zene
szerző emlékére szentelt, az egyház részéről hivatalosan is kezde
ményező s a hazai Bach-kultuszt magának kisajátító s magáénak 
valló mozgalom hiányában Budapest zenei életében sem a várt 
nagyszerűségében szerepeltek a megemlékezések. A Filharmóniai 
Társaság egy Brandenburgi-koncert előadásával, a magyar rádió 
pedig egy helyszíni közvetítéssel vélte elintézni Bach ünneplését. 
A Zeneművészeti főiskola pedig — eltekintve a most évvégi, Bach 
emlékének szentelt növendék-hangversenyétől — csupán az idei 
évkönyvében jelzi, hogy Bach-emlékévben járunk, amikor Zalánfy 
Aladárnak, a hazai evangélikus zenének ma kétségtelenül vezető 
egyéniségének tollából egy Bach-cikket közöl. Lelkes énekkarok 
azonban az idei budapesti hangverseny-évad kiemelkedő eseményeivé 
avatták Bach és Haendel jubileumi interpretálását (Lichtenberg Emil 
a karácsonyi-oratorium s a Máté-passió előadásával, Ádám Jenő a 
Palestrina-kórus élén, a Deák-téri templom rádiós Bach-estje stb.). 
A két pesti evangélikus középiskolánk pedig a reformátusokkal 
együtt a Zeneművészeti főiskolán áldozott a három egyházi zene
szerző emlékének. Ez alkalommal, amikor a jubileumi megemlékezések 
tükrében vádlóként tárul elénk középiskoláink elhanyagolt ének
és zenetanítása, nem lehet célunk a három zeneszerző életének, müvei
nek s egyetemes zenetörténeti jelentőségének az ismertetése. A múlt
ban a melléktantárgyak között is lenézett, unalomba fulladt s lelki 
élménnyé sohasem emelkedő énekórák eredménye az, hogy ma Bach— 
Haendel—Schütz neve sokakban nem egyéb, mint száraz kultúr
történeti adat. Többen fognak ugyan emlékezni a zongorát tanuló 
gyermekek Bach játékára, a hangverseny látogatók pár Haendel 
áriára vagy oratórium-részletre, a Lipcsében járók egy Bach-kantá
tára. De hol vannak ezek a különálló impressziók attól a boldog, 
nemcsak a templom hangulatában, hanem a fénylő hangverseny

1 Az Országos Evangélikus Tanáregyesület Nyíregyházán tartott, 1935. 
évi június 10-i közgyűlésén elhangzott előadás.
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teremben is lutheri művészetet kereső öntudattól s felejthetetlen 
művészi élménytől, mikor evangélikus egyházi zenénket hallgatva, 
egész lelki életünk minden rejte tt alázata és Isten-keresése kivetítődik 
a Bach-zene kristályszelencéjében.

A három zeneszerző művészetének most csak azon részével 
foglalkozhatunk, mely evangélikus középiskoláink számára hozzá
férhető, súgy az iskolai ének-, mint zenekarok számára számba jöhet. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy evangélikus középiskoláink 
ének- és zenetanítása a múltban egyházunk zenei tradícióihoz nem 
méltó alacsony nívón állt. Számára életkérdés s az operettirodalom 
iskolába nem való világából az egyetlen kivezető ú t az evangélikus 
zeneművészet remekeinek szinte felfedezés számba jövő kultusza. 
Drága örökségünk a régi evangélikus zene, elsősorban Bach, Haendel 
és Schütz művészete, kiknek evangélikus voltát kár a protestáns 
szó mögé rejteni.

A legrégibb közöttük Schütz Henrik. Ő az, akiről a hazai evan- 
gélikusság a legkevesebbet tud. Pedig a XVII. század legnagyobb 
német zeneszerzője, az első német opera szerzője s az evangélikus 
zene legkiválóbb alakja Bach mellett. Ő az, aki az iskolai zene-életben 
talán legelőször jöhet számításba, mivel műveinek nagy része iskolai 
ének- és zenekarokkal nagyszerűen előadható. Schütz Henrik műkö
dése arra az időre esik, mikor a zenei ízlés a bonyolult sokszólamúság 
után az egyszerű s keresetlen dallam felé fordul. Ennek a kornak a 
felfogása szerint sokkal könnyebben átérezhető a homofón egyszóla- 
múság, s a kísérő hármasok is sokkal áttetszőbb gondolatszövést 
adnak, mint az egymást legyűrő szólamok sokrétűsége. Ez volt a 
korszellem a XVII. században ; gyönyörködni a zárkózott polifónia 
megszokottságából felszabadulva az egyszerű s mégis olyan benső
séges dallam varázsában. E zt az elvet követi Schütz Henrik is a 
vokális zenéjében. Mélyenjáró dallamvonalai, érdekes, sőt sok helyen 
merész harmonizálása valami egészen különleges szépségét tárja 
elénk a XVII. század evangélikus zenéjének. Magyarországi kultusza 
az evangélikusság számára felbecsülhetetlen kultúr- és egyházépítő 
értékeket jelentene. A zenekar Schütz Henrik műveiben, mely a 
bevezető s közjátékoktól eltekintve a vokális rész kísérésére szorít
kozik, könnyűsége, egyszerűsége, szólamainak kevés száma miatt 
is szinte arra készült, hogy iskolai kis zenekarok tanuljanak belőle. 
Összeállításuk rendesen : első és második hegedű, pár gordonka és 
harmonium- vagy zongora-kontinuó. Ilyen kevés hangszerjátékos 
minden iskolában akad, még leányiskolában is. Természetesen ezek
nek a XVI. és XVII. századbeli zenekari műveknek a kis zenekar 
nyelvén megszólaló, szinte kamarazeneszerű intim, sőt otthon szá
mára bensőségesen finom világa nem hasonlítható a mai nagy zenekar 
színpompájához. A Schütz-muzsika külön világ : csipkefínom szólam
vezetéséből, áttetsző szerkezetéből, sokszor egészen újszerű harmoni
zálásából valami egészen sajátságos szépségek áradnak felénk.

Munkái nagy tömegéből a középiskola számára külön kiemelked-
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nek a Symphonia sacra-k. Egytől-egyig iskolai ének- és zenekarral 
előadható remekművek ezek, melyek nálunk, Magyarországon még 
teljesen ismeretlenek.

Egyházunk másik nagy zeneszerzője Bach János Sebestyén. 
Az ő nagysága ma talán népszerűbb s művészete egyetemesen ismer
tebb, mint bármikor. Nincs hangverseny-évad az ő művei nélkül, 
nincs ünnepszentelés az ő passiói nélkül, nem lehet el evangélikus 
istentisztelet Bach orgonaművei nélkül. A legmélyebb Isten iránti 
hálát s ujjongó hódolatot kifejező Bach-muzsika a mai tévelygő 
s új utakat kereső világszemléletek zavarában is diadalmasan terjed 
s válik szószólójává a modern ember Isten-keresésének. A templom
romboló Moszkva 2000 főnyi énekkara nem csak Eden lord üdvöz
lésére énekelte az „Isten oltalmazza a királyt“ dalt. A moszkvai 
hangversenyek között kimagasló esemény Bach Máté-passiójának 
az előadása.

Bach művei közül a zeneileg fejlettebb viszonyok közt élő 
iskoláink számára elsősorban a könnyebb kantáták jöhetnek számí
tásba. Zenekara szintén kicsiny. Énekkarai már nehezebbek, azonban 
sok olyan kantáta van, ahol csak zárókórust találunk. Iskolai vegyes- 
karok számára külön világ a Bach által harmonizált korálok szépsége. 
Zongoraművei közül a pedagógiai céllal készült darabok (kis prelú
diumok, kis fugák, két-három szólamú invenciók) zenekörök, önképző
körök állandó műsorszáma lehetne. Ugyanúgy a hegedűn játszók 
számára a hegedű-zongora szonátái.

Haendel Frigyes a triász harmadik alakja. Oratóriumai meg
haladják az iskolai zene technikai színvonalát s teherbírását, úgy
hogy legfeljebb karrészleteket lehet belőlük kivenni. Kisebb egyházi 
zeneművei azonban, melyek szintén magukon viselik Haendel nép
szerűségre igényt tartó, világos stilizálását, plasztikusan felvázolt 
dallamvonalait, kiválóan alkalmasak az iskolai zenében való fel- 
használásra. Nemes hatású részletek, lelkesen ívelt dallamok talál
hatók Haendel templomi zenéjében : az anthemek, zsoltárok, motetták 
nagy gyűjteményében. Majdnem mindegyik kis zenekarral, iskolai 
énekkarral megoldható feladat. Könnyen elsajátítható szólamait 
különös kedvvel tanulják az ifjúsági énekkarok, s varázsától még a 
kis diák sem tud szabadulni.

Ezek azok az értékek, melyeket minden evangélikus középiskola 
megtalálhatna Schütz, Bach, Haendel művészetében. Régi nagyjaink 
drága öröksége áll előttünk s iskoláink arról még sem vesznek tudo
mást. Kodály Zoltán joggal vádol meg minket, evangélikusokat, 
amikor így ír az Énekszó-ban (1934. 4. sz.) : „Luther sokat idézett 
híres szavai a többszólamú énekről úgysem sok visszhangot keltettek 
eddig a magyar protestáns egyházakban“ . A magyar zene mai vezető 
egyénisége nem ok nélkül ír így. Evangélikus középiskoláink ének
és zenetanítása elszomorítóan alacsony színvonalon áll. Összevetve 
a református iskolák VIII. osztályig felmenő, rendszeresen kiépített

2*
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énektantervével a mi alsó két- vagy alsó négyosztályos, heti 1 — 1 
órás énekoktatásunkat, szomorú a régen énekléséről híres egyház, 
nemtörődömségét s mostoha elbánását látni az énekoktatásunk 
terén. Még lehangolóbb a helyzet képe akkor, ha azt nézzük, hogy 
kik tanítanak éneket. Ekkor tűnik csak ki, hogy szakszerűség szem
pontjából iskoláink legelhanyagoltabb tárgya az ének. A legtöbb 
helyen ének- és zenetanitásból semmiféle képesítéssel nem rendelkező, 
másszakos tanárok tanítják. Sok helyen nincs is egyházi énekóra ; 
elegendőnek vélik rá a vallásóra egy részét. Találunk az énekoktatók 
közt az intézeteken kívülálló, de szintén képesítés nélküli muzsikuso
kat, képesítés nélküli templomi kántorokat, katonakarmestereket. 
S mindez akkor történik, mikor a Zeneművészeti főiskola már évek 
óta nagytudású, alapos végzettségű művészembereket bocsát ki 
ének- és zenetanári képesítéssel, akik szemben a műkedvelő ének
oktatókkal, még megfelelő történeti ismeretekkel kiművelt ízléssel 
is rendelkeznek. Az énekkarok szereplése is egy alapvető hibáról 
számol be. Iskoláink az énekkart csupán reprezentációs eszköznek 
tekintik s nem nevelőhatású órának. Az énekkarok műsora pedig a 
sok dilettáns énekoktató ízléshiányának megfelelően arról tanús
kodik, hogy még ma is azt hiszik, hogy az ifjúságnak afféle művészet- 
pótlék való, s nem valódi művészi értékű zenemű. Az iskolai ének- 
oktatást ma kezükben tartó zenészek nyilván saját maguk után ítélve 
azt hiszik, hogy a komoly zenemű „magas“ az ifjúság számára ; 
azért azt még véletlenül sem tűzik műsorra, hanem helyette valami 
kávéházi szalonzene-nívón mozgó, értéktelen s pedagógiailag nem
csak használhatatlan, hanem egyenesen káros zeneműveket szerepel
tetnek. Ugyanekkor találkozunk azzal a másik nagy tévedéssel, 
hogy azok, akik a zene szeretete és ápolása nélkül nőttek fel, még 
ma is azt tartják, hogy a zene csak szórakoztató, könnyű zene ; ez 
kell tehát az iskolába is. Elfelejtik azt, hogy minden gyermek rom
latlan és épérzékű „szép“ iránti hajlammal rendelkezik, s azt nagyon 
sokszor éppen a felnőttek zenei ízléstelensége és zenei tájékozatlan
sága, vagy a gyermekes családokban egész nap könnyű zenét ontó 
hangos rádió teszi tönkre. Ének- és zenekaraink műsora nagyon 
vegyes ; rengeteg a sláger és az egyveleg. A műsorkészítők ízléshiányá
ról tanúskodik a sok, középiskolába nem való s a múlt század idejét 
hagyott, ósdi stílusában írt névtelenek munkái. Az a fontos elv, 
hogy külföldről csak remekműveket, elsőrangú szerzőket adjunk elő, 
az nálunk ismeretlen. Magyar énekkarok műsorán szinte csodálkozva 
olvassuk ezeket a neveket : Riesenfels Latann, Theodor-Lack, Lincke, 
Komzák stb. Ezek azok, akiket Kodály Zoltán „névtelen“ szürkéknek 
nevezett. Sajnos, ezek nem csak névtelenek ! Hanem nagyon sokszor 
német gondolatnak, német ízlésnek a termékei, még akkor is, ha 
magyar szöveggel éneklik.

Nagyon szomorú az, hogy még mindig vannak iskoláink, ahol 
tudomásul sem vették, hogy Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, vagy
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Kerényi György itt élnek, hogy iskolai énekkultúránk egészen új 
irányban fejlődik, s népi értékeinket modernül feldolgozó kórus művé
szetünk van kialakulóban. Még mindig találunk iskolai zenekarokat, 
melyek iskolájuk dísztermét a kávéházzal tévesztik össze, s Huszka, 
Kálmán, Vincze, Fali operett-zenét művelik ; vagy magyarkodásuk 
kimerül egy Kossuth-induló, Hunyadi-induló, vagy népdal-egyveleg 
felújításával. De nem tudják, hogy Kodály Zoltán, Weiner Leó, 
Gárdonyi Zoltán, Kertész Gyula mit írtak az új iskolai zenekar 
számára. Ma, amikor minden gyermek a városból kiözönlő sláger 
esalogatásaival küzd, s a könnyű zene, a muzsika szemétje nteafütty, 
grammot on, rádió, hangosfilm alakjában a mindenre fogékony fülén át 
szinte megfertőzi zenei egészségét s öli meg a szép iránti érzékét még 
kifejlődése előtt, kell, hogy az evangélikus tanárság is ezzel a kér
déssel egyszer szembenézzen. Nekünk, evangélikusoknak a régi 
egyházi zenénk olyan felbecsülhetetlen értéket jelent, hogy az evan
gélikus iskoláinknak a nevelésben csak új erőforrást jelentene. 
A Bach, Haendel vagy Schütz művekből kiáradó ősi, lutheránus erő 
olyan fegyver a könnyű muzsika pusztítása ellen, hogy annak észre 
nem vevése s fel nem használása nem csak mulasztás a múltúnkkal 
szemben, hanem könnyelműség is. Az evangélikus középiskola szinte 
kultúrmissziót töltene be ezeknek a régi zeneműveknek az előadásá
val, terjesztésével. Már az első osztályos kis gyermek énekelhetné a 
Praetorius, Gumpeltzhaimer egyházi kánonjait. Egyik szebb, ked
vesebb, mint a másik ; derűs, tiszta világ árad mindegyikből. Nem 
nehezebbek az Othmayr Biciniák-ból kiválasztott kétszólamú gyer
mekkórusok sem. Walter, Luther Márton jó barátja és zenei tanács
adója is írt szinte középiskolák számára készült két-három szólamú 
nagyon értékes karműveket. Nagyobb énekkarok s iskolai zenekarok 
minden esztendőben legalább egy Schütz vagy Bach mű előadásával 
nemcsak iskoláink zenei ízlését nemesítenék, hanem gyülekezeteink 
számára igazi evangélikus zenét adnának, ami ma, sajnos, kevés 
templomunkban hallható. A régi lutheri korálok, reformáció korabeli 
zenei emlékek felelevenítése, továbbá a ritmikus korál-éneklés ügye ; 
a régi magyar evangélikus korálok kultusza szintén csak az iskolán 
keresztül oldható meg.

Iskoláink egyházzenei reformja azonban nem csak iskolai kérdés. 
Templomaink, gyülekezeteink egyházzenei élete még sok helyen 
nélkülözi a sajátosan evangélikus karaktert. Hibás ebben a múlt 
középiskolája, ahol feltűnő módon hanyagolták el az egyházi ének
és zeneoktatást; azonban hibáztatnunk kell a lelkészképzésünket is, 
amíg lelkészeink egyházzenei alapismeretek nélkül hagyják el a 
fakultást. Ilyen helyzetben vár az evangélikus középiskolára az a 
hivatás, hogy egyházi zenénk reformjában szót kérjen, s gyermek
karok, ifjúsági vegyeskarok, iskolai zenekarok ízlést irányító műsora 
révén nemcsak támogató, hanem iránymutató munkát végezzen. 
Iskoláinkban ül a jövendő templomlátogató, a templomaink jövendő
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éneklő gyülekezete, egyházi zenét hallgató és megértő közönsége. 
Még a kezünkben vannak azok, kik egyszer tagjai lesznek a templomi 
énekkaroknak s hallgatói egyházi hangversenyeknek. Minden mulasz
tásunk egész nemzedékeket tesz érzéketlenné a zene iránt s némává 
az éneklő gyülekezetben.

Az egész kérdés megoldása két alapvető lépéstől függ. Kivenni 
az énekoktatást a műkedvelő, nem képesített oktatók kezéből s rendes 
szakemberekre bízni, és az énekórák számának a megfelelő felemelése. 
A Zeneművészeti főiskolát végzett szakemberek alkalmazását vagy 
úgy lehet keresztülvinni, ahogy az utolsó hetekben meginduló moz
galom célozza : hogy t. i. az énekszak mellé egy másik, tudományos 
vagy gyakorlati szakot vennének fel az énektanárjelöltek, sígy teljes 
óraszámmal dolgozhatnának, vagy pedig az iskolafenntartók kapcsol
ják össze az iskola ének- és zeneoktatását egy templomi karnagy
sággal. Ez utóbbi esetben a két munkakör egy személlyel való ellátása 
a legjobb biztosíték arra, hogy a gyermekkar minél többször fog 
felcsendülni a templomban.

A Bach—Haendel—Schütz évforduló élesen világítja meg egy
házzenei nevelésünk hiányait. De nemcsak az ő emlékük, hanem egész, 
egyházi megújhodásunk arra kötelez, hogy iskoláinkban régi hagyo
mányokat felújító, de modem szaktudással rendelkező egyházzenei 
szakoktatás induljon meg. Iskolák dísztermében, templomok kórusán 
bárcsak minél hamarabb s minél több helyen csendülne fel a luthe
ránus musica sacra.

Kapi-Králik Jenő.

A  középiskola ének-tervéhez.

Mostanában — az újból levegőben levő középiskolai reformmal, 
meg a készülő református középiskolai tantervvel kapcsolatban — 
pedagógusok között minden tantárgy körében sok szó esik az új cél
kitűzésekről. A nagy buzgalom néha még azt a látszatot is kelthetné 
a rosszmájú emberben, mintha mindenki a saját lovát dicsérné. Las
sanként ugyanis valamennyi tárgyra vonatkozólag kifejlődött bizo
nyos axióma, mely leszögezi a fontosságot. A vallástanár azt mondja : 
„Minden bölcsességnek kezdete az Isten félelme.“ Szentigaz ! A magyar 
meg a történet tanára azt tartja , hogy a magyar műveltség alapja 
a magyar irodalom és a nemzeti történelem ismerete. Ki vonná két
ségbe? A nyelvtanár érve : ahány nyelv, annyi ember ! Valóban jó 
vigyázni a bábeli zűrzavarban. A matematikus állítja, hogy a mai 
komplikált gazdasági berendezkedésben nem állhat meg a művelt 
ember a számok rációja nélkül. Bizony, még azzal se nagyon ! A ter
mészetrajzosnak meg éppen nagyon igaza van abban, hogy nem kép
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zelhető el müveit ember a nélkül, hogy saját magát és a környező 
világot ne ismerné !

És hasonlóan megvannak az érvei a földrajznak, a gyorsírásnak, 
a fizikának, a tornának, a filozófiának és a többinek is. Hogy ne 
lennének hát az éneknek? S ha a többinek igazat adtam, hadd legyen 
igazam nekem is abban, hogy ha már a mi gyermekkorunkban is töre
kedett az iskola, főleg több református és rendi katolikus iskola minél 
szélesebb zenei ismeretek nyújtására, mennyivel nagyobb szükség van 
erre most, amikor az utolsó pár évtized (mialatt mi reformnemzedékké 
serdültünk) hihetetlen tömegeket kapcsolt be a zenébe, s amikor a gépek, 
a grammofon és főleg a rádió elviszik a magasabbrendü zenét is min
denüvé. Illő hát, hogy a művelt magyar fiú és leány korunk legnép
szerűbb és minden idők legáltalánosabb művészetében is elsajátítsa 
a legszükségesebb ismereteket. S mivel minden zenélés őse az ének, 
a vox humana művészete, amelyhez semmiféle instrumentum és be
fektetés nem szükséges, természetes, hogy az éneklésen keresztül 
igyekszünk közel jutni a muzsika leikéhez.

Az éneklés nevelő értékének méltánylása a keresztyén felekezeti 
iskolákban több évszázados tradíció már csak az egyházi ének érdeké
ben is. A középiskolában szükséges és lehetséges zenei művelődés 
megvalósítására pedig a református Egyetemes Konvent m utatott- 
először tökéletes példát az 1901. évi rendelkezésben és az ennek alap
ján szerkesztett s 1909-ben elfogadott ének-tantervben, amely a 
fiúközépiskolák mind a nyolc osztályán egységes szellemű énektanítást 
visz keresztül azzal az elvi állásponttal, hogy „a középiskolai tanuló
ból nem előadó művész, hanem műpártoló és műélvező közönség 
lesz. Hogy ezt a szerepet jól és nemesen, neveltetéséhez méltóan 
tölthesse be, csak ennyi a középiskola feladata, de ennyi kötelessége 
is !“ (A leányközépiskolák számára külön református tanterv eddig 
nincs.)

Az állam már hasonlíthatatlanul mostohábban bánik e tárggyal, 
úgyhogy az állami tanterv keresztmetszete jelenleg mindössze ennyi : 
fiúközépiskolákban I—II. o. ; leánygimnáziumokban I—IV. o. ; 
leánylíceumokban és leánykollégiumokban I—VI. o. Igaz, hogy a 
leányközépiskolák alsó tagozatai mintaszerű tanterv alapján halad
nak. (Ezt követjük mi is a Dóczi-intézet leánygimnáziumának alsó 
tagozatában.) De mit vétettek a leánygimnázium felső osztályai, hogy 
őket kizárják a magasabb fokú zenei ismeretekből ? Hiszen azok a fogal
mak, amelyeket az alsó négy osztályban kaptak, bármily értékesek 
és fontosak is, mégis csak a kezdet kezdetét jelentik, s abból, ami a 
zene lelke és lényege, édes keveset adnak már csak azért is, mert a 
10— 14 éves gyermek értelme nem alkalmas még ilyen ismeretek be
fogadására. Magasabb fokú zenei ismeretek nélkül pedig époly 
tájékozatlanul áll majd az érett ifjú a zenei életben, mint az, aki 
sohasem látta a középiskolát belülről. Pedig mindennapi életében ma 
zene veszi körül. Régen a muzsika a kevés kiválasztottaké és szeren-
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eséseké volt. Ezelőtt 20—30 évvel egy vidéki városban nem sok 
értelme volt még a rendszeresebb zeneesztétikai és zenetörténeti 
stúdiumoknak, hiszen zenét hallgatni alig volt alkalom. A gimná
zium zenekarának (ha volt ilyen) repertoárja nem messze n y ú lt; 
a recsegős, tölcséres grammofont pedig ugyan ki merte volna bevinni 
az iskolába? De ma, a magyar rádió 10. évében, amikor operát, 
oratóriumot, kantátát, szimfóniát meg vonósnégyest hallgathatnak 
a legeldugottabb helyen is, a művelt magyar ifjúnak és leánynak fel
tétlenül szüksége van a legközönségesebb zenei fogalmak között való 
tájékozódásra.

A református fiúiskolák tanterve, amely az államinak messze 
fölötte áll nagyvonalúság tekintetében, megfelel a mai kor e kívánalmá
nak. A református iskolákban tehát új ének-tantervről nem is igen 
kellene beszélni, hiszen az érvényben levő a zenei analfabétizmustól 
az expresszionizmus ismertetéséig mindent magában foglal. S hogy 
mostanában mégis többször esik róla szó a Protestáns Tanügyi Szemle 
hasábjain s legutóbb az Országos Református Tanáregyesület köz
gyűlésén is, annak oka inkább az, hogy e remekbe készült tantervet 
nem minden református iskolában hajtják végre. Néhol megelég
szenek az állami tantervvel, máshol szükség-megoldásokat szentesí
te tt a szokás.

Én ebben a tekintetben nem panaszkodhatom. A debreceni 
református leánygimnáziumban igazgatónk és igazgatótanácsunk 
megértő támogatásával a református tanterv mind a nyolc osztályon 
maradéktalanul keresztül van vive. Legfeljebb azt fájlalhatom, hogy 
a két év előtt behozott gyorsírás számára (amely tárgyat egyébként 
a magam részéről örömmel fogadtam) a IV. osztályban az egyik órát 
az énektől vették el. A megmaradt heti egy órában pedig 50—-60-as 
létszámú osztályt osztályozni is alig lehet, nemhogy a tervszerű, 
célratörő tanítást pontosan keresztül lehetne vinni. Ezen azonban 
egy kis összevonással úgy-ahogy még tudok segíteni. Óraszámunk 
e szerint az alsó három osztályban heti kettő, a IV—VIII. osztályban 
heti egy óra. Ezt, főleg ha a másik órát a IV. osztály visszakapja, a 
sikeres és a mai kor színvonalán álló énektanítás érdekében normális, 
de egyben minimális mértéknek tartom.

É szépen felépített református tanterv keresztülvitele azonban az 
iskolai főhatóságok szorgalmazására vár. Magán a tanterven csak kevés 
és inkább részleteket érintő változtatást kellene eszközölni, hogy a 
mai idők követelményeinek még teljesebben megfeleljen. E szükséges 
és lehetséges változásokról szeretnék én itt néhány gondolatot és 
tervet adni. Megjegyezni kívánom, hogy közléseimet és kívánsá
gaimat sohasem kizárólag a református iskolák számára gondolom, 
hanem úgy hiszem, hogy ezt a tervet valamennyi magyar középiskolá
ban keresztül lehetne és kellene vinni.

A református fiúiskolák számára készült tanterv végső követel
ménye az egyetemes zenetörténet (VII. o.) és a magyar zenetörténet
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{VIII. o.) ismertetése. A középiskolai zenei nevelésnek valóban ez 
lehet a legméltóbb befejezése. Pár év óta több, egyenesen erre a célra 
készült tankönyv is van már (köztük a sajátom is), s ha e mellett 
még grammofon, rádió is áll a tanár rendelkezésére, igazán szép ered
ményeket érhet el. Őszintén mondhatom, ilyen vezetés mellett a mai 
középiskolai ifjúság öntudatosabb és alaposabb zenei ismeretekre 
tehet szert, mint valamikor jómagam az akadémia tanfolyamán, 
amikor jóformán csak a könyv állott rendelkezésre az ismeretszer
zésben.

A leányközépiskolák alsó tagozatai számára alkotott állami 
tanterv mintaszerű, s annál inkább megvalósítható, mert kivitelé
hez elsőrangú segédeszközöket adott ki az Egyetemi Nyomda. A Har
mat—Karvaly Nótáskönyvek leányiskolái változatai tökéletes meto
dikai körültekintéssel dolgozzák fel az egész anyagot és minden kri
tikát kibírnak. Alapjuk a magyar népdal, az ősi, igazi, elfelejtett, de 
újra megtalált melódiakincs. E könyvekkel tanulni jó, tanítani 
könnyű. Hozzátenni való csak az egyházi népének. Ennek begyakor
lására és állandó ébrentartására a református iskolákban tökéletesen 
elég hetenként az egyik órából 15—20 perc. Kívánatos lenne azonban 
valamikép módot találni arra, hogy a IV. osztályban a két éve el
vesztett második órát kapja vissza az ének. Ha a fiúiskolák IV. osz
tályában a mutálásra való tekintettel redukálják az énekórák számát, 
még meg tudom érteni, hiszen ezek a furcsa, hol kukorékoló, hol 
rikácsoló, hol férfiaskodó hangok nem sok örömöt jelentenek se a 
mesternek, se a tanítványnak. De lányoknál ez az átmenet rendesen 
semmi komolyabb hangbeli elváltozást nem idéz elő.

Adna van tehát az alsó négy osztályban az állami tanterv az elemi 
ismeretekkel, a VII.  és VIII .  osztályban a református tanterv szerint 
,a zenetörténet. Én szeretnék most bemutatni az V. o. számára egy tan
tervet, a VI. o. számára pedig egy óráról-órára beosztott tanmenetet, 
amely több esztendő gyakorlata alapján, sok javítgatás és változ- 
tatgatás után alakult ki. Ügy érzem, sikerült ezzel a lehető legjobb 
megoldást megtalálnom azoknak az ismereteknek a közlésére, ame
lyek a négy alsó osztály rendszeres tanulmányai után a VII. és VIII. 
osztály zenetörténeti stúdiumainak előkészítéséhez szükségesek. 
Nagyjában megegyezik ez azzal az anyaggal, amit a református tan
terv az V. és VI. osztályban előír, s amire az állami tanterv a leány
líceum és leánykollégium V. és VI. osztályában gondol. Csak bővebb 
és rendszeresebb amazoknál. Tervezetemet intézetünkben ki is próbál
tam. És ha tankönyv híján (kész könyvemet — ha Isten segít — a 
nyár folyamán nyomdába tudom adni) eddig nagy nehézségekkel 
küzdöttünk is, megállapíthatom, hogy kerek egész az a tudás, amely- 
lyel szorgalmas növendékeim a VIII. o. vizsgája után elhagyják az 
énektermet. Nemcsak a skálaelmélet, metrika, dinamika, ritmus, 
tempó, hangírás, hangjegyolvasás elemi törvényeivel lesznek tisztá
ban (I—-IV. o.), hanem ismerni fogják a homofónia, polifónia és har
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mónia fogalmát, érezni fogják a zárlatok lényegét és jelentőségét is 
(V. o.). De tisztában lesznek a zenének a többi művészetek közt el
foglalt helyével és szerepével, a zene lelki hatásaival ; hallani fognak 
a zenekar hangszereiről s az emberi hang fajairól, s tanulni fognak a 
műfajok és műformák törvényeiről is (VI. o.). Betetőzésül végig
kísérik az egyetemes (VII. o.) és a magyar zene (VIII. o.) egész tör
ténetét, főleg pedig megismernek sok-sok dalt és zeneművet.

Az V. osztállyal heti egy órában a következő ismereteket lehetne 
és kellene közölni :

1. Hangjejlesztő gyakorlatok. Minden órából 5— 6 perc.
2. Hallásfejlesztő gyakorlatok. (Solfége.) Karácsonyig ez a tanulás 

központi része. E gyakorlatok (óránként 2—3) összeállításánál tekin
tettel kell lenni arra, hogy a különféle iskolákból rekrutálódott 
V. osztályt egy nevezőre hozzuk. Éppen azért magukban kell foglalni 
az alsó négy osztály egész elméleti anyagát a felső osztályhoz illő 
metodikus eljárással. Részei : szolmizálás, skálaelmélet, skálarend
szer, egyházi hangnemek, pentatónika, transzponálás, előjegyzések, 
módosítás, kromatika ; metrika rendszere, ütemelmélet, ütemezés, 
tempórangsor, verstani kapcsolatok ; dinamikai fogalmak ; a magyar 
népdal parlando és giusto előadása. Az anyag tekintélyes, de meg
felelő módszeres eljárással az alsó osztályokban analfabétáknak 
maradtak is megtanulhatják, viszont az alsó osztályok könyveiben 
nem szerepelt gyakorlatok újak lesznek a rendszeres oktatásban 
részesültek számára is.

3. Összhangzattan. Januártól kezdve ez a tanulás központi része. 
Részei :

a) a homofónia fogalma, jelentősége és szerepe a mai zenélés
ben. (Egyházi népének, világi népdal.)

b) a polifónia fogalma, kifejlődésének vázlata, jelentősége a 
műzenében. (Polifónikus szerkesztés. A cantus firmus népdal, vagy 
egyházi ének, a discantus pedig az osztály leleménye vagy egy másik 
ismert dallam. Bemutatások az énekes és hangszeres polifónia mes
tereinek műveiből főleg a növendékek részéről.)

c) a harmónia fogalma, eredete, szerepe a mai muzsikában, 
(Hangközök. Kétszólamú harmonikus szerkesztés esetleg ugyanazzal 
a dallammal, amelyet polifónikusan is kidolgoztunk. A ,,tercelés“ 
unalma. Hármashangzatok hangzása, szerkezete, fordítása, törése, 
szórása. Fő- és mellék-hármashangzatok. Háromszólamú harmo
nikus szerkesztés. Négyeshangzatok. Domináns négyeshangzat. 
A disszonáncia szerepe és a feloldás. Zárlatok. Átfutó- és váltóhangok 
megemlítése. Négyszólamú szerkesztés. Leányiskolák énekóráin a 
basszuskulcs tanítása felesleges, mert a lányok hangja ráfér a violin- 
kulcs vonalrendszerére. Bemutatások a nagy mesterek tipikusan 
harmonikus tételeiből.)

4. Dalok. Minden óra elméleti anyagához könnyen lehet találni
megfelelő dalokat a következő gyűjteményekben : Bárdos : 10 1
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m a g y a r  n é p d a l ,  K erényi: M a d á r k a ,  K erényi: K é t 
á g ú  s í p ,  Kerényi : A n g y a l i  é n e k s z ó  (régi mesterek két- 
szólamú tételei), Kerényi : H é t  h i m n u s z  (Palestrina liárom-
szólamú tételei). Ezekből, s általában az É n e k s z ó  kiadványaiból 
az énekszertárnak megfelelő mennyiségű példányszámmal kell rendel
keznie. De bőven lehet még válogatni a népdalkutatás egyéb kiad
ványaiból is. Műdalok találhatók a Győri—Sztojanovits: Ű j
m a g y a r  l a n t b a n ,  és természetesen a Szabados-gyűjtemény
ben (M ü d a 1 o k. I — VI I I . ) .

5. Egyházi énekek. Felekezeti iskolában az egyházi népének taní
tása az énektanár kötelessége. A református iskolák V. osztályában 
ennek anyaga az énekeskönyv beosztásának tüzetes tárgyalásán 
kívül az I—II. o.-ban tanult dallamok ismétlése a használatosabb 
szövegparafrázisokkal együtt.

6 . Grammofon-, rádióbemutatások, esetleg hangversenyek, zenei 
előadások látogatása.

A felelet tárgyai természetesen nemcsak az elméletre vonatkozó 
kérdések, hanem valóságos éneklés, amely a „botfülűekre“ is köte
lező. S ha a diktálást az osztálytanításban a heti egy óra mellett ki is 
kell kapcsolnunk, a solfeggiókat, dalokat, énekeket mindenkinek 
énekelni kell egyenként is ! Ez természetesen nem mindenkinek fog 
egyformán sikerülni! Közel 15 éves tapasztalatom azonban azt 
mutatja, hogy javíthatatlan rossz hallás alig van, s aki akar, már az 
•alsó négy osztályban megtanul énekelni.

A VI. osztályban heti egy órában az alábbi anyagot lehetne és 
kellene felölelni.

1. Ilangfejlesztö gyakorlatok. Minden órából 5— 6 perc.
2. Hallásfejlesztő gyakorlatok. (Solfége.) 2—3 óránként egy-egy 

nagyobb méretű solfége neves mesterek műveiből válogatva. Lehet 
közöttük olyan, amelynek melódiavonala és ritmikus beosztása szo
katlanabb. Meg lehet próbálkozni valamely újabb zenei irányt követő 
zeneszerző dalával, amely szokatlan összhangokkal van aláfestve. 
A díszítő hangok éneklése és a magyar népi ornamentika is itt kerülhet 
sorra.

3. Bevezető a zenetudományba. Pontos tanmenetét itt közlöm :

Őrá Az előadás tárgya Bemutatások

Szept. 1. B e v e ze té s . Mozart: Figaró-nyitány.
Célkitűzés. Verdi: Traviata 3. felv. előzene

Szept. 2. A  ze n e  a  m ű v é s z e te k  k ö z ö t t .  
Kapcsolatok más művésze-

Schumann : A két gránátos.

tekkel. Saint-Saéns : Haláltánc.
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Óra Az előadás tárgya Bemutatások

Szept. 3. A zene eredete és a lassú 
fejlődés okai.

Mesomedes-himnusz.
Lasso-kórus.

Okt. 1. A zene anyaga, a hang. 
a) Magasság, rezgésszám, 

húrhosszúság.

Monochord-kísérletek.

Okt. 2. b) Hangszín : felső hangok, 
resonantia.

A zongora resonantiái.

Okt. 3. c) Hosszúság ; metrika, 
hangsúly, ütem, tempo. 
d) Hangerő.

Nov. 1. A zenei előadás eszközei, 
a) Az emberi hang ; hang
szerv, terjedelem, regis
ter, énekkar.

Guglielmetti-, Saljapin-lemezek. 
Kodály : Villő.

Nov. 2. b) A hangszerek ; 
ütők,

Troubadour-cigánykórus.
Xilofon.

Nov. 3. fúvók, Tárogató.
B izet: Carmen-őrségváltás. 
Bach : Toccata és fuga.

Nov. 4. húrosok ; Hubay : Csárdajelenet. 
Mendelssohn : Hegedűverseny.

Dec. 1. zenekar. Dufay : Glória.
Wagner : Lohengrin 3. felv. előz. 
Bartók : Este a székelyeknél.

Dec. 2. A zenei építkezés eszközei 
és ezek lelki hatásai, 

a) Melódia, harmónia.

Kodály : Elindultam.

Haydn : Clock-szimfónia 1. tét.

Dec. 3. b) Ritmus, tempó. Haydn : Clock-szimfónia 2. tét.

Jan. 1. c) Hangszín.
d) Hangerő.

Wagner : Tannhäuser-indulo.

Jan. 2. Ismétlés. Rossini : Szevillai-nyitány.

Jan. 3. Ismétlés. Liszt : Les preludes.

Febr. 1. A zeneművek formája. 
A formálás lényege.

Ismert népdalok.
Ismert táncdallamok, indulók.

Febr. 2. A népdalok formája. Magyar népdalok az újabb 
kutatások alapján.



Horváth Károly : A középiskola ének-tervéhez. 2<>U
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Febr. 3. A dalforma. Burgmüller-darabok.
Loreley.

Febr. 4. A dalforma. Erkel : Flunyadi-induló.
Mozart : G-moll szimfónia 3. t.

Márc. 1. A rondóforma. Beethoven : C-moll-szonáta 2. t. 
Klasszikus szonáták rondói.

Márc. 2. A rondóforma. Mendelssohn : Szentivánéji 
álom nászindulója.

Márc. 3. A szonátaforma. Mozart : zongoraszonáták. 
Mozart : G-moll szimfónia 1. t.

Márc. 4. A szonátaforma. Beethoven 5. szimfónia 1. t.

Apr. 1. Énekes műfajok. Bach : Kantata. 
Händel : Messiás.

Ápr. 2. Hangszeres műfajok. Bach : Kamaramű. 
Chopin : Nocturne. 
Liszt : Zongoraverseny.

Máj. 1. A formatan ismétlése. Növendékek bemutatásai.

Május 2. A formatan ismétlése. Növendékek bemutatásai.

Május 3. Az I. félévi anyag ismétlése.

Május 4. Az I. félévi anyag ismétlése.

Jún. 1. Általános ismétlés.

Jún. 2.
NB. A bemutatások felsorolása sem nem kizárólagos, sem nem teljes, hanem 

a körülményektől függ és tetszés szerint változtatható.

4. Dalok és énekek. Ezek elsősorban az énekes műfajok ismre- 
tetősét szolgálják és lehetőleg minden énekes műfajt, vagy annak 
részletét, mutassanak be. Összeválogatásuk nemcsak a tanár ízlésétől 
és egyéniségétől függ, hanem a lehetőségektől és az alkalmaktól is. 
Mindenesetre igen kívánatos lenne a mai eredményeket figyelembe
vevő gyűjtemény kiadása. Ez magában foglalná mindazt a jelleg
zetes énekes művet, amit a zeneileg is művelt ifjúnak ismerni illik.

5. Egyházi ének. Református iskolákban ennek anyaga a III. és 
IV. osztályban tanult dallamok ismétlése a kevésbbé használt szöveg
parafrázisokkal. Ha valami lelkes egyházi zenész hamarosan ki
nyomozná és hozzáférhetővé tenné református templomi énekeink
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nek rég elfelejtett ritmusát, a felső osztályokban azonnal hozzá kel
lene fogni ezeknek a tanulásához, sőt kellő előkészítés után a házi 
istentiszteleteken így kellene énekelni is ezeket !

6. Grammofon-, rádióbemutatások és hangszeres előjátszások által 
éreztetni kell a tárgyalás valamennyi momentumát. Csakis ezáltal 
válik a szó életté.

Ez az én részletes tantervem és tanmenetem, amelyet évek óta 
követek. Ügy vélem, ez az, amit a középiskola nyújtani tud és nyúj
tania is kell korunk legáltalánosabb és legnépszerűbb művészetére 
vonatkozólag. Ez ismeretek birtokában nem lesz majd „nehéz“ a 
műzene, mert nem lesz ismeretlen. Nem fog majd az érettségizett 
közönség zenei szendvicsekkel táplálkozni, hanem odaül a terített“ 
asztalhoz.

A zene hallgatása és megértése a legtisztább örömök egyike, amivel 
Istenünk, a földi embert megajándékozta. Segítsük tehát hozzá ifjainkat, 
hogy ezt az áldást művelt emberhez méltóan fogadhassák el a Teremtő 
kezéből!

Debrecen. Horváth Károly.

Ma egy éve örömmel olvasták cserkészeink a hivatalos híradást, 
mely arról szólt, hogy a lengyel cserkészszövetség szeretettel hívja a 
magyar cserkészeket az 1935 nyarán rendezendő jubileumi nagy
táborába, Spalá-ba. A Magyar Cserkészszövetség hamarosan szét- 
küldte a jelentkezésre való felhívást, a részvétel feltételeinek a köz
lésével. Erre minden csapatnál megindult a lázas tervezgetés, hogy 
miként lehetne minél több fiút küldeni a sok tanulságot ígérő lengyel 
útra. Ez év februárjában lezárultak a jelentkezések, s ekkor örömmel 
állapíthatta meg a Cserkészszövetség, hogy vállalkozási kedvben 
nincs hiány, s a jelentkezők nagy száma biztosíték arra, hogy a szük
séges rostálás elvégzése után méltó képviseletet kapjon a magyar 
cserkészet. Azonban maga a sereg, bármily jó legyen is, csak tömeg, 
melyet vezetni kell. A nemzetközi viszonylatban is teljes sikert jelentő 
nagy eredmények nagyrészben Teleki Pál gróf, magyar főcserkész 
lelkes, fáradságot nem ismerő, minden apró részletre kiterjedő mun
kájának és a külföldön is jól ismert egyéni értékeinek köszönhetők, 
valamint annak a szerencsés körülménynek, hogy vitéz Temesy 
Győzőben és vitéz Selkey-Schelken Oszkárban a fiú- illetve tiszti és 
öregrajok a jamboreek tűzpróbáját kiállt, gazdag tapasztalatokkal 
rendelkező kiváló vezetőket kaptak.

A  lengyel cserkészek jubileumi nagy táborában.
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Már itthon nagy megnyugvással éreztük, hogy a vezetők gondos 
előkészítő munkát végeznek, hogy a világosan kitűzött, pontosan 
körvonalazott célok elérhetők legyenek. Az angliai jamboree tapasz
talatain okulva, egymástól különválasztották a fiú- és tiszti s öreg
rajokat, ami úgy az általános cserkészfegyelem, valamint a fiúkétól 
eltérő munkaterv szempontjából is kívánatosnak mutatkozott, s 
utólag nagyon helyes intézkedésnek bizonyult. A hat tiszti és öregraj 
csoportjába került a roverek raja is. Minden rajnak megvolt az előre 
megállapított munkaköre, amelyen belül még őrsök szerint is speciali
zálódtak a feladatok. A műszaki és gazdasági őrsökön kívül volt lel- 
készi, egészségügyi, külügyi, vendégfogadó, hirszolgálatos, sajtó-, 
fényképező, rajzos és tanulmányi őrs (öregcserkész tanulmány, kisfiú 
tanulmány). Ezek előre megállapított munkaterv szerint dolgoztak. 
Remélhetőleg az összegyűjtött értékes anyag rövid időn belül meg
jelenik szakszerű feldolgozásban, hogy mindnyájan tanuljunk belőle, 
akik a cserkészet munkamezején is dolgozunk.

Nagyon jó hasznát vettük az ügyesen összeállított táborozási 
Zsebkönyvnek, mely dióhéjban mindazt az ismeretanyagot felölelte, 
amire a lengyel nagytáborban résztvevő cserkésznek szüksége volt. 
Külön köszönet és elismerés illeti meg a vezetőséget azért, hogy a 
Zsebkönyvben közölt tizenkilenc pályatétel jutalmazására különböző 
társadalmi egyesületektől és intézményektől tekintélyes pénzösszeget 
gyűjtött össze (25, 30, 50 pengős pályadíjak).

Ez a gondos előkészítés megtermetté értékes gyümölcseit : a 
magyar csapat gyakorlati felkészültsége az időjárási és egyéb nehéz
ségek ellenére is biztosította a tábori élet külső folyásának teljes 
zavartalanságát, a szellemi és lelki felkészülés pedig azt a vidám, 
de munkás cserkészlelkületet, mely az elért sikerekhez vezetett.

*

Kerek számban 500 magyar cserkész és vezető vett részi a 
lengyelországi cserkészúton. Még egy 25,000 főt számláló jamboreen 
is tekintélyes szám — az idegen nemzetek mind kisebb képviseletet 
küldtek —, mégis azt kell mondanom, hogy kevesen voltunk. Kevesen 
voltunk, mert én minden magyar cserkészt szerettem volna azoknak 
a felemelő nagy élményeknek a részeseivé tenni, azoknak a tapasz
talatoknak a birtokába ju ttatni, melyekkel mi gazdagodtunk. Külö
nösen kevesen, alig néhányan voltunk protestáns cserkészvezetők, 
őszintén megvallom, hogy ez a körülmény a táborozás egész ideje 
a latt s még most is fájó érzéssel tölt el, mert bármi oka volt is az 
elmaradásnak, tény az, hogy az ilyen ritka alkalmak elmulasztása 
pótolhatatlan veszteség a mi csapataink életében. Épp ez a körülmény 
késztetett arra, sőt úgy érzem, erkölcsi kötelességemmé teszi, hogy 
a lengyelországi cserkészút általam legfontosabbaknak ítélt tanul
ságairól röviden beszámoljak, s ezzel elérjem azt, hogy az emlí
te tt szakszerű feldolgozások a csapatmunka érdekében kellő figye
lemben részesüljenek.
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A következőkben először cserkészszemmel nézem a történteket, 
s közülök csak azokat említem fel, melyeket cserkészszempontból 
érdekeseknek és értékeseknek tartok, azután pedig eltekintve a cser
készvonatkozásoktól, a magyar ember szemével és szívével keresem 
a tanulságul szolgáló jelenségeket.

*

A cserkészt elsősorban maga a táborhely, s kisebb fajta jambo- 
reeról lévén szó, annak műszaki berendezése érdekli. Amint a napi
lapok is közölték, a lengyel köztársaság állami birtokán, Moscicki 
elnök vadas rengetegében, hatalmas szálfaerdőben folyt le a tábo
rozás. Ezen a területen megvolt a jó táborhely minden kelléke. 
A vasútvonal végső állomásán, bent az erdő mélyén, Spalá-ban, négy 
sínpár és hosszan elnyúló, tágas rakodótér tette könnyűvé a meg
érkezés nehéz pillanatát. Az állomástól kb. két kiléméterre volt a 
főárboc (az elnöki vadászkastély és egyéb épületek), de tovább is, 
egészen a táborhelyekig gépkocsik közlekedésére alkalmas utak 
vezettek, úgyhogy mindennemű felszerelést teherautók vihettek a 
csapatQkhoz. A szalmazsákok már megtöltve garmadában vártak 
bennünket, deszka, dorongfa, tégla annyi volt, hogy mindenki tetszése 
szerint vihetett az őrízetlen rakásokból. A laza homokos talajnak 
köszönhettük, hogy a naponként megújúló eső semmi kellemetlenséget 
sem okozott, még árkolás nélkül sem folyt a sátrak alá, mert a föld 
egyszerre beitta. A vízellátást a vízvezetéki hálózat mosdócsapjai és 
a bizonyos távolságokban fúrt szivattyús kutak biztosították. Bár 
ez utóbbiakkal szemben eleinte a talajvíz közelsége m iatt bizalmat
lanok voltunk, a táborozás végére érve meggyőződhettünk, hogy 
aggályoskodásunk alaptalan volt. A táborhelyen keresztülfolyó 80 im 
széles, de átlagban csak 120 m. mély Pilica és mellékfolyója, a 3 m. 
széles Gacs lehetővé tették, hogy a csapatok táborhelyük közvetlen 
közelében fürödhessenek. A Pilica a vízi cserkészeknek is kiválóan 
alkalmas gyakorlóhelyül szolgált. Megvolt a táborhelynek az a nagy 
előnye is, hogy határtalan kiterjedésénél fogva a 25,000 főnyi táborozú 
sereg kényelmes elhelyezése nem okozott nehézséget. Mivel Spala 
Varsótól kb. 130 km.-re van, s a lengyel vezetőség különben is csak a 
két vasárnapon nyitotta meg a tábort a nagyközönség részére, amely 
napokon zuhogott az eső, a tábort nem özönlötte el a kíváncsiak 
serege, kiknek egy részét nem a tiszta érdeklődés vezeti az ifjúság közé.

A táborhely és berendezésének eme vázlatos leírásából is ki
tűnik, hogy hasonló célra alkalmasabb helyet nehezen lehetne találni.

Ebben az erdőrengetegben, melynek szélén magyar hősök sírjai 
figyelmeztettek bennünket kötelességeink teljesítésére, bontakozott 
ki az a tíz napig tartó cserkészélet, mely a Gödöllőn kötött lengyel
magyar barátságot a testvériség érzésévé mélyítette el. Kétségtelen, 
hogy jól esett a szíves fogadtatás, a megbecsülés, melynek jeleivel a 
lengyel határtól kezdve mind sűrűbben találkoztunk, de az igazi
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nagy cserkészélmény számunkra csak a táborban kezdődött, amikor 
közvetlen közelről láthattuk, figyelhettük a felfelé igyekvő nemzet 
elszánt akaratú fiainak céltudatos, értékes cserkészmunkáját. Ennek 
a munkának az alapja a feltétlen rend és szigorú fegyelem. Mi még 
most is vitatkozunk azon, hogy az angolok játékba öltöztetett cser
készetét, vagy pedig az évezredes harcainkból örökségképpen kapott 
s mostani szomorú helyzetünkben önmagától kínálkozó katonásabb 
cserkészetet válasszuk-e. A cserkészetet a jó polgárság nevelőiskolájá
nak mondjuk. Ezt a célt azonban csak úgy érhetjük el, ha meghalljuk 
az idők parancsszavát és ahhoz alkalmazkodunk. Az angol a világ ura. 
Megengedheti fiainak a játékos ifjúságot. De ne feledjük, hogy az 
angol nemzet minden tagjában megvan az a nagy lelki erő, hogy 
mindig érzi : a brit birodalom fiának mi a kötelessége. A lengyel 
cserkészet az idegen elnyomatás alatt a nemzeti erők összefogására, 
Polonia feltámasztására kezdett munkába. Az úttörők tudták, hogy 
itt  nem játékra, hanem életre-halálra megy a munka. A rend és 
fegyelem adta meg a lengyel cserkészetnek azt az erőt, melynek 
birtokában méltó részt vehetett a feltámadt Lengyelország ellen törő 
bolseviki had visszaverésében. Erre a nagy szolgálatra hívta fel a 
figyelmet a spalai cserkészkiállítás feketével bevont különterme, 
melyben a hazáért hősi halált halt 7C0 lengyel cserkész neve a köteles
ségteljesítés mementójaként ragyogott.

Rend és fegyelem látszik a lengyel cserkészek egyöntetű ruhá
zatán, felszerelésén és egész megjelenésén. A hegymászásra való háti
zsák helyett, melynek súlya a latt elgörnyedve különösen a kisebb 
fiúk mutatnak szánalmas képet, a hátra pompásan ráillő vitorlavászon- 
bornyút viselnek a takarók, csajkák egyöntetű felerősítésével. Ezzel 
a felszereléssel vonulnak ünnepélyekre, portyázásokra, mindenhova, 
mert a munkához való eszközök nélkül a cserkészköszöntésnek nehe
zebb tartalm at adni. A lengyel táborok felépítése és a sátrak berende
zése nagyban különbözik az angol robinzoni életformától. A tágas, 
tízszemélyes sátrakban mindenkinek deszkából összeállított, lábakon 
álló rendes ágya van. A szépen letakart ágyak, a fatartókra rendben 
egymás mellé felakasztott torniszterek, a sátrak körül megfigyelhető 
tisztaság komoly munkára vallanak. Hogy mennyire komoly a lengyel 
cserkészek munkája, azt különösen az őrsök élete m utatja, amely a 
közelmúlt tapasztalatai alapján arra irányul, hogy a haza fiai minden 
tekintetben felkészüljenek annak megvédésére.

Amit a cserkészfiúk munkájáról mondottam, ugyanaz áll a cser
készleányok munkájára is. Lengyelországi cserkészútam egyik leg
nagyobb élménye, hogy azt a munkát, mely itthon sehogysem tud 
kibontakozni, a 8000 főt számláló cserkészleánytáborban legalább 
nagy vonásaiban megismerhettem. Amit ott láttam, teljes mértékben 
eloszlatta a bizalmatlanságot, mellyel eddig a cserkészleányok mun
káját néztem, s megmutatta, hogy hogyan lehet a leányoknak is a 
komoly időknek megfelelő komoly munkaprogrammot adni. A lengyel
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cserkészleányok munkája is akkor kezdődött, amikor az eloroszosított 
iskolák lengyel tanulóit titokban összegyűjtötték, az anyanyelvükön 
írni, olvasni tanították, kis versekkel, imádságokkal a hazaszeretet 
tüzét élesztgették s erősítették. Azután felkészültek az előre sejtett 
és biztosan várt vérzivataros időkre. Tépéseket készítgettek s gyako
rolták magukat a hírszerző, híradó, egészségügyi és egyéb szolgá
latokban.

A hazáért hősi halált halt leányok tettei nem halványultak el a 
lengyel cserkészleányok emlékezetében, hős elődeiknek akarnak ők 
is méltó utódaik lenni. Folyik is a munka a leányok táborában, őrsé
gen, élelmiszerelosztó helyeiken, irodáikban ritka fegyelmezettséggel 
dolgoznak. Sátraikat maguk állítják fel, maguk készítik el azok 
berendezési tárgyait. A fűrészt, baltát, ásót époly jól kezelik, mint 
a fegyvert, mikor célba lőnek, hogy az előírásos pontszámúk meg
legyen. A morze-, szemafor jelzést csak úgy gyakorolják, mint a villany- 
szerelést, és mindezt nem felületes nemtörődömséggel, hanem a célt 
világosan látó komolysággal. És e kemény, fiúkhoz inkább illő 
munka mellett is mennyi nőies báj és kedvesség hordozói. A fiúkkal 
való érintkezésben, magatartásukban valami testvéri közvetlenség 
ju to tt kifejezésre, mely a rokonvonzalom mellett tiszteletet is paran
csolt, mert a vidám tréfa közben is mindig éreztetni tudták női méltó
ságukat. Ilyeneknek ismertük meg, s így tanultuk meg méltóképpen 
tisztelni a lengyel cserkészleányokat.

*
De nemcsak cserkészvonatkozásban, hanem egyebekben is rend

kívül tanulságos és élményekben gazdag volt a lengyelországi utazás.
Az éjszaka sötét lepellel takarta  el előlünk Komárom s az el

szakított magyar részek vidékét, csak Trencsén előtt tépte szét a 
felkelő nap a fekete fátyolt. Mindenki némán, szótlanul szemlélte a 
tovatűnő ébredező tájakat, csak a szemek beszéltek s elárulták az 
érzéseket, melyek mindannyiunk szívét eltöltötték. Zebrzidovicen, 
a lengyel határállomáson már megéreztiik, hogy őszinte, szerető szívek 
várnak bennünket. Krakkóban azután, a Wawelen Hedvig királyné 
és Báthory István síremlékei mellett, a közös dicső múlt beszédes 
emlékei között világossá vált előttünk, hogy az a szeretet, mellyel 
bennünket lengyel testvéreink várnak, s amelyet mi magunkkal 
hoztunk, letűnt évszázadok el nem halványuló fényétől veszi erejét. 
A testvéri összetartás fogadalmát erősítettük meg Lengyelország 
nagy fiának, Pilsudski tábornagynak koporsója mellett, amikor 
egyenként néma tiszteletadással vonultunk el a katafalk előtt, 
melyre Teleki Pál gróf, főcserkész tette le a magyar cserkészek mezei 
virágokkal díszített hatalmas árvalányhajkoszorúját.

Ha eddig nem ismertük közvetlen tapasztalásból a nemzeti 
érzésnek átfogó erejét, itt azt is megérezhettük. Magunk előtt lá t
hattuk azt a végnélküli hosszú embersort, mely a vár alól egyesével
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elindulva kora reggeltől késő estig o tt kanyarog a Wawelre vezető 
meredek úton, hogy az ország minden részéből összesereglett és a 
külföldről is hazautazott lengyelek egyenként odajuthassanak a 
koporsóhoz, s egy kegyeletes tekintetet vetve a mozdulatlan arcvoná
sokra, elmondhassák imába foglalt fogadalmukat a halotti mozdulat
lanságában is a jövő útját mutató vezér előtt. Napról-napra mások 
jönnek, de a szív érzései ugyanazok. A templomból kijőve tovább
vonul az emberáradat, s elzarándokol a Las wolsky-hoz, hol halmot 
emelnek Pilsudski emlékének. Agg és ifjú, gazdag és szegény, férfi 
és nő, minden rendű és rangú ember feltol egy talicska földet az egyre 
növekvő halomra, melyen csak éjszakára pihen el a nemzeti érzésnek 
ez az önkéntes munkája.

Ennél a népnél nem üres szóvirágokban mutatkozik a nemzeti 
érzés, hanem a tömegek olyan megmozdulásában, mely a tettrekész 
akaratnak s a férfias elszántságnak fényes bizonyítéka. Ezt láttuk 
a nagytábor megnyitó ünnepélyén is, amikor annak bizonyságául, 
hogy a lengyel cserkészet fennállásának 25 éves jubileuma a világ 
összes lengyeléinek nemzeti ünnepe, erőt adó nagy találkozója, az 
ünnepély bevezető számaként egy óra hosszat szakadatlan menetben, 
nyolcas sorokkal vonultak fel zászlódísszel és táblákkal az Egyesült 
Államokból, Kanadából, Belgiumból, Hollandiából, Svájcból, Német
országból s más külföldi államokból ez alkalomra hazalátogató 
honfitársak. Ez az egész nemzetet átható hatalmas erejű hazafias 
érzés csendül ki dalaikból, ez tüzeli őket nemzeti táncaikban, ez ad 
komoly tartalm at ünnepélyeiknek, ez emeli náluk a nemzeti zászló 
előtt való tisztelgést fogadalommá.

Hogy ez az átfogó erejű nemzeti érzés tettekben miként nyilvánul 
meg, annak meggyőző példáját láttuk a Balti-tenger mellett Gdymá
ban, a lengyelek egyetlen kereskedelmi és hadi kikötőjében. Varsóból 
elindulva egy éjtszaka alatt tettük  meg az 550 km. hosszú utat. 
Az előző napi zuhogó eső után oly jól esett szemünknek a tenger és 
ég egybeolvadó azúrja. A városban te tt séta, a kikötő, a hatalmas 
raktárak megtekintése, az élénk áruforgalom, a Hel félszigetre te tt 
hajókirándulás megmutatta azt a lüktető életet, melyet itt a lengyel 
élniakarás teremtett. Tíz évvel ezelőtt 65 viskót számláló kis falucska 
volt e helyen, ma 65,000 lakosú szép város, három-négyemeletes 
palotákkal, melyeknek sora egyre növekszik. A mocsaras, iszapos 
területet a vasakarat hatalmas kikötővé mélyítette, melynek tovább
fejlesztő munkálatai még most is folynak.

Ez a nemzet, melyet a világháború előtt személyes tapasztalatból 
magam is csak úgy ismertem, hogy „búsul hona állapotján“, meg
találta önmagát, tám adt Istentől rendelt vezére, ki ráeszméltette 
hivatására, s most minden egyéni érdeket a köznek alárendelve, 
halad az úton előre, mely hazája megerősödéséhez, felvirágzásához 
vezet.

*

3*
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Beszámolómnak a végére értem. Akaratomon kívül hosszabbra 
nyúlt, mint gondoltam. Mégsem fejezhetem be a nélkül, hogy két kér
désre feleletet ne adjak. Az egyik így hangzik : elérték-e a magyar 
cserkészek a maguk elé tűzött célt? A másik pedig : minő kötelességek 
várnak reánk a lengyel út után?

Az első kérdésre megnyugtató érzéssel igennel felelhetek. A cél 
ez volt : barátokat szerezni, tanulni. Én úgy érzem, hogy azok a 
bensőséges érzések, melyek a spalai rengetegben a két nemzet fiainak 
szívét annyira összeforrasztották, testvéri érzéssé nemesedtek, ami 
pedig a tanulást, ismeretszerzést illeti, erre bőven volt alkalom. 
Mármost mindenkinek egyéni kötelessége az összegyűjtött anyagot 
feldolgozni, s akár saját munkakörében, akár a cserkészetben vagy a 
nemzet életében értékesíteni.

Ezzel már az első kötelességet meg is jelöltem, mely a résztvevőkre 
vár. Elsősorban az ő dolguk, de mindnyájan közremunkálhatunk 
részben, hogy tanítványainkban felköltsük az érdeklődést Lengyel- 
ország iránt. Nemzeti történetünk, irodalmunk megadják ehhez az 
alapot, melyre biztosan építhetünk. Nagyon ajánlom Tomcsányi 
János Lengyelország, Vázlatok és tanulmányok, Stúdium kiadásában 
1932-ben megjelent munkáját, mely minden tekintetben kielégítő 
tájékoztatást nyújt Lengyelország múltjáról és jelenéről, földrajzi, 
gazdasági, politikai és művelődési viszonyairól. Vigyáznunk kell 
arra is, hogy a testvéri közelségbe került két nemzet fiainak a szívében 
a közös érzések el ne halványuljanak, erejüket el ne veszítsék. Ezért 
buzdítanunk kell cserkészeinket, hogy lengyel testvéreikkel szorgal
masan levelezzenek, s ebbe a levelezésbe igyekezzünk nem cserkész 
diákokat is belevonni. Németül vagy franciául tudó lengyel cserkészek 
címét a Lengyelországban járt cserkészektől s a Magyar Cserkész- 
szövetségtől is kaphatunk.

Ha ezt a keveset megtesszük, akkor a lengyel-magyar testvériség 
fája nem m aradt a spalai rengetegben.

Pápa. Horváth Endre.

M E G JE G Y Z É SE K .
A szakteremrendszerröl. Egészen újszerűnek látszik és Magyarországon 

első az, amit Arató István igazgató a kőszegi evangélikus leánylíceumban 
megvalósított : a  s z a k t e r e m r e n d s z e r .  Erről Szemlénkben 1935. évi május 
hóban nekünk, szakembereknek Arató beszámolt már. Előzőleg azonban 
a Pesti Napló hasábjain ismertette újítását, melynek lényege az, hogy minden 
tárgyat egy számára berendezett teremben tanulnak a növendékek : e d d i g  
a  ta n e s z k ö z ö k e t  v i t t é k  a  t a n u ló k h o z ,  m o s t  a  t a n u l ó k  m e n n e k  a  t a n e s z k ö z ö k h ö z .  
Legújabban megint napilapokban olvastunk erről. Sorainkkal nem akarunk 
mást, csak helyes megvilágításba kívánjuk ezt az újítást helyezni. Mert el
gondolható, hogy mellette és ellene egyaránt lehet érveket felsorakoztatni,
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X ha nem hallgatjuk meg mindkét felet, akkor bizony egyoldalúság vádjával 
illethetnek.

Cikkében maga Arató is megmondja azt a legfőbb nehézséget, mely a 
szakteremrendszer megvalósítása elé tornyosulhat: hogy t. i. c s a k  o l y a n  k i s -  
l é t s z d m ú  i s k o l á b a n  h a j th a tó  vég r e ,  mint az ő kőszegi líceuma, melynek múlt 
évben nyolc osztályban alig volt száznál több tanulója, de pl. egy budapesti 
mamutiskolában elképzelhetetlen a tanulók folytonos teremcseréje és vándor
lása. Igaza van viszont Aratónak abban, hogy eddig is megvolt részben a 
teremváltoztatás, s meg kell mondanunk, hogy eddig is elég nehézséget, 
fegyelmezetlenséget okozott az, hogy rajz-, fizika-, földrajz-, ének-, torna-, 
esetleg kézimunkaterembe vándorolt az ifjúság. Ezek a szaktárgyi termek 
valóban igen szükségesek voltak, de ugyan mért lesz német-terem az egyik, 
■s francia-terem a másik, mikor ugyanazok a szemléltető képek használhatók 
a német, francia, mint angol nyelvi órákon, s ugyanaz a gratnmofon is?

Hogy minden tárgy megfelelő teremben kerüljön a tanulóval össze
köttetésbe, ez olyan helytelen következtetésre bírhatná a növendéket, hogy 
pl. hittant csak a hittanteremben lehet és kell tudnia. Most is úgy van a leg
több diák, hogy mikor kilép az iskola kapuján, nem akar az ott tanultakról 
többé tudni, mintha azokra már nem lenne szüksége. A koncentráló tanítás 
azonban minden tárgyba belevonja a többi tárgyakat, kapcsolatokat keres : 
ennek hátrányos a szakteremrendszer, mely szerint azt képzelheti a gyarló 
tanulóember, hogy pl. számolni csak a számtanteremben kell neki tudnia. 
A természettan- és természetrajzóráknak a szertárban való tartását jelenti 
tulajdonképpen az, hogy szakteremrendszert léptetünk életbe. Ezt meg lehet 
oldani, most is így van a legtöbb iskolában, s munkáltató órát másképpen 
nem is lehet tartani. De egy nagy iskolában nem képzelhető el olyan órarend, 
melyben ne lenne egy időben több magyar, vagy német, számtan vagy akár 
történelem óra is. Hogy oldja meg ezt a szakteremrendszer? Több magyar-, 
német- stb. termet csinál talán? Ilyen tékozlást, helypazarlást nem bír el 
semmiféle iskolafenntartó sem. A számtanterem lényege az, hogy falain több 
tábla áll a tanulók rendelkezésére. Ez az elemi iskolából jövő tanulók előtt 
kedves lehet, mert hiszen ott is arra törekszik az újszerő tanítás, hogy minél 
több gyermeket foglalkoztasson egyszerre a táblánál : versenyezzenek a tanu
lók a számolásban. Bár meggondolandó, hogy mikor a palatáblát már a kezdő 
írásnál sem használja az elemi iskola, akkor olyan nagy súlyt helyezzünk 
a táblán való írásra, mely mégis csak egészen más, mint a füzetben, az életben 
előforduló, papíron való dolgozás.

Ezek a gondolatok merültek fel bennem, s még egyet szeretnék meg- 
szívlelésre ajánlani. Mivel minden osztály vándorosztály, s nincs megszabott, 
állandó és megszokott helye, a folyosó vagy előcsarnok lesz a tanulók főtartóz
kodási helye. Egészen más beosztású iskolaépületeket kellene e célra építe
nünk. Mivel n e m  le s z  a  t a n u l ó n a k  a z  i s k o l á b a n  o t th o n a ,  az együvétartozás 
érzése nem fejlődhetik ki benne. Nem neveli így az iskola a gyermekeket 
a sajátnak megbecsülésére. Lám, a cserkészetnek egyik első követelménye az, 
hogy legyen a csapatnak otthona. Pintér főigazgató mindig arra figyelmezteti 
a tanárokat, neveljék tanítványaikat arra, hogy tegyék el könyveiket, s igye
kezzenek már kis korban saját könyvtár létesítésére. Most a „modern“ szak
teremrendszer éppen ezt a fontos nevelési célt, a saját megbecsülésére nevelést 
kockáztatja. Nem tudom, megéri-e az iskola rendjével, a nevelés e fontos 
törekvésével szemben egy látszólagos előny azt a nagy átalakítást, melyet 
a szakteremrendszer megkívánna. D r .  B á n k ú t i  D e z s ő .

Önértékre nevelés. Az emberi gondolkozást oly sok ponton megterméke
nyítő nagy magyar filozófus, Böhm Károly filozófiájának talán értékelmélete 
volt a legtermékenyítőbb hatással a tudományos gondolkozásra. Eredményeit, 
megállapításait nemcsak elismerték, de alkalmazták és alkalmazzák is szün
telen az értéktudományok minden területén. Mély gondolataiért, a fogalmak
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mélyéig elemző bepillantásaiért hálás a tiszta logika, de épp olyan hálás az 
etika, valamint az esztétika is. Református egyházi életünk vezérei, főképpen 
az erdélyiek, s általában az egész református teológiai gondolkozás sok értékes 
indítást nyertek onnan. Egészen természetes, hogy értékelméleti gondolatai
nak megvan a kapcsolata a neveléstudományokkal is. Cikkem e tekintetben 
akar egy-két momentumra rámutatni.

Az értékelméletben Böhmnek az volt nagy érdeme, hogy az értékelésnél 
szétfutó és egyoldalúan kihangsúlyozott objektív és szubjektív szálakat össz
hangba hozta, amikor az igazi értéket, az önértéket, így határozta meg : 
„ A z  ö n é r té k  a  t á r g y n a k  a z o n  é r t é k e , m e l y  a z t  ö n m a g a l é t é b e n ,  p u s z t á n  t e r m é s z e t i  
m i n ő s é g e  a l a p j á n  i l le t i  m e g ,  s  m e l y e t  a  l eg n em e seb b  m é r t é k k e l ,  a z  ö n t u d a to s  i n t e l l i 
g e n c i á v a l  á l l a p í t u n k  m e g  r a j t a . “  (Bőhm : Ember és világa III. k. 289. o.) Míg 
a meghatározás első része az objektív, a tárgyi oldal jogosságát hangsúlyozza, 
addig a második rész a szubjektum, az értékelő személy lényegességét emeli ki. 
Az önérték alapja tehát a tárgyban van, de azt csak a nemes intelligencia 
képes maradék nélkül, tisztán el-, illetőleg felismerni, azaz míg a nem-nemes 
intelligencia a tárgyakat állandóan csak az élvezet vagy a haszon alapján 
becsüli meg, tehát értékeli : mennyi hasznot hajt nekem, vagy mennyiben 
szolgál gyönyörűségemre?, addig a nemes intelligencia meglátja benne azokat 
az objektív vonásokat, melyek a tárgyat és a személyt is önmagában értékessé 
teszik. A nemes intelligencia tehát nem önző annyira, hogy mindent csak a 
hozzávaló viszonyában, a neki tett szolgálat vagy neki nyújtott élvezet alapján 
értékeljen. Űgyis mondhatnánk, hogy a nemes intelligencia látja és tudja 
a maga értékét, s azt kívánja másokkal is elismertetni, de éppen ezért meg 
tudja látni másban is az értéket, és nem hajlandó senkit és semmit lealacsonyí
tani annyira, hogy abban csak a maga hasznának, illetve élvezetének eszközét 
keresse, s azt csak emez önös szempontok szerint becsülje meg. A nemes intelli
gencia tehát annyira becsüli magát s magában az emberi méltóságot, hogy 
másnál sem tűri az emberi méltóság lealacsonyítását. Ebből az is következik, 
hogyha minden ember nemes intelligencia volna, akkor megszűnnék a földön 
a kihasználás és a kizsákmányolás, s minden ember értéke szerint érvényesülne. 
(Sajnos, e veszedelemtől egyelőre nem kell félnünk, hiszen kifejezetten kisebb
ségben vannak ezidőszerint a nemes intelligenciák az önző és élvhajhász embe
rekkel szemben).

Mi következik most már ebből a nevelésre?
Egész természetes, hogy a nevelésnél az a cél, hogy a növendék nemes 

intelligenciává fejlődjék, azaz mindent objektív értéke szerint tanuljon meg
nézni s becsülni, tárgyat és embert egyaránt. Felednünk azonban nem szabad, 
hogy ez csak cél a középiskolában, mert hiszen még a felső osztályokban is 
mily kevés azoknak a száma, akiknek magatartását anyaghoz s emberekhez 
az önérték Tart pour l’art elve szabná és határozná meg. De másrészről éppen 
nekünk nevelőknek az a feladatunk, hogy a természetes fejlődés útján e fele 
vigyük előre a növendék gondolkozását, illetőleg állásfoglalását, még akkor is, 
ha tisztában vagyunk vele, hogy alsó osztályokban a növendék még túlnyomó
kig ösztönös lény, s alapjában mindent az élvezet és haszon szempontjából 
értékel.

Ne riasszon vissza bennünket, ha látjuk, hogy a kisdiák tanulását főkép
pen az élv és haszon szempontja kormányozza : tanulja azt, ami könnyű, amit 
szeret, illetve tanul annak, akit szeret (élv szempont) vagy tanul a jegyért 
(haszon szempont), s nem látja meg magában a tárgyban rejlő értéket s annak 
szerepét szellemisége fejlesztésében. Minden korral a maga nyelvén kell 
beszélni, s a kis önző önzését is fel lehet a jóra használni a maga idejében. Egy 
cseppet sem voltak rossz pedagógusok azok, akik a kisgyermeknél Ínycsik
landozó falatokkal is elősegítették a tárgyi érdeket. Magasabb osztályokban 
azonban egyre inkább helyet kell szorítani az önérték gondolatának, még akkor 
is, ha látjuk, hogy itt is a hasznossági szempont az irányadó a legtöbbnél : 
milyen tárgy szerepel az érettséginél? s csak kevés diák jut el oda, hogy
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tárgyi értékekért szeressen foglalkozni valamivel, s szelleme kifejtését minél 
teljesebb kifejlesztését tekintse elérendő cél gyanánt.

Mi sem természetesebb, hogy az önérték gondolatának érvényesítését 
kell célul tűzni erkölcsi téren is : szeretni a jót magáért a jóért s becsülni a 
tisztességet magáért a tisztességért, erre nevelni minden iskola s minden 
nevelő főfeladata. Nehezebb a kérdés személyi téren. Önérzet alakjában 
hamar jelentkezik a növendéknél önértéke, rendesen hamis értékének tudata. 
De messze áll attól, hogy mint nemes intelligencia, más személyt is önértéke 
szempontjából ítéljen meg. A beképzeltség és mások lebecsülése, lekicsinylése 
olyan gyakori betegség a magasabb osztályokban.

A z  é le t  t i t k a  : é r té k e k  f e j le s z té s e  m a g u n k b a n  s  é r té k e k  e l i s m e r é s e  m á s o k b a n .  
Boldog az a nevelő, akinek keze alatt értékekben gyarapodnak a lelkek, s egy
ben készséget nyernek arra is, hogy az igaz értékét másokban is elismerjék. 

Hajdúnánás. ' D r .  H o r k a y  L á s z l ó .

BELFÖ LDI LA PSZEM LE
Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. 8. sz. B e r n o l á k  K á l m á n 

n a k ,  a Budapesti Tanári Körben tartott előadását közli a tanulók osztályozá
sának néhány irányelvéről. Bámutat ebben a neves pedagógus a kérdés nagy 
fontosságára, s utat kíván mutatni arra, hogy a különböző iskolák és tanárok 
megítélése egységesebb lehessen. Erre javasolja a magaviselet jegynél öt 
tényező figyelembevételét : magaviselet az iskolában, iskolán kívül, köteles
ségtudás, akarati fegyelmezettség, szorgalom. Az egyes tárgyaknál pedig : 
tárgyismeret, felfogóképesség, ítélőképesség, önállóság, kifejezőkészség írás
ban, szóban, figyelem, jellem, szorgalom, magaviselet. Ezek a tényezők adnák 
a pontokat, melyeknek összege a végső eredményt kifejezné. Hogy a pontozás
sal célt érnénk-e, az kérdés, mint az előadást követő megbeszélés (melyről 
tájékoztat e lap) is megállapította ; mindenesetre foglalkozni kell azonban 
ezzel a kérdéssel, s kétségtelen, hogy mindezeket a szempontokat figyelembe 
kell venni, hogy biztos és igazságos legyen a tanulók megítélése. — A Figye
lőben K o v á c s  G é z a  : A nőtanárok férjhezmenetele kérdéséhez szól hozzá 
a szerkesztőnek nemrég megjelent cikke alapján, és az ellenvéleménynek ad 
hangot. — th .  : Kellenek-e a tankönyvekben jegyzetek a versekhez? A Forgá- 
csok-rovatban : A tanári munka (kk), Ismertessük a rádió műsorát! (Gedő 
Simon) adnak gondolatokat.

9. sz. K e m e n e s  I l l é s  a közoktatásügyi igazgatás újjászervezését ismerteti. 
S z a b ó  P á l  Z o l t á n  : A nemzeti kérdés a középiskolai tanításban. M á r t o n  G y ö r g y :  
Az osztályfőnöki óra első félévi mérlegét adja. Alcíme : ,,A legkedvesebb óra“, 
mutatja, milyen életrevaló rendelkezés volt ennek a nevelő alkalomnak meg
adása. örvendünk, hogy jövő évtől a leányközépiskolák is hozzájutnak. 
Ránk nézve legfontosabb cikke e számnak : P i n t é r  J e n ő ,  budapesti tankerületi 
főigazgató bíráló ismertetése az evangélikus egyháznak Vietórisz József 
fordításában megjelent Tranosciusáról (782 lap), hozzákötve Geduly Henrik 
fordításában : Kegyes imádságok (1,54 1.). Ha eddig fel tudtuk fogni ennek 
a műnek nagy értékét, most -— mikor e kívülálló élesítéletű férfiú foglalkozik 
e kiadványunkkal, és igazán korszakosnak, Szenei Molnár Albert zsoltárfordí
tásához méltónak, sőt sok tekintetben annál is nagyobbnak állapítja meg —, 
büszke örömmel számolunk be Szendénkben erről a műrűl és elismerő értékes 
bírálatáról.

10. sz. a közoktatásügyi igazgatás országgyűlési tárgyalásáról számol 
be részletesen. T a m á s  V i k to r  : Az osztályfőnöki teendőkről értekezik. J á m b o r  
G y ö r g y  iskolalátogatásainak tanulságaiból ad beszámolót. Személyi és egyéni 
lapok, szavalókórus, különféle új körök, közös rajzeszközök és azok kezelése, 
faültetés, a volt és jelenlegi tanárok arcképcsarnoka, napközi otthon •— al
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címek mutatják, milyen tapasztaltokról szól. F ö l d e s s y  G y u l a  : Toldi tárgyalá
sát az I. osztályba tenné a János Vitéz mellé, K a r d e v á n  K á r o l y  pedig Madách : 
Ember tragédiáját iskolai olvasmányul tárgyaltatná a VIII. osztályban. 
Mindkét javaslatot meg lehet fontolni, főleg Madách jelentősége ilyen tárgya
lást kívánna.

Magyar Középiskola. 5—6. sz. R a p s z k y  B é l a  a középiskolai természetrajz- 
tanításról ír. A külföldi iskolák életéből című rovatban olasz iskolákról olva
sunk : a latin mint nemzetközi nyelv, a latin iskolai tanítása, a középiskolai 
tanulók száma ott is emelkedik ; ír a vizsgálatok nagy szerepéről, továbbá 
a tanári szolgálat korhatárának leszállításáról. Igen ám, de ott egyetemi 
tanároknál 70 év, középiskolásoknál 65 év a határ, vagy betöltött negyven 
éves szolgálat. Tudomásul venni ezt sem árt a mai reformvilágban, mikor idő 
előtt is elküldenek még munkaképes erőket. A német iskolák életéből : a német 
nyelvhibák elleni küzdelem a mi Magyarosan-mozgalmunkra emlékeztet, 
íme, semmi sem ú j. . . ^

Pannonhalmi Szemle. 2. sz. S z a l a y  J e r o m o s  : A francia katolikusok iskola
problémája.

Magyar Tanítóképző. 5—6. sz. T ó th  A n t a l : A nevelő lélektanáról, B a r a 
b á s  T ib o r  : A földrajz az I. évfolyamban, V a r g a  L a j o s  : A tanár és a tanító
növendék szerepe a szülőföld ismertetésénél.

Kereskedelmi Szakoktatás. 9. sz. M e r é n y i  O s z k á r : Nevelési tényezők 
a történelemben. Örömmel állapítjuk meg, hogy lapszemléjében részletesen 
foglalkozik a mi lapunk cikkeivel. — 10. sz. D ó m j á n  E l e m é r  : Osztályozás 
és diáktragédiák címen megállapítja, hogy általános társadalmi baj ez. Csak 
a tanár teljes objektivitása segíthet rajta némileg. A megítélés lehet szigorú is, 
hogy a tehetségtelenek ne kapaszkodjanak a tehetségesek fölé, ami megint 
nemzeti baj lenne. Ne legyen azonban merev a tanár, hogy egy tanuló mindig 
ugyanazt az osztályzatot kapja ; ne befolyásolja a tanárt túlságosan a más 
tárgyakban való előmenetel ; idegességgel, ijesztéssel ne zavarja a tanulót ; 
a viselkedést ne számítsa be az osztályozásba. Mind olyan gondolatok, melyek
ről lehet vitatkozni. A szubjektivitás kiküszöbölése érdekében ő is a pontozási 
rendszert vezetné be, mint Bernolák. — K i n c s  E l e k  : A magyarosságról írva 
szól olyan előadókról, kik a művelt nagyközönség számára tartott előadásai
kat teíetűzik idegen szóval ; van tanár is, ki ugyanezt teszi ; főleg a szak- 
kifejezésekkel kell óvatosan bánni. Öntudatosan, elszántan kell magunknak is 
vigyáznunk nyelvünk magyarságára, s így nevelnünk tanítványainkat.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. 8. és 9. számában : 
K o v á c s  J á n o s  a nyolcosztályos polgári iskola kérdéséhez szól hozzá. V i c s a y  
L a j o s  az osztályfőnöki órákról a fiúiskolában — elmélkedik. C s á s z á r  E l e k  
a rajzolásról, mint a tanítás segédeszközéről. — A 9. sz. igen helyesen propa
gálja a balatoni tanulmányi kirándulásokat (Iván József).

Evangélikus Népiskola. 5. sz. H o f f m a n n  K á r o l y  : Tanítótípusok. T á l y a i  
( K o l l e r ) I s t v á n :  Üj filozófiai bevezetés. B e r t a l a n  S á n d o r  itt is a Balatonra 
való kirándulásokra hívja fel a figyelmet. — 6. sz. G r ie s z h a b e r  E n d r e  Tasnádi- 
Nagy András kultuszállamtitkárhoz intéz nyílt levelet a tanítók sorsáról. 
K á r p á t i  S á n d o r  e két számban fejezi be Egyházi énekügyünk nyílt kérdései 
című cikkét; G á r d o n y i  Z o l t á n  a két utolsó számban a ritmikus korái kérdését 
fejtegeti.

Keresztyén Igazság. 5. sz. I t t z é s  M i h á l y  a városi ifjúságról, 6. sz. : S ó l y o m  
J e n ő : Történelem és értékelés. K a p i - K r á l i k  J e n ő  az idei hangversenyévad 
Bach-megemlékezéseiről, M .  s. pedig a Bach—Schütz—Haendel-zeneünnepély- 
ről számol be.

Sárospataki Református Lapok. 24. sz. Az új középiskoláról röviden közli, 
hogy első évfolyama ősszel megnyílik. ,,A rendeletet tisztelettel fogadjuk 
-  így folytatja —, de nem hallgathatjuk el abbeli aggodalmunkat, hogy az 

I. osztály 31 óráját soknak tartjuk. Ha ez így fog évről-évre kiépülni, mire 
a VIII. osztályba kerül fel, 40 körül fog járni és akkor a magánfoglalkozásokra
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(gyorsírás, nyelvek, zene, köri és egyesületi munkára) nem fog idő jutni, így 
a délutánokat, ha délelőtti 40 perces órákat nem alkalmazunk, nem szabadít
hatjuk fel. Kevésnek tartjuk az óraközi szünetek 10 percnyi tartalmát is, 
különösen a végső órákban.“ Végre egy aggódó hang is a sok lelkes üdvözlés 
mellett 1

Evangélikus Élei. 20. sz. Iskoláink (t. i. a négy budapesti protestáns 
középiskola) jubileumi hangversenye (G. L.) meleghangú bírálata. 24. sz. Két 
hangverseny címen újra fí. L. a Deák-téri leánygimnázium iskolai ének- és 
zenekari hangversenyét méltatja a budai Luther Szövetség énekkarának 
hangversenyével együtt. 26. sz. Mit írnak az evangélikusok? — rovatban. 
z. m. Fitos Vilmos : Értékelés és megismerés címen kiadott új könyvét ismer
teti.

Harangszó. Iskoláink-rovata : budapesti leánygimnázium (19. sz.), nyír
egyházi Kossuth Lajos reálgimnázium (21. sz.), szarvasi Vajda Péter-gimná- 
zium (23. sz.), aszódi Petőfi reálgimnázium (26. sz.), bonyhádi reálgimnázium 
(27/c. sz.), Luther Otthon (28. sz.), a szarvasi Luther-tanítónőképző (29. sz.), 
nyíregyházi leánygimnázium (30), aszódi leánynevelő (31). Mindezeket a 
képes bemutatókat az illető intézetek igazgatói írták, igy teljesen helyes képet 
adtak az intézményekről. Hálás lehet érte a lapnak az evangélikus közönség, 
mely értékes intézeteinket megismerhette, de hálásak a megbecsülésért az 
intézetek is.

Befejezésül megemlítjük, hogy összes evangélikus folyóirataink és lap
jaink megindították az akciót evangélikus napisajtó érdekében. Bár meg
tudná ezt az evangélikus öntudat és összetartás valósítani. Nagyban hozzá
járulna egyházunk tekintélyének növeléséhez. Krónikás.

H A Z A I  IR O D A L O M
Evangélikus Templomművészet Budapesten. írta : Dr. Györy Aranka- 

Kiadták a budapesti evangélikus egyházak, Fébe-nyomda, 1935. 80 oldal- 
16 képpel.

A dr. Győry Aranka, evang. leánygimn. tanár tollából megjelent köny
vecskének kettős célja van : rövid összefoglalását nyújtja azoknak a kitartó 
küzdelmeknek, melyeket a budapesti evangélikus egyház folytatott a közöny, 
megnemértés, rosszindulat és pénztelenség ellen, hogy híveinek megfelelő 
templomokat biztosítson ; de egyúttal fejtegeti az épületek művészeti értékét 
és jelentőségét is. Mint a könyv címéből kitűnik, a súly a művészettörténeti 
méltatáson van, de a kapcsolat a kettős cél között mindvégig szoros és benső
séges. Fiatal művészettörténészünk az építészeti alkotások leírásánál szerető 
gonddal keresi meg az igazi művészi értékeket, melyek szerényebb temploma
inkban is meglelhetők, és kiemeli azokat a vonásokat, melyek az evangélikus 
szellemre jellemzők. Ilyen pl. a katolikus egyház pompázó építkezéseivel 
szemben az evangéliumi szellemre jellemző egyszerűség, mely nem vezethető 
vissza tisztán anyagi okokra.

Érdekes jelenség, hogy budapesti evangélikus templomépítészetünk 
kezdete a XIX. század elején egybeesik az akkor Európaszerte kedvelt empire- 
stílussal, mely nálunk szeretett nádorunk révén „palatinus-stílus“ néven 
lett ismeretes. Ennek egyik legnemesebb terméke Deák-téri templomunk és 
az első várbeli templom, mely — sajnos — nagyon rövid életű volt. Utóbbi
nak egyik érdekessége a németországi „Predigtkirche“ mintájára az oltár 
fölött elhelyezett szószék, e szintén jellegzetesen protestáns vonás, melyet 
nem egy vidéki templomunkban még ma is megtalálhatunk. A későbbi evan
gélikus épületek : a neobarokk bécsi kaputéri, a romantikus Bákóczi-úti, 
a neogótikus fasori templom a XIX. század építészeti múltra támaszkodó 
stíluskeresések egy-egy fázisát képviseli. Az önálló irányban haladó, még nem
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teljesen kialakult modern irányzat képviselői : a kelenföldi, kőbányai és óbudai 
templomok felépítésénél fontos tényezőként emeli ki a szerző az egyház éle
tében felmerült új célkitűzést, a belmissziót, mely a templommal kapcsolatban 
hajlékot kíván adni, és az egyházi életbe belekapcsolódása révén új téralakí
tási problémákat vet fel.

A stílustárgyalással, az általános, európai építészeti irányok egybefogla
lásával kapcsolatban a jellegzetes magyar és budapesti helyi vonások is 
kiemelődnek, mint pl. a „palatinus-stílus“ finom tartózkodása; a modern 
stílusoknál a vasbeton-építkezés sajátlagos kapcsolata a Budapesten kedvelt 
nyerstéglaanyag követelményeivel ; egyes részletekben a keleti motívumok 
kedvelése ; a díszítményekben hellyel-közzel magyaros motívumok felmerülése 
stb., stb.

Az oltárképek tárgyalásában néhány magyar festőnk művészi egyénisé
gének finom méltatását kapjuk. A képanyag is jó ; különösen kiemeljük 
Virág Jenő, bányakerületi missziós lelkész, szép felvételeit.

A könyvecskét egyház- és művészettörténeti szempontból egyaránt 
haszonnal forgathatjuk. „Duplex libelli dós e s t . . . “ Dr. Láng Margit.

Az Országos Magyar Királyi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Év
könyve az 1934—1935-i tanévről. Szerkesztette : Dr. Isoz Kálmán.

A Protestáns Szemle zenei rovatának volt vezetője, a Nemzeti Múzeum 
nyug. igazgatója, ma a Zeneművészeti Főiskola titkára, s mint ilyen, először 
ad ki évkönyvet. Több ez az évkönyv, mint egy iskolai évvégi értesítő, s érde
kes pedagógus emberek előtt azért, mert ebből meg kell látni azt, hogy a szak
szerű nevelés pedagógiai munkája a középiskolai hasonló tevékenységhez 
mennyiben hasonlít.

A Főiskola növendékeinek száma 070. Ebből evang. : -13, református : 77, 
róm. kath. : 351 és izraelita 197. Legtöbben iratkoztak be a zongoraszakra : 
160. Legkevesebben iratkoztak be a cimbalom szakra. Az egyházzenei 
tanfolyam résztvevőinek száma: 15. Ebben tudomásunk szerint csak római 
kath. vallású növendékek vannak. Az orgonaszak növendékeinek száma : 9.

A tiszteletbeli tanárok száma: 15. Ezek valamennyien külföldiek. Közü
lök ismertebbek : Mascagni Pietro, Sauer Emil, Strauss Richárd, Toscanini 
Arturo és Weingartner Felix. Három rendkívüli és 38 rendes tanáron kívül 
24 tiszteletdíjas tanár tanítja a majdnem 700 növendéket.

Az évkönyv elején két tanulmány szerepel, az egyik Bartók Béla 
tollából : Miért gyűjtünk népzenét, a másik Zalánfy Aladár értekezése : 
Bach a kántor és lipcsei orgonái.

Bartók tanulmányával nem akarunk foglalkozni. Annál inkább érdekel 
minket Zalánfy tanulmánya.

A Bach jubileumi évben a hazai evang. és református egyházak ének ér 
zenekarai művészi előadásaikkal hódoltak Bach zsenijének. Zenei és irodalmi 
értékű megemlékezéseket közölt a Keresztyén Igazság, Az Evangélikus Élet. 
Bachról előadást tartott : Szántó Róbert, Danhauser László, Pap Viktor 
(róm. kath. : A Luther Társaság Bach-ünnepségén), Kapi Králik Jenő az Orsz. 
Évang. Tanáregyesület nyíregyházai országos gyűlésén. Zalánfy Aladár, 
mint hazánk legkiválóbb Bach ismerője, Bach műveinek előadásával, tanít
ványainak Bach követésére való nevelésével egyházunknak sok dicsőséget 
szerzett.

Ebben a tanulmányában nemcsak Bach orgonáinak diszpozícióival 
ismertet meg, nemcsak Bach.zenei jelentőségének szükséges keresztmetszetét 
mutatja be, hanem propagálja azokat az elveket is, amelyek a magyar protes
táns egyházi életbe bevezetendők volnának : a kántor név helyett az orgonás 
név használatának elfogadása, a Bach-művek regisztrálásának megértése 
és helyes alkalmazása, az orgona plenum és a diszponálási művészet helyes 
alkalmazása, az egyszínben tartott polifon alkalmazása, az orgonatervezés 
Bach szellemében való megreformálása. De ami legfőképpen megkapott min
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két az az volt, hogy a nagy nyilvánosság előtt mindig agyonhallgatott 
tényt Zalánfy aláhúzta és kiemelte, hogy Bach a lipcsei evang. Thomas temp
lom karigazgatója volt.

Nem lett volna a hazai Bach-megemlékezések sora teljes, ha ez a tanul
mány nem láthatott volna napvilágot. Dr. H. Gaudy László.

A Magyar öntudat kistükre: A felsőkereskedelmi iskolai tanárok Nemzeti 
Szövetségének kiadása. Budapest, 1935. Ára T40 P, 127 oldal.

A könyv alcíme ez is lehetett volna : amit egy kereskedelmi érettségit 
tett ifjúnak föltétlenül kell tudnia. Minden együtt van ebben a kis könyv
ben a magyarság történelméről, külföldiekre gyakorolt hatásáról, íróink és 
művészeink külföldi sikereiről, természettudományi világnagyságainkról, 
sport-büszkeségeinkről. Népünk és földünk sajátosságairól, az ország meg
csonkításának következményeiről és jövőnk feladatairól.

Az egyes fejezetek írói a budapesti legkiválóbb kereskedelmi iskolai 
tanárok, örömmel látjuk, hogy a húsz fejezetre osztott értekezések tanár- 
irógárdájából négy evangélikus és ugyanannyi református.

Az itt feldolgozott anyag és adatgyűjtemény kiegészíti a kereskedelmi 
iskolák tananyagát, de azért még sem lehetne azt mondani, hogy ez a kiad
vány olyan adatgyűjtemény, amelynek olvasása után a végzett ifjú vissza
emlékezik végzett tanulmányainak anyagára, hanem olyan ismeretek állnak 
az olvasók rendelkezésére, amelyeket jó állandóan szem előtt látni.

Rosszindulatú emberek azt is állíthatnák e könyvről, hogy ami évek alatt 
nem volt elvégezhető a tantermekben, az most dióhéjban összegyűjtve áll 
az ifjúság rendelkezésére. Mi még a békeévekből emlékszünk az érettségire készí
tett irodalmi és történelmi dióhéjakra, amelyekhez talán csak anyagi érdekből 
egészen jónevű szakemberek is odaadták nevüket. Annál inkább dicsérendő 
ez a vállalkozás azért, mert a tananyag után következő ismereteket adja 
útravalóul, s ezzel új utat nyit azzal a talán ki nem mondott céllal, hogy meg
teremti a kereskedelmi iskolák és végzett növendékeik között az iskola utáni 
együttműködés s így a tanítás lehetőségeit. Ez a gondolat minden dicsére
tet megérdemel.

Talán hasonlít ez a törekvés Vajthó László munkájához, de mivel egész 
más témakörben mozog, s mert egészen az iskola levegőjét és a leghasznosabb 
Ismereteket nyújtja, öncélúságát s önállóságát is ki kell emelni.

A könyv érdeme az is, hogy felekezetieskedő cikk vagy azt célozó semmi 
megjegyzés nem található egyik értekezésben sem.

A húsz dolgozat legkiválóbb szerzői pedig : Farkas László, Hézser Aurél, 
Horn József és Kovács Albert. . Dr. H. Gaudy László.

Hurkai Schiller P á l: Pszychologia és emberismeret. Bevezetés a pszycho- 
lőgiába és a pszyehoteehnikába. Pantheon kiadás. Budapest, 193-1.146 oldal.

,,Az ember lelki életének elméleti és gyakorlati vonatkozású problémái 
fölött“ ad áttekintést a könyv. Ez valamivel kevesebb, mint amit a címben 
a szerző beígért.

Ahogy7 az előszóban olvassuk, s ahogy a magyar tudományos irodalomban 
tapasztaljuk, ma alig van olyan iskolai vagy tudományos lélektani irodalom, 
amely a pedagógiának hasznára volna. Ma, amikor a gyermeklélektantól 
a vailáslélektanig minden tudományág feladatának ismeri a lélektannal való 
foglalkozást, tisztán pedagógiai szempontból is nagy jelentősége van egy ilyen 
könyv megjelentetésének, ha az maga előtt látja azt a pedagógiai irodalmat is, 
amelynek műve egy részét készíti. Amikor azonban a pedagógia munkásait 
csak a pszychotechnika olyan munkásainak tekinti, mint, akik részére áll 
a pszychologia részéről feldolgozott anyag, s a pedagógusoknak ezt csak alkal
mazni kellene, olyan méltánytalansággal jár el úgy a pedagógia, mint a 
pedagógusokkal szemben, ami nehezen bocsátható meg. A hiba bizonyosan 
ott keresendő, hogy a szerző otthagyta ,,első szerelmét“, magát a pedagógiát.

Talán csak pedagógus ember veszi túlérzékenyen a pedagógia észrevehető
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feértékelését, s más olvasó igazat fog adni a szerzőnek ilyenirányú megállapí
tásaiban is. De ha mi éreztük ezt, lehetetlen elhallgatni éppen olyan szerző

vel szemben, aki mint a lélektani kutatás és lélektani munka magyar kép
viselői közül egyik legkiválóbb, éppen a jövendő munkásságában nem nélkü
lözheti azt a segítséget, amit a pedagógia fog nyújtani neki.

Az elméleti rész fejezete : az egyéni fejlődés lélektana, az érzékelés, moz
gás és cselekvés, az értelem, ösztön-érzelem-akarat. Ebben a részben mindaz, 
amit nyújt a könyv teljesen ismert és sokszorosan feldolgozott anyag, de olyan 
szívhez és egyben értelemhez szólóan van megírva ez az anyag, nagyon sok 
egyéni tapasztalattal kiegészítve, ami a könyvét föltétlenül népszerűsíteni 
fogja.

A második rész fejezetei: Az általános emberi és az egyén, érzékelés vizs
gálatok, az ügyesség és a munka, értelemvizsgálatok, jellemkutatás. Ebben 
a gyakorlati részben tárul fel az olvasó előtt az, hogy a lélektannak milyen 
nagyszerű kapcsolatai vannak az élettel: a gyárakkal, a hivatalokkal, a kato
nasággal stb. Ami ezekben a fejezetekben elénk adatik, csak sejtetik azt a nagy 
tevékenységet, amelyet a pszychologus az életben elvégezhet. Itt minden feje
zet s minden kísérlet elbeszélése, illetőleg megmagyarázása legnagyobbrészt 
ismeretlen munkaterületet mutat be, még pedig olyant, amit ma nem nélkü
lözhet sem a pedagógius, sem a gyáros, sem a sorozó katonaorvos, sem a gyer
meke pályaválasztása előtt álló szülő, sem maga az önmaga értéktelensége 
és munkanélkülisége miatt passzivitásra ítélt egyén sem. Ez a rész olyan, 
amelynek megismerése után sok tekintetben igazoltnak látjuk a szerző azt 
a ki nem mondott, de kiérezhető tételét : a jövő nem lehet meg a pszychológia 
olyan megismerése nélkül, ami ebben a könyvben fellelhető.

E könyv végén szerző felsorolja eddig megjelent 23 értekezését. A fel
sorolás nélkül, pusztán e könyv alapján is lehet látni azt, hogy a pszychológia 
területén dolgozik egy olyan munkásunk, aki méltó a tudomány s az olvasók 
legnagyobb elismerésére.

Különös öröm ezt annak megállapítani, még hozzá elfogultság nélkül 
megállapítani, aki a szerző tanuló éveiben figyelhette meg azt, hogy lelke 
és intellektusa mint lesz fogékonyabb és fogékonyabb olyan nemes dolgok 
iránt, amelynek szolgálata és önzetlen művelése maga a boldogság.

Dr. H. Gaudy László.

Dr. Lederer Em m a: Egyetemes művelődéstörténet. Budapest, 1935. 
Kdldor-könyvkiadóvdllalat. 368 oldal.

Egyik nagy magyar regény megjelenése után mondta egy fiatal esztétánk 
azt a szokatlan megjegyzését: olyan regényt nem olvasok el, amiről egy napi
lap vezércikket írt. Ennek a mondatnak nem lehet az a folytatása könyvünkre 
vonatkoztatva : amelyik könyv a könyvnapra adatott ki, azzal nem kell 
komoly folyóiratnak foglalkozni.

Sőt. Sokszor megtörtént az életben már az, hogy olyan szakkönyv, 
amelyről a hivatalos tudomány megmagyarázhatatlan okok miatt nem akart 
tudomást venni, nagy néprétegekben hatalmas könyvsikert ért el. Ezt a pró
féciát erről a könyvről el merjük mondani. Ha történész foglalkozik ezzel a 
könyvvel, megállapítja azt, hogy ilyen nagy anyaggyüjteményt lehetetlen 
egy aránylag kis könyvben összepréselni. Kifogásokat fog felhozni, s bizonyí
tani tudja azokat a megállapításait, hogy nagyjelentőségű történelmi esemé
nyek úgy vannak egy mellékmondatban egymás mellé állítva, hogy a törté
nelem ilyen megírása nem tud tanítani.

Ha politikus olvassa ezt a könyvet, vagy olyan reformnemzedékből való 
ifjabb ember, aki még csak készülőben van erre a komoly foglalkozásra, 
örömmel fogja ezt a könyvet kivonatolni, s aláhúz érdekes részleteket abból 
a célból, hogy azokat parlamenti szűzbeszédében felhasználhassa.

A nemzetgazdász örömmel fogja megállapítani azt, hogy a világ életét 
mindenha milyen súlyosan befolyásolták a gazdasági problémák, s örömmel
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olvassa el a könyvet abban a tudatban, hogy íme van olyan történetírás is, 
amelyik belátta azt, hogy tekintettel kell lenni, az élet materiális vonatkozá
saira is.

A magyar nacionalista megtalálja azt a jelentős tételt, amely a ma meg
induló nacionalizmusban igyekszik a magyarság világtörténelmi és európai 
jelentőségét kihangsúlyozni, legalább is olyan esetekben, amikor a magyar
ság élete benne van a világ lüktető életében.

A filozófus azt fogja érezni, hogy ez a könyv nem más, mint egyéb dolgok 
megírása közé beékelt bölcselettörténet, de talán még annál is több, mert 
a nem speciális filozófiai kérdéseknél is állandóan a filozófus szemével néz 
és láttat a szerző, s ezzel a bölcseleti gondolkodás munkáját szolgálja.

A teológus sem tudja elmondani azt, hogy róla és dolgairól itt nincsen 
szó. A legjobb vallástörténeti munkákat úgy dolgozhatta fel önmagában 
a szerző, mintha a teológiát is szerette volna. A keresztyénség helyzetének, 
a reformáció és róm. kath. egyház munkájának megítélésében pártatlannak 
és igazságra törekvőnek bizonyult. Nem tudom eltagadni azt a tényt, hogy 
a könyvet annál a fejezetnél nyitottam fel, ahol Lutherről és Kálvinról ír, 
s láttam, hogy ezt a könyvet el lehet és el is kell olvasni.

Minden foglalkozású lélek megtalálja azt, amit még meg kell ismernie, 
s mindenki gazdagodni fog a mű megismerése után.

Lehet, hogy egy laikus együgyű megjegyzéssorozatának fogja ítélni 
a hivatalos tudományos álláspont ezeket a megjegyzéseket, de hála Istennek 
a könyveket a nagy közönségnek írják s nem a tudósoknak, s hála Isten a nagy- 
közönség hálásan és köszönettel fogad minden olyan könyvet, amely igazat 
ír, és közben mégis gyönyörködtet még abban az esetben is, amikor stílusbeli 
és szerkezeti hibák is vannak benne.

D r .  H .  G a u d y  K d s z l ó .

Ottó Willmann : Didaktika. A műveltség, művelődés és oktatás elmélete. 
II. kötet. A negyedik kiadás után fordította dr. Schütz József. Kiadja a Kath. 
Középiskolai Tanáregyesület, 1935.

E nagy terjedelmű (478 lapos) könyv, mint a mű második kötete, a Komis 
Gyula szerkesztésében megjelenő Pedagógiai Könyvtárnak V. műveként sze
repel. E sorozat eddig régi, az immár klasszikussá vált neveléstani alap
törvényt (Az 1777-i Ratio Educationis-t) nagy szaktekintélyeket (Montaigne, 
Erasmus, Locke) tett könnyen hozzáférhetővé a magyar pedagógusvilág 
számára.

Ez a nagyszabású munka a mai pedagógia kérdéseit tárgyalja rendkívül 
behatóán, valódi német alapossággal, a nélkül azonban, hogy a részletekbe 
beleveszne. Ettől megóvják a munkát egyrészt igen értékes szempontjai, 
másrészt kiváló, minden tanító, tanár számára igen jól felhasználható gyakor
lati vonatkozású tapasztalatai, megállapításai, tanácsai s a pályánk alapját 
jelentő lélektannal fenntartott szoros kapcsolatai.

A munka egységét biztosító mély kapcsolatok kitűnnek a fejezetek címei
ből is : „A művelődés céljai.“ „A műveltség tartalma.“ „A művelő munka.“ 
,,A művelődésügy.“ E fejezeteken belül elmélyed a szerző a  m ü v e l ő m u n k a  
teleológiai elemezésébe, a  cé lo k  értékelésébe; ezután az eszményeket, a művelt
ség alanyi és tárgyi tényezőit fejtegeti. A  m ű v e l t s é g  t a r t a lm ú i  ismertetve, 
megkülönbözteti a műveltség f i l o l ó g i a i  elemét (az írástól a nyelvművészetig, 
szépirodalomig, régi és új, meg idegen nyelvek tanításának kérdéseit is tár
gyalva) és szól a m a t e m a t i k á r ó l ,  ennek páratlan elmeképző hatásáról (az 
indusokra, Platonra és Kantra utalva), annak előkészítő, alapvető jellegéről 
a f i l o z ó f i á v a l  szemben, s fejtegeti az utóbbi tudománynak életet magyarázó 
és világnézetet adó jelentőségét. Végül a t e o ló g ia  szerepel a nevelés vallás
erkölcsi jellege folytán központi helyen, mint amely tudomány a többi tárgy 
esztétikái, logikai és etikai elemeit egyesíti magában. A műveltség járulékos 
elemeinek tárgyalásában (történelem, földrajz, természettudományok s az
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ú. n. „polimathia“) az új eredményeknek kialakulását mutatja be a régi elvek 
alapján, amiből az olvasó előtt szemléletesen jelenik meg évszázadok nevelési 
nézeteinek fejlődése s kiforrása. Az ügyességek : zene, rajzolás, kézimunka, 
tornászás szerepét megint nagy történeti távlattal rajzolja meg, de a taní
tásukra vonatkozó legújabb elveket a legújabb lélektani megállapítások alap
ján közli.

A  m ű v e l ő  m u n k á l  ismertetve az „etikai koncentráció“ elvét fejtegeti. 
Itt találjuk Herbart megállapításának módosítását, az ú. n. „ z ó n á k “  (=  gyű
rűk) felállításával. Ezeknek középpontjába a vallást, mint az örök hazával, 
s a szülőföldismeretet, mint a történeti hazával foglalkozó tárgyat helyezi, 
a 2. zónába a filológia kerül, mely a történelemmel és földrajzzal szorosan 
összefügg, a 3. gyűrűbe pedig a többi tanulmány és gyakorlat sorakozik, 
melyek lelki összpontosítást és mélységet adnak. Ez egységesítés szolgálatában 
szükséges az egyes t á r g y a k n a k  e g y m á s s a l  v a ló  k o n c e n t r á l á s a  is, amire különösen 
a filozófia hivatott összefoglaló jellegénél fogva, a földrajz, mint associáló 
tudomány s a filológia, mint a nyelvi oktatás és tárgyi ismeretszerzés össze
kapcsolója. Igen tanulságos a tárgyak lélektani és történeti sorrendjének fel
tüntetése, valamint ezek elosztása a gyermek életkorainak megfelelően. „Didak
tikai alakítás és technikai vezérelvek“ címen az elsajátítás lélektani és logikai 
mozzanatait világítja meg. Az előbb említett gyakorlati útbaigazítások talán 
legjobban a széles világnézetet és alapos elmélyedést adó s az összes eddig 
ismertetett pedagógiai elvet elsőrangú szakszerűséggel alkalmazó tanmene
tekből tűnnek ki. Ezekben a szerző az eddigi formális „didaktikai-technikai“ 
szempontok helyett az ú. n. „szerves-genetikus“ elvet juttatja érvényre, 
mert szerinte mindenütt láttatni kell az alakító elvet, mely az illető tudo
mányt, vagy művészetet életre hívta, fejlődését irányítja. Énnek a tanítás
ban is irányító erőnek kell maradnia. Akkor tesz csak a tagolás eleget rendel
tetésének, „ha elsősorban azokat a részleteket, vagy fejezeteket emeli ki, 
amelyekben az egésznek uralkodása és a részletekben való tükröződése külö
nösen szembeszökő, továbbá az olyanokat, melyek áttekinthető körzetekben 
történő fejlődést, növekedést, gyarapodást tüntetnek fel, azaz, ha a s z e r v e s  e g y 
s é g e k e t  és a genetikus s o r r e n d e t  kidomborítja, s a többiek középpontjaiként 
mutatja be“. Ez elv megvalósítását a legújabb lélektani eredmények alkalmazá
sával szemlélteti a különböző tudományszakokra vonatkozóan. „Diadaktikai 
technika“ című fejezetében az egyén művelő munkájáról szól a tanítói eljá
rás lélektani és logikai mozzanatait fejtegeti történeti fejlődésükben és tár- 
gyankint alkalmazható változatosságukban. Itt mutatja be m i n t a t a n í t á s o k  
valóságos remekein az e lő a d ó - ,  a m a g y a r á z ó -  és a k i f e j l ő o k t a t á s  lélektani és 
módszertani eltéréseit. (Meg nem állhatom, hogy e részletesen kidolgozott 
tanítások tárgyait ne jelöljem :

Előadóoktatás : A németség megtérése.
Magyarázóoktatás : Schiller : Harang. Ovidius : Arionról.
Kifejtőoktatás : A német hangváltozás. A görög időképzés. Analízis és 

szintézis a logikai oktatásban. Mozgótestek találkozása.)
Végül a m ű v e l ő d é s ü g y e t  ismerteti az egyén és a társadalom szempontjából. 

Jellemzi a művelő munkát szolgáló intézményeket a műveltségszerzés forrá
sait, a művelődés irányait, iskolafajokat és fokozatokat. (E kérdésben Német
országban, úgylátszik, époly forrongás tapasztalható, mint nálunk az utóbbi 
évtizedek folyamán.) Szól továbbá az iskola társadalmi jellegéről, társadalmi 
közösségekről, mint a művelődés hordozóiról s a művelődésügyről, mint 
szervezetről, végül a művelő munkáról az emberi életfeladat egészében.

Ismertetésem csak szerény vázát adhatta e rendkívül tanulságos, gondol
kodtató és újabb kutatásokra ösztönző munkának, melynek világos, szabatos> 
kitűnő átültetéséért az érdemes fordítót hála illeti.

Protestáns szempontból azonban hiányérzetünk támad az egész mű 
áttanulmányozása folyamán : mindössze egyetlen egy helyen (a 419. lapon) 
szerepel Luther neve, ki pedig az egész szellemi életre kiható reformátori
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müve mellett a német művelődésnek és a teljes világtörténelemnek olyan 
korszakalkotó egyénisége, hogy ilyen terjedelmes és különben mindenoldalú 
és kimerítően alapos német szakmunkában ezt határozottan fájdalmasan 
keveseljiik. Dr. Zelenka Margit.

Maijyar Tranoseius. „Régi és új egyházi énekek“ címmel teljes fordítása 
jelent meg annak az 1157 énekből álló hatalmas gyűjteménynek, melyet né
met, tót, cseh, lengyel szerzők századokon át mindenütt elterjedt kedvelt 
énekeit foglalja magában. Egy részük még a reformáció előtti időkből való, 
s a liturgia számára szolgáltat bőséges anyagot, legnagyobb részük azonban 
a reformáció erejéről ad tanúbizonyságot. Főleg Luther, Gerhardt, Gellet, 
Tranovszky (Tranoseius), Csernyánszky himnuszaiban érvényesül ez a szel
lem. Ezt á művet fordította le dr. Vietorisz József, ny. nyíregyházi evang. 
gimn. főigazgató, kitűnő formaérzékkel, nála megszokott költői lendülettel 
és művészettel, melyet illetékes bírálók már méltányoltak nem egyszer.
A fordítás célja egyrészt az, hogy a nagy mű tót nyelven nem tudó híveink 
számára is ismeretessé legyen, másrészt azonban forrásul kíván szolgálni 
bármely új énekeskönyv szerkesztője számára. Magyar gyülekezetekben 
nem pótolja az eddigi könyveket, de pl. házi áhítathoz megfelelő eszközül 
szolgálhat annál is inkább, inert a függelékében Geduly Henrik püspök fordí
tásában kiadott Kegyes imádságok szintén mélységes megnyilatkozásai 
a hívő léleknek.

A 944 oldalra terjedő művet ifj . Kellner Ernő könyvnyomdája (Buda
pest) nyomtatta ; erős félvászon kötésben csak 3 P az ára. Igazán olyan po
tom összeg, mely biztosítja majd, hogy minden evangélikus igyekezni fog 
megszerezni. Olyan gazdag tartalmú könyvet, értékes költői munkát kap 
érte, mely irodalmi értékénél fogva is gazdagodást jelent a magyar evangélikus- 
ság számára, Istentől áthatott áhítatos tartalmánál fogva azonban a hívő 
lélek csodálatos gazdagodását jelenti. (—ni)

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

I n K T ií v  I Nagy gyász érte az evangélikus egyházat: július
_ _ J 18-án meghalt korban legidősebb püspöke, a 

dunáninneni egyházkerület jóságos lelki vezére. Mikor a múlt évben a soproni 
teológiai fakultás tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki, így jellemezte ön
magát : „fin a csendes munkások közé tartozom.“ Valóban ez volt életének 
tartalma, a csendes munka. Emelkedett életfelfogás, megzavarhatatlan hit, 
az emberi élet igaz értékeinek bölcs meglátása és a jó szívnek filozófiája jelle
mezte Kiss Istvánt, ki igazán atyja volt sámsonházai híveinek és egész kerüle
tének. A Trianon által megcsonkított kerületet 1920 óta vezette, s szomorú 
sorsa, hogy csonka kerületét oly hirtelen, rövid pár órai szenvedés után, 
csonkán hagyta eljövendő utódjára. — A tanárság és tanítóság benne mindig 
jó barátját találta. Gondoljunk kegyelettel és hálával nagy jóságú lelki
atyánkra. b. d.

Dr. Ravasz László dunamelléki református és D. Gedulg Henrik tiszai 
evangélikus püspököt a Kormányzó az I. osztályú érdemkereszttel és ígv 
„kegyelmes“ címmel tüntette ki. Ügy érezzük, hogy e kitüntetés egyházunk 
tekintélyének emeléséhez is hozzájárul, s a két érdemes egyházi vezér meg
nyugvására szolgálhat a felső helyről jött elismerés.

Vitéz dr. Bessenyei Laiost, a debreceni református gimnázium igazgatóját 
az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a Kormányzó Úr Ofőméító- 
sága a vallás- és közoktatásügyi Miniszter előterjesztésére folyó évi június hó 
28-án kelt magas kéziratával a debreceni tankerület királyi főigazgatójává 
kinevezte. A magyar református tanárság legméltóbb reprezentánsának a 
magyar közoktatásügy országos intézésébe való szorosabb bekapacsolása
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őszinte örömmel töltötte el az egész kálvinista tanári rendet. Ebből ag alka
lomból Bessenyei Lajosnak, mint Szemlénk legbuzgóbb munkatársának, mi 
is meleg szívvel gratulálunk, életére és nemzetépítő munkásságára a jó Isten 
bőséges áldását kérjük.

Dr. Papp Ferencet, a debreceni református tanítónőképzőintézet derék 
igazgatóját, az Országos Református Tanáregyesület központi alelnökét, a 
Kormányzó Ür Őfőméltósága kiváló pedagógiai érdemeinek méltó elismeréséül 
tanügyi főtanácsossá nevezte ki. Magas kitüntetése alkalmából őszinte szere
tettel üdvözöljük.

Dr. Roll Lajos békéscsabai evang. reálgimn. igazgatót és dr. Lersch Ernő 
újpesti áll. leánylíc. igazgatót, evangélikus hitsorsosunkat a Kormányzó 
a tanügyi főtanácsosi (főigazgatói) címmel tüntette ki. Rell az Evang. Tanár- 
egyesület alelnöke, Lersch pedig mint állami, tehát kívülálló férfiú is mindig 
érdeklődött evangélikus tanárságunk ügyei iránt, az Ev. Tan. Egy. tisztelet
beli választmányi tagja. Szívből gratulálunk a magas elismeréshez.

Péter Pál református leánygimnáziumi igazgató és Tótli Irén igazgató- 
helyettes harmincéves tanári jubileuma. A miskolci református leánygimnázium 
fenntartótestülete, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a leánygim
názium tanári kara, valamint a helybeli intézetek kiküldöttei igen meleg 
ünneplésben részesítették június hóban az intézet szolgálatában már 30 évet 
eltöltött Péter Pál igazgatót és Tóth Irén igazgató-helyettest. Az ünneplés 
az iskola évzáróünnepélyét igen meghatóvá tette.

Az igazgatói jelentés elhangzása után Farkas István református püspök, 
mint az intézet igazgatótanácsának elnöke köszöntötte először az intézet ta
nári karának ezt a páratlan buzgóságú két tagját. Munkásságukat őmaga is 
közelről szemléli már régóta, s igen nagyra értékeli. Péter Pált 29 évi kiváló 
tanári szolgálat alapján ennek az iskolai évnek az elején érdemei elismerése
képpen állította a Református Egyházkerület az intézet élére. Isten gazdag 
áldását kéri igazgatói működésére. Tóth Irén az intézetnek már évek óta 
igazgató-helyettese, aki nemcsak tisztével járó sok munkájának páratlan lelki
ismeretességgel való elvégzésével, hanem a leánylélekhez közelférkőző meleg 
nevelői munkájával is örökre beírta nevét az intézet történetébe.

A miskolci Középiskolai Tanári Kör részéről Pores Kálmán református 
reálgimnáziumi c. igazgató, az állami felsőkereskedelmi iskola tanári kara 
nevében Simon Sándor igazgató, a református reálgimnázium tanári kara nevé
ben Csorba György c. főigazgató mondott üdvözlő beszédet. A kir. kát. gimná
zium igazgatójának s tanári karának meleghangú írásbeli köszöntését küldött
ség hozta, épúgy az I. számú fiú polgári iskoláét is. Az intézet tanári kara 
nevében mint szerető kartársakat Demes Péter vallástanár köszöntötte az 
ünnepeiteket. A volt tanítványok háláját dr. Somogyi Dezsöné Évva Anna 
tanárnő, az állami polgári leányiskola tanári karának üdvözletét Szabó Ida 
tanárnő tolmácsolta, mint a két ünnepeltnek volt tanítványa is. A Borsod- 
Miskolci Múzeum vezetőségének nevében Gálffy Ignác felsőkereskedelmi 
iskolai ny. c. főigazgató Péter Pált mint a Múzeumi Természetrajzi Gyűjte
ményének egykori buzgó rendezője méltatta, és tiszta szívből kívánta, hogy 
érje meg szeretett Székelyföldje felszabadulását. Péter Pál igazgató mindkettő
jük nevében mondott hálás köszönetét az üdvözlésekért.

Dr. Kardeván Károly, evang. hitsorsosunknak, az Orsz. Középisk. Tanár
egyesületi Közlöny szerkesztőjének, Szemlénk kiváló munkatársának, az 
igazgatói címet adományozta a Kormányzó.

Dr. Kónya Sándort, a karcagi ref. gimnázium helyettes igazgatóját 
a budapesti ref. egyházmegye f. évi szeptember 1-től kezdődőleg a buda
pesti ref. gimnázium tanárává választotta meg. Kitűnő képzettségű, lanka
datlan buzgalmú és csodálatos akaraterejű kartársunk előrehaladásához 
szívből gratulálunk.

Szcrkesztó'i üzenet. Lapunk legközelebbi október—november havi össze
vont száma október hó végén jelenik meg.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935



A:. Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1935 febr. 
20-tól 1933 augusztus 31-ig a következő díjak folytak be:

I. Tagsági díj címén : Debr. tkpző 14"----- j- 8 -— P, Kunszent-
l miklós 65-— P, Faragó János Pápa 5-— P, Vékony Sándorné Mező

túr 5-— P, Vályi Armand Karcag 5-— P, Hódmezővásárhely 15-—
£ +  12-— P, Csanády S. Sopron 5"— P, Sárospataki tkpző 35’— P, 

Fröhlich Pál Szeged 5-— P, Madai Gyula 10-48 P, Ihász L. Budapest 
í 6 -— P, Bányai S. Debrecen 5-— P, Győrffy I. Szeged P— P, Váczy 

József rg. igazg. Hajdúnánás alapító tagsági díja 50-— P, dr. Nagy I. 
Debrecen 5-—, dr. Farkas Sándor Karcag 5-—• P, Bozsics Tibor 
Budapest 5-— P, Matolcsy Károlyné Budapest 5'— P, dr. König 
Tivadarné Budapest 5•— P, Barabás Jenőné Pécs 5‘— P, dr. Révész 
Béla Budapest 5-— P, dr. Kiss Kálmán Budapest 5-— P, dr. Radó 
Aurél Budapest 5‘— P, dr. Szabó Lajos Salgótarján 5-— P, Andorffy 
Sára Budapest 5-— P, dr. Szabó László Debrecen 5'— P, dr. Dobó 
Kálmán Debrecen 5*— P, Szűcs Ferenc Törökszentmiklós 5-— P.

II. TGyNA járulékok címén : Berettyóújfalu polg. 268-80 P
(a márciusi számból kimaradt), Nyíregyháza tnők 414 40 P, Nagy

id kőrös gimn. 91 24 P, Szentendre polg. 150- (- 150-— P, Szeghalom
t, 250'— +  110*— P, Debrecen gimn. 799-68 P, Debr. leánypolg.
I 148-40 P, Miskolc lg. 42 56 P, Debr. lg. 63'74 P, Dunavecse 61 22 P, 
, Nagykőrös g. 8-50 P, Bp. Baár Madas llic. 60-48 P, Mezőtúr 216‘40"P, 
* Sárospatak gimn. 322-56 P.

III. Prot. Tanügyi Szemlére: Kecskemét reálg. 25-— P, Kecskemét
tanítónők 30-— P, Debrecen gimn. 175-— P, Debr. leánypolg.
33-14 P, Debr: lg. 31 -80 P, Sárospatak gimn. 72-— P.

Jakucs István, 
pénztáros.

If f '

Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a Tanárok 
Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1935—36. évben kiosztandó 

f ösztöndíjakra pályázatot hirdet. Pályázhatnak tagtársaink azon 
gyermekeik javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak. A pályá
zati feltételek olvashatók a Prot. Tanügyi Szemle 1930. II. 88—90. 
lapjain, vagy református Egyetemes Konvent 185—1930. sz. határoza
tában. A kérvények beadásának határideje 1935 szeptember 20., a 

áj kérvényhez űrlapok a pénztárosnál kaphatók.
Debrecen, 1935 szeptember 1.

Jakucs István, 
pénztáros.
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M E G JE LEN IK  évenként 10 füzetben.
E L Ő F IZ E TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. —- 

Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É ZIR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz (Buda
pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

A Z  E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanuló járulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához 
( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P  évi tagsági díj.

A PR O TESTÁN S T A N Ü G Y I SZE M LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
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Lelki egység.
Az 1935. évi VI. törvénycikket, mely a közoktatásügyi igazga

tásról szól, folyó évi június 6-án az államfő szentesítette, és ezzel a 
gyakorlati végrehajtás lehetőségét ez az új törvény elnyerte. Az életbe
léptetés azonban nem fog olyan könnyen menni, mert először is a 
szó legszorosabb értelmében óriási átalakításról kell gondoskodni, 
másodszor a törvény csak kereteket ad, a részletes intézkedéseket 
külön kiadandó rendeletek fogják tartalmazni, és ezek a rendeletek 
számra és terjedelemre nézve is igen jelentőseknek ígérkeznek. Szúk- 
ségszerűleg számolnunk kell tehát egy „átmeneti idővel“ , amely a 
törvény szentesítésétől kezdve a teljes átalakulásig fog eltelni. Ennek 
a tartam át a folyó évi szeptember 13-án tarto tt értekezlet, mely a 
miniszter elnöklete alatt folyt le a kultuszminisztériumban, úgy hatá
rozta meg, hogy az körúlbelől 1936. évi márciusig fog kinyúlni. Magam 
részéről, aki most már erősen benne dolgozom ebben a munkában, 
ezt az idő-megszabást nagyon kedvező számításnak tekintem és úgy 
vélem, hogy ez az átmenet és berendezkedés ki fog nyúlni 1936. év 
nyaráig is. Addig tehát a főigazgatóságok csinálni fogják az eddigi 
ügykört, vagyis a területükön fekvő középiskolákat vezetik és ellen
őrzik, s fokozatosan fognak bővülni egy-egy iskolatípus ügykörével, 
a szerint, amint a megjelenő rendeletek besorolják azokat a főigaz
gatók hatásköre alá.

Ez az új berendezkedés azonban meg fog szüntetni több régi 
intézményt is, ez magától értődik, hiszen valamit átalakítani, újjá
építeni, feltételez bizonyos fokú és mértékű rombolást. És e ténynél 
nem arról van szó, hogy azok a régi intézmények, jelen esetben a 
különböző iskolafajok főigazgatóságai, szakfelügyelőségei stb. nem 
jól végezték volna a maguk feladatát, nem „álltak volna hivatásuk 
magaslatán“, hanem a továbbfejlődés által követelt, egy eszmény 
szolgálatát célzó gyökeres változtatás kívánja meg a becikkelyezett 
törvényben előírt átalakításokat. Ezeket azért mondom, mert e régi 
intézmények sorából hol itt, hol o tt hangzik fel a mélabús rezignáció 
a közeledő megszűnés fölött, fgy a napokban olvastam a Kereske
delmi Szakoktatás 1935. évi 2. számában Végh Kálmán beszámolóját 
a kereskedelmi iskolák múlt tanévi értesítőiről, és ennek elején a 
következő részlet van: „ . . .m in t  „öreg csáklyásnak“ engedtessék 
meg nekem, hogy fájó érzéssel búcsúztassam annak az egységnek, 
a Felső Kereskedelmi Iskolák Kir. Főigazgatóságának az elmúlását, 
ami minket eddig mint középfokú tanügyi hatóságunk irányított, s 
most hogy elmúlóban van, ismerjük el, hogy sok szeretettel és jól 
irányított. Ha a főigazgatóság négy évtizedes működését nézem,

i
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megállapíthatom, hogy működése egész ideje a latt hivatásának ma
gaslatán állott“ . Ezt mind elhiszem és vallom a magam részéről is ; 
sőt hozzáfűzöm, hogy ugyanezeket el lehet mondani a többi főigaz
gatóságokról, szakfelügyelőségekről is. De az az „egység“, ami így, 
az eddigi formában megvolt, semmiképpen sem az, aminek meglétele 
köznevelésünkben kívánatos, helyesebben szólva : elengedhetetlen 
és szükséges. Az a nagy munka, mely az 1935. évi VI. tc.-et, mint 
javaslatot, a magyar közélettel megismertette és a nemzet köz
tudatába bevitte, az „Általános indokolás“ c részében, a 20. oldalon 
ezeket írja: „Az iskolafelügyelet funkciói ezek szerint ma tizenegy 
különféle felügyeleti szerv között oszlanak meg, melyek közül csupán 
a vármegyei királyi tanfelügyelő szoros értelemben vett hatóság, 
míg a többiek csak hivatalok, s e mellett valamennyiük működése 
egészen szűk körre, egy-egy iskolatípusra korlátozódik. A felügyeleti 
szervek ily sokfélesége mellett a nemzetnevelés irányításának egy
ségéről, elvszerű és egységes nevelőszempontok szerint irányított 
iskolahálózat kiépítéséről természetesen szó sem lehet.“ Ennek szük
ségszerű következménye az, „hogy különböző fajú és fokozatú isko
láink ma minden szerves kapcsolat nélkül, egymástól szinte függet
lenül, sőt egymásra való tekintet nélkül élik a maguk öncélú életét“ . 
Az az egység tehát, ami eddig volt, tulajdonképpen egy-egy iskola
típus kicsiny, önmagára szorítkozó egysége, egy részletegység, egy 
színes mozaikdarab, amely azonban nem illeszkedett bele az egész 
festménybe, mint rész, nem volt szerves alkotója, az egyetemes 
magyar közművelődésnek. Ilyen szétszóródása, vagy ekkora szerte- 
sugárzása a voltaképpen azonos célú és rendeltetésű energiának nem
csak nem hasznos a nemzet életfolyamatára, hanem egyenesen vesze
delmes is. Mert válságos helyzetekben és időkben nincs meg a nemzet 
lelki egysége, hiányzik a népiélek azonos irányú akaratfolyamata 
és az ezt követő cselekvés. Ez pedig végzetes fordulatokat hozhat 
egy országra, aminek szomorú igazolására nem is kell messzire vissza
mennünk a történelemben, elég csupán az 1918. évi őszirózsás lázadás 
és az 1919. évi kommunista lezüllés eseményeire gondolnunk. Termé
szetes törekvés és bölcs elhatározás volt tehát kultuszminiszterünktől 
köznevelésünk egységének a keresése és ennek intézményes meg
szervezése. Ő maga rendkívül világosan jelöli meg az előbb említett 
nagy munkához írott előszavában az egész átalakulás főcélját: „Az 
átszervezés voltaképpen újjászervezés is. Visszatérés a XIX. század 
spezializáló és atomizáló rendszerétől a XVIII. század összefogó, 
szintétikus rendszeréhez.“

Ez az az alapelv, ami az 1935. évi VI. te. lényegét adja. Ezt nem 
szabad és nem lehet kicsinyelnünk, vagy igazi értékéről leszállítanunk. 
Nálunk — sajnos — nem lehet egységes nemzeti lélekről beszélnünk, 
amely komoly és sorsdöntő pillanatokban, akár belső, akár külső 
politikai elhatározásról legyen szó, egy táborba gyüjtené az egész 
magyarságot. Vegyük pl. a miniszterelnök nem régiben lefolyt német- 
országi utazását, és a nélkül, hogy itt mi a legkisebb mértékben is
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politizálni akarnánk, hasonlítsuk össze a napi sajtónkban megjelent 
értékelését ezen útnak, mit fogunk lá tn i : a legellentétesebb meg
ítélését ezen cselekedetnek, úgyhogy abba egyaránt belemagyaráz
nak egyfelől igen nagy hazafiságot, államférfiúi bölcsességet, másfelől 
szeleburdi elhamarkodottságot, hozzánemértő dilettantizmust. Azt 
kérdem én, hogy ma, amikor egy világháború réme reszketteti eset
leges kitörésével az egész emberiséget, szabad-e, helyes-e ilyen ellen
tétes beállításban az ország miniszterelnökének valóban döntő jelen
tőségű külpolitikai ténykedését bírálni? Használunk-e ezzel nemze
tünknek kifelé és befelé? S lehetséges volna-e ilyen jelenség, ha az a 
bizonyos egységes nemzeti lélek megvolna bennünk? Szégyenkezve 
kell beváltanunk, hogy ilyen tekintetben mögötte állunk az általunk 
lenézett Balkán népeinek is. A nyugat nagy nemzeteivel pedig ne is 
próbáljuk magunkat egybevetni ! Mussolini húszmilliós tömegének 
mozgósítása, a hittlerizmus csudálatos belső politikai reformjai, az 
angol konzervatív, liberális és munkás-pártoknak a mostani abesz- 
színiai háborúban elfoglalt közös álláspontja, stb. mind-mind olyan 
jelenségek, amelyek enemzetek egységes lelkisége nélkül sohasem lettek 
volna megvalósíthatók.

Nemzetünk szebb és boldogabb jövendője érdekében — sőt én 
ennél tovább megyek —, egyáltalán országunk itteni további meg- 
maradhatása céljából feltétlenül és okvetlen meg kell csinálnunk a 
nemzeti lélek egységét. Persze, ez nem fog menni máról-holnapra, 
sem egyik évről a másikra. Ez évtizedes céltudatos munkát igényel, 
ami tanárainkra és tanítóinkra, minden magyar köznevelőre vára
kozik. Gyönyörű, de hosszadalmas, építő, de idegőrlő feladat; de a 
„jobb kört“ ' melynek eljöttéért annyiszor epedezik buzgó imádság 
ajkainkon, nem lehet puszta várakozással, tétlen passzivitással a 
sorstól kiharcolni. Azért dolgozni, fáradni, verejtékezni, szenvedni 
kell. Ha az anyag idomtalan és szervetlen tömegéből csak hosszú
hosszú dolgozás alkothat rendezett, egy stílusú, szépséges épületet, 
gondoljunk az Akropolis ragyogó, fehér márvány Parthenonjára, 
mely évtizedekig készült el, akkor a lelkek egységének kimunkálására 
ne sajnáljuk a fáradságot, az erőt, az idegeinket. Ebben az esetben 
az eredmény nem kétséges, hanem bizonyos.

Debrecen. vitéz dr. Bessenyei Lajos.

A  magyar református tanügy újkori fejlődésének
kezdete.

A magyar református tanügy korszerű, rendszeres pedagógiai 
elveken nyugvó rendezése a Maróthi György Opinioneséve 1 (1711) 
kezdődik, amely azonban hatását csak később a Debrecenben 1770- *

* önálló részlet ,,A ceglédi református iskolá]Jörléneté“-bő\, n elyet az 
egész református tanügy fejlődésére tekintettel írtam meg. S. Sz. J.

í*
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ben kiadatott Methodus Docendiben éreztette. Ez és az 1777-ben 
megjelent állami Ratio Educationis a maga helyesen megalkotott 
tanügyi rendszerével és a reformátusokra is kétségtelenül gyakorolt 
erejével úgy tekinthetők, mint a református tanügy modern fejlő
désének kiinduló pontjai. Hozzájárult ezekhez az 1791. évi XXVI. te., 
mely biztosította a protestánsok autonómiáját az iskolák felállítá
sára, szervezésére, tanrendjére és kormányzására vonatkozólag 
(V. p.), s feloldotta őket a kath. egyház joghatósága alól (VI. p.)1 
A protestánsok most már minden erejüket saját egyházaik és isko
láik javának előmozdítására fordíthatták. E törvényben megnyilat
kozott s rég nélkülözött szabadság méginkább előmozdította a refor
mátus tanügynek széles körben való, gyors fejlesztését. Egymásután 
készítették mindenfelé az új tanterveket oly mohó sietséggel, hogy 
pl. a Debrecenben 1791-ben kiadott Methodus Docendi — mint m ár 
a Szemlében egy ízben megemlítettem — 1820-ig hétféle módosításon 
ment keresztül.2

Úgy az 1791-i Methodus, mint az 1792-ben alkotott debreceni 
iskolai törvény nagyobb változást idézett elő a Kollégium életében. 
Az új szellem megnyilvánulásáról érdekes tudósítást olvasunk a 
Szacsvay Sándor Magyar Kurírjában (1793) : ,,Az ócska Systema 
— úgymond — megváltozván, minden eltörölhető hibák megjobbít- 
tatván, a régiek elmúlnak és íme mindenek megújulnak. Most már a 
tudományok sokkal nagyobb szorgalmatossággal taníttatnak. A T. 
Professzor urak új, nyomtatott törvényeknek vannak alá vettetve, 
melyektől csak egy köröm szélességnyire sem szabad eltávozniok. 
Bizonyos kézikönyvek vétettek fel minden tudományokban. A hall
gató ifjúság pedig feljegyezhet némely szükséges dolgokat, de szóról- 
szóra mind lefirkálni azt, amit a tanítók mondanak, már ma teljes
séggel nem módi.“ Azzal, hogy a tiszántúli egyházkerület a budai 
zsinat végzése szerint 1792-ben a debreceni Kollégium összes szellemi 
és anyagi ügyeinek közvetlen vezetését átvette s korszerű tanrend
szert és törvényeket alkotott, a tanítást ugyan systematikusabbá 
tette, de viszont megfosztotta a Kollégiumot ősi szabadságától, mely 
aztán évekig tartó harcot keltett föl a superintendentia és a profesz- 
szoratus közt. A tanárok aktív és passzív ellenállása végre is megtört 
az erősebb superintendentia akaratán.

A magyar nyelv jussa, használata és művelése iránt az irodalom
ban, társadalomban, sőt az állami életben is hatalmas erővel tám adhat 
fel e korban a vágy és lelkesedés, mely az iskolákat sem hagyta érin
tetlenül, hiszen eísőrenden őket érdekelte. Előbb az 1796-ban, Sáros

1 Bőven ismerteti és méltatja Marczali Henrik: Az 1790—91 -i ország- 
gyűlés. Budapest, 1907. II. k. 228., 254. stb. 1.

* A módosított tantervek és methodikai utasítások közül főbbek : az 
1795. és 1812. évi Tanítók kötelességei, az 1793. és 1806. évi Ratio Institutionis. 
L. Szilágyi István : A gymnasiumi oktatásügy története a magyarországi 
helv. hitvallásúaknál. Sárospatak, 1861. 19. skv. 1.
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patakon készített tanterv állott a magyarnyelvű tanítás alapján, de 
ez még nem föltétlenül kívánta azt meg. Majd 1797 április 24-én 
tarto tt gyűlésében a tiszántúli egyházkerület mondotta ki, hogy 
„Tiszteletes Professzor Uraimék a közelebbi május 1. napján kez
dődő oskolai esztendőtől fogva átaljában mindenféle tudományokat 
magyar nyelven tanítsanak, mert ezt kívánja a művelődés érdeke, 
a tanítás sikere és az ország törvénye“ .3 Erre a particulákban is meg
indult a magyarnyelvű tanítás érdekében a mozgalom. De sok helyen, 
így Cegléden sem tudták eldönteni, hogy vájjon a latin iskola magyar- 
nyelvű átalakítására, vagy a Ratio Educationistól követelt nationalis 
tanintézet szervezésére törekedjenek-e? A nemzeti iskolától a Ratió- 
val harcban álló egyházi hatóságok csaknem mindenütt idegenked
tek. A debreceni anyaiskola sem engedte régi iskolai szervezetét meg
bolygatni, ellenben Sárospatak 1796. évi tanrendjében már némileg 
szakított a múlttal, amikor az alsó fokon két osztállyal nemzeti isko
lának a létesítését mondotta ki,4 *1810-ben pedig egy újabb, jól átgondolt 
tantervet alkotott, mely „klasszikus és modern egyszerre“ . A parti- 
culákat ez a lázas, egymással sokszor ellentétes intézkedéseket tevő 
reformkorszak, midőn nem lehetett tudni, hogy a tanintézetek a fej
lődés milyen fokán állanak meg, s miféle iskolatípusok alakulnak ki, 
bizonyos várakozó álláspont elfoglalására késztette. Egyelőre meg
maradtak a régi állapotban. Egyébként a harc voltaképpen a huma
nisztikus (óklasszikai) és reális (modern) tanítás között folyt, míg 
végre ez utóbbinak korlátolt győzelmével végződött.

A tiszántúli kerület magyarnyelvű tanítást kívánó határozata 
csak rövid ideig maradt érvényben. A tanári kar mihamar visszatért 
ismét a latinnyelvű tanításhoz. A humán és reál szellem Sárospata
kon is erős küzdelmet vívott, de ott már a régimódi az újat, a magyar- 
nyelvű tanítást hosszabb ideig nem tud ta  háttérbe szorítani. Az új 
tanitási rendet és szellemet főként az egyházkerületek és kollégiumok 
vezetői (Vaif József, Domokos Lajos) sürgették, s miután sikerült a 
két ősi főiskolát (Debrecen, Sárospatak) a kerületek alá rendelniük, 
a református tanügy új korszakát nyitották meg. A két kerület most 
már a kebelükben lévő összes tanintézet egységes vezetését is kezébe 
vette, ami, azoknak a két főiskolával való régi és szoros összekötteté
sénél fogva, a főiskolák subordinatiója után nem ment nehezen. 
A kerületi iskolakormányzásra tagozódások azt hozták magukkal, 
hogy ezentúl a particulák a két tiszai egyházkerületben csak saját 
kerületük anyaiskoláiból vihettek rektorokat. Ebből egyes esetekben 
a két kerület között súrlódások keletkeztek. így pl. a szikszói parti- 
cula felett, mely rég idő óta Debrecenből hordta rektorait, s most a

3 Balogh Ferenc: A debreceni református kollégium története adat
tári rendszerben. Debrecen, 1904—13. 17., 136. 1.

4 Szombathi János; Egynémely feljegyzések, melyek a sárospataki helv.
hitv. főiskola történetére vonatkoznak. Magyarra ford. Gulyás József. Sáros
patak, 1922. 16 1.
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pataki főiskola ta rto tt hozzá jogot.5 De e két kerület lassanként békes- 
ségesen elintézte a vitás ügyet.

Nehezebb volt és hosszabb ideig tarto tt a két dunai egyház- 
kerületben az iskolai centrális joghatóság és kormányzat kérdésének 
a megoldása. A dunamelléki (akkor még dunáninneni) superintenden- 
tiában ez ideig nem fejlődött ki egy, a többiek fölé emelkedő, s azo
kat hatáskörébe vonzó anyaiskola. E kerület particulái legnagyobb
részt a debreceni főiskola hatása alatt állottak, abból kapták rektorai
kat, szervezetüket, rendszerüket, tankönyveiket, s annak a szelleme 
nyilvánult meg bennük. Egy pár idevaló particuláról (Gyöngyös, 
Jászberény) tudjuk csak, hogy Patakról hordták rektoraikat. A dunán
túli kerületben a pápai nagyobb iskolát 1752-ben grammatikára 
fokozták le, s ezzel addigi szűkebb körben nyilatkozó hatását is el
veszítette.6 Mellette a kerületben a losonci particula nőtt magasabb 
intézetté, melyben teológiát is adtak elő, ennélfogva deákjai legá- 
tióba is jártak a kerület eklézsiáiba. Talán rektorok is kerültek ki 
belőle, amit bővebb tanulmány igazolhatna. Azonban 1792-ben meg
kezdődött a pápai kollégiumnak főiskolává kiépítése, s amint az be
fejezést nyert (1795), azonnal fölterjesztéseket te tt előbb a dunán
túli, azután a dunáninneni egyházkerülethez, hogy anyaiskolájokul 
fogadják el. Kérését mind a két kerület közgyűlése teljesítette, de a 
dunáninneni azzal a megszorítással, hogy eklézsiái onnan vigyenek 
legátust, ahonnan akarnak. Pápa tovább küzdött főiskolai rangjáért, 
melynek eredményeként 1804-ben mind a négy superintendentia 
elismerte főiskolai jellegét.7 Pápa mindenképpen igyekezett is fő
iskolai minőségének érvényt szerezni, s e miatt, főleg a legatiók és a 
supplicatiók felett, hosszas küzdelmet folytatott a losonci iskolával, 
sőt a sárospataki kollégiummal is.8 E tekintetben győzött, de hogy a 
dunántúli iskolákat teljesen elvonja, különösen Debrecen hatása 
alól, az egyelőre nem sikerült neki. Még 1814-ben is szépszámú rek- 
tóriája volt a Dunántúl (Gyűd, Harsány, Hercegszőllős, Hetény, 
Igmánd, Komárom, Kocs, Kopács, Kórógy, Laskó, Zámoly) a debre
ceni főiskolának. A dunáninneni egyházkerület Duna-Tiszaközi 
iskolái pedig tovább is egészben e főiskola hatáskörében maradtak,

6 Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. reformált egyházkerület tör
ténetéhez. Debrecen, 1894. II. k. 203—05. 1. Szombatin— Gulyás i. m. 4 1. 
Keresztes József ; Krónika Magyarország egyházi és polgári közéletéből. Pest, 
1808. 33 1.

6 Pápa nem országosan elismert főiskolai rangban állott. Az 1792. évi 
budai zsinat a debreceni és sárospataki Kollégiumot ismerte el a reformátusok 
országos főiskoláiul. De hogy a pápai magasabb iskola volt régebben is, mu
tatja az, hogy 1572-ig rektorokat hordtak ki belőle. L. Thury Etele : A pápai 
református főiskola rektorai, és felsőbb tanulói 1752-ig. A pápai református 
főiskola 1903—04 évi Értesítője.

7 Kis Ernő : A dunántúli ev. református egyházkerület pápai főiskolájá
nak története. Pápa, 1896. 103— 105. 1.

8 Dr. Tóth Endre : Mánrli Márton István élete. Pápa, 1931. Sz. Kiss 
Károly ; Monográfiái vázlatok a barsi református esperesség múltja s jelené
ből. Pápa, 1879. 212. 1.
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s onnan nyerték az eklézsiák legátusaikat és, természetesen, rekto
raikat is, amennyiben t. i. az eklézsiák még változó rektoriákat ta r
to ttak  fenn, mert a XIX. század elején, sőt több egyházban már a 
XVIII. században is állandó, rendes tanerőket állítottak be az isko
lákba.

Amint az egyházkerületek az iskolákra egyetemlegesen kiter
jesztették főhatóságukat, sorban külön-külön tanrendet is készí
tettek. A két tiszai egyházkerület tanterveit már említettük. —- 
A dunáninneni egyházkerület 1798-ban küldött ki egy szükebbkörű 
bizottságot ,,az oskolákban való tanítás módjának, formájának, 
matériájának kidolgozására“ .9 Munkájukat „egy Pesten ta rto tt 
commissio revideálta és tette közönségessé“. Az így készült tanterv 
Methodus Docendi címmel 1801-ben jelent meg,10 11 melynek módosítá
sát és bővítését 1828-ban adta ki a superintendentia.11 A kerület az 
ehhez való szigorú alkalmazkodást követelte iskoláitól. Ugyanígy 
a maga, bár később, 1815-ben12 kiadott tantervéhez való ragaszkodást 
kívánta a dunántúli egyházkerület is iskoláitól. Ebből újabb zavarok 
keletkeztek, mivel e két egyházkerület tanrendjét nem követték azok 
a kebelbeli iskolák, amelyek, mint századok óta, úgy most is, Debre
cenből vagy Patakról vitték rektoraikat, hanem tovább is az ő anya
iskoláik rendszere szerint tanítottak.13 Hosszas tusakodás után végre 
is abban egyeztek meg a kerületek, hogy bármely kerület iskoláiba 
a három főiskola közül bármelyikből lehet ugyan vinni rektorokat, de 
ezek kötelesek az illetékes kerület tanrendjét követni. A magyar 
református tanügy ilymódon négyfelé tagozódott a hajdani kettő 
(a debreceni és pataki főiskola szerint) helyett. De míg ez a kettő csak 
szellemileg tarto tta össze a particulákat, s mint hivatalos szerv nem 
léphetett fel azok egyöntetű működése végett, addig most a kerü
letek a maguk joghatóságánál fogva egységes normájuk megtartá
sára hivatalosan és egyetemesen kötelezhették az iskolákat. Nem 
történt ez egyszerre, de lassanként kifejlődött az egyházkerületeknek 
intézményes irányítása, és vezetése, ami, kétségkívül, jó hatással volt 
az egész református tanügyre.

A XVIII. század végén részben szintén a Ratio Educationis 
hatása alatt az állandó tanítóságok szervezése is megindult a refor
mátus iskolákban. A Ratióig nálunk a tanerők szakszerű kiképzésé
vel keveset törődtek. Jóformán az élet, a gyakorlat képezte őket. 
A művelt külföld sem igen járt elől jó példával, mert hiszen az első 
intézményes tanítóképzést csak 1735 körül kezdették meg Porosz- 
országban. A Ratio Educationis kezdetleges formában ugyan, de már

9 Egyházkerületi és megyei végzések s kormányrendeletek tára 1783- 
1826. Ceglédi református egyházi levéltár.

10 L. u. o.
11 Ádám Gerzson és dr. Jotí Imre : A nagykőrösi ev. református főgim- 

nasium története. Nagykőrös, 1896. 152. skv. lapokon egész terjedelmében 
közölve.

12 K is E. i. m. 1 7 3 . skv. 1.
13 Szilágyi I. i. m. 42. 1.
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mégis megkísérelt valamelyes tanítóképzést a nagyvárosi iskolákkal 
összekötött többnyire csak féléves tanfolyamokon, ahol a legszük
ségesebb elméleti és methodikai ismereteket adták elő, s ezek elsajá
títása után a jelöltek vizsgálatot tettek és képesítést nyertek.14 Ez sem 
vált azonban általánossá, és érvényre csak ott jutott, ahol az uralkodó 
vagy hatalmas földesurak kegyúri joga és bőkezűsége tért nyitott 
számára. Az állam azt is tervezte, hogy minden tankerületben egy 
primarius vagy normal iskolát állít fel, ahol a tanfelügyelők vezetése 
alatt elsajátítanák a helyes módszert és gyakorlati tanítást a leendő 
tanítók. De ez a terv is csak a legszűkebb körben érvényesült.15 
A kormány emez intézkedései a reformátusokat is a tanítóképzésnek 
és képesítésnek valamelyes formában leendő megoldására késztette. 
Ám ez lassan ment. Debrecenben ugyan 1792-től kezdve részesültek 
a deákok bizonyos, közelebbről nem ismert elméleti és gyakorlati 
tanítóképzésben, mely után formaszerű vizsgálatot kellett tenniök,16 * 18 
de főként a Duna-Tiszaközi és dunántúli particulák praeceptorai- 
kat ekkor már nem Debrecenből kapták, hanem az ott lévő nagyobb, 
felső encyclopaedicus cursussal is ellátott intézete.kből (Nagykőrös, 
Kecskemét, Losonc, s a főiskolává fejlődött Pápa). És azt látjuk, hogy 
ezek még a XIX. század első évtizedeiben is minden szakszerű képzés 
és vizsgálat nélkül bocsátják ki tanítóságra, így pl. Ceglédre, felsőbb 
osztályú diákjaikat. Egyébként a debreceni képzés és vizsgálat is nem 
a praeceptorokra, hanem a rektorokra vonatkozott. A particulák 
alsó osztályait és a kis községi iskolákat képesítés nélküli tanítók 
oktatták, de mégis olyanok, akik legalább a gimnáziumot elvégezték. 
A megújhódott kor a mindenféle szalajtott, kóbor rektorokat és 
praeceptorokat már nem fogadta be, különben a református egyház
ban az ilyeneknek már régen lejárt a kora, sőt egyházkerületi uta
sításra a tractusok kezdték megvizsgálni és képesíteni a tanítókat. 
Ekként jö tt be és állott fenn hosszabb ideig az egyházmegyei tanítói 
vizsgálat és képesítés. Nem sok, de mégis valami. Olyan surrogatum, 
mely a tanítóképzőintézetek létesítéséig és azokban a rendszeres 
tanítóképzés és képesítés megkezdéséig valamelyes biztosítékot nyúj
to tt az elemi iskolai tanításról. így haladt és fejlődött tovább a refor
mátus alsó- és középfokú tanügy a XIX. században.

Cegléd. S. Szabó József.

14 Sebestyén Gyula : Elemi iskolai tanító- és tanítónőképzésünk fejlő
dése. Budapest, 1896. 6—7. 1.

16 Findczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában. Budapest, 1899. II. k. 290. 1. és Kármán M ó r : Közoktatásügyi
tanulmányok. Budapest, 1912. II. k. 79. 1.

18 Dr. Barcsa János : A debreceni református kollégium és pártikulái. 
Debrecen, 1905. 180. 1.
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A  ma középiskolájának a feladata.
I. Meg nem szűnő vád az iskolák, jelesen a középiskolák ellen, 

hogy nem az életre nevelnek. Legtöbbször megszokásból, vagy 
gáncsoskodásból, fölényeskedésből odavetett nyilatkozat ez. Közelebbi 
tartalmát éppen azok nem tudnák megjelölni, akik leggyakrabban 
hangoztatják ezt az elmarasztaló ítéletet. Beszélnek ai'ról, bogy a 
középiskolából kikerült tanulóknak kevés érzékük van a praktikumok 
iránt, mások szerint a sok elméleti tudás hatása alatt nem fejlődik 
bennük életrevalóság, ismét mások nem találnak összhangot a tan
tárgyak és a gyakorlati élet kívánalmai között stb., stb.

Az iskolának és közfelfogásnak ebben a perében mindegyik fél 
vitatja a maga igazát. Dehát melyik félnek van igazsága? Erre a 
nagy kérdésre akkor felelhetünk megnyugtatóan, ha igyekszünk 
pontosan megállapítani a középiskola célját.

Mert itt van a tévedés.
,,A magyar középiskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos 

alapon erkölcsös polgárrá nevelje, a magyar nemzeti művelődés 
szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassa, s az egyetemi 
és más főiskolai tanulmányokra képessé tegye.“ (1934. XI. te. 1. §.)

Ügy hangzik ez a törvényszakasz, mintha a középiskola munkáját 
a való élet fölé a puszta eszmények levegőjébe emelné. Ha a törvény- 
szakasznak csak a betűit olvassuk, akkor a vádaskodók valóban 
hivatalosan írott bizonyítékot is kapnak. Azonban a törvénynek a 
fenti célkitűzését így foglalhatjuk össze : jellemformálás és csak 
azután tudás.

Ez a középiskola célja és erre is törekszik.
Szándékosan írtam, hogy törekszik, mert teljes eredményt több 

körülmény folytán nem érhet el. Fejtegetésünk folyamán részletesen 
szólunk a gátló körülményekről.

Ne várjuk, hogy a középiskola kinek-kinek a jövő méhében rejlő 
pályájához hiánytalan szakismereteket, a jéghátán is megélő lele
ményességet, mesterkedő ügyeskedést adjon, pedig ezek a kívánalmak 
úgy hangzanak, mint az élethez legszükségesebb feltételek.

Ezeknél nagyobb értékeket tűz ki maga elé a középiskola a 
törvény szellemében.

II. A középiskola jellemes, derék emberek nevelésére törekszik 
és ebben a programúiban megtaláljuk az életre való nevelés igazi 
formáját.

Az élet küzdelem és harc, mely nem ügyeskedő, hanem minden 
viharral bátran szembeszálló embereket kíván, akik a nehézségek 
legyőzését, az eredményeknek becsületes munkával való elnyerését 
már az iskola falai között kezdették megtanulni. Mert ugyan mennyit 
ér az ész, mennyit a tudás, mikor az élet útja súlyos megpróbáltatások 
közé visz? Ha a letört, nagy reményekkel induló, azután veszendőbe 
ment életsorsokat nézzük, ha a sok ígérettel biztató emberek öngyil



Csanádi; Sándor : A ma középiskolájának a feladata.:ui>

kosságának okait kutatjuk, rájövünk arra, hogy nem az ész, nem a 
tudás, nem is életrevalóság hiányzott, hanem a hit, a kitartás és az 
önbizalom. Ezek nélkül hamar megtorpan a tudás, meg az életre
valóság is.

Nem lehet nagyobb és szentebb célja a középiskolának sem az 
egyén, sem a nemzet szempontjából, mint egész embereket, egészséges 
lelkű embereket nevelni. Ez nem elvont feladat, nem utópia, nem 
irreális eszme.

Leginkább a középiskola indítja útnak a különböző helyre és 
polcra elhívott embereket és vezetőket. így alakul ki, így kell kiala
kulni a sok derék egyénből a nemzet becsületének, lelkiismeretének 
és életerejének.

III. Tagadjuk, hogy a szélhámosság időtállóbb és csalhatat
lanabb kísérőtárs volna a becsületes munkánál, vagy a furfangosság 
eredményesebb eszköz volna a kitartó  törekvésnél, avagy hogy a 
természetadta életrevalóság egymagában is elégséges volna teljes 
tartalmú célok elérésére. Igaz, hogy az életrevalóság értékes ado
mánya a Gondviselésnek, de egymagában és erkölcsi alap, meg 
munkaszeretet nélkül embertársainknak önző és bűnös kihasználása 
lesz. Ilyen életelveket az iskola nem taníthat és nem is tanít. De igenis 
tanítja a komoly és a minden időben, minden körülmények között 
eredménythozó m unkát; a megpróbáltatások súlyos idején is élni- 
akarást hirdető kitartást, a csábító helyzeteken győzedelmeskedő 
feddhetetlenséget, amelynek egyedüli alapja a hit.

íme, a fundámentum, melyre aztán a középiskola a tudomány 
elemeit lerakja és a fiatal lelkekben a kezdeményezés készségét és az 
alkotás örömét, az élet lendületét felkelteni igyekszik. Nem hisszük, 
hogy az életre való nevelésnek ennél teljesebb programmja, csalhatat
lanabb útja és eredményesebb iránya lehetne. Vannak tanulók, akik
nél a kezdeményezés készségét, az alkotás örömét, az élet lendületét 
nem sikerül felébreszteni. De még az ily természetű számos eset mel
lett is lehet-e, szabad-e a középiskolának az életre nevelő munkáját 
nagyszólamú általánosítással eredménytelennek mondani?

Három okból nem lehet :
IV. A legnagyobb művész sem tud minden márványdarabból 

szobrot faragni : a művész teremtő ihletettségéhez formálható már
ványanyag kell. Mellőzve a determinizmus és indeterminizmus széles 
vitáját, állítjuk, hogy a tanár is jellemformáló munkája közben sok
szor talál olyan lélekmárványra, melyen életeszményt kiábrázolni 
nem lehet.

De másodszor igazságtalanság az iskola kirívó eredménytelensége
ként felhozni azokat a példákat, amikor az ifjú elhagyva az iskola 
padját, a tanárok által megállapított ítélet, jóslat ellenére nagy len
dülettel emelkedik a boldogulás meredek útján. Ilyenkor egymásután 
röpködnek az iskolát ócsárló, támadó, kisebbítő megállapítások : 
„Félreértették a tanárok a nagyeszű gyereket“ , — „Lenyomta az
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iskola levegője a gyermek szabad kifejlődését“ , — „Elvették a kedvét 
a tanulástól“ stb., stb.

Lehetnek és fordulnak is elő tévedések — mert csak emberek 
vagyunk —, dehogy ez minden ilyen esetben fennállana, határozottan 
tagadnunk kell, és a közvélemény, szülői társadalom hirtelenkedő, 
felületes ítéletéből, sok esetben ellenséges magatartásából kell az 
efféle közhelyek eredetét megmagyaráznunk.

Ugyan melyik gondolkodó elme és komoly lelkiismeret merné 
azt állítani, hogy a hosszú, sok esetben nyolc évig terjedő idő alatt 
elhintett mag teljesen hiába hullott volna? Hogyan, a „hirtelen meg
nyílt eszű és az életben kitűnően érvényesülő ifjú“ az iskolának sem
mit sem köszönhet? Hogyan, az életrevalóság csak úgy magától jö tt 
váratlanul, előzetes készültség nélkül, szinte kinyilatkoztatásszerűen? 
Tárgyilagosan gondolkodó, a dolgoknak lényegét is látó ember ezt 
nem mondja. De nem állítja az sem, aki figyelembe veszi, hogy a lélek 
kibontakozásának, izmosodásának nincsen exakt törvénye. Mennyi 
érték halmozódik fel az ifjú lélekben annyi esztendő a la t t ! Vannak 
olyanok, akiknél ezek rövid idő alatt virágba szökkennek, másoknál 
mint latens lelki tartalom hatnak. Tapasztaljuk a „megnyílt eszű“ , 
„felszabadult lelkű“ ifjúnak a tetteit, s egyszerűen csodának minő
sítjük, az iskoláról pedig mindent elvitatunk, mert a léleknek sokszor 
örökre latens állapotban maradó rugóira, a négy vagy nyolc év alatt 
szerzett mustármagokra kisem gondol.

Bizony, ezek „az élet friss levegőjében“ felszabadult „képes
ségek“ sokat köszönhetnek az iskolának !

Sok igazságtalan megrovás éri az iskolát a fenti vonatkozá
sokban.

V. Súlyosabban esik a latba, és nagy mértékben gátolja, sőt 
módosítani igyekszik a középiskola célkitűzését és eredményét a 
jelen kornak ama törekvése, laza erkölcsi szempontja, mely a sikert 
helyezi mindenek fölé. A komoly munkának eredménye van, a siker 
azonban más valami. Az eszköz és a mód milyensége és minősége a 
siker elérésénél kevésbbé fontos.

Csodálatos, hogy a közvélemény, amikor az iskolát a vádlottak 
padjára helyezi, önmagában nem keresi a hibát sohasem. Amikor a 
háború előtti jelesen érettek arányszámát ma jóval felülhaladja a 
kitűnően és jelesen érettek százaléka — amely jelenségnél j óhiszem ű- 
leg nem hivatkozhatunk a mai tanulók nagyobb szorgalmára és tehet
ségére —, a közvélemény óvatosan kerüli a lappangó kérdést: miért ?

Ha elközeleg az iskolai év utolsó hónapja, addig soha nem látott 
szülők is belátogatnak, és a legkülönbözőbb érvekkel ostromolják a 
a tanárt, melyek között a legszomorúbb : „Úgyis csak négyet végez 
a fiam“ , vagy „Az érettségi után úgysem megy tovább“ . (Ami ter
mészetesen a legtöbbször nem így történik.) Tehát pl. az érettségi 
jogcím önmagában az érettségire, a négy osztály elvégzésének óhajtása 
a negyedik osztály bizonyítványára. Akik jeles bizonyítványra áhítoz
nak, szintén előhozakodnak a maguk érveivel.
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Ki beszél itt az erkölcsi birtokállomány épségéről, a munka 
értékéről, a kötelesség szentségéről, a feddhetetlen magaviseletről, az 
ernyedetlen szorgalomról, vagy legalábbis az erőhöz mért igyekezet
ről? ! A legfontosabb az a pillanatnyi előny, mely esetleges kilátások
hoz nyit utat, meglehet törekvő és érdemesebb egyének rovására. 
Kezdetileg a világ összezavart gazdasági rendjéből, a trianoni nyomo
rúságból fakadt föl a megélhetésnek, elhelyezkedésnek elszomorító, 
megrázó versenye. Megmarcangolt nemzeti létünkben sokmindent 
meg kell értenünk, ámde a kezdeti forma nem lehet mégsem állandó 
és végérvényesnek elfogadott életjog, legkevésbbé az iskolában, ha 
az gyökerében pusztítja el a fundám entum ot: a becsületességet. Miért 
ne lehetne verseny derék tanulók között, nem pedig szökő ösvényen 
elébekerülni a rendes úton járónak?

Háború utáni életünknek sok olyan erkölcsi foltja van, melyeknek 
tárgyalása nem tartozhatik jelen fejtegetésünk keretébe.

E foltok egyike a könnyen boldogulás ragálya, mely erős hullám
veréssel csapkodja az iskola sokszázados palánkját is. Mennyiszer 
kell a tanárnak a lelkiismeretét keresztre feszíteni, amikor leg
súlyosabb kötelességét te ljesíti: az osztályozást!

Elszomorító látvány az is, mikor a szülő gyermekét (ritkábban : 
gyermekeit) anyagi erején felül, társadalmi állásán túl öltözteti, szóra
koztatja és magasabb társadalmi osztályok szokásaira, életformáira 
kapatja. Az iskola ilyenkor csak arra volna jó, hogy „papirosered
ményt“ adjon, — minél jobbat. Ebben az életstílusban több a köve- 
telődzés, nagyravágyás, mint a jobb jövő reménye, hite, sarkaló munka
kedve. Ilyen levegő is bőven áramlik be az iskola ajtaján.

Micsoda erőfeszítéssel dolgozik ma a tanár, hogy ezt a betóduló 
áramlatot visszahajtsa, hogy tanítványainak lelkét üdítse, tisztítsa ! 
Mert —- sajnos — a kezdő osztályokban még tisztaszemü gyermekből 
mily sokszor lesz cinikus bírálója tanárának a könnyelmű világfelfogás 
hatása alatt.

Mennyiszer kell a tanárnak keresztre feszíteni a lelkiismeretét, 
mikor tanítványa erkölcsi magaviseletét elbírálja, amely magaviselet
hez annyi színező hatást adott az a társadalom, mely olyan szívesen 
hallatja bíráló szavát az iskolára !

Aki benne él az iskola mai életében, látja, hogy nem a tudás a 
legfontosabb a ma középiskolájában, hanem a jellem. Ez aztán meg
érleli a tudás gyümölcsét is.

VI. Egyoldalúságba esnénk, ha — a fentiek megerősítéseként is — 
nem szólnánk azokról a szülőkről is, akik gyermekük jövőjét a komoly 
munkára és a jellemességre építik fel. Különösen ott figyelhetjük ezt 
meg, amelyik városban több középiskola van, melyek közül a munká
ban és fegyelemtartásban legerősebbet azok a szülők választják, 
kikre nézve nem közömbös, hogy gyermekük milyen útravalóval 
megy neki az életnek. Vannak tehát iskolák, melyeknek mértéke jóval 
erősebb, mint a másoké, mégsem fenyegeti őket elnéptelenedés, sem 
pedig nívósüllyedés a szülők társadalmi állására nézve. S ő t!
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Ha sokban megtépte is az középiskola tekintélyét, kisebbítette 
eredményszíntjét a társadalomnak előbb vázolt egészségtelen törek
vése és nyomása, a javulás nem kilátástalan, ha a tanári testületek 
bátran szembeszállnak az árral.

Az üdvös változást sürgeti Ady Lajos főigazgató úr cikke (Orsz. 
Középisk. Tanáregy. Közi. 1933. számában : Szelekció és anti- 
szelekció), hasonlóképpen Kemenes Illés főigazgató úr Beköszöntője, — 
más-más irányban. Előbbi a tehetségtelen tanulók kirostálását, utóbbi 
a jellemnevelés fontosságát hangsúlyozza.

VII. De akkor fel kell adni a létszámversenyt, mert a nagy létszám 
magában nem okvetlen jelent jó iskolát; a létszámmal való versenyből 
kétesértékű népszerűség származhatik.

Helytelen a túlzott humanizmusból eredő osztályzat-szintező szo
kás, mely abban nyilvánul meg, hogy egy-egy tanulónál mutatkozó 
2—3 „jó“ jegyet jelesre emelik, hogy jelesrendü legyen a tanuló ; 
hasonlóan javítják az elégséges jegyeket jórendűség szempontjából. 
Ezek a műeredmények a legkárosabbak, mert a tanuló maga is rájön 
a rendszerre.

Még tandíjmentesség szempontjából is csak a legkivételesebb, föl- 
tétlen különleges méltánylást érdemlő súlyos anyagi okokból tör
ténhetik meg az osztályzat emelése. És csakis egyszer, a következő 
alkalommal már a tanuló törekvése érdemelje ki a szükséges osztály
zati fokot. Az élet savát, a munkát az iskola nem teheti ízetlenné.

De fel kell hagyni a módszereskedéssel is, amint arra Kardeván 
Károly kartársunk az Orsz. Középiskolai Tanáregy. Közi. 1934. okt. 
számában néhány komoly szóban rám utatott. Ennek a kérdésnek 
részleteibe talán máskor bocsátkozunk bele.

Ezek a hibák természetesen nem általánosak, de ha a közvéle
ménynek fürkésző tekintetét bátran ki akarjuk állani, sehol sem szabad 
ilyesminek előfordulni, mert az embereknek egyik rossz hajlama az 
általánosítás.

VIII. A gátló, hátráltató körülmények megszüntetésénél semmi
vel sem kisebb jelentőségű a tanári lelket meghatározó erkölcsi értékek 
fokozása, gyarapítása ; a tanári munkát végső fokon eredményessé 
tevő imponderabilis tényezőknek minél teljesebb életre hívása.

A tanári munkának jó része annyira sajátosan lelki hatásként 
jelentkezik, hogy itt eredményt parancsolni nem lehet, de az ered
ménytelenséget sem lehet semmiféle paragrafusokkal megállapítani. 
De a múló idő, az évtizedek egymásutánjának finom műszere : a 
történelem megpróbáltatásainak kitett nemzeti lélek megmondja 
majd, hogy milyenek voltak az iskolák, a tanárok annakelőtte.

Hogy :
Volt-e harmonikus béke a tanári testületekben, avagy az ifjúság 

megrendült lélekkel éppen nevelőinél látta először, miként tudnak 
gyűlölködni a szeretet hirdetői?

Csak a soros tanár kísérte a templomba az ifjúságot? Micsoda 
lélekromboló cinizmus az, mikor a tanárt nem viszi vallásos indítása
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az istentiszteletre, s másnap hivatalos hatalommal kérdőre vonja 
mulasztó tanítványát, aki pedig az ő példaadásából tanul. (Ma is, 
hosszú évtizedek után is annyiszor megjelenik előttem a kép, amint 
tanáraim hosszú sorban ülnek a templomban. Meleg lélekkel gondolok 
reájuk.)

A tanár magánélete vájjon igazolja-e a feddhetetlenség igéjét, 
mellyel tanítványait a tiszta jellem hegyeket mozdító erejére taní
totta?

Ünnepi szólam-e csak a haza neve a tanár ajakán, avagy köny- 
nyeket fakasztó meggyőződés, mely ezeréves múltúnknak csodáit, 
szenvedéseit s a jövőnknek áldozatos hitét égeti a tanítványok 
szívébe?

A munkaszeretet és a rend hivatalos szónoklat-e csupán a tanár 
szájából, avagy kemény példaadás hitelesíti a munka himnuszát?

Elvont fogalom-e az igazság a tanár igehirdetésében, avagy élő 
valóság, mely egyformán mér kinek-kinek?

A csábító lehetőségek és ígéretek síma szavának haragos ostora-e, 
vagy osztozkodó társa?

Az ifjú lelkeket formáló tanár hitevesztve kiált-e fe l : mit tehetek 
egyedül? A mai világ vesztébe rohan, kisem állíthatja azt meg. Avagy 
hittel hiszi-e a megújhodást, hirdeti és önfeláldozással cselekszi?

Minek folytatnám a kérdéseket tovább?
A tanár nem tollal és tintával ír magyarázatos rendeletek alapján 

elsárguló aktákat, hanem reveláló lélekkel embersorsokat indít el, és 
új nemzedékeket állít az őrhelyre, ahonnan vagy új századokra látni, 
vagy szédítő mélységekbe, ahova hull, hulldogál a régi századok dicső
sége. Az új őrségtől függ majd a jövő : élet és haza, vagy pusztulás.

Tudásunk már van elég. A tankoktól a repülőgépekig, hadi
gázoktól a lángszórókig.

Egyből kevese van a világnak : lelkiismeretből és tiszta szívből. 
Becsületes emberből.

IX. Immáron nem kétséges a múltban is apostoli munkát végzett, 
a jelenben is önmegtagadással zarándoki hivatást teljesítő, trianoni 
magyar tanár célja, immár nem kétséges a ma középiskolájának a 
feladata : az életre nevelés, mert ma a halál völgyében járunk.

Sopron. Csanádi] Sándor.

A  fegyelmezés.

A figyelmes újságolvasó az iskolai élettel kapcsolatban néha
napján egészen különös hírekre bukkan. Megtudja többek között, 
hogy az egyik vidéki középiskola növendéke inzultálta tanárát az 
utcán, míg egy másik középiskolában a bosszúálló diák késsel tám adt 
tanárára. Az olyan apróbb esetek, mint például azé a tanáré, akit 
tanítványa könyvvel vágott fejbe, már el se jutnak a hírlapokig.
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E mind gyakrabban felbukkanó hírek hallatára a tanárság egy része 
a  régi jó időkre s a virgács üdvös hatására gondolva fájdalmasan 
sóhajt fe l: „0  tempóra, o mores“, míg mások mea culpázva egész 
nevelési és ezzel együtt fegyelmezési rendszerünk megreformálását 
kérik. A szülők kara, amely óvatosságból rendszerint passzíve szem
léli e harcot, többségében nyíltan a tanárok, titokban pedig a diák
nak helyesel, s elkeseredését olykor névtelen levelekben vagy újság
cikkekben önti ki.

A tanár és tanuló viszonya a múltban sem mindig volt zavar
talan, de összeütközéseik nem voltak sem oly gyakoriak, sem oly élesek, 
mint ma. A tanár katedrája általában sokkal magasabban állott a 
tanulók padjai felett, mint napjainkban. Elég, ha saját diákéveinkre 
gondolunk vissza, s mindjárt észrevesszük a múlt és jelen különb
ségét. Tagadhatatlan, hogy a fegyelmezés terén nincs minden rend
ben, s a nehézséget még inkább fokozza az a körülmény, hogy a köve
tendő eljárással maga a tanárság sincs tisztában. Amíg egyik helyen 
a botbüntetés behozatalát tartják  kívánatosnak, addig másutt a 
tanulók önkormányzati rendszerével kísérleteznek, sőt vannak 
olyanok is, mint pl. a híres angol gyakorlati pedagógus Sanderson,1 
akik kijelentik, hogy minden büntetés bűn.

E zűrzavar önként tolja kíváncsiságunk elé a következő kérdé
seket : Mi ez átalakulás és az ebből származó ellentét belső értelme, 
s vájjon mindez szükségszerű-e? Ha igen, hogyan lehet a megválto
zott viszonyoknak megfelelően a nevelés és tanítás szempontjából 
egyaránt kívánatos összhangot a tanár és tanítvány között telje
sebbé tenni?

I. E folyamat gyökerei messze a múltba nyúlnak vissza.
A felvilágosodás kora a történelmileg kialakult jogok rendszere 

helyére az ember természetes jogait tette s megállapította, hogy min
den embernek egyenlő joga van a szabadságra, amelyet, ha képes, 
erőszakkal is kivívhat magának. Ennek a gondolatnak a jegyében 
indította meg a XIX. század liberalizmusa azt a harcot, amely vala
mennyi elnyomott felszabadítását tűzte ki célul. Ez a mozgalom kez
detben csak az állami és társadalmi életet érintette, s jogokban főleg 
a férfinemet akarta részesíteni. Később azonban kiterjedt a családra 
is, s o tt is felfedezett egy elnyom ottat: a nőt. A vádlottak padjára, 
ahol előbb a kiváltságos osztályok ültek, most az egész férfinemet 
ültették, bűnül róva fel neki, hogy úgy a magán-, mint a közéletet 
szabályozó erkölcs- és jogrendszert saját érdekeinek megfelelően 
alkotta meg. E harcban a gyöngébb nem fényes győzelmet arato tt 
az erősebb felett, s azt lehetett várni, hogy végre teljes lesz a fel
szabadított emberiség boldogsága. Az öröm azonban korai volt, mert 
mihamar kiderült, hogy még mindig van egy elnyomott, akit fel kell 
szabadítani : a gyermek. Egymásután jelentek meg a gyermek védel

1 Sanderson of Oundle. (The Life und Work of a great Head master.) 
London 1926. 361 1.
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mére írott művek, amelyek közül a legnagyobb port Ellen Key : 
Das Jahrhundert des Kindes című műve verte fel.2 E mozgalom szin
tén ért el eredményeket: A virgács eltűnt az iskolából, s az érintkezés 
módja általában szelídült. A földesúr poroszlói után a tanár virgácsát 
és az iskola karcerét is elsöpörte a liberálizmus szelleme.

A felvilágosodás kora a rendiséggel együtt halálra ítélte a közép
korból származó testületi szellemet is. Ennek helyébe az egyéniség 
jogait iktatta, s az egyéniséget a gyermekben is megbecsülte. Amig 
régebben a gyermekben a felnőtt ember tökéletlen formáját látták, 
amelyet gyakran igen drasztikus eszközökkel mielőbb a felnőtthöz 
hasonlóvá akarták idomítani, addig most Rousseau ama mondásából 
kiindulva, hogy aki nem volt igazi gyermek, abból nem is lesz igazi 
ember, mind több és több figyelmet szenteltek a gyermek testi és 
lelki életének. A gyermeknek külön lélektana, büntetőtörvénykönyve, 
szóval egész külön kis világa lett. A régi uniformizált típusú, engedel
mes gyermek helyére, a különböző lelkületű és viselkedésű gyermek
típusok léptek, akiknek nemcsak hogy megengedték, hogy egymástól 
különbözők legyenek, hanem ezt egyenesen meg is kívánták tőlük, 
mert a kor individuálizmusa az egyéniség sokszínűségétől várta az 
élet értékeinek növekedését. Az egyéniség kifejlődéséből szükség
szerűen következett a fejlődést gátló szigorú fegyelmezési szabályok 
meglazulása.

A rendiség romjain lassan kibontakozó demokratikus állam a 
maga sajátos szellemének megfelelően igyekezett a XIX. század 
politikai és társadalmi rendjét s a már korábban kialakult intéz
ményeket átalakítani. Az iskola szintén megérezte a demokrácia 
hatását, sőt Amerikában, ahol az új szellem a múlt megkötő ereje 
nélkül teljesebben és gyorsabban bontakozhatott ki, mint Európá
ban, ennek megfelelően az iskola fegyelmezési rendszere teljesen á t 
is alakult. A demokrácia híveinek gondolatmenete a következő volt : 
A demokratikus állam számára semmi sem lehet fontosabb, mint a 
polgár szabadságának és jogainak helyes használata. E képességek 
viszont csak akkor sajátíthatók el, ha e jogok használatát már az 
iskolában gyakorolhatja a tanuló. Az a fegyelmezési rendszer azon
ban, amely a tanár kezébe korlátlan hatalmat ad, éppen ellenkező 
eredménnyel jár, mert önállóság és öntevékenység helyett (a jelle
mek különbözősége szerint) képmutatást vagy forradalmi szellemet 
termel ki. A tanár korlátlan hatalma igen stílusos lehetett az abszo
lutizmus idejében, midőn az alattvaló legfőbb erénye az engedel
messég volt, de nem felel meg a demokrácia korában, amely olyan 
polgárokat akar nevelni, akik a saját lábukon tudnak járni. Ebből 
a gondolatból fejlődött ki az önkormányzat rendszere, amely a fegyel
mezést a tanár kezéből áttette a tanulókéba, akik azt választott 
tisztviselőik útján gyakorolják. A tanárnak körülbelül olyanforma 
szerepe van fegyelmezés tekintetében az iskolában, mint a királynak 
az alkotmányos államban : uralkodik, de nem kormányoz.

2 Ellen Key : Das Jahrhundert des Kindes. 1903.
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E rendszer Amerikában általánosan elterjedt, ami mindenesetre 
annak használhatóságát bizonyítja ;3 sőt itt-ott az eredmény egye
nesen szenzációs volt. New-York egyik iskolájában, ahol a fegyelmet- 
lenség oly mérvű volt, hogy az óraközi szünetekben rendőrnek kel
lett az iskola udvarán tartózkodni, az önkormányzati rendszer be
vezetése után néhány héttel a rend teljesen helyre állott.4 Ez a rend
szer Európa országai közül leginkább Angliában terjedt e l ; Svájc
ban, Németországban, Spanyolországban5 szintén történtek kísér
letek. A mi iskoláinkat alig érintette, bár a hazai protestáns iskolák
ban némileg a múlt hagyományaira támaszkodhatott volna. Az a 
kritikai szellem azonban, amely Amerikában és másutt a régi fegyel
mezési rendszer hanyatlásához, illetve bukásához vezetett, nálunk 
sem maradt teljesen hatástalan, és igen gyakran, bár ha csak homá
lyos sejtések formájában is, ez mozgatja a tanárság fegyelmezési 
rendszere ellen lázadozókat.

E távoli, társadalmunk és életfelfogásunk átalakulásával össze
függő okokon kívül egy közelebbi ok, a háború is hozzájárult a tanári 
tekintély csökkentéséhez. A háború majdnem minden foglalkozási 
ág életszintjét leszállította ugyan, de nem egyenlő mértékben, s egy 
foglalkozási ágét sem inkább, mint a tanárságét. A háború utáni meg
osztott figyelmű, megkopott ruhájú és az élet sok apró gondjai között 
evickélő tanár sokkal kevésbbé képes tiszteletet ébreszteni növen
dékeiben, mint a háború előtti biztos anyagi viszonyok között élő 
kartársa. Viszont amily mértékben csökkent a tanár .tekintélye 
ugyanolyan mértékben nőttek a fegyelmezéssel járó nehézségei.

így alakult át lassan, szinte észrevétlenül a tanár és tanítvány 
viszonya. A liberálizmus felszabadítja a gyermeket, az individuáliz- 
mus egyéni jogaiba iktatja, a demokrácia pedig rá akarja szoktatni 
e jogok helyes használatára. A gyermek helyzetével párhuzamosan 
változott a tanár helyzete is, csakhogy ellenkező irányban, s hatás
köre erősen „alkotmányos“ keretek közé szorult.

A gyermek felszabadítására irányuló mozgalom mögött a fel
világosodás korának optimizmusa lappang, amely szerint — amint 
ezt Rousseau megformulázta — az ember természeténél fogva jó, 
csak éppen a társadalom rontotta meg. Ebből következik, hogy a ter
mészetes egyéniség kibontakozása nemcsak megengedhető, hanem 
egyenesen kívánatos is ; a fegyelmezés pedig, amely e kibontakozást 
gátolja, minimumra redukálandó, vagy egyenesen eltörlendő. E fel
fogás ellenkezik a keresztyénség szellemével. Az emberi lélek a keresz- 
tyénség szerint a jó és rossz tulajdonságok szövedéke. Mivel bűnben 
fogantattunk, a lélek csak nehéz küzdelmek árán s állandó kísér

3 Toerster Fr. V. : Iskola és Jellem. (Fordította : Bellaagh Aladár.) 
Budapest, 1913. 151—172 1.

4 F. Müller—Lyer : Die Zähmung der Nomen II. Teil (Soziologie der 
Erziehung) München, 1924. 241 1.

5 F. Carrillo : Le „Self-governement“ des enfants. Recueil pédagogique 
(publié par la Société des Nations). Volume II, N° 1. 29—37 1.
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tések között tud felemelkedni a keresztyén erkölcsi ideál rögös és 
szűk útján. Aki saját belső tusakodásait és embertársai életét meg
figyeli, nem kételkedhetik abban, hogy az a felfogás, amelyet a 
keresztyénség az emberi lélekről alkotott, mélyebb és igazabb, mint 
a felvilágosodás koráé. Igen gyakran csak erős önfegyelmezés és le
mondás árán tudjuk megtenni kötelességünket, s ha egyéniségünk 
természetes sodrát követnők, pontosan az ellenkező irányba ju t
nánk. Ha az önfegyelmezés szükséges, akkor bizonyára szükséges a 
fegyelmezettségre való nevelés is.

Akit a keresztyénségre való hivatkozás nem győzne meg eléggé, 
annak figyelmét a fegyelmezés következő előnyeire hívjuk föl : 
I. Minden emberre nézve fontos, hogy önmagán uralkodni tudjon, 
ezt pedig csak akkor sajátíthatja el, ha korán megszokja vágyainak 
s szenvedélyeinek korlátozását. Aki önmagának parancsolni nem tud, 
annak nincs joga ahhoz, hogy másoknak parancsoljon. 2. A társas
élet egyetlen formája sem képzelhető el önkorlátozás és azon határok 
tiszteletben tartása nélkül, amelyeket mások egyénisége, illetve az 
összesség érdekeiből folyó törvények megszabnak. A fegyelmezés 
tehát elősegíti az embertársainkhoz való alkalmazkodást s kifejleszti 
a törvények iránti tiszteletet, amelyeket még az esetben sem szabad 
önkényesen félre dobnunk, ha különben nem tartjuk helyeseknek 
azokat. A fegyelmezés az életre való nevelés legjobb eszköze, mert 
arra szoktat bennünket, hogy kötelességünknek akkor is tegyünk 
eleget, ha az nem kellemes. Az élet ugyanis ilyen nem kellemes tenni
valókkal igen gyakran elhalmoz bennünket. A fegyelmezettség 
nem zárja ki a szabadságot, sőt erkölcsi értelemben csak az az ember 
szabad, aki önmagának parancsolni tud, nem pedig az, aki vágyai, 
szenvedélyei vagy egészen animális ösztönei sodrát követi.

A történelem arra tanít meg bennünket, hogy azok a korok, 
amelyekben az egyéniség korlátlanul érvényesült, mint pl. a renais
sance kora, egyúttal az erkölcsi hanyatlás korai is voltak. James a 
szüntelenül fluctuáló emberi lelket a folyóvízhez hasonlította. E hason
lat még teljesebb lesz ha meggondoljuk, hogy amiként a folyóvíz 
sáncok közé szorítva hasznos energia-forrás lesz, ugyanígy a lélek 
az erkölcsi önfegyelmezettség sáncai között a legnagyszerűbb alko
tásokra képes, míg ha e korlátokon túlteszi magát, a kiáradó vízhez 
hasonlóan csak kárt okoz. Erkölcsi nagyság önkorlátozás nélkül nem 
képzelhető el. Nem lehet kétséges tehát, hogy a fegyelmezés szük
séges, csak az a fontos, hogy a kezdetben külső fegyelmezést lassan
ként belső önfegyelmezéssé alakítsuk át. A probléma csupán az, hogy 
milyen eszközökkel érhetjük el e célt.

II. A legtermészetesebb felelet az lenne, hogy tegyünk mi is 
kísérletet az önkormányzati rendszerrel, azonban ezzel szemben 
több figyelmet érdemlő kifogást emelhetünk.

Tagadhatatlan, hogy az önkormányzati rendszernek igen sok 
előnye is van, s ezek részben függetlenek minden politikai rendszertől, 
így pl. azáltal, hogy a tanulót társai magaviseletének megfigyelésére
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és elbírálására kötelezi, kifejleszti benne a rend iránt .érdeklődést, 
a  megfigyelőképességet, az igazság iránt fogékony objektív szellemet, 
ezenkívül fokozza a felelősségérzetet, megérteti vele a törvények és 
szabályok jogosultságát, amelyek nélkül kollektív életformák nem 
képzelhetők el.

Ennek ellenére is bizonyos mértékű óvatosság még az esetben is 
ajánlatos lenne, ha a tanárnak felettesei megengednék e rendszer 
alkalmazását. Már Montesquieu megállapította, hogy : „Igazán 
különös véletlen kell ahhoz, hogy egyik nép törvényei a másiknak is 
jók legyenek, mert a törvényeknek mindig ama nép sajátságainak 
kell megfelelni, amely számára készültek.“6 Az angol-szász népek 
mögött az alkotmányos élet több évszázados fegyelmező nevelése 
áll, a mi népünket ellenben nem annyira saját maga, mint inkább 
mások fegyelmezték. A mi viszonyaink egészen mások, mint az 
Egyesült-Államokéi, s az a légkör, amelyben a tanuló felnő, nem ked
vező az önkormányzat gondolatának. Ä szabadságnak is meg van a 
maga iskolája, amelyen mi még nem mentünk keresztül. Az önkor
mányzati rendszert tehát mellőzzük, s e helyett figyelmünket azok
nak a fegyelmező erőknek a felkutatására fordítsuk, amelyek a mi 
reális viszonyainknak és nevelési ideáljainknak megfelelnek.

1. A tanár rendelkezésére álló összes fegyelmező erők közül 
leghatásosabb a keresztyén ember legfőbb erénye : a szeretet. Nem 
szeretném, ha valaki e kijelentésemben csak a szép szavak kedvelését 
vagy valami érdemszerző szándékot sejtene, ezért megkísérlem, hogy 
a  fegyelmezéssel kapcsolatban tartalm at adjak e szónak, amellyel oly 
sokszor élünk, s nem ritkán visszaélünk.

A fegyelmezés célja a gyermeknek engedelmességre való neve
lése. E célt több tanár főleg a szigor igénybevételével igyekszik elérni, 
s törekvése nem annyira a gyermek akaratának helyes irányítására, 
mint inkább feltétlen alárendelésére irányul. Eszközeiben az ilyen 
tanár nem válogatós, s ha a pálca el is tűn t az iskolából, a kíméletlen 
és nyers kifejezések tömege még mindig megmaradt. Igaz ugyan, 
hogy a tanár ezeket csak a rossz viseletű vagy előmenetelű tanulókkal 
szemben használja, de hiszen a fegyelmezés szempontjából nem is a 
jó, hanem a rossz tanulók jelentenek problémát. A felingerült tanár 
néha mint egy Juppiter tonans úgy menny dörög az osztályban, amely 
megszeppenve várja a vihar elmúltát. É fegyelmezési módszer leg
nagyobb hátránya az, hogy csak a testet fegyelmezi meg, míg a lélek 
lázadásra készen húzódik meg a mozdulatlan testben. Ha a tanár 
nem elég erélyes, valami guerillaharc-féle keletkezik közte és az 
osztály között, amelyben mindkét félnek az a törekvése, hogy minél 
több borsot törjön egymás orra alá. A tanár és tanítvány viszonyá
ban ilyenkor nyoma sincs többé a szeretetnek. Mint ellenfelek álla
nak egymással szemben, s a sok apró diák gyakran igen megkeseríti

6 Monlesquieu : De 1’ Esprit (les Lois. (Nouvelle edition) Paris, 1922. 
liv. I. chap. III.
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a tanár életét s viszont. E harc az irodalomban sem maradt vissz
hang nélkül, amint arról Dickens, Daudet és Móricz regényei tanús
kodnak.

Egészen természetes, hogy ott, ahol e viszony állandósul, nevelés
ről szó sem lehet többé, mert hogyan neveljen az a tanár, akit a tanu
lók kíméletlenségéért gyűlölnek, vagy erélytelenségéért megvetnek. 
Nyilvánvaló, hogy itt valami hiba történt, s szerintem a hibát a tanár 
követte el azzal, hogy nem vette igénybe a fegyelmezés céljaira a 
gyermeki lélek ama képességeit, amelyek csak akkor nyilatkoznak 
meg, ha valaki szeretettel közeledik feléjük. Szavaimat igyekszem 
világossá tenni.

Mindnyájan ki vagyunk téve kísértéseknek. S ha azt kérdezzük, 
hogy mi ta rt bennünket vissza attól, hogy e kísértéseknek engedve 
kisebb-nagyobb hibát vagy bűnt el ne kövessünk, akkor így felel
hetünk : Részben saját erkölcsi érzésünk, részben azonban ember
társaink véleménye, különösen azoké, akiket tisztelünk és szeretünk, 
mert tudjuk, hogy egészen mást várnak tőlünk, s szégyelnénk magun
kat, ha csalódást kellene nekik okoznunk. A tanárnak tehát arra kell 
törekedni, hogy az ő véleménye is ilyen megkötő hatást gyakoroljon 
tanítványaira. Ennek viszont az az első feltétele, hogy szeretettel 
közeledjék a tanulóhoz, róla jót tételezzen fel, s általában olyannak 
tartsa, amilyen szeretné, hogy legyen. Önmagunkon tapasztaljuk, 
hogy milyen jól esik, ha rólunk jót gondolnak, s velünk udvariasan 
bánnak. Ezt rendszerint azzal igyekszünk meghálálni, hogy valóban 
olyanok akarunk lenni, amilyennek bennünket gondolnak. A nevünk
höz fűződő presztízs valósággal kötelez bennünket. Ez az igazi 
értelme ennek a francia mondásnak : noblesse oblige. A tanuló igen 
hálás, ha benne észrevesszük a kibontakozó értékeket. A tanár lelké
ben kialakuló jó vélemény köti és kötelezi őt, ezért visszatartja magát 
helytelen cselekedetektől. íme megkezdődik a belső fegyelmezés vagy 
önfegyelmezés.

Ezzel szemben, ha a tanár mindjárt az első kisebb hiba után 
butának vagy semmirevalónak deklarálja tanítványát, éppen a leg
hatásosabb fegyelmező eszközt, a jó vélemény megkötő és emelő 
hatását dobja el. Az ilyen tanárral szemben a tanuló többé nem 
szégyenkezik, mert tudja, hogy az őt úgyse sokra becsüli, sőt ha a 
tanár véleményének meg akar felelni, még rosszabb is lehet, mint 
amilyen. Az eredmény tehát pontosan ellenkezője annak, amit a jó 
feltételezésével s szeretetteljes modorral elérhetünk. A szigor bizto
sítja ugyan a tanítás zavartalanságát, azonban a jellemnevelés szem
pontjából csekély értékű, mert külsőleges, s nem fejleszti a tanulóban 
a becsület- és hálaérzetet, általában a lélek belső fegyelmező e rő it; 
csak kényszerrel hat, a kényszernek viszont nemcsak az ember, 
hanem még az állat is enged. Sőt az sem bizonyos, hogy ez a módszer 
a  tanítás szempontjából eredményes, mert végeredményében nem 
az a jó tanár, aki a libát tömő gazdaasszony receptje szerint minél 
nagyobb ismerettömeget képes a tanuló agyába bepréselni, hanem
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az, aki minél maradandóbb érdeklődést tud tantárgya és általában 
a  szellemi élet kérdései iránt felkelteni.

A tanuló aláértékelése más káros hatással is jár. Még mi fel
nőttek sem vagyunk tisztában magunkkal ; az önismeret, amint ezt 
már Sokrátes megállapította, egyike a legnehezebb feladatoknak. 
A tanulótól még kevésbbé várhatunk önismeretet, mint a felnőttek
től, s ha tanárjától állandóan azt hallja, hogy rossz és tehetségtelen, 
a szüntelenül reá hulló szavak szuggesztiója következtében lassanként 
maga is elhiszi, hogy az, és ha ez a meggyőződés gyökeret ver benne, 
akkor ha más nem is, de az a lelki gátlás, amely saját erkölcsi vagy 
értelmi inferioritásának hitéből származik, igen meg fogja nehezí
teni felemelkedését. Ezért mondja Guyau,7 hogyha valakivel rosszul 
bánunk, ezzel általában rosszabbá tesszük, mint amilyen. Hasonló 
szellemben nyilatkozik Sanderson8 is : A tanulókat érdemeik, nem 
pedig hibáik alapján kell ismerni.

2. A fegyelmezéshez szükséges légkörnek a szereteten kívül igen 
fontos feltétele, hogy az osztályban uralkodó hangulat inkább derűs, 
m int borús legyen. Diákköri emlékeim alapján mondhatom, nincs 
semmi, ami nyomasztóbban és idegesítőbben hatna, mint egy zordon, 
ítélőbírói arccal belépő tanár, aki katedrájára fellépve, komoran ki
nyitja noteszét, hogy ítéljen eleveneket és a drukkolástól félig hol
takat. Volt olyan tanárom, akinek óráján ilyenkor síri csend honolt, 
s az osztály megdermedve várta, hogy kire sújt le a végzet, amely 
nemcsak lesújtott, hanem gyakran meg is alázott bennünket. Mennyi
vel helyesebb, ha a tanár az őt körülvevő fiatalság természetes vidám
ságának hatása alatt maga is derűsebb hangulatú lesz. Szinte nehéz 
is védekezni ez ellen különösen az I—II. osztályú kisebb tanulók 
között, akik olyan naiv bizalommal néznek a tanárra, mint a ben- 
szülöttek a felfedező fehér emberre, s csak később vadulnak el, midőn 
úgy járnak, mint a benszülött a fölfedezőkkel. E derűs hangulat 
olyan a gyermeki léleknek, mint a napfény a növénynek, csak ebben 
a  hangulatban mer szabadon kibontakozni; e nélkül nem fejlődhetik 
ki bizalom a tanár és tanítvány között. Viszont e bizalom nélkül nem 
lehet szó az akarat helyes irányításáról, mert az, akiben nem bízunk, 
sem szavával, sem egyéniségével nem hat ránk

3. A fegyelem fenntartásának igen hatásos eszköze a figyelem 
lekötése. A figyelem ébrentartását a pedagógia őskorában a pálca 
biztosította. Később a jezsuiták a gyermek becsvágyát és nagyra- 
vágyását használták fel e célra. A tanulókat egymással szembe állí
to tták  és versenyre sarkalták. A tanulók figyeltek ugyan, de főleg 
csak azért, hogy egymást túlszárnyalhassák. Ez a módszer, ha a 
tanítás céljainak meg is felelt, a jellemnevelés szempontjából káros
nak bizonyult. Napjainkban a munkaiskola főleg a tanítás olyan 
átalakításával akarja e célt elérni, amely megérezteti a tananyagban

7 M. Guyau : Education et Hérédité. Paris, 1808. 19 1.
8 H. G. Wells : Un grand éducateur moderne (Sanderson). Traduit de 

l ’anglais. Páris, 1920. 100 1.
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rejlő érdekességet, s megízlelteti a tanulóval azt az örömet, amelyet 
saját erőinek önálló gyakorlása s az ebből származó eredményes 
munka jelent. A figyelem felkeltésének eszközei tehát többé nem 
külsőlegesek, mint a virgács vagy a verseny, hanem magából a mun
kából származók, s a lélek nemesebb tulajdonságaira vannak alapítva, 
éppen ezért nevelőhatásúak is. Ez a figyelem felkeltésének leghálá- 
sabb, de egyúttal legnehezebb módja. Eredményességének első fel
tétele az, hogy a tanárt érdekelje saját munkája s azok a módszeres 
eljárások, amelyekkel bizonyos ismeretanyag közlését nemcsak ered
ményessé, hanem — a lehetőség határain belül — érdekessé is tudja 
tenni. Az érdekesebb részeken épúgy kap a gyerek, mint a tésztában 
a mazsolán. Bár azzal tisztában kell lennünk, hogy az anyag jó részét 
semmiféle pedagógiai eljárás nem tudja annyira megcukrozni, hogy 
állandóan étvágygerjesztőén hasson, de az ilyen részek elsajátítása 
is meghozhatja azt az örömöt, amelyet a sikeres munka általában 
jelent.

Ha a tanár odaadóan ku tatja  az ismeretközlés helyes módjait, 
lassanként valami olyan szellem keríti hatalmába, mint a sportolót, 
aki igen fáradságos munkát végez csak azért, hogy a test teljesítő- 
képességének határait megismerje és saját eredményeinek örüljön. 
Amint a sportolónak örömöt szerez, ha egy pár másodperccel meg
javíthatja egyéni rekordját, ugyanígy örömöt okozhat a tanár
nak, ha megrövidítheti és megkönnyítheti az anyag közlését. Ismerek 
egy tanárt, akit évek óta foglalkoztat az a kérdés, hogy mily mérték
ben lehet a német nyelvet a középiskolában megtanítani. A vakáciá 
egy részét példatárak és egyéb metodikai segédeszközök elkészíté
sére fordítja. Buzgalma, amely még csak fokozódott, midőn az ered
mény növekedését látta, lassanként az osztály nagy részére átterjedt, 
s egy idő óta már a tanulók is kezdenek érdeklődni aziránt, hogy mire 
képesek. Most már úgy állanak egy-egy fordításra kerülő mondattal 
szemben, mint az ugró a mércével, s igen boldogok, ha sikerül keresztül- 
jutniok rajta. Az angol Sanderson9 ezt a szellemet a maga szuggesztív 
egyéniségével oly mértékben valósította meg iskolájában, hogy a 
fegyelmezés úgyszólván fölöslegessé vált.

A figyelem lekötésének e módja nemcsak azért előnyös, mert a  
fegyelmezés kérdését magától megoldja, hanem azért is — sőt első
sorban azért —, mert feltárja a tanuló előtt a munka érdekességét, 
s rászoktatja, hogy az igazi örömöt ne a munkán kívül, hanem magá
ban keresse. Az az odaadó kötelességteljesítés, amelyet a tanítás e 
módja megkíván, fokozza a tanár tekintélyét is, mert a tanulók mi
hamar észreveszik, hogy a tanárt az anyagiakon túl a munka szere- 
tete és saját kötelességérzete is mozgatja.

4. Ahhoz, hogy a tanár iskolai fegyelmezése eredményes legyen, 
szükséges a szülei ház közreműködése is. Ila a tanuló szüleitől le
kicsinylő nyilatkozatokat hall tanárairól, ami nem tartozik éppen a

9 H. G. Wells : Id. m. 190 193 1.
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ritkaságok közé, akkor nem lehet tőle várni, hogy tanárai iránt tisz
teletet érezzen s szavait készséggel kövesse. Nem azt kívánjuk a 
szülei háztól, hogy a tanárokat mértéktelenül dicsérje, erre igazán 
nincs semmi szükség, azt azonban jogosan elvárhatjuk, hogy kriti
kájukat, amely utóvégre téves is lehet, ne gyermekeik jelenlétében 
gyakorolják.

5. Önámítás lenne azt hinnünk, hogy a fegyelmezés felsorolt esz
közei önmagukban véve is elegendők a rend fenntartására. A szere
tettel a tanulók visszaélhetnek, a derűs hangulat könnyen válhat 
zajossá, a figyelem felkeltésének eszközei a mi kötött tantervűnk 
mellett nem mindig elég hatásosak, s a szülei ház szelleme sincs min
dig összhangban az iskoláéval, így a tanár minden igyekezete elle
nére is előfordulhatnak — és elő is fordulnak — a rendbontásnak 
többé-kevésbbé súlyos esetei. Természetesen sokkal előnyösebb a 
betegség megelőzése, mint annak gyógyítása, de ha a megelőzés nem 
sikerült, kénytelenek vagyunk a gyógyításhoz folyamodni. Az ugyanis 
nem lehet vitás, hogy a tanár a rendetlenséget nem tűrheti el, mert ez 
a tanítást veszélyezteti, s ezen kívül, amint erre már korábban rá
m utattunk, a fegyelmezetlenség a nevelés szempontjából is káros 
hatású. Ha választanom kellene a rideg szigorral fegyelmező vagy a 
zajongó diákok között tehetetlenül vergődő tanár között, még min
dig szívesebben választanám az előbbit, mert bár az abszolutizmust 
nem kedvelem, még mindig többre becsülöm, mint az anarkiát.

A tanárnak tehát, ha a tanulók nem tartják meg a rend előírt 
korlátáit, használnia kell a rendelkezésére álló fegyelmezési eszközö
ket : a figyelmeztetést, dorgálást és büntetést.

Ezek igénybevétele esetén a következő elvek megtartását tar
tom kívánatosnak :

A tanár legyen igen óvatos a fegyelmezési eszközök alkalmazá
sánál, s csak akkor használja azokat, ha feltétlenül szükséges, mert 
különben a megszokás következtében hatástalanná válnak. Amint 
tenyerünkön a bőr megvastagodással védekezik a gyakori nyomás 
ellen, ugyanúgy tesz a lélek is, s a nap-nap után megújuló dorgálások 
hatása alatt elkérgesedik, s elveszti eredeti érzékenységét. A tanár 
helyesebben teszi, ha egyszerű rendzavarás esetén csak ránéz a tanu
lóra. Ez tapasztalatom szerint hatásosabb is, mint a dorgálás, mert 
az utóbbi esetben a „bűn és bűnhödés“ egymást követve mintegy 
kiegyenlítődnek, s a tanuló félig-meddig feloldva érzi magát, míg a 
dorgálás elmaradása esetén úgy érzi, hogy neki még törleszteni valója 
van tanárával szemben. Általában nem jó, ha a tanár lépten-nyomon 
védi a tekintélyét, mert a tanuló is megérzi, hogy csak azt szoktuk 
állandóan védelmezgetni és támogatni, ami gyenge és ingatag alapo
kon nyugszik.

Ha a rendzavarás többször megismétlődik, a tanár kénytelen 
kezdetben dorgálni, később pedig büntetni. A büntetés kiszabásánál 
igen fontos, hogy a tanár igazságosan járjon el, vagyis azonos körül
mények között mindig azonos mértékkel mérjen, s eljárásában követ
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kezetes legyen ; nem kevésbbé fontos, hogy a tanár büntetés alkal
mával önuralmát s nyugalmát ne veszítse el. A következetesség, 
igazságosság és önuralom a tanulóval megérezteti, hogy a büntetés 
nem a tanár szeszélyéből, bosszúvágyából vagy felingerült lelki álla
potából származik, hanem olyan erkölcsi elvek megsértéséből, ame
lyek megtartására a tanárt saját lelkiismerete és kötelességérzete kény
szeríti. Ha a tanuló a büntetésben nem bosszúvágyat, szeszélyt, 
szóval nem szubjektív elemet lát, hanem egy magasabb erkölcsi 
világrend objektív kényszerét, amelynek a tanár nem örömmel 
ugyan, de mégis engedni kénytelen, akkor szíve mélyén nem ítéli 
el tanárát, de ha mégis ezt tenné, az osztályban kialakult közvéle
mény, amely elég pontosan lemér tanárt és tanítványt egyaránt, 
egészen bizonyosan a tanár mellett lesz. Ez a tanár egész lényét 
átható erkölcsi determináltság s az ebből folyó igazságosság, amely 
egyforma következetességgel érvényesül minden tanulóval szemben, 
sokkal inkább biztosítja a tanár tekintélyét, mint a tudóskodó 
allűrök. Az ilyen tanár példaadó viselkedésében a legnagyobb nevelő 
erő rejlik.

A tanár és tanítvány viszonya ma már más, mint régen volt, 
s a tanári tekintély, mint általában maga a tekintély fogalma, lénye
ges módosuláson ment keresztül. De ha a tanár valóban született 
pedagógus, nem fog túlságosan búslakodni e változáson, mert az a 
feladat, amely elé őt a mai iskola, közelebbről a nevelés és fegyel
mezés állítja, szinte kényszerítőleg megkívánja, hogy önmagát úgy 
értelmi, mint erkölcsi tekintetben tökéletesítse, s ezzel megóvja attól, 
hogy egy alantasabb életszint sablonjaiba merevedjék. Örömére szol
gálhat az is, hogy fáradozásai egy olyan nemesebb embertípus ki
alakítására irányulnak, amelyet többé nem külső kényszer, hanem 
saját belső, lelki erői tartanak meg a fegyelem korlátain belül. Végül 
megnyugvást adhat neki az a tudat, hogy a fegyelmezés e módja tel
jesen keresztyéni, mert szereteten és részéről bibliai értelemben vett 
szolgálaton nyugszik.

Azok a követelmények, amelyeket a fegyelmezésre vonatkozólag 
fölállítottam, ideális természetűek. Jól tudom, hogy megvalósításuk 
rendkívül nehéz, s tisztában vagyok azzal a távolsággal is, amely 
saját gyakorlatomat ideális követelményeimtől elválasztja. A jó 
tanárról rajzolt portrém nem olyannak mutat engem, amilyen vagyok, 
hanem amilyen szeretnék lenni.

Nyíregyháza. Dr. Gacsályi Sándor.

Reformtörekvések és reformok 
a német nőnevelésben.

Minden politikai rendszerváltozás magával hozza az iskolai élet 
megváltoztatását is. A politikai hatalom új birtokosai azonnal hozzá
fognak az iskolák megreformálásához, hogy így a fiatal nemzedéket
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a nevelőintézmények minden ágazatában a legelső évfolyamtól a 
legfelsőbbig a legrövidebb idő alatt megismertessék az új eszmékkel, 
és hogy az ifjúság nevelését minél előbb úgy irányítsák, hogy az életbe 
kilépve, ne csak az új eszmék szerint éljen, hanem azoknak lelkes 
harcosává is legyen. így volt ez Oroszországban, Olaszországban és 
most hasonlóképpen történik az iskola átalakítása Németországban.

Ezúttal néhány, a német nőnevelést érintő reformtörekvésről 
és reformról óhajtanék beszámolni. Még inkább csak törekvésekről 
és egészen rövid múltra visszatekintő intézkedésekről lesz szó, korai 
volna nem csak tudomásul venni az újítást, hanem kritikai véle
ményt is nyilvánítani róla. De annyit már is megállapíthatunk, 
hogy számos esetben inkább az új politikai eszme iránti lelkesedés 
volt a sugalmazója az újításnak, mintsem a higgadt megfontolás.

1. Az új iskola célját Ernst Anrich (Nationalsozialistische Grund
haltung und höhere Mädchenbildung. Deutsche Mädchenbildung 
1934.145—152.) így állapítja meg : az ember legfőbb megkülönböztető 
jegyeit, mint amilyenek a beszédje, alakja, alkotóképessége, melynek 
segítségével szellemit anyagi formába tud ölteni, nem önmagának, 
de nem is az emberiségnek, hanem fajiságának köszönheti; tehát ne 
az emberiségnek, hanem fajának éljen. De nem elég életfenntartásáról 
gondoskodnia, az embernek közre kell működni a fajisága erőinek, 
kultúrájának kifejtésében, mert az Universum vagy Isten minden 
népnek feladatává teszi sajátos lelki-testi erőinek a kifejtését. A nem
zeti szocializmus azt kívánja minden egyéntől, hogy magát a néphez, 
mint biológiai egészhez, tartozónak érezze, és a Mindenségtől a népre 
kiszabott sajátos feladatot a magáénak is tekintse. Erre a munkára 
az iskolának kell a nemzet minden erejét felajzani. Az iskolának nem 
csak a gondolkodásmódot kell fejleszteni és ismereteket közölni, 
hanem képessé kell tennie az ifjúságot arra, hogy a nemzeti feladat 
teljesítésében közreműködjék. Most már nem a humanizmus az iskolá
nak a feladata, hanem a sajátos nemzeti erőknek a kifejtése.

2. Ami már most közelebbről magának a leányiskolának a fel
adatát illeti, ezt a kérdést legjobb megvilágításban Gábriellé Palm 
tárja elénk. (Vom Sinn der künftigen Mädchenbildung. Deutsche 
Mädchenbildung 1934 1—6.) A leányiskola olyan képzést nyújtson, 
mely erősíti a leány lényéhez tartozó női hajlamokat. Minden leány 
először általános női kiképzést kapjon, csak azután lépjen a külön 
hivatást képzés útjára. Az iskolának általános ismereteket nyújtó 
jellege legyen, ne akarja a tudományos kiképzésnek egy alacsonyabb 
fokát képviselni. Ez ellentétben áll az ifjúság sajátos lelkitulajdon
ságával, mert lelke állandóan az őt körülvevő világra figyel fel. 
Az egyoldalú és túlhajtott értelemfejlesztő gyakorlatok gátolták 
benne a minden gyermekben élénk természetes ész rugóinak játékát, 
nem fejlesztették ki benne a képességet gyors elhatározásokra és 
zűrzavaros állapotban hagyták az érzelmek világát. Vakon hittek 
a jól fegyelmezett ész mindent lenyűgöző hatalmában, és nem vették 
észre, hogy nincs semmi befolyása az érzelem szövevényes világára.
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A nőnek nincs szüksége túlhajtott értelemfejlesztésre, ha azt 
akarjuk, hogy alaposan előkészítsük legfőbb hivatására : a gyermek- 
nevelésre, hanem minden szellemi és testi képességének kifejlesztésére. 
Csak egy lelki erőt kell különlegesen fejleszteni és évről évre nagyobb 
gondoskodással ápoln i: az ő sajátságos megértő képességét. Nála a 
megértés folyamata nem úgy megy végbe, mint a férfinél, aki az 
értelme analizáló képességével fogja fel a jelenség mögötti törvény
szerűséget, nála a tudás forrása a lélek együttrezgése a  külvilágból 
sugárzott tudattartalmakkal, miközben ezeknek létrehozó erejét 
megérzi. Eredetileg ez oly esetekben megy végbe, mikor eleven lelki
séggel találkozik, de ott is megnyilvánul, ahol a lelkiség egy, az 
embertől elszakadt, de általa alkotott és műben kristályosodott alak
ban jelenik meg. De az emberi lélektől á t nem hato tt természetben 
is képes a ható erőket átérzéssel megérteni, a Mindenség munkál
kodásának láttára lelkét rezgésbe hozni és Istent megsejteni, ki előtt 
félelmes tisztelettel hajol meg.

Eddig az iskolában a világ megértése rationális-analytikus úton 
történt. Most ez a megértés a világ benyomásainak befogadására fel
tá rt jélek útján megy végbe. I tt  nem egyoldalú értelmet fejlesztő 
munka folyik, a képzésnek ez a módja az életerő összességének 
igénybevételén alapul, a világ képei a szellemi és lelki fogékonyság 
minden szálacskáján szívódnak fel a tudatba. Ugyanezt a lelkületet 
sugározza a népben gyökerező kultúra minden megnyilatkozási for
mája is, tehát a képzésnek ezen az új útján elvezetjük a gyermeket 
a népies kultúra javainak a közvetlen megértéséhez. Az értelmet fej
lesztő képzéstől nem vezetett út a népben gyökerező kultúrához.

Eddig a világgal szemben analizáló magatartást tanúsított a  
gyermek, most az analizáló magatartást a megértő magatartás fogja 
felváltani.

3. A leányiskola tagolódásáról Albert Macknál találunk felvilá
gosítást. (Zur Neuordnung der höheren Mädchenschule. Deutsche 
Mädchenbildung 1934. 7—17.) 0  K. Strackeval egyöntetűen, ki ter
vezetét egy korábbi évfolyamban adta közre, azt tartja, hogy a kezdő 
fokon mérlegelni kell azt a tényt, hogy a leányok nagyobb részének 
mégis csak az istenadta anyai és hitvesi hivatás ju t majd osztály
részül. Minthogy azonban egy részük ezt a hivatást nem fogja tudni 
teljesíteni, meg kell adnia lehetőséget szellemi képességeik kifejlesz
tésére is. A leányiskola első három éve egységes tanterven nyugszik, 
egy idegen nyelvvel: az angollal. A második három éves tagozat 
három csoportra oszlik : angol nyelvvel, angol és francia nyelvvel 
és angol-latin nyelvvel. A harmadik három éves tagozat két csoportra 
oszlik : angol-franciával és angol-latinnal. A többi tárgyak tekinteté
ben jelentéktelen az eltérés az egyes csoportok közt, úgy, hogy ezek 
ismertetésétől el lehet tekinteni.

4. A legújabb idők nevelésügyi mozgalmának érdekes jelensége, 
hogy az állam nemcsak a megreformált iskolán át igyekszik az ifjúság 
lelki arculatát, a maga eszméinek megfelelően átalakítani, hanem 
külön ifjúsági szervezeteken át is. Németországban is befejeződött
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mindkét nembeli ifjúság beszervezése ifjúsági szervezetekbe. És hogy 
milyen nagy nevelő értéket tulajdonít a német állam e szervezetek
nek, mutatja a közoktatásügyi minisztérium néhány hét előtt meg
jelent rendelete is, mely a nyári iskolai szünetek új megállapításánál 
azért osztja fel a szünetek három különböző kezdő időpontja szerint 
három körzetbe az összes iskolákat, hogy minden csapat számára 
lehetővé tegye a négy hétig tartó együttélést valamilyen táborban.

A birodalmi leányiskolák csapatait magábanfoglaló szervezet 
neve : Bund deutscher Mädchen. E szervezet különböző alakulataival 
a tizedik évtől a huszonegyedikig egyesíti a leánygyermekeket. Egy 
kimutatás szerint a beszervezett leánygyermekek száma 1.875,000-re 
tehető. Ez a hatalmas alakulat a tizedik évtől a 18. életévig a liúkat 
magábanfoglaló Hitler-jugenddel együtt a Reichsjugendíührung 
irányítása alatt áll. Vezérük, Baldur von Schirach a potsdami nagy 
leányösszejövetelen azt mondta, hogy a marxizmus csak össze
gyűjteni tudta a nagy tömegeket, de a nemzeti szocializmus tagoza
tokba is osztja őket, és minden egyes tagját a közösség szolgálatába 
akarja állítani. Minden szervezkedésnek egyedüli helyes célja a 
közösségre nevelés. De minthogy más az életfeladata a férfinek és 
más a nőnek, a közösségre nevelésnek külön szervezetekben kell meg
történnie. A nő közösségre nevelésének fő mozzanatait a következő 
fogalmak jelképezik : házasság, család, hivatás, nemzet.

Eddig a gyermek a szülei házé és az iskoláé volt, és mindnyájan 
tudjuk, hogy minden jóigyekezet mellett is mennyi súrlódás kelet
kezett. Most az ifjúsági szervezet is magáénak tekinti a gyermeket. 
Három hatalom közt vergődik az ifjú lélek. Anni Kretschmann e 
kérdést tárgyaló tanulmányából vett néhány sor (Deutsche Mädchen
bildung 1934. 183) rávilágít a nehézségekre : „A nagy átalakulások 
idején, mint amilyen a mostani is, gyakori eset, hogy a leánygyermek 
csak az ifjúsági egyesületében talál teljes megértést a világfelfogása 
számára, míg a szülők és tanítók táborában, legyünk őszinték, még 
sok a tudatosan, vagy tudatosság nélkül tétovázó. Ezekkel szembe
helyezkedik az ifjúság minden elnyomás és téves beállítás ellen irá
nyított csalhatatlan ösztönétől vezetve.“ Szegény szülők, szegény 
ifjak és szegény tanítók!

5. A leányiskolái reformok és reformtervezetek közös gondolata, 
hogy a nemzeti szocializmus célkitűzéseinek megközelítése érdekében 
erősebben kell igyekezni kifejleszteni a leányokban a nőies hajlamokat, 
és erősebben kell elmélyíteni az egymáshoztartozás érzését. Az anyai 
érzés, a gyermek iránti szeretet kifejlesztése, a háztartási munka 
megkedveltetése, megérlelése annak a gondolatnak, hogy a nemzet 
különböző rétegeinek egy nagy közösségben kell összeolvadni : ez a 
programmja az iskolát végzett leányok számára is elrendelt és egy 
teljes esztendeig tartó „Pflichtjahrnak“. Ennek a Pf licht jahrnak a 
megszervezése még folyamatban van, de hasonló célból történik és 
már évek óta egyre terjed a tanuló leánygyermekek jelentkezése 
munkatáborokba. Ötvenes csoportokban, melyek úgy alakulnak, 
hogy tíz közép- vagy felsőiskolás leány kerüljön iparos, kereskedő,
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vagy háztartási alkalmazásban levő leány közé, falvak közelében 
telepednek le ezek a táborozó leányok, segítenek a falusiaknak ház
tartási munkában, ruhavarrásban, kertrendezésben. Előszeretettel 
keresik fel az új telepesek kolóniáit. Sőt egy leánytábor arról számol 
be, hogy segédkezett az erdőirtás fáradságos és veszedelmes munkájá
ban. Úgy a táborozásnak, mint a megszervezés alatt álló Pílichtjahr- 
nak a költségeit az állam teremti elő. A leánygyermekek csak a fizikai 
és lelki erőt és képességeket szolgáltatják.

6. A rendszerváltozás azonban nemcsak az iskola célkitűzésében 
és munkájában mutatkozó új szellemben, nemcsak általánosságban 
mutatkozik, hanem konkretizálva is, nemcsak átformálódásban, 
hanem imperative adott és azonnal érvénybe lépő utasításokban is. 
A Führer azt kívánja, hogy minden fiú és minden leány nyerjen teljes 
felvilágosítást az iskola elhagyása előtt a vértisztaság lényege és 
szükségessége tekintetében. Ezért a Völkische Erziehungnak a faji 
érzéket és a faji érzést ösztönszerűleg és értelemszerűleg kell bele
égetni az ifjúság szívébe és értelmébe. Az oberprima osztályban a 
biológia keretében ki kell térni a következő fejezetek tárgyalására : 
die Mendelschen Regeln, Erbanlage, Genotypus, Phänotipus, Rein
heit der Gameten, Unabhängigkeitsregel, Neukombinationen, Kop
pelung, Spaltungsregel, Dominanzregel, Chromosomentheorie.

Debrecen. Hettesheimer Ernő.

Református leányközépiskoláink 1934—35. éve.

Alig m utatnak az Értesítők valami eltérést az előző évihez 
képest. Mind az öt intézetben rendben és sikerrel folyt a tanítás. 
Az esztendő nyugodt munkáját nem zavarta semmi jelentősebb 
esemény. Mindössze a tavaszi erős influenza-járvány akadályozta 
a tanítás rendes menetét. Rudapesten nem kellett ugyan bezárni 
az iskolát, de a sok kitiltás hátrá lta tta  a haladást. Debrecenben 
március 3—9-ig, Hódmezővásárhelyt pedig március 13—25-ig szüne
telt a tanítás. Kecskeméten ugyanolyan volt a helyzet, mint Buda
pesten. Miskolcon három napra szünetet kellett adni ugyanazon 
okból.

Az iskolai év megnyitása és bezárása, a tananyag feldolgozása 
mindenütt a Rendtartásnak megfelelően történt. Iskolai ünnepélyek 
rendezése, tanári értekezletek tartása mindenütt azonos módon folyt. 
A szokásos ünnepségeken kívül mindenütt megünnepelték II. Rákóczi 
Ferenc halálának kétszázéves fordulóját, azonkívül Budapest, Deb
recen és Miskolc Horatius és Madách-ünnepélyt is tarto tt. A vallásos 
nevelésre különös gondot fordított most is minden intézet. Az Értesí
tőkből az a meggyőződés meríthető, hogy mindegyik megtesz minden 
lehetőt ennek minél tökéletesebbé tételére. Az idevonatkozó beszá
molókból hadd álljon itt Debrecenéből a következő néhány sor : 
A vallástanár ,.a bibliai történet és a hittan tanításában az idén is
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megpróbálkozott a munkaiskola-módszer egy fajtájának, a „vallásos 
szöveg fölötti munkaközösség“-nek alkalmazásával, mely a növen
dékekre igen hatásosnak bizonyult és közöttük és a tanár között 
bizonyos lelki közösséget is terem tett. Az I. A) osztályban vallás- 
lélektani experimentumot is végzett az ú. n. Weigl-féle írásbeli 
methódussal. Az öntevékenység és élményszerűség biztosítárára a 
bibliai történeteknek a gyermekek által való drámai bemutatsását is 
alkalmazza.“ Debrecen is ta rto tt már az elmúlt évben “ csendes 
napokat“ . Ugyanott megalakult a Konfirmált Leányok Szőve tsége, 
„a konfirmációi fogadalom folytonos emlékezetben tartása és föl- 
elevenítése, másfelől az együtt konfirmált növendéke^ testvéri 
összetartozásának elősegítése“ céljából. Havonként ta rt összejövete
leket, bibliai magyarázattal és vallásos megbeszéléssel.

A konfirmáltak száma az elmúlt esztendőben : Budapesten 
30 (IV—VI. o. és továbbképző), Debrecenben 95 (IV. o.), Hódmező
vásárhelyt 13 (IV. o.), Kecskeméten 13 (IV. o.), Miskolcon 49 (IV—V. 
osztály), összesen 209. (Az előző évben 167.)

Budapesten a nyugalomba vonult dr. Patay Pá Iné helyére az 
igazgatótanács Jékely Lajos református gimnáziumi tanárt válasz
to tta  meg igazgatóvá. Szabó Gábor ny. főiskolai tanár és Stein Agnes 
oki. középisk. tanár mint új óraadó tanított.

A továbbképző-tanfolyamnak ebben az évben 11 rendes és 1 
rendkívüli növendéke volt. (Az előző évben 6 rendes és 1 rendkívüli.) 
A cserkészcsapat munkássága kibővült, t. i. a csapat tavasztól kezdve 
részt vett az intézet kertjének a gondozásában.

Debrecenben Nánay Béla r. tanár nyugalomba ment. Ormós 
Erzsébet óraadói megbízást kapott. Gyászolja az intézet Kondor 
Kálmán igazgatótanácsost és Horváth Pálma III. o. tanulót. Az iskola 
életében jelentős mozzanat volt az, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ingyenes olasz nyelvi társalgási tanfolyamot szervezett, 
melynek vezetésére az olasz közoktatásügyi kormány középiskolai 
tanárt küldött ki. A tanfolyamnak 25 növendéke volt.

Hódmezővásárhelyt megnyílt az V. osztály. A tanulók nagy 
száma igazolja, hogy az intézetre szükség volt, mert pl. a III. osztály
ban 55, az V. osztályban pedig 41 rendes tanuló volt. Az V. osztály 
megnyitása folytán növekedett a tanárok száma is : a magyar-német 
nyelvi tanszékre Győrfi Klára old. középiskolai tanárt választották 
meg óraadónak, Pelle Erzsébet pedig rendes tanár lett.

Kecskeméten rendes tanárrá választották Joó Máriát. Gyászolja 
az iskola Burdács Bezső főgondnokot és Zayzon Ilona V. o. növen
dékét.

Miskolcon az igazgatóját vesztette el az in tézet: Czinyéry Barna 
élete delén, 19 éves tanári és másféléves igazgatói működés után 
1934 augusztus 13-án súlyos betegség után elhunyt. Amikor Domby 
László halála után a fenntartótestület az igazgatói székbe emelte, 
nagy munkakedvvel fogott szép feladatához. De törékeny teste nem 
tudott megbirkózni a szervezetét emésztő kórral s idő előtt sirba 
döntötte a tanügy lelkes munkását. Gyászolja még az iskola Molnár
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Gyula dr. ügyvédet, az igazgatótanács tagját s két növendékét : 
Ivanovski Márta I. o. és Berzétey Lenke II. o. tanulót. A fenntartó
testület Péter Pál c. igazgatót választotta meg az intézet igazgatójává. 
Meleg ünneplés keretében emlékezett meg az iskola új igazgatójának 
és Tóth Irén r. tanár, c. igazgatónak most betöltött harmincéves 
tanári szolgálati idejéről. A csendben, de lélek szerint való oda
adással dolgozó tanár mintaképe mind a kettőnek, akiknek érdemeit 
kitörülhetetlenül őrzik a miskolci iskola évkönyvei. Az iskola mun
kájában újítás az, hogy a természetrajz tanításának megkönnyítése 
céljából botanikus kertet létesítettek.

A tanári testület állt Budapesten 12 rendes, 1 helyettes és 13 
óraadó tanárból. Debrecenben 20 rendes és 3 óraadó tanárból (közülök 
kettő a szabadságon levő egyik tanárt helyettesítette). Hódmező
vásárhelyt a megbízott igazgatón kívül 1 rendes, 4 helyettes és 7 óra
adó tanárból. Kecskeméten az igazgatón kívül 6 rendes, 2 helyettes 
és 5 óraadó tanárból. Miskolcon 20 rendes és 1 helyettes tanárból.

Az osztályok száma Budapesten 13, Debrecenben 12, Hódmező
vásárhelyt 5, Kecskeméten 8, Miskolcon 12. Párhuzamos volt Buda
pesten az I—V., Debrecenben és Miskolcon az I—IV. osztály.

A növendékek száma az előző évihez képest csökkent Debrecen
ben (az utolsó három év óta állandóan) és Kecskeméten, egyebütt 
emelkedett. Vizsgát te tt rendes és magántanuló együttesen (zárójel
ben az előző évi adatok) : Budapesten 523 (493) ; Debrecenben 569 
(577) ; Hódmezővásárhelyt 201 (172) ; Kecskeméten 172 (178) ; 
Miskolcon 539 (522). Az öt intézetben összesen 2004 (1942).

Az előző évivel összehasonlítva, a reformátusok százaléka mind 
az öt intézetben emelkedett. Összesítve az idén 1’86%-kal több az 
előző évinél.

A tanulók előmenetele — Kecskemét kivételével —- minden 
intézetben és összesítve is jobb az előző évinél.

A rendkívüli tárgyak tanításában figyelemreméltó változás nem 
volt. A latin nyelvet Budapesten a multévi 33-mal szemben az idén 
63 növendék tanulta, az V—-VIII. o. tanulóinak 30'58%-a (a múlt 
évben 23‘24%) ; Hódmezővásárhelyt 21 növendék, az V. o. 52'50%-a ; 
Kecskeméten 20 növendék, az V—VIII. o. 33'33%-a (tavaly 9 növen
dék, 27-27%).

Szertárak, könyvtárak gyarapodása körülbelül az előző éviekének 
megfelelő volt.

Tanulmányi kirándulást rendezett Budapest a város több intéz
ményének és nevezetességének megtekintésén kívül a négy felső 
osztállyal és a továbbképzővel egy napra Visegrádra, továbbá a 
húsvéti szünidőben 32 növendékkel és 3 tanárral 13 napra Felső- 
olaszországba. Debrecen kisebb helyi kirándulásokon kívül Buda
pestre (42 növendék, 5 nap), Szegedre (24 növendék 1 nap) és a 
Bükkbe rándult ki két csoportban (31 növendék 3 nap és 25 növ. 
5 nap). Hódmezővásárhely az I—III. osztállyal Orosházára és Gyopá- 
rosfürdőre, a IV—-V. osztállyal Makóra rándult ki egy napra. Kecs
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kémét kisebb helyi kirándulásokon kívül 23 növendékkel és 4 tanárral 
Nyugat-Magyarországra rendezett 4 napos tanulmányi utat. Miskolc 
egy-egy napos kirándulást te tt a város környékére, a Bükkbe, Egerbe 
és a Mátrába a tanulók egy-egy csoportjával.

Szülői értekezletet Budapest hármat, Debrecen kettőt, Hódmező
vásárhely hármat, Kecskemét a Kollégiumi Tanárok Szövetsége 
rendezésében négyet, Miskolc kettőt tartott. A tárgya Budapesten : 
A gyermekeket fenyegető leggyakrabban előforduló testelferdülések- 
ről. (dr. Puky Pál orvos.) — Az iskola jótékonysági szolgálata. — 
Az iskolás gyermek idegessége, (dr. Nyírő Gyula orvos.) — A családi 
nevelés hatása a gyermek sorsára. — A második értekezleten az 
igazgató kérdést intézett a szülőkhöz : milyen tárgyat tartanak az 
értekezlet szempontjából a legsürgősebben időszerűnek. A beérkezett 
írásbeli válaszokban felvetett fontosabb kérdéseket a következő 
évben tartandó sorozatos szülői értekezleteken vitatják  meg. — Deb
recenben : Az iskola kívánalmairól. — A helyes fogápolás szükséges
sége és fontossága, (dr. Badó Endre orvos.) — A magyartalanságok 
elleni védekezésről. — Hódmezővásárhelyt: A szülői ház és az iskola 
együttműködése a gyermek erkölcsi neveléséért. — Mit adhat a 
szülő gyermekének útravalóul az életre. (A csendes napok keretében 
Morvay István református középiskolai m. lelkész.) — A közép
iskolai testnevelés jelentősége. — Kecskeméten : Az igazságérzés 
fejlesztésének lehetősége és akadályai a gyermek- és serdülő-korban. — 
A munkás hazaszeretetre nevelés. — Hogyan fejleszthetjük a tanuló 
vallásos érzületét? — A nevelés és a politika, (dr. Imre Sándor) — 
Miskolcon : A felelősség tudatának kiművelése. — Magyarosan beszél
jünk. (Ahol az előadó nincs megnevezve, ott a tanári testület tagjai 
tartották az előadást.)

Az ifjúsági egyesületek munkája a szokásos keretek közt folyt. 
A belső segélyezéseken kívül a kifelé való segélyezésből is megértő 
szívvel vette ki részét mindegyik intézet. A jelentésekből mégis ki 
kell emelni itt most is a debreceni Volt Iskolatársak Szövetségét, 
mely az elmúlt évben ismét 1140 pengőt osztott szét a Dóczi-intézet 
arra érdemes, szegénysorsú tanulói között. Ez a Szövetség 1929 óta 
12,446 pengőt fordított iskolai segélyekre. B itka nemes áldozat- 
készsége és példás nagylelkűsége valóban szinte egyedülálló ! Buda
pest jótékonysági munkájáról szóló jelentéséből pedig különösen 
figyelemreméltók a következő sorok: ,,Legnagyobbat mégis, az ország 
szívével együtt, akkor dobbant tanulóink szíve, mikor a szerb terü
letről kiüldözött magyarokról szóló első hírek becsaptak az iskolába. 
Bövid és lelkes, teljesen önkéntes gyűjtés eredményeként 784 P 34 f-t 
és körülbelül 1500 P értékű ruhaneműt ju tta ttunk  el a szüköl- 
ködőkhöz.“

Érettségi vizsgálatra állott Budapesten 43, Debrecenben 41, 
Kecskeméten 7, Miskolcon 28 tanuló. A vizsgálat eredménye (záró
jelben a százalékok) : Budapesten jeles 10 (23‘25), jó 17 (3953), 
elégséges 14 (32'56), egy tárgyból elégtelen 1 (233), több tárgyból
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elégtelen 1 (233) ; Debrecenben jeles 13 (3L70), jó 12 (29-27), elég
séges 14 (34* 15), javítóra u tasíttatott 2 (4-88) ; Kecskeméten jeles 1 
(14 29), jó 2 (28-57), elégséges 4 (57H4) ; Miskolcon jeles 6 (2L43), 
jó 11 (39'29), elégséges 9 (32' 14), egy tárgyból elégtelen 2 (7' 14).

Az érettségi vizsgálat magyar írásbeli tétele volt Budapesten : 
1. A politikai átalakulás szükségességének gondolata a szabadságharc 
előtti reformkori költészetben. 2. A gondolatközlés technikai eszközei 
és jelentőségük. — Debrecenben: 1. Mereskovszkij orosz író egész 
könyvet szentelt a világirodalom ama kiváló alkotásainak, melyeknek 
lélekformáló hatása alól később sem tudott szabadulni. A könyv 
címe : Örök utitársak. Ha hasonló vállalkozásba kellene fognia, újabb 
irodalmunk mely termékeit méltatná arra, hogy egy ilyen című 
gyűjteményben helyet foglaljanak? A dolgozat címe : „Örök úti
társaim“. 2. A Rákócziak történelmi szerepe. — Kecskeméten : 
1. Családi képek és érzések irodalmunkban. 2. Erdély történelmi 
jelentősége a magyar múltban. — Miskolcon : 1. Arany János eposzai
nak főhősei. Jellemrajz. 2. Az energia megmaradásának elve a fiziká
ban. Értekezés.

Az internátusokban lakók számában és az internátusok életében 
jelentős változás, illetve esemény nem volt.

Meg kell említenünk, hogy nem mindegyik Értesítő ügyel kellő
képpen a szövegezésben a helyes magyarságra.

Budapest. Ványi Ferenc.

A  dédelgetett és üldözött testnevelés.
Ha ifjúsági kérdéssel, tanulmánnyal foglalkozik valaki, tárgya

lásai során feltétlenül sort ejt arra is, hogy a testnevelést (sportokat) 
megsimogassa, vagy elverje rajta a port. Az általam elolvasott 
írások közül majdnem mindről azt állapítottam meg, hogy aki azokat 
írta, vagy soha komoly testnevelésben nem részesült, vagy ha vala
mikor régi világban ,,sport“-ember volt (ha abban az időben lehetett 
sportemberről beszélni), akkor a sportok által nyerhető lelki tényező
ket nem érzékelte. Legtöbb ember nem érzékeli a mozgások által 
megszületett lelki hatásokat, mert a célok (rekord, küzdés, győzelem, 
elsőség, soványító kúra stb.) elhomályosítják azokat, melyek az 
ifjúság nevelésében első helyet érdemelnek. Aki tehát komoly és 
mélyreható állandó testnevelésben nem részesült, az csak felületes 
szemlélője annak, és mint ilyen, nem is lehet komoly bírálója. De 
mert százezrek vélik jogukat a sportokról ítéletet mondani azért, 
mert ők végigdrukkolnak egy-egy futball mérkőzést, vagy sokan 
gondolják magukat hozzáértőknek azért, mert a sport oly felületes 
látványosságnak látszik; ezért történik aztán az, hogy ha valaki 
pennát fog és az ifjúságról ír, az feltétlenül véleményt mond a spor
tokról is. A vélemény rendesen lesújtó. Lesújtó azért, mert a sportban 
a tanulás ellenségét, a rekordhajhászást és a sportőrületet látják
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meg. Pedig amilyen mértékben szaporodik a sportolás „dendije“, 
a zsonglőrje, a profija, éppen úgy más téren is hasonló túltermelés 
állt elő. Hát nem túlsók a rettenetes komisz versfaragó álpoéta? H át 
nem túlsók a zuglapok irka-firkásza? Sok a tülekedő szellemi 
munkanélküli, kik saját hibájukon kívül is lehetetlenebbnél lehetetle
nebb őrültségekkel lepik meg ezt az agyonterhelt világot. Rendes 
kifakadások esnek az ellen, mert az ifjúság szívesebben forgatja a 
zöldszínű sportújságokat, mint a klasszikus nyelven szerkesztett 
ifjúsági lapokat, vagy poétikus és romantikus nyelven megírt regé
nyeket. Hát ki ennek az oka? Az ifjúság nem, mert azt vezetni és 
irányítani lehet! Hisz egy-egy intézetben egy-egy testnevelő tanár 
végzi az emberfeletti munkát, mely az egyéni nevelésen át, a verse
nyekre, a küzdésre nevelésig minden módozatot kipróbál. Ezzel az 
egyetlenegy emberrel szemben ott van 10—12, sőt 20 másszakos, más 
irányra nevelő, jól felkészült lelkes tanárkar. Legtöbbször ott van 
segítőtársul a szülő is, aki alig nézi jó szemmel fiának a sporttal 
való foglalkozását. És m égis! És az ifjúság mégis teszi, végzi, 
cselekszi a maga fiatal életének jogát, melytől oly sokan óva intik, 
sokszor szabályokkal drótsövényezik körül. Olyanféle eset ez, mint 
mikor jön az árvíz és mindenki szónokol, ír, csak nem tesz ! De 
ha tesz, akkor sem jól és nem meggondoltan tesz ! Nem tagadom én 
sem a sportőrületet, a rekordhajszát, de ez a testnevelésnek époly 
kinövése, mint az előbb említettem szellemi élet ferdeségei, mikor 
mindenki erején felül akar produkálni, és szüli a rosszabbnál gyengébb 
szellemi termékeket.

Nem a fonákság meglátása a komoly tényező, és nem az a feletti 
halálharangkongatás, mert ezzel nem javítunk a helyzeten. Más a 
tennivaló.

A szél ha elfut a mezők felett, szárít; megsemmisíti a kultúra 
termékeit, de ha vitorlába fogják, áldás sok milliónyi embernek; ha 
gépet hajtanak vele, megbecsülhetetlen kincs. A sportélet divattá 
lett vihar, mely itt száguld felettünk, közöttünk. Az ezer évek óta 
bilincsbe rakott és az ezer éve agyonszégyenlett és rejtegetett test 
felszabadulását hozta a sport. A test öntudatát jelenti ez a vihar, 
melyet nem lehet felületesen elintézni. Ez a vihar áldás, ha jól élnek 
vele. Ez az áramlat segítője az embernevelésnek, ha nem a kinövését, 
hanem a hasznosságait ismerik fel az emberek. Ez a vihar nem itt 
nálunk indult el, ez az egész világon így van. Ez az áramlat véges
végig behálózta a földet, és ezt megállítani többé nem lehet. A börtönbe 
zárt testek milliója, a zárt levegőn idegéletet mcgőrlő, zakatoló munkák 
légiója, az iskola, a tantermek párás, tömör, lelket emésztő levegője ki
robbantották az emberiségre nézve legnagyobb áldást, a szabadságot, a 
levegőt, a napfényt jelentő megmozdulást, a sportkultuszt. Minden épkéz
láb ember kínálja testét a hűsítő haboknak, a regeneráló napsugárnak, 
az erőket konzerváló mozgásoknak ! Ennek a nagy felszabadulásnak 
csak örülhet a satnyuló emberiség. Ez nem a lélek ellen van, ez a lélek
nek a munkája ! Ez nem a szellemi élet megrontója, ez a szellemi élet-
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nek erős, rugalmas, küzdeni tudó alapot szolgáló, utolsó órában meg
jelenő áldása. Nem tagadom én azt, hogy az ifjúság közül (még a fel
nőttek közül is) sokan nagyon elől járnak, sőt rossz úton járnak, 
dehát az az egy pár kivétel minden új mozgalomnál megesik. Ott van
nak a modern művészek, akik sokszor produkálnak oly vadságot, 
mint mikor valamelyik sportőrült az országot nyargalássza étlen- 
szomjan. Ezek miatt ne aggodalmaskodjék senki, aki a szellemi élet 
elsőbbségét vitatja. A sportemberek, a sportoló diákok, a sportoló 
ifjúság sem vitatja azt, hogy a lélek az első, dehát azért a test is jókora 
darabja az életnek. Ha egy ilyen egészséges, mindenki javát szolgálni 
akaró mozgalom megszületett, mi pedagógusok csak nem szedjük 
le róla az ékességeket! A sport, a sportoló ifjúság nem meg
vetést, nem ellenzéki vitát, de megértést, jóakaratú irányítást 
érdemel.

A sport az ifjúságnak oly értékeket ad, melyet más tárgy nem 
tud adni. Mikor sportolni kezd a diák, akkor le kell neki győzni az 
emberiség legnagyobb bűnét, a lustaságot. Aki tehát sportol, a lusta
ság sírját megásta. A sportoláshoz oly sok akarati erő kell, mely nagy 
értékgyarapodást jelent az ifjúságnál. Legyőzni a fáradás érzését 
küzdelem közben, kitartást erőltetni a győzelemért, mind oly értékek, 
melyek a magyar sportoló ifjúságot nem lealacsonyítják, de értéke
sebbé teszik azokkal szemben, kik ezt nem csinálják. Versenyeken 
nemcsak a test küzd, de a versenyt a lélek, a szellem, az akarati erők 
döntik el. Azt se vitathatja egy pedagógus sem, hogy erre a lelki 
erényre nincs szüksége a magyar ifjúságnak. Míg a sporttéren van 
az ifjúság, jó helyen van ! Legyen ott vele valamelyik tanárja is, 
hogy a kilengésektől mentesíteni segítse. A sport nemcsak a futball, 
jóllehet a futballt sem szabad elítélni, mert nincs durva sport 
csak durva emberek vannak. A futball erős, küzdő sport, ahol a 
leleményességnek ezerféle fajtáját éli át a játékos, és ugyanakkor 
eszményi célért küzd, elviselvén tülekedést, rúgást, fáradságot ! 
H át ez nem az élet egy keresztmetszete?

Az atlétikában, a szertornában az emberi teljesítőképesség határai 
tolódnak ki a gyakorlások által (rendszeres gyakorlat), és ez is érté
kesebbé teszi az embert. A vívás szemtől-szembe állítja az ügyes, 
bátor embert és férfiasán, villámgyorsan küzd az eszményi célért, a 
győzelemért. Órákig küzd, verítékezik, szenved és hajtja az örök 
ember, a küzdő ember. Miért kell tehát a sport ellen törni? ? ^

Okosan kell alkalmazni. Minden pedagógus lássa be, hogy az 
ifjúság életében leghatalmasabb erő a mozgás vágya. Ezt ki kell elé
gíteni. Jaj annak az ifjúságnak, aki csak négy fal között szeret élni, 
még ha tudománya az egeket ostromolja is. Az ilyen ifjúságban, aki 
nem erőltette meg a csontjait, aki nem edzette rugalmasra izmait, 
aki nem szerzett izzadságos küzdéssel kitartást, akinek szemtől- 
szembe állván nincs helyén a szíve, nem sokat lehet b ízn i! ! Nem kel? 
félteni az ifjúságot a sportolástól, nem kell félteni a „zöld“ újságtól, 
csak okosan kell irányítani. Álljon minden tanár az ifjúság mellé és
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irányítsa. Küldje bátran a sporttérre, de menjen ki vele maga is I 
Lássa a diák a tanárja érdeklődését, s akkor ő is okosan él a sporttal. 
A tanár minden alkalommal küldje az ifjúságot a sporttérre, mikor 
a  dolgait elvégezte, mert egyébként rossz verseket farag, ábrándozik, 
lustálkodik, de mindenképpen haszontalanabb dolgot végez, mintha 
sportolna. Necsak a testnevelő tanár legyen mindig kint a sporttéren 
az ifjúsággal, hanem legyen ott az osztályfő is néhanapján, legyen ott 
az igazgató is, a többi tanár is, és az okosan sportoló, nevelői sportokat 
végző diákot állítsák oda mintaképnek ! Ép testben ép lélek ! Le kell 
vezetni a diákban a fiatal vér és hús feszítő erejét a sporttéren minden 
nap, azzal amit legjobban szeret, és akkor nem lesznek zugfutbal- 
lozók, nem lesz aki a lecke elől is a labdát rúgja. A fiatalságnak a 
mozgás, a sport olyan, mint a kenyér, ha nem kapna kenyeret, lopna. 
Ha nem kapja meg mozgási jogait, akkor lesz zsonglőrré az időlopás
ban, a leckekerülésben. De ha mindennap kijár neki az életfeltétele 
fél vagy egy órában, akkor nyugodtan odaültethetjük a lecke mellé, 
akkor nincs vágyódása, akkor nincs kalandozása. De legyen ott 
mellette vagy a tanárja, vagy szüléje, vagy bátyja, valaki aki nevelje, 
irányítsa, mert a sport is olyan, mint a bor : rendesen érték, mérték
telenül méreg. De nem szabad a sportot lebecsülni, vétót kiáltani 
rá, üldözni, mert ez így könnyebb ! A sport komoly segítőtársa az 
embernevelésnek, de ha nevelő nélkül történik, bizony sok dudva 
is akad közte, az eredményei között. Nem meggátolni, hanem elgondolt, 
tervezett irányban kell levezetni a fiatalságban szunnyadó irtózatos erőket.' 
Aki ezt megérti, az tudja, hogy ezek a tragikus erők legjobb helyen 
a sporttéren vezethetők le. Sajnos, készül minden iskolához gyönyörű 
laboratórium, szertárak milliókat érő kincsei, létesülnek holt ifjúsági 
könyvtárak, de játéktér, sporttér a divat dacára is elfelejtődik az 
iskola mellé építődni, ahol az ifjúság legnagyobb problémái (a pubertás 
kor rejtélyei) megoldást nyernének.

Azért, mert oly nagy lendülettel rohant előre az utolsó tíz évben 
a  sport, a „test kultusz“, megállapodhatunk abban a régi jó magyar 
közmondásban, hogy forr a bor, majd megtisztul. A bort a hozzá
értőkre bízzuk, mi pedig magyar pedagógusok, ne a harsonákat fujjuk 
a sport ellen, hanem álljunk mellé, és használjuk fel a benne rejlő nem- 
zetnevelö hatalmas erőket.

Debrecen. Somorjai László.

M E G JE G Y Z É SE K .
A nem állami helyettes tanárok és a rélárú vasúti jegy váltására jogosító 

arcképes igazolvány. Már régi, <le eddigelé nem nagyon hangoztatott méltány
talan és jogtalan sérelme a nem állami helyettes tanároknak, hogy amíg ugyan
azt a munkakört betöltő állami kollégáink, ugyancsak fillérig azonos java
dalmazás mellett, élvezik a félárú utazás kedvezményét, addig mi nem államiak, 
minden alap nélkül el vagyunk e kedvezmény elől zárva. Nem akarunk az 
alábbiakban hosszasan érvelni az eljárás méltánytalan, sőt sérelmes volta 
mellett, hiszen úgy hisszük, hogy mellette tulajdonképpen egy komoly érv
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sem lenne felhozható, de meg kell említenünk, hogy ha eddig ezt nem han
goztatták, oka valószínűleg az volt, hogy eddigelé két-három évi helyettes
kedés után a tanár kinevezéshez jutott. Ma azonban úgy alakul a helyzet, 
hogy ez a két-három esztendő a legjobb esetben még csak az óraadói állapotot 
jelenti, s csak ezután következik az öt, hat, sőt több évre is kiterjedő, ú. n. 
helyettesi működés, melyet a tanár a legbuzgóbb s a legodaadóbb munkás
ságával sem rövidíthet meg a soros kinevezések révén. S elsősorban éppen a 
nem állami tanároknál van ez így. így a tanár életében a tanulmányutakra 
leggyümölcsözőbben felhasználható idő a legtöbb esetben, az elemi életfelté
teleket éppen csak biztosító helyettesi javadalmazás mellett, a tanár helyhez- 
kötöttsége révén, felhasználatlanul múlik el. Márpedig a jelenlegi kultusz- 
kormányunk, élén a miniszterrel, ugyancsak mindent elkövet, hogy a tanárok 
továbbképzését minden lehető módon elősegítse. Reméljük, itt sem maract 
következetlen magához, ha ezen mindenek felett álló cél mellett még azt is 
tekintetbe vesszük, hogy így az utazások száma az eddigieknél három, négy
szeresére is felnövekedik a helyettes tanárok körében — hisz kikben ég a 
tanulás, tapasztalás vágya, ha a kezdő tanárban nem,— s így az állam anyagilag_ 
is végeredményben nagyobb haszonhoz jut a mellett, hogy az alaptalan infe- 
rióris elbánás keserűségét is megszünteti, amely méltán tölti el minden igyekvő 
s magát bel- és külföldi utazásokkal egyaránt továbbképezni akaró nem állami 
helyettes tanár lelkét. Bizalommal kérjük tehát vezetőembereinket e helyrőf 
is, különösen gondolnánk itt tanáregyesületi elnökeinkre, de másokra is, akik 
a mai fiatal tanárgeneráció továbbképzésének az ügyét szívükön viselik, 
tegyék meg illetékes helyen az idevonatkozó szükséges lépéseket, s közvetítsék 
e helyzet orvoslását sürgető tiszteletteljes és alázatos kérelmünket.

R e z e s s y  Z o l t á n --
Az idei tanári továbbképző tanfolyam. Megboldogult Klebelsberg Kunó- 

miniszteri működésének egyik igen értékes eredménye azoknak a tanfolya
moknak a szervezése, amelyek a működő tanárok tudományos továbbképzését 
szolgálják. Évek óta rendez az országos középiskolai tanárképzőintézet Buda
pesten a nyári vakáció idején középiskolai tanárok számára ilyen tanfolyamot, 
régebben szélesebb körben, több tudományágra kiterjeszkedve s a résztvevők
nek juttatott nagyobb összegű ösztöndíjjal, újabban pedig a kényszerű taka
rékosság miatt csak egy tudományszakra korlátozva az előadásokat s az. 
ösztöndíjak összegét is leszállítva. Hála és elismerés illeti az illetékes ténye
zőket azért, hogy a szigorú, sokszor garasoskodásig menő állami takarékos
kodás idején is módot találtak arra, hogy ezeket a nagyon szükséges és jól bevált 
tanfolyamokat, bár szűkített keretek közt, tovább is fenntartsák. A tanári 
továbbképző tanfolyamoknak nemcsak a gyakorló tanári munka eredménye
sebbé tétele, hanem a szaktudomány újabb eredményeinek megismertetése 
is fontos célja. Kettős feladatát úgy éri el, hogy' előadói közt egyaránt vannak 
a szaktudomány művelői, egyetemi tanárok, és a gyakorlati tanári pályán 
kitűnt jeles szakemberek. Nagyon kívánatos volna, ha minden középiskolai- 
tanár számára nemcsak lehetővé, hanem kötelezővé is tennék, hogy időnként 
részt vegyen ilyen tudományos továbbképző tanfolyamon, mert ez módot 
adna rá, hogy lépést tudjon tartani szaktudománya fejlődésével.

Ez idén nyáron július 1-től 20-ig a latin nyelv és irodalom köréből ren
dezett előadásokat a tanárképző intézet. 58 hallgatót vett fel a minisztérium 
a tanfolyamra, közülük 43-at ösztöndíjjal, 15-öt ösztöndíj nélkül. Az egyes 
előadások nem voltak egy'enlő értékűek, de néhányat leszámítva általában 
tanulságosak voltak, s gazdagították a hallgatók tudását. A módszeres filológiai 
kutatás eljárását s ennek tudományos eredményeit nyújtotta H u s z l i  J ó z s e f  
egyetemi tanár A z  ú j a b b  f i l o l ó g i a i  i r o d a l o m  i s m e r te té s e ,  t e k i n t e t t e l  a  k ö z é p i s k o l a i  
l a t i n  t a n í t á s r a  címen tartott előadássorozatán. Az anyag gazdagsága és a 
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt csak két tudományos probléma kifejté
sére korlátozta előadásait, ú. m. Róma keletkezésének s a királyság korának 
történetére és Horatius Ars poeticájának forrásaira vonatkozó újabb filológiai: 
kutatásokra, mindkét problémát teljes filológiai apparatus criticus-szal fejtve-.
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ki. Ismertette ezenkívül az iskolában olvasott latin auctorok újabb kiadásait 
s  a rájuk vonatkozó újabb filológiai irodalmat. Ugyancsak ő egv másik előadás- 
sorozaton A latin tanulmányok a nagyobb kullúrállamokban, tekintettel a magyar 
viszonyokra címmel bemutatta a klasszikus, főleg a latin tanulmányok múltját 
és mai helyzetét, majd részletesen foglalkozott a klasszikus tanulmányok 
szerepével a magyar középiskolában az Organisationsentwurf életbelépte óta 
az 1034 : XI. te. keletkezéséig.

A kétezeréves Horatius-szál foglalkozott Förster Aurél egvetemi tanár 
előadásain, ismertetve az utóbbi tíz évben Horatius költészetéről keletkezett 
magyarázatokat és átértékelő kísérleteket. Herényi Károly egyetemi tanár 
Görög-római vallástörténet a középiskolai tanításban címen tartott négy előadást. 
Alföldi András egyetemi tanár Az irodalom és a művészeti emlékek összefüggésé
nek megvilágítása a császáreszme szemszögéből c. előadásain a monarchikus eszme 
fejlődését magyarázta a korabeli irodalom és a művészeti szimbolika alapján. 
Tartalmas és értékes előadásaiban a filológia és archeológia tudományának 
•együttműködésére nyújtott kitűnő példát. Nagyon tanulságosak voltak 
Kisparti János tanker, főigazgatónak Didaktikai törekvések a latin nyelv és 
irodalom tanításában címen tartott előadásai, melyekben a szaktudományában 
kiválóan képzett filológus és jeles pedagógus hasznos módszertani tanácsokat 
nyújtott hallgatóinak a latin nyelv tanítására vonatkozólag, egyszersmind 
gazdag bibliográfiát is közölt. Kornis Gyula egvetemi tanár Filozófia a közép
iskolában c. előadásain mély tudását közvetlen és vonzó formában közvetítette 
hallgatóságával, megvilágítva a filozófia tanításának fontosságát, anyagát 
és módszerét. Szidarovszky János egyetemi előadó tanár előadásai : Nyelv- 
tudomány és nyelvtanítás, tekintettel a középiskolai latin tanításra, hasznosak 
voltak a latin nyelvtudományi ismeretek fejlesztése és pótlása szempontjából. 
Végül Finály Gábor ny. tanker, főigazgató A reáliák a középiskolai latin 
„tanításban címen tartott négy előadást.

A délelőtti tudományos előadásokat nagyon jól kiegészítették azok a 
■délutáni tanulmányi látogatások, melyeket a hallgatók részben a Magyar 
Nemzeti Múzeum régiség tárában, részben Pest, Óbuda és Aquincum ásatásai 
közt és ez utóbbi múzeumában végeztek. Ezeken a látogatásokon kiváló 
archeológusaink kalauzolták a hallgatókat és nyújtották a szükséges magya
rázatokat, s ezekből nemcsak az archeológia tudományának gazdagodása és 
rohamos fejlődése tárult a hallgatók elé, hanem erősen kidomborodott az a 
jelentős szerep is, amelyet a római birodalom északi provinciája, Pannónia 
töltött be a római kultúra terjesztésében. A Nemzeti Múzeumban Alföldi 
András egyetemi tanár és Paulovits István igazgatóőr a római uralom idejéből 
maradt leleteket, Fetlich Nándór egyetemi magántanár pedig a népvándorlás 
korabeli emlékeket mutatta be és magyarázta. Nagy Lajos egyet, magán
tanár az Erzsébet-híd pesti oldalánál, továbbá az Óbudán és Aquincumban 
folytatott ásatások színhelyén és az aquincumi múzeumban kalauzolta a 
tanfolyam hallgatóit, s kísérte értékes magyarázatokkal a tanulmányi ki
rándulást.

Az összes előadások mozgató ereje a humanizmus szelleme és a klaszikus 
világ szeretete volt, célja pedig az, hogy ébren tartsa a latin nyelv tanáraiban 
azt a tárgyszeretetet, azt az erőst, amely nélkül nem lehet eredményesen 
tanítani klasszikus nyelvet és irodalmat. Hisszük, hogy a tanfolyam ezt a 
•célját teljes mértékben elérte. Dr. Ruhmann Jenő.

A palaki teológusok munkatábora. A nyár folyamán a pataki hittan
hallgatók hathetes munkatábort csináltak. Üjhely közelében egv 200 méter 
hosszúságú útszakaszt építettek. Fákat kellett előbb kidönteniök, hegvet 
elhordaniok, s úgy megépíteni az útrészt. Sok látogatójuk volt. Többek közt 
Hadnagy Domokos tábornok is, aki elismerésének adott kifejezést a teoló
gusok munkateljesítménye felett.

A testi munka mellett nem feledkeztek meg a szellemiekről sem : neves 
előadók különféle tárgyakról tartottak előttük a délutáni pihenéskor elő
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adásokat. A munkálatok két turnusban folytak, s Üjszászi Kálmán dr. és 
Szabó István theol. tanárok vezették azokat, akik maguk is megfogták a 
csákány nyelét.

A vállalkozást különféle szempontból nézték és magyarázták az illeté
kesek és illetéktelenek. Voltak, akik azt állították, hogy az útépítő mun
kásoktól veszik el a kenyeret a hittanhallgatók. Ezekkel szemben az ifjak 
felefizetésük jótékony célra való fordításával feleltek. Voltak, akik inkább 
majmolást láttak az egészben. Ezekkel szemben a cserkésztáborozásokra 
utaltak a teológusok. Mi pedagógiai szempontból szólunk hozzá a kérdéshez. 
Jónak tartjuk, ha a szellemi munkával foglalkozók megkóstolják a testi 
munkát is, mert így jobban meg fogják becsülni azokat, akik kérges tenyerük 
verejtékes munkájával keresik a kenyerüket. Az útépítés munkája is nehéz 
munka és bibliai jellegű. Nagyon sok idézetet lehetne felhozni a könyvek 
könyvéből az úttal kapcsolatban, önállóságra és fegyelmezettségre nevel 
az irányított, a szervezett munka. Lehet változtatni évről-évre ama foglal
kozások köréből, amelyek a lelkészi falusi élettel közelebbi kapcsolatban 
vannak. Egyébként a testi munkának a pataki iskolában múltja van. A régi 
időben itt szolgadiákok, inaskák is voltak, akik az iskolában a szolgai teendőket 
elvégezték, az úrfi mellett inaskodtak, s mellette, vele együtt tanulva végzett 
emberré lettek. Vezetők és vezetettek régen is a diákság köréből kerültek ki. 
Már az 1621-i törvény ismeri a libi és vini praebitort (a cipó- és borosztót), 
a frumenti praebitort, a cellistát (pincekezelőt). A vásárhelyi száműzetésben 
cursor is volt. E munkálatok végzése (pl. a lótor munkája) nem volt kellemes ; 
az apparitorok munkájától is igyekeztek szabadulni, úgyhogy 1875-ben el is  
törölték az I. éves tógátusok szolgai kötelezettségét, s dolguk végzésére 
pedellusokat fogadnak. így a testi munkának története van a pataki 
iskolában. G. J -

BELFÖLDI LA PSZEM LE
Fizikai és kémiai didaktikai lapok. Szerkeszti Porcsalmy Zoltán. Újpest, 

leánylíceum. V. évfolyam. 1934—35. tanév.
A legtöbb cikk a középiskola céljait szolgálja. Bámulatos sok ötletet 

találunk, hogy lehetne mindig többet és többet és ügyesebben bemutatni és  
tanítani. Sok egyszerű, hasznos tanácstól kezdve a nehezen keresztülvihető 
és talán nem is középiskolába való kísérletekig a legnagyobb változatosságot 
kapjuk. Viták merülnek fel, melyek ezek a lapokon tisztázódnak. Egyik  
főpróbléma most is a munkaoktatás kérdése. Örömmel látjuk, mindig több 
híve lesz, de egyúttal tisztulnak fogalmaink is, mit lehet és mit nem lehet 
követelni ettől az eljárástól. Csapódy Vera igen nagy szolgálatot tett sok 
próbálkozó tanártársának, hogy közzétette kísérleteztető fizikatanításának 
egész menetét. Példáját biztosan követik. Nagy értéke a folyóiratnak azok 
a tudományos értekezések, melyek a legújabb fizikai és kémiai elméleti kér
déseket tárgyalják bő forrásmunka felsorolással, valamint a belföldi és kül
földi irodalom ismertetése.

Dr. Loczka Alajos : A kémia tanításának története című nagy munkája 
folytatódik ebben az évfolyamban is. Ismerteti II. József alatti állapotokat, 
a második Ratiot, az 1848-as minisztérium ténykedését, az „Entwurf“-nak 
1850-ben magyar iskolákra való kiterjesztését. Utóbbi szerint a kémia a 
középiskola mindkét tagozatában a fizika keretében szerepel. Az 1861-ben 
visszaállított helytartótanács tantervében a kémia a növénytannal esik össze 
és belekapcsolódik a felsőfokú fizikába. Eötvös József báró tantervében 
megjelenik mint önálló tárgy külön célkitűzéssel. Szerző részletesen közli a 
tantervet, használatos tankönyveket, iskolák által beszerzett eszközöket. 
Kitűnő az 1871-es Pauler Tivadar-féle tanterv, a kémia önálló tárgy a VI. 
o.-ban, a törvényeket induktív módon, kísérleti alapon tárgyaltatja. Szcrz»
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idézeteket közöl, melyek megállapítják a megfelelő tanár- és tankönyvhiányt. 
Péch Aladár : A fizika a középiskola III. osztályában című cikkében új gon
dolatot vet fel, hogyan lehet a III. oszt. növendékek lelkivilágának megfelelőbb 
módon tanítani a fizikát, kémiát. Az önként felvetődő, egymásból folyó kér
désekre kell feleletet adni. A megszokott sorrend felborul, a két tárgyat 
egybekapcsolja és jó példáját adja az anyag újszerű csoportosításának. —  
Dr. Erdey—Grúz Tibor az elektrolitok újabb elméleteit ismerteti. Az Arrhenius 
elméleténél mutatkozó anomáliákat akarja megszüntetni a Debye—Hückel- 
féle elmélet (1923), mely alapul feltételezi az ionok között fellépő elektrosz
tatikus erőt. Ez hozza létre az ionfelhőt. Az ionfelhővel magyarázható a vezető- 
képességnek a hígítással való, a nagy térerősség és magas frequencia hatására 
hekövetkező változása, sőt ez az elmélet alapja az elektrolitok termodinami
kájának. Csada Imre jó ötletet ajánl ; hogyan tarthatók emlékezetben az 
elektromos egységeknél szereplő váltószámok. — Polczer Kálmán és Bodócs 
István a zárási extraáramról folytatnak igen hasznos vitát. Előbbi szerint 
nincs ilyen, Faraday és más szerzőknek munkájából közöl idézeteket és 
rámutat, mi okozhatta az itt jelentkező zavarokat. Utóbbi igen nagy fel- 
készültséggel a kérdést ismeretelméleti szempontból tárgyalja. Tóth Aladár ; 
„Mozgási kísérletek a lejtőn“ címmel tanulói gyakorlatoknak alkalmas, olcsó 
eljárást ajánl. Üvegcsőben guruló golyót figyelnek. Igazolható az út, sebesség, 
végzetesség képlete. Legpontosabb technikai útmutatást ad. Fraknóg József 
a fizikai munkáltató tanítás eredményeiről számol be. Az egész anyagot tel
jesen a tanulók kísérletére felépítve nem lehet elvégezni. Helyesnek bizonyult 
a Berzsenyi Dániel gimnáziumban követett eljárás. Vannak kötelező, az órában 
elvégzendő kísérletek (VII-ben 15—16, V ili.-ban 10,) és nem kötelező délutáni 
gyakorlatok. Mindegyik feladatot ismerteti, ahogy azokat az 1932—33. és 
1933—34. tanévben elvégezték. — A agy Béla részletes jó tanácsokat ad torziós 
inga összeállítására és hogyan kell a fonál torzióját kiszámítani. — Regős József 
a vegytani munkaoktatás általános elterjedésének akadályait kutatja, cikkével 
az általában emlegetett bajok leküzdésére ad példát, ilyen a tanulók magas 
létszáma, gáz hiánya, eszközhiány, anyagfogyasztás. A Kölcsey-reálgimnázium
IV. o.-ban lefolyt munkatanítási órát ír le. — Az emberi hang középiskoli 
tanításáról értekezik Hegedűs Lajos és Masszi Ferenc. Általában helytelenül 
nyelvsíphoz hasonlítják a hangszereket, pedig „Polster-pfeife“ síphoz hasonló, 
csövét belül két szembenálló rugós párna zárja el, levegő befujásánál a rés 
nyílik, zárul. E felfogással jól magyarázható a magasság, erősség, színezet. -—- 
Nagy L. József az elektromos erővonalak demonstrálására oly módszert ajánl, 
melynél a nagy dielektromos állandójú testecskék csupán az erőtér hatására 
figyelemmel jól követhető idő alatt helyezkednek el. Ismerteti az egész be
rendezést, az erővonalakat vetíti. -— Egy másik cikkében a Phjwe göttingai 
tanszergyár nyári tanfolyamáról számol be. — Holenda Barnabás a positron 
felfedezésének történetét adja. A bór és berilium a sugarak hatására új sugara
kat bocsátanak ki, melyek neutronokból állanak. Erős mágneses térben való 
fényképezéssel rájutottak a positron létezésére. Az új felfedezés szerint két 
ellentétes töltésű részecske létezik, amelyeknek tömege és töltése éppen 
egyenlő. Dirac elmélet ezt magyarázza is. — Bodrossi Lajos a periódusos 
rendszer ügyes szemléltetését adja. — Ercsey Jakab a munkáltató fizika- 
tanítás híve, pontosan meghatározza, mi lehet az elérhető cél. Helyes veze
téssel, munkamegosztással mindig elérhetjük 1—1 óra keretében kitűzött 
célunkat. Részletesen ismertet egy —■ az áram hőhatására vonatkozó munka
órát. — Dr. Koczkás Gyula a Braun-csövet ajánlja a speciális oxcillografok 
pótlására a gyors váliakozású jelenségek demonstrálására. A Braun-cső 
fluoreszkáló ernyőjén közvetlenül figyelhető két változás egyidejű hatása 
következtében keletkező álló kép. Három erre alkalmas kísérletet közöl : 
1. Fázis eltolódás áram és feszültség között önindukció esetén. 2. Hysteresis 
görbe bemutatás. 3. Periódusos alacsony frekvenciájú rezgések. — Pogány- 
János az áram szaggatásának és az egyenirányításnak bemutatásáról (Rollert 
féle oscillograffal) ír röviden. — Péch Aladár szerint a természettudományok 
nem részesülnek a megfelelő megbecsültetésben. Tantervreformok elsősorban
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a humaniórák érdekében jönnek létre. A mai állapot javítását célzó gondo
latok : a természettudományok nevelő értékét jobban kell kidomborítani, 
tanítási módszert javítani, és a természettudományokat osztályonként helye
sebben elrendezni. — Nagy L. József az indukciós áram erőssége és feszült
ségének grafikus ábrázolásához szól hozzá kiegészítésül Tóth L. IV. 4. szám
ban közölt eljárásához. Ötletes összeállítást ajánl. •— Dr. Erdey—Grúz Tibor 
a nehézhidrogénről ír. Felfedezésére a különböző úton meghatározott atom
súlyok közötti kis eltérés vezetett. Előállítása vagy Urey megfigyelése alapján 
történik, mely szerint vizes oldatok elektrolizésekor a fejlődő hidrogénben 
kevesebb nehézhidrogén van, mint a vízben, vagy Hertz eljárásával, mely a 
két hidrogénizotop különböző diffuziósebességén alapszik. — Koch Nándor 
A módszeres kémiai kísérletezésről értekezik. Szerinte kezdő tanárnak sok 
nehézséget kell leküzdeni, jó volna tanfolyamok létesítése és a kémiai tanítás 
vezérkönyvét kiadni. Irányadó szempontok ezeknél lehetnek : kísérletek meg
felelő megválasztása, beállítása, látványos kísérletekben mértékletesség, 
nevelő szempontokból fontos klasszikus kísérletek kiválasztása, a kísérletek 
módszeres beillesztése a tanítás menetébe.

Ezeket az értekezéseket minden füzetben kisebb közlemények egészítik 
ki, főtárgyuk egy-egy kísérlet tökéletesítése.

Budapest. Filarszky Erzsébet.

H A Z A I ÉS K Ü LFÖ LD I IR O D A LO M .
A budapesti tankerület 16. számú értesítője. 1934—35. Közzéteszi 

Dr. Pintér Jenő, kir. főigazgató. 24 lap.
A szokásos beszámolót újra szétküldötte a budapesti tankerület főigaz

gatója, s megint követő nélkül maradt helyes cselekedetében. Egy oldalon az 
év adatait, változásait közli, majd a főigazgatóság személyzetét, ezután követ
keznek a tankerület középiskolái négy oldalon. Követik a statisztikai ki
mutatások harmadfél lapon, itt látjuk, hogy mekkora számban vannak e kerü
letbe tartozó intézetek : 40 középiskola 487 osztállyal, 1049 igazgató és tanár
ral, 21,023 tanulóval igazán olyan hatáskör, mely után csak még nagyobb 
bizalommal és örömmel köszöntjük Pintér főigazgatót újabb megbízatása 
révén nagyobb hatáskörben. A következő hét és fél lap a tanulmányi verse
nyekkel foglalkozik, melynek végső eredményeképpen vezet a budapesti ke
gyesrendi, második helyen az evangélikus, harmadikon a református gim
názium. íme, mind felekezeti iskolák. Végül igazgatás szempontjából nagy 
értéke a füzetnek az utolsó hat oldal, mely az Igazgatás Kézikönyvének pót
lását hozza. Bár minden főigazgatóság adna hasonló beszámolást, gazdag 
adaléka lenne ez a magyar iskolaügy történetének. b. d.

Reitzer Béla : A proletárnevelés kérdéséhez. Szeged, 1935. Megjelent : 
Közlemények a szegedi Ferenc József tudományegyetem pedagógiai-lélektani 
intézetéből, III. szám.

A szerző — mint Várkonyi Hildebrand, a műhöz írt előszavában írja — 
az igazságot akarja szolgálni művével. Tanulmányának egyfelől tisztán elméleti 
szempontja, másrészt a (nagyrészt negatív jellegű) eredmények, amelyeket a 
proletárnevelés egyik jellegzetes írójának vizsgálataiból levont, igazolják a 
műnek fenti sorozatban való megjelentését.

És itt mindjárt, állapítsuk meg, hogy a szerző, a maga elé tűzött feladatot, a 
kérdésnek, elvonatkozott, tiszta értelemmel való vizsgálatát teljesen ilyen 
értelemben oldotta meg. Csak néhány kérdést óhajtott kiragadni a problémá
ból (a centrális jelentőségűeket) egyeseknek csak helyét és határait jelöli meg.

A konkrét mű, melynek alapján a kérdéssel foglalkozott : Edwin Hoernle : 
Grundfragen der proletarischen Erziehung, Berlin, 1929, Verlag der Jugend
internationale.

Reitzer Béla műve két főrészre tagolódik : Az első részben a családi
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nevelés kommunista elméletével és az ezzel felmerülő problémákkal foglal
kozik ; a második részben ,,a proletárnevelés szociológiájának kommunista 
megalapozásával és azokkal a következményekkel, amelyek a proletár művelt
ségideál problémájának sorsát meghatározzák“.

A kommunista neveléselmélet helyzetét a családi nevelésben a kommu
nista teoretikusoknak az a felfogása szabja meg, hogy a magántulajdon eszméjé
vel és tényével a család intézménye belső kapcsolatban van. Az kétségtelen, 
hogy a két intézménynek vannak funkcionális összefüggései, de az is bizonyos, 
hogy mindkét intézménynek — számos közös forrásukon kívül — lényegesen 
eltérő életszférákba nyúló gyökerei vannak. A két intézmény önmagában és 
•egymáshoz való viszonyában a legszélsőségesebb eltéréseket mutatja, mint 
a szerző megállapítja. Ezzel a kommunista elmélet nem számol, és ugyancsak 
zavarban van akkor, amidőn látja, hogy a magántulajdont képviselő gazdasági 
jogi formák változásai nem vonják maguk után a családi szervezet megfelelő 
változását. A szerző kimutatja, hogy a családi együttélés és a társadalom
gazdasági szervezet korrelációja sokszor egyenesen ellentétes értelműek.

Hibás a kommunista neveléselmélet akkor is, amikor a kapitalizmusnak 
a családi életre való befolyását ismerteti. Elmélete szerint a család megszűnt 
termelő közösség lenni, elvesztette létjogosultságát arra is, hogy nevelő- 
közösség legyen. Ott az elmélet hibája, hegy a családi életnek egyik funkcióját 
azonosítja magával a családdal. Holott a termelés is, mint minden más folya
mat (pl. a fajfenntartás) csak keretet talál a családban.

A szerző ezek után alapos kritika tárgyává teszi, vájjon azok az értékek 
és célkitűzések, amelyek a kommunista nevelés fogalmához kapcsolódnak, 
harmonizálnak-e azokkal a tanításokkal, amelyek a családi neveléshez fűződ
nek, azaz : a családi nevelés tényleg elvesztette-e azt a tulajdonságát, hogy 
a nevelés céljainak megvalósítására alkalmas eszköz legyen?

A kommunista elmélet tartalmi egyoldalúsága szerint ®/i* részben el
vesztette. A tények azonban ezzel az elmélettel ellenkeznek. A kommunista 
elmélet azt a hibát követte el, hogy a mostani aktuális világot a régivel méri 
össze, oly célból, hogy az előbbit minél negatívebben jellemezhesse, az utóbbit 
pedig pozitívan idealizálja, hogy a régi polgári világot nemcsak történetileg, 
de értékileg is előbbrevalóvá tegye. így áll elő az a furcsa helyzet, hogy a kom
munista társadalmi ideál konzervatív jelleget mutat és bizonyos nosztalgiával 
mutat rá a korai kapitalizmus kispolgári életformájára, mint valami elveszett 
paradicsomra. Pedig ez az életforma sokkal inkább a magántulajdon elvén 
épült fel, mint a mai indusztriális kapitalizmusban, mely megszülte halálos 
ellenségét, a proletáriátust. E tévedés onnan származik, hogy a kommunista 
neveléselmélet az indusztriális kapitalizmust a kommunizmus végső értékével, 
az egyszerű árutermelő kapitalizmust az indusztrializmussal méri, holott 
mindkettőt a végső értékkel kellene mérnie. A családot mint termelő közösséget 
a gazdasági változások robbantották, azonban mint nevelő közösséget is csak 
a kommunista nevelő számára. A család az a tényező, mely a kommunizmust 
gátolja megvalósulásában. Tehát fel kellett állítani az elméletet : hogy ez az a 
keret, amely a gyermeket gazdasági tekintetben kizsákmányolja.

A ma gyermeke és az apák között bizonyos ellentétek vannak, de e dif
ferenciákat kizsákmányoló ellentétre visszavezetni abszurd dolog lenne.

A szülők, gyermekeiknek munkára való fogását, ameddig lehet, húzzák- 
halasztják. E tény mellett bizonyít az iskoláztatás is. A kommunista nevelés- 
elmélet erre a körülményre is kimondja a maga véleményét : t. i. hogy az 
mkoláztatás is a kapitalista érdekeket szolgálja, mert a fejlett indusztrializmus 
isegkívánja az intellektuális felkészültséget. A kommunista elmélet nem fel, 
hanem elszabadítani akarja a gyermeket, nevelésszociológiájuk tétele szerint : 
a családi élet mai formájában a kommunista társadalomban automatikusan 
megszűnik, és a szülőknek gyermekeikhez való viszonya egészen más színezetet 
nyer. Tegvük fel, hogy ez igaz volna, még nem bizonyítaná azt, hogy a prole
tariátus érdeke kívánná azt a kapitalista államban. A tétel pusztán csak a 
kommunista elmélet család-elutasító álláspontját igazolja. Egyben azonban
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e tétel a kritikus számára fő archimedesi pont a kommunista nevelésszociológia 
zárt világának teljes kiforgatására. Amikor a család automatikusan meg
szűnnék, a kapitalista társadalom gazdasági rendjének megszűntével, miért 
nem összpontosítja a kommunizmus ez utóbbi ellen minden erejét. Azért, mert 
sehol sem találjuk bizonyítva a kommunista nevelésszociológiában, vagy 
akár Hoernlénél, hogy a gazdaság társadalmi szervezete és a család struk
túrája között akár oksági kapcsolat, akár egyirányú funkcióösszefüggés 
állna fenn.

Ha a kommunista nevelő azt mondaná (nem fogja azonban mondani !), 
elismerem, hogy a szocialista társadalmi gazdasági rend nem hozza magával 
szükségképpen a családi életforma és nevelés változását, de ezt mi fogjuk 
megváltoztatni, a nevelésről elképzelt ideáljaink értelmében — ez a nyílt 
vallomás tisztább nevelésszociológiai fogalmakat árulna el.

Fentiekben érintettem a Reitzer művének első részében elmondottakat, 
fölötte vázlatosan — itt-ott szó szerint. Helyszűke miatt a többi részeket 
csak megnevezem : II. A családi nevelés elméletének helye a marxizmus 
rendszerében, III. A marxista elmélet kompromisszuma a családi nevelés 
kérdésében, IV. A kommunizmus nevelési programmja, V. A proletár művelt
ségideál.

Szerző mind e problémákat éles logikával veszi bonckés alá, mely alatt, 
a kommunista nevelés minden tétele kártyavárként omlik össze. Végül pedig 
kimondja, hogy a kommunista nevelőideológia jellemző vonása, hogy politikai 
természetű, és hogy a jelenségeket az „ellenség-bajtárs“ kategóriáinak szem
üvegén keresztül nézi. vitéz Zerinvdry János.

Számolástanítás az elemi iskola IV., V—VI. osztályában. írta : Bene Lajos 
tanügyi titkár.

Bene Lajos neve nem ismeretlen a tankönyvirodalomban. Utóbbi időben 
különösen a számolástanításról jelent meg több füzete. Az I., II., III. osztályok 
anyagával foglalkozó munkáknak méltó kiegészítése a most megjelent IV., 
V—VI. osztályoknak számolástanítás módszeres feldolgozása. E füzetek át
tanulmányozásakor a tanító nem találkozik újdonságokkal, modern mód
szerekkel és különleges pedagógiai fogásokkal, de tudatára ébred annak, 
hogy eredményes számolástanítás csak sokoldalú szemléltetéssel, következetes 
eljárással és rendszerrel érhető el. Sok olyan útmutatást nyújt a két füzet, 
mely érték a tanító számára. Elméletek helyett tanítási meneteket, rövid 
tanítási vázlatokat közöl, amelyeket a munkában sikeresen fel lehet használni.

A munka megvilágítja a számolástanítás lényegét és különös gondot fordít 
arra, hogy a gyermekek erős számképeket nyerjenek, tisztult fogalmaik alakul
janak ki. Minden sorában arra törekszik a szerző, hogy a gyakorlati életből 
vett példákkal az ismeretet szemléltetve nyújtsa, az életnek tanítson. A szá- 
molástanításnak a logikus gondolkodásra való szoktatása mellett ez a leg
fontosabb követelménye. A füzetek bizonyságtételek a hosszas tapasztalatból 
leszűrt tájékoztatásnak.

Az egyes osztályok anyagát magába foglaló füzetek külön-külön jelentek 
meg. Az V—VI. osztály anyaga egy füzetben van. Az egyes füzetek ára 80 fillér. 
Beszerezhető : Bene Lajos Budapest, csekkszámla 39,365. A szerző a pénz. 
beérkezése után a kívánt munkát bérmentesen küldi meg.

A füzeteket kartársaim figyelmébe a legmelegebben ajánlom, mert ezek
nek ismeretével munkálkodásunkat könnyebbé és eredményesebbé tehetjük.

Gadányi János.
Vom Sinn der Gegenwart. Von dr. Haus Eibl, 1933. Wilhelm Braumüller, 

Wien—Leipzig. 423 oldal.
Eibl a bécsi egyetem tanára rendkívül érdekes munkát bocsátott közre a  

fenti címen, amely korunk szellemét iparkodik megértetni és ezzel kapcso
latban egy új, idealisztikus történetszemléletnek veti meg az alapját. E könyv 
a modern platonizmus egyik legjelentősebb terméke, és bár a katolicizmus 
felé orientálódott, mi protestánsok is sokat tanulhatunk belőle annál is inkább, 
mert mentes minden elfogultságtól és minden ellenszenvtől a protestantiz
mussal szemben. Azt mondja Eibl, hogy az érték fogalmát a történet époly
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kevésbbé nélkülözheti, mint a fizika a kauzalitás fogalmát, avagy a biológia 
a célokra, az egész felé való törekvés (Ganzheitskausalität) gondolatát. A leg
magasabb érték időnként az által válik ismertté, hogy oly korok, amelyekben 
nagyobb összefüggések lesznek láthatókká, reá mutatnak. Ily világtörténeti 
korszakban élünk ma.

Korunk ismét egységes világkép után törekszik. A XIX. század előkészítő 
szerepe után ismét egy metafizikai korszak van ébredőben. Eibl mesteri 
vonásokkal ecseteli a XIX. század gondolatvilágát és művészetét a német 
klasszikus kortól fogva, amely elismerte az értékek rendjét a lermészet felett. 
Ez volt a Haydn, Mozart, Beethoven, Klopstock, Lessing, Goethe, Schiller, 
Kant s Schinkel kora. Majd jött a romantikusok és az atomisztikus társa
dalomtan és a materializmus kora. A stílusok is nagyon változtak. A pozi
tivizmusnak megfelelő impresszionizmust követi a XX. század elején „neue 
Sachlichkeit“, amely a jövő stílusának csiráját rejti magában : Plátó szelle
mében szimbolizálja, hogy a világ magva az örök formák.

Az 1900 óta beálló fordulatot Eibl a „harmadik birodalomnak“ nevezi. 
Ez az antik és keresztyén, amint már Goethe a „Faust“ második részében is 
látta, amely gondolat a szlávoknál a messzianizmus gondolatát öltötte s 
amely gondolat Ibsenben lelte kritikusát. Az új fordulat elsősorban a bölcsé
szeiben talál jellegzetes kifejezésre, s behatóan tárgyalja szerző a kialakuló 
új világképet.

A XIX. század pozitívizmusa csak a tapasztalatot tartotta szem előtt, 
de már a törvény fogalma is több, mint tapasztalati adottság. A világ rendezett 
valóság, s a tudat több, mint a benyomások egyszerű együttléte. De nemcsak 
az új világkép metafizikai és pszichológiai alapjait tárgyalja a szerző, de az 
új fizikai világkép is szóhoz jut, a tér, idő, kauzalitás problémája. Az eukli
deszi tér mellett nem euklideszi terek is gondolhatok. Az idő is relatív. A sko
lasztika szerint az örökkévalóság megállított jelen. A geológiai korszakok az 
idő formájában folytak-e le, midőn élő lény még nem volt ? A tudat fellépése 
előtt lehet-e időről szólni ? A kauzalitás kérdése ismét az idővel függ össze. 
Mindezek súlyos problémák. Érdekes Eibl felfogása a csodáról. Elméletileg 
nem lehet a csodát tagadni, mert a természettörvények megváltozhatatlan- 
ságáról szóló tan megdőlt. A világ egy metafizikai tudat (Isten) teremtése. 
Őt a mi kategóriánkhoz kötött tudatunkkal felfogni nem tudjuk, s ezért az 
általános tapasztalt jelenségektől elütő eseményeket is idézhet elő.

Az új biológiai világkép is beható tárgyalást képez e könyvben. Már Pláto 
tanította, hogy mindennek van metafizikai háttere. Ezt a gondolatot újítja 
fel Driesch, a neo vitai izmus kiváló képviselője, a „Philosophie des Organi
schen“ híres művében. Az entelechia időfeletti lényegiség, amellyel a terv 
fogalma vele jár. A terv pedig mindig magasabb valóságból származik, mint 
az anyag. Az emberben megvan a magasabb értékek felé való törekvés. 
Az ember az élő lények között már az által is külön helyet foglal el, mert 
általa a megvalósítandó, a „keil“ (Ordnung des Seinsollenden) rendje a ter
mészet rendjébe vonódik be és a természetnek és a szabadon, normák után 
cselekvő embernek összműködése következtében a létnek új rétege kelet
kezett : a történelem. Nicolai Hartmann szellemében is az ember feladata az 
értékek megvalósítása. Azokat valósuláshoz segíti. Nélküle csak lehetőségek. 
Az emberben megvan a határtalan felé való törekvés, amely midőn a termé
szetesnek régiójában, az ösztön kielégítését szolgálja, menthetetlenül az egyes 
és a társadalom elfajulásához vezethet, de a szellemi értékek dimenziójában 
az emberi létet felemeli. Az erkölcsi és szellemi értékek a legfontosabbak. 
Az emberek életközössége szereteten és bizalmon alapul. Az a körülmény, 
hogy az ember gazdagabb lesz, ha szellemi javakat igyekszik elérni, és annál 
boldogabb, minél több jóságot terjeszt maga körül, mutatja, hol van az ember 
igazi hazája. Az értékek megvalósulása küzdelmek és katasztrófák által tör
ténik, s ezek alkotják a történelem külső eseményeit. A legmagasabb érték a 
vallásos élmény és a kegyes életet élőnek (Eibl szerint elsősorban a szentek
nek) van közvetlen tapasztalata Istenről.
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Az értékek hierarchikus rendje a következő : gazdasági, egészségi, társa
dalmi, szellemi értékek és a szentséges. Az összes értékek, ha a szentséges 
uralja őket, alkotják az Isten országát, s csak benne éri el az ember igazi és 
legteljesebb méltóságát. A tökéletes társadalom igazságos rangban és meg
felelő rendben ismeri el az értékeket. A Mindenség evolúciója az ember meg
jelenésével nyert értelmet, színt és magyarázatot ; ő képes egyúttal az érté
keket is megValósítani.

A XV. század közepéig ezen axióma uralkodott: az egész, megelőzi a 
részt, az általános, az egyetemes magasabb valóság az egyesnél. Ezt a plátói 
felfogást képviselte a realizmus kora. E stílus kb. 1000 esztendeig uralkodott 
s megtestesítője volt a német római birodalom és a kath. egyház. A következő 
korszak axiómája volt : az egyes megelőzi az egyetemest. Az egyes a tulajdon
képpeni valóság, az egyetemes csupán csak elvonás, név. E korszak látta az 
egységes keresztyén állam felbomlását, a keresztyénség kettéválását, az ókor 
reneszánszát, az atomizmust a természettudományban és a metafizikában, 
az individualizmust, a gazdasági teóriákban a liberálizmust és a kollektíviz
must, végre az államszerződés tanát, amely úgy az abszolutizmusnak, mint 
a  demokráciának az alapja. E kor a nominalizmussal kezdődött, s tart a jelen
korig. Ezt a stílust képviseli a mechanisztikus és a materialisztikus gondol
kodás is, amelynek alapján az emberek összessége is csak tömegnek tekin
tetik. E gondolkodásmód legvégső konzekvenciája a bolsevista társadalom. 
Van ennek a korszaknak is egy nagy teljesítménye, s ez a modern természet- 
tudomány. Eibl c fejtegetéseire csak azt akarjuk megjegyezni, hogy a tudo
mányok haladása, a sokféle problémák és hipothezisek következtében ma 
már nem lehetséges az, hogy minden ember ugyanazt a vallást és világnézetet 
kövesse. Csak az erkölcsi elveknek kell, hogy abszolutak legyenek. Az bizo
nyos, hogy korunk ismét a metafizika felé halad, s a mélyebb belátás követ
keztében elfordult a materializmustól és a naturalizmustól. Kritika és sza
badság nélkül nem lehet tudományos haladás. Meg vagyunk azonban győ
ződve, hogy az általános fogalmak egy metafizikai valóság felé mutatnak ; 
az időben megjelenő természeti tárgyak időtlen metafizikai formák kifejezői ; 
az élő organizmusok időtlen tervek térben és időben megjelenő megvalósu
lásai ; hiszünk plátói eszmékben és arisztotelészi formákban, s ezért a lelkek 
összekapcsoltságukban. Minden lélekből áldás, vagy átok sugároz ki környe- 
ze' éré s minden lélek mindkettőnek befogadója, s nincs a rossznak menthetetle
nül kiszolgáltatva, hanem annak ellentállhat, s a jóság eszközévé válhat. 
Ez már vallási világnézet és a jövőt illetőleg úgy a katolicizmus, mint a protes
tantizmus világnézeti elemeire egyaránt szükségünk van. Oly korszak elején 
állunk, amely azt mondja : a rész csak az egészből érthető. Moszkva mutatja, 
mily abszurdum az az elmélet, amely az ember boldogságát a legmélyebb 
értékre alapítja, a gazdaságira. A jövő a középkor hierarchikus metafizikájá
nak s a reneszánsz óta ápolt tapasztalati tudományok szintéziséből fog állani. 
Az értékek hozzátartoznak a világegyetemhez. Célok, amelyek azért állít
tattak a világba, hogy az életakarat irányt kapjon. Nagy probléma a világon 
levő sok szenvedés, igazságtalanság, gonoszság, a tiszta ész azonban meg
érteti velünk, hogy kell lenni sok oly dolognak, amelyet mi meg nem érthetünk. 
Az Istenben való megnyugvás az egyedüli boldogító s kielégítő világfelfogás. 
Az ember pedig az egyedüli lény a világon, aki a dolgok felett gondolkodik és 
ezért szüksége van megnyugtató világfelfogásra.

A könyv következő része a mai politikai átalakulást tárgyalja ; a bolse- 
vizmus és a békekötések kitűnő kritikája mellett, sajnos a „nagynémet“ 
eszme szolgálatában áll a könyv e része. Nekünk hazánk határainak vissza
állítása az ideálunk és a békekötések révén, az igazság mértékét véve, hazánk 
szenvedett legtöbbet. A gazdasági következményekért a békekötések fele
lősek, mondja a szerző. A békekötések szétdarabolták Közép-Európát s ennek 
eredménye : nagy néptömegek elnyomása. A bolsevizmus borzalmasságai 
ismét onnét erednek, hogy a gazdasági értéket tekinti a legnagyobbnak. 
Az ember azonban szellemi személyiség, és nem degradálható termelőgéppé. 
Ismertetésünket azzal fejezzük be, hogy — eltekintve a második rész nagy-
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német tendenciájától — Eibl munkája nagyon érdekes tanulmány, és sok 
értékes gondolatot rejt magában. Tdllyai ( Koller) István.

I). Hr. Leonhard Fendt : Katechetik. Kieszeli, 1935. 10!! oldal. Fiatal és 
öreg lelkészek között egyaránt népszerű Fendt professzor. Míg berlini lel
kész volt, komoly igehirdető munkájáért szerették. Ő az egyetlen a római 
egyházból átjött szolgatársaink közül, akit senki sem merne kryptokatho- 
licizmussal megvádolni s őszinte lutheránizmusát az őslutheránusok is sokra 
értékelik.

Eddigi munkássága minden oldalról megfelelő elismertetésben részesült, 
a XVI. század liturgiájáról írott könyve olyan standard mű marad még 
évtizedeken át, amelyért hálás lesz neki a liturgia minden kezdő és fejlődöt- 
tebb fokon munkálkodó pályatársa, s az egész német, de talán európai protes
tantizmus magasztalja ó̂ t a£ért, hogy a gyakorló-lelkészek részére a semmi
ből olyan kiváló gyakorlati teológiai folyóiratot teremtett, mint a Pastoral- 
theologie.

Akit ilyen tudományos és elismert népszerűség vesz körül, annak munká
ját fokozottabb figyelemmel várja a szakközönség.

A német, de az európai gyakorlati teológiai munkásság abban a meg
győződésben élt, hogy a katechetikai kérdéseket mintha kimerítette volna a 
tudomány és a gyakorlat eddig ismert irodalma. Az utolsó évtizedben ezen a 
címen nem is jelent meg mű, s azok a tanulmányok, amelyeket a valláslélek
tani iskola, a munkaiskola és Barth képviselői e tárgykör témáinak meg
beszélésére megjelentettek, jelentőségben és hatásban napi és múló sikereket 
értek el csupán. Fendtnek volt bátorsága arra, hogy ilyen körülmények között, 
egyévi nyilvános egyetemi tanári működés után katechetikát írjon, s azt 
ne csak olvassa növendékeinek, hanem meg is jelentesse, s az a meggyőző
désünk, hogy ezzel a művével tudományos fejlődése és tökéletesedése emel
kedését állapítja meg minden olvasó.

A mű érdekességei: Rendszerben nem követi az eddigi megjelent kateche
tikai műveket, könyvét úgy szerkesztette, hogy az leendő, vagy a pálya 
kezdetén álló vallástanárok megindulásánál vezérkönyv legyen, tekintettel 
van a mai német rezsim nemzeti szocialista pedagógiai ideológiára, de rend
szerét szelíden föléje emeli, az evangélikus vallástanítást függetleníti a peda
gógiától, a katechetikában az igét, mint tanítási anyagot fontosabbnak 
tartja a módszernél, felállítja a katechetikai meditáció rendszerét úgy, hogy 
azt kiki kötelezőnek ismerheti magára nézve, ügyesen határvonalat húz az 
igehirdetés és a vallástanítás egyező és különböző munkatevékenységei 
között, tekintettel van a múlt „nagyjainak“ megadott rendszereire, de ön
magát is és olvasóit is ügyesen azok fölé emeli, s a vallástanítás munkáját, 
mint ottani munkát olyan tudományos előkészítés szükségszerűségébe helyezi 
el, a Werdermann által ajánlott katechetisches Pflichtbcwusstsein-t, teo
lógiai és egyházi existenciális síkba helyezi el.

Pompás fejezetek érdekességei egy teológust jelentetnek meg előttünk, 
aki a leendő vallástanártól is azt kívánja meg, hogy teológus legyen, s úgy 
vezeti be a teológia rengetegébe a kezdő vallástanárt, hogy nehány sorban 
teológiai enciklopédiát is ad, a teológiát már végzetteknek is.

A könyv egyetlen gyengéje az anyag megválasztásában s az anyag 
fölött tartótt bírálatában elmondott közlésében fedezhető fel. Nélkülözhető 
lett volna ebben a könyvben mindaz, amit a tananyagról bírálva mondott, 
s az anyag kérdésében elfoglalt kissé határozatlan és labilis álláspontja a mű 
grandiózus egészét egy kissé üti.

Olyan kiválónak'tartjuk e könyvet, hogy ajánljuk a magyar nyelvre 
való lefordítását. De ajánljuk azt is, hogy gyakorlati teológiai tanárok, 
főkép olyanok, akik tanítanak katechetikát, de önmaguk soha vallástanárok 
nem voltak, s a vallástanítás nem lehet annyira lelkiismereti problémájuk, 
mint Fendtnek (aki ugyan szintén nem volt vallástanár soha), hogy ismer
kedjenek meg ezzel a könyvvel. A vele való barátkozás egész bizonyosan 
megtermékenyíti katechetikai óráikat. Dr. H. Gaudy Lászlód
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A budapesti ev. gimnázium tanári karában nagy változások történtek. 
Nyugalomba vonult Mikola Sándor főigazgató, az iskola vezetője és Sulek 
József tanár. Igazgatóvá dr. Koch Istvánt, a jeles történészt választotta meg 
a fenntartó, a két megüresedett mennyiségtan-természettani tanszékre pedig 
dr. Vermes Miklós és dr. Levius Ernő, egyetemi tanársegédeket.

A budapesti ev. leánygimnáziumban újonnan szervezett földrajz-természet- 
rajzi tanszékre dr. Steinert Katalin eddigi óraadó tanárt, angol-német tan
székre pedig Lovas Sarolta óraadó tanárt hívta meg az egvház ; az új latin
történelmi tanszéket pedig dr. Kring Jenő egyetemi tanársegéddel, Doma- 
novszky professzor tanársegédjével töltötte be.

Péter Zoltán debreceni református gimnáziumi tanárt, lapunknak kiváló 
munkatársát, a debreceni Tisza István Tudományegyetem tanácsa folyó 
évi október hó 12-én sub auspiciis Gubernatoris a bölcsészettudományok 
doktorává avatta. A szép kitüntetéshez őszinte szívvel gratulálunk.

Szülői értekezletek a debreceni református leánygimnázium I. osztályai 
számára. A debreceni református leánygimnáziumban dr. Szondy György, 
az I. A) osztályfőnöke, minden hó első szombatján szülői értekezletet tart 
a két első osztályba járó gyermekek szülői számára, amelyeken előadások 
keretében foglalkozik minden, 10—-12 éves leánygyermeket illető nevelői 
kérdéssel. A tanévre megállapított tervezet a következő: S z e p t e m b e r :  A 
középiskola kapujában. (Szülői ház és iskola.) O k t ó b e r :  Hogyan tanít a mai 
iskola, hogyan tanuljon a gyermek odahaza. N o v e m b e r : A gyermek szóra
kozása. D e c e m b e r  : A gyermek olvasmányai. Ajándékok. J a n u á r  : Az osztályzat 
értelme és értéke. F e b r u á r :  A gyermek testi fejlődése. M á r c i u s :  Az otthon 
hatásai. Á p r i l i s : A gyermek és a természet. M á j u s : Az ismétlések lélek
tana. J ú n i u s : A nagv szünidő problémái. Az eddig megtartott két értekez
leten a szülőknek 80°/0-a vett részt, igen érdekes és értékes felszólalásokkal.

A nyíregyházi ev. leánygimnázium új otthonban. Az 1917-ben, a refor
máció négyszázéves fordulója alkalmával alapított leánygimnázium végre 
saját otthonába költözhetett. 1926-ig az ev. elemi iskola vendégszeretetét 
élvezte, ahol délelőtt öt, délután három osztályban folyt a tanítás. Nagy for
dulatot és haladást jelentett az iskola életében, amikor 1926-ban bérbevehette 
a város egyik bérházát, ahol most már csak délelőtt folyt a tanítás. Ez a meg
oldás azonban még mindig nem volt ideálisnak és véglegesnek tekinthető, 
mert a tantermek szűkek és kicsinyek, a szertárak — az iskola igen szerény 
felszerelése ellenére is — zsúfoltak voltak. Hála az intézeti igazgatók takaré
kosságának és körültekintésének, az iskola fennállásának rövid és nehéz tizen
nyolc esztendeje alatt annyit tudott megtakarítani, hogy e nyáron Münnich 
Aladár műépítész nagyszabású és modern tervei alapján felépülhetett az új 
iskolaépület egyik szárnya, s így a tanulóifjúság végre tágas és hygiénikus 
tantermekhez, a szertárak jobb és megfelelőbb elhelyezéshez jutottak. —- 
De nemcsak Adorján Ferenc nyugalmazott és Weiszer Gyula jelenlegi igazgatóé 
az érdem, hogy a leánygimnázium ilyen gyors fejlődést mutathat fel, hanem 
a tanári karé is. Azoké a tanároké, akik a vázolt mostoha körülmények között, 
lemondva a munkát könnyítő taneszközök javarészéről, önmegtagadó fárado
zásukkal jó hírnevet szereztek az iskolának Nyíregyháza falain túl is, s ezzel 
biztosították az intézet fennmaradását. Az új épület ünnepélyes felavatását 
D. Geduly Henrik püspök úr végezte szeptember 9-én az iskolaév megnyitása 
alkalmával, számos tanügybarát és érdeklődő jelenlétében. Ugyanakkor egy, 
az intézet rövid történetét tartalmazó okmányt helyeztek el az épület falában.

—  yg —
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Középiskolai tanárok tanulmányútja Xénietországban. Az elmúlt nyáron 
július 10-étől 16 napig tartó tanulmányutat rendezett a „magyar-német 
főiskolai útbaigazító iroda“, „Akademische Auslandsstelle“. A tanulmányúton 
tizennyolc középiskolai tanár és tanárnő vett részt. Debrecenből négy, Szeged
ről kettő, Győrből kettő, Mezőkövesdről egv, a többiek budapestiek voltak. 
A tanulmányutat dr. Grund Henrik, a szegedi egyetem német lektora vezette. 
Az utazás a legmintaszerűbben, igazi német alapossággal volt megrendezve. 
A berlini központ irányította az egészet, minden állomáson két-három egye
temi hallgató, vagy ahol főiskola nem volt, ott városi tanácsosok, idegenfor
galmi hivatalok vezetői, esetleg hivatásos vezetők vártak, akik az elszállásolást 
s a kalauzolást is intézték. így jó szállást, jó élelmezést kaptunk, s a rendelke
zésünkre álló rövid idő alatt a lehető legtöbbet láttunk és tanultunk. Meg
néztük Drezda világhírű képtárát, gyűjteményeit. Lipcse hatalmas méretű 
könyvkiadó-házát, „Deutsche Bücherei“, ahová 1912 óta minden belföldi és 
külföldi német kiadvány példányai összegyűjtőinek, csak évenként 60—-70,000, 
már egy millión felül van a könyvek száma, 4000 folyóirat jár. Gyönyörködtünk 
Naumburg híres dómjában, a bájos kis egyetemi városban, Jená-ban. Sajnos, 
a Zeiss-műveket nem lehetett megnézni, mert szombat délután nem voltak 
munkában, de a híres planetáriumban a csillagászattant megtanultuk dióhéi- 
ban. A nagy költők emlékein élő Weimarbao a Goethe—Schiller-házak mellett 
minket a Liszt lakása és emlékei érdekeltek legjobban. A virágok városa, 
Erfurt után, a szebbnél szebb középkori német tipikus házakkal ékes Nord- 
hausen, Wernigerode, Hannover s talán a legszebb Hildesheim következtek ; 
közben pihenőül Közép-Németország legmagasabb hegyére, az 1140 méter 
magas Brockenre vitt fel utunk. Hamburg kikötőjének méretei, felhőkarcolói : 
a 6—8 emeletes iroda-házak, az Elba alagút feledhetetlen benyomást tettek 
reánk. A Hanza-városok Lübeck—Restock, és egy kis keleti tengeri utazás, 
Warnemündében fürdés helyett a tenger viharos hullámzásának élvezése után 
a főváros Berlin jött a maga óriási méreteivel, földalatti villamos forgalmával. 
Az Alexander Platzon öt vonatközlekedés egvmás alatt, földfeletti, utcai vil
lamos és három földalatti, a legalsó 16 m.-rel az utca szintje alatt. Potsdam 
kastélyai után végül Boroszló volt utolsó állomásunk, a remek városházák 
közt is kimagasló városházával.

Mindenütt rend, tisztaság ; Berlinben, Rostockban óriási építkezési lázat 
láttunk. Bemutatták Lipcsében a nagyszabású telepítéseket „Einsiedlung“, 
ahol ezer számra építenek a munkanélküliek számára kedves otthonokat ; 
erről sokat lehetne beszélni, hogy hogyan érték el a munkanélküliek számának 
hat millióról állítólag másfél millióra való leszorítását.

A tanulságos út után a jól egybehangolt tanártársak a jövő évben Német
ország más részeibe rendezendő tanulmányút reményével váltak el.

Jaktics István.
Sárospataki hírek. A sárospataki református főiskola bronz-szobrot állí

tott II. Rákóczi Ferencnek a főiskola előtti téren. A szobor Horváth Géza 
szobrászművész alkotása. A leleplezés okt. 6-án fényes keretek között történt 
meg, a sárospataki hősi halottak szobrának felavatásával egyidejűleg. A két 
művészi szobor nagyban emeli Sárospatak szépségét.

A sárospataki főiskola tanári kara a múlt iskolai évben nagysikerű előadás- 
sorozatot rendezett „Péntek esték“ címen. Az előadássorozatot ez évben is 
megrendezik. Ezúttal a következő előadások kerülnek sorra: A százéves 
Kalevala. Horatius. Liszt Ferenc. Az író és olvasó jogai. A falu szerepe a 
magyar szellemi élet alakításában. A magyar középosztály kulturális felelős
sége.

Dr. Olpp, a forróégövi betegségek kiváló szaktudósa, aki 9 évig vezette 
Kínában a missziós kórházat, magyarországi látogatása során Sárospatakot 
is felkereste, és a tanári kar és ifjúság előtt nagyon értékes vetítettképes elő
adást tartott missziói területen végzett nagy munkásságáról.
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Hadigondozásunk. Dr. Paródi Jenő, min. tan. Különlenyomat a Magyar 
Szemle 1935. évi júliusi számából. Rövid 14 lapon tömören tárja elénk ennek 
a nemzetmentő munkának egész alakulását. Kiemeli, milyen ismeretlen valami 
volt még a világháború előtt, s alatt is a hadigondozás. S mint küzdötte fel 
Magyarország magát igen előkelő helyre ebben az irányban is. Az adatokkal 
igazolt, kitűnő magyarsággal írt munkát minden magyar tanár érdeklődéssel 
olvashatja, s tanulsággal használhatja fel. A református tanár fia, kolozsvári 
református kollégium hű tanulója, volt növendékeinek megmozgatója meg
érdemli azt, hogy művéről a protestáns tanárság lapja is tudomást vegyen.

A magyarországi tanítók Kötvös-alapjának biztosítási osztálya módot 
nyújt valamennyi tényleges és nyugdíjas tanügyi alkalmazottnak és hozzá
tartozóinak, hogy önmaguk és családjuk jövőjéről fillérek ellenében gondos
kodhassanak. A Biztosítási-osztály keretében ezidőszerint : I. T e m e t k e z é s i ,  
II. c s a l á d b i z t o s í l á s i ,  III. t a k a r é k - ,  IV. g y e r m e k b i z t o s í t á s i  osztályok, illetve tago
zatok állanak a belépni kívánók rendelkezésére. Biztosítások o r v o s i  v i z s g á l a t  
n é l k ü l  havi 1—5.—• pengőig köthetők. O r v o s i  v i z s g á l a t t a l  m a g a s a b b  d í j a k  m e l 
let t  is  be lehel  l é p n i .  Gyermekbiztosítási osztályunkba minden korlátozás nél
kül, valamennyi 12. életévét be nem töltött gyermeket felveszünk. Belépési 
illeték egyszer és mindenkorra 1.— pengő. Gyermekbiztosításoknál 2.— pengő 
kötvényiileték fizetendő, melynek ellenében m i n d e n  b i z t o s í t o t t  g y e r m e k  k ü l ö n  
p e r s e l y t  is  k a p .  Nyugdíjas és állásnélküli kartársak a taggyüjtésben való közre
működéssel jelentős mellékjövedelemre tehetnek szert. Érdeklődőknek kész
séggel nyújtunk felvilágosítást ! Kérjen még ma tájékoztatót az Eötvös-alap 
Biztosítási Osztályától : Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 47. Az Eötvös-alap 
székházában.

Sajtó alatt van és 1936 januárjára minden emberi bizonysággal megjele
nik a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Református- 
Hittudományi Kara professzorainak és doktorainak K á l v i n  é s  a  k á l v i n i z m u s  
című kötete, amelyet a kar az Institutio négyszázados jubileuma alkalmából 
bocsát közre. A kötet dolgozótársai: Csánki B., Varga Zs., Csikesz S., Kállay K., 
Erdős K., Révész I., Vasady B., Lang A., Payr S., Ferenczy K., Incze G., 
Marton J., Miklós Ö., Musnai L., Nagy G., Pongrácz J., Soós B., Szabó Z., 
Tóth E., Tóth L., Török I., Zsíros J. — Tartalmazni fog Kálvinról és a kálvi- 
nizmusról szóló, egyetemes és magyar vonatkozású tudományos értekezéseket, 
amelyek reformátorunk alakját és gondolkozását, valamint hatásait a leg
különbözőbb oldalakról világítják meg s tárgyuknál és feldolgozásuknál! 
fogva nemcsak a magyar, de a külföldi tudományos irodalomban is újdonságot 
jelentenek. Éppen ezért minden egyes dolgozat idegennyelvű kivonattal 
is ki lesz egészítve. A ritka értékes irodalmi jelenségre, amelynek kiadása 
D e b r e c e n  sz .  k i r .  v á r o s  é s  a  T i s z á n t ú l i  r e f o r m á t u s  e g y h á z k e r ü l e t  n y o m d a v á l l a 
l a t á n a k  áldozatkészségét dicséri, nyomatékosan felhívjuk az egyházak, 
iskolák, könyvtárak, a lelkipásztorok és minden érdeklődő művelt református 
egyháztag figyelmét. Kálvint nem elég dicsekedéssel emlegetni, őt ismerni és 
tanulmányozni kell. A mű lexikon (19x27 cm.) nagyságban, díszes, egész 
vászonkötésben fog megjelenni. A hatalmas kötet ára előre megrendelve 12 P, 
mely összeg havi 2 P-jével is befizethető fentemlített vállalattól (Debrecen, 
Böszörményi-út 6. sz.) kért postai befizető lapon. A mű ára megjelenés után 
kötelenként 15 P. Theologus ifjak, a főiskola igazgatója által igazolt esetben 
9 P-ért rendelhetik meg a művet, havi 3 P-s előre befizetett részletre.

Ingyen kapják lapunk olvasói dr. Gerőcz Kálmán : „ A  j i l o z ó j i a  a l a p t a n a “ 
című 336 oldalas művét, míg az ezen célra szolgáló készlet tart, ha postai, 
csomagolási, fűzési stb. költségekre postán 50 fillért szerző címére (Sátoralja
újhely) megküldenek.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 193&



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1935. évi 
április ifi-tói 1935. évi szeptember 15-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1932-re : Oláh Miklós 4-—• P. 1933-ra : Wagner Géza 
41— P, Klaniczay Sándor 4‘— P, Ihász József 4-— P. 1934-re .- 
Keresztesi Lajos 4 ‘— P, Korim Kálmán 4'— P, Lang János 4-— P, 
Nádor Jenő 4’— P, Ponyiczky Zoltán 4-— P, Raskó Kálmán 4-— P, 
Revuczky Vilmos 4‘— P, Söjtüri Károly 4•— P, Szabolcs Károly 
4’— P, Tóthfalusi Aladár 4'— P, dr. Bogsch Sándor 4•— P, v. dr. 
Dengelegi Lajos 4-— P, dr. Gyóni Ferenc 4‘— P, Ihász József 2-— P, 
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dr. Losonczi Zoltán 4-— P, Ainbrózy Géza 4’—• P, Dubszinay Izabella 
4’— P, Fehér Gábor 4-— P, Fehér Gáborné 4•— P, dr. Gáspár Margit 
44— P, Karner Emilia 4-— P, dr. Kováeh Lászlóné 4-— P, Molnár 
Róza 4-— P, Rezessy Zoltán 4-— P, dr. Röder Ede 4•— P, dr. Ruh- 
mann Károlyné 4•— P, Szenészi Gyula 4’—• P, Weiszer Gyula 4•— P, 
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dr. Gacsály Sándor 4*— P, dr. Kiss László 4‘—■ P, Máczay Lajos 
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Sándor 4*— P, dr. Sziklay László 4-— P, Tóth István 4-— P, Valent 
József 4•— P, Varga József 4-— P, Zsolnai Vilmos 4-— P.

Tanulók utáni járulékok 1934—35. tanévre : aszódi reálgimnázium 
136--— P, bonyhádi reálgimnázium 120-— P, soproni gimnázium 
pótlólag 2‘40 P, szarvasi gimnázium 133‘60 P.

Kilczer Gyula.
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A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M E G JE LE N IK  évenként 10 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkülrTtz egyesületi tagdíj fejében jár.

K É ZIR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz ( Buda
pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

A Z  E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P  60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához 
( Budapest, V II., Vilma királynő-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P  évi tagsági díj.

A PR O TE STÁ N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.



Vitéz dr. Bessenyei La jos : H o ra tius  magyarsága. 3 8 5

Horatius magyarsága.*

„Non omnis moriar, mnllaque pars mei 
Vitabit Libitinam,. .

énekelte Horatius maga-magáról : „nem logok meghalni egészen, 
lényemnek nagyobb, jobbik része ki fogja kerülni az enyészetet“ . 
Ez a „múlta pars“, Horatius lelkisége tulajdonképpen az ő müvei, 
amelyek alkotójuknak halhatatlanságot nyújto ttak  és biztosítanak. 
A világirodalomban talán egyetlen egy másik apotheosis sem bizo
nyult annyira igaznak és valónak, mint ez a költemény, az Ódák. 
III. 30. verse, amelyben Horatius látnoki szeme oly csudálatosán 
pillantott bele a messze jövőbe, az idők végtelenségébe. Hiszen 
mostanság e kerek világon mindenfelé ünnepük az ő 2000 . születés
napját, és így az ő elméjének „monumentumát“ — „non potuit 
diruere innumerabilis annorum series et fuga temporum“. Petőfi 
is belesejdít a „Jövendölés“ c. versében a távoli időkbe. Álmában 
„szárnyai nőttek, s átrepülte a levegőt, a végtelent“ ; az anya ez 
álom boldog titká t egy hosszúra nyúló földi életben véli feltalálni, 
de mikor évek múltán a híres költővé lett ifjú halálos beteg lesz, az 
álmokat hazugoknak vádoló anyát a haldokló költő így vigasztalja :

,,Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél :
Dicső neve költő fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.“

íme, Petőfi lantján is felcsendül a halhatatlanság megérzése, 
bár nem olyan erősen megszemélyesítve, önmagára vonatkoztatva, 
mint Horatiusnál. Sőt a „magyar Horatius“ , Berzsenyi Dániel 
„Barátimhoz“ c. költeményében máskor erősszavú lantján halkan 
szintén megpendít egy húrt, mikor „félreteszi leszbosi lantját“,

* Folyó évi december hó 8-án lesz Qu. Horatius Flaccusnak, a római 
irodalom legnagyobb lírikusa születésének kétezer esztendős évfordulója. 
Ebből az alkalomból Szemlénk is áldozni kíván a halhatatlan költő emléké
nek. Leghivatottabb munkatársunkat, vitéz 1r. Bessenyei Lajos kir. tanker, 
főigazgató urat kértük fel ez emlékezés megírására, aki szíves készséggel 
bocsátotta rendelkezésünkre azon ünnepi beszédének szövegét, amelyet a 
debreceni református leánygimnázium és fiúgimnázium által folyó évi március 
30-án közösen rendezett Horatius-ünnepélyen tartott. (Szert:.)

1
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azaz búcsúzik a költéstől, és nem kíván magának koszorús hírt, nevet, 
csak puszta érdeklődést, tetszést a nemzet bölcseitől, s azzal végzi 
szerény jóslatát :

,,Alkotmánytok örök talpkövéhez teszem
E  morzsát, s az idők harcai közt megáll

Horatius azonban boldog önérzettel zengette, hogy híre-neve 
egyre nőni fog, míg az örök város, Róma, állani fog. És ez a jóslat 
be is vált.

Miben van a Horatius nagysága?
Erre most és it t  igen röviden fogok válaszolni. Lehetne e kér

désről órákon át fejtegetést adni és köteteket írni, de mi elégedjünk 
meg némi vázlattal, ami csak két részletre nyújt némi tájékoztatást. 
Az egyik Horatiusnak a római, a másik a magyar irodalomban kívánja 
megjelölni a helyét.

Ferrero, a legújabb olasz történetírás kiváló és világhírű mestere, 
„Róma nagysága és hanyatlása“ c. művében Róma századokon át 
tartó hatalmának kulcsát abban találja meg, hogy „annyi háború 
tartam a alatt is megmaradt földművelő, arisztokratikus és harcos 
társadalomnak“ . Ez azt jelenti, hogy amíg ezek az erények a római 
népiélekben teljes virágzásban voltak, addig a római állam fejlődése 
folyton emelkedett ; amint azonban ezek kezdtek elerőtlenedni, a baj 
beállott, és nem is szűnt meg a végső pusztulásig, a birodalom buká
sáig. S ezt a lejtőre jutást, a veszedelem beállását — íme ! — Hora
tius századokkal előbb megérezte, megjósolta, és szerette volna min
den erejének latbavetésével megakadályozni. Különböző műveiben 
hol itt, hol ott hangzanak fel a baljóslatú szavak, melyek rám utat
nak a rómaiak végzetes züllésére ; de sehol olyan megrázó erővel, 
olyan félelmetes és megdöbbentő bizonyossággal nem zendülnek meg, 
mint az úgynevezett „római ódákban“ (Carm. III. 1—6 .). Ezekben 
csudálatos fenségben és megragadó, ellenállhatlan lendülettel vetíti 
fel a rómaiak elé az ősök kiváló erényeit : continentia, angusta 
pauperies, iustitia, lene consilium, amor patriae, timor deorum ; 
különösen az ifjúságra kíván hatni, a jövendő államra : „carmina 
non prius audita Musarum sacerdos virginibus puerisque canto“ , 
hogy így a korabeli ifjúságot próbálja visszatéríteni az ősök halha
tatlan erényeire. De maga Horatius is érzi, hogy mindez és minden 
hasztalan már, a római nép sorsa meg van pecsételve, mert a III. 
6 . óda utolsó strófájában búsan végezi be : „aetas parentum peior 
avis túlit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem“, tehát 
a züllés, a rothadás haladni fog tovább fokozatosan és feltartóz- 
tathatlanul. Ezt a prófétai előrelátást, ezt a „divinum vaticinium“-ot 
tartom Horatius legnemzetibb sajátságának és legnagyobb költői érté
kének, mely őt örökre halhatatlanná tette  „orbi et urbi“ . Belelát 
nemzete lelkének életfolyamatába rendkívüli és emberfeletti élesség
gel vissza a múltba, amelynek megfejti szédítően ívelő nagysága titkait, 
és előre a jövőbe, amelyben felelemzi a végzetes összeomlás szörnyű
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séges okait. Más költők lehettek és voltak neki Versenytársai alaki 
tökéletességben, tartalmi gazdagságban, erkölcsi tisztaságban, sőt 
egyik-másik vonatkozásban felül is m úlhatták őt, de a római nemzeti 
léleknek érzékenyebb felfogója, igazabb megszólaltatója, bölcsebb 
látnoka, nagyobb megszemélyesítője nem volt nála egy sem.

És milyen különösen és furcsán fog hangzani, hogy Horatiust 
mi itt és most, Debrecenben és kétezer évvel születése után, az előbb 
elmondottak ellenére, mikor őt, mint a római nemzeti lélek legnagyobb 
költőjét méltattuk, ugyanakkor, mint magyar nemzeti költőt is ünne
pelhetjük. És pedig ez nem olcsó elméskedés, üres szólás, merész állí
tás, hanem a legkomolyabb valóság. Mennél nagyobb, kiválóbb egy 
művész, mennél értékesebbek alkotásai az egyetemes emberi köz- 
művelődés szempontjából, annál igazabban nemzeti az ízig-vérig. 
Homeros, Pheidias, Rafael, Shakespeare, Goethe és sok-sok más 
lángelme igazolja, bizonyítja ezt a megállapítást. Horatius is első
renden római költő, de e mellett megtermékenyítette az egész világ- 
irodalmat. Azonban hatása sehol és soha olyan jelentékeny, meg
gazdagító és egyben annyira nevelő nem volt, mint a mi irodalmunk
ban. A XVIII. század végén a deákos iskola egyenesen Horatiusra 
támaszkodik főképpen ; de leghűségesebb követője és mégis leg
önállóbb tanítványa Berzsenyi. Azonban ezeken kívül is egész sereg 
költőnkre gyakorolt Horatius kisebb és nagyobb befolyást. És hatá
sának értéke nem a puszta utánzás kiváltásában nyilatkozik meg, 
hanem azon rokon szellemtörténeti mozzanatban, hogy Berzsenyi 
a süllyedő magyarságot éppen úgy ostorozza, és próbálja új életre 
felrázni, mint Horatius Augustus bűnös nemzedékét. A korszakok 
lelkének e rokonsága szembetűnő és vitathatatlan. S míg Horatius 
és társai hiába feszítették mellüket szembe a vesztébe rohanó római 
nemzetnek, addig Berzsenyi és társai egy tüneményes reformmozgal
mat indítanak meg, mely a magyarság „aurea aetas“-át eredményezi. 
Van tehát Horatius szellemének is része a XIX. századbeli magyar 
újjászületésben, és ha tisztességadással áldozunk ma emlékezetének, 
akkor nem feledkezhetünk meg halhatatlansága koszorújának ezen 
virágjáról sem.

Műsorunk utolsó számaként előadatjuk Sophokles Antigonéjá
nak egy részletét görögül : így akarunk e mai ünnepélyünkhöz mintegy 
klasszikus levegőt teremteni. E görög tragédia SíÚTcpov-já-
ban — 614. sor —* ezt mondja Sophokles :

„ . . . c.:j 8 s v  é p í t i ' .

ihxti&v jíiÓTw 7tá;j-sAÓ Y  sxtö ; árra;“ , ami magyarul ezt jelenti : 
„Semmi szertelen nagyság nem jár a halandók életében csapástól 
mentesen.“ Ez egy megdönthetetlen igazság, mely alól nincs kivétel. 
Horatius azonban életében és életével mindig az „aurea mediocritas“ 
megszemélyesítője volt, és sohasem tört „szertelen nagyságra“ . 
Sem vagyonban, sem élvezetben, sem állásban nem voltak elérhetet
len vágyai, hanem nagyon is mérsékelte mindezeket: megelégedett a 
maga kies tiburi földecskéjével, örült a mindennapi egyszerű örömök-

í*
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nek, a császár titkárságát nem fogadta el, iparkodott boldog lenni 
„procul negotiis“ . Ez a szerény, félrehúzódó, magánosságot kedvelő 
költő éppen azért „mentes maradt a csapástól“ : Ivr.zq, áf-x; élt és halt. 
Még e tekintetben is irígylésreméltó ember. Csak talán dicsőségben 
közelítette meg a „szertelen nagyság“ határait, hiszen —• íme — 
kétezer év múltán is igaz tisztességadással hódolunk emlékezetének. 
Apotheosisa nem merészelt e téren sem túlságos méretekbe szár
nyalni, az arany középszerűség mérsékelte dicsőségvágyának röptét 
is, és viszonzásul a sors megajándékozta téren és időn túl haladó 
halhatatlansággal. Igaza volt és lesz is Horatiusnak : „non omnis 
mortuus e s t !“

Vitéz dr. Bessenyei Lajos.

Áprily Lajos verseinek olvasásakor.

Mint a mai élet óriási kérdéseinek homályában válasz után 
hallgatódzó modern emberfia, mindig nagy gyönyörűséggel olvastam 
Áprily Lajos verseit. Emberi fájdalmának verssé vergődésében meg
találtam a mi mondanivalóinkat. Az ő verseiben a mi szívünk küszö
bén rekedt szavaink nyertek szépséggé tisztulva örök formát.

Mint tanárember azonban még külön is rokonnak érzem Áprily 
költői lelkiségét a magaméval, a magunkéval. Maga is a művelődés 
körében munkálkodik, s így fantáziájának képzeti elemeit is abból 
meríti. Épen ezért csak a művelt emberek élvezhetik a verseit mara
déktalan megértésből fakadó esztétikai örömmel. Képzettársításának 
anyagát az egész emberi kultúra adja, szűkebben az irodalom, 
tágabban a természetismeret kereteiben. A közfelfogásban holt isko
lai anyag nála az élettel élénk viszonylatban álló, közértékű kincs. 
Szimbolisztikája csak azok előtt világosodik meg egész mélysé
gében, akik az irodalomtörténetben is járatosak. Róla igazán elmond
hatjuk, hogy az írástudók költője. Ez azonban semmiesetre sem jelenti 
azt, hogy hatóköre szűknek rendeltetett. Legalábbis önmagából 
kiindulólag nem. Hiszen a középiskola ismeretvilágával rendel
kező közönség már olvashatja, s ez manapság már elég tág kört jelent. 
A választottak olvasmányává inkább az a finomság teszi az ő kötetét, 
amely az asszosziációs elemek összefűzésében nyilvánul a költőnél, 
olvasójánál pedig ez elemek hangulati egymáshoztartozásának 
felismerésében.

Legkülönösebben azonban az fogott meg olvasásakor, hogy az 
antik kultúra, az óklasszikai műveltség iskolásnak csúfolt irodalmi 
és történeti vonatkozásai Áprily szimbolisztikus ábrázolásaiban 
mennyire a tudatvilágának a felszínén, annak előterében fekszenek. 
Mintha csak az imént érettségizett volna a humán tárgyakból. 
Szinte diákosnak mondhatnám a fantáziáját, de tán még inkább 
deákosnak. Ügy érzik, hogy a hegyek fenségén és a virágok személyes
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ismeretségén túl elsősorban a könyvek azok, amelyekből képzet
kincse telítkezett.

Engedi csend...
Belőled jöttek a könyvtár-homályban
Öreg könyvekbe bűvölt szellemek. (Enyedi csend.)

Életének s így költészetének főmozzanatai között erős hang- 
súlyozást nyer tanársorsának iskolához kötöttsége, s ez sokat meg
magyaráz.

Kollégium. Langyos hullámú évek,
Remete-sors csöndes tanár-soron. (Utcák.)

Öregdiákok báli éjszakájának éjfélutáni mély szilenciumában 
az ókollégium alatt egykori diáktársának, domine Joó Józsefnek 
halott emlékét idézi, akivel annak idején

. . .  az erdőkig kimentünk
hangos fiúkkal várni márciust
. . .  s dísztelen diákszobákban
Aranyt olvastunk s Horatiusi. (Szilencium.)

Amikor a nagyváros tűzfalai közül november mindszentjén 
egy otthoni dísztelen sír gondja égeti, emlékezése koszorúját át
hajítja a messzeségen. Temetői nyúlnyomok, aranybogár a bodza
fán, őszi szőlőkarikázás. . .  s emlékei közepette már hallja is, amint

A labdázó fiúk zaját
Szél hozza a kollégiumból. (Mindszent.)

A diákkor kirándulásai, bogarászó, ásványszedő és virággyüjtő 
élményes alkalmai, diákosan daktiluszos dithirambussá fakadnak 
líráján :

A nap tüze, látod
A fürge diákot
A hegyre kicsalta : a csúcsra kiállt. (Március.)

A tisztaszívű ember gyermeki örömök felé fordulása a hóolvadás 
tavaszi örömében tréfás jambusokban ujjong :

Papok jöttek diákcsapattal.. .
S pajzán diák s komoly barát. . .
Csatát kezdettek, hócsatát. (Tavaszi háború.)

Ez a jóságos természet vigasztalja meg az idegenbe szakadt 
kisdiákot is magányában :

Ha kis kemény vaságyban 
A kisdiák zokog,
(az Őrhegy) magához inti lágyan 
S szemébe mosolyog. (Kisváros.)
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Versei között szétszórtan, szinte a régiségtankönyv sárga lap
jairól élednek meg a holtnak tanult reáliák : . .Fent a vak vihar
mennyköveket szórt ballistáival.“ — A háború néki Marsfogat; 
a gyászének tényleg elégia ; legbánatosabban a tibia hangja búg. 
Szemében a művészt Pheidias jelenti. Nála a titánok nemcsak nagyok, 
de tényleg meg is halnak. A glóriát, az echót és a nosztalgiát saját 
magyar szavainak érzi, hangulati pótolhatatlanságuk miatt. Dithi- 
rambus, daktilusz, ritmus. . .  a stilisztika-könyv műszavainak köl
csönöz új életet. De a poétika elnyűtt kategóriái is megvilágosodnak :

Vesztett csaták u tá n ...
Eposzból így lett rettentő szatíra. (Árpád.)

Aki annak idején iskolásán nem értette meg, itt nlegérezheti 
a terminusok igazi jelentését; a költői ellentétbeállítás a legvilágo
sabb magyarázat.

S ha törpe öndícséret 
Lent himnuszába fog,
Ajkán szatíra ébred
S az Őrhegy mosolyog. (Kisváros.)

A klasszikus nevű aszfodéloszok, paeoniák és Íriszek, sőt még 
a pálma-kövület, a „sabal maior“ (Ma milyen szép vagy) is elveszí
tik papírszagukat. íme a múzeumi tárgy, mint a modern költő 
ihletforrása.

Az élet szilaj tengerének, szabad viharának megpillantását 
várva várja, és a nagy pillanat eljövetelekor Xenophon mámoros
zsoldosainak diadalkiáltását idézi szemléletesítő képül :

Talatta, ujjongtam, talatta,
Visszhangos öbltí szirteken, 
s a part a hullámoknak adta 
— talatta —- szárnyas énekem.

(A tengeren rab énekel.)

Mikor Erdély földjéről elbujdosni kényszerűi, a történelemkönyv 
Izabella királynőjének sziluettje lebben a szeme elé párhuzamul,, 
antikos fátumhittel :

A bús királyi asszony jár eszemben
S kísértget régi illatos nevével...
Sic fata volunt. (így akarja a sors.)

Mély, kavicstarkázta part felett, fehér kagylók közé bukott 
gémet látott. Zuhanása Ikaros tragédiáját juttatja  eszébe :

Tragikusabban nem zuhant Ikaros
A tenger tajtékos szikláira. (Ikaros.)
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Amikor a lefelé fordított ujjú sors lehetőségei két fiának jöven
dőjével szemben ijesztő rémmé növekedtek, az apai fájdalom a 
Laokoon kínjává csomósodik szívében :

Ültem benn a két fiammal,
S mint az óriás kígyó,
Tűzvilágos pamlagunkon 
Úgy bűvölt a vízió.
Két fiacskám karcsú testét 
Féltve fogta két karom.
(Nőtt az árnyék, óriásra 
Nőtt mögöttünk a falon.)
S vércse-csőrű kín csapolt rám,
Régi kínnal vérrokon —
És a falra sors-sötéten 
Felkomorlott Laokoon.

A szeretetlenség e mai világában, melyben Dike fénye nem derül, 
hol égig ér a gyűlölet, s ahol szeretni nem lehet testvért emberül, 
mert az ősök átka süvölt végig a sorsunkon, a thebaei végzetet 
érzi teljesedni felettünk. A szeretetlenség törvényeinek Antigone 
volt az átkozottja és áldozata ; az ő panaszát kiáltja világgá a klasz- 
szikus tragédia sorstársaként :

Sötét az Acheron homokja,
Itt meg kell halni, Haimonom. (Antigone.)

Keserűen látja az érdekharcot a holt Ady emléke felett, s ezzel 
kapcsolatban az Ilias stílusában zúgatja fel előttünk a Patroklosért 
egykor lefolyt harc égig csapó viharát. A nap láng-arany szekéren 
ér a borszínű tenger-habokhoz ; pajzsok öble döngésének és dárda
hegyek zuhogásának zivatarától sírva hajladoznak a vérbe gázolt 
tamariskusok :

És túl szekér-dörgésen, harci lármán,
Szitok közül a győzelem kicseng :
Mienk ! — üvölti s ittasul a dárdán 
S a myrmidon rá vissza zúg : Mienk !

(Patroklos alszik.)

Úgy érzi, hogy szíve lihegve lüktető, homolt ritmusában a bar
bár verőjű sors dobolja a zorduló idők ütem-parancsát. S az Arythmia 
megszemélyesítésében ki előtt nem lobog a fúriák haja?

Ágyam mellett eszelős asszony áll,
Bomlott sörényű múzsa : nyugtalanság. (Arythmia.)

Az élet mélysége a Krisztus tanításának értelmében csodálat
tal tölti el, de a halál a thebaei tragédiában közelebbről rokona :
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. . .Mester, megbocsáss,
Ha kusza szívvel állok.
A hántoló Antigone 
Szomorú ösnővérem,
S a Labdakida-átoké
A vérem, sűrű vérem. (Találkozás.)

A világháború halálaratása söpörte, egyre söpörte volt tanít
ványait. A Dante poklából elébe meredő torzult arcukra Rembrandt 
fénye hull, s Krimhilda napján Hagennal együtt, jaj, vérébe roskad 
ártatlanul a zsenge Giseler. (íme, a poéta doctus !) S ugyanez a láto
más iskolás latin miliőben :

Mosolgtalan, tétova kisgyerek,
Mikor felelni kell, a hangja reszket.
A latinból sosem tanulja meg 
A híres duke et decorum est-et.
. . . nevét nem fogja emlegetni forum,
De hős volt mégis. Tudta : élni jó,
De halni is szép. Duke et decorum... (Péter.)

S az „Eszmény. Professzor. Vallomástevő“ is a görög filozófus 
víziójából dől ki a sorból:

. . .  reng a föld és lángol a határ 
s a karját megragadja Sokrates. (László.)

A köd leszállt. A sárgaszárnyú hold, mint a holtak anyja ül 
a gőzölő harci róna felett, amelyen

Egyet hörög még és kimúl a páthosz,
S az óda itt fel nem támad soha. (A hold kiszáll.)

Az antik világ reminiszcenciái még a legégetőbben mai és leg
fájdalmasabban magyar kérdésben, saját viszonylatában Erdély el
veszésével kapcsolatban is, önkéntelenül és természetes-keresetlenül 
vetülnek látomást látó szemei e lé :

. . .M i  itt keresztre rendeltetve á llunk...
Jövőt nevelni, embert és magyart.
.. . s halunk erdélyi szent Thermopylaeben 
némán, büszkén, örökre névtelen.

(Opitz Mártonhoz.)
Az óklasszikus elemek szempontjából legnagyobb jelentőségű 

az Idahegyi pásztorok c. egyfelvonásos drámája, melynek helye : 
az Ida hegye, időpontja : kevéssel Trója pusztulása után. Csengve- 
bonganak jambusai a Moira lelkesedéseinek közepette, mikor elénk 
dobban a hír a pásztortanyára : Hektor halott. Hekabé fáklyának 
szült fia, Alexandras, Párisként elkövetett bűnéért lakolva, egyben
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pedig saját sorsát is betöltve, halálra sebzetten, az Erynnisek szisze- 
gésétől űzve menekül vissza felnevelőihez. A háttér, az égő Trója, 
az ős Pergamos, ma rablóhad tanyája. A hajnal jő, s nem lel phryg 
őrt a tájon. Kóbor farkasoknál éhesebben, tombolva dúl a myrmidon 
vezér. Páris őrült látomása :

K i s ír ? .. .  K i görnyed ott magában?
A hangja... mintha sírból hallanám...
Te jajgatsz úgy a győztes sátorában 
Rabszolgasorsba hervadt vén anyám !
. . .  Nem tudja még, hogy véres dárda várja 
A myrmidon sírján Polyxenét.

S utolsó, kísérletes testámentomában megátkozza Páris a hazája 
végzetét :

Az emberirtó, farkastorkit rémet:
A háborút jajjal megátkozom,
A vakmerőt, ki vészthozó kezével 
Kinyitja döghalálos ketrecét,
Kígyó riassza, barlangszáj kilökje,
Hazátlanul bujdosson szerteszét !
Holló feleljen jajgató szavára,
Itassák vérré változó vizek,
S borzongató dalt zúgjanak fülébe 
Az ember vérre bősz Erynnisek.

Ki ne látná előlobogni a kis dráma klasszikus dübörgése mögül 
nemzeti életünknek legnagyobb és legújabb tragédiáját? Ki ne hallaná 
az utóbbi sorokban átokba keseredni a közelmúlt véres világeposzá
nak emberhekatombáiból való eliszonyodását? A Hekabé fájdalma 
a gyermekük vesztett erdélyi rab anyáké is. S Páris á tkát bátran mi is 
vele höröghetjük.

Lám, a legklasszikusabb mese és a legvéresebben modern valóság 
eggyé olvadt az örökkévalóság jegyében.

*  *
*

Ha a költő halálosnak látja is az ember emberi életét, a termé
szet örök újrakezdődése, körforgása, ebben nyilatkozó állandósága 
felvillantja előtte az örökélet biztonságát is. Egy versében a kis 
rigó megérzi a Tavasz nagy győzelmét, s ünnepi heroldként szívszaka
dásig fut előre az örömhírrel :

. . . A  perzsa Tél hadát rohamra gyulva
Ott lenn legyőzte a görög Tavasz
s . . .  forró szívét a rengetegbe dobta
sistergő csóva módra : Győzelem ! (Marathon.)

Az élet győzelmének örök szimbólumát látja meg a hellén 
történelem legfényesebb lapján.



Azt a meglátását, hogy Pompeius minden drága zsákmányánál, 
dobzódásokba pocsékolódó kincsénél, vagy keresztrefeszülő rab
szolgahadánál végtelenül több örökértéket jelentett a hazaküldött 
néhány cseresznyető, egy Ferrero-illusztrációjában igy nyilatkoz
tatja ki :

Prédát küldött a légiók előtt :
Kincset, rabszolgát s pár cseresznyelőt.
S kincse... eltűnt a Város orgiáiban,
. . . rabszolganépe Spartacushoz állt,
. . .  S tavasztűz lobban most a kerten át,
Fehérre gyújtja a cseresznyefát.. .
S a kisfiam ámulva odalép
és azt mondja : csodaszép, csodaszép ! (A győztes.)
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íme, az esztétikum győzelme a múlandóság felett. S ha a klasz- 
szikus élet — ki tagadhatná? — maga a megtestesült esztétikum, 
akkor az életből az iskolába szorított két-háromezer éves betűkön 
simogató tanári szemünk, diákjaink iskolapadjai között, az örökké
valóság múlhatatlan értékeit böngészi, és a halhatatlanság szférájá
ban jár. Ebben a hitünkben, lám, a modern élet költője is igazol 
bennünket.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos,

A trianoni szerződés megrázó tragikuma az, hogy egy régi 
kultúrájú nemzettestet szétszaggatott; ami pedig mégis megmaradt 
csonkaországnak, azt a gazdasági erők lecsökkentésével az élettel 
való roppant viaskodás elé állította. Körülötte pedig a természetes 
létfeltételeikben erőssé duzzadt ellenségek láncolatát építette ki.

Amelyik percben az erej eroppant csonkatest meggyengül, 
további zsákmánya lesz szomszédjainak.

Ez a sokszor kivetített veszedelem állandó és virulens, s talán 
magasabbrendű nyugati szemszögből nézve bizonyos egyensúlyi 
helyzet szükséges függeléke ; nekünk azonban nem nyugalmi hely
zet, hanem erős indítás a legenergikusabb erőösszpontosításra ; 
mely felment, és megszabadít a halálsorompók közül.

A józan Amerikában az ismétlés erősítő hatáseszköz, nálunk is 
legyen egy világosan látó magyar öntudat szükségességének újbóli 
hangoztatása memento.

Erőteljes faji, politikai és kulturális nemzetépítés a védelmünk 
a most fenyegető veszedelem ellen, de egy megerősödött magyar
ság kristálymagja lehet elcsatolt vérünknek is. Minden széthúzás,.

A z időszerűség elve és a középiskola alkotó
munkája.
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a magyar munkaterület tevékenységének gyengítése önsírunkat 
jelentő nemzeti negatívum.

Nem mondhatjuk, hogy a sötét magyar sors ellen a céltudatos 
védelem, sőt támadó előretörés elmaradt volna, de a riasztó életfenye
getés nagyobb ívű életlendületet, fegyelmezettebb, kibővített, maga
sabb szempontok szerint történő felkészültséget kíván, és sürgetően 
a magyar közösségért való mélyen gyökerezett faji öntudat erőpróbá
já t követeli. A magyar tevékenység ébredezzék, és dolgozzék a nem
zeti kultúra akármelyik parcellájában, csak akkor tudja bebizonyí
tani létjogosultságát, ha az erők harcában a nemzeti kollektívum 
teljességét szolgálja.

Most a kényszerítő szellemi résenlét nehéz és szinte tűrhetetlen 
légkörében, a magyar erőkifejtés hathatósabbá tételére, az energiák 
hatásfokának emelésére, végül az etnikus erőforrások tudatosítására 
vezették be középiskoláink az új tantervet, mely végeredményében 
a tisztábban látó és öntudatosabban cselekvő állampolgárság nevelé
sének feltételeit szabja meg. Nevelési eszménye az időknek meg
felelően számol a középiskolai tanuló egyéni adottságaival, a történelmi 
magyar helyzet karakterével, a korszellem általános vonásaival, 
s a két utóbbi tényezőnek és a jövőnek a kapcsolataival. E termé
szeti és történelmi erők által meghatározott nevelési munkának 
részleteit ma még csak a középiskola I. osztályára vonatkozólag 
ismerjük, de már ebből is látjuk, hogy tevékeny részt ju tta t a nevelés 
munkájában a tanárság szellemi kincseinek.

A mindennap folytonos változásokat hoz magával. A legújabb 
törvények, a legkimerítőbb és legteljesebb útbaigazítások is csak egy 
ideig töltik be a hivatásukat hiánytalanul. Kell tehát minden, az 
életet szabályozó elgondolásnál az élet súlyos és jelentős fordulataira 
gondolni, és az azok követelte változásoknak helyet biztosítani. 
A tanterv a tanár értékeiben találja meg az ő mindig időszerű ki- 
egészíthetését, ezeken az értékeken keresztül nyeri aktualitását. 
Még a legragyogóbb eszmény kitűzése is annak a leggazdagabb 
jelentéstartalmi részletezése mellett is a problémamegoldás teljessége, 
maradéktalansága a tanáron fordul meg.

Amint a hathatósabb nemzeti védelem jegyében az oktatás
nevelés parcelláját áttekintjük, kérdezzük meg, vájjon ez a tanár, 
aki a tantervet az élő valóság szerint kiegészíti, miképpen bontako
zik ki a vulkanikus talajra kényszerített nemzeti jelen mérlegében, 
és éppen így az időszerűség elmaradhatatlan elve szerint hogyan 
alakul a középiskola munkája.

Az aktív tanár legelső feladata, hogy a tanterv és tárgyai kere
tén belül tisztázza önmaga előtt a jelen nemzeti helyzetkép szerint 
a különleges tennivalóit. Állapítson meg programmot, melynek min
den részlete megfelel a történelmi légkörnek. Főgondolata legyen 
e tervnek az önmagunkra való eszmélés, a nemzeti öntudat kialakí
tása és annak a mély meggyőződésnek hangoztatása, hogy kultú
ránk erejének fokozása a szellemi önállósodásunkon keresztül állam
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fenntartó ténykedés. Igyekezzék tanulóit és azok hozzátartozóit 
jól megismerni, megbízható sokrétű környezettanulmányt készíteni 
ezekről. A tanulókra és környezetükre való ráhatás után próbáljon 
először magának számot adni, vájj on a maga hatókörén belül ki tudna-e 
építeni egy kisebb szellemi frontot, a tragikus magyar meghaj szórt
sággal szemben, amely front nemzeti feladata lényegét világosan 
látó védő láncolat része lehetne. Ha elég biztosítékot lát ehhez 
a detail munkához, igyekezzék azt megvalósítani.

Az általános szellemi kultúrától azonban el ne vágja ezt az élet
egységet, mert a nemzeti védelem és magyar érdekek szerint beállított 
közösségnek nem szabad magát kikapcsolnia az általános kultúra kör
forgásából.

A tanárnak e közben kötelessége az időszerű és a nemzet élet
érdekeivel összefüggő változásokat, új alakulásokat figyelemmel 
kísérni, kritika alá venni és felelőssége és lelkiismerete tudatában 
azok megfelelő részleteit nemzetvédelmi tevékenységébe bevonni.

Ami most már a tanulókkal és neveléssel egybekapcsolódó 
egyéb időszerű kötelezettségét illeti, ezeket az iskola tulajdonképpeni 
alkotó munkáján belül vizsgáljuk és részletezzük.

A középiskola alkotómunkájára térve át leszögezhetjük, hogy 
az a nemzeti kultúrának legfontosabb és a jövőt döntően irányító 
tevékenysége. A terület, melyen ez a munka folyamatban van, 
óriási; a tevékenység részletei pedig beláthatatlanul, szinte á t nem 
tekinthetőén dúsak, sokfelé ágazóak, a legváltozatosabb színezetűek. 
Éppen azért egy rövid dolgozat e munkaterületre vonatkozólag 
csak irányokat, néhány kontúrt mutathat, a teljesség nem lehet 
célja.

A középiskola nevelésében is elsőrendű energiaforrás maga a 
gyermek. Mielőtt akármelyik más pedagógiai tevékenységünk meg
indulna, a gyermek lelki alkatát, struktúráját, felépítettségét, szel
lemi arculatát kell megismernünk. Az időszerű nevelési munka innen 
indul ki, s a másik, ami szintén időszerű, s ami általános, de nemzet- 
védelmi szempontból is mellőzhetetlen : a nevelő mindig a gyermek 
szellemi fejlődési foka szerint hasson, minden más alapon megindult 
munka értelmetlen, és a gyermek megkínozásához vezet.

A középiskola kezdeti szakaszán levő gyermekről is megállapít
hatjuk, hogy a maga fejlődési fokozatán tökéletes lény (és hibás 
szempont az, amikor a tanár a, felnőttel hasonlítgatja össze), funkciói 
mindig egy későbbi fejlődés előkészítői; akkor van a gyermek szá
mára az első zökkenő a középiskolában, amikor a tanító és elemi- 
iskolai tanterv megértő intenciója szerint haladó gyermek beleütkö
zik még a simítások és a lényeget méltányló tanári fogadtatás után is 
az előbbitől különböző tantervbe és tankönyvbe. Nézzen be jól az 
első osztály tanára a szeptemberi hetekben a tanulók szemébe, vizs
gálja behatóan az arcukat, a világ legkínálkozóbb tématerületeit 
fogja fellelni. Zavar, megütődés, bámulás, értelmetlenség az arcokon, 
fejrázás, vállvonogatás, egymásra pillantgatás, mint az erősebb
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leik’ megrezdiilések kísérői jelentkeznek. Nem. Ne írjuk ezeket 
egészen a környezetváltozás és szokatlanság számlájára, zökkenés ez, 
egy jelentékeny szakadás : a lelki fejlődési menet elé jelentékeny 
gátlások léptek. Ezt pedig csak nem akarja a középiskola. Az idő
szerűség elve meg egyenesen ellentmond az évenként ismétlődő 
kísérleti hiteknek. Bizony itt az első mosolygás és az első alapos lélek- 
zetvétel csak a tanár játékoshoz rokon tevékenységére jelentkezik. 
Le kell szállni a gyermekhez, az ő értelmi fokozata, világképe szerint, 
erre a fokra kell beállítani az ismereti anyagot. Ha sikerül a gyerme- 
ben érdeklődést keltenem, megindul a cselekvősége, megindul az 
értelmi, érzelmi gyarapodás.

Milyen fokozatra szálljunk le? Felelet, intézetünkben a jelen 
iskolai évben 32 elsőosztályos tanuló közül 30 meséskönyvet kért. 
Ez a normális fejlettségi fok. Ehhez képest kell az iskola légkörének 
alakulnia. A mesék világa felel meg a tanuló lelki beállítottságá
nak. A lobogó fantázia korszaka ez, el ne felejtse a középiskola I 
Némely középiskolai tankönyv zord arculata felengedhetne ! Más 
középiskolai magyar olvasókönyvnek hihetetlenül jól sikerült olvas
mányanyagába a legegyszerűbb, a legszürkébb, legvérszegényebb 
meséket beilleszteni; honnan vegye itt a tanár a ragyogó, a szikrázó, 
színes, kedves mesemotívumokat, amelyekkel hangolnia kellene a 
gyermeket, hol maradtak a fordulatak, mesei meglepetések, amelyek 
élményekké válnak, amelyek aktualitás elé állítják a tanulót. Pedig 
itt már kezdődnék a nemzetvédelem ; az időszerűség elve azt mondja, 
hogy most van a kínálkozó alkalom a megszeretett mese alakjai, 
miliőjének bem utatására; most a Balaton, a romantikus fenyő
erdők, a Gyilkos tó mellett, vagy a felvidéki vármondák szépséges 
színhelyei, Béri Balogh Ádám fája stb. mind a nemzeti elemek 
dús számban való bevonulását jelentik a gyermeki fantázia görög- 
tiizénél a gyermeki lélekbe. Ezekkel kapcsolatos lenne a gyermeki 
érdeklődés a regionális művészet primitív darabjai iránt. Ezek új 
világot visznek a fantázia hevületében élő gyermek elé. íme ezek apró 
alkalmak, miképpen lehet egy bizonyos lélektani adottságot nemzeti 
irányban felhasználni. Ugyanilyen tendenciával foglalkozhatunk 
a gyermek másik két jellemző lelki motívumával az alkotási és munka
kedvvel. Játszassuk el vele „Hadnagy Uram“, vagy „Nyalka huszár“ 
cselekvényét, utaztassuk őt, mint János vitézt, hihetetlenül buzgó 
lesz. Megfigyel, gondolkozik, tervez, utánoz, beszédét formálja, 
ennél gyökeresebben nem lehettekvolna színmagyar motívumok vérévé.

Számoljunk a gyermekkor végefelé a gyermek esztétikai fogé
konyságával, mert nagy értékek rejlenek benne. Egyformán fontos 
ez, akár színek, akár figurális rajzok, akár a hangok zenéje által 
éri hatás.

Történeti, földrajzi képek, még előbb a csinos intézet, bútor
kiképzés, ápolt kert, iparművészeti motívumok mind élményhez 
juttatják  a gyermeket esztétikai irányban. Vagy még fokozottabb 
a hatása a játéktárgyaknak, könyvillusztrációknak.
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A színek, az eleven formák, víg hangulatos motívumok a gyer- 
,meki örömérzet táplálói. Az esztétikai fogékonyság, a lelkesítő öröm 
érzése megnyílhat történeti kép, történeti mozzanatok illusztrációi
val kapcsolatosan, íme a nemzeti elemek ismét részt kérnek, sőt erősebb 
érzés, erősebb hangulati hatás is felléphet ilyenkor, amiknek a ki- 
váltódása nevelési érték.

Az esztétikai fogékonyság foglalkoztatója a népművészet is. 
Ennek formái és a gyermek lelki fokozata, egy síkba esnek. A szép
nek az eleven színben, mozgalmas figurában, naivan, mesterkéltség 
nélkül való jelentkezése gyorsan megkapja a gyermek lelkét és eszté
tikai átéléshez vezeti. Ez majdan az etnikus vonatkozásokkal való 
későbbi összekapcsolódásnál értékes alap, az időszerűség elve szerint 
való nevelés fontos elem e...

A nevelés teljessége felé való tekintet mondatja, hogy a gyer
mek most még egészen fel nem használható lelki jegyeivel is foglal
kozzunk. Emlékezete verbális, tapasztalatinál nem keresi a valóságot, 
fogalmai nem megállapodottak, nem bevégzettek, jegyeik szerint 
hiányosak. A gyermek önző, ez az önzése az önfenntartás ösztönéből 
folyik.

Lelki fejlettségének ez állapotáról tudomást kell vennünk, 
hogy ne történjenek kísérletezések a gyermek lelki alkatával és 
hajlamaival meg nem felelő ráhatásokkal, viszont lelki adottságai 
és fejlődési foka szerint előbbre vihessük őt hozzá illő élmények 
előidézésével. Ez a nevelésnek, az időknek és nemzeti érdekeknek is 
megfelelő álláspont.

Körülbelől a 14. életév táján a gyermeket jellemző általános 
lelki sajátosságok elhalványulnak és elkövetkezik az ifjúság kora, 
melyben a nevelési módszerek is változáson mennek keresztül. Az idő
szerű nevelés elve az életszakaszban a pedagógia, de a jövő szempont
jából is roppant jelentős fázist lát, a nemzet jövő védelme szempontjá
ból pedig ez a kor a pozitív irányú alakítás, az erők tudatosításának kezdete.

Így a gyermekből lett ifjú hibátlan lelki felépítése, az indivi
duumnak is, de a nemzeti közösségnek is elvitázhatatlanul létérdeke.

Talán ez életfázisban is esik legnagyobb súly a nevelő élet- 
tapasztalataira, melyek a mai viszonyok között a pubertás korszaká
ban igen gyakran orvosi természetű megfigyelések felé hajlanak, 
másfelől pedig a lelki gondozás fokozottabb mértékét igényelik.

A nevelés módszerének helyes megvilágítása céljából rá kell 
mutatnunk e kort jellemző néhány lelki jelenségre. Általános jellem
zője ez időszaknak: a forrongó kedély, hirtelen lelkiváltozások, 
zavarosság, kiismerhetetlenség, mindezeknek a vonásoknak megvan 
a maguk fejlődéstani magyarázatuk, amely most a keretek közé 
nem tartozik.

Az említetteken kívül azért is fontos ez az életszakasz, mert 
igen tekintélyes részt vesz el a középiskolai élettartamból, viszont 
tekintélyes mértékű és súlyú ismeretanyag vár ez időszakban be
fogadásra.
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A tanulók e korbeli önérzet-túltengése, a nevelővel szembe
helyezkedő akaratosság hatványozott nevelői munkát ró a tanárra. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a nevelő részéről a teljes nyugalom, 
a minden felindulástól való tartózkodás az, amely a forrongással 
járó korszakban tökéletesen célhoz vezet, és hozzásegít a zavartalan 
munkateljesítmény produkálásához.

Soha semmiféle tanári kijelentés ne essék meg a pubertás korá
ban lévő ifjú előtt, ami felkorbácsolná indulatait, annál inkább 
nágy előnyöket biztosít a hirtelen jelentkező tanulói dac, forrongás 
okos, higgadt levezetése. A zavaros, akadozó feleletek vége sem éles 
tanári kritika, hanem a megnyugtató kiegyenlítést hozó néhány 
mondatból álló lezárása az izgalomban lévő ifjú szereplésének. 
Ez elejét veszi a várható ellentétek felmerülésének, sőt az ilyen 
finis egyenesen a bizalom megerősödésének kiinduló pontja lehet.

Hogy a nevelői eljárásnak ezt a mindennap használatos módját 
ennyire részleteztük, annak oka az, hogy e szertelenségekkel és viha
rokkal küzdő korszakban minden pedagógiai eredmény a nyugalmi 
állapot megszerzésén fordul meg.

E korban az individuum érzelmi élete az uralkodó, de fogékony 
a szociális fogalmak iránt, és az esztétikai szempontok érdeklik. 
Nem magyarázzuk most ezen jelenségek lélektani gyökérzetét, 
csak annyit, hogy ennyi érdeklődési centrum hihetetlenül gazdag 
kultúrismeret mozgósításának a lehetőségét jelenti.

Nézzük csak. A magyar nyelv és irodalom majdnem minden 
lényeges pontján összekapcsolható a tanuló érzésvilágával.

A történelemből itt a múlt egész világa rekonstruálható a tanuló 
érzésvilágán keresztül. Egy történeti korszak, vagy csak néhány jel
lemző részlete, döntő fázisa, kellően rájuk hangolva az ifjút, belső 
történelmi átélésnek lehet megindítója, és a nemzettel való együtt
érzés jelentős érzelmét váltja ki. Elvezeti az ilyen lelki beállítottság 
a tanulót a történeti korok belső erőinek, lényegének megértéséhez, 
eljuttathatja a történelmi gondolkozásig. A hatások nem ritkán 
drámai ereje akarati nyilvánulások elé állítja. Az áttüzesedett múlt 
még jelen élő impresszióit is felülmúlja, hatásában erősebb, átfogóbb 
lelki élményeket jelenthet, gazdag alap az indításhoz, és úgy vezet, 
amint fajunk, nemzetünk kedvező létfeltételei legteljesebben valóra 
válhatnak.

Ehhez hasonlóan az ismereti tárgyak majdnem mindenikében 
talál az ifjú érzésvilága kapcsolatot. Hasonlóképpen valamennyi 
szociális érték u tat nyer a pubertás korában élő tanulóhoz. Az idő
szerűség elve szerint történő ilyen probléma-megoldások a tanárt 
erősen lekötik.

A tanuló gazdag érzelmi tőkéjének fejlesztése az individuum 
és a közösség javára szinte szakaszonként megy végbe. A mai kor
ban felnőtt gyermek már ifjúságáig is magában az ismereti anyagban 
(történelem), de különösen az iskolán kívül ráhatást gyakorló 
impressziókban rájön arra, hogy az egoizmus milyen hatalmas
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szerepet játszik az emberi közösségek irányításában. Ezt eddig 
ugyanígy elmondták századokkal ezelőtt, el újabban is, de soha ilyen 
közvetlenül nem dörögte a rádió, a színház ezt a fülébe, nem sírta 
a környezete a leikébe, nem kiabálta oda az utca, és nem bizonyította 
előtte úgy a mának a történelme az önzést a maga rú t meztelenségé
ben. Ezt a lelke számára lehangoló megállapítást kénytelen leszegezni, 
sőt tovább menve, lesznek arról is megdöbbentő élményei, hogy tör
ténelmi nyilatkozatok, nagy népek kinyilatkoztatásai, amelyek 
mentséget sem találó önzések, mint az illető nép történelmének leg
dicsőbb lapjain fognak szerepelni. A tanuló megtanul látni, világképe 
élesebb lesz, de az idealizmusa a gyermekkor hite után szenvedni, 
csalódni fog. Tovább menve arra is rájön, hogy az önzéstől egy lépés
nyire van a gyűlölet, s vannak népek, melyeknél a gyűlölet eszmény ; 
kamatoztatják, és tőkét faragnak belőle, amikor fiatalságuk ideáljául 
ellenségeik gyűlöletét avatják, mert ez a fogalom jelenti náluk 
a harciasságot és engesztelhetetlenséget.

Az időszerű nevelés elve arra tanít, hogy lássa meg az ifjú 
az önzést, a gyűlöletet, és ne feledje el, hogy ez is lehet ideál. Viszont 
meg kell tudnia, hogy van emelkedettebb álláspont, vannak emberibb 
világszemléletek, amelyekben a lelki nemesség, lovagiasság, erkölcs 
a mozgató erők.

A világképnek ezt a derültebb ragyogását az esztétikai nevelés 
fogja megadni. Az ifjúkorban az egyén értelmi fokozata elég lelki 
tartalmasságot mutat. Az érzelmi színezet jegyében megindult 
cselekvéseiben mély nyomot hagynak az esztétikai hatások, élmények, 
melyek finomabbá és nemesebbé teszik érzésvilágát. Mélyek ezek az 
esztétikai élmények e korban azért is, mert minden esztétikai á t
élés megelőzése nélkül, első szenzációképpen jelentkeznek nagy inten
zitással, terjedelmesen.

Az időszerű nevelés elve ezeknek a friss, erős érzelmi átéléseknek 
nagy értéket tulajdonít, mert majdan az akarati megnyilvánulások 
elemei között fognak szerepelni, s azok erejét növelik, s ezzel elősegí
tik az egyén aktivitásának fejlődését.

De időszerű a szép élménye, és eredményeket m utat fel azért is, 
mert harmóniát, derűs életeszmléletet juttat az egyénnek osztályrészül 
abban a korban, amikor az izgalom, a forrongás a domináns lelki jelen
ségek. Céltudatos nevelési elv az, hogy a tanuló mindenkor a művészi 
alkotásokon keresztül ismerje meg a fajt, a kor alapgondolatát és 
a művészt miliőjével, stílusával együtt, de időszerű igazán az az állás
pont, amely oly esztétikai élmények elé akarja állítani az ifjút, 
hogy az azokban a mai kor lelkét lássa meg, s az élmények külön
böző voltánál fogva a képzőművészet, irodalom, zene részéről a leg
különbözőbb megvilágítást kapjon a kor szelleme. A film, a rádió, 
utazások, kiállítások, az iparművészet egész területe úgyszólván 
mind-mind külön erős világító testek, amelyek megvilágítják a kor 
lelkét a tanuló előtt.

A művészi ráhatások napról-napra több élmény birtokosává
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teszik az ifjút. S a különböző hatások alatt vált lelki átélések légió
jából bővül ki a világkép.

Csak egyetlen színdarab is tömérdek élmény összetevődése 
az ifjú számára. A művészi hang, a választékos beszéd, a színpadon 
való mozgás mind a külső művészi szemléltetés formái, a belső mű
vészi szemléltetés elemei a darab problémája, értékgondolatai, fel
építése, indulatok, vágyak, ösztönök kibontakozása.

Ez csak egyirányú esztétikai átélés, de ott az irodalom a maga 
teljességében, a képzőművészet, zene, megszámlálhatatlan hatásaik
ból magasfokú értékek kerülnek ki, amikor az ifjú elé odavarázsolja 
világukat a nevelő, hogy az a lelkének pszichikai háttere szerint vá
lassza meg az őt érdeklő motívumokat.

Eddig nem szóltunk arról, hogy ha a gyermekkorát élő indivi
duumok lelki alkat szerint különbözéseket mutatnak is, de vannak 
közös vonásaik is, melyek szerint egységesen fejtheti ki a nevelő 
a tevékenységét. Az adolescencia első fázisa hasonló természetű, 
de később ez az egyezőség megszűnik, és a különböző lelki alkat 
szerint megalakul minden egyéniség végleges típusa. A típusokat 
a tudomány legkülönbözőbb testi és lelki adottságaik szerint állapí
to tta  meg, s a modern nevelés elsőrendű feladata, hogy minden típust 
lehetőleg a maga meghatározó jegyei szerint legrövidebb úton vezes
sen az eszményben felállított célgondolatok felé.

Az időszerű nevelés elve szerint a középiskola két utolsó év
folyamában, mikor már a típus teljes kifejlődése befejeződéshez 
közeledik, adná meg a nevelés mindazt, ami a faji öntudat teljes 
kiépítéséből még hiányzik, amit a történeti magyar helyzetrajz 
teljes ismerete még igényel, amit a magyar közösség hivatását fel
ismerő és teljesíteni óhajtó ifjú leik^ felkészültsége még megkíván. 
Adni akarná az időszerű nevelés annak a világképnek teljes vetiile- 
tét, melyet a középiskola alsó hat évében még nem lehetett valóság
mutató élességében előhozni.

Hogy azonban ez megtörténhessék, szüksége van az időszerű 
nevelésnek egy olyan ifjúságra, amelyiknek értelmi, érzelmi és akarati 
életét nem foglalja le két éven át az érettségi vizsgálat objektíve elég 
szűkkörű ismeretanyaga.

Tudjuk jól, hogy ez iskolai végakkordhoz szükséges szellemi 
lendületvételt nem lehet megzavarni. Egy kisebb ostrom az érett
ségi reformjáért nehezen talál hívekre, annál is inkább, mert a kül
földi kapcsolatok zavartalansága kívánja ezt a nagy tanulói tanúság- 
tételt, viszont az időszerű nevelés ezzel szemben rám utat arra, hogy 
a középiskolai nevelésnek mai formájában nincs elegendő aktivitás
képessége olyan szellemi értékek beiktatására, amelyek a nevelési 
eszmény átadását teljessé tehetnék. Sok időszerű probléma, korjelző 
történelmi motívummá vált társadalmi alakulás, szellemi életrendi 
megállapítások kimaradása kissé egyenlőtlenné te tte  az iskola élet- 
ütemét. A középiskola célgondolatainak szerkezeti hibáit, összhang- 
és egyensúly hiányát jelenti majd, ha részletvonások az intézetek
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kapuin kívül lesznek az ifjúság sajátjai, vagy éppen -  hogy a ked
vezőtlenebbet se hallgassuk el — a főiskolák tanárai állapítják meg 
az első szemeszter első szeptemberi óráira (amint mi meg szoktunk 
állapítani az elemi iskolából jö tt tanulóról) : zavar, megütközés, 
bámulás, értelmetlenség az arcokon, aztán fej rázás, vállvonogatás, 
egymásra pillantás, mint erősebb lelki megrezdülések jelei — ezek 
a bemutatkozás első tényei. Az ifjak arca itt ismét hálás tématerületté 
válik bizonyságául annak, hogy a pedagógiai megszervezés vonal- 
vezetésében törések mutatkoznak.

Szüksége volna az időszerű nevelésnek azon tanárok teljes 
és maradéktalan egészére, akik ma rengeteg energiával a magyar 
társadalmat szervezik. Az időszerűség azt követeli ezektől a nevelők
től : hogy lehetőleg vissza a gyermekhez, a környezetéhez, a szülők
höz -— a pedagógiához ; legyenek minden aktivitásukkal ott a nem
zetvédelem munkásai, hiszen a kultúra egyéb területén sincs meg
engedve ilyen hihetetlen energiakikölcsönzés. A közösség aztán 
majd gondoskodik róla, hogy a kitűnő és hivatását nagyszerűen ellátni 
tudó azon emberanyagból vegyen a nemzet védelme céljára ki- 
választottakat, amely anyag ma állás és munka nélkül van. Az erők 
ilyen újból való csoportosítása csak átütőbb erejűvé teheti a magyar 
kultúrát.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

A z újabb nevelőirányzat néhány kevéssé kívánatos, 
de várható következménye.

Ha nemzetünk szellemi életének bármelyik megnyilatkozási 
területére is esik ma figyelő tekintetünk, mindenütt reformokra, 
újításokra találunk. Az élet mindegyre újabb, mindegyre nagyobb 
erőfeszítéseket kívánó emberi nekilendüléseket, kitartóbb akaratot 
s értékesebb teljesítményeknek a produkcióját kívánja ma min
denkitől, aki csak haladni, az életben érvényesülni akar. Fel kell 
erre az életküzdelemre ugyancsak készülni, jobban, mint valaha. 
Érzi is ezt minden szülő és nevelő egyaránt s mindent el is követnek, 
hogy az ifjúság nevelését is eme nagy feladatnak megfelelően irányít
sák, reformálják. Volt is tanügyi reform, újítás annyi az utolsó tíz 
esztendő alatt, hogy annyi a Ratio Educationis óta összevéve sem. 
A legújabb most van bevezetés alatt, s kétségtelen, hogy előrelát
hatólag sok értékes és életképes eredménye fog majd a jövőben m utat
kozni. Fel kell azonban itt vetnünk a kérdést, megfelelnek-e valóban 
ezen újabb tanügyi mozgalmak intenciói a hozzáfűzött azon vára
kozásoknak, elsősorban a nevelés s nem is annyira a didaxis szem
pontjából, melyeket a modern és ezen felfokozott életkövetelmények 
elébeszabnak. Akkor, amikor a tananyag állandó redukálása, a
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tanítási idő megrövidítése, a leckeanyag elvégzése súlypontjának a 
tanórára való szorítása, a tanár vállaira helyezése biztosítják tán 
az oktatás külső eredményének a feljavulását például, nem veszé
lyeztetik-e ugyanakkor a tanuló önállóságra, invenciózitásra, nagyobb 
és felelősségteljesebb munkateljesítményre való ránevelésének a 
szempontját, mely ma, mint említettük, különösen időszerű volna. 
Igyekezzünk ennek a ma nagyon is fontos és lényeges kérdésnek a 
következőkben, legalább röviden a szemébenézni.

Az első legszembetűnőbb, már gyakorlatilag is csaknem minden 
középiskolába bevezetett újítás, mely a mai tanórát egész lefolyás
medrében megkülönbözteti a régitől, a munkáltató módszer beveze
tése. Ennek előnyei ma már minden időszerű gondolkodó nevelő előtt 
világosak, ha szembeveti a régi magyarázó és számonkérés órák 
unalmát, eleventelenségét, kényszerű jellegét, a tanulók felelek-nem 
felelek s noteszrettegő izgalmát a munkamódszeres tanóra lefolyásá
nak elevenségével, változatosságával, az egész osztály foglalkoz
tatásával, a tananyag alapos átértetésével járó előnyökkel, nem
különben a tanár s a tanuló őszintébb, bizalmasabb lelki közösségbe 
jutásával, ki így a tanárjában nem annyira a fegyelmező pandúrt, 
mint a szerető munkavezetőjét, mintegy szülőjét látja. Eddig az 
előnyökből. De másrészt szembetűnő a módszer gyakorlati alkalma
zója előtt az is, különösen ha már hosszabb ily gyakorlatra tekinthet 
vissza, hogy a tanulók felelősségérzete, sőt képessége az otthon vég
zendő önálló munkát illetőleg csökken, s magától értődőén, mert a 
munkamódszer kérdvekifejtő eljárásánál a számonkérés, mégpedig 
az egyéni számonkérés komoly, szigorú jellege a módszer önként 
adódó sajátosságánál fogva elsikkad. Hisz a főcél lehetőleg minden 
munkát, még a memorizálót is az iskolába, az iskolára szorítani. 
Egyszer fültanúja voltam önkéntelenül is oly diákbeszélgetésnek 
az utcán, melynek tárgya az volt, hogy ők legtöbbször úgy veszik 
fel a könyvet reggel, amint előző nap délután letették, s ezen pár diák
nak az otthoni állandó lelkiismeretlen felületessége nem tűnt fel a 
többiekkel szemben a munkamódszeres tanórákon. Ki ne venné itt 
észre a súlyos veszélyeket, melyek végzetesek lehetnek nemcsak a 
nevelés, hanem a tanítás szempontjából is. Életrenevelés-e az, ha 
mi a gyermeket arra neveljük, hogy elég, ha napi 4—5 órát dolgozik, 
hogy invencióra nincs szüksége, hogy önállóan nem kell dolgoznia, 
s hogy munkájáért s annak eredményéért egyénileg nem felelős ma, 
amikor az érettségi vizsgálata, az egyetem, de különösen a minden
napi élet ugyanezeket a feltételeket hatványozott módon mindegyre 
jobban és jobban megköveteli. Nézzük, kik azok, akikre társadal
munknak most is szüksége van, akik ki is verekszik előbb-utóbb ma 
is elhelyezkedésüket és a vezetőpozíciókat? Nemde akik többre, 
nagyobb munkateljesítményre képesek, mint a jó régi nyárspolgár- 
típusok s akik ugyancsak kemény felelősségtudattal helyt is tudnak 
állni végzett munkájukért. De másrészt a szorosan vett didaktikus, 
tanulmányi eredmény is sokszor csorbát szenved. Például a latin
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szövegelemzés és fordításnál a munkametódus magátólértetődővé 
teszi az óraalatti együttes preparálást, amely a kezdő fokon termé
szetszerűleg indokolt. De ha ezt következetesen végrehajtanák, 
mondjuk, a leánygimnáziumok négy latintárgyú felső osztályában, 
mihez kezdenének az írásbeli és szóbeli érettségin, ahol önálló szöveg- 
elemzésről és fordításról kell számot adniok. De ettől eltekintve, 
tapasztalatból mondhatom, hogy az önálló otthoni preparációval 
együttjáró non lectum elemzés, mely csaknem naponkénti kemény 
felelősségteljes munkával jár, adja a biztonság érzetét és tudatát, 
az önálló hibafelfedezések és javítások a képességet a latin auktorok 
elemzéséhez és fordításához. És így van az a többi tárgyaknál is. 
Ha a növendék állandóan maga a la tt érzi mint egy-egy biztos támasz
tékot, a tanár segítségét, félmunkást és csak féljellemet nevelünk 
belőlük. A munkáltató módszert tehát, kihasználva lehetőség szerint 
minden helyzetadta előnyét, bizonyos megszorításokkal ajánlatos az 
életrenevelő iskolai életben alkalmazni, aminthogy ez a gyakorlatban 
mindegyre inkább így is kezd kialakulni, s így e sorokkal annak 
inkább csak elvi alapvetést és igazolást igyekszünk nyújtani. Ezen 
„közvetítő“ módszerre csak egész sematikus alapvonásaiban fel
hozom a mi iskolánk történettanító módszerét, mely szerint az első 
10 percben a feladott leckét kérdés-felelet formájában' dolgozzuk 
fel, s ekkor lehetőség szerint mindenki felel. Ennek két szembetűnő 
előnye van : az egyik, hogy ha a tanulók, vagy tanuló előtt az előzőleg 
feldolgozott leckeanyagban még valami értelmetlen, sötét maradt, 
azt megvilágítsuk (új módszer), a másik, hogy minden órán meg
győződhetünk róla, hogy az osztály minden egyes növendéke foglal
kozott-e egyáltalában otthon a feladatával, végzett-e memorizáló 
munkát, amely nélkül történelmi készültség el nem képzelhető (elem 
a régi számonkérő módszerből). Ezután mintegy öt percet arra 
fordítunk, hogy egy pár növendékkel összefüggően mondatjuk el az 
egész leckét, a nélkül, hogy segítségére sietnénk, ha megakad. Ezt ily 
esetben már természetesen egy másik növendék végzi, s így az egész 
osztály fegyelmi készenlétben marad. (Üj és régi.) Végül egy félóra 
marad a legújabb beosztás szerint az új leckeanyag feldolgozására, 
s ezt már teljesen a munkametódusnak megfelelően igyekszünk el
végezni olymódon, hogy a lecke vezérfonalát kézbentartva, a növen
dékeknek úgy a munkahozzájárulás, mint a tárgyszerű kérdezős- 
ködést tekintve, szabad teret engedünk. Ezzel az óra elevenségét 
s a leckeanyag világos, növendéknívójú, közvetlen feldolgozását biz
tosíthatjuk.

De meg kell itt  emlékeznünk ezen újabb nevelőirányzat oly 
gyakorlati megnyilatkozásairól is, melyeken változtatni már nincs- 
módjában a tanárnak, bármily szorongva gondol is a várható követ
kezményekre. Ezek főként a következők : az iskolai év megrövidítése, 
a tanórák 45, sőt 40 percre való kurtítása, a tanítás rovására menő 
iskolai ünnepélyek túltengése, a tanévvégi összefoglalók számonkérő 
jellegének a kötelező megszüntetése.
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Az iskolaév megrövidítésének komoly alapja elsősorban nincsen. 
Az egyes fürdőérdekeltségek üzleti spekulációinak a tanítás és nevelés 
sui generis más és összehasonlíthatatlanul magasabb, közérdekű ügyét 
alárendelni magátólértetődőleg már eleve nem lehet. De ettől el
tekintve is mily kevesen vannak ma olyanok, akik a kéthónapos 
vakációból csak hat hetet is, mennyivel többen négy, kettő s leg
többen, akik egy hetet sem tudnak fürdőhelyen tölteni, ellenben 
csaknem három hónapon keresztül kikerülve az iskolai elfoglaltság, 
gondoskodás, fegyelem alól, haszontalan naplopással, lustálkodással, 
felelősségtelen hányavetiséggel tolják a napokat egymás után. Hogy 
mily hátrányos és veszélyes ez, nemcsak a racionális művelés, hanem 
az erkölcsi jellemképzés szempontjából is, nem kell külön hang
súlyoznunk. Az iskola tanító és nevelő munkája, melyet kilenc hó
napon keresztül lelkiismeretesen végzett, csaknem teljesen semmivé 
válik. E mellett az egyetemen s az életben is, különösen pályája kez
detén csak úgy boldogulhat majd, ha vakációzásait a minimumra 
tudja redukálni. S mi bizony így nem erre neveljük őket, s így aztán 
nem csoda, hogy hosszabb, nagyobb türelmet s készenlétet kívánó 
munkateljesítmények előtt oly sokan letörnek az életben, sőt előbb 
az egyetemen is már. Csak közbevetőleg jegyezzük itt meg, hogy az 
időszerűbb pedagógiai feladat a tanév megrövidítésével szöges ellen
tétben az volna, hogy igyekeznénk a növendékeket nyáron is foglal
koztatni munkatáborok, csereakciós társas tanulmányi, nyelv
gyakorló utazásokkal s hasonlókkal. Másrészt tanulmányi szempontból 
sem mondható az előnyösnek, hogy a tanév végén a tanár állandó 
bizonytalanságban van az ismétlések beosztásánál, s végül is vagy 
hiányosan vagy oly adagokban kénytelen ismételtetni, hogy a tanuló 
évvégi számonkérő beszámolója végzett munkájáról csaknem lehetet
lenné válik. És mivel erre még az évvégi összefoglalók sem nyújt
hatnak alkalmat, ezzel is a gyermek egy kényelmes karosszékbe 
kerül, a tanár viszont az osztályozásnál sokszor igen súlyos lelki- 
ismereti vívódások elé. Felelősségteljes beszámolóra az egyetemen 
s az életben is állandóan szüksége lesz. Kár erre is elő nem készíteni.

Ugyancsak így kell nyilatkoznunk a tanóramegkurtítások s a 
növendékek délutáni „szabadságolását“ illetőleg is. Ez seni javítja 
sem a nevelés, sem a tanulás várható eredményeit. A tananyag fel
dolgozására így kevésbbé alapos alkalom adódik, az iskolai dolgozat- 
írás nívója szemmelláthatólag romlik, maguk a növendékek szeretnék 
legjobban azt az elvesztett 5—10 percet még felhasználni. A mellett 
a y2\ és 1 között nyert idő, a hét legtöbb napján, mikor nincs tan
folyamokkal stb. elfoglalva, úgyis elveszett idő a növendék számára. 
S később sem az egyetemi, sem a polgári élete sem lesz bizonnyal 
délutáni szabadságolásra berendezve.

Végül még néhány szót a túltengő iskolai ünnepségekről és más 
kevéssé indokolt iskolai szünnapokról, óraelmaradásokról. Nem 
akarunk itt most bővebben kitérni arra, hogy mennyire hátráltatja 
ez a tanárt, tanulót egyaránt tanító, tanuló munkájában, mert hiszen
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ez mindenki előtt világos. I tt  eredeti intenciónknak megfelelően arra  
szeretnénk csak rámutatni, hogy a nevelés, az életre való előkészítés, 
szempontjából mily kevéssé kívánatos következményekkel járhat, 
A mai reális életszemlélet és életkövetelmények így igen eleven 
kontrasztélményt keltenek az ifjú lelkében, ha a mai szellemileg, 
barokkcirádás iskolai levegőből ezekbe belecseppen, ami tagadhatat
lanul némi keserű utóízt kelt a lelkében. Ez pedig a legkevésbbé lehet 
célja az ily egyébként sok m unkát és energiát lekötő iskolai ünne
pélyeknek. Az ezekkel együttjáró napos s órás elmaradások ugyan
csak csökkentik a szoktatásra szoruló növendékek felelősségérzetét, 
(az óra úgyis elmarad stb.) s a rendszeres, kitartó türelmet kívánó 
munkára való ránevelés lehetőségét. A mi e tekintetben is puritánabb 
protestáns életfelfogásunknak, am it egyházi ünnepeink csekély száma 
is bizonyít, már alapvetően is jobban megfelelne egy ily irányzat 
érvényesülése, mely az ily alkalmak megrostálásával a m egtartottakat 
inkább szellemileg gazdagabbakká, tartalmasabbakká, építőbbekké 
s így valójában gyümölcsözőkké és emlékezetessé igyekeznék tenni. 

Mindezeket összefoglalva, feltétlenül arra a megállapításra kell 
tehát jutnunk, hogy ezen legújabb, hogy úgy mondjuk modern,, 
reformszerű tanügyi törekvéseknek vannak olyan előrelátható 
gyakorlati következményei, amelyek a mai fokozott mértékben idő- 
és alkalomszerű követelményeknek, melyeket a középiskolából kilépő 
növendéknek az egyetem s az élet kérlelhetetlenül elébeszabnak, 
különösen a nevelés, de a tanulás szempontjából nem felelnek meg, 
sőt azokkal szöges ellentétben állanak, s melyeknek lényege, hogy 
a növendéket túlkényelmes helyzetbe hozzák, lehet, eredeti intencióik: 
ellenére, amiből aztán az ifjúfelébredés szokatlan keserű és súlyos 
következményű lehet. Ily értelemben van is igazság a szülők állandóan 
hangoztatott vádjának, hogy a középiskola, s az egyetem, ill. az élet 
közt túlnagy a szakadék, s hogy sok a középiskolából kilépő, tán 
jelesnek is minősített ifjú megtorpan, sőt el is bukik az önállósodás 
küszöbén. Én a magam részéről mindenesetre megértettem azt a 
művelt szülőt, aki egyszer azzal a kéréssel jö tt hozzám, hogy visel
kedjem néha gyermekével szemben igazságtalanul is, hadd szokj a 
meg, hogy az életben ilyesmit is sokszor türelemmel és megadással 
kell elviselni. Kérelmét persze nem teljesítettem — legalábbis tuda
to san—•, de igen jellemzően ju t ebben kifejezésre, hogy a korszerűen 
gondolkodó szülők mit várnak ma már a nevelés terén a közép
iskolától. S hogy ennek bizony nagyon is létjogos érvényt kellene 
szerezni az egyébként oly sok reménnyel kecsegtető legújabb nevelő 
irányzatnál s az ebből sarjadó gyakorlati intézkedéseknél, ha ma még 
nem is egészen magától értődő feladat is mindegyikünk számára, 
de mindenesetre megfontolandó és életeleven probléma.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.
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A  kutyafajták. Hogyan került a kutya 
az ember hajlékába?*

A megelőző két órán a növendékek eleven állatot figyeltek meg, 
így ismerték meg a kutya szervezetét és a szervek működését. Meg
figyelték, hogyan eszik, hogyan iszik a kutya, milyen a járása, milyen 
éles a hallása s minő finom a szaglása. Kutyacsontváz alapján meg
állapították, hogy milyen csontokból áll a kutya testének szilárd 
váza, mi az egyes csontok szerepe, és hogyan függenek össze egymás
sal. Mindezen ismeretek számonkérése 10 percet vett igénybe.

Tanár: A múlt órán abban állapodtunk meg, hogy most a 
kutya-fajtákról fogunk beszélni, meg arról, hogy miképpen lett a 
kutya az ember háziállatává. Nos, nézzük meg a ku tyafa jtákat! 
( Vetített kép : Schmeil: Lehrbuch der Zoologie für Hochschulen 4L, 
Aufl. 57. lap.) Melyiket ismeri valaki ezek közül? (A  növendékek 
felismerik a vizslát, tacskót, agarat, öleket, spiclit; a bernáthegyit 
komondornak, az uszkárt pulinak nézik. A tanár felvilágosítja őket 
tévedésükről és megnevezi azokat a fajtákat is, amelyeket nem ismertek.)

T. : Vannak olyan kutyafajták is, amelyeket a magyar ember 
háza őrzésére, vagy a nyáj, a gulya terelésére és őrzésére használ. 
Ki ismeri ezeket? (A  növendékek megnevezik a komondort, a kuvaszt, 
a pulit és a pumit.

T. : Nézzük meg hát ezeket is ! (Vetített kép : Brehm, 11. magyar 
kiadás 5. kötet 15., Ifi., 17. tábla, 88., 89., 96. lapon.)

T. : Miről ismerjük meg a komondort? A kuvaszt, pulit, pumit, 
vizslát, agarat stb.? ( A tanulók a vetített képek alapján megállapítják 
a kutyafajták legjellegzetesebb testi tulajdonságait.)

* Dr. Szondy György, debreceni református leánygimnáziumi tanár, az 
I. osztályok számára sorozatos szülői értekezleteket rendez minden hónap első 
szombatján. E sorozat második előadása arról tájékoztatta a szülőket, hogy 
hogyan tanít a mai középiskola, hogyan kell a gyermeknek otthon készülnie. 
Az előadás kiegészítéseként október hó 2ű-án, d. u. 4 órától 4 óra 45 percig 
az I. b) osztállyal bemutató-tanítást rendezett az előadó, amelyen a szülőkön 
kívül mintegy hetven pedagógus is résztvett, a népiskola munkásaitól egye
temi tanárokig. Megjelent a bemutató-tanításon dr. vitéz Bessenyei Lajos 
kir. tankerületi főigazgató is. A bemutatás célja elsősorban a szülők tájékoz
tatása volt, akik gyakran panaszolják, hogy nem tudják otthon gyermekük 
tanulását ellenőrizni, mert az iskola ma másképpen tanít, mint régen. Éppen 
azért nevezte az előadó tanítását ,,bemutató-tanítás“-nak és nem „minta- 
tanítás“-nak, mert evvel is jelezni óhajtotta., hogy nem valami különleges, 
alkalomszerű tanórát mutat be, hanem egyet a sok közül, teljes egészében úgy, 
amint az minden alkalommal lefolyni szokott. A bemutatás után dr. vitéz 
Bessenyei Lajos főigazgató, dr. Mitrovics Gyula egyetemi ny. r. tanár, dr. Papp 
Ferenc tanügyi főtanácsos, egyházkerületi felügyelő, dr. Vág Sándor zsidó 
reálgimnáziumi igazgató, Törös Károly elemi isk. igazgató, dr. örösi Pál Zoltán 
egy. m. tanár szóltak hozzá nagy elismeréssel a tanításhoz, amelynek nagy 
jelentőségét a szülők és pedagógusok számára hangoztatták és kifejezték azt 
az óhajt, hogy a többi iskola is kövesse a példát. A bemutatáson a tanulók 
ez évben készített természetrajzi munkálatait is kiállította az előadó.

( Szerk.)
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T. : Amint látjuk tehát, a kutyafajták igen különböznek egy
mástól. Vájjon mindenik kutyafajtának hasznára válnék a jellemző 
tulajdonsága, ha nem az ember házában, hanem a vadonban élne? 
( A tanulók rájönnek, hogy némelyik kutyafajta a vadonban meg sem 
élhetne : pl. a kurtáidból tacskó, az elkényesedett öleb-fajták.)

T. : Hogyan lettek ezek ilyenekké? Ha erre a kérdésre felelni 
akarunk, előbb tudnunk kell, milyen volt a kutya őse. Ki tud valamit 
a kutya őséről? ( A tanulók közül az előző órákon néhányan önként 
vállalkoztak arra, hogy a kutyáról olvasnak. Ezek most elmondják, hogy 
olvasmányaik szerint a kutyát az ősember farkasból és sakálból szelí
dítette meg.)

T. : Igen, ilyenformán van. Ma úgy gondolják a tudósok, hogy 
az ősember farkashoz és sakálhoz hasonló ős-kutyaféléket fogadott 
a hajlékába, ezektől származnak a mai kutyafajták. De azt is érdekes 
volna tudni, hogy miképpen került az őskutya az emberhez? ( A növen
dékek úgy gondolják, hogy az ősember vadászott vele, nyájőrzésre hasz
nálta stb.)

T. : Igen, mikor már megszelídült az őskutya, akkor minderre 
használhatta az ősember. De előbb meg kellett szelídítenie, rá kellett 
jönnie, hogy a kutyának hasznát fogja venni. Vájjon öreg, felnőtt 
ős-kutyákat megszelídíthetett-e az ősember?

N. : Nem, azok már igen vadak lehettek. Valószínűleg ős- 
kutyakölykök kerültek először az ősember hajlékába.

T. : Azokkal vadászhatott?
N . : Nem.
T. : Akkor hát miért vitte volna haza? Legfeljebb azért, hogy 

megegye. Az ősember nem igen válogatott, ha éhes volt. Valószínű
leg sok fiatal őskutyát megevett. Egyszer azonban az egyiket nem 
ette meg. Hogy miért? Mondok róla egy mesét.1

(A  mese elmondja, hogy az öskutya kölyokkorában, játszótárs 
gyanánt került az ősember gyermekei mellé. Felnövekedvén, elkísérte az 
ősembert gyűjtögető, vadászgató, élelemszerző útjaira s nagy segítségére 
volt neki : ő nem csak a szemével meg a fülével vette észre a vadat, hanem 
a szaglásával is. Az ősember megszerette s mikor már más állatokat is 
megszelídített, azoknak a terelgetésére is felhasználta a kutyát. Sőt sok
szor terhet rakott reá vagy igába fogta.)

T. : Miért kedvelte hát meg az ősember a kutyát?
N . : Mert jó a szaglása és a hallása.
T. : E két tulajdonságának mikor vette hasznát az ősember?
N . : A vad felkeresésében és a nyáj őrzésében.
T. : Más jótulajdonságai nem voltak az őskutyának?
N. : Erős volt, jól tudott futni.
T. : Ezeknek is hasznát látta az ősember?
N . : Igen, a vadászaton is, meg amikor terhet rakott a kutyára.
T. : írjuk fel a kutya jótulajdonságait :

1 L. A természet 1935 decemberi számát.
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szaglás,
hallás,
erő.

T. : Ezeket a jótulajdonságokat más állatoknál is megtalálhatta 
volna az ősember. Pl. A vaddisznó is erős, hallása, szaglása felér a 
kutyáéval. Miért volt a kutya mégis alkalmasabb háziállat?

N . : Mert a kutya okosabb.
T. : Mondjuk ezt másképpen !
N . : A kutya szót ért, tanulékony.
T. : Ügy van ; s más tulajdonsága is van, ami kedvessé teszi öt 

az ember előtt.
N . : A hűsége.
T. : Írjuk fel ezeket a tulajdonságait is :

szót ért, tanulékony, 
hűséges.

Ezek is olyanféle tulajdonságok, mint a szaglás, hallás, erő?
N . : Nem, azok a kutya testének a tulajdonságai.
T. : S ezek? (A  növendékek hallgatnak.)
T. : Az embernél hogy neveznők ezeket a tulajdonságokat?
N. : Lelki tulajdonságoknak.
T. : Így nevezzük a kutyánál is, noha tudjuk, hogy a kutyának 

nincs olyan lelke, mint a miénk. A kutyának ezek a jótulajdonságai 
minden kutyában egyformán megvannak?

N. : Nem, egyikben egyik, másikban másik van meg inkább.
T. : Így volt ez az őskutyánál is. Mikor fiai lettek az ós-kutyá- 

nak, az ősember észrevette, hogy egyik tanulékonyabb, vagy jobb 
a szaglása, a hallása, mint a többié. Ha nem tarthatta  meg vala
mennyi kölyköt, akkor választania kellett közülök. Vájjon melyiket 
választotta?

N. : Amelyiknek jobb volt a hallása, vagy a szaglása.
T. : Ha pl. vadászni akart a kutyával, akkor melyiket tartotta 

meg?
N. : Amelyiknek a szaglása volt jó.
T. : S ha teherhordóra volt szüksége?
N. : Akkor azt, amelyik legerősebb volt.
T. : Az ilyen erős kutyának a fiai is erősek szoktak lenni, a jó- 

szaglásúnak pedig jószaglásúak a fiai is. Az ősember a fiák közül is 
válogatott. Melyiket ta rto tta  meg?

N. : Amelyiknek legjobb volt a szaglása, vagy amelyik leg
erősebb volt.

T. : Ügy van. Idők folyamán ilyenformán sokféle tulajdonságú 
kutya keletkezett, a szerint, hogy az ősember mire akarta használni 
ő k e t: vadászkutyák, nyájőrző- és házőrző-kutyák. De más oka is 
lehetett annak, hogy a kutyák különbözők. Vájjon az ősember minde
n ü tt egyforma éghajlat alatt élt?

N. : Bizonyosan akkor is voltak hidegebb és melegebb vidékek
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T. : Voltak bizony. Milyen lehetett az az őskutya, amelyik 
hideg vidéken élt?

N. : Valószínűleg hosszú szőre volt.
T. : S a meleg vidéken élőnek rövid. Akkor most már megmond

hatjuk, hogyan keletkeztek a kutyafajták? ( A növendékek közül egyik, 
a többiek segítségével megfogalmazza és tollba mondja az eredményt, 
amit a tanár a táblára is felír) :

A kutyafajtákat az ember különböző sajátságaikért tenyésztette 
ki a legalkalmasabbak kiválogatásával; (le lakóhelyük szerint is 
más-másféle kutyák keletkeztek.

T. : Most még a kutya okosságáról beszéljünk egy kissé. Azt 
mondottuk, hogy a kutya szót ért. Felolvasok egy történetet egy 
kutyáról, amelyik a gazdájának még a gondolatát is kitalálta. Ezt a 
történetet nagy írónk, Gárdonyi Géza írta ,,Az én falum“ c. szép 
könyvében. ( Gárdonyi : Az én falum. Dante kiadás. I I . kötet. 20. lap, 
8. bekezdés „A két állat“ c. elbeszélésből: ,,Ez még semmi, felelem. —  
Ez a kutya nemcsak a szót érti, hanem kitalálja a gondolatot is“ stb. —  
21. lap. 4. bekezdés végéig: „tartja a tányérai“.)

T. : Ez hát ugyan okos kutya volt. Ki tudja megmondani, miért 
találta ki a gazdája gondolatát?

N. : Mert már rászoktatták arra, hogy a csontokat tányérra 
kapja.

T. : Ügy van. Hogy ez a nagyon okos kutya sem tudott úgy 
gondolkozni, mint az ember, azt is megírta Gárdonyi Géza : beküldte 
a kutyát a szobába, hogy hozza ki a csibukját. Ez olyan pipa, ame
lyiknek igen hosszú a szára. A kutya hozta is, keresztijen állt a szájá
ban a hosszú pipaszár, vágtato tt véle az ajtónak. Mit tenne az ember, 
ha a szűk ajtón a szájában keresztben tarto tt hosszú pipaszárat 
ki kellene hoznia?

N. : Ügy fordítaná a fejét, hogy kiférjen a szár.
T. : A kutya bezzeg nem így tett, le is verte a szárról a pipát, 

meg a szopókát. A kutya lelke tehát nem olyan lélek, mint az emberé, 
az okossága is csak kutya-okosság. De azért nagy dolog az, hogy 
állat létére ilyen eszes. Vájjon mi lehet az oka, hogy eszesebb lett, 
mint a szarvasmarha, vagy a juh?

N. : Az, hogy neki nehezebb megszerezni az eledelét, mert eleven 
állatokat kell elejtenie.

T. : Ügy van. Tanulékonysága révén az ember manapság ren
dőri szolgálatra is használja, sőt a háborúban i s ; a bernáthegyi 
kutyák okosságáról is sokat olvashatunk. ( A növendékek közül egyik 
elmondja, mit olvasott Berry-röl.)

T. : Most már foglaljuk össze, amit a kutyáról tanultunk ! ( A nö
vendékek a hátralévő 5 perc alatt röviden elmondják a kutya életmódját, 
szervezetét, a kutyafajták keletkezését és az embernek lett szolgálataikat.

Debrecen. Dr. Szondy György.
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Diákhazugságok szerepe a családi 
és iskolai életben.

Tisztán látni, minden építő munkának ez a legelső feltétele. 
A nevelésben is mindenekelőtt erre van szükség. A ma pedagógiája 
nem lehet más, mint a szeretet, az őszinteség, a puritán gondolkozás 
reális alapokon nyugvó pedagógiája. A magyar közélet sok dudvája 
átterjedt a nevelés portájára is, s hovatovább itt is útvesztő dzsun
geleket alkot. S talán sehol sem pusztít annyira, sehol sem tör ke
rékbe annyi jóakaratot társadalmunk egyik legundorítóbb betegsége, 
a hazugság, mint itt. Ezzel kell mindenekelőtt leszámolnunk.

Széles, úgyszólván mérhetetlen probléma. Se kezdete, se vége 
nincs. Ezúttal egyetlen részletmozzanatára szeretném ráirányítani 
a figyelmet. Arról fogok beszámolni, hogy milyen mértékben terjedt 
el a hazugság a diák családi és iskolai életében. Tényekre fogok hivat
kozni ; módomban van, mert a múlt és a folyó iskolai évben a hazug
sággal kapcsolatban az ország különböző intézeteiben 1060 kérdő
ívet töltettem ki tíz-húszéves diákokkal: fiúkkal és leányokkal 
vegyesen.

Mindenekelőtt, a hazugság kimerítő definiálásának szándéka 
nélkül, egészen röviden utalok arra, hogy nem minden objektive, 
valótlan dolgot tartalmazó kijelentés hazugság. A hazugság két legfonto
sabb ismertetőjegyét emelem itt ki : a hazugságban a beszélő (v. cse
lekvő ) tudja, hogy az amit mond ( v. cselekszik) nem felel meg a valóság
nak, s ő ezt mégis igazságként akarja másokkal elismertetni. (Enun- 
tiatio falsa cum intentione fallendi.) Ebben az értelemben beszélek 
itt a hazugságról.

A kérdőívek alapján állapítom meg, hogy sokkal több a hazugság, 
mint gondolnák. Igaz, hogy a mindennapi életben úgyszólván magunk 
is naponként találkozunk vele, de annál már gőgösebbek vagyunk, 
mintsemhogy nyíltan elismerjük, hogy a hazugság hullámai hozzánk 
is eljutottak. A legtöbb ember szigetnek érzi magát és közvetlen 
környezetét a hazugság tengerében, illetőleg azzal áltatja magát, 
hogy az ő környezetében nem hazudnak. Pedig csaknem minden 
tanuló azt írja, hogy a hazugság általános, hogy mióta ember él 
a földön, van hazugság, s kiirtani is csak az emberiség kiirtásával 
lehetne. S nézzük, vájjon nincs-e csakugyan körülvéve a gyermek, 
már a családi életben is, tengernyi hazugsággal. Figyeljük meg, 
mennyit hazudik egy felnőtt, míg egy félórácskát játszik egy két- 
három éves gyermekkel. „Gyere, kapsz csokoládét, cukrot; madárka 
fog kirepülni a gépből, csak mosolyogj szépen ; jó légy, mert a Miku
lás bácsi meg a Jézuska nem hoz sem m it; vigyázz, mert elvisz a 
mumus ; a testvérkét persze, hogy a gólya hozza“ és vége-hossza 
nincs a sok áltatásnak. Addig, míg ezeket a magyarázatokat kritika 
nélkül valóságnak veszi a gyermek, vagy míg valami más hazugság
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gal, figyelemáthárítással sikerül a gyermek lelki harmóniáját helyre
állítanunk (pl. csokoládé helyett fényes tárgyat m utatunk neki stb.), 
nincs baj. Mihelyt azonban rájött a gyermek, hogy az, amit neki 
mondanak, határozottan más, mint amit ő tud, vagy rájött, hogy 
becsapták, gyengeségét kihasználták: forrongani, lázadozni kezd, 
gyűrődések keletkeznek lelke tiszta lapjain, árnyékok vetődnek 
derűs világára. Nem osztatlan már lelki világa. Fantázia és valóság 
elkülönülőben, s mindkét világ igyekszik meghúzni lelkében a maga 
biztos határait.

A családi élet sok apró hazugsága ott ólálkodik a gyermek fej
lődő szellemiségének nyitott kapui előtt. Kellemetlen vendégek, 
számlát hozó látogatók előtt letagadják a p a p á t; a mama bemondja 
a telefonba, hogy fekszik, beteg, holott semmi baja sincs, s grima
szolva és cigarettát füstölve sopánkodik a kagylóba. Figyelmeztetik 
otthon : fiacskám, a kalauz bácsinak azt mondd, hogy még csak 
kilencéves vagy, így féljeggyel utazol. Ha kérdik tőled ezt vagy azt, 
be ne valid az igazságot ! Nagyobb testvére fenyegeti : el ne merd 
mondani édesapámnak, hogy hol voltam, mert megverlek. — Eszembe 
ju t egy nőismerősöm megjegyzése. Gyermekkorában minden fel
nőttet ellenségének és hazugnak tartott, s kilencéves korában, 
mikor a háború kitört, azt hitte, hogy abból egy szó sem igaz, és csak 
azért találták ki a felnőttek az egész mesét, hogy őt ijesztgessék 
és hogy jobban viselje magát. Keserű tapasztalat. Annyi bizonyos, 
hogy a gyermek fejlődése folyamán lépten-nyomon belebotlik a 
hazugság tényébe, s ezer alkalom kínálja fel magát a hazugság el
követésére.

A csecsemő s a gyermek életének eleinte minden mozzanata 
a családi életben van beágyazva. A gyermek világa : a körülötte 
forgolódó néhány ember szűk világa. Eleinte minden nő : mama, 
minden férfi: papa. Határozatlan, összefolyó érzetei és képzetei 
vannak csupán. Aztán tágul a kör, nyílik a horizont. Új ismerősök, 
új távolságok, új színek lépnek be életébe. Felfedező útakra indul, 
s ámuló szemekkel tapad rá az élet tarka zűrzavarára, s lassanként 
hódítja azt meg magának. Fejlődik. S ez a fejlődés nem valami 
egyenesvonalú, egyenletes mozgás. Több joggal hasonlíthatnók 
a lépcsőn való haladáshoz. A mozgás csak látszólag egyenletes, 
de ha elemezzük : látjuk, hogy egészen különböző természetű mozza
natokból van összetéve. Bizonyos zökkenőfélék vannak benne, 
amik kissé szaggatottá teszik a haladást.

Az ember fejlődése folyamán sok ilyen zökkenőhöz ér, ami 
szinte össze van kapcsolva differenciálódásával. Minden élő lény bizo- 
nvos osztódási folyamathoz hasonló változáson megy keresztül. 
Ugyanazonossága megmarad, de osztódik, mint a sejt. Űj testi 
és lelki szervei alakulnak ki, amik aztán természetesen hatással van
nak életvonalának irányulására.

Az első nagy zökkenő, erős hasadás, véres igazságtalanság 
akkor történik a gyermekkel, mikor iskolába kerül. Ez az egyetlen
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mozzanat sarkaiból forgatja ki egész eddigi életét. Az az élet, amely 
eddig többé-kevésbbé egységes, zárt, határolt élet volt : kénytelen 
megosztódni két világ között. Az egyik a régi, családi környezet, 
a másik pedig a külvilág, amit az iskola képvisel. E perctől kezdve 
kétlakivá lesz a gyermek élete. Ha a két szerv harmonikusan dolgo
zik : a gyermek fejlődése aránylag zavartalan mederben folyik to
vább. Ha azonban ellentétes erők ráncigálják a két szervet : a gyer
mek, mintha malomkövek közt lenne, őrlődik, sorvad.

Rövidesen másirányú erők is föllépnek, és részt kérnek maguk
nak a gyermek életében. Hogy csak egyet említsek : ott van a serdü
lés folyamata, ami a gyermek fizikumát és lelkét egyaránt igénybe
veszi. Új érzésekkel és feszítőerőkkel kell megbirkóznia a serdülőnek. 
Ez is nagy zökkenőt jelent életében. Misem természetesebb, mint
hogy az életritmusváltozások, osztódások, irányulások pillanatai 
a legalkalmasabbak arra, hogy felszínre hozzák a fejlődő egyén 
értéktelenebb tulajdonságait, rosszirányú készségeit, így többek 
között s mindenekelőtt a hazugságot, ezt a legelterjedtebb emberi 
gyöngeséget, hibát vagy bűnt. Különösen, ha a serdülő környezete 
vak és érzéketlen problémáival szemben.

De vájjon hazudik-e minden gyermek szüleinek? Egyformán 
hazudnak-e a tanulók minden tanárnak? Érdekes feleleteket talá
lunk erre vonatkozólag a kérdőívekben. Általánosságban ezt a tanul
ságot vonhatjuk le belőlük : leginkább hazudnak azoknak, akik el
hiszik, akik nem ismerik az illetőt, akit nem szeretnek, akit ellenségnek 
tekintenek. Nem hazudnak azoknak, akik nem ülnek fel minden áltatás
nak, a dolgok mélgére néznek, akik ismerik, akik szeretik őket, a akik 
jót akarnak velük.

Látjuk tehát, hogy a tanulók kritikával hazudnak. A normális
nak mondható hazudozók vallomásait forgatva, föltétien szemünkbe 
ötlik egy tény, amit tételszerűen így lehetne megfogalmaznunk : 
a hazugságért nemcsak az felelős, aki hazudik, hanem az is, akinek 
hazudnak. Úgylátszik, hogy homályosan ugyan, de maguk a szülők is 
érzik, hogy legalább részben, ők is felelősek gyermekeik hazugsá
gaiért. Ritka ugyanis az olyan szülő, aki elismeri, hogy gyermeke 
hazudik. Igaz, hogy vannak kivételesen tisztánlátó, alig elfogult 
szülők, akik elismerik, hogy gyermekeik bizony nem mindig a való
ságot mondják, s nem mindig őszinték. Ez azonban szórványos eset. 
Az általánosan elterjedt típushoz tartozó anyával például már így 
folyik a beszélgetés : — ő  : a múltkor nagyon sírt a gyermekem, 
mert tanár úr nem jegyzett dolgozatára, s olyanféle megjegyzést 
te tt rá, mintha lesett volna. — Én : valóban így volt, s tessék nyugodt 
lenni nagyon vigyázok arra, hogy igazságtalanságot ne kövessek el. 
Ebben az esetben csakugyan nem eredeti munkát végzett a tanuló. — 
Ő : bocsásson meg, de az én gyermekem már aztán igazán nem hazu
dik. Ez az egy bizonyos... Kényes lett volna kifejtenem a gyer
mekét rajongásig szerető édesanyának, hogy nehéz egy % és egy 
4-es latin dolgozat után 1-es értékűt írni, különösen, mikor az utána
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következő, gondos ellenőrzés mellett készült dolgozat szintén 4-es, 
s a kérdéses harmadik dolgozat írásakor két segédforrás igénybevéte
léről is biztos tudomásom volt.

Más alkalommal egy kilencéves kisfiúval játszottam, aki egy 
óra leforgása alatt többször nyilvánvaló hazugságot követett el. 
Láttam, hogy a gyermek erősen hazudozó természetű. Még aznap 
mondtam beszélgetés közben édesanyjának, hogy az iskolában 
a hazugságot büntetem legszigorúbban, mert a legtöbb bajnak és 
bűnnek ez a szülőoka. A legtisztább meggyőződés hangján mondta 
erre ő : hála Istennek, az én fiam sohasem hazudik. Megdöbbentem, 
de nem akartam ünneprontó lenni. Éppen karácsony este volt.

Ez csak néhány példa a sok közül, de jellemző, s nyugodt lelki
ismerettel mondhatom, hogy ez az elterjedtebb típus. S hány ilyen 
gyermekét nagyszerűen ismerő apával és anyával beszélgetek oly
kor, s várom, kérdezze meg, mit tartok a kezem alatt levő gyermeke 
lelki fejlődéséről, jellemének alakulásáról. Érzem, hogy sok olyan 
dolgot tudok róluk egy elejtett szavuk, egy áruló mozdulatuk, szem
rebbenésük alapján, amiről nekik talán sejtelmük sincs. A szülők, 
sajnos, különben is csaknem kizárólag gyermekeik tanulmányi elő
meneteléről érdeklődnek a tanároktól. Pedig sokszor még jobban 
szeretném nekik elmondani azt, hogy itt vagy ott, ilyen vagy olyan 
gyom vert tanyát lelkűkben, ez vagy az bántja, kísérti őket. Ha 
alkalom nyílik rá, el is mondom. De sokszor visszatart az a tény, 
hogy álarcos világunkban az igaz szóban nem mindig látják meg 
a jóakaratot, sőt előszeretettel minősítik kéretlen gorombaságnak, 
s mindig rejtett töviseket kutatnak benne. Mindenki azt hiszi, hogy 
ő ismeri legjobban gyermekét, pedig igen sokszor úgy vannak gyer
mekeikkel," mint ahogy saját tenyerünkkel vagyunk. Azt szoktuk 
mondani, hogy úgy ismerem, mint a tenyeremet. De ha valaki 
kérné, rajzold le a tenyeredet: egy kusza „M“ betűn kívül alig tud 
nál másról beszámolni. Ezer apró ránc, mélyedések, foltok, erecskék 
sikkadnának el az annyira ismert tenyérről. Úgylátszik, túlságosan 
közel van hozzánk ahhoz, hogy jól ismerjük.

De térjünk most már rá a kérdőívek néhány vallomására. Minde
nekelőtt lássunk egy pár általánosságban mozgó választ.

17 éves 6 hónapos leány. Van olyan egyén, akinek nem tudunk 
hazudni, mert valami belső erő, ami abból az illetőből kisugárzik, 
az ta rt vissza bennünket a hazugságtól. Sok embernek talán minden 
nagyobb lelkifurdalás nélkül tudunk hazudni, mert nem érezzük 
ezt a visszatartó erőt.

17 ; 2 ; 1. Vannak emberek, akiknek a lényében, megjelenésé
ben van valami, ami még a legnagyobb hazudót is igazmondásra 
kényszeríti. Viszont vannak olyan emberek, akiknek minden lelki
furdalás nélkül hazudnak.

Úgylátszik azonban, hogy ez a visszatartó erkölcsi erő nem 
minden szülőből árad egyformán, mert a feleletek jórészében azt 
olvassuk, hogy a gyermek bizony hazudik szüleinek.
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11 ; 6 ; fiú. Szüleiknek inkább szeretnek igazat mondani, mint 
idegennek. De nagyobb dolgokat azért szüleik előtt is eltitkolnak, 
hazudnak. Pl. egy tanuló 3-ast felel, de szüleinek 1-est mond, hogy 
tőlük a „jó“ feleletért jutalm at kaphasson.

Egy 22 éves fiú, úgylátszik, feleletírás közben döbben rá nagy 
bűnére : a szülőknek talán a legtöbbet hazudik az ember. Különösen 
édesanyámnak hazudtam sokat, amit ő nyugodtan, kétségbevonás 
nélkül elhitt. De ez szinte titok. Jaj, szörnyű !

14 ; 4 ; f. Sokan hazudnak a szüleiknek is. Ha pl. valaki moziba 
szeretne menni, és nem kap pénzt a szüleitől, olyankor másra kér 
pénzt, és azt mozira költi.

15 ; 5 ; f. Sokan legtöbbet a szüleiknek hazudnak, mert félnek.
19 ; 11 ; f. Az emberek hazudnak, mert amikor még gyermekek 

voltak, a szüleik talán nem szoktatták le a hazudozásról.
20 ; 5 ; f. A szülőknek ritkán, ha az maga sem hazudik. De mit 

tegyen a gyermek, ha látja, hogy szülei minden alkalmat megragad
nak a hazugságra.

20 f. A hazugság kiirtása a legnehezebb dolgok közé tartozik, 
mert a gyermek szüleitől tanulja, és ez úgy elhatalmasodik rajta, 
hogy később szinte életszükséglete. Amint beszélni szüleitől, úgy 
hazudni is szüleitől tanul a legtöbb gyermek.

Lehetetlen, hogy e keserű megnyilatkozások eszünkbe ne idéz
zék Rousseau pesszimista nyilatkozatát: a gyermekek hazugsága 
a nevelők bűne. ..

Vannak vallomások, amelyek szerint kevésbbé hazudnak a 
gyermekek az anyának, mint az apának.

13; 8 ; f. Ha beszekundáztunk latinból vagy számtanból azt 
anyukának jobban meg merjük mondani, m int apukának, mert 
apuka előveszi a pálcát, és kiporolja a nadrágunkat, de anyuka leg
feljebb egy kicsit megszid. — Több ilyen értelmű választ kapunk.
így pl- =

14 ; 2 ; f. A gyermek, akinek lelke még romlatlan, nem tud 
mindenkinek hazudni. Édesapja előtt letagadja az igazságot, mert 
fél a veréstől, de édesanyjának rendszerint bevallja bűnét.

21 ; 7 ; f. Nem mindenkinek hazudnak egyforfhán. Egyik 
a szüleinek hazudik inkább (különösen pénzszerzés céljából), egy 
másik pedig barátainak. Még a szülők között is lehet különbséget 
tenni, mert pl. én, ha visszaemlékezem, édesanyámnak sohasem 
hazudtam öntudatosan, de az édesapámnak igen.

Ezekből a feleletekből is láthatjuk, hogy e téren is milyen 
szép hivatás vár az anyákra. — Egyik-másik feleletben érdekes indo
kolást, s igen tanulságos megjegyzéseket találunk.

20 f. A hazugságot a gyermek kicsiny korától való nevelése, 
erkölcsi ráhatás által lehetne kiirtani. Azonban sok szülő a kis gyer
mek ilyennemű hajlamait egy örömtől sugárzó felkiáltással könyveli 
«1 : milyen okos, szellemes gyermek.

Sokszor úgy érzik a kérdezettek, hogy kénytelenek hazudni.
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20 ; 1 ; 1. Sokszor rákényszerül az ember a hazugságra szigorú 
szülői nevelés mellett.

15 ; 11 ; 1. Vannak esetek, amikor hazudnom kell. Idegen 
embereknek ezt teljesen lelkiismeretfurdalás nélkül teszem. A szüleim
nek már nehezebb. A szüleimnek minden gondolatom vagy tettem , 
ami nem a tanulásra vagy más ilyen dologra vonatkozik, hiba, 
ezért sokat hazudom nekik. Szüleimnek hazudom a legtöbbet, m ert 
soha nem bocsátanak meg semmiért, nem közvetlenek hozzám, s ha 
valamit megmondok, azért hogy meghallgassanak, a végén mindígi 
kikapok. Nem várhatják el tőlem, hogy ne hazudjam. A hazugság 
kiirtása szerintem csak akkor lehetséges, ha mindenki megértő 
a másikkal szemben.

13 ; 7 ; 1. Ügy lehetne kiirtani a hazugságot, hogyha pl. egy 
gyermek megmondja, hogy iskolában rosszul felelt, akkor nem kell 
agyonpofozni, hanem megértéssel kell vele beszélni, mert ha nagyon 
megbüntetik, akkor egészen biztos, hogy legközelebb nem fog iga
zat mondani.

De nem mindenütt ilyen vigasztalan a helyzet. Sok vallomás 
megnyugtató képet mutat.

15 f. Bizalmasainak és szüleinek nem hazudnak annyit, m int 
másoknak, mert azoktól nem félnek annyira, és jó tanácsokat vár
nak tőlük kényesebb helyzetekben.

14 ; 10 ; f. Aki a javunkat akarja, annak nem hazudunk, sőt 
még jobban megvilágosítjuk előtte az igazságot.

12 ; 10 ; 1. A szüléinknek hazudunk legkevésbbé, mert tudjuk,, 
hogy ismernek minket, és különben is aki saját édesanyjának is 
hazudik, az már nagyon alávaló, és már sokat hazudott életében,

13 ; 9 ; 1. Szüléinknek sohasem, nekik mindig megmondjuk 
az igazat.

1 1  ; 8 ; f. Én a szüleimnek nem mernék hazudni, mert tudom,, 
hogy ők nagyon ismernek engem, és mindjárt meglátnák rajtam , 
ha hazudtam.

12 ; 5 ; f. (Egy váza eltörésével kapcsolatos eset.) : Anyukának 
megmondtam az igazat, de ő nemhogy megvert volna, hanem még 
büszke is volt rám, hogy milyen bizalmas vagyok hozzá.

15 f. Szüleinek szokta az ember legőszintébben bevallani min
den bűnét, mert tudja, hogy azok mindig a mi javunkat akarják, 
és szép szóval kérlelnek bennünket, hogy máskor ne hazudjunk.

16 ; 9 ; f. Egy egyén, akit szeret az édesanyja, az megmond 
neki mindent hazugság nélkül, mert tudja, hogy segíteni fog ra jta .

Ezekből a feleletekből láthatjuk, hogy nem egyöntetű a véle
mény. Éppen olyan helytelen volna azt mondanunk, hogy minden 
gyermek hazudik szüleinek, mint azt, hogy szüleinek senki sem 
hazudik. Mindig attól függ, hogy milyen a szülő, hogy milyen viszonyt 
teremtett gyermekei és maga között. Természetesen ilyenfélp',,'',”«,n 
vagyunk az iskolai, mondjuk : a tanárok ellen irányuló hazug ... 
kai is. —- Lássunk néhány idevágó vallomást is.
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11; 8 ; f. A diákok a tanároknak legtöbbször nem mondják 
meg az igazságot, mert félnek szigorúságuktól.

13 ; 9 ; f. A diák legtöbbet hazudik tanárjának.
12; 9 ; f. A tanárnak is sokat hazudik egy diák, ezt azonban 

rendszerint azért teszi, hogy készületlenségét tisztázza.
13 f. Mi gimnázisták többnyire azért szoktunk hazudni, hogy 

a tanár úr be ne írjon nekünk egy szekundát.
15 ; 4 ; f. A tanár uraknak hazudnak leginkább a diákok, hogy 

lopott dolgaikat eltitkolják. Nem hazudnak a jó cimboráknak, 
sőt dicsekednek a hazugságokkal.

13 f. A diákok között úgy lehetne kiirtani a hazugságot, ha a 
tanár nem írna be egy szekundát, ha nincs meg a diáknak a házi 
feladata. Ilyenkor persze azt hazudj a, hogy fájt a feje, és azért nem 
tudta elkészíteni.

14 f. Leginkább annak a tanárnak szokott hazudni, akitől félnek.
13 ; 9 ; f. Van, aki azt tartja, hogy a szüle megtudhatja az igaz

ságot, de a tanár nem, mert ha az megtud néhány dolgot, akkor tán 
az iskolából is kicsapják.

14; 9 ; f. Vannak olyan tanárok, akiknek kényszerűségből 
hazudni kell, mert ha az igazat kikottyantjuk, soha meg nem bocsát, 
hanem üldözi tanítványait, csupán azért, mert az igazat mondtuk. 
Viszont, ha valaki hazugságával kijátssza tanárát, azt talán szeretni 
fogja továbbra is, mert hazudott neki.

14 f. Ha tapasztalja az ember a szülő, a tanár iránta érzett meg
értését, s látja, hogy jóakarattal van iránta, nyíltan beszél előtte. 
I)e akitől fél, vagy rossz akarattal van iránta, tartózkodó vagy hazu- 
dozó lesz előtte.

17 f. Vannak olyan emberek, akik előtt kitárja egész szívét 
és belsőjét, mert tudja, hogy az nem teszi ezért őt gúny tárgyává, 
sőt inti, hogy ebből okuljon. Legtöbbet azonban, én legalábbis úgy 
hiszem, egy diák hazudik tanárainak.

16 ; 5 ; f. Egy jó feleletet kifogni hazugsággal nem igen tisztes
séges dolog a tanár szemében, viszont a diáknak elég kellemes, és 
néha olyan örömöt okoz neki egy jól sikerült hazugság, hogy majd 
kiugrik a bőréből örömében.

18 f. Tanároknak általában hazudnak, kivéve azokat, akik hisz
nek a diáknak, mert az nagy bizalmat ad a diáknak, hogy a tanár 
hisz neki, és az ilyen tanárnak nem tud hazudni.

18 ; 8 ; f. Én nem emlékszem, hogy három év óta hazudtam volna, 
de gyermekkoromban, úgy nyolc-tíz év közt, egész lelki nyugalom
mal hazudtam. Sokszor kikaptam érte. Gimnázista koromban már 
kezdtem elhagyni, ugyanis egy tanáromtól sok őszinteséget láttam, 
s ez nagyon tetszett nekem.

18 ; 1 ; f. Nem bánom meg a hazugságomat, ha olyasmit hall
j a k  el, vagy tagadok le, ami az iskolai szabályokkal ellenkezik,

z élet szabályaival nincs ellentétben, és a szüleim sem helytelení
tik. Nincs ártalmasabb dolog, mint egy 10—11 éves gyermeket

3
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internátusba adni, mert az internátusi nevelés sok rideg szabályával 
és fennhéjázó hivatalos közegeivel egyenesen hazugságra nevel.

18; 11; f. Nem szabad itt elfelejtkezni a tanárról sem, akit 
Isten külön erre a feladatra teremtett. (Hogy t. i. hazudjanak neki.) 
Nekünk meg, mintha rendeltetésünk volna, hogy akkor ültessük fel, 
amikor csak lehet.

18 f. Ha a tanító úgy bánik a gyermekeivel, hogy azok érzik : 
ez az ember csak jót tesz velünk, akkor nem hazudik a gyermek 
vagy tanítvány, hanem megmondja az igazat.

19 ; 9 ; f. A diák a tanárjának alig tud beszélni egészen őszintén.
19 ; 9 ; f. Legjobban hazudnak a gyermekek a tanárnak és taní

tóknak. Miért? Mert nagy hasznot lehet nyerni rajta. Sőt tán sehol 
az életben annyi hasznot nem nyer ember hazugságból, képmutatás
ból, mint a diák az ő tanárától. Miért van pl., hogy a parasztlegények 
e tekintetben sokkal tisztábbak? Úgy, hogy ugyanakkor, mikor a 
pedagógia a hazugság ellen küzd, ugyanakkor el is hinti annak 
a csiráit.

15 ; 2 ; 1. Az iskolában is láthatjuk, hogy a tanulók kedvesebb, 
közvetlenebb tanáraiknak mindent elárulnak, még rossz tetteiket is.

16; 8 ; 1. Ha a tanárok elnézőbbek lennének bizonyos dolgok
ban, és a gyermek nem félne, talán őszintébbek lennének. Nem szabad 
azonnal elítélni a gyermeket, ha hazudik, hanem próbáljuk megérteni, 
így ritkábban hazudik, mert a büntetéstől nem kell tartania, és őszinte 
lehet.

Ezek a feleletek magukért beszélnek. Csak azt az egy tanulságot 
szeretném itt megemlíteni, hogy a diák annak a tanárnak hazudik 
legkevésbbé, aki be tudta bizonyítani, hogy a diák jogait tisztelet
ben tartja, s csak jót akar tanítványainak.

Nyilván láthatjuk ezekből a szemelvényekből, hogy a család 
és iskola, szülők és tanárok meglehetősen körül vannak véve hazug
sággal. Nem akarok kétségbeejteni sen k it; ebből nem sok jó szár
maznék. A vallomásokból különben is sok biztató tény csillan ki 
a lesújtó kritika és a sok vád mellett. Isten őrizzen, hogy szavaim 
nyomán valaki brutálisan kezdjen kételkedni gyermeke őszinteségé
ben, hazug teremtésnek bélyegezze azt, akit eddig dédelgető bizal
mával vett körül. Ez különben is veszélyes játék, hiszen láttuk, 
hogy a hazugságért mindig mindkét fél felelős. A hazugság fellépte 
rendszerint arra mutat, hogy valahol szakadás, törés állott be a 
szülők és gyermekek viszonyában. Valamikor, valami miatt, valahol 
megrendült a gyermek bizalma az illető szülőben, tanárban. Bizalom 
híján pedig szükségképen megszületik a hazugság, ami a család 
és az iskola egészséges munkarendjét megbénítja, belső békéjét 
felforgatja s lehetetlenné teszi a megismerést és megértést. E nélkül 
pedig értékes és eredményes nevelést kívánnunk sem lehet, s e nél
kül a családot és iskolát bizonyos börtön-hangulat árasztja el.

Kérdőíveinkből kitűnik, hogy a család sokszor melegágya az . 
iskola ellen irányuló hazugságoknak; természetesen fordítva is
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érvényes a tétel. A különben rendezettnek mondható családi élet is 
több hazudozó gyermektípnst termel ki. Ezek közül csak kettőt 
említek. Az egyik az elnyomott, a másik az elkényeztetett gyermek 
típusa. Az elsőbe tartozó gyermek hazudik, hogy legalább valamihez 
hozzájusson, valami olyat csinálhasson, ami életvágyait kielégíti, 
s amiből különben teljesen ki van rekesztve. Az elkényeztetett gyer
mekeknek elvész az ítélőképességük, az önkritikájuk. Nem tudják, 
hogy végeredményben is mi szabad, és mi nem szabad nekik. Mind
untalan tágítani akarják mozgáskörüket, s erről akkor sem mon
danak le, ha normális, de rájuk nézve kedvezőtlenebb környezetbe 
kerülnek. — Talán fel sem kell említenünk, hogy alapvető zavaro
kat idéznek elő az abnormis családi körlümények : a válások, több- 
rendbeli mamák és papák presztizspolitikája és gyermeklélek-pusz- 
tító huza-vonája. Ilyenkor szegény gyermek legtöbbször végkép 
elveszti lába alól a talajt, s hanyat-homlok zuhan a hazugság örvé
nyeibe. — Az is megtörténik persze, hogy az iskola, különösen a belső 
életében zilált, nem egységes világnézetű és ellentétes igényekkel 
fellépő, álutakat is megengedő és honoráló iskola kapatja rá a gyer
meket a szülőkkel szemben tanúsított hazudozó magatartásra.

A gyermek, az ifjú életének nagy része a család és iskola fórumán 
játszódik le. Hozzá még párhuzamosan, nem pedig egymásután. 
Ha tehát biztosítani akarjuk gyermekeink és tanítványaink zavarta
lan fejlődését, lehetetlen észre nem vennünk, hogy mindenekelőtt 
az iskola és a család harmóniáját kell tűzön-vízen megteremtenünk. 
Ez azonban csak úgy lehet, ha a szülők elsősorban és mindenekfelett 
csakugyan szülők, a tanárok szintén elsősorban és mindenekfelett 
tanárok, nevelők.

Nem emlékszem rá, hogy olvastam volna valaha találóbb, és 
jobban a kérdés gyökerére tapintó megjegyzést a szülő-gyermek 
viszony jellemzésére vonatkozólag, mint Dosztojevszkij néhány sorát 
a Karamazov testvérekben : „Az összes apákhoz intézem szavai
mat : apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket. Teljesítsük előbb mi 
magunk Krisztus parancsát, s csak akkor vegyük kérdőre gyerme
keinket. Máskülönben gyermekeinknek nem atyái, hanem ellenségei 
Aragyunk. A szülő még nem apa, mert apa csak az, aki a szülői álla
poton kívül is megérdemli azt a nevet. Azt hiszik önök, hogy az ilyen 
kérdések nem foglalkoztatják a mi gyermekeinket, mondjuk a már 
serdülésben levőket, a már gondolkozni kezdő ifjakat? De bizony 
foglalkoztatják, smi hiába kívánnók azt a lehetetlenséget, hogy ilyes
mitől tartózkodjanak. A fiatalemberben akaratlanul is gyötrelmes 
gondolatokat ébreszt az, ha az apai névre méltatlan apát lát, kivált 
ha összehasonlítja azt más gyermekek, az ő kortársai érdemes apái
val. Álljon az ifjú az apja elé, és kérdezze meg attól egyenesen : 
apám mondd meg, miért kell nekem téged szeretnem? apám, bizo
nyítsd be, hogy nekem téged szeretnem kell. S ha az apa képes 
lesz erre felelni és bizonyítani, akkor az lesz az igazi, normális család, 
nem olyan, mely csak misztikus babonára van alapítva, az lesz
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az igazi család, melynek alapja észszerű, tudatos és szigorúan humá
nus. Ellenkező esetben, ha az apa nem képes bizonyítani, rögtön vége 
annak a családnak : az apa nem apja annak, s az ifjúnak szabadságá
ban és jogában áll, hogy attól kezdve apját idegennek, sőt ellenség
nek tekintse.“

Akkor olvastam Dosztojevszkijnak ezeket a sorait, mikor éppen 
a Zemplén Dénes anyagyilkosságát tárgyalták a bíróságok. A kemény 
szavak tépték, hasogatták a lelkemet, s az történt megint, ami Doszto
jevszkij olvasása közben annyiszor megtörténik az emberrel : mély 
lelki kínokat álltam ki. Szinte megviselt e szavak döbbenetes igaz
sága. Sokszor úgy éreztem, hogy Dosztojevszkij szavai nemcsak az 
apákra vonatkoznak, hanem az anyákra, a tanítókra a tanárokra, 
s minden rendbeli nevelőkre is. Dosztojevszkij szavainak hatása 
a latt sötét vízióm keletkezett. Hosszú, végeláthatatlan sorokban 
álltak apák, anyák, tanárok, nevelők : gyermekeik, tanítványaik 
ítélőszéke előtt. Azok pedig kérdezték : apám, anyám, tanárom : 
miért kell nekem téged szeretnem, tisztelnem? Apám, anyám, taná
rom : bizonyítsd be, hogy nekem téged szeretnem, tisztelnem kell 1

Azóta nem hagy nyugodni ez a vízió. S valahogy az az érzésem : 
rövidesen el kell jönnie annak az időnek, mikor az apák, anyák, 
nevelők nem fognak irtózni és vonakodni ettől a felelősségrevonástól. 
Míg ez el nem jön, a fundamentumban vannak repedések, addig 
nem láthatunk tisztán, és nem oldhatunk meg végérvényesen egyetlen 
komoly nevelési kérdést sem. Csakhogy míg ez megtörténik : sok 
álarcnak kell lehullnia. Az álarctépés pedig fájdalmas dolog, külö
nösen, ha a magunk álarcáról van szó.

Kétségtelen, hogy mindnyájunk legköznapibb, leghozzáférhetőbb 
álarca a hazugság. A hazugság ördögének birodalmát kell mindenek
előtt megnyirbálnunk. Nem akarom távolról sem azt mondani, 
hogy minden családban, minden iskolában egyformán tenyész a hazug
ság, de igenis mindenütt fenyeget, s ahhoz, hogy temérdek sárkány
fejét levághassuk, elsősorban megértő, a Dosztojevszkij-féle próbát 
kiállott szülőkre és tanárokra van szükség.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

Evangélikus leányközépiskoláink 1934—35-ben.
Aszódi polgári leányiskolánk, budapesti és nyíregyházi leány- 

gimnáziumunk és kőszegi leánylíceumunk ez évi munkájából csupán 
az egyes iskolák ez évi személyváltozásait, újításait, vagy egyéni 
jellegzetességeit fogom az alábbiakban ismertetni.

Személyváltozás történt haláleset m iatt Aszódon dr. Oravecz 
Ödön reálgimnáziumi igazgatót és Blatniczky Pál főesperest gyászol
ják. Mindketten a középisk. bizottság érdemes tagjai voltak. El
gyászolta az iskola Bentsók J. helyi bizottsági tagot és dr. Gál Adolf 
intézeti orvost is.
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Budapesti iskolánk eddigi bennlakásának megszűnése Szlnika 
Ella internátusi igazgatónőnek nyugalombavonulását is jelenti. 
Az iskola vidéki növendékei számára a jövőben Bunker Jozefin, 
eddigi internátusi nevelőnő Evangélikus Leányinternátusa ad otthont.

A tanári kar régi tagjainak sorából kivált dr. Papp Gyuláné és 
Kell Klára (angol-németnyelvi óraadók). Az iskola 12 osztályának 
megnyitása a tanári kar kiegészítését kívánta. Ez meg is történt 
Halbsch Elza (mennyiségt.-természettan), dr. Győry Aranka (ma- 
gyar-latin-művészettörténet) és Ulmer Ilona (mennyiségtan-ter
mészettan szakos) óraadó tanárok alkalmazásával. Szeptember 
-végétől november végéig Friedrich Ilona testnevelési tanár helyet
tesítette Harmath Ilonát.

Kőszegi, iskolánk két halottat gyászol Mátrai Rudolf tanker, 
főigazgató és özv. Teke Lajosné házvezetőnő elvesztésével. A tanári 
kar két régi, érdemes tagja : Gosztonyi Mária 35 évi, és Miklós Berta 
32 évi szolgálat után nyugalombavonult. Demiány Edit rajztanár 
férjhezmenetele miatt vált meg az iskolától. Helyükbe Birner Ibolya 
(német-francia), Suhajda Margit (természetrajz-földrajz), Fabriczy 
Olga (testnevelési) és Petrich Katalin (rajztanár) került. Wagner 
Karola h. internátusi házvezetőnő az internátus vezetője lett.

Nyíreggliáza elvesztette kerületi felügyelőjét, dr. Zelenka Lajost, 
és egyházfelügyelőjét, dr. Bencs Kálmánt. A tanári kar gör. kel. hit
oktatója, Molnár József, helyébe Tótin Pál lépett.

Itt említem meg az iskolák kegyeletének megnyilatkozását is.
Aszódi iskolánk feállította Oeschger Adél igazgatónő síremlékét.
Budapesti növendékeink felkeresték haláluk évfordulóján volt 

tan ára ik : dr. Szelényi Ödön, Vidovszky Kálmán és dr. Becheft 
Annin sírját.

A budapesti ev. fiúgimnáziumi és az elemi iskolai tantestülettel 
együtt ünnepelte meg a tanári kar nagy jótevőjének, Simonyi-nak 
emlékezetét.

Kőszegi iskolánk is megvalósította régi kegyeletes tervét, 
Budaker G. Károly, volt igazgató síremlékének felállításával. Ugyan
csak kegyeletes szeretet létesítette a Krafka Borbála-alapot is.

Iskoláink az elmúlt iskolai év folyamán a következő érdekes 
újításokat (módszeres eljárásokat, nevelői gondolatokat) valósítot
ták meg :

A n e v e l é s  körébe eső újítások közül kitűnnek a növendékek 
hazafias érzésének fejlesztésére törekvő intézkedések :

Aszód a Nemzetközi Vásár meglátogatásával, a magyar ipar 
támogatásával, a magyar népművészet és a magyar könyv meg
szerettetésével nevel ez irányban. Ugyancsak hazafias lelkesüléssel 
alakul meg az Önképzőkör keretén belül az ú. n. „Szép magyarság
gal beszélők egyesülete“ . A módszeres-értekezleten Késmárszky 
Hermin „Magyarosan !“ , Linder Vilma pedig „A nyelvbeli előadás 
helyes szabályai“ címen értekezik nyelvhelyességi kérdésekről s édes 
anyanyelvűnk megtisztításának szükségességéről.
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Budapesti iskolánk e 14 éve működő egyesületének, Szembe- 
munkáját cserkészcsapata különpróbájául tűzi ki, lelkére kötve a 
magyar nyelv fokozott védelmét. Jeszenszky Ilona tanár, a Szembe 
egyesület alapítója s a Magyar Cserkészleány Szövetség Nagytaná
csának tagja dolgozza ki módszeres előadásában azokat a módoza
tokat a csapat részére, amelyek alkalmazásával a cserkészmunkába 
legjobban beilleszthető e nyelvtisztító működés. Mindkét munkát 
jellemző fogadalmi-költeményt írt a csapat számára dr. Szigethy 
Lajos. E fogadalmat a cserkészcsapat szavalókara mondja el ünnepi 
alkalmakkor. — Ugyancsak ez iskolánk egyik szülői teaestjén m utat
ták  be a növendékek nyelvünk fejlődését irodalmunk legrégibb ter
mékeitől máig tartó szemelvénysorozatban. Ez előadott jeleneteket 
nagy érdeklődéssel fogadta a közönség, s a tetszés nyomán járó érdek
lődés a szülőket is nyelvtisztító munkára indította.

Kőszeg is előfizet az Akadémia „Magyarosan“ című folyóiratára.
Nyíregyházi iskolánk Értesítője is vezetőhelyen hozza Szenészi 

Gyula értekezését (az 1. módszeres-értekezlet tárgyát) „,Az iskola 
szerepe a magyar nyelv védelmében“ címen. Valóban, minden tanári 
kar és növendéksereg számára megszívlelendő pontokba foglalja 
össze a legsürgősebb tennivalót e nemzetmentő munka szolgálatá
ban. Többek közt indítványozza e munka intézményes megszervezé
sét, úgy, „mint a budapesti ev. leánygimnázium ifjúsági Szembe- 
tagjai“ ezt végzik. E célkitűzést az Önképzőkör csakugyan megvaló
sítja az év folyamán „Szép és eredeti magyar kifejezések gyűjtése 
a régiségből és a mai irodalomból“ címen hirdetett pályázatával. 
E kérdésnek szülői értekezleten való tárgyalása pedig a nagyközön
ség figyelmét irányította e munkára. Hazafias törekvést fejez ki a 
budapesti Értesítő azzal is, hogy első helyen Kapi-Králik Jenő 
pályanyertes „Magyar v isszhang jának  hangjegymellékletét közli.

Külsőségekben is hazafias jelleget nyer ez iskola növendékserege 
ez évben bevezetett magyaros egyenruhájával.

Hazafias lelkesüléssel rendezett Aszód, Budapest, Kőszeg és 
Nyíregyháza Rákóczi-ünnepet a dicsőemlékű vezérlő fejedelem halá
lának kétszázéves fordulóján, és Budapest és Kőszeg egyik legnagyobb 
lángelménk, Madách Imre emlékének dicsőítésére.

Ugyancsak hazaszeretetre nevelt aszódi intézetünkben a Kor
mányzó bevonulása emlékének megünneplése, budapesti iskolánk
ban Vörösmarty : Csongor és Tünde előadása, Kőszegen : György 
Dénes, volt kolozsvári leánygimnáziumi tanár előadása : Erdély mai 
költőiről s a trianoni béke 15. fordulójáról és a nyíregyházi iskolánk 
„klasszikus e s t j é n  előadott Balassi, Csokonai—Ady—Szigligeti— 
Lavotta remekművekből összeállított műsor, valamint ugyanitt 
a hősök ünnepe.

Iskoláink nevelésében éppen ilyen szembeötlő a valláserkölcsi 
törekvések egész sora. E célzat is kifejeződik iskoláink egész munká
jában.

Gondoskodnak iskoláink ifjúsági istentiszteletekről, a tanári
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karoknak a növendékekkel közös úrvacsorájáról, bibliaórákról, 
vallásos folyóiratok olvasásáról, hiterősítő előadások rendezéséről.

Aszódon egy-egy bibliai rész olvasása, Budapesten az Ifjú Évek 
konferenciája mélyíti a növendékek vallásos érzületét. Kőszeg az 
ev. vallásterem berendezésével igyekszik a tanítás keretein belül is 
fokozott áhítatkeltésre. Nyíregyházán evangélizációs napokon folyik 
ilyen hitéletet mélyítő munka.

Az iskolai ünnepek műsorát is vallásos szellem hatja át, külö
nösen a vallásos megemlékezések alkalmával, október 31-én és 
karácsonyi ajándékozás ünnepén. Ezen kívül Aszód fiúközépiskolánk
kal közös vallásos-estet is rendezett, budapesti leánygimnáziumi 
énekkarunk a fővárosi négy protestáns középiskola Bach—Schütz- 
emlékünnepén, a Zeneművészeti Főiskolán, kőszegi intézetünk pedig 
a helybeli országos ifjúsági hangversenyen vett részt. Nyíregyházi 
növendékeink a helyi gyülekezet reformációi evangélikus napján 
szerepelt. Értesítőjük behatóan szól a felekezeti békére-nevelés 
fontosságáról. Emberbaráti érzések nemesítésére törekedett minden 
iskolánk a növendékek adakozókedvének fejlesztésével, Aszódon 
és Budapesten anyák napja mélyítette a növendékek hálaérzetét és 
családi érzését. Utóbbi helyen „ballagás“ fokozta a növendékeknek 
ragaszkodását az iskolához. Ez utóbbi érzés fejlettségét m utatja az 
iskoláink javára történő bőkezű adakozás volt növendékeik részéről.

Az osztályfőnöki órák gondos kihasználása, s Nyíregyházán 
I—IV. osztályig való kiterjesztése is a gyermekek valláserkölcsi 
nevelését mozdítja elő. Utóbbi intézet fegyelmi szabályait is beható 
alapossággal közli, s ezzel nemcsak a növendékek viselkedését, de a 
szülők nevelő munkáját is irányítja.

Iskolájuk t a n í t ó i  m u n k á j á b a  n is kitűnik az év folya
mán régi, jellegzetes módszeres eljárások fejlesztése, vagy új kezde
ményezések megvalósítása.

Aszódi iskolánk erre való alkalmasságánál fogva különösen 
gyakorlati készségek elsajátíttatására törekszik (háztartási, kerté
szeti ismeretek).

Budapesti gimnáziumunk jellegzetes bemutató órái ez évben 
hét ízben adtak alkalmat arra, hogy a tanárok egymás munkáján 
okulva fejlesszék gyakorlati készségüket, s az órák után történő mód
szeres megbeszéléseken mélyítsék elméleti ismereteiket.

Kőszegen a lapunk hasábjain már ismertetett szakteremrendszer 
valósult meg ez évben. Ez, valamint a bennlakással együtt létesített 
napközi, továbbá az eddigi természetrajzi és természettani tan
folyamok mellé szervezett mennyiségtani tanfolyam is arra törek
szik, hogy minél alaposabb iskolai irányítással, tanári vezetéssel, 
a munkaiskola elveinek lehető megvalósításával a növendék házi
munkáját minél jobban megkönnyítse. Igen érdekes kísérletezés 
ugyané célból a házi feladatok elkészítéséhez szükséges időtartam
nak táblázatos kimutatása napról-napra. Ennek segítségével elkerül
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hető a növendékek túlterhelése egy-egy napon, s elérhető az egves 
tárgyak, valamint az egyes időszakok arányos munkabeosztása is.

Nyíregyháza a szünidei foglalkozásra nézve ad tanácsot növen
dékeinek olvasmányjegyzékkel, a könyv nélkül tanulandó költe
mények felsorolásával, sőt, idegennyelvi ismeretek gyakorlására 
vonatkozó utasításaival. Rendkívüli tárgyak tanítása is fejlesztette 
növendékeink értelmiségét. Az iskoláinkban általában bevezetett 
német-, francia-, gyorsírás-, kézimunka- és rajztanfolyamok mellett 
volt Budapesten zenetörténeti tanfolyam, továbbá zenekar is műkö
dött.

Kőszegen a fentemlítettek mellett fényképezési-gyakorlat folyt. 
A növendékek német nyelvkészségének fejlesztésére hív meg az 
iskola a tanévben a növendékekkel egykorú német leánykákat 
vendégül.

Nyíregyházán volt a szokott tanfolyamok mellett olasz- és görög 
külön óra és fizikai gyakorlat.

A könyvtárak és szertárak minden iskolánkban tetemesen 
gyarapodtak.

Az egyes iskolák szokott kirándulásai és múzeum- meg műhely
látogatásai közül kiemelendő az aszódi növendékek látogatása a 
budapesti áll. Kertészeti tanintézetben. A budapesti növendékek 
állandó látogatásai a Nemzeti Színházban és a M. Kir. Dalszínház
ban, továbbá négynapos Mátra-bükki kirándulásuk. Kőszeg Szombat
helyre, Jákra rendezett négynapos, Nyíregyháza pedig Tokajba és 
Putnok—Eger—Mezőkövesdre rendezett egy-háromnapos tanulmány
utat.

A tanárok irodalmi, társadalmi és egyéb működéséről és tovább
képzéséről csak a legkiemelkedőbb adatokat említve :

Az aszódi tanárok az internátusi testület csökkentése miatt 
vállaltak itt nevelői munkát. Gergely Ida a szegedi áll. tanárképző 
főiskolán hallgatta a továbbképzőtanfolyam természet-, állat- és 
növénytani, valamint filozófiai előadásait.

A budapesti intézet igazgatóját, dr. Bánkúti Dezsőt a bánya- 
kerület tanársága a zsinat tagjául küldte ki, s a zsinat tanügyi elő
adójává választotta. A VKM pedig az Oktatófilm pedagógiai tanács
adójává nevezte ki. Ruttkay-Miklian Gyula a bányakerületi püspök 
titkára lett. Kozma Gabriella a VKM által középiskolai tanárok 
részére rendezett mennyiségtani, Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka 
Margit pedig ugyané rendezésben a lélektani és neveléstani tan
folyamon vett részt. Dr. Győry Aranka „Az ev. tamplomművészet 
Budapesten“ című munkája jelent meg. Kapi-Králik Jenő „Térj 
magadhoz drága Sion“ című orgonaművét a Zeneművészeti Fő
iskolán, továbbá Helsinkiben, Stockholmban stb. helyen bemutat
ták Dr. Steinert Katalin előadott a Magyarhoni Földtani Társaság 
gyűlésén.

Kőszegi intézetünk igazgatója, Arató István több tanulmányt 
írt a szakteremrendszerről és a vele kapcsolatos újításokról. Meg
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szervezte és irányította az idén életbeléptetett kőszegi nyaraltatást, 
a zsinat tagja.

Nyíregyházi tanári karunkból Molnár Rózsa öt hétig Hollóházán 
tanulmányozta az ottani kerámiát és az abaúji népművészetet. 
Dubizmay Izabella és Fehér Gáborné pedig a VKM-i ösztöndíjjal 
vett részt a müncheni Deutsche Akademie továbbképző tanfolyamán.

A tanítástani évi események befejezéséül a látogatásokról 
számolok be a következőkben :

Aszódon Mikolik Kálmán ny. polg. isk. igazgató és Kócza G. 
testnevelési felügyelő, Budapesten dr. Hittrich Ödön és dr. Renk 
Ernő iskolafelügyclők és dr. Pintér Jenő tanker, főigazgató és 
dr. Szenisch Artur c. főigazgató, Kőszegen dr. Kapi Béla püspök, 
dr. Kemenes Illés főigazgató és dr. Belohorszky F. nyíregyházi ev. 
gimn. tanár (utóbbi a munkaiskolát tanulmányozta), Nyíregyházán 
Ady Lajos tanker, főigazgató és Kócza G. látogattak.

Budapest. Dr. Zelenka Margit.

M E G JE G Y Z É S E K
Diákvélemény a tanárokról. Könyvtárakra megy azoknak a könyveknek 

és cikkeknek a száma, amelyek a tanárnak a tanulókra vonatkozó véleményét 
tartalmazzák, de igen kevesen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mi a diákok 
véleménye a tanárokról. Ha fel is vetődött ez a kérdés, rendesen egy fölényes 
kézlegyintéssel vagy egy rossz élccel ütötték el a tanári szobában. Pedig 
lényeges és a nevelés szempontjából igen fontos volna tudni és ismerni a 
diákoknak a tanárról alkotott véleményét is. A diák éppúgy figyelemmel és 
kritikával kíséri a tanár munkáját és viselkedését (ezt, ha jói visszagondolunk, 
saját magunk tudjuk legjobban), éppoly jól tudja, lia nem jobban, hogy a 
Tanár úr képzett tanár-e, ismeri-e jól a szaktárgyait, elkészült-e az órára, 
hogyan öltözködik, sőt a tanár magánéletével is foglalkozik, sokszor behatóbban 
s nagyobb kíváncsisággal, mint a tanár az övével. Ha a magyarázatokra 
nem is ügyel minden diák, nincs az a rossz, figyelmetlen tanuló, amelyik 
észre ne venné, ha a tanár úr téved, vagy hibát ejt magyarázat közben. És 
amikor kitette a tanár a lábát az osztályból, már tárgyalják a magyarázatát, 
összehasonlítják az olvasmányaikban foglalt adatokkal, megbírálják, dicsérik 
vagy gúnyolódnak felette. De minderre a tanár sajátságos helyzete is készteti 
a diákot. A tanár a legnagyobb úr a diák szemében, fél tőle, de éppúgy érzel
mileg is álláspontot foglal el vele szemben. Az egyiket szereti, a másikra harag
szik, a harmadikat lenézi stb. Tehát a tanár és diák közt a diák szempontjából 
elég bonyolult viszony áll fenn. Ennek a viszonynak pedig a nevelés szem
pontjából igen nagy a fontossága, amit a gyermekpszichológia eddigi ered
ményei is igazolnak. Tökéletes nevelés pedig el sem képzelhető a nélkül, hogy 
az ő felfogásával, véleményével ne foglalkoznánk. Hogy nevelhessünk, feltét
lenül szükséges ismerni magát a gyermeket is. Nemcsak technikai vagy lélek
tani kísérletezéssel lehet megismerni a diákot, hanem őszinte megnyilatko
zásaikból is.

Tizenhat diák írásbafoglalt véleménye fekszik előttem. Véleményük 
őszinteségét azzal biztosítottam, hogy nem kellett a nevüket aláírni.

Feladatuk az volt, hogy teljes őszinteséggel írják meg véleményüket a 
tanárokról. Sokan félreértették a feladatot s tanáraikról mondtak véleményt. 
De ezeknek is sok hasznát tudtam venni. Az írásokat általában három cso
portba lehet sorozni.
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Első csoportba tartoznak azok, akik megelégedtek általános közhelyele 
hangoztatásával. Ezek nem a maguk véleményét írták meg, hanem azokat 
az általános közhelyeket, amelyeket százszor és ezerszer elverkliztek erről a  
témáról iskolai ünnepélyeken, érettségi lakomákon stb. Egyik tanuló például 
így elmélkedik : „A tízparancsolat egyike azt mondja : tiszteld Atyádat és 
Anyádat, hogy hosszú életű légy a földön ; e parancsolatot ki lehet terjeszteni 
azokra is, akik nekünk majdnem oly kedvesek, mint ők, vagyis oktatóinkra.“ 
És így elmélkedik tovább a derék discipulus, hogy a tanár hazaszeretetre, 
istentiszteletre nevel, hogy az életre készítenek elő. Ugyanez a diák kárhoztatja 
azt is, ha a tanár betekintést enged a noteszba. Tehát tisztelni kell a tanárt. 
Egy másik hasonló felfogású diák így ír : „A rossz tanuló csak a rosszat látja 
tanáraiban. Mikor összejönnek valahol, kezdik szidni azokat, kik a javukat 
akarják és hébe-hóba megbüntetik őket. Az ilyen diákok azt mondják, hogy 
ők nem azért kaptak szekundát, mert nem tudták a leckét, hanem azért, 
mert a tanár pikkel rá.“ Később így folytatja : „A tanárok a mi irányítóink 
az élet országútján“, majd ,,a tanárok tehát második kormánykerék szüléink 
után, kiknek sok hálával tartozunk“ . Egy másik megértéssel kezeli a tanárt- 
Azt írja : „Szegény tanároknak nagyon rossz dolguk van, mert ha rossz kedvük 
is van, mindig a jót kell mutatni.“ így a tekintélytisztelő diáktípus.

A második csoportba tartoznak azok, akik kritikai szemmel kísérik a 
tanár munkáját, de megértéssel vannak iránta, igyekeznek meglátni benne 
az embert. Egyik például így ír : „Teljes őszinteséggel szeretném ezt a kényes 
témát megírni. A tanár feladata igen nehéz. Némely diák úgy képzeli el, 
hogy a tanár mást nem csinál, mint nap-nap után belép az osztályba, leül a 
katedra elé, feleltet, és ami a legjobb, legkönnyebb, beírja azokat a szeretetre
méltó osztályzatokat.“ „Azonban —- írja tovább — ez téves felfogás, mert a 
legnehezebb a tanár munkájában az igazságos osztályzat.“ Majd, nem minden 
alap nélkül, nagy önérzettel megállapítja, hogy „a diákság nagyon meg tudja 
ítélni a tanárok osztályzatait.“ Helyesen állapítja meg, hogy „némely tanár 
nem tudja megtalálni azt az utat, mely a diákság szívéhez vezet. Igen ritkán 
találunk olyan tanárt, akit nem gúnyolna ki a derék tanuló ifjúság.“ — Egyik 
diákleány — véletlenül megtudtam a nevét, az osztály egyik legjobb, legszor
galmasabb növendéke — megpróbálja lerajzolni az ideális tanár típusát. 
Többek közt ezeket írja : „Tagadhatatlan, hogy azokat a tanárokat szereti 
mindenki legjobban, akik az órákon nem csupán szárazon megmagyarázzák 
a leckét, hanem egy-egy jó mondással, tréfával teszik színesebbé a magyará
zatot. Nem szeretem a hosszú, unalmas beszédet, mert az ilyen óra után szinte 
elfáradok a sok odafigyeléstől. Nem szeretem az olyan tanárokat sem — foly
tatja megállapításait a diákkisasszony —, kiknek nincs annyi tekintélyük* 
hogy a rendet fenntartsák. Az ilyen tanár urak esnek a legtöbb kigúnyolás 
alá, amin, bevallom, én is nevetek. Lehet, hogy sokan igen, de én nem kedvelem 
azokat a tanárokat sem, kik nem veszik, vagy nem akarják észrevenni, hogy 
valaki a könyvből olvassa ki a leckét. Némely tanár egyszer jókedvű, egyszer 
rossz. Az ilyenektől mindig félek, mert nem tudom, hogy ugyanazt a feleletet 
nem bírálja-e el szigorúbban, ha rossz a kedve. Legjobban fáj nekem és min
denkinek, ha a tanároknak van néhány kedvencük, és azok viszik mindenben 
a főszerepet, noha talán van náluk is jobb az osztályban. Ha a tanár meg
dicsér valakit és ezt igazságosan tette, az egész osztály vele van egy vélemé
nyen, és senkinek sem jut eszébe irigykedni.“

Amint a fentiekből is kiviláglik tehát, a diák igen sok oldalról figyeli 
és kritizálja tanárát, s őszintesége és természetes igaszágérzete sokszor pótolja 
a tudás fölényét is. Hogy mennyire jó szeme van a diáknak, azt főleg a rólam 
mondott véleményekből állapíthattam meg.

Egyik ezt írja : „A Gaál tanár úr szigorú, a leckét jól megmagyarázza* 
de megkívánja az alapos munkát.“ Egy másik : „A . . .  tanár úr (t. i. Ádám 
a csúfnevemj bizony kissé szeszélyes, ő is szemüveges, bajsza ugyan nincs* 
fiatal, de azért nagyon hasonlít az igazi tanártípushoz. Szépséghibája, hogy 
raccsol, ezért kár, hogy a magyart tanítja.“ Egy harmadik : „Szeret és tud 
magyarázni. Azt akarja, hogy a tanulók maguk jöjjenek rá a szabályokra,
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addig kérdezget, míg maguk le nem vonják a sabályt. Sokat olvastat. Szen
vedélyes tenniszjátékos. Talán egyetlen rossz tulajdonsága, hogy ideges. De 
mindig igyekszik uralkodni magán.“

Megjegyzendő, ha egy tanár tudni óhajtja, hogy mik a hibái, forduljon 
diákjaihoz, azok szóról-szóra fejére olvassák. így tudtam meg én is, hogy órán 
hol az arcomat, hol a lábamat vakarom. Persze azóta ügyelek rá, hogy erről 
a csúnya szokásomról leszokjam. Természetesen sok túlzás is van ezekben 
a kritikákban, ez emberismeretük hiányosságával magyarázható.

Ma a neveléstudomány éppúgy új korszak előtt áll, mint maga a társa
dalom. A különböző kísérletek, új módszerek, elméletek és rendszerek mind 
ennek a súlyos kérdésnek a megoldását készítik elő. Márpedig, ha elfogadjuk 
Le Bon megállapítását, hogy a nevelés a nemzet szempontjából még az állam 
igazgatásánál is fontosabb, akkor minden eszközt meg kell ragadnunk nekünk 
nevelőknek, hogy e kérdéseket a jövő szempontjából is tisztázzuk s a nevelést 
a tökéletesedés útján előbbre vigyük.

Én is ettől a jószándéktól vezérelve igyekeztem e kérdés megoldását 
szerény mondanivalóimmal előbbre vinni.

Mohács. G a á l E n d r e .

Az Igazság és Élet két cikke.
F o ly ó i r a t  a  l e lk ip á s z to r i  é s  n e v e lő i  m u n k a  s z á m á r a .  M e g je le n ik  j ú l i u s  é s  

a u g u s z tu s  k iv é te lé v e l  m in d e n  h ó n a p  e ls e jé n .
Nagytekintélyű és még nagyobb jövőjű értékes folyóirat. IGAZSÁG és 

ÉLET. Szerkesztői csupa országos nevek. Iskolai év szerint osztja be meg
jelenési idejét, tehát nem utolsó renden pedagógiai célkitűzései is vannak, 
mint ahogy vannak is.

A szeptemberi számban, az I. évfolyam 7. számában a pedagógia eleven
jébe hasító cikk jelent meg ily címen : K ü z d e le m  a  r e v e r z á l i s  e llen  a  k ö z é p is k o la  
a lsó  n é g y  o s z tá ly á b a n ,  je le n le g i  t a n k ö n y v e in k  a la p já n .  A következő, a 8. szám
ban a középiskola felső négy osztályában...

Megdöbbentő különösen az első cikk. A cikk íróját nem ismerem, de alig 
hiszem, hogy pedagógiailag mérlegelte mondanivalóit.

Már maga a gondolat olyan, hogy „hecckáplánok“-nak nem szabad 
megengedni, hogy hozzányúljanak. A vonalvezetése pedig egyenesen merény
let a gyermekek és a tanterem méltósága ellen.

Nem tenném szóvá, ha valami zúglapban jelent volna meg ez a mai 
kort jellemző ,,m in d e n á r o n  v a la m i t ,  a m i  m é g  n e m  v o lt  !“ — cikk. De az ország 
egyik legtekintélyesebb folyóirata nem teheti, hogy ennyire pedagógiátlan 
tanítást adjon esetleg kezdő pedagógusoknak. Éppen az a nélkül is elég kényes 
vallásoktatás terén 1

Mindjárt előre kijelentem, hogy nem támadni akarok. Azonban lehetet
lennek tartom, hogy valaha is odajusson a magyar középiskola, hogy például 
első osztályában a vallásórákon a feleségválasztásról, a leendő gyermekek 
elárulásáról, egyáltalában a házassággal járó kötelességekről és következmé
nyekről tanítson, vagy taníthasson bárki.

Miről is van szó a meglepő cikkben?
A 213. lapon (mintha valóban szerencsétlen szám volna a tizenhárom) 

ezt az apodiktikus kijelentést teszi az írója a cikknek : „ A leg jo b b  v a l lá s ta n í tá s  
m e lle tt  is  a z o n b a n  k ü lö n ö s  te k in te t te l  k e l l  le n n i  a  r e v e r z á l i s  k é rd é sé re . A  m a g y a r  
r e fo r m á lu s s á g n a k  e z  a  sebe é g esse  a  v a l lá s ta n í tó  le lk é t.  É r e z z e  a  fe le lő ssé g e t és  
e lőre  g o n d o l jo n  a r r a ,  h o g y  m i ly e n  é r z é s  le s z  s z á m á r a ,  h a  m a jd  m e g tu d ja ,  h o g y  
e g y  v o lt  t a n í t v á n y a  k á r u n k r a  r e v e r z á l i s l  a d o tt.  K é ts é g te le n ,  h o g y  n a g y o b b  fe le lő s 
ség  v a n  r a j t a ,  m i n t  a  k o n f ir m á c ió r a  e lő k é s z í tő  g y ü le k e z e t i  le lk é s ze n .“

Lennebb ez áll : „ ..  . a z t  k ív á n o m  m e g m u ta tn i ,  h o g y  m i  m ó d o n  k a p c s o lh a t 
j u k  be a  r e v e r z á l i s  k é rd é s t  a  k ö z é p i s k o la  a lsó  n é g y  o s z tá l y á n a k  e g y e s  k é rd é se ib e .“

I .  o s z tá ly .  F i ú k .  . .
— H á l ,  h a  m a jd  t i  is  o d a k e r ü l tö k ,  h o g y  h á z a s o d h a tto k ,  v á j jo n  m e g tö r té n 

h e t ik -e  a z ,  h o g y  n e m  r e fo r m á tu s  n ő t  v e s z te k  e l fe le s é g ü l ?
— M e g .  N e m .
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— Persze, hogy megtörténhetik. ( Jobb ezt mondani, mert úgy is megtörtén
hetik.) De mondjátok csak, maradhat-e az a lány továbbra is nem református ? 
Lehet-e az. hogy egy családban egy tisztultabb és egy alacsonyabb vallás legyen ?...“

Ismét tovább : „ . . .M i t  gondoltok, lemondhatott volna-e Ruth az ő gyer
mekei vallásáról ?

—- Nem. Akkor nem származhatott volna családfából az Úr Jézus Krisztus...
:— Megtörténhetik-e az, fiiík, hogy valaki titeket arra kér, hogy mondjatok le 

a gyermekeitek va llásáró l? ...“
No és a leányoknál?
II. osztály.
„...Feleséget vettem és azért nem mehetek...
— Ezt az embert tehát a felesége akadályozta meg a nagy vacsorára való 

menetelben. Nős emberek hogyan szoktak vacsorára menni ?
— Feleségükkel.
— Talán nem vihette a feleségét, vagy az nem is akart menni? Sőt az urát 

sem engedte... Ali volt hát a legnagyobb hiba?
— Az, hogy elvette feleségül.

- Ügyeljünk, hogy csakis olyan éleltársat válasszunk magunknak, aki el 
akar jönni a nagy vacsorára : az Isten országába. Az ilyen pedig elsősorban 
csak református le h e t...“

De legyen elég a szemelvényekből. A szószerinti idézetekből. A latin 
közmondás azt mondja erre : Medicina peior morbo 1

A protestáns világnézet eleve kizárja a cikkíró alapgondolatát is.
A gyermekek között más oldalról lehetnek olyanok is, akiknek az édes- 

anyjok, vagy édesapjok másvallású. . . ezekbe már az első gimnáziumban 
beoltsuk, hogy megkritizálják a saját szülőiket?

Nem 1 Hanem ki kell zárni gyermekek közül a nem odavaló pedagógust 1
Első, második osztályos gyermekeinkkel, azokkal a drága kis diákok

kal ne reverzáliskodjunk ! Ne a párválasztás sikamlós tanulmány útjára 
vezetgessük azokat a féltve őrzött s gondjainkra bízott apró emberkéket, 
hanem pozitív tartalmat adjunk lelkűnkből a lelkűkbe, szívünk melegéből 
a piciny, piros szívük dobogásába.

Annyi ezer és ezer, az ő kedves, gyermeteg, kicsiny világukat is közvet
lenül érdeklő probléma közé sehogysem tudnám beilleszteni a születendő 
gyermekek felől való szerelmi egyezkedést.

Nem tudom, családos ember-e a cikkíró, vagy magamfajta magános ember, 
de alig hiszem, hogy ha gyermeke volna, örömmel hallgatná az ebédnél, 
hogy a leendő feleségéről, annak milyenségéről, születendő gyermekiről, 
a leendő mamával mennyasszonysága idején fölmerült gyermekproblémák
ról milyen épületes bölcsességet szónokol a fiacskája.

A mai gyermek különösen nem áll meg az órákon hallottaknál.
Ennél kevésbbé kényes problémákat is ugyancsak nagy vigyázatosság

gal szabad az órákon tárgyalni. Azokat sem első és második osztályban !
A reverzálisharcot pedig a társadalomból is igyekezzünk kiirtani, nem 

pedig már az első gimnázista lelkeket ölni vele.
Miskolc. Balázs Győző.

B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1935. 1. sz. Közli a klasz- 

szika-filológiai tanfolyam megnyitásakor Kornis Gyula és Melich János által 
elmondott beszédeket. Marczinkó Ferenc Üj időszak küszöbén címen a tanügyi 
közigazgatásban beállott változásról elmélkedik, s megállapítja, hogy ezeket 
a változásokat „hatóerejükben a jelen krónikása nem képes felmérni“. Ettől 
és a középiskolák új rendszerét hozó törvénytől az iskola hosszú időre meg
alapozott nyugalmát reméli. Ady Lajos Mit láttam ? címen iskolalátogatásaiból 
ad megjegyzésszemelvényt (osztály-szülői értekezlet, önképzőköri néprajzi
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szakosztály, tanári felügyelettel való vonulás udvarra stb., kiszállás a vidéken 
lakó szülőkhöz értekezletre, végül szállásadói megbeszélés). Nagy Sándor 
Földessy Gyula Toldi-cikkéhez szól hozzá, s e nhínek a IV. osztályban való 
meghagyását látja helyesebbnek. Üj utasításokat! után a csehszlovák közép
iskolák tanulságos statisztikája olvasható. Szabó István Andor történelmi 
visszapillantásában mindig meghatottan üdvözlünk néhány régi nevet : így 
most Szamosi János, kolozsvári egyetemi tanárról olvasunk. Hári Ferenc 
az elemi és középiskola közti szakadék kérdéséről szólva, a válaszfalat e két 
különböző célú iskola közt természetesnek veszi, mert ha ez nem lenne, még 
több tehetségtelen elem törne be a középiskolába, s ezek jogosulatlan ambíciói 
elé azután semmiféle szelekció nem tudna majd komoly gátat emelni.

Magyar Középiskola 1935. 7. számában Szentey Endre Az érettségi értéke 
címen ír. Megállapítja, hogy ennek tekintélye lehanyatlott, de nem ott a baj, 
hogy sok az érettségizett ifjú, lelki baj van : nincs bizalom, hit. Ha nem lenne 
érték, nem törnék magukat most sokkal többen érte, mint hajdan. Egy talál
kozóról beszél, melyen IV. osztályt végzett tanulók jöttek össze : részben 
ezek már akkor pályákra mentek, részben befejezték gimnáziumi tanulmá
nyaikat és érettségiztek. Bár egyenlő szeretettel nézte mindegyiket, látnia 
kellett az óriási különbséget a kettő között : „Milyen merész ítéletűek, hangos 
beszédűek, kialakulatlan világnézetűek ezek a régen elpályázott osztálytár
sak 1“ Ennek ellentéte az érettségi valódi aranyértékének szavatossága. Ez ad 
neki ma is nagy értéket. Biltenbinder Miklós A középiskolai tanulók lélek
tanához című főcímben a mai középiskolai tanulókat jellemzi, s külön a 
IV. V., VI. osztályos, tehát legnehezebb korban levőket — mutatja be. TemesiJ 
Győző Vitézi párviadal : a történelemtanításnál három-négy tanuló kijön és 
ad egymásnak három-három kérdést az összefoglalásra kerülő korszakból : 
tíz perc alatt négy-öt ilyen viadal folyik le, és teszi érdekesebbé a tanítást. 
De véleménye szerint ezt csak átlagnál jobb osztályban lehet megcsinálni, 
hol van történelmi érzékkel biró csoport. -— 9., 10. sz. Sluhlmann Patrik Iskolai 
siker — életsiker címen végeredményképpen megállapítja, hogy „valami 
rendkívüli kiválóság akkor szokott előttünk jelentkezni, ha a nagyszerű 
természethez hozzájárult a rendszeres tudományos kiképeztetés, a gondos, 
kifogástalan nevelés“. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig a rossz 
tanulóból lesz valami, mint amit manapság hangulatkeltő hírlapi cikkek han
goztatnak. Bodrossi Lajos a középiskolai kémiatanítás módszertanához ad 
adalékot. A külföldi iskolák életéből Anglia és Olaszország fejezetek számolnak 
be, előbbiben az iskola és szülői ház, nyilvános iskola vagy internátus, egyetemi 
felvételi vizsgák, mozilátogatás, utóbbiban főleg a latin nyelv térhódítása 
az olasz tudományos irodalomban. — 11. szám, melyet a régi szerkesztő, 
Prónai Lajos vitéz Fraknóy József és Petrich Béla közreműködésével szer
keszt, cikkei : Zibolen Endre A gimnázium az új idők sodrában, Fraknóy Törté
neti szempontok a fizika tanításában cikkei után Pedagógia-szemléjében 
Magyarország főcímben magyar pedagógiai lapokból hoz említésreméltó sze
melvényeket, különösen a Magyar Paedagogiából, Katolikus Szemléből, 
Nevelésből ; a Külföld rovatban a gyorsírásról az osztrák középiskolákban, 
továbbá a reformnak az Ost. Päd. Wortéban való hézagos ismertetését említi, 
majd Petrich a modern nyelvek tanításának újabb jelenségeiről tájékoztat. 
Ez az új rovat, ha gondosan kezelik, hozzájárul a különben is értékes folyóirat 
színvonalának nagyobb emelkedéséhez.

Pannonhalmi Szemle 1935. évi 3. számában Mattyasovszky Kasszián 
emlékének áldoz képpel is, Kocsis Lénárd a bencés középiskolák multévi 
működéséről számol be. 4. szám Manyó Tihamérnak az új német pogány
sággal foglalkozó cikkével kezdődik. Mindkét szám igen gazdag könyvszemléje 
arról tanúskodik, hogy anyagi nehézségek nélkül juthatnak hozzá tagjai min
denféle tudományos és egyéb könyvekhez.

Magyar Tanítóképző 1935. 7. számában Neményi Imre a tanítóképzésről 
és tartozékairól ír, folyóiratban szokatlan nagy terjedelemben, több mint 
30 oldalon. A szorgalmas Rozsondai Károly „Nemzetismeret“ mint külön 
tantárgy című szép cikke különösebb figyelmet érdemel : Anyagául a nemzet



4 3 0 Hazai irodalom.

helyzetének ismertetését jelöli, kiemelendőnek tartja a nemzet léteiére sziik 
séges exisztenciális kérdéseket, nem szakszerűség túltengése, hanem áttekintő 
elfogulatlanság kell, hogy ebben vezesse a tanárt. Külön kellene heti egy óra 
nemzetismeret, melynek anyagát felsőbb helyen kellene enciklopediaszerűen 
tömör stílusban összeállítani. Dicséretes hazafias gondolat, melynek éppen 
a fiatal tanítónemzedék szempontjából lenne nagy jelentősége.

Kereskedelmi Szakoktatás 1. számában Rubinyi Mózes Tanár a filmen 
-című cikkecskéjében arról a sokszor nehézményezett tényről szól, hogy a 
tanár rendesen előnytelenül szerepel színdarabokban, filmen egyaránt. -
2. sz. Végh Kálmán a felsőkereskedelmi iskolák múlt évéről tájékoztat. —
3. sz. Rakitovszky István Közgazdasági és nemzetnevelési alapelvek című 
hatalmas tanulmányának befejező közleményét adja. Vitéz Molnár József 
Céljaink és történelemtanításunk c. cikkét hozza. Ez a folyóirat mindig rész
letes szemlét hoz a Protestáns Tanügyi Szemle előző számáról. Érdekes, hogy 
a kereskedelmi iskolai tanárok lapja több értékes említésrevalót talál a mi 
lapunkban, mint más középiskolai tanári folyóiratok.

Evangélikus Népiskola 1935. 9. számában Rozsondai Károly a „Nevelés 
és gyermekismeret. Sorok a gyermektanulmány anyaga elé“ címen szól. 
Fiilöp Zoltán javaslatait, elgondolásait olvashatjuk ezután a népiskola és a 
középiskola munkája közt fennálló nehézségek kiküszöbölésére (ezt folytatja 
a 10. szám). Ugyanígy Droppa Ilona Evangélikus öntudatra nevelés című 
közgyűlési előadása is két számban jelenik meg. A 10. számban Kapi-Králik 
Jenő Evangélikus egyházzenei problémák címen megszívlelésre való gon
dolatokat közöl. A 11. sz.-ban Gárdonyi Zoltán Schütz, Bach—Händel jubi
leumáról szól.

Gyermeknevelés 6. sz. szól a nemi felvilágosítás nehéz kérdéséről, Ne tilt
sunk, hanem tanítsunk. A Családi Iskolában házi feladatokról. — 7. sz. A túl
terhelésről, arról, olvashat-e a gyermek újságot, a 9. szám arról, mikor kezdjük 
az első idegen nyelv tanítását.

Keresztyén Igazság 10. számában ír Koch István Hóman—Szekfű olva
sásakor, Marcsek János Evangélikus középiskoláink egyházunk szolgálatában 
címen, a sokszor író Kapi-Králik Jenő Középiskoláink egyházzenei oktatása.
11. száma Kring Miklós, a budapesti ev. leánygimnázium fiatal tanára tollából 
osztrák viszonyok magyar szemmel nézve igen tanulságos minden magyar 
tanár számára.

Evangélikus Élet 31—32. száma Györy Aranka Evangélikus templom
művészet című művéből a Deák-téri templom leírását hozza (folytatása a 
34—34—35—36. számban). 35. sz. Tiszta ifjúság (vezércikk). — 36. sz. Gaudy 
László: Gyermekkórusok. 38—39. számokban Bánkúti Dezső: Közép- és 
középfokú iskoláink múlt tanéve.

Harangszó 39. sz. a bonyhádi gimn. új diákotthonáról (Hajas Béla). 
42. sz. Veres Pálné Beniczkv Herminről hoz cikket halála 40. évfordulója 
alkalmából. A névnélküli cikkíró azonban megfeledkezik arról, hogy az 
evangélikus Veres Pálné nevét a pesti magyar egyház is megörökítette tizenöt 
éven át fenntartott internátusában, s ott kiindult budapesti leánygimnáziumá
ban. A 44. számban Károsy Pál Veres Pálné és Madách Imre kapcsolatáról 
szól, a 47. számban Szabó József Luther különböző arcképeit közli.

Evangélikus Családi Lap Györy Aranka, Gaudy László és Bánkúti Dezső 
az Evangélikus Életben megjelent cikkeit hozza a 19., 20., 21., 22. számban. 
A 24.-ben fölveti egy protestáns szépirodalmi lap kérdését. Krónikás.

H A Z A I  IR O D A L O M
Bucsay Mihály : A rcalitáskérdés. Debrecen, 1935. 50 1. Szerző kiadása. 
Az emberek általában véve túlságos bizalommal viseltetnek a tapaszta

lataik révén nyert ismereti adatok iránt, holott ezek az adatok nem mindig 
realitást tükröznek. Megtörténhetik, hogy ,,egy előbbi tapasztalat valóság
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n a k  tü n te t  fel olyan v a lam it is, am irő l a későbbi k ideríti, hogy csak lá tsz a t, 
k á p rá z a t  vo lt. Az em ber legsürgetőbb érdeke, hogy elválassza a  m egb ízha tó , 
reá lis  ism ere teke t az érzéki csalódások ad a ta ib ó l“ .

A köznap i élet az egyes való és v a ló tla n  ta p a sz ta la ti eredm ények  ezen 
sz é tv á la sz tá sá t a  m aga célja ira  a rá n y lag  elég könnyen és b iz to san  m egteszi. 
A  tu d o m á n y  azonban , m ely  a  valóság  e g é s zé i vonja bele a m aga k u ta tó  m u n 
k á já b a  : kény telen  to v áb b  is haladn i, és m a g á t a v a ló s á g  fogalm át és m ib e n 
lé té t  m egállap ítan i és m agyarázn i. E nnél a  lépésnél azo n b an  m ár igen n a g y  
nehézségre b u k k an u n k . M ert „ h a  v a lak i valam enny i szak tu d o m án y  figyelem be
vételével legalább fővonalakban  m eg a k a r ja  á llap ítan i a  valóság  m ib e n lé té t, 
egy csom ó heterogén , v agy  ellen tm ondó  m agyarázó  e lve t ta lá l, m e ly ek  jó 
része m ég a z t  is igényli, hogy ő legyen  az egész  valóság m ag y arázó ja“ . íg y  
a z u tá n  a  valóságkérdés felvetése nem  k ap  egységes m egoldást, hanem  in k á b b  
a  tu d o m á n y o k  súlyos belső v illongásairó l rá n tja  le a leplet.

A  valóságproblém a tö rté n e ti fejlődésének  ú tjá n  K a n tn a k  v an  legnagyobb  
szerepe, ezért szerzőnk röv id  tö r té n e ti  á ttek in té s  u tá n  K a n t id evonatkozó  
v iz sg á la ta it veszi közelebbről szem ügyre. Igen ügyesen ism erte ti K a n t á llá s 
p o n tjá t ,  de nem  ta r t ja  kielégítőnek. K a n t a lte rn a tiv e  teszi fel a k é rd é s t : 
v ag y  a  tá rg y b ó l szárm azik  az ism erés logikai a lk a ta , vagy  az a lanybó l. „ H o lo t t
—  m o n d ja  szerzőnk —- az a lany  és a  tá rg y  csak a realizm us szem üvegén  á t  
nézve független  v a ló sá g o k ; az ism erete lm élet nem  tu d  to v á b b  h a to ln i 
az  a lan y  és tá rg y  egym ást előfelté telező , fe lb o n th a ta tla n  ő sv iszo n y án á l.“ 
Az ism erés logikai a lk a tá t  te h á t  nem  „v a g y  az a lany , v agy  a tá rg y “ szab ja  
m eg, hanem  m in d k e ttő  egyarán t.

H a  azonban  az ism erés logikai a lk a ta  a tá rg y  m iném űségétől is függ, 
a k k o r  a  m egism erés form ai tényezői, így elsőrenden az olcság, a  kü lönböző  
tu d o m án y szak o k  m ezején nem  leh e tn ek  „m onoform ok“ , vagyis pl. m ás je le n 
tősége v an  az okságnak  a  fizika te ré n , m in t a  biológia te rén . így  tö r té n h e tik  
m eg, hogy az egyes tu d o m án y szak o k  a  m aguk m ezején o lyan  igazságokat 
á l la p íta n a k  m eg, am elyek  egy m ásik  tu d o m án y ág  igazságaival szem ben n e m 
csak  heterogének , de an n a k  a  szem pontja ibó l nézve egyenesen e llen tm ondók  
le h e tn ek . Ez pedig végeredm ényében  a z t  je len ti, hogy le kell m o n d a n u n k  
a rró l, hogy  a  szak tudom ányos m unkam egosztás sz o lg á lta tta  rész letek  végü l is 
■egy egységes v ilágképpé legyenek összeillesztlietők.

H a  dr. B ucsay M ihály á llá sp o n tjáv a l nem  é r th e tü n k  is m indenben  egyet, 
de m eg kell á llap ítan i, hogy m ély szakképzettséggel és kiváló  írói készséggel 
b iró  filozófusnak b izony ítja  m a g á t a  f ia ta l szerző ezzel a  m u n k á jáv a l. Igen 
ügyesen  foglalja össze a  tá rg y ra  von atk o zó  tö rté n e ti e lőzm ényeket. É r th e tő , 
v ilágos, ső t szin te m o n d h a tn i könnyed  fo rm ában  ism erheti a  K a n t á l lá sp o n tjá t, 
jó  á t te k in té s t n y ú jtv a  azok szám ára  is, ak ik  a „T isz ta  Ész B írá la tá t“  nem  
o lv as ták . T isz tán  és v ilágosan  á llítja  be és tá rg y a lja  a  m aga  részéről hozzá
fű z ö tt  új gondo la tokat is, és á lta lá b a n  véve m u n k á ja  b iz ta tó  íg é re t a rra , 
hogy  benne a  m ag y ar filozófiai írók  g á rd á ja  nem csak  a lapos tu d á sú  m u n k á s t 
fog nyern i, hanem  világos és m ég a  legelvon tabb  té ren  is érdekes e lőadás
m ó d ja  a  szakkörökön tú l, a nagyközönség  körében is érdek lődést fog tu d n i 
ke lten i, m egnövelve a filozófiai p rob lém ák  irá n t érdek lődőknek  n á lu n k
—  sajnos —  m ég egyelőre elég szűkkörű  tá b o rá t. D r .  V e k e r d i  B é la .

E G Y H Á Z I É S ISK O L A I H ÍREK
D. Kovács Sándort v á la sz to tta  és ik ta t ta  be evangélikus püspök i székébe 

a  d u nán innen i egyházkerü le t B alassagyarm aton . M egválasztása á lta lán o s 
ö rö m et okozo tt, hiszen ő t m in d e n ü tt ism erték  és m in d e n ü tt szeretik . K ülön 
érdekessége e vá lasz tásn ak  az, hogy  egy egyetem i ta n á r , a teológiai fak u ltá s  
tö rté n e lm i tanszékének  professzora le t t  püspökké. A középiskolai ta n á rsá g  is 
sz e re te tte l köszönti az új püspökö t, k i m indig je len  szo k o tt lenn i a  ta n ü g y i 
b iz o ttsá g  ülésén, s k i m indig  szerető  b a rá tja  v o lt a  tan ü g y n ek . R em éljük ,
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hogy új tisztében még_ hathatósabban fogja érdekeinket szemmel tartani, 
és ha kell megvédeni. Őszinte szerencsekívánatokkal köszönti az evangélikus 
tanáregyesület D. Kovács Sándort, az új dunáninneni püspököt.

A tiszántúli református egyházkerületi közgyűlés dr. Papp Ferencet, a  
debreceni református tanítónőképzőintézet igazgatóját középiskolai fel
ügyelővé, dr. Kun Sándort, lapunk felelős szerkesztőjét, a debreceni refor
mátus gimnázium igazgatójává, Kónya Józsefet és dr. Salánki Józsefet pedig, 
a debreceni református gimnázium rendes tanáraivá választotta.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület dr. Domanovszky Sándor elnök
lete alatt november 13-án Budapesten választmányi ülést tartott. Ezen töb
bek között beszámolt dr. Remport Elek az Ifjú Évek új évének szellemi, 
Ruzicska László anyagi részéről. Megállapítást nyert, hogy a lap előfizetői
nek száma 50%-kal emelkedett a múlt évhez képest, s elérte az 1200-at, 
jövője így az eddiginél is jobban biztosítva van ; tartalmát illetőleg nagynevű 
munkatársak bevonása révén szintén haladást jelent, Reményik Sándor, 
Hamvas József, Marthy Jenő a régiekkel együtt emelik a lap színvonalát.

Ugyanezen a napon tartott felolvasó ülésen dr. Bogsch Sándor, budapesti 
gimn. tanár Herman Ottó emlékének áldozott, dr. Belohorszky Ferenc pedig 
„Luther szelleme az iskolai nevelésben“ című nagyszabású tanulmányát 
olvasta fel. Utána megalakult az egyesületnek a vallástanítási, filológiai 
szakosztálya után a természettudományi és mennyiségtani (harmadik) szak
osztálya, melynek elnökévé Rennek János, budapesti gimn. tanárt, a kitűnő 
fizikust, jegyzőjévé Fialka Margit, budapesti leány gimnáziumi tanárt válasz
totta. A megjelentek nagy száma is bizonyította, milyen szükség van ezekre 
a felolvasó ülésekre és szakosztályi munkákra.

Hajdúnánáson november 8-án volt az őszi szülői értekezlet. A szülői ház 
és az iskola közötti kapcsolat mélyülését mi sem mutatja jobban, minthogy 
ez alkalommal mintegy 70 szülő (a helyi szülők kb. 50%-a) jelent meg a szülői 
értekezleten. Váczy József igazgató megnyitó beszédében a szülői ház nevelői 
eljárásával foglalkozott, s rámutatott arra, hogy az apa okos szeretetével, 
szigorával hányszor áll szemben a családi házban az anya dédelgető szeretete, 
s mint okoz ez sok kárt a gyermek fejlődésére. Majd szellemes fordulattal 
mutatott reá, mint válik ez az ellentét később a tanár és a szülő ellentétévé, 
amikor is az apai szigort képviselő tanárral szembehelyezkedik a szülők anyás
kodó szeretete. Egyben hibáztatta azt a beteges tünetet, hogy a szülők a 
gyermek és az iskola harcában ma milyen sokszor állanak a gyermek pártjára, 
s ássák alá egyrészt a tanári tekintélyt, befolyásolják másrészt károsan az 
iskola nevelő munkáját. A szülők nagy megértéssel fogadták fejtegetéseit. —  
Aztán Nikodemusz János tanár szólt az ifjúság jövőjéről, s ajánlotta a szülők 
figyelmébe gyermekeik számára a gyakorlati pályákon való elhelyezkedést, 
továbbá sürgette a minél többoldalú kiképzést. Végül dr. Horkay László a 
szülői ház támogatását és segítségét kérte a növendékek vallásos nevelésének 
az előmozdítására.

Tekintettel a leánytanulók nagy számára, a leánytanulók szüleinek részére 
másnap külön értekezlet volt a fentiek mellett speciális témákról.

A sárospataki református gimnáziumban ez iskolai évig első osztályos
tanulók nem részesülhettek tandíj- és tápintézeti kedvezményben. Az igazgató- 
tanács felismerte azt a tényt, hogy ebből a körülményből kifolyólag esetleg 
olyan gyermekek kénytelenek elmaradni a középiskolából, akik lehetnek 
nagyon tehetségesek, de anyagilag nem képesek eleget tenni a kötelezettségek
nek. Alapot létesített ezért az igazgatótanács, amiből az első osztályba folya
modó, valóban tehetségesnek bizonyuló, anyagilag leginkább rászoruló tanuló
kat jutalmazza. A gimnázium tanári kara már ebben az évben meg is tartotta 
a tehetségvizsgát, és négy tanuló között kiosztott összesen 350 P-t. A pataki 
iskola ez új segélyezése nagyon üdvös intézkedésnek ígérkezik.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1935— 2380’



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1935 szept. 
1-től november 22-ig a következő díjak folytak be :

I. Tagsági díj címén : Gyönk 30'—, Debreceni fiúpolg. 55’—, 
Berettyóújfalu leánypolg. 2 0 —, Kecskemét jogakad. 25-—, Hajdú- 
böszörmény gimn. 80-—, Szentendre polg. 15'—, Nyíregyháza 
leánypolg. 20-—, Sárospatak gimn. 9(D—, Kecskemét rg. 75'—, 
Szeghalom 65*—, Szabó M.-né Hajdúböszörmény 10'—, Kisújszál
lás 90’—, Pápa nőnevelő 45■—, Borzsák I. Monor 5'—, Nagykőrös 
fiúpolg. 15'—, Nyíregyháza tnők. .55'—, Benedek Zsolt Budapest 
5*—, Bcrnáth Lajos 5'—, Bodnár Bertalan 5'—, Fejér Lajos 5'—, 
Sárospatak teol. 30'—, Békés 70-—, Hódmezővásárhely 10+25'—, 
Miskolc rg. 114’—, Kiskunhalas rg. 70'—, Fazekas Sándor 15"—, 
Muzsi János 19*—, Hosszú Lajos ír—, D. Nagy Sándor 15'—, Fóris 
Miklós 5-—, Budai Gergely 5 '—, Németh József 5'—, Kaszap Gyula 
5*—, Zayzon Ferenc 5'—, Pápa gimn. 60'—, Kecskemét tnők. 50'—, 
Hódmezővásárhely llíc. ÍO—, Thúróczy D.-né 5"—, Debreceni 
lpolg. 45'—, Csurgó 70'—, Kristóf József 5 '—, Karcag 75'—, Pápa 
gimn. 10'—, Debreceni gimn. 100-—, Nagykőrös tkpző 28'— P.

II. T. Gij. N . A. járulékok címén : Debreceni tnőkpző 24'64, 
Pápa tnőképző 1934- 35-re 69'—, Pápa lpolg. 1934—35-re 101'25, 
Kiskunhalas 694'40+21'3-1, Pápa gimn. 1052'80, Debreceni leánypolg. 
738 68, Kecskemét tnők. 358'40, Kisújszállás 739'20, Karcag 698-88, 
Debrecen gimn. 1019'20, Békés 60'—, Miskolc rg. 672+672'—, 
Sárospatak tkpző 362'88, Makó polg. 313'60, Debreceni lpolg. 43'04, 
Sárospatak gimn. 766'08, Debreceni fiúpolg. 1018\32, Debreceni 
tkpző 445'76, Békés 517-02, Csurgó 694*40, Nyíregyháza lpolg. 
435*46, Hódmezővásárhely gimn. 560'—, Debreceni leánygimn. 
1100'— P.

III .  Prof. Tanügyi Szemlére : Kisújszállás 165'—, Karcag 156'—, 
Debreceni gimn. 227'50, Sárospatak tkpző 81'—, Kiskunhalas rg. 
40'—-, Debreceni lpolg. 196'80, Sárospatak gimn. 17P—, Debreceni 
tkpző 69'65, Békés 128'80, Csurgó 100'—, Debreceni leánygimn. 
250-— P.

Tisztelettel és szeretettel kérem azokat az intézeteket, illetve 
tagtársakat, akik még díjaikat nem küldték be, hogy a konventi 
intézkedéseknek s yz alapszabályoknak megfelelően december 31-ig 
mindennemű díjaikat szíveskedjenek beküldeni.

Debrecen, 1935 november 22. Jakucs István, 
pénztáros.
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