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Dr. Csűrös Ferenc: Szülők és tanárok. 1

Szülők és tanárok.
Ez a témám. Nagyon szürkén, semmitmondóan hangzik. Pedig ha 

jobban elmélyedünk benne, akkor látjuk, hogy a jövő nemzedék ki
formálásának két legfontosabb tényezőjéről van szó.

A bimbózó kicsiny emberi lélek legelső hatásait ott kapja a szülői 
házban. Ott vár rá a legelső minta, melyhez viaszszerűen lágy lénye 
engedelmesen hozzáidomul.

Az ember egész életére elhatározó fontosságú hatások itt érik. 
Nagy emberek önéletírásaiból tudjuk, mily döntő jelentőségű volt 
egy-egy kiváló édesapa, vagy édesanya jótékony hatása a nagyra- 
hivatott tehetség kialakulására.

De nem sokkal marad hátra egy-egy jó tanár példája, nemes 
egyénisége, mely egész életre szóló mély nyomot hagy a tanítvány 
friss, minden szépre, jóra örömmel reagáló lelkében.

Nyilvánvaló, hogy ez a két lélekformáló tényező : szülő és tanár 
csak úgy végezhet értékes munkát a Gondviselés által kezére bízott 
gyermek nevelésében, jövőjének kialakításában, ha megvan köztük 
a szükséges harmónia.

Egyik ne akadályozza a másik munkáját. Ne kelljen egyiknek 
unon-untalan építgetni, amit azután a másik könnyűszerrel lerombol. 
Szóval szülőnek és tanárnak meg kell értenie egymást, hogy a kezükre 
bízott gyermek jövője kedvezően alakuljon.

Ezért oly igen nagyfontosságú a gyermekre nézve szülő és tanár 
egymásközti viszonya.

Milyen volt ez a viszony a régi időkén?
Mindenesetre egészen más, mint manapság. Sokkal közvetlenebb, 

sokkal patriarcnálisabb.
Az életviszonyok is sokkal egyszerűbbek, derűsebbek, könnyeb

bek voltak — mondjuk — ötven évvel ezelőtt, mint ma, ebben a 
zűrzavaros, átalakuló, gondokkal terhelt világban.

Szülő és tanár sokszorosan érintkezett. Névnapok, disznótorok, 
születésnapi vacsorák vidám és kedves alkalmai voltak a barátságos

* A debreceni Szülők Iskolájában elhangzott előadást a helyi vonat
kozású részek elhagyásával közöljük. Ily formában az előadás úgy általános 
érdekű szem pontjaiért, m int a  középiskolai tanárságról a szülöközönség 
előtt elhangzott meleg szavaiért szélesebbkörü figyelmet érdemel. Az itt 
elmondottak szülői értekezleteken haszonnal értékesíthetők. Szerk.
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érintkezésnek, amikor is pohárcsengés és vidám tréfaszó közben igen 
hamar és könnyen megoldódott a Janikának vagy Palikának az 
iskolában a szintakszis vagy geométria körül támadt konfliktusa.

Ma a viszony tanár és szülő között egészen más. Sokkal szürkébb 
és hivatalszerűbb. De mondjuk meg nyiltan : sokkal igazságosabb. 
És ez helyesen van így. A gyermeknek éreznie kell, hogy az iskolá
ban olyan közösség tagja, melyben nem játszik szerepet az — mint 
régen —, hogy kinek mi az édesapja, keresztkomája-e a tanár úrnak, 
vagy sem. Mindenki annyit ér, amennyi a belső értéke. Kit-kit a 
saját szorgalma, tehetsége visz előre, nem pedig az, milyen viszony
ban vannak a tanárok a szüleivel.

A mai világban ebben a kérdésben nincsenek is hibák. Iskoláink 
a legszigorúbb kritikát is kiállják abban a részben, hogy a növendé
kek egyenlőség- és igazságérzetét a tanárok részéről igazságtalan 
kedvezés vagy elfogultság meg ne bántsa.

Más téren vannak azonban igen nagy bajok, melyeket a régi világ 
nem ismert.

Vegyünk sorra nehány égető problémát, melyeknek megoldása 
sürgős volna, mert a szülők a tanárok ellen fordulnak panaszaikkal, 
holott — mint látni fogjuk — a hiba gyökere máshol van.

Itt van elsőnek a túlterhelés kérdése.
Állandó a panasz a szülők részéről, hogy gyermekük túl van 

terhelve tanulnivalókkal. Reggeltől estig be van fogva a gyermek. 
Túlsókat követelnek a tanárok tőle. Áz egészsége megy tönkre. 
Fáradt, kedvtelen, étvágytalan. A vakáció egészséges pirossága pár 
hét alatt Jekopik róla. Halvány, beteges színű lesz.

Hát ebben aztán száz százalékig igaza van a szülőknek. Ezt 
nemcsak mint szülő, hanem mint egykori tanár is mondhatom.

Csakhogy ott van a hiba, hogy a szülő a túlterhelés miatt a 
tanárt okolja, holott nem a tanár a hibás ebben, hanem a tanulmányi 
rend.

Nagyon sokat lehetne elmondani erről. Azonban egyórai előadás 
keretében éppen csak érinteni tudom a kérdést.

A mi középiskoláink célkitűzése az, hogy növendékeinek formális 
képzést adjon, lehetőleg olyan tudásanyag alapján, melynek az élet
ben is hasznát veszi. Tehát a formális képzés, az agyvelő kifejlesztése, 
a gondolkozás helyességének kiképzése a fő, a tudásanyag kisebb 
fontosságú. A szakismeretek megadása úgyis az egyetem és a külön
böző szakiskolák dolga.

A célkitűzés helyes. A főcélt el is tudják érni középiskoláink. 
De milyen áron? Csaknem azt lehet mondani, hogy a növendékek 
egészsége árán.

A hiba ott van, hogy a tudásanyag túlságosan sok, amit nyolc 
év alatt a gyermeki agyvelőbe akarnak belevinni. És ami még nagyobb 
hiba, ez a tudásanyag válogatatlan.

Nehogy félreértessem. Én nagyon jól tudom, hogy a középiskolai 
tanterv kiváló pedagógusok igen gondos munkája. Az egyes szak-
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tárgyakat a legkiválóbb hozzáértők, tudós professzorok dolgozták fel 
gondosan, lelkiismeretesen. De hiányzott egy valamennyi fölött álló 
irányító kéz erélyes kék ceruzája. Ennek a kék ceruzának kellett 
volna irgalmatlanul kihúzni mindazt a sok fölösleges részletet, 
ballasztot, melyet az egyes szaktárgyak tudósai — talán éppen azért, 
mert mindegyikük a saját tárgyát ta rto tta  legfontosabbnak — benne 
hagytak. Ennek az eredménye azután, hogy főleg a humán-tárgyak 
tantervében oly sok nem okvetlen szükséges részlet maradt benne, 
ami okozza azután a tanulók túlterhelését.

Ezt látják a szülők és látják a tanárok is.
A szülőkben óhatatlanul felmerül a gondolat, hogy hiszen arra 

való a jó tanár, hogy segítsen a bajon és vegye maga kezébe a kék 
ceruzát, húzza ki a tananyagból azt, ami fölösleges részlet.

Igen sok tanár, mégpedig a kiválóbbja, szívesen meg is tenné. 
De nem lehet ám !

Sok szülő nem tudja azt, hogy a tanárok szorosan megszabott 
tananyagbeosztás szerint dolgoznak.

A tanév elején minden tanárnak el kell készítenie a maga tan
tárgyairól a tananyagbeosztást. Óráról-órára, vagy legalábbis hétről- 
hétre előre be kell osztania a tananyagot úgy, amint azt a tanterv 
előírja. És azt szigorúan meg is kell tartania. Igazgató és főigazgató 
pontosan ellenőrzi, hogy a beosztás alapján lelkiismeretesen történ
jék a teljes előírt tananyag feldolgozása. Ettől a tanár el nem térhet, 
hacsak hivatali felsőbbségével ellentétbe nem akar jutni, és komoly 
kellemetlenségeknek nem akarja kitenni magát.

Itt a segítés máshonnan nem jöhet, mint a legfőbb tanügyi 
hatóságtól. Ha akad egy olyan kultuszminiszterünk, aki ebből a 
szempontból átvizsgáltatja az egész tantervet, és irgalmatlanul ki- 
gyomláltatja a tantervből mindazt a sok fölösleges részletet, melye
ket csupán a tantervkészítő szaktudósok tartottak fontosnak, de 
amelyek nélkül a tanterv bátran meglehet, akkor közmegelégedésre 
megoldódik a kérdés, máskülönben nem.

Ennek a megoldásnak a tanárok örülnének a legjobban. Keve
sebb tudásanyagot juttatnának tanítványaik elméjébe, de sokkal 
eredményesebben. És ami fő, a fejlődőben levő gyermeknek sokkal 
több ideje maradna egészsége ápolására.

Viszont azt is egész őszintén meg kell mondanom, hogy sok szülő 
maga is oka a gyermeke túlterhelésének. Az iskolai munkán kívül 
annyi mindenféle melléktudnivalóval terheli serdülő gyermekét, hogy a 
túlterhelés jó részét erre a számlára kell írni. A gyermek tanul idegen 
nyelveket, zenét, vívást, gyorsírást, táncot, kézimunkát, a jó ég tudja, 
mi mindenféle tudnivalót, s közben egyre halványul az arca, kimerül 
az idegzete, leromlik a teste, s a középiskola elvégzése után kész ronccsá 
válik. .

Másik sokszor hangoztatott panasz a szülők részéről, hogy a 
tanár ideges, türelmetlen a szülőkkel és növendékekkel szemben 
egyaránt.

i*
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H át bizony ideges, sokszor ideges.
De azt szeretném látni, melyik foglalkozási ágban nem idegesek 

ma az emberek. Ideges a bíró, a köztisztviselő, a pénzember, a szabad
foglalkozású. Mind mind ideges. Mert idegessé teszi a sok gond, anyagi 
baj, amely éles karmokkal vájkál a szegény mai ember idegrend
szerében.

Csak az egy tanár lenne kivétel?
A jó tanár hagyjon kívül minden más gondolatot, és csak a 

tanításnak szentelje minden idegmoccanását, mikor a tanterem 
küszöbét átlépi. Hangzik a jó tanács.

Meg is fogadná a szegény tanár. De mit tehet róla, ha otthon 
házbérgondok gyötrik. Fő a feje, hogy tegyen eleget minden köte
lezettségének. Házbér, adó, kosztpénz, a feleség és gyermekek ruhája 
és az ezer apró gond, hogyan lehessen mindenre ju ttatn i a nagyon 
szűkre szabott fizetésből, bizony mindezek ott zsonganak zűrzavaros 
összevisszaságban a szegény tanár lelke fenekén, mikor belép a tan
terembe, s akár akarja, akár nem, redőt vonnak a homlokára. A gond 
redője az, nem a szigorúságé.

Az iskola fogadó-szobája a tanúja, hányszor robban ki keserű 
szemrehányásokban szülő és tanár részéről az idegesség, melynek 
közös forrása a sok idegtépő gond, amely egyformán sújt szülőt és 
tanárt, s öntudatlanul ott forrong lelkűk mélyén, s mérgezi kettőjük 
érintkezését.

Ebben a részben igazán sokkal különb volt az a sokat emlegetett 
régi jó világ, amikor az emberek gondtalanabbal éltek, s az idegességet 
hírből is alig ismerték.

Voltak akkor is konfliktusok tanár és szülő, vagy tanár és diák 
között. De azok hamar és könnyen elsimultak. Sokszor egy jó ötlet, 
egy szellemes mondás oszlatott el könnyedén súlyos összetűzéseket.

Ötletes, szellemes tanár ma is elejét tudja venni súlyosabb 
konfliktusnak egy-egy tréfás szóval, helyén alkalmazott ügyes ötlettel.

Ám a tréfa, ötlet és vidámság nyugodt kedélyben, kiegyen
súlyozott lélekben lakik. De hol van ma az a tanár, akinek élete 
kiegyensúlyozott, kedélye érintetlenül friss?

Kezdjük azon, hogy kezdő fiatal tanár ritkán ju t azonnal állás
hoz. Az állástalanság lealázóan nyomorúságos évei után bizony sok
szor hat-nyolc esztendeig is helyetteskedik, míg valamiképen rendes 
tanszékhez jut. Mint rendes tanár családot alapít, s akkor kezdődik a 
nehéz harc a nyomorúsággal. A család szaporodik. A fizetés csekély, 
és nem tart lépést a legszegényebb igények növekedésével sem.

Itt a társadalomnak és az államnak kell okvetlenül segítségül 
jönni.

Évtizedekkel ezelőtt a középiskolai tanárság kemény harcokat 
vívott, hogy státusának a társadalom rétegződésében megfelelő 
helyet verekedjen ki.

Akkor sikerült is belevinni a köztudatba, hogy a bírói és tanári 
státust körülbelül esvforma elbírálásban kell részesíteni.
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Mindkettő a nemzet igen fontos érdekét szolgálja. A bírákra 
a jogbiztonság, tehát a mai élet rendje, a tanárokra a gyermek- 
nevelés, tehát a nemzeti élet jövője van bízva. Mindkettő csak úgy 
élhet nyugodtan fontos hivatásának, ha szerény keretekben ugyan, de 
nyugodt, tisztes megélhetése biztosítva van.

Idővel s különösen a világháború utáni időkben ez a paritás 
elhalványult. A bírák megtartották e különállásukat a tisztviselői 
rend körében, a tanárok azonban visszaesést észlelhettek a maguk 
rendjének anyagi megbecsülésében.

Pedig képzettségük, szellemi színvonaluk nem csökkent, sőt 
határozottan emelkedett.

Jó lélekkel merem állítani, hogy a magyar középiskolai tanár a 
múló évtizedekkel mindig több és több szaktudást, tanítási készséget 
és alapos készültséget tud felmutatni. Bármely más európai nemzet 
tanáraival a mi tanáraink bátran felvehetik a versenyt.

Hűséges, lelkiismeretes munkásai a nemzet jövendőjének. Meg
érdemlik, hogy teljesedjék az a szerény vágyuk, amire mindig töre
kedtek, hogy t. i. a bírákéval egyenlő elbánásban részesüljenek.

A szülőtársadalomnak ezt meg kell értenie. A saját érdekében, 
a tanárokra bízott legdrágább kincse : gyermekei érdekében kell agi- 
tációt indítania, hogy a tanár nyugodt, kiegyensúlyozott életet 
élhessen, s minden erejét zavartalanul állíthassa hivatása szolgálatába.

A világháború előtti években a középiskolai tanárság státus
küzdelmei támogatásául a hivatalos halálozási statisztika adataival 
kimutattam, hogy az úgynevezett lateiner pályákon levők közül a 
középiskolai tanár a legrövidebb élettartamú. A megállapítás orszá
gos feltűnést keltett. Vitatni azonban nem lehetett, mert az 1910-es 
népszámlálás hivatalos adataiból kétségtelen bizonyossággal kitűnt, 
hogy a középosztály életpályáin működők közül a középiskolai tanár 
éri el legkisebb arányban hatvanadik életévét. Pap, bíró, ügyvéd, 
orvos, gazdász, mérnök mind hosszabb életű átlagban, mint a közép
iskolai tanár.

Nem vizsgáltam át ebből a szempontból az 1930-as népszámlálás 
adatait. Azonban meg vagyok győződve arról, hogy a tanárok javára 
eltolódás nem történt, mert az életviszonyok 1920 óta nem javul
tak, hanem romlottak.

Aki maga nem próbálta, vagy közelről nem ismeri a tanári 
idegromboló munkát, nem is tudja elképzelni, mennyire lélekfárasztó, 
idegölő, életerőfogyasztó a tanári munka.

Általánosan él a köztudatban, hogy könnyű dolga van a tanár
nak. Megtartja a napi három-négy óráját az iskolában, aztán szabad 
mint a madár. És az a sok remek vakáció !

Pedig ez a megítélés hibás !
Én magam tizenöt évet töltöttem  a tanári katedrán, húsz évet 

a városi adminisztrációban, annak is egyik exponált, igénybevett 
pontján.

Ismerem mind a kétféle munkát.
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Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a hivatalnok ember egész 
délelőtti aktaintéző íróasztali munkája nem ér föl idegpusztítás dol
gában egyetlen katedrán tö ltö tt órával.

Az idegeknek milyen éber feszültségére van szüksége a tanár
nak, hogy előadásában egyetlen hibát ne ejtsen, mert ötven kritikus 
szempár szegeződik rá, s mohón kap rajta, ha hibát talál. És mit 
jelent az, ötven-hatvan eleven eszű, mozgékony gyermek érdeklődé
sét állandóan lekötve tartani, hogy a fegyelmezés más eszközeit ne 
kelljen igénybevenni.

Egyfolytában a katedrán tö ltö tt három-négy óra annyira 
igénybeveszi a tanár idegeit, oly tökéletesen kifárasztja, hogy a 
napja többi részét arra kellene fordítania, miképpen hozza rendbe 
összezilált idegeit.

De nem ju t ám hozzá. A jó tanárnak minden órájára gondosan 
elő kell készülnie. Ez elvesz tőle naponként két-három órát. Azután 
minden tanárnak a beosztott óráin kívül van valami külön iskolai 
foglalatossága is. Osztályfőnökség, könyvtárkezelés, ifjúsági egyesüle
tek felügyelete, szertárosság, cserkészmunka mind külön terheli a 
tanárt,.

És ott van a dolgozat javítások keserves munkája. Idegölőbb, 
fárasztóbb munkát alig ismerek ennél. Két évtized választ el attól, 
hogy tanár voltam, de még most is, ha rosszat álmodom, dolgozatot 
javítok álmomban.

Ha a kéthónapi vakáció nem volna — mely azonban nem a 
tanárok, hanem a tanuló-gyermekek kedvéért van — kivétel nélkül 
minden középiskolai tanár idegzete idő előtt összeroppanna.

Ebben a részben javulást csak az hozna, ha bekövetkeznék az 
az ideális állapot, ami megvan egy pár magaskultúrájú, gazdag 
európai államban, hogy t. i. a középiskola egy-egy osztályában nem 
lehet több 25, legfeljebb 30 tanulónál.

Erről nekünk, magyaroknak, álmodni sem lehet. Államunk, 
társadalmunk sokkal szegényebb, semhogy ilyen ideális állapot meg
valósításán gondolkodhatna. Bele kell nyugodnunk, hogy ötven
hatvan, sőt ennél is magasabb létszámú osztályokban végez a közép
iskolai tanár idegölő munkát.

De akkor legalább adja meg a magyar társadalom azt az elis
merést, mely a magyar tanárnak hősies, életpusztító munkájáért kijár.

És ha egyszer-egyszer megtörténik, hogy idegein minden erő
feszítése mellett sem tud uralkodni, fogadja azt a szülőtársadalom 
megbocsátó és megértő lélekkel.

Térjünk át most már arra, hogy a tanároknak minő panaszaik 
vannak a szülőkkel szemben.

Megállapíthatom, hogy a magyar szülőközönség nagy átlaga 
intelligens és megértő a tanár munkájával szemben. Tudja, milyen 
nehéz munkát végez azért, hogy gyermekéből embert faragjon. 
Értékeli és megbecsüli gyermeke nevelőjét, s ahhoz képest viselkedése 
kifogástalanul tisztességtudó a tanárral szemben.
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A szülőközönségnek ezzel a rétegével nincs is baj.
Akad azonban egy pár ettől eltérő szülőtípus is. Lássuk hát őket.
Ülök a tanári szobában. Dolgozatokat javítok. Csönd van. 

Hirtelen nyílik az ajtó. Beperdül rajta egy középkorú, elegáns öltö
zetű, jó megjelenésű mama. Kölcsönös üdvözlés. Mielőtt egy szót 
szólhatnék, megindul a panaszáradat.

- Kedves tanár úr. Igen nagy panaszom van. Hallgasson meg. 
A kis fiamról, a Janikáról van szó. Ugye tetszik ismerni, milyen drága, 
aranyos gyermek. Ott ül a negyedik padban, a Tóth Gyuri háta 
mögött.

Ó nem a tanár úrra van panaszom. Maga aranyos jó ember. Maga 
nem bántja az én Janikámat. Hanem a számtan tanár úr. Képzelje 
mit csinált. A számtanóra alatt összetépte a Janika irkáját. Azt 
mondta, hogy ilyen gyalázatosán piszkos irkát még nem látott. Mit 
szól hozzá? Gyalázatosán piszkos az én Janikám irkája ! Azért hogy 
egy kicsit végigöntötte a kalamárissal. Meg hogy állatokat rajzolt 
rá ! Olyan édes kis borjúcskákat, meg nyuszikákat tud rajzolni a 
drágám, örül az ember lelke, ha látja. Es ezt mind összetépte a 
tanár ú r !

No meg a földrajz tanár úr ! Persze, pikkje van a Janikámra ! 
Képzelje, kiállította a sarokba, mert gömböstűvel beleszúrt hátul
ról a Tóth Gyuriba, az meg visított. Hallott ilyet. Egy pici kis gömbös
tűvel egy kicsit megszúrta. Az meg visított. Csupa bosszúból, mert 
haragban van a Janikámmal. Hát egy ilyen kis tréfát nem szabad 
olyan komolyan venni. Az én Janikám áldott jó fiú. Csak egy kicsit 
eleven.

Aztán a tornatanár úr ! H át hallott ilyet ! Csúful összeszidta a 
többiek előtt. Mert hogy a folyosón veszekedett. Nem hogy örülne 
rajta, hogy a gyerek órán kívül is testgyakorlatot végez. Hogy a 
verekedés nem testgyakorlat? Dehogy nem. H á t a világhírű bokszo
lok nem verekednek? És a bokszolás nem testgyakorlás? És ezért a 
semmiségért kellett olyan csúfosan összeszidni a többiek előtt?

Aztán a történelem tanár ú r . ..
És így folyt, folydogált belőle a panaszok áradata.
A fejemben egyre az járt míg hallgattam, hogy a Janikának, aki 

egy inkarnátus, elkényeztetett rossz gyermek volt, egyenesen az 
a szerencsétlensége, hogy ilyen mamája van. Ha erélyes, szigorú 
szülei volnának, még rendes ember lehetne belőle.

Ez a szülőtípus legtöbbnyire olyan családoknál jelentkezik, ahol 
egy gyermek van a háznál.

Pedig ha tudná az ilyen szülő, milyen helyrehozhatatlan kárt 
csinál a majomszeretetével! Az ilyen szülői háznál, almi kritikát
lanul mindig a gyermeknek adnak igazat, minden hibájukat elnézik, 
sőt mentegetik, nincsen olyan mozdulatuk, am it meg ne dicsérnének, 
az ilyen szülői háznál nőnek fel azok a szobai növényhez hasonló 
emberpalánták, akiknek sorsa a korai pusztulás. Az élet kemény 
sodra hamar átgázol rajtuk. Mihelyt a családi otthon védőfalai közül
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kikerülnek, támasz nélkül maradnak, az élet könyörtelen küzdelmei
ben alul kerülnek, és hamar a mélybe sodródnak.

A másik szülőtípus hasonlatos az előbbihez. De nem ugyanaz. 
Talán így határozhatnék meg : a mindenben segíteni akaró apa.

Ennek a típusnak megtestesítője volt egy kedves jó barátom. 
Városi főtisztviselő volt. Már régen meghalt. Vagy harminc évvel 
ezelőtt volt tanítványom a fia. Csöndes jó fiú volt. De igen nehezen 
fogott az esze. Tanult szegény, de annak nem igen volt láttatja.

Felkeres egyszer a barátom, és némi szemrehányással kezdi a 
mondanivalóját.

- Te kérlek, olyan rossz dolgozatokat ír az az én fiam, hogy 
mindig négyest, háromnegyedest kell rá adni?

Bizony, sajnos, a fiú nagyon gyengén fogalmaz, íráshibákat 
is ejt. Semmiképpen sem tudok jobb kálkulust adni.

— No hát én majd teszek róla, hogy a fiú jobb dolgozatokat 
írjon. Csinálok valamit.

— Hát bizony az jó lesz. Gyakoroltasd vele odahaza a fogal
mazást és helyesírást!

Barátságban elváltunk. Pár hét múlva megint találkozom a 
barátommal. Már messziről vidáman integet.

— No elolvastad már a fiam legújabb dolgozatát? Ugye jó dol
gozat? Bemélem, jelest adtál rá.

— Sajnos bizony, megint csak szekundát írhattam  rá. Én nem 
értem azt a fiút. Hiszen szorgalmasan dolgozott, majdnem az egész 
irkát teleírta. De valami csodálatosan száraz, kegyetlen stílusa van. 
A mondatai szinte csikorognak, mint az ember foga közé került kavics.

A barátom bánatosan bólogatott.
— Hát csakugyan olyan rossz az a dolgozat?
— Bettenetesen rossz. Tisztára szekunda !
Tűnődve nézett rám, aztán halkan, úgyszólván csak saját magá

nak mondta :
— Pedig az egészet elejétől végig én magam írtam !
Sok ilyen szülő van. És még csak haragudni sem lehet rájuk. Mert 

cselekedetük forrása a legtisztább szülői szeretet. A gyermeküknek 
akarnak segíteni, és nem veszik észre, hogy jóakaratú eljárásukkal 
kárt csinálnak.

Egyrészt kiölik a gyermekből a felelősségérzetet, másrészt azzal, 
hogy mentesítik a házi munkától a gyermeket, gyengítik tudását és 
munkakészségét. Ha a házi feladatot nem a gyermek maga készíti 
el, akkor lemarad abban a stúdiumban, melyet sokkal jobban, ala
posabban elsajátít az a társa, aki mindig saját maga dolgozik.

Ezért van az, hogy a maga erejével dolgozó, magára utalt szegény 
fiú alaposabb készültségűvé válik, és jobban boldogul az életben, mint 
az, akinek házi tanító, vagy szülő ilymódon van segítségére.

Hogy a szülői tekintélynek sem igen van hasznára az efféle el
járás, azt a fent elmondott példa mutatja.

Egyenesen nagy kárt, esetleg jóvátehetetlen kárt okoz gyér-
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mekének egy harmadik szülőtípus. Nevezhetnék íg y : a minden 
áron jeles bizonyítványt követelő szülő.

Á gyermekek igen sokféle lelki összetételűek. Egyik élénk eszű, 
de nem szorgalmas. A másik szorgalmas, de tompább felfogású. 
Az egyik kiválik a reáliákban, de nehezen boldogul a nyelvekkel. 
És így tovább. Ahány gyermek, annyi lelki összetétel.

Már most ritka az olyan gyermek, akinél minden feltétel megvan, 
hogy mindenben egyformán kiváló, vagyis színjeles diák legyen.

Mégis vannak szülők, akik egyébként érthető szülei gyöngeségből, 
minden áron arra törekszenek, hogy a gyermekük színjeles, vagy leg
alábbis jelesrendű legyen. Akkor is, ha a lelki adottsága nincs meg hozzá.

Ebből sok súlyos baj származik.
A jó, engedelmes, szófogadó gyermek, hogy apjának kedvében 

járjon, erején felüli munkába kezd. Tanul megszakadásig. Az ered
mény az, hogy talán nagykeservesen megszerzi a jeles bizonyítványt, 
de milyen áron? Nyolc esztendei kínos, megfeszített munka után 
kiszikkadt agyvelővel, a tanulástól halálosan megundorodott lélekkel 
leteszi az érettségit, megszerzi a jeles érettségi bizonyítványt, de vég
leg letörik. Az egyetemen, de kivált az életben elébe kerülnek, le
gyűrik az olyan közepes diákok, akik ki nem merített agyvelövel, 
frissen m aradt lelki erőkkel vágnak neki az életküzdelmeknek. És 
győzedelmeskednek az akadályokon, mert lelki erejük fel nem őrlő
dött a középiskolai túlfeszített munkában.

A gyermekétől erején felüli munkát követelő szülő nem gon
dolja meg, milyen jóvátehetetlen kárt csinál a jeles bizonyítvány 
hajszolásával. A tanároknak legfeljebb kellemetlen perceket örökös 
utánjárásával, de a gyermeknek egész életre szóló bajt okozhat.

Szülői hiúsága esetleg eléri a célt : a jeles bizonyítványt, de gyer
meke lelki és testi épsége árán. Amit bizonyára ő maga sem akar.

Többféle más típust ismertethetnék még. De elég ennyi. Ezek 
úgyis inkább kivételek.

Befejezésül szeretném megrajzolni az ideális szülő, az okos szülő 
típusát.

Az okos szülő még az elemi iskolázás évei alatt igyekszik kiismerni 
gyermekének lelki összetételét. Figyeli, mihez van inkább hajlan
dósága. Van-e valami olyan képessége, amelyik különösebb ápolást, 
gondozást igényel. A számtan iránt fogékony-e, vagy pedig inkább a 
nyelvtanuláshoz, a humán-tárgyakhoz van-e vonzódása. Van-e kéz
ügyessége, vagy esetleg rajztehetsége.

Ehhez képest válassza meg azután azt a középfajú iskolát, 
amelyben a gyermek előhaladása legtöbb reménnyel biztat.

Még a középiskola alsó osztályaiban is folytatódik az a tapogató
zás, vájjon milyen képességekét árul el a gyermek, hogy meglehessen 
állapítani, milyen életpályát válasszon magának.

Hangsúlyozom : magának válasszon, a saját képességeinek meg
felelően, ne pedig külső életviszonyok szabják meg azt, hogy egy gyer
mek melyik úton induljon az életnek.
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A legszerencsétlenebb dolog például, mikor egy szülő — mond
juk — papnak szánja a fiát, mert van egy befolyásos kanonok nagy
bácsi, aki majd segíteni fogja jövendő életpályáján. Holott a fiú 
egyáltalán nem papnak való. Esetleg kitűnő orvos, vagy mérnök 
lenne belőle. De mert a szülői akarat ellentmondást nem tűrően meg
szabta ezt az életpályát, lesz belőle pap, de örökös elégületlenséggel, 
belső lelkiválságokkal küszködő, jobb sorsa érdemes pap.

Az okos szülő tanácsot ad, irányít, megfigyel, de végül is nem áll 
útjába annak, hogy gyermeke a maga hajlandóságai szerint válassza 
meg életpályáját.

Ennek megfelelően az okos szülő nem korlátozza gyermekét 
abban, hogy a legszívesebben azokkal a szaktárgyakkal foglalkozzék, 
melyek képességeinek leginkább megfelelnek. Ügyel természete
sen arra, hogy a többi tantárgyakat se hanyagolja el. Azonban óva
kodik attól a szigorú követeléstől, hogy gyermeke minden tárgyban 
egyformán első, jeles legyen.

Az okos szülő állandóan érdeklődik gyermeke iskolai stúdiumai 
iránt. Segíti, ha elakad valamiben. De nem dolgozik helyette, nem 
csinálja meg a házi feladványait, hanem megköveteli, hogy azt saját 
erejéből a gyermek készítse el. Legfeljebb útm utatást ad, miképpen 
csinálja.

Az okos szülő állandó érintkezést tart fenn a gyermek tanárai
val. Ami nem azt jelenti, hogy folytonos könyörgéssel zaklassa jobb 
kálkulusért. Hanem azt jelenti, hogy érdeklődik a gyermek visel
kedése, előmenetele felől. A hallottakat a gyermek javára fordítja.

Mindig tisztelettel emlékezik meg a tanárokról otthon, a leg
bizalmasabb körben is. Mert különben a saját maga tekintélyét is 
hogyan óvhassa meg gyermeke előtt, ha meggondolatlan kritikával 
a tanári tekintélyt segít lerombolni a gyermeki lélekben.

ügy a szülőnek, mint a tanárnak nagy segítségére van a nevelés 
egyöntetűségének elérésében a magyar középiskolák egy nem régi- 
keletű intézménye : a szülői értekezletek intézménye.

Ezeken az értekezleteken a szülők is, a tanárok is őszintén, 
bizalommal tárhatják fel egymás előtt tapasztalataikat, és értékesít
hetik az egymástól szerzett értesüléseket a gyermek javára.

Az okos szülő kihasználja gyermeke érdekében mindazon lehető
ségeket, amiket ez az intézmény nyújt. Tájékozódik, és tájékoztat. 
A tanárok kész örömmel adják meg az alkalmat, hogy a komolyan 
érdeklődő szülőt minden irányú felvilágosítással ellássák.

Tanár és szülő ilyen jóakaraté, mindig a célt tekintő vállvetett 
munkája meg is hozza az eredményt : a tanuló-gyermek céltudato
san irányított, sikeres előhaladását.

Jegyezzük meg jól.
Jó tanár és jó szülő mindig megtalálják egymást a Gondviselés által 

reájuk bízott gyermek szeretetében !
Debrecen. Dr. Csűrös Ferenc.



Csaba József: Modern lörlénetlrás —  modern történettanítás. 11

Modern történetírás — modern történettanítás.
Vulkánikus területté változott a világ. Századok óta vajúdó 

problémák, amelyek ismeretlenül lappangtak a világháborúelőtti 
ember nyugodt világában, mindennap rázzák a világot. Régi fogal
mak megváltoztak, eszmények váltak nevetségessé, amelyek még 
tegnap vezették a világot, és minden nap az elé a kérdés elé állít : 
hová megy a világtörténelem folyama?

Ebben a világfeszültségben a legérzékenyebb, legfinomabb meg
figyelő kell, hogy a történész legyen, aki a vad eseményekben szá
guldó kor ütőerén tartja a kezét. A történész, aki modern történetet 
ír, és a modern történettanár, aki az újkor problémavilágát beviszi 
az iskolába, és szervesen együtt él az új világot formáló eszmékkel 
és eseményekkel.

Az iskola és a korszak együtt kell, hogy járjanak, nehogy a föl
nevelt nemzedék annak a szörnyű megtapasztalásnak legyen a ré
szese, hogy nyolc esztendő alatt közte és a születő világ között át
hidalhatatlan szakadék keletkezett, amelynek áthidalására a mai 
élet gyors tempója már nem ad több időt, az iskola elvégzése után.

Nem új kérdés ez. Ma azonban újra aktuálissá teszi az a tény, 
hogy az elmúlt évtizedben sok fiatal tanár került a régiek helyére, 
és így az új és régi világ ellentéte újra szembeszökő lett, és sürgeti 
ennek a kérdésnek újból való megvitatását.

Lassan megérkeznek új állomáshelyeikre egy új világ hírnökei. 
A világ, amelyben felnőttek, beteg volt, az évek, amelyekben tanultak 
viharzó szellemi tartalmúak, a jövő, amit hirdetnek, valami keserű 
fanatizmussal homályos és bizonytalan. De itt vannak, és számolni 
kell ezzel a ténnyel. Másrészről itt van az új tanuló ifjúság ; szomjas 
és hallani akar arról a világról, amely belezúgott gyermekálmaiba 
és elsöpörte a régit.

Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy az új világ és ennek új 
története megszületett ugyan, de ha benyitunk iskoláinkba, és külö
nösképpen benyitunk történelem óráinkra, még most is megcsap 
valami ódon illat, megállott levegő, régi korok adat-mumiái feküsz- 
nek a tankönyvek régi, elhasznált mondatai között. Meg kell állapí
tani a nyers té n y t: az iskola messze elmaradva kullog a rohanó 
kor után.

A régi világ tanára egész természetesen nem tudta felvenni 
a versenyt. Az ő fiatalsága más volt, és amit a fiatalságával hozott, 
ahhoz természetesen görcsösen ragaszkodni akart. Régi, jól bevált 
könyvek és metódus sok-sok nemzedéket nevellek. Ebben a történelmi 
kultúrában volt minden : szép kis lexikális adattár az egyiptomi 
királysíroktól az igazságos Mátyásig és II. József felvilágosodásáig 
minden, szép történelmi díszletek, évszámok az Aranybulláról és 
az Ősiségről, sok-sok csata és sok-sok békekötés, királyi házasság 
és sok szép uralkodási sorrend. Mikor elértek a világtörténelemben
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a francia forradalomig, lassan elmaradozott minden, megállt a világ- 
történelem folyama, a magyar síkon pedig Kossuth apánk patriotiz
musának és Deák józanságának megemlítésével, a magyar történe
lem folyama is lezárult. A szép, milleniumi álfényben aludt a magyar 
vidék, mialatt a mélyben vulkánosság jelenségei mutatkoztak.

És a régi világ helyén most megszületett az új. Egy szörnyű 
ideológiai, társadalmi, gazdasági és kulturális válságon ment át 
ez a nemzedék, és most állás, kenyér nélkül, megalázva kopog az 
érvényesülés bezárt ajtaján.

A falakon belül a régi világ tartja  még hadállásait. Egy része meg
érti, nagy része azonban elzárkózik az új nemzedék felé való közeledés 
elől.

Űj világ van és új történelem. Az iskolán belül halavány, sápadt 
adat-múmiák próbálnak új életre kelni, az ablakon kívül új törté
nelem szélvésze kavarog és „nyögeti az ősmagyar fákat“ .

Ez a tanulmány egy kísérlet : kinyitni az ablakot, hogy beárad
jon az iskolatermekbe az új világ levegője.

Lássuk először : hogyan tükröződik az új világ képe a történet- 
írásban, és azután az új történelemszemlélet hogyan alakíthatja 
át történettanításunkat. Mint sok mindenben, úgy a történetírásban is 
késői visszhangja vagyunk a nyugati fejlődésnek, de legfőképpen 
a német kultúrterületnek. Hosszú és alapos részletkutatás után 
születőben van egy új szintézis. Ebben a nagy, szintetizáló munkában 
a főrendező elv divatos néven a sokat emlegetett : szellemtörténeti 
módszer. Eszerint a történelmet nem részesemények kronológiai 
vizsgálata érdekli, nem királyok, háborúk és békék lexikonját adja, 
hanem az emberi lélek, nemzeti történelemnél a nemzeti-néplélek 
történeti megnyilvánulásait vizsgálja osztatlan egységben, intézmé
nyekben, eszmeáramlatokban, művészetben és mindenütt, ahol 
felbukkan, mint a történeti élet örök és mély jelentése.

Nálunk is felnőtt egy új történetírói nemzedék, amely hatalmas 
arányú munkát végzett az új fejlődés irányában. A modern történet- 
írás a régi, pozitivista világszemlélet helyébe új világszemléletet 
hozott, ami a külső díszletek és adatok mögött a történelmi erők 
harcát figyeli, eleven képet fest a társadalmi erők harcáról, az emberi 
szellem fejlődését kutatja, és tárgya az egész nép, a népi nemzet és 
nem az osztályok, amelyek állandóan változnak, süllyednek és emel
kednek és nem is egyetlen kifejezői a nemzet életének.

A népnek van története. Ez a történet nemcsak arról számol be, 
hogy milyen robottal vagy adóval tartozott, hanem a nép történelem 
alá rejtett ismeretlen szerepét és küldetését vizsgálja.

Ma még ez a nép talán nem öntudatos nemzet, de ez a fejlődés 
iránya. A benne rejlő ismeretlen erők akkor lesznek csak nemzet- 
alkotó erőkké, ha rejtett életmegnyilvánulásaikat, a népi Géniusz 
sokszor elfojtott vallomásait is komoly vizsgálat tárgyává tesszük. 
Nemzeti történelmünknél például azt kell vizsgálni, hogy kiélhette-e
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a magyar nép sajátos és tragikus földrajzi, néprajzi és történeti 
adottságainál fogva o r g a n i k u s  é l e t f o r m á i t .

A modern történetírásnak ez az új szemlélete így rengeteg új 
problémát vetett föl, ami eddig kívül esett a történelmi érdeklődés 
körén.

Induljunk ki újból magyar helyzetünkből. Nemzeti katasztró
fánk felszínre dobott minden válságot, kérdést, gyujtóanyagot, ami 
a világháború előtt a mélyben lappangott, és jóformán senki sem 
tudott létezésükről (pl. az erdélyi oláhság veszedelmesen nagymérvű 
terjedése). A nemzeti lét és nemlét kérdése újra itt van előttünk, 
és a történetírásnak a feladata, hogy a történeti fejlődésből fejtse 
meg sorsunk, tragédiánk, küldetésünk, dunamedencei életünk értel
mét. A világháború és Trianon után egy új nemzeti orientáció meg
fogalmazására volt szükség. így született meg a magyar történet- 
írás sok új probléma területe : a magyar társadalom, főleg a közép- 
osztály, a faji kultúra, a magyar gazdasági élet, a nemzetiségi fejlő
dés stb. történetének új szemlélete. Történelmileg meg kellett magya
rázni társadalmi életünk válságának eredetét, nemzeti városi életünk 
és városi kultúránk hiányát, a nemzet szellemi közösségén kívül élő, 
de magában nagy erőket hordozó parasztság küldetését, a 67 után 
kialakult idegen eredetű középosztály szerepét, a hirtelen megnőtt 
főváros problémáját, a török korszak utáni telepítés, a nemzetiségi 
kérdés probléma-komplexumát, a protestáns és katolikus, nyugati 
és keleti magyar ellentét értelmét és még rengeteg más kérdést.

A történetírás a nemzeti jövendő műhelye lett, és szörnyű sor
sunk sivársága elől a történelem vigasztalása felé menekültünk.

Az új történetírás természetesen valamilyen á l l á s f o g l a 
l á s t  jelentett a történelmi tények megítélésénél. Trianon utáni új 
helyzetünk új állásfoglalásra kényszerített, és így elkerülhetetlenné 
vált az úgynevezett „átértékelés“ . A beidegzett fogalmak, a hagyo
mányos történetlátás eltűnésével együttjárt a könyvet alig olvasó 
tömeg támadása. Az á t é r t é k e l é s  t e r m é s z e t e s  f o l y a 
m a t  v o l t .  A kérdés csak az, h o g y  m i n d e n b e n  n e m 
z e t i  é l e t ö s z t ö n ü n k  p a r a n c s a  s z e r i n t  t ö r t é n  t-e? 
És ezen a ponton fajunk sorsával jelenben és történetileg legmélyeb
ben összeforrt protestáns mivoltunk kell, hogy gyors tájékozódás 
után meghallja a nemzeti életösztön szavát, és lerombolja az esetleges 
téves történetszemléletet, még ha tetszetős, új köntösben jelenik is 
meg.

Ez a mostani fajilag öntudatosabb nemzedék szimbolikus értel
mezésben a katakombák keresztyénségét kell hogy képviselje ebben 
a világváltozásban, amikor barbár erők újra balkánizálták Európa 
nagy részét.

Az új európai helyzetben már most milyen új orientációt adjuk 
a magyarságnak. Nyugaton most már kevesebb keresnivalónk van, 
mint Keleten. Kelet a titkok, új lehetőségek, megoldatlan, nyers erők 
földje. Ebben az új történelmi hajnalhasadásban a fiatal magyar
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nemzedék érkezzen meg legelőször a messzelátó csúcsokra. Mi keresni 
valónk is lenne immár az elhasznált és kicsinyes sovinizmus ünnepi 
lakomára megterített asztalai körül. Széchényi István és Bethlen 
Gábor széles, európai magyarságára van most a legnagyobb szükség. 
A magyar életösztön korszerű megnyilatkozása ez, és ismét bizo
nyítja, hogy a germán orientációjú, magyarságtól idegen hatalmi 
illúziókkal szemben itt a magyarság új jövendőjéről van szó. A forma- 
ruha-hazafiság ünnepi megfogalmazásának kora lejárt, és elközel- 
gett a k u l t u r á l i s  m e g é r t é s  é s  k ö z e l e d é s  k o r 
s z a k a  K e l e t  f e l é .  Ebben van a magyarság további ezer- 
esztendejének egyetlen biztosítéka. Ez a programm kapcsolódik 
szervesen a reformációs hősi nemzedék magyar történelmi szerepéhez, 
ez a márciusi ifjúság politikájának korszerű folytatása. Itt van új 
szerepe ennek a nemzedéknek az új történelem bírálatánál és a magyar 
sorsot és jövendőt legjobban kifejező új történetszemlélet meg
alkotásánál.

A legelső korszerű lépés : a megmaradt csonka, főleg alföldi 
terület lelki, gazdasági, társadalmi és kulturális regenerációja, 
a magyar vidék életnívójának emelése, az egészségtelen, szellemi és fizi
kai porral belepett alföldi városok és falvak újjászervezése, mert 
a magyar vidék még most is a török korszak sivatagi szomorúságára 
emlékeztet. E nélkül az átalakulás nélkül a z  a l f ö l d n e k  s o h a 
s e m  l e s z  v o n z ó e r e j e  a l e v á l t  r é s z e k  f e l é .

A protestáns szempontú magyar történetírásnak kell meg
mutatni az ősi magyar erők elsikkadásának igazi okait. Ebből a néző
pontból kiindulva lesz döbbenetesen világos a germán, katolikus, 
nagybirtok rendszerű politika kérdése, és az is, hogy a nemzeti élet
ösztön a reformációban fogant művelődés és politika megnyilvánulá
saiban élt legmélyebben.

Most térjünk át a modern történelemtanítás kérdéseire. Legelő
ször is túl kell magunkat tenni a tradíciók és a tanterv megkötő ere
jén. Sürgős teendők vannak itt, mert sajnos az iskolákon belül nem 
mindig a magyar lélek újjászületése folyik, hanem sok esetben csak ide
gen kópiák adják a modernség látszatát — nem belülről újul a ma
gyarság.

Nézzük közelebbről a történelem órákat. Harmadik és nyolca
dik osztályban tanítunk magyar történelmet ( csak az első osztály
ban Magyarország földrajzát). Mindkét alkalommal csak nagy voná
sokban, kronológiai sorrendben, politikai történelmet. Ami a világ- 
történelmi kapcsolat során ismét előkerül, csak száraz elismétlése a har
madik osztály anyagának, a világtörténelemmel való minden szer
ves kapcsolat és érdekes összehasonlító szempont nélkül. Tanítunk 
azután ókort, középkort, újkort tankönyvekből, amelyek nagy törté
nelmi müuek száraz kivonatai, adatok untató halmazával, amelyből 
a diák a napi lecke adagát megtanulja és a következő adagnál már 
el is felejti. Telnek az évek, odakint, Keleten, és Nyugaton új erők 
születnek, ismeretlen eszmék forrnak, és mi csak tanítjuk csaták,
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császárok, pápák és ellenpápák neveit, és ez minden energiánkat 
lefoglalja. Elfáradunk, mire az újkorba érünk, és ott is megelégszünk 
néhány világtörténelmi tény regisztrálásával.

Világtörténelmi tanításunk eredménye néhány adat zavaros 
tudása, amit sokszor nem is tudunk szervesen elhelyezni a történeti 
fejlődés vonalába. Nem kapunk összefüggő és élő kultúrképet az 
ókori művelődésről, a középkort unjuk, az újkort is megöli a tanítás 
régi módszere.

Megoldás : a világtörténelmet, főleg az ó- és középkort lerövidí
teni, tömör összefoglaló, plasztikus képben adni az ókori és középkori 
művelődést. Részletesebben tanítani az újkort, különösen az utolsó 
száz év történetét. Az újkor történettanításánál kitérni a gazdaság, 
társadalom, művészet, társadalmi és gazdasági elméletek tárgyalá
sára és mindazokra a kérdésekre, amelyek a világpolitikára tartoz
nak és világháborúra vezettek. Ezt nem úgy megtanítani, bogy a tanár 
előad, a diák felmondja a leckét vagy másképpen „lefelel“, hanem 
a tanár közösen dolgozza fel a kérdéseket az osztállyal, és bizonyos 
kérdések tárgyalásánál, amelyek a fiúkat jobban érdeklik, megfelelő 
könyvek elolvasását ajánlja. Újságot és folyóiratokat is fel kell 
használni a tanításnál. Külön órát keltene beállítani, ahol csak a leg
aktuálisabb kérdésekről lenne szó. A tanár hamarosan megtapasztalná, 
hogy a diákok új életre kelnek, és nem győz majd a kérdésekre felelni.

A magyar történelmet a hetedik és nyolcadik osztályban kellene 
lanitani. A nyolcadik osztályban a török korszak utáni idővel kez
dődne az anyag. A nemzeti történelem kronológiai ismeretével már 
ekkor rendelkeznie kell a diáknak. Ebben az évben bizonyos kérdések 
megvitatásával és kidolgozásával foglalkoznának. Pl. a mai magyar 
társadalom kialakulása, telepítések, oláh és tó t kérdés, az utódálla
mok története, a balkáni kérdés, Magyarország külföldi szemmel, 
a magyarság kulturális problémái, néprajzi feladatok, Kelet-Európa 
problémái, stb. Természetesen ennek megfelelően kell átalakítani 
az egyetemi oktatást.

I tt nem lehet most kicsinyes és doktriner pedagógiai szemponto
kat elővenni, itt a magyarság élet és halál kérdéséről van szó, és a 
nyers tény az, hogy nyolc esztendőn keresztül fölnevelkedik egy báb, 
amelyik bizonytalan léptekkel megy az élet viharzó szellemi tartalm a 
felé. A reformot ebben a szellemben sürgősen végre kellene hajtani, 
és ebben egységesnek kellene lenni a protestáns tanárok nagy sere
gének.

A modern történettanítás egyik legnagyobb jelentőségű dolog az 
új magyar embertípusnak kialakításában.

Az adat-mumiákba tem etett történelem veszedelmes, mert 
amíg bíbelődik a szürke adatok tengerében, a jövő formálására nem 
gondol. Ez a szellem minden régit babusgat, és annyi adatot visz 
magával a múltból, hogy bizonytalanná válik új tettekre, teremtő 
alkotásra, változó tények új megítélésére. Az adat-mumiák elhomá
lyosították az élet drámai elevenségű képét, és eltompították az új
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nemzedék kitaláló ösztönét és jövőt reveláló hitét. A mostani világ
történelemtanításunk pedig ezt a célt szolgálja, magyar történelem- 
tanításunk pedig kevés, egyoldalú, konvencionális mederben folyik, 
nem feszül benne a magyarság sorskérdése, problematikája, életé
nek értelme és jövendője.

Sopron. Csaba József.

1. Ma már nagyobb és nagyobb körben az az óhaj, hogy az újabb 
irodalom ismertetése is megfelelő időt és területet kapjon a közép
iskolai magyar irodalom tanítás keretében. Már olyan eszme is fel
vetődött, hogy a VIII. osztályban az irodalomtörténettanítás anyaga 
főleg az újabb magyar irodalom ismertetése legyen, megfelelő világ- 
irodalmi háttér-kerettel, a nélkül azonban : „hogy egyes excentriku
sok rajongó dekadens imádásába esnénk“ s az irodalommal három 
osztályban : VI., VII. és VIII. osztályban lehetne foglalkozni (1. Orsz. 
Tanáregy. Közi. 1931. 3. szám).

Ne fejtegessük ennek az elgondolásnak sem előnyeit, sem nehéz
ségeit, s ha egészében nem is, de részben annyiban tegyük magunkévá 
ezt az eszmét, hogy az újabb magyar irodalom ismertetésének több 
időt és nagyobb teret engedjünk, de nem az előző irodalmi korok 
rovására, és csak annyiban, amennyiben sub specie aeternitatis 
esztétikai, művészi és etikai értéket ad, és képvisel az az újabb magyar 
irodalom ! Esztétikai és etikai szempontok is támogatják elgondolá
somat. Esztétikai szempontok annyiban, hogy az újabb irodalmi 
értékeinket is alaposan ismerni kell, s a mai komplikált lelki élet, 
komplikált művészi élménykeresés és izmusos alkotás zűrzavará
ban már a középiskolában rá kell nevelni tanulóinkat értékes ízlés
szempontokra és magasabb szempontú művészi értékelésre már az 
újabb irodalmi alkotásokkal szemben is és ennek megfelelően élmény
átélésre. Legyen érzéke, ízlése és kritikája az újabb irodalmi ter
mékek iránt is, melyben él, melyből az ifjúság részt kér és vesz, amely 
szórakoztató, elveket vagy eszméket is adó, élő irodalmat jelent 
számára.

Megfelelő vezetés mellett részletesebben ismerkedjenek meg a 
tanulók az újabb irodalmi ízlés- és stílusáramlatokkal is, sőt kellő 
tapintattal ismertessük meg tanulóinkat még' a beteges áramlatok 
kinövésével is, éppen azért, hogy ismerve azokat, tudatos kritikusai 
legyenek újabb irodalmi olvasmányaiknak, s lehetőleg olyan termé- *

* Esztétikai szempontok a magyar irodalom középiskolai tanításában 
című dolgozat egyik fejezete.

Esztétikai szempontok az újabb lírai költészet 
középiskolai tanításához.
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keket olvassanak, amelyek értéket képviselnek és igazi művészi 
élményt nyújtanak !

Úgy mondhatnám komoly értékű s egyben hasznos esztétikai 
viselkedésre nevelhetjük őket az újabb irodalmi alkotásokkal szem
ben is. Ehhez kapcsolódik szorosan az etikai szempont is. Az újabb 
irodalom ismertetésének kitágított keretében meg fogja ismerni a 
tanuló alaposabban egyrészt, a reklám-őszinteségek beteges írói meg
nyilatkozásait és sokszor költőinknek még modern elgondolásban is 
beteg etikai világrendszerét, másrészt keresztyén és magyar élet- 
érdekeinkkel és eszményeinkkel ellentétes világnézetét, ami veszélyes 
lehet az újabb irodalmat faló s vele szemben magasabb szempontú, 
tudatos kritikával nem rendelkező ifjúra, de — ha ismét kellő tapin
tattal — felnyitjuk a szemét, kritikai felsőbbséggel tud olvasni és 
értékelni. S ebben a keretben fogja tudni igazán megtanulni értékelni 
régebbi irodalmunk klasszikus alkotásait is.

Az újabb irodalom rendszeresebb és nagyobb térű tanításában 
az az irodalmi réteg, mely minden más szempontnak, csak éppen a 
művészi és esztétikai szempontoknak meg nem felelő alkotásokat 
nyújt, megkaphatja az elítélő kritikát. A pornográfia elleni immuni
tás nagyobb megszervezését is jelentené ez a munka. De az újabb 
magyar irodalomtanítás mai keretei között is el kell végezni ezt a 
munkát. S mivel az újabb magyar irodalom ismertetése sok más, 
fentebb vázolt szempontokat igényel, nem lesz merészség azt állí
tani, hogy az újabb magyar irodalom tanítására az előző korok iro
dalmának tanításában követett szempontok nem elegendők, vagy 
legalábbis nem igazán célravezetők. E rövid keretben megpróbálok 
egy olyan szempontot kiemelni, amelynek az újabb magyar irodalom 
szűkebb területének : az újabb lírai költészet tanításának célravezető 
szempontjai lehetnek.

2. Az újabb költészet par excellence műfaja a líra. Ady, Babits, 
Mécs, Reményik stb. költészetének úgyszólván egyetlen meg
nyilatkozási területe. S az újabb magyar irodalom középiskolai taní
tásának is ez a legnagyobb anyaga s egyben a legnagyobb feladatok 
színtere. Különösen akkor, ha nem elégszem meg ismertetéssel és 
tanítással, hanem életté akarom varázsolni anyagomat, és átéltető 
élményszerűségekkel igazi élménnyé akarom tenni az újabb magyar 
líra értékeit!

Az újabb líra is (mint általában a líra) a modern élet és kor for
málta egyén önmagába merülése, komplikáltabb érzelmi életének 
átélése és egyéni színezetű motívumokkal való kivetítése. Természe
tesen a kivetítés eszközeit (ritmus, zene, rímelhelyezés) is motiválták 
azok az élmény, és érzelmi szálak, melyek a költő ihletett pillanatában 
érzelmi hullámzásait verssé fonták. Újszerű, komplikáltabb lírai 
élmény, újszerű muzsikával és kifejezésekkel, újszerű fogalom és 
szómeglátásokkal merevedik verssé. Újszerű lírai élmények, újszerű 
versalakítás! Újszerű és éppen ezért kissé idegen, nehezebben érthető, 
s a legtöbben úgy gondolkoztak, hogy Petőfi és Arany verseléséhez,
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lírai élményeihez viszonyítva nagy eltolódása mellett, nagy érték
zuhanás is. Nem értem, s így nem tudom átélni, mondják sokan ! 
Nem értem verselési technikáját, fogalom és szómeglátásait, s nem 
tudom megfogni azt a nagyobb valamit, azt a lírai élményt, amit a 
vers magában rejt.

Az újabb lírai költészet középiskolai tanításának nehézségei itt 
gyökereznek. Az érthetőség s így a maradéknélküli élményátélés és 
az esztétikai élvezet útján az esztétikum megérzésének lehető vé- 
tétele nagy feladatot ad számunkra. Azzal nem elégedhetem meg és 
nem is szabad megelégedni, hogy felbontom a verset prózába, s úgy 
magyarázom meg, vagy szétszedem logikai tényezőkre, mert ez 
merénylet a lírai vers s a benne rejlő esztétikum ellen ! „Mert egy lírai 
vers banálissá válik, ha prózában mondjuk el, s a hatása így annál 
kisebb, minél inkább igazi líra volt az a költemény.“ (Nagy J. A fii. 
kis tükre, 134—135 1.)

Máshol kell tehát megfogni a probléma fonalát, ha azt akarom, 
hogy jó útmutatója legyek a tanítványaimnak, mint esztétikai 
alanyoknak, az újabb magyar irodalom lírai értékeinek esztétikai 
tárggyá formálásában, a vers lírai élményeinek átéltetésében s a 
versben hozott esztétikum nagyszerű, feloldó birtokbavételében. 
Az újabb lírai költészet értékeit kell tehát igazán megismertetni 
tanítványaimmal, s ezt nem azzal érem el, hogy a költőről elmondok 
mindent, amit lexikonszerűen csak el lehet mondani, s részletesen 
elsorolom lírai alkotásait, s ítélek azok felett valamely esztétikai 
norma szabályai szerint, mert így az újabb lírai költészetnek csak 
lexikonszerű ismertetését adom s nem élményszerű átéltetését és 
átértékeltetését.

A sikeres munka érdekében tehát egy szempontra kell rámutatni, 
amelyet talán régebbi irodalmunk tanításánál már nem használunk, 
de az újabb költészet tanításában igen célravezető szempontnak 
bizonyulhat ! Induljunk ki abból a tényből, hogy minden művészi 
alkotásban nagyfontosságú a közlés, a kifejezés, egyszóval kifejezve 
a ,,hogyan“, s csak másodsorban fontos kérdés a „micsoda“ kérdése. 
Nagyon fontos ez a megállapítás az újabb lírai költészet termékeire, 
vonatkozólag ! Hiszen igazi élménnyé, átéléssé tulajdonképpen e szem
pont megfontolásával tehetem az újabb líra termékeit. A kifejezés, 
a hogyan formáinak megértése útján kapom a benne feloldott lírai 
élményt, s a kettőnek teljes átélése útján jutok birtokába a lírai vers 
esztétikumának. De hiszen mondhatná valaki, ugyanez a meggon
dolás érvényesül a régebbi korok lírai értékeire is. Igen, de míg Petőfi, 
Arany, Gyulai stb. kifejezésformái már megszokottá, szinte úgy 
mondhatnám mechanikussá lettek, s így a kifejezés formái, a „hogyan“ 
nem állítanak az érthetőség elé akadályt, s nem sértik meg az átélés 
simaságát, addig az újabb lírai költészet kifejezésformái újszerű 
muzsikájukkal, fogalom és szómeglátásaikkal, újszerű versépítésük
kel már szokatlanok, nehezebben érthetők a lírai vers már mechani
kussá vált kifejezésformáihoz szokott fülnek ! Szabó Dezső Debre
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cenben Adyról tarto tt előadásában azt fejtegette, hogy éppen a 
kifejezésformák újszerűsége m iatt jutott el eleinte kevesekhez Ady 
költészete, de lassan Ady és az újabb lírai költészet kifejezésformái 
is mechanikussá lesznek, s ezzel leomlanak azok a falak, amelyek 
Adynak és az újabb lírai költészet komoly értékeinek igazi átélésétől 
elzártak sok versolvasót. Ma már nagy haladás van ebben a tekintet
ben, az új kifejezési formák is lassan mechanikussá válnak — termé
szetesen szót sem érdemelnek azok a beteges forma-kifejezések, 
melyekben a kifejezést a kifejezetlenség és zűrzavaros formátlanság 
jelentik, ezektől óvakodni kell minden, esztétikai szépségre áhítozó 
embernek. Amiképpen elítélendő a csakazértis reklám-őszinteségek 
szomorú dekadenciája, úgy elítélendő a csakazértis formátlanság 
banális kultusza. Az újszerű kifejezési formáknak, az újszerű fogalom 
és szómeglátásoknak átértését, vagy helyesebben átérzését elő kell 
segíteni. A nélkül tehát, hogy az újabb lírának világnézeti eltolódá
saira, felfogás és eszmei különösségeire is kitérnék (e problémák meg
világítását is adni kell az újabb lírai költészet tanításának bevezetése
képpen), inkább előbbi fejtegetéseinknek eredményeképpen vonjunk 
le az újabb lírai költészet tanítására vonatkozólag egy fontos eszté
tikai s egyben általános elvi szempontot, segítsük elő tanításunkban 
azt, hogy tanulóink az újabb líra értékes alkotásait élménnyé tehes
sék, a benne levő esztétikumot átfoghassák, s azt, amire minden költő 
vágyik, a költőt alkotásain keresztül „látva lássák“ . Igazi versolvasók 
csak így lesznek tanulóink. Hogy ezt elérhessük szükséges az, hogy 
bizonyos ismeretekkel lássuk el tanulóinkat az újabb lírai költészet 
kifejezésformáit tekintve, azaz vezessük be őket az újabb lírai költők 
komponáló művészetébe (amit oly alapossággal el keil végezni Petőfi 
és Arany költészetével kapcsolatban), vázoljuk tanulóink előtt a 
mechanikussá vált lírai formák felbomlását, mutassuk be sok példá
val az újabb lira kifejezésformáit, újszerű versalakító eszközeit, s a 
közös olvasás útján bem utatott példák és ezeket érintő esztétikai és 
poétikai magyarázatok segítsék elmechanizálni az újabb líra kifejezés
formáit is. így kell elősegíteni az új lírai kifejezések átértését, ha úgy 
tetszik átérzését, mert csak ezek után lehet szó a vers teljes átéléséről, 
annál is inkább, mert a kifejezés, a ritmus, a zene, a vers-alakító 
művészet együtt adja a versben levő lírai élménnyel és érzelmi hul
lámzással a vers művészi totalitását, a lírai alkotás esztétikumát.

A fentebb elmondott szempont gyakorlati alkalmazását illető
leg mindig sok példabemutatással, olvasással (mindig közös olvasás
sal) kezdjük meg ezt a munkát. Azután adjunk elméleti felvilágo
sítást, s csak akkor mondjunk értékelő ítéletet, amikor az újabb 
lírai alkotásokat is olvasni tudó ifjútanulók képesek lesznek így 
már önálló kritikára és értékelő állásfoglalásra. Könnyítek ezzel a 
munkával elméleti anyagomon is, újabb költőink költészetét s álta
lában újabb lírai költészetünket így jobban átértik tanulóink.

Ezek az elgondolások mintegy a bevezetést adnák az újabb 
lírai költészet középiskolai tanításához. Az újabb líra versalakító
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eszközeinek, kifejezésformáinak alapos ismerete előfeltétele minden 
további, az újabb lírai költészetet érintő kérdésének, pl. az új líra 
tárgykörének is.

A középiskolai nevelés célja az ifjúság értékes szellemi kincsek
kel való felfegyverzése. A tanulmányoknak egyrészt alapul kell 
szólgálniok a később kiépítendő világnézethez, tehát fel kell ölelniük 
a tudományos világkép elemeit, de birtokosát el kell, hogy vezessék 
az önálló értékelésen át az ismeretekből felépíthető törvényszerű
ségekig : az Igazságig. Másrészt azonban előtanulmányokként is 
szerepelnek a középiskolai tárgyak önálló magasabbfokú kutatások
hoz, s ezért az ismereteknek biztosaknak kell lenniük. Röviden : 
a középiskolának meg kell tanítani gondolkozni a fejlődő emberi

A pozitivizmus neveléstudományi eredménye az ismeretek 
rendkívüli tömege lett. Korunk felfogása valósággal védelmére kelt 
az ismeretekkel eltemetett ifjúságnak. Ma a gyermekisten korszakát 
éljük — minél jobban védeni az ifjúságot! Az érdeklődés közép
pontjába a jövendő reménye, az ifjú kexült. Didaktikai módszereket 
kovácsolt ez érdeklődés, amely módszerek középpontja : az ifjúság 
munkájának megkönnyítése lett. Végezzünk el minden m unkát 
az iskolában ; őrizzük meg a gyermek lelkivilágának épségét ; ne 
terheljük bonyolult fogalomrendszerekkel; ereszkedjünk le a taní
tásban, a testet, lelket üdítő játék színvonaláig — hangoztatják 
az új és szerteágazó módszeres eljárások. Az anyag minél erőtelje
sebb megrövidítése is követelménye e módszereknek. Minden mód
szeres eljárás középponti kérdése, hogyan adjuk á t az anyagot, 
hogyan s mennyit magyarázzunk. Természetes következménye 
lett korunk paedagógiai irányának, hogy a magyarázat didaktikai 
fogásokkal túltömött, apró részekre tagolt, s erősen gyakorlati jellegű 
lett. Egyedüli célja : az új anyag megrövidítésre kész feldolgozása 
és átadása olyképpen, hogy az összefoglalásban már a tanuló annak 
tehetségéhez mért átvételéről tanulságot tegyen. Ez igen helyes, 
azonban korántsem elég. Az iskola a korszellem hű tükörképe ; 
így iskoláinkban is úgy a tantárgyak körében, mint feldolgozásuk 
módszerében visszatükröződik korunk mindent áthálózó jelszava : 
a gyakorlat tültengése az elmélet rovására. Az iskola egyre több 
kapcsolatot keres az élettel, szinte folytatása, kicsinyített képe 
akar annak lenni. Pedig sokkal több és komolyabb ennél : biztos 
szellemi háttér, ahonnan kifejlődött egyéniséggel, önálló gondol
kodással magasabb erkölcsi törekvések tudatában, mint intelligens
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ifjúnak kell kilépnie az „érett“ fiatalembernek. Ez csakis nevelés 
nem pedig tanítás eredménye. Már pedig merev óratervvel, minden
áron munkáltatás, játékos pepecselésével, s a fejlődő lélek legnagyobb 
változatát felölelő korokon át —• majdnem szóról-szóra azonos mód
szeres eljárással lehet tanítani, de nevelni nem. Meggyőződésünk 
szerint a tanár hatása a tanítványra legerőteljesebben a magyará
zatban nyer kifejezést. Ezért választottuk e rövid vázlat alapjául 
a magyarázat kérdését.

Tegyük vizsgálat tárgyává a magyarázatot formai és tartalmi 
szempontból. Formai főirányelvül az új módszerek az élénkítő 
tagolást tették. Tehát ne magyarázzunk összefüggő, hosszabb 
egységekben, ne prelegáljunk, hanem tagoljuk a magyarázatot 
közbevetett kérdésekkel —- melyek a figyelem ébrentartását céloz
zák —.általában osztályfoglalkoztatás révén minél nagyobb méret
ben használjuk fel a tanuló eddigi ismereteit, kész tudattartalm át. 
A tantervi Utasítások alsóbb tagozatban narratív — színes-konkrét, 
felsőbb tagozatban ugyancsak a színes, de demonstratívabb fogalom
bővítő formát írják elő. A tanuló tudattartalm ának felhasználása 
a magyarázatban munkáltató, heürisztikus célt szolgálna. A célt 
azonban szétforgácsolják az akadályok : a magyarázat feladarabolt, 
szertehulló lesz : folyamatos, összefüggő képet nem nyer a tanuló. 
Ha a feldolgozandó új anyag egyes mozaikszerű elemeire fényt is 
vet a tanuló régi ismeretköre, globális áttekintése nem lesz. Legyen 
a magyarázat elsősorban rugalmasabb ; formai szempontból nem elég
séges két tagozat körülhatárolása, tehát alsó és felső osztályok. 
A középiskola az emberi lélek fejlődésének legszélesebb skáláját 
öleli fel. A magyarázatnak formai szempontból együtt kell fejlődni 
a tanulóval. Merev, azonos rendszerű még egyazon osztályban 
sem lehet. Pl. amelyik osztályban a tanuló ismeretköre a stílus 
fogalmával bővül, más lesz igénye nemcsak a magyarázat anyagát, 
de formáját illetőleg is az év elején, mint az év végén. A figyelem kon
centrálása is nevelhető, e szempont szintén megszabja az összefüggő 
magyarázat terjedelmét. Felfogásunk szerint hetedik, nyolcadik 
osztályokban a tanárnak összefüggő, világos képét kell adnia a fel
dolgozandó részegységnek, tehát prelegálnia kell. Eladdig természe
tesen helyesen nevelni a tanuló figyelmét. A szellemi fejlődés ugyan
azon lépcsőjén egy-két év múlva felsőbb tanulmányai során folya
matos előadásokat fog hallgatni, s ha a középiskolai felsőbb osztályok
ban nincs meg a készség benne kitartó, figyelmet igénylő szellemi 
munkára — nem fog sikerrel járni az egyetemi előadások hallgatása 
sem. Természetes, hogy a magyarázat magasabb fokát be kell állí
tani a szellem fejlődésének menetébe, fokozatosan kell megvalósí
tani. Határvonalat vonni nem lehet, az osztályok szellemi érettsége 
a globális képekkel való munkához összetételük szerint változik. 
Vannak osztályok, amelyek kimagaslanak a többi közül, mások 
elmaradnak. Általában a formának hajlékonyán kell követni a leg
különbözőbb szellemi igényeket és anyagrészeket. (Vannak részei
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még a kimondottan elbeszélő tárgyaknak is, amelyek alkalmatlanok 
a prelegálásra.) Előadásmódunk legyen szabatos, világos, de válasz
tékos és meggyőző is. Lendülettel, a tanár lelkesedésével ragadja 
magával a tanulót. Csak akkor becsüli a tárgyat a tanuló, ha a magya
rázatból látszik a tanár szeretete tárgya iránt. Emelje fel az osztályt 
a hétköznapiságból tisztultabb, magasabb légkörbe. A magyarázat 
formája, stílusa is hirdesse a szellemiség magasabbrendűségét a min
dennapok, az anyag felett. Nem jelenti ez azt, hogy álomvilágba 
ringassuk a tanulót, de győzzük meg arról, hogy a megszokottan, 
a künn zajló látható életen felül vannak felsőbbrendű céljai, tövény- 
szerűségei, örök igazságai is az életnek, s épen ezekért kell tudásával 
szellemerkölcsi készségével majd harcolnia az életben. Az igazán 
„érett“ ifjú a maga szűkebb-tágabb hatáskörében kifejezi, megvaló
sítja az egyetemes örök emberi célokat. Stílusunknak nemcsak 
világosnak kell lenni, hanem gyönyörködtetőnek, magával ragadó
nak is, ne felejtsük, hogy tanulóink lelkivilágában az érzelem van 
túlsúlyban. Magyarázatunk nemcsak mély nyomot fog hagyni a 
tanuló lelkében, hanem a figyelem ébrentartására is alkalmasabb.

Szóljunk a magyarázat tartalmáról. Legelső kérdés itt a magya
rázat színvonala. Milyen konkrét vagy absztrakt legyen a magyará
zat, mily fogalomkört öleljen fel, megértése s gyümölcsöztetése 
mily fokú szellemi munkát jelentsen? Rövid vázlat keretében nem 
lehet célunk tantárgyakra kiterjedő részletezés ; itt csak általános 
minden szaktárgyban közös irányelvekről lehet szó. Az osztályt 
a végzendő munka szempontjából szellemi egységként kell felfognom. 
Azt az alapvető kérdést kell itt felvetni: milyen az osztály intellektusa? 
Az egyedek sokfélesége következtében az osztály intellektusa hete
rogén. Az értelmiség fejlődésének oly szélső képviselői vannak az 
osztályokban, hogy jogos az a kérdés : lehet-e merőben heterogén 
intellektusú osztályban oly egységes magyarázattal irányítani a 
tanulók fogalombővítő munkáját, amely homogén egészként kiter
jed az egész osztályra? Hiszen, ha ezt nem érem el, csak részleges 
munkát végeztem, amely a tanulók jórészének legcsekélyebb rész
véte nélkül fog történni. Ha magyarázatunk szintje az átlag a latt 
— a gyengébbek színvonalán marad, még a közepesek sem találják 
meg kielégülésüket, nemhogy a legértelmesebbek. Viszont oly magya
rázat, amelyet a legjobbak kísérnek gondos és hasznos figyelemmel, 
hatástalanul marad az elmaradottabb fejlettségűekre. Mindkét eset
nél rosszabb eredményt mutat az aurea mediocritas, amikoris mind
két szélső rész kiesik a közös m unkából; de a közepes szellemi szin
ten mozgó magyarázat halálosan fárasztó és unalmas is lesz min
denki számára. És mégis van homogén szintje a magyarázatnak, 
amelyben kiki tehetségéhez mérten kedvvel fog résztvenni. Olyan 
elemeket kell keresnünk, amelyek heterogén értelmi kép mellett is 
egyaránt megvannak az egész osztályban. Találunk ilyen elemeket 
a tanulóban s a tantárgyban is. A tanuló éljen bármilyen szellemi 
színvonalon, felfogása legyen gyors vagy lassú —• feltétlen gondol
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kodik —, spekulatív munka elvégzésére még akkor is alkalmas, ha 
egyébként lassan ért meg, s nehezen rögzít egyet-mást. Első elem 
a tanuló spekulatív tevékenysége. Egyetlenegy korban sem képes 
az emberi elme oly szétágazó és általános ismeretei színvonalát 
oly messze felülmúló munka elvégzésére, mint a középiskola által 
felölelt gyermek és ifjú korban. A gyermek és ifjú elméje valósággal 
issza be az ismereteket még akkor is, ha azok részeiben homályosak is 
előtte. Felnőtt ember szelektál ; zavaros, homályos, számára könnyen 
át nem tekinthető ismeretek irányába kevés érdeklődést mutat. 
Nem így a fiatalember vagy a gyermek. E két elem felhasználása is 
hasznos tanulsággal szolgál a magyarázat színvonalának megválasz
tásánál. Az egyes szaktudományok oly mértékben hatnak szellemi
ségünk helyes kialakulására, világnézetünk kiépülésére, amily mérték
ben fel tudjuk fedezni bennük az örökérvényű törvényszerűségeket 
és az igazságot. E törvényszerűségek messze a tények hátterében él
nek, s míg sokszor a tények bonyolult szövevényét nehéz áttekinteni — 
az igazság, az alapvető összetevők érzékelése könnyű. Az igazság 
fogalma egyaránt érthető és világos a legkülönbözőbb értelmi fokon. 
Tantárgyaink célja a tényeken át érzékeltetni a mindent átfogó 
törvényszerűségeket és igazságot. Ezáltal pedig az emberi lelket 
az érettség fokáig fejleszteni. Nem fejlődni hagyni, hanem fejleszteni ! 
Tantárgyainkban bőven nyílik alkalom figyelemkeltésre, megvilá
gításra, életünket az isteni világtervbe kapcsoló fogalmakra 
Igazságra. Ezekre igyekezzünk ráébreszteni a tanulót, s mily szíve
sen teszik magukévá még azok is az igazságot, akiknek értelmi 
köre szűkebb. Minden tantárgynak megvannak a középponti prob
lémacsoportjai — életünkre, szellemünkre alapvető vonatkozásai — 
ezek képezzék magyarázatunk harmadik elemét. Tehát magyaráza
tunk ezek alapján így alakulna : nem a tanár száll le a gyermek 
vagy ifjú szellemi szintjére, nem játszik a tanuló által felölelt fogal
mak alapján, hanem a nevelés egyedüli helyes céljaként az osztályt 
igyekszik fölemelni. Gyengébbeket a jobbak szintjére s együtt újra 
följebb egy fokkal. Ne riadjunk vissza, ha a tanuló komoly munkája, 
hozzájárulása elején nehezen megy. Ne szoktassuk a könnyű játék
munkára, hanem a komoly, szellemét teljesen igénybevevő önálló 
munkára, amilyennel majd később eredményes társadalomépítő 
munkát vállalhat. Az anyag középponti magvát hangsúlyozva, 
először is arra kell ráébreszteni a tanulót, hogy miért is kell tanulnia 
a tantárgyat? Meggyőzzük őt arról, hogy ismeretei ezirányban 
való bővítése feltétlenül szükséges lelkivilága kiépüléséhez. Ez érzel
meit is ez irányba fogja hangolni : megszeretteti tárgyát. A tanuló 
lelkében csirájában él a legdrágább szellemikincs : a gondolkodás 
vágya s probléma érzéke. A tanáré a gyönyörű, nemes sokratesi 
munka : napvilágra hozni, kifejleszteni a gondolatot, a tanítvány 
lelkének legmélyebb, legalapvetőbb rétegét. A problémaérzék neve
léséhez problémák kellenek. Magyarázatunk elején felvetjük a meg
fejtésre váró gondolatsort, s a megfejtést előkészítjük a magyarázat
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folyamán, beleszőve a feldolgozandó anyagot, helyesebben annak 
alapján, a magyarázat végén : az összefoglalásban maguk a tanulók 
járulnak hozzá a felvetett kérdések tisztán átláto tt megfejtéséhez, 
így az új anyag feldolgozásának hármas tagozata ; célkitűzés, új 
anyag feldolgozása, összefoglalás így alakulna : problémák felvetése, 
magyarázat útján a megfejtés előkészítése — megfejtés. E problé
mák igen világosak és átlátszóak legyenek az alsó osztályokban, 
több és több szempontot tartalmazzanak a fejlődés magasabb fokán. 
Szellemi fejlődés alsóbb fokain a figyelem szétszóródóbb. Korunk 
legkomolyabb neveléstudományi eredménye a szétszóródó figyelem 
összefogása az ,,osztályfoglalkoztatás“-ban. Az osztályfoglalkoztatás 
hasznos módszere gyakorlati jellegű, mechanikus formája a figyelem 
ösztökélésének. Nem lehet természetesen cél, hanem eszköz az anyag
ban való elmélyedéshez. Általában az ú. n. közbevető kérdések 
ne legyenek nagyon gyakoriak, mint fentebb érintettük, ne tagol
ják, darabolják fel veszedelmesen az órát. Céljuk a figyelem ébren
tartása — de nem lekötése ! Csakis a helyes, élvezetes magyarázat 
kötheti le a figyelmet a tanuló ösztönös fegyelmezettségével 
kapcsolatban, amelyet a tantárgy szeretete eredményez és a komo
lyan átérzett kötelességérzet. A közbevető kérdések a tanuló tudat- 
tartalm át használják fel, a képek ily feléledése machanikus jellegű, 
s a gondolkodó értelem munkája a ráemlékezésben nyilvánul meg. 
Ha ezt túlságosan gyakran, bizonyos megismétlődő módszeres merev
séggel alkalmazzuk — nem fogja a figyelmet igénybe venni, moto
rikussá lesz, elveszíti jelentőségét, s az órát nehézkessé, lendülettelenné 
teszi. Ettől eltekintve az osztályfoglalkoztatás külső alaki s nem belső 
tartalmi módja az osztály közös munkára serkentésének. Óvakod
nunk kell a merev módszerektől, amelyek nem teremtenek szabad 
és emelkedett légkört a tanár és tanítvány körül. A közbevető kér
dések időszakosan s egyedenként hatnak csak a figyelemre. Leg
feljebb annyiban nyilvánul meg az egész osztályban hatásuk, amennyi
ben a tanulók állandóan készenlétben vannak a „felszólításra“ . 
Túlzottan gyakori ismétlés eredménye, hogy a tanulók gondolkodó 
tevékenysége csak a közbevető kérdések tartama alatt villan fel 
erősen, s így oscillálni fog. Amily hasznos az osztályfoglalkoztató 
kérdések alkalmazása kis mértékben, alacsonyabb tagozatban — époly 
eredménytelen lesz, ha a magyarázatban a főhangsúly reáterelődik. 
Részleges eredményű, mechanikus, külső fegyelmező módszerként 
fog hatni. A tanárnak az osztály bensejében lezajló, állandó-ösztönös 
gondolkodási tevékenységre, benső figyelemre van szüksége, nem- 
pedig fegyelmezésre. Nem oscilláló, ugráló munkára, amely teljes 
mértékben a kész ismeret- s fogalomkörre támaszkodik, hiszen 
ez analizáló munka, amely ismeretek bővítésére nem alkalmas, 
hanem állandó, spekulatív tevékenységre, amely mindenki által 
érzékelhető, alapvető gondolatcsoporton indul, s szünetnélküli szin- 
tétikus szellemi munkával éri el gyümölcsét. Helyes és biztos ismere
tek rendszerén, a tantárgy meggyőződésből fakadó szeretetén, ön
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állóan vezetett gondolkodó munkán s ezáltal állandó belső figyelmen 
alapul a tanuló részéről; biztos, változatos, rugalmas, a tanítvány 
szellemi szintjét emelő, lelkes, a tárgy magvát képező probléma- 
csoportra irányuló élvezetes magyarázaton a tanár részéről — a helyes 
és a nevelés célját előmozdító osztálymunka. Az óra élénkségét nem 
módszeres fegyelem biztosítja, hanem benső gondolkodó figyelem, 
a legmagasabbrangú szellemi hozzájárulás a tanítvány részéről. 
A középponti fogalomrendszerek, problémák gondolkodásunkat, leg
mélyebb szellemi rétegünket ragadják meg ; azonban a ténysorozato- 
kon át hatnak figyelmünkre, nekünk magát az első réteget, az emberi 
szellemet kell tanítványainkban rabul ejteni az ismeretszerzés 
eszköze által. Két dologra kell itt még kitérni. Egyik az epizód 
a tanításban, pihentetésül jól használhatja a tanár a tárgy változa
taiban mutatkozó érdekes kitéréseket (históriában, irodalomban, 
anekdótaszerű kitérések, természettudományokban unicumok). — 
A tanulók komoly gondolkozó munkájának további eredményei, 
hogy az anyag otthoni feldolgozásánál az önállóan megalkotott kép
sorok felélednek, és új munkára serkentenek, s az önálló szellemi 
működés felemelő tudata élvezetessé, könnyűvé, gyorsan érthetővé 
teszi az anyagot. Szándékosan írtuk így „az otthoni munkában“ — 
hagyjunk a tanulónak otthoni értelmi munkát. Ha lelkének komoly, 
tudnivágyó, problémaérző ösztönét felébresztettük, szívesen el fogja 
végezni. Ellen is őrizhetjük a legkülönbözőbb refleksziókat, amelyek
kel kísérik az anyagot. Tartsunk (inkább felsőbb osztályokban) 
szemináriumszerű megbeszélő órákat, ahol mindenki kibonthatja 
jól átértett ismeretei rendszerén át sajátos észrevételeit, megfigye
léseit.

Zárószóul foglaljuk össze e szerény kísérlet eredményeit. Ne 
könnyítsük végletekig a tanítvány munkáját, ha életre akarjuk 
nevelni, hiszen az életben sohasem találkozik többet olyan kézzel, 
amely munkájából játékot faragna. Járuljon hozzá a munkához 
a tanuló, ne csupán memorizálással, a szájábarágott anyag átvételé
vel lelke kiépüléséhez, hanem önálló, kemény gondolkodó munkája 
révén vesse meg maga világnézete alapját. Ne legyen az iskola a gya
korlati élet kicsinyített képe, de magasabbrendű szellemi háttere. 
Ne ténysorozatokat, ismereteket „munkáltassunk“, hanem gondolat- 
rendszereket. Necsak a gyakorlati haszon kedvéért tanítsunk, de 
építsük ki az örökigazság tudományos rendszerének elemeit a jö
vendő emberében : aki nemcsak kéz és akarat, hanem elsősorban szel
lem. így a materiális embert talán visszavezethetjük a felsőbbrendű 
szellem világába. A világos látást ne az ismeretek ritkításával érjük 
el, hanem az ismeretek közötti útvonal felismerésével az : Igazságig. 
E rövid vázlat általános keretek között mozog, és jól tudja, hogy ellent
mond több modern módszeres eljárásnak. Célja csak annyi, mint 
minden reakciónak : hibáira ébreszteni az akciót, annak épülésére.

Karcag. Dr. Vályi Armand.
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Az elaggott érettségi.
Elaggott az érettségi, mert hisz az intézmény is kiöregedhetik. 

Ha nem szervezik újjá, és nem teszik a XX. század felfogásához méltó, 
megközelíthetetlen és gépszerű pontossággal működő kiválasztó 
szervévé a társadalom középosztályának, akkor múlhatatlanul lesz 
azzá, aminek ma indul : regényes, diákköri hagyománnyá, atya- 
fiságos játékká.

A múlt akadémikus értékű fejlődésmozzanataival szemben in
kább érdekel bennünket a jelen s a jövő, vagyis, hogy mi a baj 
most, és hogy mit kell rajta fejleszteni, hogy javított alakban, s zök
kenő nélkül szolgálhassa tovább az örökké áramló társadalom minő
sítésének s egészséges osztálykiválasztódásának ügyét. Mert hogy 
ma baj van, ez már közhely. Panaszkodnak az illetékes tanügyi ható
ságok reformokon törve fejüket, és elégedetlenkednek a főiskolák 
meg az egyetemek, hogy selejtes anyag kerül hozzájuk, s a középfokú 
oktatás nem éri el a kellő színvonalat. Védik magukat a középiskolai 
tanárok is elsősorban azzal, hogy a színvonal rajtuk nem múlik, hisz 
az ő képességeiket épp az egyetem állapította meg, tehát csakis 
az ifjúság másod- s harmadrendű arravalósága az egyetlen ok. 
Sóhajtoznak a diákok, hogy az anyagnak mekkora mennyiségével 
hajszolják őket, s hogy mily nagy szerepe nyílt a minősítésben akár 
a véletlennek, akár a mellékutakon járó egyéni ügyeskedésnek. 
Végül tanácstalanul nézik gyermekeik izgalmát, gyötrődését a szülők, 
akik tudják, hogy az irtózatosan kiéleződött versenyben s a rette
netes szellemi túlkínálatban az érettségi bizonyítvány nem azt je
lenti, amit az ő idejükben, hanem jóformán a semmit, s akik mindent 
meggondolva s átpillantva befelé síró szomorúsággal kérdik a sors
tól, amikor egyik-másik elégségesrendű magzatuk jövőjén töprenge
nek „Istenem, hát mi végre született, s mi végre neveltem nagy kín
nal, ha még egy szerény középosztálybeli vagy úriemberhez méltó 
állás felé sem tudom elindítani?“

Mert ebben a tekintetben eddig hiába hangzott el minden 
szép elmélet, minden felülről jö tt szózat és vállveregető tanács. 
A gyakorlat anyagi ellenszolgáltatása s a társadalom értékelése, 
a középosztályba való tartozás ismérve ma is az érettségin alapuló 
főiskolai pályáknál kezdődik, ezekre terelik belső életösztön sugalla
tára fiaikat még azok az amerikai értékeszményektől á thato tt 
atyák is, akik meg vannak győződve, hogy az iparos, kereskedő 
vagy gazda is lehet úriember. A nálunk legviharállóbbnak bizonyult 
állami, közületi vagy egyházi állások értékét annyira felfokozta 
a legutóbbi tíz év ingatag zűrzavara, hogy ezt a tudatot még másik 
tíz év sem irtja ki a magyar társadalomból.

Régen vegyes képességű elemekből toborzódott a tisztviselői 
pályák utánpótlása. Mert nyugodtan nevezhetjük tisztviselői pályá
nak az egyetemi pályákat, hová az érettségi az első küszöb. Ma tiszt
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viselő a szabad pályákkal szemben minden szervezett állásban 
működő egyén, legyen pap, tanító, orvos, szolgabíró vagy vasúti 
mérnök. Régen senki sem ütközött meg azon, hogy a közhivatalok 
betöltésénél nyíltan érvényesült az atyafiságos rendszer, ma szívnak 
egyet fogukon az emberek, hogyha egyik főtisztviselő leendő veje 
nyeri el a kezdőállást, vagy a másiknak a fia kap tanulmányi kikülde
tést. Ma felhorkan a közvélemény, amikor a vasutasok kívánják, 
hogy az utánpótlást intézményesen az ő gyermekeikből válogassák 
össze, vagy ha arról hall, hogy a bírói vagy katonatiszti kar utánpót
lásában érvényesül a nepotizmus. Régen mindez természetes s erköl
csös volt. A rendi társadalom szelleme nem némulhatott el máról- 
holnapra, a céhek hagyománya beszédesen bizonyította, hogy örök
lődik az egyes foglalkozások készsége, s arravalóbb valamilyen mester
ségben az, aki ezt már apjától, gyermekkorában tanulta, s ennek az 
életpályának környezetében élt. Amikor ma élesen szembeállítjuk 
a protekciót s az érdemet, mint a kiválasztás két főeszközét, tárgyilagosan 
gondoljuk meg, hogy az atyafiságos kiválasztási rendszer történeti gyöke
reit tekintve a rendi társadalom hagyománya, s önmagában véve nem volt 
erkölcstelen. A világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a kiválasztás 
születési alapokon történt, s pl. a diplomáciai pályához legalább grófi 
cím, a fővezérséghez pedig többnyire a hercegi vagy főhercegi rang 
volt a minimális „előképzettség“ . Vagy még élesebb távlatokat 
állítva szem be: hajdanában Constantinus Porphyrogenitus volt 
az érvényesülés átlaga, s csak kivételkép bukkanhatott fel akkori
ban egy Mussolini, Hitler vagy Laval a névtelen szegénységből, 
míg ma az utóbbiak a szabályszerűek. A polgári, majd pedig még in
kább a munkásosztály társadalmi előretörése az egész vonalon 
olyan új helyzetet, értékelést vagy bátran mondhatjuk új erkölcsö
ket terem tett, amelyben a rendiség idejéből örökölt, papíron már rég 
eltörölt, de a gyakorlatban még élő eszmények hovatovább tartha
tatlanok.

Ez a fordulat parancsoló erővel követeli, hogy az osztálykorlá
tok tűnjenek el, s hogy intézményesen biztosítsuk bárkinek fölemel
kedését a jobb, nyugodtabb s élvezetesebb létet nyújtó rétegekbe. 
Megoldásának mikéntjéből, az adódó kompromisszumokból s a titok
ban nyitvahagyott hátsó kiskapukból azonnal meg fogjuk látni, 
melyik osztálynak törvényalakító befolyása az erősebb : a birtokon 
belül állóké-e, amely az ivadékról való gondoskodás ösztönétől sar
kalva körömszakadtáig védi a jelen gyakorlatban érvényes társa
dalmi kiválasztás minden előnyét, s őrzi állásait saját gyermekei 
számára, még a tehetségtelenek is, vagy a birtokon kívül lévőké-e, 
amely ugyanolyan ösztöntől űzetve támadja s élezi ki a régi rendszer 
minden fogyatékosságát, és követeli a helyet a tehetségeknek. Az élet 
sikere mindig a véletlenen múlott. Nem a vakszerencsén, hanem 
a nekiindulás véletlenén. Azért fejlődött ki mai fokára az emberi mű
velődés, mert mindig verseny és túlkínálat volt a törekvőkben. 
Itt álljunk meg a fordulóponton : az elindulás véletlene eddig a bíbor-
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ban születettség tényében rejlett, s most azt akarják, hogy ezután 
a tehetség véletlenében nyilatkozzék meg.

Ez a két szempont szűrődik le végső elemzésben abban az 
izgés-mozgásban is, ami évről-évre tapasztalható az érettségi körül. 
Nézzük sorra, melyek a fővádak, amiket a mai rendszer szemére 
vetnek?

Alapelv, hogy saját munkájának elbírálója sehol senki nem lehet. 
Aki tanít, az nem vizsgáztathat. Már pedig hiába vezetik az érettségi 
vizsgákat egyházi és kormányképviselők, mégis csak a szaktanár 
vizsgáztat, ő adja az osztályra szabott írásbeli tételt, s ugyancsak 
ő jelöli ki — még testhezállóbban — a szóbeli kérdést. Nagyon gyenge 
ellenérv, hogy hiszen az Írásbeli tétel felterjesztése titkos, s több fel- 
terjesztettből válogatnak. Az alapos s csak épp címén nem nevezett 
iskolai előkészí ésben a titok nyílt titokká válik. Lelkiismeretes tanár
nak elő is kell készíteni tételeit, de viszont így az eredmény is mester
ségesen színeződik, részlettudást vetít, s áf/agkészültségről nem 
nyújt tiszta képet. Szintén hatályát veszítette az az ellenvetés, 
hogy kérdezni csak az a tanár hivatott, aki hosszú éveken át kívülről- 
belülről megismerte diákjának lelkiségét, számot vet ijedős természe
tével, lámpalázával stb. Az esetleges visszaélések kutyája legtöbb
ször ezen a ponton van elásva. Ami pedig az elnökök ellenőrző szere
pét illeti, ez is nagyon ingatag. Legtömörebben bennök fejeződik ki 
az ünnepélyes külsőség s a legtágabban a lényeg, kivéve, ba szakember 
mivoltuk a tárgyak egyikében-másikában illetékessé teszi őket 
véleményalkotásra.

Elsősorban is tehát azt a helyzetet kell a megszüntetni, hogy 
tanár saját tanítványát vizsgáztassa. A vizsgán lássák először egy
mást jelölt és cenzor. A nyugati államok legtöbbjében a miénk épp 
oly idejét múlt rendszer, mint pl. a nyíltszavazás, amely szintén 
atyafiságos, rendi maradvány. Már Románia is bevezette a francia 
mintájú érettségiztetést, nem szólva persze arról, hogy a selejtező 
vizsgálóbizottságoknak módjuk nyílik a szóbeli vizsgálaton kegyet
lenül érvényesíteni magyargyilkoló szempontjaikat. Teljesen idegen 
vizsgálóbizottságokat kell tehát összeállítani, de nem úgy, hogy a cen
zori tiszt jó összeköttetéssel biró, egyébként kiváló hivatottaknak 
legyen évről-évre megismétlődő mellékjövedelmet biztosító előjoga, 
hanem kisorsolás útján. Amilyen alapelv ugyanis, hogy senki önmaga 
eredményeit nem bírálhatja el, époly alapelv, hogy minden tanár 
aki jó a katedrán való munkára, képes és hivatott a szakmájába tartozó 
munkának elbírálására is, s ez nem lehet külön kegy vagy érdem tárgya. 
Az érettségi díjak a középfokú iskolák tanárainak egyetlen még meg
hagyott csekély törvényes mellékjövedelmét képezik, s ebben kisor
solás szerint, idegen helyre központosított bizottságokban akár fran
cia, akár angol minta szerint négy-öt évenként mindegyikük része
sedhetne, s nem is bírna semmi erkölcsi alappal ebből őket kizárni.

Mert van egy másik technikája is a tehetségek befolyásmentes 
kiválasztásának s a tehetségtelenek kiselejtezésének : az egyetemi
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és főiskolai felvételi vizsga. Ha kiküszöbölik azt a veszélyt, hogy 
az egy helyre tömörített tömegektől beözönlő vizsgadíj egy kis körre 
szorítkozó rend tagjait juttasson méltánytalan kisajátított anyagi 
többlethez, akkor nézetem szerint ez a megoldás biztosítja a leg
szigorúbb vesztegzárral a tehetségek kiválasztását s az érdemes 
vezető középosztály kitenyésztését.

Az ilyen vizsga természetesen versenyvizsga jellegű, s rendszere 
már eleve megsemmisít minden görbe úton szerzett előnyt, kizár 
csempészést, puskázást, közbenjárást, elsorvaszt sok bájos diákroman
tikát, zsemlébe vagy szoknyába rejtett cédulát, és megöli az összefog
laló mellékkérdések, dióhéj képlettárak, tartalmi kompendiumok 
virágzó irodalmát. Ki lehet számítani, mint pl. a Ludovikán vagy 
a püspöki szemináriumokban, hogy hány jelöltet kell felvenni az 
utánpótlásra. A további egészséges verseny biztosítására még hozzá 
lehet venni bizonyos többletet, s kimondani, hogy ez a kar pl. 60 föl
vételre nyit versenyvizsgát. Ha pályázik pl. 100, egész bizonyos, 
hogy olyan vizsgánál, ahol a jövendő kenyérre megy a játék, maguk 
a jelöltek fogják egymást a legjobban ellenőrizni,s ők maguk irtanak ki, 
tesznek lehetetlenné minden szabálytalanságot. A francia közéletben 
minden így megy. Saint-Cyr vezérkari iskolájától kezdve a belügy
minisztériumi állások betöltésénél vagy a Banque de France hivatal
noki karába való bejutásnál minden versenyvizsgán dől el, s nem 
véletlen, hogy a francia nép jobban magáénak érzi a hadsereget, 
vagy a közigazgatást, vagy akár magát az államot is, mint a magyar.

Ha azonban a középfokú iskolák a felsőfokú oktatás tipizált 
felvételi vizsgáira készítenének elő, akkor úgy az anyagot, mint a 
módszert ehhez a szemponthoz kellene mérni. Nem lehetne sem vélet
len szerencse, sem tanári szeszély vak játékára bízni a sikert, aminek 
nálunk főkép az egyetemi vizsgáknál még ma is kedvelt és tág tere 
nyílik, hanem szigorúan, szinte pontról-pontra körvonalozni kellene, 
hogy mi a vizsgák anyaga. Ismerem az angol vizsgáztató testületek 
szillabusait. Ezek részletesen taglalják a vizsgaanyagot és körülhatá
rolják, hogy mit lehet kérdezni, tehát negative azt is, hogy mit tilos. 
Nem is az anyag terjedelme dönti el a tehetséget, hanem a szabott 
anyag bármely közkeletű kérdésére adott felelet minősége. Ha belőle 
intelligencia sugárzik, többet ér az minden beemlézett anyag
rengetegnél.

Igaz, hogy szabott anyag és standard, központilag megállapított 
kérdések mellett sokkal szűkebb térre korlátozódik a tanár egyéni 
anyagkiválasztása, feldolgozásának sajátos zamata is általánosság
gokba olvad, de a vizsga minden városban és minden bizottság előtt 
olyan szabványos s egyforma lesz, mint egy-egy hadsereg vezénylete, 
vagy a mise az egész földkerekségen. így senkit sem érhet sem meg
lepetés, sem gáncs.

A standard anyaghoz kell idomulni a lerövidített tankönyvek
nek is. Köztudomású, hogy a mai túlburjánzó tankönyvirodalom 
már nem célszerűségre, hanem kilóra megy, s hogy a társszerzőkkel
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javított, átdolgozott újabb meg újabb kiadások, valamint a segéd
könyvek, bővített szemelvények, százoldalakon felül duzzadt jegy
zetek bozótján, dzsungelén inkább átcsillan a kiadói és szerzői 
érdek, mint a diák szellemi alkatához mért használhatóság.

A standard anyaghoz kell alkalmazni végül az írásbeli és szóbeli 
tételeket. Miért ne lehetne az egész Magyarországon egy napon az 
érettségi és miért ne dolgozhatná ki valamennyi jelölt ugyanazt 
a központból leküldött standard tételt? Szeretném ezt az elgondolást 
is külföldi gyakorlattal való hivatkozással támogatni. Évekkel ez
előtt magam is láttam  a Svenska Dagbladet című nagy svéd napi
lapban a latin s az idegen nyelvű érettségi szövegeket. Svéd tanárok 
mesélték, hogy a közoktatásügyi minisztérium pár nappal előbb 
szedeti ki a kiváló szakembertől kért tételt az államnyomdában 
titkos nyomtatványként, oly szigorúan ellenőrizve, hogy a szedőket 
bemenet s kijövet meztelenre vetkőztetve motozzák végig, époly 
szigorú büntetőjogi felelősség mellett megy a postai szétküldés, 
és vizsga után a napilapok révén közzéteszik a nagy nyilvánosság 
számára is. Igen sikerült, de egész szűk körre szorítkozó gyakorlat 
fejlődött ki ebben az irányban már nálunk is az évente megismét
lődő budapesti középiskolai versenyvizsgálatokon.

A standard tétel természetesen sohasem lehet meglepetés, 
aminthogy tisztességes vizsgái eljárásban a meglepetés egyáltalán 
soha nem szerepelhet. A standard tétel nem lépheti túl pl. egy átlag
ban elvégezhető nehézségű idegen szöveg bizonyos fokát vagy nem 
kívánhatja az anyagnak új, nem tárgyalt szempont szerint való 
áttekintő összefoglalását. A standard tétel csak egyike lehet azoknak 
a tételeknek, amelyeknek rövidebb vagy hosszabb jegyzékét a köz
pont az oktatók rendelkezésére bocsátotta. A középiskolák tanulói 
a reprodukció fokán állanak. Önálló meglátásokat, zseniális, ötletes 
megoldásokat csak a jelesek jeleseinek versenyén lehet kívánni. 
Átlagot selejtező tömegvizsgáknál csak előadott, feldolgozott és jól 
megrágott anyag szerepelhet.

Messze vezetne, ha a szakiskolák érettségijét is vizsgálat tár
gyává tennők. I tt  természetesen más a cél, más kell hogy legyen 
a reform is. A középiskolák érettségije elővizsga s továbbtanulásra 
jogosító végbizonyítványt ad, a szakiskola érettségije záróvizsga, 
képesítője, bizonyítványa pedig oklevél jellegű. Neveltjei azonnal az 
életbe lépnek.

Még messzebb vezetne, sőt kényes kérdések feszegetésébe fog
nánk, ha a felekezeti arányt vizsgálnánk az ilymódon, a főiskolai 
tanulmányokra bocsátott tehetségesek tömegében. Nem ok nélkül 
van az, ha a társadalmak konzervatíven vigyáznak a maguk hagyo
mányos összetételére, és veszélyes eltolódásoknak az utánpótlás 
küszöbén akarják elejét venni. A legjavát kiválasztó selejtező-vizsgák 
fentebb vázolt rendszerében azonban könnyen lehetne módot találni 
az alapelvek sérelme nélkül az eddigi arányok fenntartására is.

Az élet harcában mindig voltak lemaradtak, s mindig lesznek
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mellőzöttek. De a mai rendszer mellett kitermelt szellemi proletáriá- 
tus veszélyes gyúanyag. Azért robban könnyen, mert tucatszámra 
akad közöttük mellőzött tehetséges, vezérszerepre termett. Az egész 
társadalom érdeke a nyugodt haladás, a fokozatos, békés reformmal 
keresztülvitt újítás. Évek óta nem tudják az állástalan diplomások 
kérdését megoldani. De kérdem, hogy hallunk-e a legkasztszerűbben 
zárt foglalkozásokban állástalanokról, pl. állástalan lelkészekről 
vagy katonatisztekről? Még nem jelenti a szabad érvényesülés 
numerus claususát, ha a szellemi proletáriátus keretét úgy szűkítjük 
és átütő erejét úgy csökkentjük, hogy a kérdést a többi pályáknál is 
a kezdetén fogjuk meg. A tülekedést s a harcot kizárni nem lehet, 
csak a döntő csata időpontját kell korábbra tenni. Ha az ifjú oklevél
lel a kezében s szakképzettség birtokában nem kap állást, akkor a ka
pott seb halálos. De ha pályára bocsátás előtt éri balsiker, akkor csak 
könnyebben sebesült. Az igazságos és csak a nagyobbfokú arravaló- 
ságot tekintő utánpótlás mellett egészen biztos, hogy a mellőzött 
tehetségek nem fogják megalakítani a Salon des refusés-t, mert a mai
nál tökéletesebb vizsgarendszer mellett mellőzött tehetség nem lesz. 
Az új rendszer egyedüli kárvallottjai azok lennének, akiket ma szüle
tési vagy a társadalomban élvezett egyéb helyzeti előnyük lendít 
előre. Viszont a nagy többség, ami ma épp a társadalom egyensúlyát 
billegeti, úgyanúgy belenyugodna, hogy nem született tehetséges
nek, s kimaradt a szellemi arisztokráciából, mint ahogy régen bele
nyugodott, hogy jobbágynak született.

Borotvás-Nagij Sándor.

Bécsi emlék.

November hó 12-én és 13-án Bécsben tartózkodván, felhasznál
tam  az alkalmat arra, hogy betekintést nyerjek az osztrák népisko
lák és az osztrák tanítóképzés munkájába. Természetesen nagyon 
rövid volt az idő ahhoz, hogy behatóbb, minden vonatkozásra ki
terjedő megfigyeléseket végezzek, és azok alapján teljes képet alkot
hassak. A rendelkezésre álló időt azonban mégis igyekeztem minél 
teljesebben kihasználni s úgy gondolom, hogy nem lesz érdektelen 
és talán tehetek némi szolgálatot, ha megfigyeléseimről és tapaszta
lataimról — ha azok csak részlegesek is — röviden beszámolok.

November hó 12-én délelőtt az evangélikus elemi iskolát (Karls
platz 14.) és ú. n. ,,Hauptschule“-t látogattam meg. Az iskola jó
hírét m utatja az a körülmény, hogy a növendékek között az Ausztriá
ban általában és most már Bécsben is erőteljesen megnyilatkozó 
római katolikus hatalmi tendencia és klerikális hatás ellenére is 
elég tekintélyes számban vannak római katolikus vallású növen
dékek is, a zsidó vallásúakról nem is szólva. Az iskola fölszerelése
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sem a „Volksschule“, sem a „Hauptschule“ vonatkozásában nem 
mondható a mi viszonyainktól szokatlanul eltérő mértékben gazdag
nak, még kevésbbé luxuriózusnak, bizonyságául annak a mindenütt 
érvényes igazságnak, hogy a jó iskolát legelsőrenden nem a gazdag 
fölszerelés, hanem a lélek, illetve az abból születő jó tanítói és nevelői 
munka jelenti. A növendékek létszáma osztályonként 35—40. Az 
evangélikus vallásúak 8, a másvallásúak 16 schillinget fizetnek havon
ként iskolafenntartás címen. Ezenkívül az iskola köré csoportosult 
szülők egyesületet alkotnak, s tagdíj címén félévenként 5 schillinget 
fizetnek. Az egyesületi tagdijakból fedezik a tanulók egészségügyi 
ellenőrzését (fogápolást is ideértve) végző iskolaorvos tiszteletdíját is. 
Amint látjuk, a szülők nem csekély áldozatot hoznak az iskoláiért, 
de hogy a rendes havi díjakon kívül szülői egyesületi tagdíj címén is 
szívesen vállalják a teherviselést, abban az iskola munkájának meg
becsülése és az a rrjeggyőződés ju t kifejezésre, hogy gyermekeiket 
szeretik és szolgálják, amikor az iskolát megbecsülik.

Ebben az iskolában a legmegragadóbb benyomásokat az első 
osztályban szereztem, azért főként ezekről fogok beszámolni. Kötött 
órarend itt egyáltalán nincs. Az anyag, amit el kell végezni és amiről 
számot kell adni, természetesen pontosan körül van írva a tanterv
ben, de hogy ezt az anyagot milyen beosztással, a napok, illetve órák 
egymásutánjában milyen sorrendben végzi el a tanító, az teljesen 
a tanító belátására, invenciójára van bízva. Természetesen a tanító
nak megvan a munka tervszerűségét biztosító gondosan kidolgozott 
tanmenete. Ezt sem értelmezi azonban merev szigorúsággal, s az egyes 
órák, illetve félórák felhasználásában a tanulók hangulata, érdeklő
dési iránya szerint változtatja és tűzi ki a közös szellemi munka tá r
gyát és célját. Tudatosan használtam a „közös szellemi munka“ 
kifejezést, mert igazi munkaközösségben voltam ebben az iskolában, 
amely a helyesen értelmezett, egészséges munka-iskolai módszer el
járásába és eredményeibe engedett betekintést.

Említésre méltónak tartom, hogy az egész hétre feldolgozásra 
kitűzött tanítási tétel, illetve egység címe — amely mintegy az óra
rend helyett az osztályban feltűnő helyen ki is volt függesztve - 
ez volt : „A szél.“ Tehát egész héten tulajdonképpen ez volt a meg
beszélések, a tanítás, az egész iskolai élet és munka központi gondo
lata. Ebből indultak ki, amikor a beszéd- és értelemgyakorlat során 
sor került az őszre, a lombtalan fákra, ez volt az alap, amikor Isten
nek a természetben nyilvánvaló bölcsességéről, tehát vallásos ismeret- 
anyag közléséről és a vallásos érzés felkeltéséről és elmélyítéséről 
volt szó, amikor számolni kezdtek (hányszor fújt a szél ezen a téhen, 
hány kisfiúnak röpítette el a kalapját az udvaron stb.), erről szólt 
a megtanult és csodálatos biztosággal és a népiskola első osztályá
hoz viszonyítva csodálatos finomsággal és szépséggel előadott ének, 
és erről szólt még a rajz is, mint ahogy ehhez simult ott az iskola
teremben a megtanult énekkel egybekötött és nyitott ablakok m ellett 
végzett játékos-torna is. A gyermekek ugyanis csoportokba álltak,
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mint a fák és jobbra-balra feltartott karokkal — amelyek az ágakat 
jelképezték — lengő mozgást, vagyis törzshajlítási gyakorlatokat 
végeztek, aztán a szerint, hogy más irányból fújt a szél (meg kellett 
nekik nevezni a pontos irányt) ugyanezt csinálták előre-hátra. Aztán
— s ezt érdemes kiemelni — azt a feladatot kapták, hogy rajzolják 
le a szelet, amiről egész héten addig tanultak. Érdekes volt látni 
a meghökkent arcocskákat. Az egyik kisleány bátortalanul tette 
fel a kérdést: „Milyen színnel?“ Többféle feleletet adtak erre a töb
biek, míg az egyik diadalmasan kiabálta bele a töprengő osztály csend
jébe, hogy a szélnek nincs színe. így került sor a szélről tanultak fel
elevenítésére, elősorolására mindannak, amit a szélről tudtak — köz
ben megállapítva, hogy ez mind lerajzolhatatlan — míg eljutottak 
a kevéssel azelőtt megtanult és elénekelt dalocskáig, amely arról 
szólt, hogy a szél a szegény fákat jobbra-balra hajtogatja, a gyümöl
csöket leveri és a levelektől is megkoppasztja. S amikor most már 
feltette a tanítónő a kérdést: „Hogy fogjátok hát lerajzolni a szelet?“
— kórusban hangzott a felelet: „A fákkal.“ A megoldás felfedezését 
még rövid megbeszélés követte, pár perc múlva már mindenki dol
gozott, s rövidesen jelentkeztek rajzuk eredményeivel a tanulók egy
másután, az ugyanazon témát egészen egyéni, eredeti módon elgon
dolás és kifejező készség szerint eltérően feldolgozva. (Magános fák, 
facsoportok, gyümölcsöskert, hulló levelek, letört gallyak, de koro
nájukkal mindig a szél irányában elhajló fákkal.)

A vallástanításhoz, illetve a vallásos neveléshez segédeszköz
ként külön rajzfüzetet használnak. Ebbe néhány soros versikék 
vannak beragasztva, abban a sorrendben, ahogy megtanulták azokat, 
s amikor szó volt aratásról s a természet gyömölcsözéséről, a meg
felelő vers :

„Durch deine Gnade haben wir 
Auch heute unser Brot 
Und nehmen’ s hin und danken Dir 
Du lieber treuer Gott!“

után az aratás, a betakarítás illusztrációja következik. A gyermek 
papírlapra rajzol, de ugyanakkor a szívébe írja be Isten nagy nevét.

Tárgyak szerint csoportosítva már az elemi első osztályában 
több rajzfüzetük van a tanulóknak. Ezek egyszerű pakolópapírból 
készültek. Látogatásom idejéig hat rajzfüzetet vettek munkába. 
(Egyesek egyiket-másikat tele is rajzolták.) Az egyikbe csak iskolás- 
gyermekeket, a másikba csak gyümölcsöket, a harmadikba csak fákat 
(virágzó, lombos és lombtalan állapotban) a negyedikbe csak fa
leveleket rajzoltak, az ötödiknek az volt a címe : „A piacon.“

Hogy ez úgy a tanítóra a tanulók rajzkészsége fejlődésének 
megfigyelése, m int a tanulóra nézve a különböző ismeretanyag rend
szerbe szedése és rögzítése szempontjából is milyen nagy előnyöket 
jelent, azt nem is szükséges külön hangsúlyoznom.

Megemlékezem még az első osztályban az írás tanításáról. Ehhez
3
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a rajzfüzethez hasonló csomagolópapírból készült teljesen síma, 
vagyis vonalozatlan füzetet használnak. Az írás alapja az ú. n. 
„Steinschrift“ . Ennek megfelelő a vonalgyakorlat, az első órák anyaga 
s hogy azután, hogy lesznek a vonalakból betűk, a betűkből szavak, 
illetve csodálatos szabályossággal megírt sorok, arra nézve bizony
ságul szolgál egy nem is az elsők közül való kisleánynak Annemarie 
Weltlernek magammal hozott három füzete, mert úgy gondolom, 
hogy minden szóbeli magyarázatnál és bizonyságnál többet jelent 
az eredmény közvetlen szemlélete. Érdekes részletként még csak azt 
jelzem meg, hogy amit az iskolai év elején a megfelelő betűk ismerete 
hiányában még nem tudnak leírni, azt rajzzal fejezik ki és így alkot
nak mondatot. Pl. Ebből a mondatból, hogy : „Mein Heft ist in der 
Tasche“ csak ennyi van leírva : Mein der, a füzetet és a táskát rajz
zal érzékeltetik épúgy, mint a kezet itt : „Meine Hand ist rein.“ 
Az egész iskolát a szeretet és a bizalom levegője tölti be, a tanítók 
és a tanulók egymáshoz való viszonyát ez jellemzi, mint ahogy min
den órán és minden tárggyal kapcsolatban megállapítható a keresztyén 
életszemléletre nevelés, a vallásos érzelemvilág elmélyítésének és 
a keresztyén jellem kiformálásának szempontja, illetve e szempont 
érvényesülése.

November hó 13-án a Hegelgassei állami tanítóképzőt és az azzal 
kapcsolatos gyakorló elemiiskolát látogattam meg. A tanítóképző
intézetnek a fölszerelése már irígylésreméltóan gazdag. Nagyszerűen 
fölszerelt szertárak állnak rendelkezésre. Idevonatkozólag jellemző, 
hogy pl. a stomatológia külön is szóhoz ju t hatalmas szekrényekben.

A gyakorlóiskolában meglátogattam a III. és IV. osztályt. 
A III. osztályban különféle világítási eszközökről folyt a tanítás, 
amely rajzzal fejeződött be. Minden növendéknek le kellett rajzolnia 
a megismert világítási eszközök képét. Az osztálynak különféle tárgyú 
rajzaiból magammal hoztam néhányat illusztrálására annak, hogy 
a rajtanítás egészen modern célkitűzésekkel és nagyszerű eredmények
kel dolgozik. Hoztam egynéhány levél alakban megírt fogalmazási 
gyakorlatot is, főként annak szemléltetésére, hogy az az írástanítás, 
amelyről már előbb az első osztállyal kapcsolatban szóltam, milyen 
eredményeket m utat fel a szabályos betűk, a helyesírás és vonalo
zatlan levélpapíron szabályos, párhuzamos sorokban való írni tudás 
szempontjából.

A IV. osztályban a torna és szlöjd-órán vettem részt. A modern 
szempontok szerint összeállított óraterv keresztülvitelét az egész 
osztályt eltöltő vidám hangulat, pontosság és a gyakorlatok végre
hajtásában bámulatos gyorsaság jellemezte. A tanulók — közöttük 
négy leány is — katonai rendgyakorlatokat is m utattak be. Egy repülő
raj feltételezett gázbombás támadásával indokoltan riadó próbát is 
rendezett a tanító. Úgy a rendgyakorlatokat, mint a riadó próbát 
az órájával ellenőrizte a tanító, s mindig közölte, hogy milyen gyorsan, 
hány másodperc alatt tudták végrehajtani a parancsot, igen nagy
mértékben fokozva ezzel a tanulók kedvét és munkakészségét. Tiszte
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letet parancsol az a gyorsaság és a fegyelmezettség, amivel az óra 
végén a tanulók elhagyták a tornatermet, ahogy magnk sürgették 
egymást az öltözködésben és ahogy gondoskodtak róla, hogy a vil
lany sehol égve ne maradjon. A tornaóra után ugyanebben az osztály
ban szlöjdórán vettem részt. Plasztilinnal dolgoztak modell nélkül. 
Kiki azt készíthetett, amit akart. Ez azonban akkor csak az én ked
vemért történt így, mert különben — kevés kivételtől eltekintve —, 
amikor szabadon nyilatkozhatik meg a képzeletvilágnk és alkotó- 
készségük — kellő megbeszélés után rendesen megkapják a témát. 
Érdekes volt, hogy — mivel előzőleg sokat beszéltek Abesszíniáról — 
a tanulók nagy része exotikus tém át választott. Meglepő gyorsan 
ment a munka, s az eredményből néhány darabot szintén elhoztam 
magammal.

A tanítóképzőben az első osztályban angol nyelvi órán, a II. 
osztályban fizika órán s a III. osztályban pedagógia órán voltam 
jelen a tanításon. Az angol nyelvi órán 17 növendék volt, minthogy 
az osztály másik felének ugyanekkor latin nyelvi órája volt. Az órát 
az előző órai olvasmány tartalmának elmondása, új olvasmány el- 
olvastatása és megbeszélése töltötte ki. Meglepő voít a növendékek 
átlagos nyelvtudásának, az első, illetve az előkészítő osztályhoz 
viszonyított magas szintje, a használt tankönyv erősen gyakorlati 
iránya, illetve tartalma és követésreméltó, az órát vezető tanárnak 
következetes és céltudatos eljárása, amellyel állandó nyelvi össze
hasonlításokra hívta föl beszélgetés közben a növendékek figyelmét, 
ezzel egyfelől anyanyelvűk, másfelől a tanult idegen nyelv szerkezeté
nek, törvényszerűségeinek és szépségeinek ismeretébe való behatolásra 
adva alkalmat.

A fizika óra előtt egy megbízott növendék a szünetben már előre 
felrajzolta a táblára a tanár munkafüzetéből az új tanítási egység 
feldolgozásához szükséges rajzot, hogy ezzel az időt az órán már ne 
töltsék. Ez az óra is a teljes munkaközösség megvalósításának volt 
nagyszerű példája. A tanár kitűzte az új tételt (Hajítás) s csak 
a kérdéseket vetette fö l: „Milyen problémák vetődhetnek fel a föl
felé való vertikális hajításnál, a lefelé való vertikális hajításnál“? 
stb. A problémákra maguknak a növendékeknek kell rájönniük, 
ők szövegezik meg a feleletet, ők fejezik ki azokat mathematikailag, 
és ők oldják meg mathematikai úton a problémákat is. A tanár krétát 
se vett a kezébe, csak kérdezett és irányított. A szorzásokkal, osztá
sokkal, tehát a számítások elvégzésével nem töltik az időt, a tanár 
kezében o tt van a logarléc és ő egyszerűen feldiktálja egy pillanat 
a la tt a kész eredményeket. A fő a gondolkodtatás, a problémák 
megláttatása, a megoldás módjának fölismertetése, a törvényszerű
séget kifejező képlet megállapíttatása, számításokkal az időt nem 
töltik, senkire nézve nem vonván kétségbe, hogy tudja az egyszer- 
egyet.

Igen erősen érvényesült az órán a fizika nagy gyakorlati jelentő
ségének szempontja, s amire vonatkozólag megállapították (mint

3*
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a fölfelé való vertikális hajításra nézve), hogy gyakorlati jelentősége 
nincs, azt egy-kettőre hamar elintézték.

Látszott az osztály minden tagján, hogy érdekli, sőt izgatja 
a tárgy, hogy kedvvel foglalkozik azzal, mert kellő érdeklődést 
tám asztott a tanár bennük a tárgy iránt. Érthetetlen és véleményem 
szerint megengedhetetlen volt azonban az a szokás, hogy a felszólí
to tt diák, ha nem a pad szélén ült, társának a háta mögött a padra 
állva lépett ki helyéről és hasonló módon ment vissza a helyére.

A pedagógia órán a képzésről s annak különböző irányairól, 
fajairól (Berufsbildung, Allgemeine Bildung, Weltanschanung B.) 
volt szó. A tanár ezen az órán is csak a legszükségesebb és a legnélkü
lözhetetlenebb elvi megállapításokat és fogalmakat vetette föl, 
mintegy a csontvázát adta csupán a felépítendő új egységnek, volta
képpen maguk a tanulók végezték el a fogalmak tisztázását, a követ
keztetések levonását, az érdeklődésnek és a tárggyal való együtt
élésnek, az abban való elmélyedésnek komoly és megörvendeztető 
bizonyságait szolgáltatván .Amikor a közös logikai munka eredménye
ként eljutottak egy-egy fogalom tisztázásához, egy-egy következtetés 
levonásához, a tanulók kérdéseket vetettek fel, ellenvéleményeket 
sorakoztattak fel (ahogy másoktól hallották, olvasták, vagy ahogy 
ők maguk gondolkoztak) bizonyságául egyfelől a tanár iránti bizalom
nak — amellyel rábízták a döntést —, másfelől annak, hogy mennyire 
megmozgatta értelmi és érzelmi világukat a tárgy és annak ügyes 
és modern tanári kezelése. A tanulók ellenvetéseit, kérdéseit sem vála
szolta meg soha maga a tanár. „Próbáljuk ezt együtt tisztázni“, 
hangzott a felhívás s nyomban valóságos kis viták születtek, ezeket 
azonban az avatott vezetés nem engedte szétfolyni, s biztos irányítás
sal vezette a legrövidebb úton a megnyugtató megoldás felé. Igazán 
élvezetes és életteljes óra volt.

Végül teszek említést arról, hogy az elemiiskolai rajztanítás 
magas szintjének és nagyszerű eredményeinek mintegy a titká t 
ismerhettem meg, abban az egészen modern célkitűzéssel és modern 
módszerekkel dolgozó rajztanításban, amelynek nagyszerű eredmé
nyeiről volt alkalmam meggyőződni. Csak hálával emlékezhetem 
meg arról a lekötelezőén előzékeny fogadtatásról, amelyben az inté
zet rajztanára, Karl Lang udvari tanácsos, egyébként országos 
rajzoktatási szakfelügyelő úr részesített. A rajzszertár mellett levő 
dolgozószobájában csaknem egy teljes órát töltöttem  vele együtt, 
s ez idő alatt sorra vette az összes osztályok eddig elkészített rajzait, 
és szakszerű felvilágosításokat adott az osztrák tanítónőképzőinté- 
zeti rajztanítás mai állásáról, céljairól és eszközeiről.

Megpróbálom, hogy a rendkívül értékes és meggazdagító tapasz
talatokból és tanulságokból a legjellemzőbbekre rámutassak.

Mindenekelőtt azt kell kidomborítanom, hogy az osztrák tanító
képzőintézeti rajztanítás a pedagógiai szempontokat nemcsak 
hogy előtérbe állítja, hanem csak ezt tartja  szem előtt, ezt tette az 
egész vonalon uralkodóvá, vagyis ebben a vonatkozásban is első-
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rendűén kiképzett és kellő készültséggel ellátott tanítót akar a nép
iskola számára nevelni. A rajztanítás csak annyiban eszköze az álta
lános műveltség fejlesztésének és a művészeti művelődésnek, amennyi
ben ez a tárgy természetéből magától adódóan amúgy is következik.

A mi tantervűnk és utasításunk szerint, a sémának elkészített 
megközelítő időbeosztás alapján, az első osztályban három rajz
órát a vonalvezetési gyakorlatokra, 12 órát pedig síkformák rajzolá
sára kell fordítani. Az emlékezet, elképzelés, adatok utáni rajzolásra 
osztályonként csak négy-négy órát szán ez az időbeosztási tervezet.

Ezzel szemben az osztrák tanítóképző első ú. n. előkészítő 
osztályában híre sincs vonalvezetési gyakorlatoknak. Ezeken már 
régen túl vannak. Az előkészítő osztályban az első órákon propor
cionális rajzokat készítenek. Pontosan meg kell rajzolni a testek ará
nyait (milyen magas egy szék, egy asztal, milyen vastag egy kályha
cső, egy gesztenyesütő stb.), hogy az egyes részek a valóságnak 
teljesen megfelelő összhangban, arányban legyenek egymással az 
ábrázolásban. Azután következnek a nehezebb feladatok, ugyanezt 
az arányosságot feltüntetni egy gyermek, egy felnőtt testének ábrá
zolásában. Idevonatkozólag pontos testrész-méréseket is eszközölnek, 
épúgy, mint ahogy a tárgyaknál is végeznek ilyen méréseket, hogy 
az így nyert adatok eligazító útmutatásként szolgáljanak a rajzolás
hoz. Mikor ezeket pontosan megtanulták és hibátlanul ábrázolni is 
tudják az egyes tárgyakkal és alakokkal kapcsolatban, akkor áttér
nek a még nehezebb feladatok megoldására : több tárgy, több fa, 
több emberi alak csoportos ábrázolására. Meg kell tanulniok az összes 
mezőgazdasági és ipari szerszámok pontos rajzolását, azután ezeket 
egyéni elgondolásuk és ízlésük alapján dekoratívvá is teszik, és így 
jutnak el a plakát-rajzokhoz.

A II. osztályban a térábrázolással kezdik a munkát, illetve 
folytatják az előkészítő osztályban tanultakat. A belső teret (elő
ször mindig egy egyszerű szobát) először egészen sematikusan, el
vont módon, megint csak a méretek és arányok pontos feltünteté
sével, azután konkréten, de modell nélkül, megadott adatok, vagy 
elképzelés után. Azután jönnek a nehezebb feladatok : nagy ter
mek, templomok belsejének ábrázolása, előbb megint abstrakt 
módon, azután konkretizáltam így megy ez tovább lépésről-lépésre 
mindig magasabbra, mindig nehezebbre, céltudatos következetes
séggel. Az eredmény bámulatos, szinte döbbenetesnek mondható : 
nincs olyan feladat, ami a való világban, a való élettel kapcsolatban 
áll, amit a redistollal, színes ceruzával és ecsettel a kezében rajzlapon, 
vagy a táblán az osztrák tanítójelölt rajzban meg ne tudna oldani.

Igen megragadott a szakfelügyelő nagyszerű tájékoztatása és 
magyarázata során az a kijelentése, hogy csak művészi szempontból 
beszélhetünk tehetségtelen tanulókról, a tanítóképzőintézeti rajz
tanítás szempontjából azonban ő ilyet nem ismer. Mindenkit meg 
lehet és meg is kell tanítani megfelelő vezetés mellett annyira a rajzo
lás, az ábrázolás technikájára, hogy mint népiskolai tanító ebben
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a vonatkozásban is kifogástalanul megállja a helyét. S valóban 
a látott rajzok minden osztályban igazolták azt a kijelentést. Model
lekkel, természet utáni rajzolással jóformán semmi időt nem tölte
nek azzal a megokolással, hogy a tanítónak az iskolában sem áll 
rendelkezésére pl. egy virágzó gyümölcsös, egy havasi táj, egy gyár
telep, vagy egy forgalmas utca, mégis valósághűen pillanatok alatt 
a táblára kell rajzolnia a megfelelő képet. Sokszor tesznek alkalmi 
kirándulást a szabadba, ipari üzemekbe stb. A következő órán meg
kapja az osztály a témát, tessék lerajzolni pl. a Szent István dóm 
környékét a dómmal eg y ü tt; a Ring egy forgalmas pontját, előtér
ben egy gesztenyesütő asszonnyal ; egy falunak a távoli képét, elő
térben búzatáblákkal s az úton hazafelé tartó gyaloglókkal stb. 
Ismerniük kell a tanulóknak a népies szokásokat, a tipikusan osztrák 
építkezési módot és lakásberendezést, vagyis azt mondhatnám 
tömören : ismerniük kell a valóságot és tudniuk kell ezt a valóságot 
ábrázolni. Hogy a rajzkészségük mennyire kifejlődött, arra nézve 
jellemző, hogy egy-egy témáról (pl. mit tudnak egy osztrák paraszt
házról és gazdaságról) két óra alatt öt-hat rajzot is készített a tanulók 
átlaga és pedig dekoratív keretben — mert a rajzok sohasem marad
nak bekeretezetlenül — a mi viszonyainkhoz képest az átlagra 
nézve is művészinek minősíthető kivitelben.

Minta-rajzokat nem tudtam  magammal hozni, mert erre úgy 
a tanárnak, mint a tanulónak a tovább haladás során a hibák észre- 
vétetése és fejlődés helyes irányítása szempontjából szükség van, 
azonban kifejezett kérésemre azt a kedves ígéretet te tte  az intézet 
szakfelügyelő rajztanára, hogy az iskolai év végén — mikor a rajz
lapokra már nem lesz szükség — nagyobb gyűjteményt fog rendel
kezésre bocsátani, illetve intézetünknek elküldeni.

Ezzel kapcsolatban egyébként legyen szabad a figyelmet fel
hívni arra, hogy a Die Quelle, újabban Pedagogischer Führer című 
folyóirat különböző évfolyamainak csaknem minden számában 
találhatók a népiskolai és középiskolai, közelebbről képzőintézeti 
rajztanítás problémáival foglalkozó tanulmányok. Különösen ki
emelem ezek közül a szaktanulmányok közül a következőket : 
Móhr, Beitrag zur Frage des Raum — und Körperzeichnens in der 
Schule (1932. évf. 12. szám), Rothe : Zwei Gestaltungsarten (1932. 
évf. 9. szám), Rothe : Ordnung in Bildraum, Raumgefühl und Per
spektive (1934. évf. 11. szám), Rothe : Die zeichnerische Darstellung 
und Gestaltung der Bäume (1933. évf. 6. sz.), Nigg : Neuzeitliche 
Weg im Zeichenunterricht (1935. évf. 1. szám), Zündel : Perspekti
visches Zeichnen in der Schule (1935. évf. 7. szám).

Mint érdekességet említem meg, hogy az előkészítő osztály növen
dékei között volt olyan is, aki mindkét szemére vak volt és részben 
speciális képzésben részesül, hogy annak idején vak gyermekek 
iskolájában tölthesse be tanítói hivatását.

Rövid látogatásom alatt is meggyőződhettem arról, hogy az 
intézet — noha állami intézetről volt szó — a mélyen vallásos világ
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nézet s a komolyan értelmezett keresztyén ethika szellemében él 
és dolgozik. Ez a szellem kiérezhető volt minden órán, a gyakorló- 
iskolában épúgy, mint a képzőintézetben, az öntudatos osztrák nacio
nalizmusra nevelés szempontjával együtt. Azt is megemlítendőnek 
tartom, hogy a meglátogatott órákon a tanárok újra, meg újra felhívták 
a tanulók figyelmét az idegen szavak és kifejezések mellőzésének 
jelentőségére és pedig azzal az indokolással, hogy ne becsüljék le idegen 
szavak használatával a saját nyelvüket, és csak a legelkerülhetetle- 
nebb esetben fejezzék ki idegen szóval azt, amit megfelelő módon, 
saját nyelvükön nem tudnak kifejezni.

Befejezésül még azt említem meg, hogy november hó 13-án 
a bécsi kisegítő iskolák ötvenéves fennállása alkalmából rendezett 
tanügyi kiállítást tekintettem meg. Nehéz volna mindazt elsorolni, 
amit láttam, amiben gyönyörködtem. A lényeg nem is ezen van, 
hanem azon, hogy immár félszázad óta működnek nagyszerű ered
ménnyel Bécsben azok a kisegítő iskolák, amelyeknek legáldásosabb 
eredménye nem a produktumokban mutatkozik meg, hanem a gyer
meki lélekben, amikor eltávolítván belőle a „Minderwertigkeits
gefühl“ nyomasztó terhét, felszabadítja azt, s bizalommal és életkedv
vel tölti meg.

Nyíregyháza. Dr. Ferenczy Károly.

M E G JE G Y Z É S E K
A Mi Utunk.

Nyitott kaput döngetnénk a megállapítással, hogy egyetemes református 
egyházunknak elsőrendű érdeke egy református középiskolás lap létele és 
szerető felkarolása. Az ifjúság lelki életének ártalmas befolyásoktól való távol
tartása, esetleg megmentése, vagy belopózó, erőszak és nagyképűség nélkül 
való közvetlen irányítása, a református közszellem és öntudat nevelése és 
erősítése, az ifjúságra váró felelősséges feladatokra való előkészítés elodáz
hatatlan kényszerűségének a meglátása vezette és vezeti az Egyetemes Kon- 
ventet minden intézkedésében, mely a Mi Utunkra való előfizetés kötelezővé 
tételében, a taníttató szülők vállaira a mai nehéz gazdasági viszonyok között 
is újabb terhek rakásában s e népszerűtlenségi lépés lelki terhének a vállalásá
ban jelentkezett. Vagy abban a rendíthetetlenségben nyilvánult, mellyel e 
kötelezés, vagy a lap színvonala, tartalma, szerkesztése, formája ellen a múlt
ban több helyről felhozott és felterjesztett kifogások és aggodalmak ellenére 
is ragaszkodott a lap fenntartásával kapcsolatos határozataihoz.

E sorok írója ez iskolai év szeptemberének a közepén kapta meg az 
Egyetemes Konventtől a lap főszerkesztői megbízatását. Azóta a tőle telheíő 
lelkiismeretességgel, becsvággyal és erővel vetette magát a drága munkába. 
Mivel azonban ilyen lap szerkesztése a természetes nehézségek nagy tömegével 
jár, amelyeket egy, vagy néhány ember százszoros ereje és lelkiismeretessége 
sem gyűrhet le, s mivel az az érzésünk, hogy nem lehet a magyar tanárság 
lekicsinylendő becsvágya, hogy a nagyszerű célok megvalósítására hivatott 
egyetlen diáklapot az érték, virágzás és kedveltség lehető legmagasabb fokára 
emelje : a nagyszerű cél mentségével az ügy idehozható az egyetemes refor
mátus tanárság nagy nyilvánossága elé tárgyilagos megbeszélésre.

A lap célja : tiszta református keresztyén szellemben szolgálni az ifjúság
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Szellemi és erkölcsi művelődését, a lap minden gondolatával, minden sorával, 
levegőjével a nélkül, hogy tüntető külső formában, jelszavakban érvényesülne. 
Egész gondolatanyaga a következő hármas szolgálat egyikét végezze : 1. legyen 
kapcsolatban a középiskolai tanítással, ennek anyagát érdekesen, a diák kér
dései szerint dolgozza fel ; 2. nyújtson szórakozást a nemes, tiszta szépiroda
lommal, amely megérti az ifjúságot, s amelyet az ifjúság is megért ; 3. adjon 
irányítást az ifjúság kérdéseinek a feltárásával és megoldásával, öntevékeny
ségében támogatással és ihletést, sugallást, a személyes vallásos tapasztalat 
és élmény ébresztésével.

Az É. K. által kifejezett eme célkitűzésnek nincs sebezhető oldala. Ezért 
minden idegenkedés, bizalmatlankodás és közöny fél re Levésév ;1 el kell indulni 
annak az útján, s lelkiismeretesen és becsületesen szembe l>ell nézni a ter
mészetes nehézségekkel, igyekezve legyőzni azokat. Az az érzésünk, hogy ezek 
között a „kötelezés“ ellenszenves réme a legkisebb. Egy pengőnél sokkal 
többet kiad még a szegényebb is haszontalanságokra. Azt meg csak a rossz
akarat vonhatja kétségbe, hogy hacsak nem ront a lap, százhatvan kéthasábos 
oldalon, az egy pengőnél jóval nagyobb, igazán nem kicsinyelhető ellenértéket 
ad. Legnagyobb nehézségnek mutatkozik a lap szellemi és tudományos szín
vonala mértékének a megállapítása, eltalálása. Sehol az életben nincs az eszme
világnak, a lelki fejlettségnek, tehát a lelki igényeknek olyan óriási különbsége, 
mint a tíz és tizennyolc éves fiúk, valamint a tíz és tizennyolc éves leányok 
között. Az előbbiek még mesét olvasnak, vagy babákkal játszanak, az élet 
valóságától messze vannak, az utóbbiakat az élet legnagyobb kérdései foglal
koztatják vagy verik fejbe. Közben is a fejlettségnek egymástól sokszor messze 
és hirtelen távolodó ugrásai jelentkeznek. S joggal vethető fel a kérdés vagy 
a kétely, hogy az így ezer és ezer irányban feltámadó, rendkívül különböző, 
sokszor talán ellentétes lelki igényeket kielégíteni akaró lap, havonként egy
szer tizenhat oldalnyi terjedelemben, betöltheti-e hivatását ? A kétségtelenül 
meglévő nehézség, ha teljesen nem győzhető is le, csökkenthető úgy, hogy 
a különféle korú és nemű ifjúság igényeit kielégíteni akarás mértéke más lesz 
az egyik, mint a másik számban. A gyökeres megoldás pedig az volna, vagy 
az lesz, ha a lap megkedvelésével az előfizetők száma, különösen az állami, 
községi vagy másfelekezetű iskolák református növendékei között emelkednék, 
s a lap terjedelmét emelni lehetne egyelőre huszonnégy oldalra, esetleg más 
célszerű s a kívánságoknak megfelelő változtatásokat is lehetne eszközölni.

A terjedelemre vonatkozó ez a kívánság átvezet a következő követel
ményre, hogy a lap kiállításánál, tartalmánál, stílusánál, közérthetőségénél fogva 
olyan vonzó, népszerű, kedvelt és keresett legyen, hogy az olvasók, illetőleg az 
előfizetők tábora a legtermészetesebb úton önként megnövekedjék. Ennek 
előfeltétele megfelelő szerkesztőség, megfelelő munkatársak. Ezen a területen 
egy szűkkörű szerkesztőség és munkatárs-gárda nem oldhatja meg a kívánt 
feladatokat, meg kell szereznie az ország összes középiskolái református társa
dalmának a cselekvő közreműködését. Ezért fel kell venni azokkal és kiépíteni 
a közvetlen, meleg, személyes kapcsolatokat három közvetlen cél érdekében. 
1. Munkatársat szerezni lehetőleg minden intézet tanári karából s egy-egy 
intézetben arra való tanulók közreműködését a bölcs határig elősegíteni s 
irányítani. 2. A szerkesztés minden irányú munkáját őszinte, tárgyilagos', 
jóakaratú kritikával kísérni, a kifogásokat, kívánságokat és igényeket a szer
kesztőség tudomására adni. 3. A lap olvasásában a tanulók segítségére lenni. 
Bár a lap minden cikkének könnyen érthetőnek kell lennie, mégsem hisszük, 
hogy a legjobb elgondolások és megvalósulások mellett is elég gyümölcsöző 
volna a lap olvasása, ha a tanulókat egészen magukra hagynék. Hiába próbálja 
pl. valamelyik cikk rávenni a gyermekeket arra. hogy próbálják magukat és 
környezetüket beleszoktatni az étkezések előtti és utáni családi közös imába, 
hiába áramlik a cikkből a mögötte világító vallásos élmény őszintesége és 
energiája, ha a tanár, az osztályfőnök, vagy a vallástanár segítségére nem 
megy a lapnak, a gyermeknek, s a maga személyes ráhatásával nem szerez 
érvényt a kívánatos gondolatnak. És megfordítva is nagyon gyakran felmerül
hetnek olyan kívánságok, hogy a tanár óhajtja az országos kis lap támoga
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tását: íme, a megbeszélés tárgyául szolgáló gondolatokról így vélekedik a 
li lapotok.

Egyelőre magunk látjuk legjobban fogyatékosságainkat, a lap formai 
és tartalmi hiányait. Tudjuk, bogy a cikkeknek a lap szerény terjedelme mel
lett is változatosabbaknak kell lenniük, természettudományi, technikai, isme
retterjesztő, kis gyermekeknek s leányoknak való cikkekben, rejtvényekben, 
a szerkesztői üzenetek formájában kifejleszthető pásztori és nevelői munkában 
bővebben kell mérnünk. Egy-egy naiv fejlécrajz, magának a címlapnak túl- 
ígénytelen volta a szerkesztőség szemét éppen úgy bántja, mint bizonyára 
sok másét. Az illusztrációk kérdése általában fokozottabb gondú megoldásra 
vár. De időt, utánjárást, tárgyalást, levelezést nem kímélve, munkatárs
gárdát, az intézetekkel kapcsolatokat létesítve igyekezni fogunk minden élet
föltételt megteremteni, s hisszük, hogy összefogó, egymást támogató akarással 
és kölcsönös jóakarattal, boldogan a drága munkában, Isten dicsőségére, a 
lehetetlennek látszó feladatokat is meg fogjuk oldani.

Budapest. Kónya Sándor.

K Ü L FÖ L D I LA PSZEM LE
Monatschrift für höhere Schulen. 1935, 1—4. füzet.
A folyóirat e füzeteinek jelentékeny része is az iskola és a nevelés külön

böző kérdéseit a megváltozott német politikai viszonyok szempontjából 
teszi vizsgálat tárgyává.

Az 1. füzetet Herbert Kraftnak a külföldi német birodalmi iskolákkal 
foglalkozó cikke nyitja meg. Megállapítja, hogy ezek az intézetek fontos fel
adatot teljesítenek a nemzeti öntudat ápolása terén, anélkül, hogy az idegen 
környezetben bármily nyugtalanságot is idéznének elő. Kedveltségüket 
talán az is okozza, hogy éppen a német iskolák törekednek elsősorban álta
lános műveltség nyújtására, s emellett a sportot is erősen felkarolják. Ezután 
Fritz Stein statisztikai tanulmánya következik az osztályismétlés kérdésére 
vonatkozólag. Kimutatja, hogy az ismétlés főkép oly osztályokban gyakori, 
amelyekben egy új tárgy vagy egy tárgy nehezebbé válása a tanulók egy 
részénél hiányzó képességeket tüntet fel.

A füzet főtárgya egyébként a film s néhány más újabb találmány szerepe 
az iskolában. A kérdéssel általánosságban Hans Amman foglalkozik. Utal 
arra, hogy a birodalmi kormányzat elismerte a film nagy pedagógiai jelentő
ségét, s e célból külön központot állított fel, a technika viszont már kiküszö
bölte azokat a nehézségeket, melyek eddig a film erősebb iskolai terjedésének 
útjába álltak (drágaság, tűzveszedelem, a bemutatás bonyodalmas volta). 
Ezután megállapítja, hogy az állókép inkább térbeli dolgok, a mozgókép 
viszont időbeli folyamatok ábrázolására alkalmas. Fontos, hogy a bemutatás 
a rendes tanítás keretében és akkor történjék, amikor az illető tárgyra éppen 
rákerül a sor. Az ezután következő cikkek legnagyobbrészt az egyes tantár
gyak szempontjából tárgyalják a film szerepét. A történetre és a földrajzra 
vonatkozólag F'elix Lampe foglalkozik a kérdéssel. Arra az álláspontra helyez
kedik, hogy a tájképek bemutatásánál a mozgókép is jó szolgálatot tehet, 
mivel megkönnyíti azok egységes áttekintését. Nem helyesli a történelmi 
események filmen való bemutatását, mivel ezek a valóságot nehezen közelít
hetik meg. A filmnek a természettudományok tanításánál való fontos szerepé
vel Kurt Burchardt foglalkozik, Ernst Breil pedig azt bizonyítja, hogy mennyire 
életszerűvé teszi a tanítást a film (pl. tájképek, biológiai s kémiai jelenségek 
bemutatásával ; az idegen nyelvek tanításánál fonétikai folyamatok s utazások, 
a testnevelés terén sportesemények szemléltetésével). Szerinte az a fejlődés, 
melynek kiindulópontja Comenius híres Orbis Pictusa, az iskolai filmmel 
érte el tetőpontját. Külön cikk ismerteti a német birodalom iskolai filmrend
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szerét, mely szakemberek beküldött adatai alapján bizonyos egységesítő elvek 
szemmel tartásával olyformán készült, hogy az egyes filmek egészben vagy 
részben több tantárgy terén is hasznosíthatók legyenek. E cikkeken kívül 
két oly tanulmány is van e füzetben, melyek a filmnek és a rádiónak a fizikai 
tanítás körébe tartozó elméleti megvilágításának kérdését tárgyalják, Ludwig 
Koch pedig arról ír, mikép lehet a grammofónlemezeket az egyes tantárgyak 
(pl. zene, nyelvtanítás) terén felhasználni.

A 2. füzet minket is érdeklő cikkei a tanárképzés kérdésével foglalkoznak 
mégpedig abból a szempontból, hogy milyen ismeretanyagot kell a tanárjelöl
tekkel közölni. így Hermann Dreyhaus szerint a németséggel foglalkozó 
tárgyak anyagát olyformán kell megválogatni és előadni, hogy az eredmény 
a néphez való tartozás belső átélése legyen. A földrajzban a föld és népe 
szoros kapcsolatát kell kimutatni. A költői alkotásokat is úgy kell felfogni, 
mint a német szellem tükörét. Különös figyelmet érdemel a népdal. A klima
tológia, telepedéstörténet, térképtan, szociológia, általában a történelem 
segédtudományai is fontos szerepet töltenek be a németséggel foglalkozó 
tárgyak tanárainak képzésénél. A német nyelv története különösen alapos 
tanulmányt igényel. A klasszikus filológusok képzéséről Georg Rathke ír. 
A főfeladat szerinte az írók olvasása részletes magyarázatok kíséretében. 
Foglalkozni kell azonban a későbbi latin írókkal (pl. Luther latin műveivel is). 
A különféle filológiai segédtudományok, az összehasonlító nyelvtudomány, 
képzőművészeti és őstörténeti ismeretek közlése is fontos. Wilhelm Horn 
a modern nyelvek tanárainak képzésével foglalkozik. Rámutat szemináriumok
ban történő gyakorlati képzés, fonétikai tanulmányok s a külföldön való huza
mosabb tartózkodás fontosságára. Helyteleníti a nyelvtudomány háttérbe 
szorulását az irodalomtörténet mellett, e téren pedig a legújabb írók és a 
művelődéstörténeti kapcsolatok tárgyalását is fontosnak tartja. Külön tanul
mányok foglalkoznak az egyes reális tudományok előadásával is a tanárképzés 
szempontjából. Az egyes tárgyakkal való beható foglalkozás mellett nagy súlyt 
helyeznek annak kimutatására is, hogy a német szellem e tudományok terén 
mily nagy alkotásokat hozott létre. A biológiáról szóló cikk írója erősen han
goztatja az örökléstan s a faji elmélet fontosságát. A füzet utolsó cikke Horst 
von Mietschtől a honvédelmi szempontoknak a tanárképzés területén való 
érvényesülésével foglalkozik.

A 3. füzet pedagógiai tárgyú cikkei e főtárgy köré csoportosulnak : 
a honismeret, mint az állampolgári nevelés alapja. Egy a „Landschaft“ 
fogalmát a talaj és a lakosság kölcsönhatásából magyarázó cikk után Hermann 
Dreyhaus a németséggel foglalkozó tárgyakat tekinti át e szempontból is. 
A főcél itt szerinte az akarat oly irányban való nevelése, hogy mindenki 
azon a helyen szolgálja népét és hazáját, ahová sorsa vezeti. E tekintetben 
igen érdekes vidéktípusok megkülönböztetése (pl. ipari vidék, határvidék, 
stb.). Ervin Anders arról ír, mikép válhatik maga az iskola is egy darab ha
zává. Ezután egy cikk arról a kiállításról szól, amely tizenkét berlini iskola 
egy-egy osztályának nyári háromhetes vándorlásait ismerteti s efféle 
utaknak a honismeret szempontjából való fontosságáról tesz tanúságot. 
Ezt követi azután egy részletes beszámoló a Fichte gimnázium legfelsőbb 
osztályának Brandenburgban való vándorlásáról. Hogy egyes tanulók efféle 
tapasztalataiból kell a néprajz tanításának is kiindulnia, azt Fritz Kanning 
fejtegeti, hangoztatva egyszersmind azt is, hogy a fődolog e téren nem a tel
jesség, hanem bizonyos alapformák felismerése.Ezután Hans Klose arról ír, 
mikép kell a természettudományoknak is a szülőföldet az ifjúsággal megszeret
tetnie, s ezzel kapcsolatban figyelmét különféle természeti kincsek védelmére 
felhívnia.

A 4. füzet bevezető értekezése a közvélemény történeti szerepével fog
lalkozik, rámutatva arra, hogy e kérdésnek a felsőbb fokú tanításban is 
szerepelnie kell. Ezután a modern nyelvek tanításával foglalkozó újabb mun
kák összefoglaló ismertetése következik, majd egy tanulmány a főiskolák 
reformjáról, mely az abszolút tanítási szabadság ellen foglal állást.

A füzet főtárgya egyébként a honvédelem kérdéseinek szerepe a tanítás-
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ban. Egy bevezető cikk általánosságban foglalkozik e kérdéssel, s arra az 
eredményre jut, hogy az iskolának elsősorban lelki előkészítést kell nyújtania. 
Az ezután következő cikkek részletesen foglalkoznak e szempontból az egyes 
tantárgyakkal (főkép történelem, földrajz, reális tudományok, testnevelés). 
Külön tanulmány szól a légvédelem kérdésének a középiskolai tanításban 
való szerepéről. Van a füzetben továbbá egy a német harci dallal foglalkozó 
tanulmány is. Egyébként ezt a füzetet, épúgy, mint az előbbieket is, főkép 
a füzet főtárgyára vonatkozó újabb munkák ismertetése fejezi be.

Zeitschrift für Deutschkunde. 1935, 1—7. füzet.
E hét változatos tartalmú füzetben sok pedagógiai szempontból is érde

kes tanulmány van. így Herbert Freudenlhal azzal a kérdéssel foglalkozik, 
mikép lett a „Deutschkunde“ a németséggel foglalkozó tárgyak középpont
jává. A szerző szerint meg kell szűnnie az iskola elszigetelődésének a köz
élettől. Az iskola kis formában a német közéletet mutassa. E tekintetben 
minden tantárgynak szerepe lehet. Hans Krwdsen az ifjúság színi előadásairól 
írva azt tartja helyesnek, ha oly darabokat ad elő, melyekben saját élet- 
nyilvánulásai mutatkoznak. Walter Hofstaeller azt fejtegeti, hogy az anya
nyelv tanítása is erősen gondolkodásfejlesztő (pl. nyelvtani feladatok, a köl
tői művekbe való behatolás). Karl Kindl arról ír, mikép lehet a mű egy rész
letének alapos tárgyalása útján az író lényeges sajátságait ismertetni („Blut
probe“). Ezt kell alapul venni az irodalomtörténeti dolgozatok tárgyánál is, 
mivel a szokásos tételek kidolgozása sokszor üres képzelődéssé fajul vagy pedig 
a tanuló nyomtatott forrásokhoz menekül. Hermann Christians példákat 
mutat be a Sievers-féle hangminőségi vizsgálatok alkalmazására az irodalom
történeti tanításban. Ludwig Kiehn szembeszáll a liberális korszak „Staats
bürgerkunde“^ ával. Werner Schultz azt igyekszik kimutatni, hogy a drámák 
megértését és az emlékezetbe való vésését rendkívül elősegíti, ha a tanulók 
maguk adják elő. Egy másik cikkíró ehhez hozzáteszi, hogy csak a legművé
sziesebb előadás lehet megfelelő hatással. W. Pelzsch a német, illetőleg 
germán őstörténetnek a tanításban (történet, földrajz, német nyelv) való 
fontosságát hangoztatja. Friedrich Probst több cikkben is folytatja már az 
előző évfolyamban megkezdett tanulmányát arról a kérdésről, mikép lehet 
a nyelvtan tanítását a stílus fejlesztésének szolgálatába állítani. A főfeladat 
szerinte itt az, hogy kimutassuk a kifejezésmód függését a tartalomtól. Fejte
getéseiből főkép azt a megállapítását emeljük ki, amely szerint a nyelvtanítás 
művészete tulajdonképpen a feladatadás művészetében áll. A nyelvtani 
feladatok se legyenek unalmas, összefüggéstelen példákból álló gyakorlatok, 
hanem mindig bizonyos, a tárgyhoz illő tartalmuk is legyen. Érdekes össze
állítást nyújt továbbá a szerző költők és írók nyilatkozataiból is az iskolai 
dolgozatokra vonatkozólag. Jan Cleemann a költemények előadásáról közöl 
tanulságos megfigyeléseket. A legfontosabb szerinte az, hogy a szavaló fel
ismerje a költemény alaphangulatát. Hajo Jappe a legfelsőbb osztály művé
szettörténeti gyakorlatairól értekezik. A cél tulajdonképpen látni tanítani 
s ezzel együtt tisztultabb gondolkodáshoz és érzéshez szoktatni a tanulót. 
A tárgyválasztásnál lélektani, művészettörténeti és korszerű szempontoknak 
kell uralkodnia. Példaképpen bemutatja a korai középkor építőművészet ének 
tanítását.

A folyóirat egyéb tanulmányai közül külön érdeklődésünkre tarthat 
számot Werner Kohlschmidté Lutherről s a német nyelvről.

Budapest. Dr. I.osonczi Zoltán.

H A Z A I ÉS K Ü L FÖ L D I IR O D A L O M
Dr. Cholnoky Jenő : Hazánk és népünk ej|y ezredéven át. A magyarság 

hajdan és most. 133 képpel és több szövegközti ábrával. Somló Béla könyv
kiadó, Budapest. 1935. Ära F80 P, 213 l.
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Az új rendeletek átalakították földrajztanításunka . Mondhatnánk, meg
szűnt a régi irányzat, ahol a topográfia : hegyrajz, vízrajz, a vármegyék és 
városok vitték a főszerepet. Ma a nép megismerése a hangoztatott jelszó, 
a mellett a tankönyv mellőzése. Igen ám, de közben a földrajzórákat szét
osztották, jutott belőle mindenkinek, akinek nem volt ki az óraszáma. Az 
évvégi értesítők sok helyen feltűnően mutatták ezt. Szerencsés és boldog 
az az iskola, ahol a szaktanárrendszer teljes egészében megvalósulhat.

Mert lehet valamely tárgyat szeretni, de még jobb, sőt sokkal jobb, ha a 
szeretetet a szaktudás is támogatja. Ámde honnan szerezzen szakismeretet a 
már 25—30 éve tanító nemszakos tanár ? 1 Ha ki akarja elégíteni tanítványai 
tudásvágyát, hova forduljon ? A mai gyereksereg, márcsak a cserkészet, a 
folyóiratok, újságok révén annyi földrajzi adat iránt érdeklődik, hogy alig 
tudunk megfelelni nekik. És éppen ez a jó, mert felkeltettük érdeklődésüket, 
így most már csak ébren kell azt tartani.

Cholnolcy könyve nemcsak az óraszám-szülte földrajztanároknak, hanem 
minden geográfusnak fontos és alkalmas segítője. Szerencsére a háború után 
megsokasodtak földrajzi irányú könyveink, hatásuk meg is látszott iskoláinkon, 
a tanulók ismeretfokának emelkedésén. Most újabb támpontokat kapunk 
Cholnoky művében. Ez a könvv olyan világos nyelvezetű, tárgyalásmódja 
annyira egyszerű, hogy az intelligens szülők is megértik, ezzel támogathatják 
gyermekeiknek iskolai munkáját. A tárgy maga is érdekkeltő. Ázsia pusztáiról 
indul el, ahol a magyarság bölcsője ringott — az egyik felfogás szerint. Meg
ismerkedünk a magyar nép és nemzet kialakulásával. Hemutatja a magyar 
medencét a történelem előtti időkben, a rómaiak és a népvándorlás idejében. 
Ezt követi Magyarország a honfoglalás idején, majd Szent István Magyar- 
országa, azután az Árpádházbeli, Anjouházbeli királyok korában és Mátyás 
király alatt. A török idők következményeit földrajzi szempontok szerint 
foglalja össze ; ugyancsak ilyen szemszögből vizsgálja hazánk újjáéledését a 
török idők után. Áz Alföld újabbkori fejlődése, Budapest helyzete és fejlődése, 
majd hazánk népeinek ismertetése teszi teljessé a kötetet.

Ha elemezni akarjuk a munkát, látjuk, hogy nem hegyrajz, se nem vízrajz, 
még csak éghajlattan sem, hanem inkább a földrajzi okkeresés, a földr .jzi 
tényezők hatásának bemutatása ez emberi életben. Jelen esetben a magyar 
medence élete, a magyar medencét megülő magyar nép sorsa és élettörténete. 
Mindenütt ott a kapcsolat a magyar föld és az ember között. Sajnos, több a 
szomorúság, a gyász (tatárjárás, belvillongások, Mohács, török és német idők, 
idegen népek betelepítése stb.), mint az örömnap. De a magyar nemzet géniusza 
a történelmi órákban mindig megmentette hazánkat a végpusztulástól. Ezt 
a történelmi-földrajzi sorsfordulatot most is állítva, imádságos lélekkel várjuk. 
Mai földrajztanításunknak ez az ideális végső célja.

Horváth Károly dr.
Ratzenberyer, Franz, Iba Péag ond Tol (Über Berg und Tál). Gründler 

Gedichte. Herausgegeben von Dr. Julius Gréb und Dr. Johann Loisch. Kés
márk, 1935. 2(i() 1.

A szepesi német irodalom és néprajz két legjobb ismerője egy értékes 
könyvvel ajándékozta meg szülőföldjét és a német irodalmat, amikor az 
1930-ban elhunyt svedléri evangélikus lelkész tájszólásban írt verseinek 
legjobbjait kiválasztotta, és sajtó alá rendezte. Mindkettő eddig is értékes 
munkákkal járult hozzá a szepesi német irodalom, nyelv és néprajz feldolgo
zásához. A szepesi könyvek (Zipser Bücher) megjelent hét számából ötöt 
Loisch János írt vagy rendezett sajtó alá, nyelvükről és néprajzukról Gréb 
Gyula adott szép összefoglaló munkákat. Tudásuk gazdagságából merítettek 
most is, mikor a versek nyelvi-, tárgyi- és irodalmi jegyzeteit, útbaigazításait 
megírták.

A kötet címlapján álló egyszerű imádkozó férfi jól jelképezi a csinos kiállí
tású gyűjtemény tartalmát, melynek minden egyes darabja az egyszerű 
falusi lelkész hívő, emberszerető szívéből és áldozatkész leikéből fakadt.
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De azért korántsem egyszerű, sablonos versek. Csalódnék, aki vidéki, alkalmi 
költő termékeit keresi bennük. Már tárgyuknál fogva is igen változatosak : 
a természet szép leírásai, a falusi élet békéje és csendes boldogsága, az Isten 
útjaiban való megnyugvás, a szegénység nehéz sorsának megadással való 
elviselése és kicsiny örömei, a családi élet és szerelem stb. egy bölcselkedő 
széleslátásával tárulnak elénk, aki a legegyszerűbb dologban is megmutat 
valamit, amit mi talán nem vettünk volna észre, pedig megéri pillanatnyi 
figyelmünket, mert lelkileg gazdagít.

Ezeket a költeményeket bárki élvezheti, aki az alsó szepesi (gründler) 
nyelvjárást megérti, de ezeknél sokkal érdekesebbek és értékesebbek a szepe- 
siek számára a néprajzi anyagot és helyi mondákat feldolgozó versei. Nyel
vükkel és előadásukkal egyesek balladai magaslatra emelkednek.

Itt kapcsolódunk bele mi is költészetének jelentőségébe, mert csak a 
tájszólásban írt irodalom tartja meg a 700' éves magyar szívvel és német nyelv
vel hazánkban élő szepesieket számunkra. Ha nyelvüket (dialektusukat) 
elvesztik, beleolvadnak az őket körülvevő szláv népekbe. Ezt napjainkban 
talán a nép is felismerte, mert Loiseh Jánostól értesültem, hogy Svedléren 
1935 június 30-án, Ratzenberger emlékkövének leleplezése alkalmával több
ezer ember határtalan lelkesedéssel hallgatta a tájszólásban írt és előadott 
verseket. Ugyanazt tapasztaltam én is a délvidék németjei között, ahol 1000 
férőhelyes ünnepi csarnokban soha nem látott sikerrel adtak elő tájszólás
ban írt komoly verseket és tréfás adomákat.

Ratzenberger költészetéről ma talán nem mondhatunk még végleges 
érték-ítéletet, de annyit mindenesetre megérdemelt volna, hogy összegyűjtött 
verseit kiadhatta volna, mert a gründler és vele együtt a szepesi német iro
dalom legjobbjai közé tartozik.

Halála után Ratzenberger teljes elégtételt kapott. Méltóbb kezekbe 
nem kerülhetett volna költői hagyatéka, mint a két lelkiismeretes, tudós 
kiadóéba. Az ő kutató munkájuk a Szepességben évtizedek óta zajtalanul 
folyik, de annál nagyobb eredménnyel. Az utókor hálával gondolhat majd 
rájuk, két evangélikus tanártársunkra.

Budapest. vitéz Réz Henrik dr.

Karácsonyi színdarab. A Dunántúli Népművelő közművelődési folyóirat 
kiadásában most jelent meg a tizedik népművelési színdarab, melynek címe : 
Fegyverünk a szeretet. Az egyfelvonásos színdarabot Giay Frigyes írta. A szín
darab karácsony szent estéjét varázsolja elibénk egy színes kép keretében 
és valóságos drámai hatást kelt, amikor két haragos szomszéd a karácsonyfa 
alatt, a karácsonyfa gyertyáinak fénye mellett, a szeretet lenyűgöző hatása 
folytán megbékül, sőt gyermekeik eljegyzéséhez is hozzájárul. A minden külö
nösebb felszerelés és színpadi kellék nélkül előadható színdarab, nevelő hatá
sánál fogva nagyban hozzájárul a népművelés célkitűzéseihez, és mély nyomokat 
hagy mindazokban, akik elolvassák, vagy előadás alkalmával megnézik. 
A színdarab ára 80 fillér és a portó. Az előadási jog három példány megvásár
lásával váltható meg. Megrendelhető a Dunántúli Népművelő kiadóhivatalá
ban Szombathely, Vármegyeház.

A Dunántúli Népművelő eddig megjelent színdarabjai és vezérkönyvei: 
Dezső : Csak vidáman (1 felv.); Giay : Selyemben az ördög (1 felv.); Dezső : 
Hogyan fogadják a munkából hazatérő apát. Két jelenetben; Dezső : Behatásra 
viszik Pistukát. Két jelenetben ; Dezső : Ne verd a gyermeket. Egy jelenet
ben ; Giay : Kerüld a pert (1 felv.) ; Dezső : Cigány a bíró előtt (1 felv.) ; 
Dezső : Két sógor beszélgetései (kettős füzet), hat különálló jelenet.

Dezső : Magyar Hazám; Dezső—Abláncy : Időszerű gyakorlati népműve
lési előadások. (Hatvan kidolgozott előadás.)
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍREK
l)r. Mágócsy-Dletz Sándor ny. egyetemi tanár, a világhírű botanikus, 

az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság elnöke, tanáregyesület tisztelet
beli elnöke, december 7-én töltötte be munkás életének 80. születésnapját. 
Ebből az alkalomból a kormányzó az I. osztályú érdemkereszttel tüntette ki. 
Küldöttségileg üdvözölte evangélikus egyháza, tanügyi bizottsága. A tanár- 
egyesület küldöttsége élén dr. Domanovszky Sándor elnök köszöntötte a 
jubilánst. Teljes munkaerőben megélt magas korán lengjen Isten áldása.

Dr. Haberern J. Pál udvari tanácsos november 30-án töltette be a 80. 
évet. Mint a pesti egyházak iskolafelügyelője, közfelügyelője, most meg 
t. közös felügyelője szerzett nagy érdemeket a kiváló orvosprofesszor egy
házunk életében. Őt is hálával köszönti a tanárság e napon.

Gáncs Aladár, a pesti evang. magyar egyház vallástanára 44 éves korában 
váratlanul elhunyt. Evangéliumi lelkületű lelkipásztor, az ifjúság nemes
lelkű vezére távozott el munkamezejéről. Székesfehérvárott kezdette, a FÉBE 
lelkésze volt azután, most már évek óta a pesti iskolákat járta, börtönök 
lakóit emelte az Űrhöz, betegeket vigasztalt. Halála nagy veszteség evan
gélikus egyházunkra, apró árvái és özvegye azonban felemelő érzéssel gondol
hatnak az elhunytra, ki futását elvégezte és áldott emléket hagyott dolgos 
élete munkájának eredményeképpen. Az Or kegyelme lengjen felette.

Búesiiiiiinepély sí kecskeméti református reálgimnáziumban. Megható és 
bensőséges ünnepély színtere volt november 23-án a kecskeméti református 
reálgimnázium díszterme. Ezen a napon megjelentek az intézetben nemcsak 
a kecskeméti református egyház hivatalos vezetősége, a tanári kar, a testvér
intézetek képviselői, a régi és mostani növendékek serege, hanem mindazok, 
akik értékelni tudják a tanári munkát, akik értékelni tudják a tanár nemzet
nevelő működését. Eljöttek azok, akik elismerésüket akarták kifejezni azért a 
sok szépért, jóért s nemes tanításért, amely hosszú éveken keresztül elhagyja 
egy-egy tanár ajakát, amelyek hatása alatt bármely nemzet fiaira csak áldás 
származhatik. Ez a megható búcsúzás dr. Garzó Béla ny. reálgimnáziumi igaz
gatónak és Szakács Ödön ny. tanárnak, illetőleg értékes tanári működésük
nek szólt.

Az ünnepély egyháztanácsi díszülés keretében folyt le, amely csak emelte 
a búcsúzás komolyságát és szépségét, dr. Hetessy Kálmán református lelkész, 
egyháztanácsi elnök, meleg és szeretetteljes szavakkal nyitotta meg a dísz
gyűlést, s beszédében annak a reményének adott kifejezést, hogy a távozók 
csak a megérdemelt pihenésbe mennek, de az ősi iskolától nem válnak 
el soha.

Ezután dr. Yass Vince lelkész, a gimnázium igazgatótanácsának elnöke 
méltatta a nyugalombavonulók érdemeit. Beszédében találóan mutatott rá 
a tanári lélekre, amely mindig fiatal marad, amely mindig üdének, virágzó
nak, terméstadónak érzi magát, amely eszmékben soha ki nem apad, de min
dig gyümölcsözik, mindig ad. Beszéde végén a legnagyobb örömmel nyújtotta 
át dr. Garzó Bélának a Kormányzó úr legmagasabb elismerését jelképező 
Signum Laudis-t.

A reálgimnázium nagy családjának nevében Pásthy János igazgató búcsú
zott az ünnepeitektől. Beszédében találóan rajzolta meg mind Garzó Béla, 
mind pedig Szakács Ödön emberi és tanári jellemét. Garzó Béla élete az önzet
len munka és alkotás küzdőtere volt. Nem fordulhatott elő városának sem tár
sadalmi, sem kultúrális életében olyan mozzanat, amelyben tevékeny része 
ne lett volna. Érzékeny, minden szépért, jóért és nemesért lelkesedő lelke min
denütt ott volt, mindenütt megnyilatkozott, ahol a nemzet haladásáról tervez
gettek, ahol a nemzet szebb jövőjéről gondolkoztak. Az ifjúságnak igazi, 
őszinte, megértő atyja, tanártársainak melegszívű barátja volt.
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S ki volt Szakács Ödön? Álmodozó, a természet szépségeiért rajongó 
lélek, aki mindenkit szeretett, soha senkit meg nem bántott, meg nem szomo- 
rított. Aki mindenkin segített, mindenkinek adott, de senkitől semmit el nem 
fogadott, még elismerést, köszönetét sem. Ilyen tanár vezette be növendékeit 
a nagy természet szépségeinek ismeretébe, a természet titkaiba, ahol minden 
az örök Isten szeretetéről, jóságáról és mindenhatóságáról beszél. A szép ünne
pélyből a volt tanítványok s a jelenlegi növendékek is kivették részüket 
részint beszédekkel, részint szavalatokkal. Az Ifj. Zenekar Bach : In dulci 
jubilo c. művét adta elő.

A lélekből fakadó beszédekre az ünnepeltek megható szavakkal válaszol
tak, és a felsorolt érdemeket, elismeréseket visszahárították az ősi iskolára, 
amelynek egyszerű, önzetlen és becsületes munkásai akartak lenni és —  
voltak is.

G 1 o e k Klára festőművész, a budapesti ev. leánygimnázium tanára 
kiállítást rendezett műveiből december első felében, hangulatosan berendezett 
lakásában. A kiállítás értékét szakemberek állapították meg. Mi gyönyörködve 
jártuk a képeket : legjobban a szép interieurök, hangulatos őszi tájképek 
ragadták meg lelkünket ; kedves emlékek újultak fel szívünkben, mikor a 
Felvidék patinás helyei elevenedtek meg előttünk, így az aranyos Lőcse, 
Szomolnok, Krasznahorka büszke vára, vagy mikor a csonka ország ezekhez 
leghasonlóbb városai, Sopron, Kőszeg tárultak elénk. S ha megemlítjük még, 
hogy arcképei is igazi tehetséget árulnak el, akkor csak örömmel köszöntjük 
a kiállítót, ki szerénysége miatt kevesek előtt ismert tehetségének ilyen jeleit 
adta. Eddig az Ifjú Évek kézimunkarovatának írásával és rajzolásával érde
melte ki az elismerést. Munkájához további sikert kívánunk 1

A sárospataki református jiimuáziiim angol ágazatának növendékei dec. hó 
15-én nagysikerű angolnyelvű műsoros-délutánt rendeztek. Két angol szín
darab, szavalókórus, énekszámok, dramatizált mesejelenet stb, szerepeltek 
a műsoron. A nagyszámú közönség részére magyarnyelvű tájékoztatót sok
szorosítottak. Minden ottlévőnek jelentős élmény volt ez a kizárólag angol
nyelvű műsoros-délután, amely a niaga nemében első volt hazánkban. A növen
dékek nyelvi tudása, kiejtése minden várakozást felülmúlt és bizonyságtétel 
volt a mellett, hogy az intézet angol tanárai minden tekintetben kiváló munkát 
végeztek.

A sárospataki református teológia faluszemináriumáhan évek óta folyik 
a csöndes, de egyre szélesebb körű és egyre jobban elmélyülő munka dr. Üj- 
szászy Kálmán teológiai tanár vezetésével. Az előmunkálatok után ez évben 
kezdték meg a faluszeminárium tagjai a népművészeti tárgyi gyűjtés mun
káját. Nagy segítségükre van Tiiri Sándor paszabi református tanító, aki a 
magyar néprajzi kutatás névtelen hőseként dolgozik szakadatlanul már negyed
század óta Szabolcs vármegyében, s most a néprajzi gyűjtés gyakorlati kérdé
seiről tart megbecsülhetetlen értékű előadásokat a magyar népművészet iránt 
nagy érdeklődést mutató szemináriumi tagok számára. Dr. Üjszászy Kálmán
nak a falukutatás módszerét tárgyaló alapvető munkája rövidesen elhagyja 
a sajtót.

A sárospataki református főiskola tanári kara a Péntek Esték során Hora- 
tius-ünnepéhjt rendezett. Az előadó Novak Sándor gimn. és közigazgató volt. 
Latinnyelvű énekkari, vegyeskari és szólóének, magyar és latinnyelvű szava
latok tették változatossá, hangulatossá a nagyon jól sikerült ünnepélyt. 
A tanári kar januárban Liszt-ünnepélyt rendez, ugyancsak a Péntek Esték 
keretében.



PÁLYÁZAT.
Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága pályázatot 

hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából a folyó 1935—  
36. tanévben kiosztandó n e v e l é s i  s e g é ly e k r e .  Folyamodhatnak mindazon refor
mátus középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tanító- és tanítónő- 
képzőintézet, 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 Konvet által minden egyes tanuló után megállapított díjat az 
az egyesület pénztárába 1936 január 1-ig pontosan befizették. A befizetés el
mulasztása az illető tanintézeti tanárok gyermekeinek a segélyből leendő ki
zárását vonja maga után.

A Folyamodványok a Tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, református 
gimnázium) küldendők. A folyamodványokra szolgáló nyomtatványok posta
bélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál, Jakucs István református gimná
ziumi tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő 1 9 3 6 .  é v i  f e b r u á r  1 0 .
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek 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 rész
letét nem kapják meg. Egyetemi hallgatók íz t is igazoltassák, hogy a II. 
félévre beiratkoztak.

Debrecen, 1935 december 27.
A z  O r s z á g o s  R e f o r m á t u s  T a n á r e g y e s ü l e t  E l n ö k s é g e .

N .  B .  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 -—- jótéteményre nem számíthatnak.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1935. évi 
szeptember 16-tól 1935. évi december 15-ig a következő összegek 
érkeztek :

Tagdíj 1933-ra : Szíj Ilona 4*— P ;  1934-re : Rozsondai Károly
4-— P, Draskóczy Lajos 4-— P, Szíj Ilona 4-— P, Arató István 4'— P, 
Suhajda Lajos 4‘— P, dr. Yisnya Aladár 4-— P, Harsányi Gyula 
4-— P, Teke Sándor 4-— P, Kiss István 4*— P, Marton Géza 4-— P, 
Kolofont Etelka 4'— P, Ruttkayné S. Szabó E. 4'— P, dr. Schmidt 
Gizella 41— P. 1935-re: Kolofont Erzsébet 41— P, Késmárszky 
Hermin 4-— P, Gergely Ida 4--— P, Krausz Emma 4-— P, Linder 
Vilma 4-— P, Kovács Jenő 4-— P, Králik Gusztáv 4-— P, Leitner 
József 4-— P, Németh Sámuel 4-— P, dr. Ruhmann Jenő 4*— P, 
Spanner Géza 4-— P, Szabó .József 4-— P, Szabó Kálmán 4-— P, 
Téby Mihály 4*— P, dr. Bácskai János 4-— P, Krémusz Róbert 
4‘— P, dr. Lersch Ernő 4-— P, Tállyai István 41— P, Draskóczy 
Lajos 4‘— P, Szíj Ilona 4-— P.

Tanulók utáni járulékok 1933—34. tanévre: nyíregyházi leány- 
gimnázium 57-60 P ; 1934—35-re: szarvasi gimnázium 133-60 P,
budapesti gimnázium 200— P, kőszegi leánylíceum 4060 P ; 1935— 
36-ra : soproni gimnázium 1 1 * TtélOscsabai gimnázium 160-— P,
soproni tanítóképző 55-— 'JjO. \\

_  ____________^  ________________________  Kilczer
.  - í lebriícfijsz. kir. város és a T i s ^ ^ ^ ^ ^ o r j jg ^ ^ ^ j ^ ^ i e é í ^ t ^ k ö n y v n y o m d a - v á U a la la .  1935— 26S6
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A  S Z E R K E S Z T Ő - B I Z O T T S Á G  T A G J A I :

R e f o r m á tu s  r é s z r ő l : v i té z  dr . B e s s e n y e i  L a jo s ,  R a v a s z  Á r p á d ,  S .  Szab  
J ó z s e f .  _
E v a n g é l ik u s  r é s z r ő l :  d r .  H .  G a u d y  L á s z ló ,  dr . B e l l  L a jo s ,  Z so ln a  
V ilm o s .

M E G J E L E N I K  é ven k én t  1 0  füzetben .

E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P .  E g y e s  s z á m  á r a  8 0  fillér.
A z  O R T E  és O E T  ta g ja in a k  a P r o t .  T a n ü g y i  S ze m le  kü lön  elő 
f i ze té s  n é lkü l ,  a z  egyesü le t i  ta g d í j  fe jéb en  já r .

K É Z I R A T O K  re fo rm á tu s  részrő l a  fe le lős  szerkesz tőhöz  (D eb recen ,  
R e fo r m á tu s  g i m n á z i u m ) ,  evan gé l iku s  r é s z rő l  a főszerkesz tőhöz  ( B u d a 
p e s t ,  I V .  kér. D e á k - té r  4. s z á m )  k ü ld e n d ő k .

K I A D Ó H I V A T A L  : Debrecen , R e f o r m á tu s  g im n á z iu m ,  ahová  az elő
f i z e té s i  d í j a k  és r e k la m á c ió k  k ü l d e n d ő k ; a  ta n á r i  és fen n tar tó tes tü le t i  
já ru lé k o k  a zon ban  egyen est  a ta n á re g y e sü le t i  p é n z tá ra k b a  irá n y í ta n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli  ta g ja iv a l ,  hogy  
a z  egye tem es k ö zg yű lés  ha tároza ta  ér te lm ében  m in d e n  tan u ló  u tá n  
szede t t  1 P  6 0  f i l lé r  a  N eve l te tés i  A l a p  ja v á r a  az  egye tem es  p é n z tá rb a  
k ü ld e n d ő  ( B u d a p e s t ,  I V . ,  D eá k - té r  4 . ) ,  a 4 0  f il lér  ta n u ló já ru lé k  p e d ig  
a  T a n ü g y i  S zem le  j a v á r a  a z  egyesü le t p é n z tá rosáh oz ,  K i l c z e r  G yu láh oz  
( B u d a p e s t ,  V I I . ,  V i lm a  k i r á ly n ö -ú t  1 9 . ) .  U g y a n c s a k  a p é n z tá ro s  
c ím ére  k ü ld e n d ő  m in d e n  év decem ber 3 1 - ig  4 P  év i  tagság i  d í j .

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o s ta ta k a r é k p é n z tá r i  c sekk
s z á m lá já n a k  s z á m a : 4 2 .6 2 5 ,  c ím e  : P r o te s tá n s  T a n ü g y i  S zem le ,  
D ebrecen .

L A P Z Á R T A  m in d e n  h ó n a p  20-án .
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Bemutatkozó tanítások tanárválasítár "óíőtt.
A szeghalmi református Péter András reálgimnázium kezde

ményezése után az újabb időben néhány protestáns középiskola 
szokásba vette, hogy tanárválasztások előtt nem elégedett meg a 
pályázók okmányaival, hanem személyes megjelenést is kívánt, 
sőt a pályázók közül több egyénnel valamelyik osztályban az intézet 
tanári testületé és egyéb elöljáró személyiségek jelenlétében egy 
tanórát, úgynevezett próbatanítást tartato tt. Minthogy ez az intéz
kedés nem talált mindenütt megértésre, sőt mintha bizonyos nyug
talanságot váltott volna ki egyes pályázók és a fenntartó testületek 
körében, célszerűnek mutatkozik, hogy ennek az eljárásnak a lénye
géről a protestáns tanárság hivatalos közlönyében, a Protestáns 
Tanügyi Szemlében, eszmét cseréljünk, és ezt a kérdést kissé közelebb
ről megvizsgáljuk.

Az elmúlt év november havának végén protestáns pedagógiai 
életünk néhány kiváló reprezentánsához, ilyen próbatanításokat 
rendező intézetek igazgatóihoz, továbbá olyan tanárokhoz, akik a 
megválasztás sikerével és annak sikere nélkül tartottak próbataní
tást, körlevelet intéztem abból a célból, hogy szíveskedjenek engem 
tájékoztatni a tanárválasztással kapcsolatos bemutatkozó taní
tásokra vonatkozó véleményükről. Szíves előzékenységgel küldték 
el válaszukat dr. Mitrovics Gyula, debreceni egyetemi ny. r. tanár, 
vitéz dr. Bessenyei Lajos, tankerületi kir. főigazgató, Ravasz Árpád, 
c. tankerületi kir. főigazgató, Jakucs István, debreceni kollégiumi 
igazgató, Samu János, budapesti református gimnáziumi igazgató, 
Bánóczy Endre, nagykőrösi református gimnáziumi igazgató, Nagy 
Miklós, szeghalmi református gimnáziumi igazgató, dr. Törös László, 
nagykőrösi református gimnáziumi igazgatóhelyettes, Csinády Gerő, 
karcagi református reálgimnáziumi tanár, Lengyel Lajos, budapesti 
református gimnáziumi tanár és dr. Sarkadi Nagy János, hajdú- 
böszörményi református gimnáziumi tanár. Első gondolatom az volt, 
hogy cikkeiket teljes terjedelmükben fogom közölni Szemlénkben, 
azonban minthogy sok egyező gondolat van bennük, s azoknak mind
egyik cikkben való ismételt közlése nagy oldalszámot igényelne la
punkból, ezért úgy döntöttem, hogy a beküldött nagyértékű cikkek
nek adatai és gondolatai alapján én magam fogok egy összefoglaló 
képet rajzolni arról, hogy a mértékadó protestáns tanügyi körök 
miképpen vélekednek a tanárválasztással kapcsolatos próbatanítások-
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ról. Szabad legyen ezen a helyen is hálás köszönetét mondanom az 
előbb felsorolt kiváló pedagógusoknak szíves készségükért, hogy kérő 
szavamra oly kimerítő, a kérdés mélyére tekintő válaszokat küldtek 
el hozzám, s ezáltal lehetővé tették, hogy összefoglaló beszámolóm a 
köznek használás igényével folyóiratunkban megjelenhessék.

A kérdést két szempont szerint kell vizsgálat tárgyává tennünk : 
először elvileg helyeselhető-e ez az újabb időben alkalmazott eljárás, 
s másodszor annak mostani, szokásos gyakorlati kivitelét minden 
tekintetben megfelelőnek és kifogástalannak lehet-e tartanunk.

I. Elvileg az összes válaszolók cél- és okszerűnek vélik az 
ilyenfajta próbatanítások meghonosítását a következő indokolás 
alapján. Vitán felül áll, hogy az iskolai köznevelés terén a leg
fontosabb tényező a tanító vagy a tanár személyisége. Jó tan
terv és kiváló tankönyvek, modern épület és pompás felszerelés, 
bőségesen dotált szertárak és könyvtárak stb. mind igen lényeges 
feltételek a helyes és jó eredmény szempontjából, de ezek bizonyos 
fokig és mértékig csak anyagi alapot nyújtanak, a lelki adottságot 
a mester egyénisége eszközli, mely a holt anyagot élettel tölti meg. 
A kitűnő iskola kritériumait nem az anyagi feltételek jelentik tehát, 
mert a csempézett folyosóval ellátott, központi fűtéses intézetben 
is találhatunk csapnivalóan rossz tanítást és szinte semmiféle neve
lést, ellenben sokkal közelebb járunk a valósághoz, ha azt mondjuk : 
a jó iskola a jó tanár, mert hiszen a jó tanár még szegényes körül
mények között is eredményesebb munkát tud végezni, mint a rossz 
tanár a legtökéletesebb felszereléssel. Ezt az alapigazságot mind
nyájan tudjuk és valljuk. Éppen ezért tökéletesen megérthető és 
rossz néven nem vehető, ha az iskolájuk ügyét, annak fejlődését 
lelkükön viselő, vagy azoknak jövőjét szertve féltő felelős tényezők 
a tanári állásra pályázókat személyesen is akarják látni, és ha a 
választás előtt szeretnének tájékozódni a folyamodók egyénisége, 
szakképzettsége, pedagógiai módszere és fegyelmező ereje felől is, 
hogy így a sok pályázó közül a lehető legjobb tanárt választhassák 
meg. Különösen fontos ez a református iskolákban, mert a mi egy
házi törvényeink szerint a rendes tanárok választása élethossziglan 
tartó  időre szól, s így ha elhamarkodott választás útján nem alkal
mas egyén jut be valahová tanárnak, attól semmiképpen sem lehet 
megszabadulni egészen haláláig.

Az első ellenvetés az lehetne, hogy hiszen minden pályázó 
mellékeli kérvényéhez oklevelét, bizonyítványait, egyéb okmányait, 
azokból meg lehet állapítani, ki milyen tanár. Egy magasabb fokú 
testületnek, a Tanárvizsgáló Bizottságnak, ítéletét csak nem bírál
hatja felül pl. egy vidéki gimnáziumnak nem szakemberekből álló 
igazgatótanácsa ! De ezzel az ellenvetéssel szemben meg kell gon
dolni, hogy a mai tanárvizsgálati rendszerünk mindössze csak négy 
osztályzattal különbözteti meg a jelöltek készültségét, tu d ásá t; 
hogy bírálhatjuk el a sok egyformán minősített oklevelet, ha nem 
ismerjük közelebbről tulajdonosaikat? Azután az oklevél elsősor-
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ban a tanár szakképzettségéről nyújt tájékoztatást, ellenben a 
nevelőnél annyira fontos szubjektív sajátságok feltüntetése teljesen 
hiányzik belőle. Pl. lehet valakinek a tanári oklevele esetleg végig 
kitűnő osztályzatú, lehet az illető korához képest „tudós“, lehet, 
hogy könyvtárakban s nem tanítással foglalkozó intézményeknél 
nagyon jól megállja a helyét, és mégis : mint gyakorlati tanár hasz
nálhatatlan vagy gyenge értékű lesz, mert vagy organikus beszélésí 
fogyatkozása van, vagy egyéni magatartása, viselkedése, a tanulók
kal való bánásmódja esetlen, két balkezes, rossz, vagy didaktikai 
és metodikai készsége olyan alacsony színvonalú, hogy eredményes 
munkát sohasem lesz képes végezni, vagy esetleg külsejében van 
olyan hiba, mely katedrái munkára alkalmatlanná teszi. A szeg
halmi igazgató említi, hogy pályázott egyszer Szeghalomra valaki, 
akinek öt tárgyból volt végig kitűnő oklevele. Kitűnője volt a filo
zófiából és pedagógiából is. Kétszeres doktorátust szerzett. Beszélt 
németül, franciául, újgörögül és horvátul. Papírforma szerint ver
hetetlen volt. De mikor elment Szeghalomra, kisült, hogy lehetne 
belőle kiváló szobatudós, de fejlődő gyermekek közé tanterembe 
engedni vétek volna. A személyi sajátságokról némi tájékoztatást 
nyújtó egyéb okmányok, szolgálati, működési bizonyítványok, ajánló 
levelek szintén nem adnak teljes biztosítékot, m ert az utóbbiaknak 
a pályázók kérésére való megírása elől — tudjuk jól — meggyőző
désünk ellenére is nem igen lehet kitérni, viszont gyakran megtör
ténik az is, hogy hibás, fogyatékos tulajdonságokkal biró tanárnak 
a felettes hatóságai pompás működési bizonyítványokat állítanak 
ki, csakhogy így megtévesszenek más tájékozatlan és jóhiszemű 
társintézeteket, és megszabaduljanak a maguk tehertételétől.

Elvi tekintetben második ellenvetésül felhozható, hogy egy órai 
bemutatkozó tanítás keretei között nem lehet kiismernünk egy pá
lyázót sem, hiszen egy tanítási óra meghallgatása, kivált a tanár
nak merőben idegen diákok között, nem adhat igazi képet a pályázó 
tanítási készségéről. Ugyanis erre az órára előkészülhet a jelölt, 
alkalmazhatja a legmodernebb metodikai fogásokat, úgyhogy akár 
tanítóművésznek is látszhatik, ha jó svádája van. De mi biztosítja 
és bizonyítja, hogy a mindennapi munkája is ilyen lesz, és ki tudná 
előre megállapítani tanítási eredményét. Előfordulhat, hogy a 
technikailag nagyon rutinos tanár, aki óráját művészileg le tudja 
vezetni, ha akarja, egyéb tulajdonságai miatt nem alkalmas a tanári 
pályára. Pl. hanyag, lelkiismeretlen, rendetlen, rideglelkű, ember
gyűlölő, deszpotikus tulajdonságú, önző, hiú, türelmetlen vagy más 
olyan tulajdonsággal rendelkező, amely különösen a gyermeki lélek 
alakítására alkalmatlanná teszi. Viszont egy más idegzetű és kiraka
to t nem kedvelő tanár minden pedagógiai rátermettség mellett is, 
mert kizökkent a neki már életté vált köréből, mutathat szegényes 
formát, bár érdemes tanári múlt van mögötte. Ha tehát sem arra 
nem nyújt megbízható alapot ez az egyszeri próbatanítás, hogy 
milyen tanár lesz az illető, sem pedig azt nem igazolja, hogy milyen

í*
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tanár volt eddig, még kevésbbé m utatja, hogy milyen nevelő. 
A nevelői rátermettség pedig talán még fontosabb, mint a tanítási 
készség. Minden tanárnak, de főként nekünk kálvinista tanároknak 
a teljes szakképzettség mellett elsősorban és főként nevelőknek kell 
lennünk. Ez az egy órai bemutató azonban a pályázónak erre való
ságáról semmi képet nem ad. Lehet, hogy teletűzdeli tanítását neve
lést célzó megjegyzésekkel, de ezek csak szavak lesznek, és életté nem 
válnak.

Ezzel az ellenvetéssel szemben viszont dr. Törös László lélek
tani okfejtés alapján állítja, hogy szakemberek, mesterségük min
den csinját-binját ismerő gyakorlati pedagógusok valakinek a nevelői, 
érzékét rövid próba után is, intuitive meg tudják állapítani. Egyj 
mozdulat, egy szemvillanás, a reakció elevensége, nem utolsó sor-'v 
ban a hanghordozás, a soha nem lá to tt gyermekkel bánnitudás foka,, 
igen jó tájékoztatás a jövőre nézve.

A szeghalmi reálgimnáziumban a próbatanítás csak egy része 
a személyes bemutatkozásnak. Náluk a jelentkező tanár legalább 
egy teljes napot eltölt a tanári testület körében. Kikérdezik eddigi 
életéről, tanulmányairól, tudományos törekvéseiről, odaültetik egy 
tanári társaságban a fehér asztal mellé, idegen nyelvszakossal 
beszéltetnek szaktárgya nyelvén, és így próbálják kipuhatolni a 
lehetőség szerint a pályázó összes lelki tulajdonságait.

II. A bemutatkozó tanítások ma divatos gyakorlati kivitele ellen 
azonban több kifogást említenek fel a válaszoló pedagógusok, mert 
a részletekben fontos szempontok vannak, amiknek elhanyagolása 
már súlyos hiba vagy sérelem.

Ilyen először is az, ha a pályázó nem „ismeretlen“ . Konkrét 
eset van rá, hogy olyan tanárt, akit egyházi főhatósága, az egyház- 
kerületi középiskolai felügyelő, a maga igazgatója jól ismertek, és 
tanári munkájával meg voltak elégedve, próbatanításra hívtak ber 
noha ezen előnyösen kiemelt tanári működéséről egyéniségét rész
letesen és tárgyilagosan jellemző iratot csatolt be pályázatához. 
Ez esetben a próbatanítás teljesen felesleges volt. Hiszen szak
emberek minősítésére lehetett támaszkodni, mégpedig kebelbeliek 
adták ezt, akiknek tárgyilagosságában, elfogulatlanságában nem volt 
ok kételkedni.

Másodszor, ha a pályázó már állásban van, helytelen a próba
tanítást a pályázó székhelyén levő saját intézetéből egy másik, ide
gen intézetbe áthelyezni. Ha egy tanár beugrásszerűen átvesz egy 
merőben ismeretlen osztályt, ahol sem a növendékeket s azoknak 
színvonalát nem ismeri, sem az elvégzett anyaggal nincs tisztában, 
akkor valóban hiányzik az a személyi és tárgyi alap, amire a próba
tanítását csak félig-meddig szilárdan is felépíthetné. Egy ilyen kísér
let sikerülhet ugyan, de ez nyilván merő véletlenség lesz ; ellenben 
egy cseppet sem lehet megütődni azon, ha a próbálkozás csődöt vall. 
Mert elvárható ugyan, hogy ha a tanár biztos volt saját iskolájában 
az anyagnak a tudásában, annak átadásában, s határozott, biztos
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a fellépésben és fegyelmezésben, akkor annak kell lennie a bemutat
kozó tanítás alkalmával is, de mégis csak pontosabban, helyesebben 
és igazabban tudja megítélni a bíráló bizottság valakinek a tanítói 
készségét, annak eredményét és egész nevelői hatását, ha az illetőt 
saját intézetében, a szokott körülmények között, mintegy a maga 
fészkében figyeli meg és hallgatja meg tanítását, hiszen ott a bizott
ság rendelkezésére állanak az iskola összes adatai (dolgozatok, 
osztályzatok, a tanár írásbeli munkái stb.).

Harmadszor természetes követelmény, hogy az a bizottság, 
amely előtt a próbatanítás lefolyik, és amelyik erről ítéletet mond, 
szakemberekből, hozzáértőkből álljon. Bizonyos mértékig kigúnyo
lása, de mindenesetre súlyos céltévesztése az egész eljárásnak egy 
olyan bizottság kiküldése, amelyik akár kisebb, akár nagyobb részé
ben laikusokból sorozódik. Ez olyasféle hiba, mintha kuruzslók tar
tanának consiliumot egy súlyos beteg felett. Ki mihez nem ért, nem 
mestere az annak — mondja a közmondás, és ez ebben az esetben is 
igaz. Tisztelet adassék tehát minden egyéb szempontnak és érdemnek, 
amik egy tanárválasztásnál érvényesülni akarnak, de ha próba
tanítás útján kívánják a legmegfelelőbbet kiválasztani, akkor a bírá
lók legyenek is képesek ezt a tisztet szakértelemmel ellátni.

A próbatanítás bírálóbizottságának összeállítására vonatkozó
lag igen érdekes tervet ajánl Sarkadi Nagy János. A tanárválasztás 
továbbra is az iskolát fenntartó egyházak joga maradjon, de a meg
választásra érdemes pályázókat egy szakértékből álló bizottság 
jelölné ki az egész egyházkerületben. Ennek a bizottságnak tagja 
lenne a pályázathirdető iskola igazgatója és a hirdetett tanszaknak 
egyik ottani tanára. Állandó tagja lenne a debreceni tanárképző 
megfelelő szakos előadó tanára az egyetem pedagógiai tanárával 
együtt. A bizottság elnöki tisztét a mindenkori egyházkerületi fel
ügyelő töltené be. Ez a bizottság a pályázók oklevele, szolgálati 
bizonyítványa, titkos minősítése és egyéb okmányai alapján válasz
taná ki, hogy kiket tart meghallgatásra alkalmasnak. A próbataní
tást pedig az illetőnek saját iskolájában hallgatná meg a bizottság 
előzetes bejelentés nélkül. A legjobbnak talált pályázókat kijelölné 
a bizottság, és a választást e minősítés szerint ejtené meg az iskola- 
fenntartó.

Nem tartja nehézkesnek ilyen bizottság összeállítását. A pályá
zatot hirdető iskolának érdeke kívánja, és ezért az illető tanári kar
nak azt kötelessége vállalni. Az egyetemi professzor és a tanárképző 
tanárának bevonása szintén nem lehetetlen. Hiszen őket is át kell 
hassa a református tanári nívó emelésének gondolata. Nagy előny az 
6 részvételük, hiszen esetleg volt tanítványaikról lesz szó, akiknek 
értékét régtől fogva ismerik. Az meg csak természetes, hogy az 
egyházkerületi felügyelő lenne az elnöke, mint akinek a kerület 
összes tanárait ismernie kell.

Ennek az eljárásnak az alkalmazása semmi sérelmet nem jelent 
az autonómiára, sőt teljes megnyugvást adhat az autonom iskola
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felelős tényezőinek az ilyen szakemberekből álló bizottság lelki- 
ismeretes ítélete : „Ezt válasszátok meg, mert ez a legérdemesebb !“ 
Az ilyen bizottsági ítélet nem jelenti az egyetemtől kiállított bizo
nyítvány felülbírálását, de nem lehet sértő a pályázóra sem. Hiszen 
szakemberek állapítják meg, hogy a jelölt felhasználta-e kellő
képpen az egyetem által adott indítást. A Tanárvizsgáló Bizottság 
oklevele ugyanis csak azt igazolja, hogy a tanárjelölt megkapta-e a 
szakképzettséget és a pedagógiai ismereteket, most már az illető 
egyénisége szabja meg, hogyan alkalmazza ezeket és miként tölti 
meg élettel. A bizottság pedig csak ezt vizsgálja.

Viszont ha tanári álláshoz ilyenformán juthat valaki, ez az 
egész református tanárságnak értékemelkedést jelent. Egyrészt 
azért, mert csak az igazán arravalók lehetnek tagjai, másrészt mert 
így tulajdonképen maga a tanárság határozza meg, hogy kit tart 
méltónak a maga sorába iktatásra. Ez lesz az igazi autonómia, ami
kor magunk állapítjuk meg, hogy ki méltó és ki nem tanári állásra.

Negyedszer feltétlenül szükséges, hogyha próbatanítás volt, 
akkor a választás annak eredménye szerint eszközöltessék. Ez 
szinte feleslegesnek látszó megjegyzés, de az élet és a tapasztalat 
igazolja, hogy mégsem egészen hiábavaló ennek a feltételnek han
goztatása. Az szükségszerű következménynek mutatkoznék egy 
próbatanítási előzmény után, hogy a conclusio szigorúan és pontosan 
alkalmazkodjék a praemissákhoz, de — sajnos — megesett már, 
hogy a bírálat egyhangúlag elismerte egyik vagy másik próbata
nítás kiválóságát, mégis a választás tényleges eredménye egészen 
más lett. Nevetségessé válik a bemutatkozó tanítás abban az eset
ben, ha puszta formasággá lesz, ha pl. rokoni kapcsolatok, vagy más 
szempontok alapján előre lehet tudni, hogy uramöcsémet minden 
rossz tulajdonságával együtt akkor is meg fogják választani, ha vele 
szemben egy tanítómüvész pályázik is.

Végül pedig ha valamilyen elháríthatatlan ok folytán a bíráló 
bizottság nem tud kiszállni valamelyik pályázónak az iskolájába 
meghallgatni egy óráját, vagy a pályázónak nincs még sehol sem 
állása, s így kénytelen az állásthirdető intézetbe elutazni bemutat
kozó tanításra, akkor ennek az intézetnek számot kell vetni a reá
háruló kötelességgel is, és meg kell téríteni a pályázóknak a próba
tanításukkal kapcsolatban felmerült összes költségeit. Ez olyan 
méltányos kívánság, aminek jogosultságát senki nem vonhatja két
ségbe. A magyar tanárság még működő sorban is nagyon szegény, 
az állástalan pályázók pedig valóban képtelenek egy-egy próba
tanításhoz szükséges anyagi áldozatot meghozni. De nemcsak azért 
fontos a készkiadások megtérítése, mert a pályázók nagyrészt anya
giakkal küzdő fiatalemberek, hanem azért is, hogy lássák munkájuk 
megbecsülését, és ne csak a „most vagy soha !“ szorongó érzésétől 
meggörnyedve álljanak egy kegyetlen ítélőszék elé, amely élet-halált 
osztogat, vagy legalábbis pénzt, időt és energiát vesz el minden 
ellenszolgáltatás nélkül a reszkető reményen kívül.
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Ideiktatom példaképpen a nagykőrösi református gimnázium 
igazgatójának válaszából szóról-szóra azt a részt, melyben leírja, 
hogy miképpen jártak el a legutóbb rendezett bemutatkozó próba
tanításaik alkalm ával:

„Kötelessége az intézetnek megtenni és megadni mindent, ami 
a jelöltnek érthető idegességét tompítani, nyugalmát fokozni és 
előmozdítani van hivatva. Ezen szempontok figyelembevételével 
rendeztük meg 1935 júniusában az első ilyen bemutatkozó előadást 
a következőképpen. A 15 pályázó közül részint az oklevél és mellék
letek, valamint a beadott és időközben beszerzett információk alap
ján a tanári kar javaslatára hozott igazgatótanácsi határozat foly
tán meghívtunk négy jelöltet s öt nappal előbb közöltük velük a 
tárgykört, amiről — s az osztályt, ahol tanítaniok kell, valamint 
az intézetünkben használt tankönyvek jegyzékét. Év végéről lévén 
szó, közvetlen a vizsgák előtt, a kitűzött tételek mindkét tárgyból 
a következő tanév tananyagának első tételei voltak, s feltételezték az 
előbbi tanév anyagának az elvégzését, illetve tudását. Mivel az elő
adások mindenikén az egész tanári kar teljes egészében, az igazgató- 
tanács és egyházi elnökség tagjai részben jelen voltak, ezért a rendes 
előadásokat szüneteltettük, s a kitűzött nap megfelelő órájára csak 
azt a két osztályt rendeltük fel, amelyekben az előadás tartását 
kijelöltük. Tekintettel arra, hogy négy előadónak, ill. pályázónak 
a tanítását kellett meghallgatni, mindkét szaktárgyra személyen
ként egy-egy félóra jutott. A teremben egy időben csak egy pályázó 
tartózkodhatott, a többi három a tanári szobában várt sorára. Az 
egymás előadásáról való kizárás azért volt szükséges, hogy így min- 
denik előadónak metodikai és didaktikai felfogása a másiknak ked
vező vagy esetleg kedvezőtlen befolyásától mentesen, teljesen 
szabadon érvényesülhessen. S az előadások alatt és után beigazoló
dott, hogy előrelátásunk és óvatosságunk ha nem is volt feltétlenül 
szükséges, de nem is volt fölösleges.

Az előadás tartamára az előadónak rendelkezésére bocsátottuk 
azokat a taneszközöket, amiket kértek (térkép, földgömb stb.).

Az ugyanazon napon délután m egtartott tanári gyűlésen csak
nem egyöntetűen mutatkozott meg a kartársak véleménye az egyik 
jelölt javára. Ugyanide vágott az igazgatótanács határozata is. Mind
két fórum megállapította a másik három előadóban mutatkozó érté
ket, de kiemelt közülök egyet, akinek oklevele dícséretes-jó, de 
általános és viszonylagos értékben kiemelkedett a többiek közül.

Előadásán tapasztalt tudása, átadó képessége, fegyelmező kész
sége, párosulva az oklevél adataival s a beszerzett információkkal, 
együttesen közrejátszottak abban, hogy csaknem egyhangúlag meg
választott kartársunkként üdvözölhettük sorainkban. Hozzá s műkö
déséhez fűzött reményünkben eddig nem csalatkoztunk. Jó tanárt, 
jó kollegát nyertünk benne. S végeredményként megállapíthatjuk, 
hogy érdemes volt a bemutatkozó előadásokat megtartanunk.“

Az elmondottak alapján a bemutatkozó próbatanításokra vonat
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kozólag beküldött véleményeket a következőképpen lehet röviden 
összefoglalni.

1. A tanárválasztásokkal kapcsolatos próbatanítás megren
dezése elvileg üdvös intézkedés különösen ott, ahol a régi patriar
chális időkre emlékeztető helyi jellegű érdekeltséggel, rokonság vagy 
egyéb összeköttetés folytán agyonprotegált, de kisebb értékű pályá
zóval szemben fontos, hogy megszólaljon a szakemberekből álló 
bizottságnak a legkiválóbbnak talált pályázó érdekében megnyilat
kozó komoly véleménye.

2. Az ilyen próbatanítást minden tanárválasztásnál kötelezővé 
tenni, tehát mintegy törvénybe vagy szabályrendeletbe iktatni nem 
volna célszerű. Az egyes fenntartótestületekre lehet bízni alkal
mazását. Ha úgy érzik, hogy szükségük van rá, ám rendezzék meg, 
ha pedig nélküle is megnyugtató választást tudnak ejteni, akkor 
mellőzzék.

3. Csak kezdő és fiatal, ismeretlen és máshonnan való pályá
zóknál helyes a próbatanítás megkívánása, de azoknál, akik már 10—20 
éves tanári múltra nézhetnek vissza, s akiknek működéséről a leg
illetékesebb hivatalos felügyelet esetleg már sok ízben elismeréssel 
nyilatkozott, a próbatanítástól el kell tekinteni.

4. A már állásban lévő pályázókat leghelyesebb saját iskoláik
ban, saját tanítványaik között meghallgatni, ha igazabb és való- 
szerűbb véleményt akarunk róluk alkotni.

5. A bíráló bizottságot csak komoly, szakértő pedagógusokból 
szabad összeállítani, és annak ítéletét zsinórmértékül kell használni 
a végleges döntés meghozatalánál.

6. Az állást hirdető iskola tartsa kötelességének megfizetni 
azon pályázó tanároknak készkiadásait, akiket vidékről behívott 
bemutatkozó próbatanítást tartani az intézet egyik osztályában.

Az ilyen becsületes, tiszta szándékú óvatossági eljárás senkinek 
sem árt, nem törvénytelen, sőt ha előre jól megfontolt és megszabott 
feltételek mellett történik az alkalmazása, és a felelős tényezők a 
legkomolyabban ragaszkodnak a tárgyilagosan leszűrt eredmény 
útmutatásához, akkor mind az egyes iskoláknak, mind a valóban 
arravaló tanároknak sok hasznuk van belőle.

Debrecen. Kun Sándor.

Luther szelleme az iskolai nevelésben.*
„Amely életet még e testben élek, azt is 

a Krisztusban, az Isten fiában való hit
ben élem.“ (Pál lev., Galil. 2, 19.)

Egy embernek életére legjellemzőbbek a tettei. Régi, megcáfol
hatatlan nagy igazság ! Ezek a tettek természetesen különféleképpen

* Az Ev. Tanáregy isület 1935 nov. 14-i felolvasó ülésén elhangzott előadás.
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jelenhetnek meg előttünk: akár közvetlen, személyes munkában, 
amelynek külső jegyei is vannak, s azok határozzák meg véglegesen 
a tettek értékét, akár közvetett pozitív munkában, amikor is gondola
tai, érzései a köz számára írott művekben terjednek el, s válnak 
lüktetőivé egy új világnézetnek. Kétségtelen, hogy ez utóbbi hatal
mas erő, s szinte nélkülözhetetlen egy idő múlva az eszmék tovaterje
désére és rögzítésére, de az is kétségtelen, hogy ez a pozitív erő, 
a maga közvetett hatásaival és benyomásaival csak gondolkodtat, 
de cselekvésre és tettre nem buzdít — csak megértet, de tettvágyat 
•csak kevesekből válthat ki. Ez az oka annak, hogy oly sok gondolat 
•és új eszme parlagon hever és megvalósításra vár, olyanokra, akik 
élettel fogják tudni dokumentálni ezeket. Az ilyen pozitív erő volta
képpen csak negatív tevékenységet vált ki belőlünk, illetve mondjuk 
azt, az emberek nagy részéből, s ezért a közös gyakorlat hatása kisebb, 
mint azé, amely a közvetlen erőből, a szubjektív érzésből táplálko
zik. Mert az ilyen közvetett eszmékből táplálkozó ember objekti
vitása a legtöbb esetben odáig fog jutni, hogy észre sem veszi azokat 
a  tényezőket, amelyek a temperamentum, a szív, a lélek érzéseit 
hívják életre, s elhalad mellettük a nélkül, hogy egyetlen pillanatra 
is felocsúdnék tárgyilagosságából. Míg az, akinek ténykedése, élete, 
munkássága a pozitív tevékenység külső mezején is lezajlik, s elveiért, 
elgondolásaiért harcba is száll, s többé-kevésbbé eltekint azoktól 
a  történetileg talán megállapított, a fejlődéstörvényektől meghatáro
zott úttól, s egyedül a szubjektív benyomások magas erkölcsű elgondo
lásaira épít, az maradék nélkül írta be lelkét és egész ténykedését 
nemcsak a jövő történetébe, hanem olyan erőt ta rt kezében, amellyel 
hatalmasat tud lendíteni egy nemes ügyön minden tekintetben.

Korunk pedig a tettek kora ! Mégpedig a pozitív tettek kora, 
olyanoké, amelyekben a belső elgondolást a külső élet is százszázalé
kosan kell, hogy igazolja. Korunk épp azért fordul szembe a régi 
világgal, mert azt hiányolja, hogy a szép elvek és még szebb elméle
tek dokumentálása az életben mindig elmaradt, s a szó és te tt két 
különböző értékfogalommá változott, sőt a szó több volt, s elég is 
volt, míg a te tt majd mindig e lm arad t! Vájjon e tekintetben nin- 
csen-e nagy adóssága a múltnak — megállapítani most nem a mi 
kötelességünk. Csak egyetlenegy gondolatot vetünk most fel : Sok
szor hallani és megrovással beszélnek is róla, hogy az ifjúságot 
a sportok mennyire érdeklik, s szinte sportőrületnek tartjuk ezt 
a tényt. Kissé mélyebben tekintve ebbe a „sportőriiletbe“, meg kell 
látni, hogy az ifjúság a sportokban éppen a tetteket keresi, s vágyódva 
vágyódik feléjük, mert a teljesítmény és tett imponál neki. Vájjon 
az ő hibájuk-e, hogy szellemi, erkölcsi téren ezt az ,,őrületet“ nem talál
hatjuk meg bennük, s nem éppen azt kell-e okolni, hogy szellemi és 
erkölcsi téren a tettrekészség vagy teljesen elmaradt, vagy csak elmél
kedéssé változott. Ez pedig természetesen nem kelthet érdeklődést 
a mai ifjúságban. Igenis állítjuk azt, hogy a szavak és tettek teljes 
kiegyenlítő egyensúlyba hozása a kor egyik legfontosabb követel-
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menye ! Nem csoda éppen azért ma, hogy szavak helyett tetteket 
követelnek az élet minden ágában, a vallásos életben épúgy, m int 
a politikában és nevelésben is. S így mindegyiknek az lesz az ideálja, 
aki a pozitív tettrekészséget valósítja meg, és tettekben beszél és 
nem szavakkal ! Tehát csak tettekkel lehet nevelni ma is, s nem erkölcsi 
tételeknek az ifjúsággal való puszta szembehelyezésével.

Luther fellépését, életét is ez a tettrekészség jellemzi a legjobban. 
Határozott erkölcsi öntudatában száll szembe a kora ferde vallásos 
elgondolásaival és krisztusellenes tetteivel, s erkölcsi öntudatosságá
nak legjellemzőbb momentuma épp az, hogy e ponton is egyéni 
lelki fejlődésen megy keresztül — éppen abból a rendből nő ki, 
amely ellen szavát legerősebben felemeli. S ebben nemcsak szubjek
tív tényezők játszanak szerepet, hanem ezeknek a tényezőknek 
még erkölcsi alapjuk is van, a krisztusi evangéliumban. Ő azon
ban ezt a krisztusi evangéliumot nem a korabeli vallásmagyarázók 
felfogása szerint, hanem az alapelem mindenkori figyelembentartása 
mellett igyekszik gyümölcsözővé tenni a maga és a világ számára. 
Öntudatosságának tehát van mély alapja, amelyet azonban alapos 
tanulmányozással és lelki erővel sajátít el s rögzít meg lelkében. 
Ez az erkölcsi öntudatosság olyan páratlan világot tá r elébe, amely 
nemcsak szép, gazdag és élvezetes, hanem amelyért minden ener
giáját sem rest feláldozni. S ennek az erkölcsi öntudatosságnak 
igazi alapja a Szeretet ! „Mert ha a szeretet alapján ítélsz, nagyon 
könnyén fogsz tudni minden dologban határozni és ítélni, minden 
könyvek nélkül. Ha azonban szem elől téveszted a szeretetnek 
és a természetnek törvényét, sohasem fogod eltalálni az ítéletet, 
hogy az Istennek tessék, még ha összes jogi könyveket és jogászokat is 
felfaltad volna. Hanem annál nagyobb tévedésbe ejtenek, minél 
többet okoskodol. Egy jó ítéletet nem szükséges és nem is lehet 
könyvek alapján hozni, hanem elfogulatlan belátás alapján, mintha 
semmiféle könyve nem léteznék. Ilyen elfogulatlan ítéletet hoz a 
Szeretet, a természet törvénye, amellyel minden értelme telve van. 
A könyvekből csak bonyolódott és ingadozó ítéletek erednek“ — 
írja a világi felsőségről 1523-ban készült iratában.

Ez a szeretet hitvallása a nevelésnek, legfontosabb sarkpontja. 
Szeretet nélkül nemcsak igazi nevelés nincs, hanem még kevésbbé 
igazi erkölcsi öntudat fejlesztés. Mert az nem lehet erkölcsi öntudat 
fejlesztés, hogy bizonyos paragrafusokat tüzön-vizen keresztül érvé
nyesítünk, esetleg a nevelés tárgyának, a gyermeknek megbélyegzé
sével, letiprásával, és ugyanekkor nem gondolkodunk arról, hogy 
a gyermek az erkölcsi öntudatosságot elérhesse. Mert nincsenek 
itt valóban formák, paragrafusok, melyek ezt a felemelkedést meg
határozzák, csak egyetlenegy tö rvény : a szeretet parancsa, ami 
megértést is jelent, megítélést és nem ehtélést, s ennek át kell járni 
egész életünket és nevelésünket. S ezzel a Szeretettel dokumentál
hatjuk a legjobban, hogy minden körülmények között, minden lehe
tőségben nemcsak hivatásunk magaslatán állunk, de a legnagyobb
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erkölcsi erőnek is osztó és részesítő birtokosai vagyunk. Mert van-e 
nagyobb hivatás a nevelő előtt, mint Krisztus istenarcát, a szenvedés
ben és fájdalomban is szeretettől sugárzó arcát felmutatni a jövendő 
nemzedék előtt, hogy lássa belőle is azt a magasabbrendűséget, 
ami szívét-lelkét eltölti. Van-e nagyobb ajándék és szebb élet, mint 
mindig ezt a gazdagságot kivetíteni magunkból és szétárasztani 
a jövő nemzedék leikébe? Mert milyen nagy igazság rejlik abban 
a lutheri mondásban is : „aki nem tud elnéző lenni, az nem tud kor
mányozni. Ez okból az legyen a szabálya, hogy ahol az igazságtalan
ságot nem büntetheti a nélkül, hogy egy nagyobb igazságtalanságot 
el ne kövessen, ott engedjen jogából, bármennyire méltóságos is 
lenne érvényesítése, mert nem arra kell tekintenie, mi az ő kára, 
hanem arra, hogy milyen igazságtalanság származik ebből másokra!“ 
S valóban a szeretet megköveteli azt, hogy elnézők is legyünk, s a szere
te t érzésének mindenkori előtérbehelyezésével ítéljük meg a nevelés 
minden szakaszát.

Kétségtelen tehát, hogy szeretet nélkül nincs evangélikus hit 
sem, a szeretet a legnagyobb és leghatalmasabb parancs a lutheri 
szellem követésében. Ennek kell minden szavunkban és ténykedé
sünkben legelői járnia ! Ezzel kell mindent dokumentálni, különben 
nincs igazi lutheri szellem sem lelkűnkben, sem tevékenységünk
ben. S csak ezzel a szeretettel tudunk igazi erkölcsi öntudatot is 
nevelni, paragrafusok nélkül, mert a szeretet parancsa az erkölcsi 
öntudatnevelés legjobb eszköze. Ahol szeretet van, o tt jóság is van, 
s az erkölcsi öntudat a jó körében nemesedhetik meg !

És valljuk meg azt is, hogy ennek a szeretetnek az építő munká
jával olyan erkölcsi öntudatot ébreszt Luther kortársaiban, olyan 
forradalmat készít elő, amely nem dogmatikus parancsok elé állítja 
az embert, hanem rávezet, ránevel mindenkit a leghatalmasabb 
parancs : a szeretet szavának erkölcsi követésére. Ez az evangélikus 
hitnek minden egyéb hittől elválasztó mozzanata is : nem törvénye
ket ad és ír elő, hanem az emberben fejlődő jónak és szépnek kiépí
tését kívánja a tettekben. I tt nincsenek formai szabályok, csak ter
mészeti törvény, amely a jóból indul el, és a Szeretetben a leghatal
masabb erkölcsi öntudathoz vezet.

A lutheri élet eme tényeken alapuló határozott iránya magából 
termeli ki az őszinte színvallás és jellemesség másik alapvető lutheri 
tulajdonát. Aki szeret, s akinek szívében a jó, a szeretet diadalmas
kodik, annak nincs oka sohasem félrehúzódni, alakoskodni és távol
ból szemlélni az eseményeket. Luther maga is a szeretet szavával 
állt mindig a porondra, hogy az igazságot hirdesse, és az igazságnak 
szava mellett állást foglaljon. Annak, aki megértő, és szerető, sohasem 
kell titokba burkolóznia, s a határozott színvallástól menekülnie. 
Felesleges ezt Luther életével igazolni, minden tette  és lépése a szín
vallás és jellemesség nyílt példája. E tekintetben sem lehet más 
a tanítómester, csak a lutheri szellem, a jellemesség és nyílt szín
vallás határozottsága. Hogy pedig ennek minő maradandó hatása
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van az életben, nem vitás, és ha nem is mindig határozottan oppor- 
tunus, vájjon ezért revízióra szorul-e? Nem 1 A határozott jellem 
és színvallás — a szeretettől átfűtve — jóval erősebb minden világi 
hatalomnál, mert erkölcsi öntudatában legyőzhetetlen. S ezt egy 
nevelőnek sem szabad szem elől tévesztenie, legkevésbbé az evangé
likus nevelőnek, akinek e tekintetben olyan példaképe van, m int 
Luther. I tt is az élettel való dokumentálás a legjobb tekintélynevelő 
és — szerző tényező !

De mind a Szeretet, mind a jellemesség és színvallás megköveteli 
tőlünk, hogy minden cselekedetünk mindig az emberi közösség javáért 
történjék. Mert ,,ha van szava a Szeretetnek, ha van közössége a lé
leknek, ha teljessé akarjátok tenni az én örömömet, úgy hasson át 
titeket egyazon érzület, egyazon egymás iránt való szeretet, szolgál
játok egymást, senkise nézze a maga hasznát, kiki csak a másét 
és azt, amire a másiknak szüksége vagyon“ — írja Pál apostol a 
filippibeliekhez. S manapság az önzés korában és önző cselekedetek 
felburjánzásában, de az anyagi és szellemi nyomor korszakában is, 
van-e az életnek és a nevelőnek nagyobb parancsa, mint az önzet
lenség tettrekész dokumentálása. „Mert amely cselekedetnek nem az 
a célja, hogy másnak szolgáljon, hogy a saját akaratát megtagadja — 
az nem igazi keresztyén cselekedet. Mert a keresztyén ember nem él 
önmagában, hanem a Krisztusban és felebarátjában. Krisztusban 
a hit, felebarátjában a szeretet éltet. A hit által felemelkedik Isten
hez, önmaga fölé ; Istentől alászáll ismét önmaga alá a szeretet által, 
s mégis isteni szeretetben marad mindvégig“ — írja a keresztyén 
ember szabadságáról készített röpiratában Luther. S ez a parancs 
és jellemvonás ma aktuálisabb mint valaha. Mert a becstelenség és 
hűtlenség számtalan fegyverével és lehetőségével minden felebaráti 
érzést kiüldöztünk az emberekből, és egyenesen arra neveltük rá ember
társainkat, hogy egyedül önmagukban keressenek értékes tulajdo
nokat az életszerepük továbbvitelére. Hogy ez mit jelent, felesleges 
részletezni, elég talán rámutatni arra, hogy sem a nemzeti kötelessé
geket, sem az embertársi feladatokat a becsület és hűség igazi er
kölcsi alapú revíziója nélkül végre nem hajthatjuk. I tt az iskolára 
nagy szerep vár épp a szociális nevelés kimélyítésénél. Nem volna 
felesleges egyszer erről is evangélikus értelemben részletesebben 
beszélni.

S hivatkozzunk a mellett arra a belső, lelki elmélyedésre, amely 
Luther életének leghatározottabb egyéni jellemvonása, az a vonás, 
amely mindezeket a fentebbi karakterisztikumokat meg is erősíti 
benne? Talán felesleges is, mert a fentebbiek már bőven elénk tárják 
azt a benső szépséget, amely nélkül az erkölcsi öntudat, jellemesség 
és önzetlenség lutheri fokára nem is lehet lépni. Mindennek formai 
meghatározója tehát éppen az a lelkiség lesz, amire ránevelni a jö
vendő evangélikus nemzedéket nemcsak, hogy nem felesleges, de 
feltétlenül szükséges is. De a forma és lényeg mindig együttjárjon, 
mert formák nélkül, tettek nélkül nincs igazi keresztyénség sem.
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Csakhogy, mint a lutheri szellem bármely fentebbi tényező 
nélkül nem ismerhető meg egészen, olykép az ifjúságban el nem 
hanyagolható egyik rész sem, mert az maga után vonná az egész 
szellem kétszínűségét és keresztyén-ellenességét. Keresztyének csak 
minden ízünkben lehetünk, nem állíthatjuk, hogy belül mások 
vagyunk, mint kifelé, mert az élet törvényei mások, mint az elmél
kedéséi, s az ideálizmus más, mint a való élet. Ez a megtévesztés 
talán mindenütt mentő körülmény, de nem olyan hivatásban, mint 
a nevelői, és kivált mint az evangélikus nevelői hivatás. Mert már 
Luther is határozattan kijelenti, hogy a művelődés célja nem a tudás
ismeretekben, hanem a keresztyén jellem kialakításában keresendő. 
A keresztyén jellem pedig tettrekész szeretet, erkölcsi öntudat 
és önzetlen élet nélkül, amely mindenkor színvalló is — el nem kép
zelhető. Erre ránevelni és rávezetni gyermekeinket az iskolákban : 
nemcsak Luther parancsa, hanem az evangéliumé, amelynek a nagy 
reformátor szócsöve és hirdetője volt, Krisztusé, akinek szava és 
tettei 2000 esztendő homályában is a legélénkebben világítanak ! 
Ezek a szavak pedig nem frázisok, nem bombasztok, hanem az embe
riség legmagasztosabb céljai ma is.

íme, Luther parancsa ! íme a lutheri szellem ! íme a célkitűzé
sek, amelyeket meg kell valósítani. Természetes azonban, hogy ezeket 
a parancsokat már maga Luther is élettel ita tta  át, s a kereteket 
be is tudta tölteni a nevelés eszközeivel. Vizsgáljuk már most ezeket 
felül és állapítsuk m eg: melyek ezekből a több mint négyszáz év 
távlatában is aktuális és jelentős szerepűek?

,,A keresztyén iskolák állítása és fenntartása ügyében“ írt 
röpirata nem más, mint az iskolai nevelés szükségességének hangoz
tatása. Nem tanítani, hanem nevelni ! Nevelni az ifjúságot a krisz
tusi erényekre és a keresztyén életre. Már Luther is látja, hogy ,,e té
ren megy minden, ahogy éppen csak mehet“ . Hangoztatja, hogy nincs 
egységes nevelés, pedig ez minden nevelés előfeltétele, s ezt egyedül 
az iskolák valósíthatják meg. Mert látja azt is, hogy a „szülék leg
nagyobb része alkalmatlan a nevelésre és nem tudja, hogyan kell 
a gyermeket nevelni és tanítani. Ezért szükséges, hogy olyan férfiak 
vegyék kezükbe ezt az ügyet, akik a gyermekeket helyesen neveljék.“ 
Valljuk meg, hogy a nevelés terén Luthernek ez a tanítása és elve 
még mindig nem teljesedett be 400 év távlatában sem minálunk. 
Az elmúlt 400 év alatt a középiskolák — csak ezekről beszélünk 
most — sokat tanítottak, sok tekintetben nőttek szinte tudományos 
intézményekké is, de nevelés tekintetében bizony sok kívánnivalót 
hagynak magukban. Csak a magyar középiskolai tanterv történetére 
és anyagára irányítjuk a tekintetünket, akkor jórészt be kell látni 
ezt az igazságot. Újabban sok intézkedés történt és történik, de hol 
vagyunk az egységes nevelési elvtől és gondolkozástól? Jól tudjuk, 
hogy ennek mélyebb okai vannak, s elsősorban a nevelő tanárok 
pedagógiai felkészültségét kellene helyes irányba terelni, és a gyer
mekiélek tanulmányozását a nevelők részére gyakorlatilag is elő
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készíteni. Több pedagógiai gondolkozást és érzést kellene kérnünk 
az új tanárnemzedék nevelésénél, s merjük állítani, inkább kevesebb 
tudományosságot. Gyakorlati kiképzést kellene kiszélesíteni, s az 
elméleti kiképzés egyoldalúságát le tö rn i! E kérdés megoldása nél
kül soha nem juthatunk el az igazi lutheri gondolathoz. De addig is 
a mi evangélikus középiskoláink kell, hogy a nevelést lássák maguk 
előtt a legfontosabbnak, s ne rejtőzzenek kétféle modorba : az egyik 
a szaktárgyait imádattal eltöltő, tudományosságot követelő tanár, 
és az ettől függetlenül élő, pusztán külsőségekre szorítkozó nevelő 
álarcába, mert a kettő sohasem találhatja meg az összhangot, hisz 
a gyermeki lélek nem képes függetleníteni egymástól a két arcot, 
s ha nem látja az egyikkel igazolva a másikat, akkor megrendül, 
és lelkében az egyik vagy másik iránt kétely támad. Az ilyen kétely 
pedig megöli az eredmények legkisebbjét is, mert a tárgy iránti 
kedvet és az egyén kedvelését egymástól olyan szubjektív természetű 
tevékenységben, mint a nevelés és tanítás szétválasztani nem lehet. 
A szeretet és önzetlenség, nyíltság, őszinteség, színvallás és erkölcsi 
öntudat lutheri jegyei, mint szintetikus erők itt is irányadók lehetnek.

Sőt a nevelésben Luther olyan végletbe is elmegy, amit ma nem 
fog még a lelkiismeretes és kiváló pedagógusok mindegyike sem 
magáévá tenni. Mert Luther arra is rámutat, hogy mi öregek csak 
azért vagyunk a földön, hogy a fiatalokért dolgozzunk, hogy őket 
tanítsuk, hogy lelkűkről gondoskodjunk, s őket minden állásra keresz
tyén, értelmes, hasznos emberekké kiképezzük, azaz az öregek 
egyetlen hivatása : a fiatalokért élni ! S ezt nemcsupán az elemi 
iskolákra kell ma értelmezni, hanem elsősorban a Luther korabeli 
tudós iskolákra, a mai középiskolák ősére. Mert ő az egyházi és pol
gári társadalmat óhajtja ellátni megfelelő vezetőkkel, s nem elég
szik meg azzal, hogy a tehetséges embert egyik vagy másik irányban 
kell csak kiképezni. Nem ; az egész embert, mert erős, felelősségteljes, 
jellemes, keresztyén dolgozó emberekre van szükség, minden vonalon 
és minden tekintetben. A részember csak részét őrizheti annak a 
műveltségnek és hatalmas erőnek is, amit keresztyénségnek neve
zünk. Ma pedig egészen keresztyénnek lenni, s a Krisztusi tanokra 
ránevelni az ifjúságot: a legelső kötelesség épúgy, mint Luther 
korában. S ezt egyes tárgyakon belül épúgy, mint egész nevelői 
tevékenységünkkel éreztetni kell.

így az evangéliumi élet elnyerésében Luther fontos eszköznek 
ta rt a a klasszikus nyelvek tanítását. Célkitűzése itt is az evangé
lium megértése és átérzése az eredeti szövegek alapján, mert •—- mint 
mondja — ,,a mi iskolánk most már többé nem pokol és tisztítótűz, 
ahol minket az igeesetekkel és időkkel ggötörtek, ahol éppen semmit 
sem tanultunk annyi vesszőzés, reszketés, szorongás, kínlódás da
cára“. Valóban, ha a klasszikus nyelveket tekintjük, éppen arra kell 
felfigyelni, hogy mindig a szintétikus és nevelő szempont domborod
jék ki itt is, szemben a gyötrő analízissel, amely mint egyetlen cél 
lebegett nem is olyan régen még szemünk előtt, s lebeg talán itt-ott
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még mindig. A klasszikus nyelvek tanítása és általában minden 
tantárgyé a műveltségi szempontok alkalmazása szempontjából, 
de csakis mint szintétikus egység válhatik ma is nevelő-tényezővé, 
s csakis mint ilyen nélkülözhetetlen az egyén és a köz nevelése szem
pontjából. A műveltség nagy értékeit megkedveltetni kell, élettel 
átitatni, nem ezektől elriasztani az ifjúságot a módszer és gyötrő 
formalizmus értelmében.

Általában Luther az iskolákat egész modern szemszögből nézi 
és látja : ,,A világnak a maga világi rendje külső fenntartása végett 
— írja —- szüksége van derék és ügyes férfiakra és asszonyokra, 
hogy a férfiak jól kormányozhassák a világot, a népet, az asszonyok 
rendben tartsák a házat, gyermekeket, cselédséget. Igen, ilyen fér
fiaknak kell lenniük a gyermekekből, ilyen asszonyoknak a leányok
ból. Éppen azért meg kell cselekedni, hogy a fiúk és leányok arra 
jól megtaníttassanak és felneveltessenek.“ Azaz Luther a gyakorlati 
életet sohasem téveszti szem elől az iskolai nevelésben, s átitatja 
egész nevelési elgondolását azzal a tudattal, hogy egyedül az életre 
való nevelésnek van értelme. „Mert hiába tanulták a fiúk 20—30 
évig Donatust és Alexandert, mégsem tudtak semmit — írja —, 
ma egész más világot élünk, más annak folyása.“ Mintha csak ma 
hallanók ezeket a szavakat is, csak Donatus és Alexander helyett 
mondhatnánk más hasonló sok felesleget, amit nevelési szempont
ból nem igen vagy csak kevéssé értékesíthetünk, s csak mint feles 
ballasztot akasztunk a tanulók ismeretkörébe. A lutheri szellem 
tehát meglátja az élet problémáit, s az iskolát az egész élettel össz
hangba hozza, amivel nem fogja az ideális elgondolásokat sem alá
ásni, sőt ellenkezőleg : csak valóraváltani!

Hogy Luther pedig a mai értelemben vett cselekvő iskolának 
I  híve volt, azt is megtaláljuk írásában : „a gyermekeket úgy kell 

tanítani, hogy kedvvel és játszva tanuljanak akár nyelveket, akár 
más művészeteket, históriákat“ — írja, s alapos, ösztönös gyermek- 
lélekismeretről tesz tanúságot, amikor kijelenti : „az ifjúságnak 
szükséges, hogy mozogjon és ugráljon, vagy akármilyen módon el- 
töltse az időt a maga kedve szerint, s nem is volna célszerű, ha ebben 
megakadályoznánk őket. Miért ne állíthatnánk számára hát olyan 
iskolákat is, miért ne vezetnők be őket olyan művészetekbe, amelyek 
a gyermek kedélyét és játékos kedvét is kielégíthetnék?“ És itt 
a művészetek tanítása és kedélynevelés terén elsőrangú szerepet 
biztosít az éneknek, a zenének, ennek a nálunk középiskolában eddig 
oly merően elhanyagolt fontos nevelőeszköznek. Rendkívül lényeges
nek tekinti, hogy könyvtárakat állítsanak fel, amik a mai értelemben 
az iskolai olvasótermek és könyvtárak alapos és tervszerű kiépítését 
célozzák a nevelésnél a lutheri szellem megvalósítása érdekében. 
Mindezt egybevetve : a műveltség minden belső és külső eszközének 
keresztyéni értelemben vett lényeges alkotó elemét az evangélikus 
iskoláinknak érvényesíteniük kell, mert egyedül ezek az eszközök 
valósíthatják meg azt is, hogy Luther szellemében nevelhessünk.
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Az elvi elgondolások és célkitűzések, meg a gyakorlati tervek 
nincsenek tehát ellentétben egymással sem Luther szavaiban és röp- 
irataiban, sem a mai evangélikus nevelés célkitűzésében. Pusztán 
egy kötelesség van : élettel átitatni és élettel dokumentálni mindazt, 
ami Luther elgondolásaiból ma is és mindenkor, míg csak keresztyén 
lélek él és működik, érvényes és jelentős szerepű ! Sőt mondhatnánk : 
csakis ez úton valósítható meg az, hogy keresztyén gondolat és így 
a lutheri eszmevilág irányítója legyen egész életünknek. Tévedés 
volna u. i. azt hinni, hogy mindez ellentétben áll azzal, ami ma közép
iskoláinknak az illetékes tényezőktől is kiszabott helyes és egyetlen 
jó útja : a nemzeti neveléstől. Mert az evangélikus szellemnek egyik 
legjellegzetesebb vonása volt mindig, s Luther egész működésének 
szinte alapja volt : a nemzeti élet megerősítése a keresztyéni gondol
kozással és neveléssel. S maga Luther jelentette ki : „Meinen deutschen 
bin ich geboren, ihnen will ich dienen.“ Nincs egyetlenegy vallásos 
rendszer sem, amely oly mélyen gyökereznék a nemzeti szellemben, 
és annyira össze volna forrva a nemzeti élettel, mint épp az evangé
likus, amely sohasem törekedett, s nem is törekedhetik a maga 
céljai és sikerei érdekében : nemzetköziségre vagy nemzetekfeletti- 
ségre. Az evangélikus szociális gondolat, a jellemesség, az erkölcsi 
öntudat kiépítése is éppen azt követeli meg, hogy a nemzeti élet erői 
párhuzamosan és egyirányban haladjanak mindig a keresztyéni 
gondolattal. A nemzeti élet ereje épúgy a keresztyénségnek, m int 
a keresztyén élet a nemzetinek. Sőt a történelmi megvilágosodásban 
a kettő elválaszthatatlan egymástól, s a keresztyén gondolat rend
szerének komoly erkölcsi szabadságával, amely a fegyelem és szabad
ság szintézisét tartalmazza — ezt a manapság sokszor olyan kétsé
gesen fogadott lehetőséget —, egyedül a nemzeti életre és erőire támasz
kodik távol minden nemzetköziségtől és nemzetfelettiségtől. Ezért 
van Luther szavának ma is olyan nagy értéke a nemzeti életben, 
s még nagyobb a nemzeti nevelésben. Meggyőződésünk tehát, hogy 
a krisztusi eszmék, a lutheri gondolatoknak a reális életbe való vitele 
az egyedüli út egy új nemzeti és egy új erkölcsi élet kialakítására is. 
Nem a keresztyén életelvek puszta ismerete és hangoztatása, hanem 
azoknak a gyakorlása az élet minden területén vezethet el minket is 
erkölcsileg, lelkileg, benső mivoltunkba : a magyar feltámadáshoz.

Ha azt akarjuk már most, hogy a magyar nevelés irányait 
tekintve az evangélikus szellem miben válhatík egy jobb és szebb 
jövő kialakításában gyakorlatilag is az ifjú nemzedék hasznára, 
akkor ezeket a gyakorlati célokat a következőkben foglaljuk össze

1. Az evangélikus szellemű középiskolákban „a nevelői gondol
kozást kell elsősorban felülvizsgálni, s a nevelők előtt az a súlyos 
feladat áll, hogy lelkükön és életükön keresztül kell megjelenniük 
az igazi értékeknek az ifjúság előtt. Az összes nemzetnevelő ténye
zőknek kell ezt végrehajtaniok önmagukon, máskép kell látniok 
a m últat, a világot, az embert, a jövőt, máskép kell felelniük azokra 
a kérdésekre, mintahogy az ősök dicsőségében sütkérező honfi
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büszkeség, az eszménytelen és gőgös tudomány, és az erkölcsi két
színűség feleltek“ . Nem parancsolni az ifjúságnak, hanem őrködni 
lelkűk felett, legyen a nevelő kísérője, hűséges tolmácsa és segítőtársa 
a gyermeknek. így nemcsak lehetőséget ad neki, hogy az erkölcsi 
öntudatosságra emelkedhessék, hanem mi több, odairányítja és vezeti 
a legteljesebb önfegyelemhez. Ez az önfegyelem pedig az őszinte 
színvallás és jellemesség legerősebb támasza lesz, s egyben elősegíti 
a gyermekek szociális érzésének és a nemes felebaráti érzésnek 
diadalmaskodását az egyéni önzésen.

2. Az evangélikus pedagógus személyisége őszintén erkölcsi. 
Nemcsak külsőségekben és törvények adta értelemben, hanem a 
legmélyebb krisztusi morál szemszögéből nézve. Ez az erkölcsi 
személyiség azonban nem a rossz nem tevésében jelenik meg egyedül, 
hanem pozitív értékként : a jó nevében cselekszik mindig, s minden 
te tté t az őszinte Szeretet hatja át. Az evangélikus nevelő, épp azért, 
mert evangélikus, több szeretet hord a szívében, mint bármely más 
pedagógus, és minden tette szeretetből való. Mert Luther szelleme 
éppen abban válik benne igazi világítófáklyává, hogy egyedül a 
Szeretet krisztusi parancsával épít és dolgozik. És ez adja meg neki 
az igazi őszinte tekintélyt is.

3. Az evangélikus szellemű iskolában minden cél az egységes 
nevelés érdekében történik, azaz a testület minden tagja az egyazon 
lutheri gondolkozás követője, ami nem felekezetieskedést jelent, 
sőt a kifejtettek értelmében ellenkezőleg : az emberi élet legszebb 
céljainak megvalósítását. Ezért az evangélikus középiskolában min
dig a lutheri gondolatnak kell győzedelmeskednie, s a nevelés szem
pontjának is a lutheri gondolathoz simulnia. Ez a hivatás pedig első
sorban a testület vezető igazgatójának legfontosabb kötelessége. 
Nehéz feladat, de csakis egyetlen átfogó érzéssel valósítható meg : 
minden egyéni szempontnak az evangélikus nevelés szempontjai 
alá való rendelése ér.elmében. Sohse feledjük, hogy a tanári hivatás 
felelősségteljessége a nevelésen nyugszik, nem az ismeretek széleskörű 
tanításán és követelésén. Ez a nevelési szempont az evangélikus 
iskolákban pedig egyedül a keresztyéni erkölcsök és krisztusi gondo
latok terjesztésében, megerősítésében, rávezetésében található meg. 
A nevelés és tanítás elveinek egysége biztosíthatja egyedül, hogy amit 
az egyik órán tapasztalnak — nem áll ellentétben azzal, amit a másik 
órán a másik tanár részéről megismerhetnek. Nem tárgyi, anyagi 
téren fenyeget itt elsősorban veszedelem, sokkal inkább a tanárok 
szubjektív egyéniségén múlik a lelki egység megvalósítása és fenn
tartása.

4. Az egységes szellemű iskolákban nem lesz kétséges az, hogy 
a tanítás a lutheri szellemben milyen alapon folyjék : kétségkívül 
a lutheri szellemnek és a mai életnek legjobban megfelelő cselekvő is
kolában érvényesíthetők az evangéliumi célkitűzések. Formai hatások 
ezek, de a legtöbb embernél döntő szerepűek. Mert a cselekvő iskolá
ban folyó tanítás az igazi szeretet és tettrekészség jegyében történik,

2
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akár a fegyelmezés, akár a szoros értelemben vett tárgyi tanításra 
gondoljunk is. Erről már annyit értekeztek és annyit írtak, hogy elég 
e szempontból a nemrég sajtó alól kikerült „Korszerű nevelés alap
elvei“ c. hatalmas Wessely-kötetre (pedig W. katolikus v o lt!) rá
mutatni ; ebből mindenki meggyőződhetik, hogy az igazi nevelés 
és tanítás Luther eszményeitől nemhogy távol állana, de éppen 
belőle sarjadt ki. Ez a cselekvő iskola pedig éppen arra tekint első
sorban, hogy a gyermeket nevelje a krisztusi értelemben, és megerő
sítse, kifejlessze benne azokat a tulajdonokat, amelyek értékessé 
tehetik őt az emberi társadalomban, sohasem feledkezve meg a jelle
messég, őszinte színvallás, önzetlenség, szeretettelj esség nemes 
tettekreindító eszközeiről.

5. Az evangélikus szellemű iskolában a vallásos élet elmélyítése 
fontos cél. Az evangélikus iskolában a bibliás ember nevelése közép
pont, amit a vallásoktatás terén tudatosíthatunk a legjobban. 
Ez az a pont, amely ma is evangélikus iskoláink mindegyikében 
a legerősebb, s hatása kétségtelenül érezhető is. A bibliaolvasás 
és magyarázat, a keresztyénség történetének, az egyház tanításainak 
ismertetése, az ének rendkívül fontos, vallásos kedélyt nevelő hatása, 
az egyéni nevelés különösen kedvező lehetősége már sikert biztosít. 
De ne feledjük el, hogy átfogó értéke ennek is csak akkor lesz, ha 
a fentebb említett egységes evangélikus pedagógiai felfogást meg
valósítjuk. Mert a gyermek lelkét, életét, jövőjét nem egy nevelő 
teremti és alakítja ki, hanem az élet, a világegyetem az igazi alakító 
hatalmak. S a gyermek számára az igazi élet : maga az iskola első
sorban, amely egységes hatást csakis egységes, összeműködő, azonos 
módon céltudatos eszközökkel szerezhet.

6. Minden iskolának és így az evangélikus iskolának is egyik 
célja a világot, mint tények rendszerét megismertetni az ifjúsággal, 
és őket öntudatos tényezőként belenevelni a nemzeti kultúrközösségbe. 
Ha igaz, amint nincs is kétség benne : minél magyarabbak vagyunk, 
annál inkább tartozunk bele abba az európai kultúrközösségbe, 
amelyhez nemzetünk életének minden szála fűzve van, akkor ép- 
oly igaz az is, hogy minél erősebben érezzük magunkban azokat 
a krisztusi érzéseket és gondolatokat működni, amelyek Luther szavai
ban és tetteiben ju to ttak  kifejezésre, annál inkább fogjuk magun
kat azzal a sorsközösséggel is együvétartozónak ismerni, amit magyar
nak nevezünk. Ez, mint már részletesen megállapítottuk, sohasem 
lehet az evangélikus szellem kifejlődésének és kifejlesztésének kárára.

Végeredményben a nevelői gondolkozás felülvizsgálása, helyes 
útra terelése, a nevelő erkölcsi személyisége, az egységes szellem 
kiépítése, a tettrekészség kifejlesztése, a vallásos éiet elmélyítése 
és a nemzeti kultúrerők átitatása az ifjú lélekbe pedig az erkölcsi 
és szellemi nevelés diadalmaskodását jelentik a materializmus felett, 
amely anyagiasság korunknak legnagyobb bűne. Csakis úgy érhet
jük el, hogy a spiritualizmus irányító szerepű lesz az emberi életben 
mind a nemzeti közösség, mind az egyén szempontjából és eszköz
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nek tekinti az anyagot, nem célnak, s Krisztust nem hagyja elhalvá
nyítani az élet vaskosságától és anyagiasságától. Ha a középiskola 
és általában az iskolai nevelés átérzi ennek a hivatásnak rendkívüli 
fontosságát, akkor az evangélikus magyar társadalom vezetőkörei
nek nem kell félniök attól, hogy a reverzális kérdésében a következő 
generáció még szabadabb felfogást fog vallani az előzőnél, mert ön
tudatos, tettrekész, becsületes és hűséges, hitében és gondolkozásá
ban színvallóbb és erősebb lesz, s meg fogja tudni különböztetni 
az értékeset az értéktelentől, meg fogja találni a helyes kivezető 
u ta t egyéni élete és a közösség sorsának irányítását illetően.

De nemcsak a jelen sivár helyzetéből vezet ki ez az út, hanem 
sokkal inkább a jövőbe vezet el, ahhoz az evangélikus társadalom
hoz, amely evangélikus jellegével mindig a magasabbrendűség és 
fensőbbség lelki értékeit fogja magában hordani. S e tekintetben is 
méltó lesz az utód elődjéhez, a nagy reformátorhoz : Luther Már
tonhoz.

Jól tudom, hogy mindezeket a részletkérdésekben is fel kell 
dolgozni s gyakorlatilag is hozzáférhetővé tenni. De ez csak részlet
feladat ! Szabad legyen e szempontból éppen a Protestáns Tanügyi 
Szemle legutóbbi számára hivatkozni, ahol az itt felvetett kérdések 
egyikét-másikát gyakorlati szempontból is megvilágították. Elég 
legyen talán, ha Kerecsényi Dezső, Trócsányi Dezső, Kövendi 
Dénes, dr. Horváth Károly, Kapi-Králik Jenő, Csanády Sándor, 
Gacsályi Sándor cikkeire utalok, amelyek e szempontból már igen 
értékes és gyakorlatilag megvalósítható gondolatokat adtak a közép
iskolát illetően. De mit sem érünk, ha ezek csak cikkek maradnak, 
is azokból soha semmit vagy csak keveset viszünk át a nevelésbe 
és tanításba. Jól tudom azt is, hogy mindez nem könnyű dolog, 
még inkább azt, hogy nem sok újat mondtam ez elég hosszúra nyúlt 
értekezésben. Azt is fogom bizonyára hallani, hogy mindez eddig is 
eszménye — sok esetben csak az 1 — és célkitűzése volt az evangélikus 
középiskoláinknak. Szabad legyen erre vonatkozóan csak annyit 
mondanom : Eszményeink mindig voltak, de sajr os csak eszmék 
maradtak, mert ha mindig és minden téren, minden szempontból 
ezt a lutheri lelkületet öntöttük volna bele a nevelés nehéz munká
jába, akkor ma nem volna probléma épp az, amit éppen elégszer 
hallunk : hogyan és mi módon tudnak az evangélikus középiskoláink 
is beleilleszkedni az evangélikus egyház megújító elgondolásaiba? 
Az önmagunkba tekintés és őszinte lelkiismeretvizsgálat feltétlenül 
arra az eredményre fog vezetni, hogy revízióra van szükség. Szerény 
meggyőződésünk, hogy csak ezen az úton valósíthatók meg azok 
a természetes követelések, amelyekkel öntudatos, evangélikus ma
gyar társadalmat alakíthatunk ki. Ez a nemes és nagy cél minden 
nehézséget legyőz, s nem teszi feleslegessé az elmondottakat. Mert 
az eszközöket meg lehet találni, s egyetlen kötelesség csak az, hogy 
a  lutheri szellemhez kell szabni minden pedagógiai törekvésünket. 
Ezek lényeges, de csak részletkérdések, amelyek a nagy szintézis
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ben olvadnak fel. Nem eszményekre való örökös tekintés, azon való 
rágódás, nem az idealizmus, amely könyvek mélyébe elsüllyesztve 
csak elmeindító cél volt, fogja az evangélikus társadalm at is meg
változtatni, hanem egyedül az, hogyha az eszméket gyakorlatilag is 
valóra váltjuk. Luther sokkal kedvezőtlenebb viszonyok között bát
ran váltotta tettekké az eszméit, s csak utódain múlt, hogy azok nem 
alakították ki és nem gyökereztették meg ezeket a parancsokat — 
örökértékűekké.

Ila tíz evangélikus középiskolánkban a túlnyomórész nem is 
evangélikus tanuló, akkor is folytatni kell ezt a munkát, mert az 
evangélikus jelleg nem áll ellentétben azzal, amit általánosságban 
emberi eszménynek nevezünk, sőt éppen az ! Hitünk szerint evangé
likusnak lenni, nem felekezeti kérdés, hanem lelki, szellemi, erkölcsi 
magasrendűség. Erre törekedni, ezt magunkban és tettekben is ki
alakítani manapság nemcsak hazafias kötelesség, hanem általános 
keresztyéni szükségesség is.

Nyíregyháza. Dr. Belohorszky Ferenc.

Tanári közszellem, mint pedagógiai tényező.
Mielőtt református gimnáziumaink mai tényleges szellemi köz

életére vonatkozólag felgyülemlett tapasztalati megállapításaim 
összefoglalását megkísérelném, legyen szabad a következő sorokban 
ezirányú körülszemlélődésemet sine ira et studio megokolnom.

Korszerű, de egyben kórszerű tünet is, hogy a református közép
iskola saját pedagógiai útjának kérdése éppen akkor válik tanügyünk 
középponti kérdésévé, amikor iskolafenntartóink anyagi szempont
ból is döntő határozatok előtt állanak. Korszerű ez a tünet, mert 
mindenki érzi, hogy korunk lezáruló fejezeteit, krízisét éljük, amely
ben az értékeknek az új világba-való átmentése képezi törekvésünk 
tárgyát. Aki többet tud átmenteni a következő korszakba értékeiből 
a jövő építőkockáiul, az győz. A római egyház minden vonalon s így 
iskolai ügyeiben is újjáalakul, hatalmas méretekben építkezik és 
módszereiben is alkalmazkodik az új idők új követelményeihez. 
Ezzel szemben mi csak vagyunk, gazdaságilag sok esetben a tönk 
Szélén, szellemileg pedig — ezt is érzi mindenki — még mindig hátra
lékban azzal a református pedagógiával szemben, amelyet egyház
kerületi felügyelőnk fejtett ki a múlt tanév elején, amely azonban 
inkább csak a soll követelményeit elégíti ki, mint a sein-ét. De kor
szerű is ez a tünet, mert nálunk a felfrissülés jelei — bár csalatkoz
nám ! — szerfelett gyérek, a stagnálás pedig a biológusok szerint a 
betegség jele.

Tiszta helyzetet kell tehát mindenekelőtt teremtenünk, mégpedig 
minden vonalon, anyagiak és szellemiek terén egyaránt. Aki a ver
senyben döntő futamra készül, annak racionalizálnia kell teljes ön
magát. Anyagiak szempontjából : ha egyszer mindent nem vihet
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magával, akkor Csak a legszükségesebbet, de azt aztán vigye ; szel
lemiekben : csak a célkitűzésnek legmegfelelőbb munkamódszerrel 
állhat starthoz. Döntő futam előtt minden nélkülözhető teher aka
dály, de ugyanakkor minden hiány végzetes hiba is.

Az első kérdés : mit vigyünk tehát feltétlenül magunkkal?
Példám van rá, hogy a református iskolafenntartók anyagi nehéz

ségei kisebb városokban igenis aktuálissá tehetik megint a Pókainé 
keserű kérdését : Melyik szeressen, melyiket szeressem? Melyiket 
áldozzam fel a másikért? Melyik a drágább gyermek, az elemi isko- 
lák-e, vagy a gimnázium?

Nem szólva most arról, hogy mind a kettő drága, különösen a 
fenntartás költségeit tekintve, a hangsúlyt feltétlenül arra kell 
helyeznünk, hogy a kérdés eldöntésében csakis egy messzebbtekintő 
tágabb horizontú szempont lehet irányadó, mégpedig a célszerű
ségé. A célszerűség meggondolása alatt az anyagiak ideiglenes könnyí
tésének látszatán túl azt értjük, hogy melyik iskola/okon nevelheti 
az egyház maradandóbb hatással az egyetemes magyar élet szintézisé
hez a nélkülözhetetlen református vallásos jellemeket, melyik fokon 
lehet az iskola igazán jellemképző műhely.

Az elemi iskola a növendékeit lelki fejlődöttségük fokának meg- 
felelőleg bizonyos gépies jószokásokkal indítja útnak. Az iskolás 
évek során szokássá kövesedik a gyermekben az állandó templo
mozás, a kötelező éneklés, az egyház alkalmazottainak kijáró ille
delmes köszönés stb. De éppen mivel csak szokásokról van szó, 
ezeknek természetszerűleg az a sorsuk, hogy őket a serdülés elkövet- 
keztével más, újabb szokások váltják föl, amelyek az ellentét ösztö
nös törvényeinél fogva ellenkező irányúak, s így tetszetősebbek is 
lesznek. S miután az újabb szokások kivitelére az iskolázás meg
szűntével a lehetőség is bekövetkezik, a serdülő már kerüli a temp
lomot ; ha mégis bekerül — mint itt-ott a leventék, muszályból — 
csak azért sem énekel, papnak-tanítónak nem köszön, úrvacsorával 
nem él stb. A serdülő tehát természetszerűleg forradalmár, új szoká
sai elfeledtetik vele az iskolában felvetteket, s városban keresztyén 
ifjúsági egyesületek híján túlnyomó százalékban el is vész az egyház 
számára. Falun más a helyzet. Ott annak esetleges vallásos élet
ritmusa ismét egyházias kerékvágásba lendítheti ; de ez sem az elemi 
iskolák szokásaihoz való visszatérés, hanem a felnőttek életrend
jének az utánzása az ifjúkor beálltával. Nem lelki szükséglet, mint 
ahogyan a korcsma sem az, hanem csupán az ifjúság hasonulni aka
rása a férfiak szokásaihoz.

Mindez természetesen nem az elemi iskolák hibája. A jellem 
csak a serdülés és az utána következő idők folyamán kerül kalapács alá, 
tehát annak a kialakítása egyszerűen kívül esik az elemi iskolák ha
táskörén.

11a tehát a gyermekkor esetében csupán időleges szokásokról 
lehet beszélni, nyilvánvaló, hogy jellemnevelő munkát, sőt kimon
dottan református jellemképzést az egyház csak gimnáziumban adhat
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a serdülés viharain túlkerült és ifjúkorba lépett egyháztagjainak. Tovább 
nem tanulók esetében ezt a munkát csak a keresztyén ifjúsági egye
sületekben végezheti. Az ifjúkorban ju t ugyanis egyensúlyba megint 
a kilendült ösztönös és indulati élet az intellektussal, ekkor kerül 
abba a korába az ifjú, amelyben jellemnek nevezett állandó maga
tartása s ebben református öntudata kialakulhat.

Ha tehát a gimnázium foka felel meg a jellemképzés idejének,, 
magától értetődik, hogy mint legfőbb célt, a református jellemek 
képzését kell a gimnáziumok fenntartása elé célul tudomásul ven
nünk. S ha ez így áll, azt kell megvizsgálnunk, megfelel-e ténylegesen 
református gimnáziumaink mai szelleme ennek a legmagasabb célnak, 
s ha e tekintetben pótolni valói vannak, mit kell cselekednie a reá
következő új napokban. Mert ha a világos célkitűzés elhomályosul, 
s benne a nevelők csak a mindennapok robotját tapossák, az esetben a 
kimondottan református gimnázium fenntartása az egyház számára 
haszontalan lehet, mégha magát a tudományt két kézzel méri is. 
Esetleg lehet kitűnő tanintézet, de a címében a református szó puszta 
díszítőjelzővé lényegtelenedett.

*
A következőkben tehát racionalizálni akarunk. Ehhez képest a 

következő kérdéseket kell a legőszintébben végigvizsgálnunk t 
1. Vannak-e a református gimnáziumoknak külön vonásai közszel
lemüket illetőleg? 2. Ezek a vonások — amennyiben vannak ilye
nek — tényleg kimondott református vonások-e? 3. Hogyan kell 
ezeket megtisztítanunk és korszerűbbé tennünk a fent megszabott 
célok elérésének érdekében?

*
Onnan kell kezdenem, hogy ugyanebben a lapban 1935 márciusá

ban a következő vádirat volt olvasható a református gimnáziumok 
közszellemével kapcsolatban : Egy református gimnázium tanórája, 
módszere stb. nemigen különbözik a nem-református gimnáziumoké
tól, legalábbis intézményesen nem. Amennyiben mégis van a refor
mátus gimnáziumok életének néhány olyan vonása, amely minden 
állami, vagy nem-református iskolától megkülönbözteti, azok nem 
református mivoltukból származnak, hanem egyéb adottságaikból.

Amennyiben itt a tanóra és a módszer mellett az „életének 
néhány vonása“ a latt a közszellem is nevelő tényezőként szerepel, 
annak oka az, hogy legalábbis olyan fontosságú. Hiszen tanulni sok
féle módszer, többféle időtartamú óra mellett is lehet, de helytelen iskolai 
közszellem mellett mindennemű szóbeli oktatás illuzórikussá válik.

A közszellemet pedig, akárhogy is forgatjuk a dolgot, a tan
anyagon túl egy másik fontos nevelő tényező alkotja a diákok szemé
ben, t. i. a tanárok külön-külön és a tanári kar együttesen. Ha tehát 
most a lelkiismeret, mint vizsgálóbíró elé odaültetjük magát a refor
mátus tanárt, valóban a református iskola szellemét vesszük kereszt
kérdések alá. Az alapelv az, hogy református jellemet csak az nevelhet, 
aki maga is református jellem. Vegyük vizsgálat alá a református
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tanárt úgy, hogy a szeretetnek is hadd legyen rajta  mit mentenie, 
de a lelkiismeretnek is maradjon tisztálkodni valója. Hogy senki 
meg ne neheztelhessen, hadd állítsam saját magamat a próbakér
dések elé, mint egyet a református tanárok közül, akit a hivatalos 
felügyelet ta rto tt olyan megfelelőnek, mint másokat. Kezdjük a 
vesszőfutást; aki jónak látja, tartson velem.

1. Keresztyén vallásosság. A hegyi beszéd az én programmom is, 
bár még alig mentem el valakivel az előírt második mérföldre s a 
szemeimet sem vájtam ki az előírásnak megfelelőleg ; szelídlelkűnek 
meg jóakarattal sem vagyok nevezhető. (Keresztyén életgyakorlat.) 
A Krisztus istenségének eszméjével kapcsolatban is inkább csak a 
tan  van a fejemben, köd ül a lelkemen, bár a szívem nosztalgiával 
szereti őt és vágyik feléje. Megváltottnak is nehezen érzem magam. 
Sok a személyes bűnöm, amelyek m iatt diákjaim előtt a torkomra 
forr a szó. Kárhozandónak érzem magamat a kereszthalál dacára is. 
( Dogmatika.) Sokszor érzem magam keserűen az Isten kegyelméből 
kiesettnek, mert életem negatív tanulságai a hátamon csattannak ; 
az isteni igazságot nem életem eredményeiben, hanem eredmény
telenségeiben érzem teljesedni, legfeljebb az utánam következendők 
okulására. ( Kálvin.) Bibliakört vezetek, de belőle körülbelül magam 
távozom a legterheltebb lelkiismerettel. ( Belmisszió.)

Képmutató vagyok tehát? Nem. Hiszen ha hitbeli kérdésekre 
nyíltan kellene választ adnom, bizonyára nem tagadnám gyöngéi
met. De senki sem meri bolygatni ezeket a dolgokat, senki sem kérdez. 
Hitéletemet tehát tudatosság szempontjából bizonytalanság, érzelmileg 
langymelegség, s az akaratot tekintve legfeljebb bizonyos jóindulatú 
keresés jellemzi.

2. Példamutató élet. Templomba az intelligencia számára ta r
to tt  istentiszteleteken kívül a tanulókkal együtt rendszerint csak 
akkor megyek, ha a soros felügyelőség reám esik. (Mottó : ismerem 
a papunk összes mondanivalóit.) Néha ugyan elé rémlik mindezek
nek szabályszerű következménye, hogy t. i. diákjaim is csak addig 
látogatják az Istenházát, amíg sorosak, vagyis az érettségiig. Többé 
feléje sem néznek. D e ...  kényelmességem elhessegeti ezt a felötlő 
gondolatot. Pontosság dolgában? Öt-tíz perccel később indulok 
órára. D ehát... olyan sok a megvitatnivaló kérdés a kollegákkal a 
tanáriszobában, no meg egy cigarettára csak jogom van még a folyo
són, óra e lő tt! (Mottó és magyarázkodás : nem extenzíve, hanem 
intenzíve tanítunk.) Jóízlésem ellen is panasz van? H át a nyakken
dőm kötésébe, hetenkénti borotválkozásaim számába már igazán 
nincs senkinek joga beleavatkozni. Estek ugyan a múltkor kuncogás 
formájában célzások a fiúk részéről pecsétes kabátomra és vasalat- 
lan nadrágomra, amikor az esztétikával kapcsolatban a szépérzék
ről volt szó. . . ,  dehát éretlen tacskók ezek. (Mentség : ők csak a 
külsőt nézik.) Erkölcs ? Nos, hátmögötti fecsegésekre nem adok 
semmit, hiszen akkor folyton csak magyarázkodnom kellene, mint 
pl. a legutóbbi egyke-értekezlet alkalmával is stb., stb. Valóban,
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gyakorlati magatartásom nem fedi egészen a hivatalból ianított elveimet, 
s halkan érzem, hogy ez a kettősség esetleg nullára csökkentheti szavaim 
nevelő erejét.

3. Módszer a tanításban. Kellemetlenek ezek az egymás óráin 
való hospitálások. Én annakidején a mintagimnáziumban gyako
roltam. Most a helyettestanároktól tanuljak? Vagy a nálam is 
ósdibb öregektől? Az én órámra se jöjjön be senki. Egyrészt úgyis 
megvan kinek-kinek a maga egyéni módszere, másrészt. . . néha kényel
metlen helyzetek is adódhatnak elő egy-egy svádára bízott órán. 
(Alapelv : egyéni módszeremből nem engedek.) Belátom, módszer 
dolgában túlteng bennünk az egyénieskedés, s mintha baj volna szel
lemi elaszticitásunk körül is a változó idők közepette.

4. Kölcsönös megbecsülés. De micsoda címen dughatná bele 
kollegám az orrát a fazekamba? Persze, hogy bírálgathasson. No 
hiszen, nekem is megvan a véleményem ő róla : hiszen ő a megtes
tesült egyoldalúság, csak szakkönyveket olvas, azokat is a könyv
tárból ! ( Szűk látókör.) A másik már vett az utóbbi években könyvet, 
összesen vagy huszonötöt, s a közeljövőben el is fogja olvasni őket, 
ha ugyan nem folyik tovább is széjjel az ideje tanításban, dolgozat
javításban, cserkészkedésben, önképzőkörvezetésben, bálrendezés
ben, konferenciázásban, jegyzőségben, szíves vendéglátásban, egy 
kis sportban, zenében, bibliaórákon, hivatalos megjelenésekben. 
( Eljorgácsolódás.) A harmadiknak pénze sincs helyesen művelődni, 
legfeljebb a mozi útján, ahova hetenként két-három pengőt hord. 
( Kultúrigénytelenség.) A többiek? Szintén el vannak maradva a 
világtól. Az egyik pl. orosz irodalmat méltat, díszes közönség előtt, 
de csak feléből-harmadából ismeri Dosztojevszkijt ; megnémul, ha 
az újabb angol irodalomról esik szó; fogalma sincs az elektron
vagy a kvantumelméletről, mert hogy ő filológus, neki az nem kell 
a kenyérhez. (Mottó : mindez nem megszólás, dehát csak nem jár
hatok csukott szemmel !) Mintha kissé túlméreteztük volna az egymás 
bántó bírálgatásának határait, tekintet nélkül arra, hogy minden hibánk 
ellenére is még mindig a társadalom legműveltebb rétegét alkotjuk.

5. Elvi harcok. Hogy miért, miért nem, esetenként változik. 
De megesik, hogy az eredetileg százszázalékosan csak elsőszemélyű 
csoportosulásra hajlamos tanárember alkalmi célokra, ideiglenes 
szimpátia-csoportokba mégis csak összeverődik. Van ilyenkor baja 
az intézethez kerülő fiatalembernek. Nem tudja, kivel miről szabad 
beszélni, kinek veszíti el a jóindulatát, ha másvalakivel szóba áll, 
szóval nincs még tájékozódva az elvi harcok momentán pártalaku
lásai felől. Ez irányban csak a nagyközönségtől nyerhet felvilágosí
tást, mert az bezzeg kitűnően ismeri a helyzetet a helyi vicclapból, 
amely kipellengérezi az egymás számára akasztófát ácsoló gyermek
nevelők béka-egérharcát, és ennek alapján a város csaknem minden 
úriembere, mint volt diák, a kárörömben nyer elégtételt egykori 
szekundáiért.

E nemes vetélkedéseket itt-o tt al-harcok is színezik. Ha pár
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pengős tanulmányúti segélyről van szó, jómagam mint latin-görög- 
szakos, párizsi kirándulást veszek tervbe, kollégám Heidelbergbe 
utaznék sürgősen hitbéli erősödés céljából, úgyhogy szegény angol
szakos kartársam már alig meri beadni angliai útjával kapcsolatos 
kérvényét, hiszen csak helyettestanár. Az érettségi díjak elosztásá
nak kulcsa, a szertárdotációk aránytalan volta stb. mind alkalmas 
tapló a szikrafogáshoz, a felebbezésekhez és a különvélemény-leszö- 
gezésekhez. (Mottó : itt elvekről van szó, azokból pedig nem enged
hetünk !) Az elvi harcok és az ezekkel kapcsolatos csoportosulások 
kiszivárognak a diákok és a közönség köreibe és cseppet sem emelik a 
testiiletek tekintélgét.

(». Köztisztelet. A református tanárt puritánsága és túl egyéni 
gondolkodásmódja a társadalom átlagától meglehetősen elszigeteli. 
A szellemi javak sáfárai nem tartanak igényt arra, hogy bizonyos 
alkalmakkor egy városatyával, vagy egy bankigazgatóval egyazon 
sorban elöl üljenek. A társadalom azután annyira méltányolja 
igénytelenségük elismerésének föltétien igényét, hogy eszébe sem 
ju t őket a számottevő elemek közé sorozni. Ez a személyes igénytelen
ség azonban a katedrának kijáró tiszteletet is elsüllyeszti. A végered
mény az, hogy a közfelfogás a tudós fizikust a mérnök mögé helyezi, 
az irodalomtanár boldog lehet, ha a napilap szerkesztője kezet fog 
vele, s a kitűnő hangú zene- és énektanár helyett a város egy kávéházi 
énekest ta rt zenei büszkeségnek. így azután a tanári igénytelen
ség mikor a személyes köztiszteletre nem reflektál, ugyanakkor 
tudományának, sőt magának a tudománynak a tömeg előtt való 
tekintélyét ássa alá.

Ha egyelőre tovább nem is megyünk, csak a fenti hat pontba 
foglaltakat összegezzük egységes képbe, s ebben a képben mi, akik 
e sorokon vonatkozásokat keresve futottunk végig, magunkra s rész
ben miliőnkre ismerünk : már meg is kaptuk a református tanári 
közszellem mai arculatának vázlatképét. Rikító ez a jellemrajz, de 
legalább hangosan beszél. Egyben azonban ríkató is. Mert így szembe
nézve vele azonnal látjuk a lehetetlenségét annak, hogy ilyen kere
tek között a  célul kitűzött református jellemképzés sikerrel folyhas- 
sék. Amennyiben mégis sikerrel folyik, az csak Isten külön kegyel
mének ajándéka.

összegezve ugyanis a fentieket, a református tanári közszellem 
egyetlen jellemző vonásául a túlzott individualizmust kell meghúznunk 
(benne a kriticizmussal és a demokráciával), amennyiben egyéni és 
közösségi magatartást ez a főjellemvonás jellemzi legfeltűnőbben.

Ennek természetesen történelmi okai vannak. Hiszen annak
idején az egész reformáció a vallásos egyéniség felszabadításának 
jegyében indult meg, ami profán vonatkozásokban azt jelentette, 
hogy emberi függetlenségünk csupán az Úristennel legyen függő 
viszonyban ; az önálló vizsgálódásban, az örök igazságok egyéni 
színezetű keresésében teljesen szabad maradjon. Ez természetes 
reakciója volt a közszellemét Rómából nyerő középkornak, a hierar
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chikus tekintélyen nyugvó, feltétlen önátadó állásfoglalástalanság- 
nak. S ahogyan az ókor vége felé dúló személyes érvényesülési téboly- 
lyal szemben a keresztyénségben jogos hangsúlyozója támadt az 
akkor időszerűvé vált tömegaszkézisnak, úgy a viszonyok további 
alakulásával kapcsolatban a reformáció is törvényszerűleg vetette fel 
úfabb koreszményként az egyéniség jelszavát, s vitte bele ezt innen kezdve 
a református iskolákba vezéreszme gyanánt.

Ezek szerint maga az individuálizmus történetileg szükség
szerű, sőt evangéliumi szempontból is kötelességszerü tényleges 
vonása a református iskolák közszellemének. De útja egyben a refor
mátus jellemnevelésnek is, amely emberileg önálló, Istent lelkileg 
szabadon kereső, független egyéniségeket akar kitermelni hitben, 
tudományban, művészetben, életgyakorlatban egyaránt. Csakhogy 
iskoláink a valóságban fonákul, hibásan, eltorzítva individuális köz- 
szellemüek, mint a fenti hat pontban láttuk is. Rengeteg emberi gyen
geség, az individuálizmus köpenyének ráncaiba meghúzódó, onnan 
annak kakukfiókáiként kikelő gyarlóság vetkőzendő le előbb, hogy 
annak igazi arca felragyoghasson.

De meg aztán a világ kereke is fordult egyet azóta. Sőt a francia 
forradalommal és a világháborúval kettőt is. A fejlődéssel kapcsolat
ban ismét egy új világeszme vetődött bele az emberiség életébe : 
a kollektivitás eszméje. Ez természetesen már ab ovo az individuáliz
mus eszméjére épül, amennyiben a kollektivum nem egyszerűen a 
tömeget, a masszát jelenti, hanem egyéniségek öntudatos önalá
rendelését az összesség közérdekének. (Mintahogy az előbb az aszké- 
zis is szerves előzménye volt a helyes egyéniség-alakulásnak.) Indi
viduumok kellenek e szerint ma is a kollektivitás összetevőiül. Szükséges 
tehát a református iskolák egyéniségeket követelő ősi hagyománya, 
azonban javított kiadásban, az új idők új szellemének megfelelően, 
a mainak „égi mása“ .

Ha tehát a mai közszellem, úgy amint van, ítéletre vonható is, 
igazában leglényegesebb tulajdonságunknak hordozója. Ezért nem el
vetendő, hanem javítandó. Hibás az a következtetés, amelyet sok 
református tanár, tehát bizonyos százalékig a református tanárság, 
tanulságként levon, hogy t. i. egyetlen út az egység felé a visszatérés 
volna a középkorba. Mert ilyen hangok is hallatszanak : De jó volna 
ott, ahol nem szokás választani, ahol bírálgatni nem lehet, ahol 
szavazás nincs ! Hibás ez az álláspont. Hiszen tisztában vagyunk 
azzal, hogy a történelemben visszaút nincsen. A kevesebb jog keve
sebb felelősség elve ma már anakronizmus. Az egyéniség-kultuszt 
történelmi örökségként kaptuk, azt bele kell építeni a jövendőbe is, 
mint legsajátosabb tulajdonunkat.

Hogy a református középiskola betölthesse református egyéni
ségeket képző hivatását, nem a közszelleméből kell kivetkeznie, 
hanem az annak ráncaiba megbúvó gyarlóságaitól kell megszaba
dulnia. Tisztultabb református egyéniségű tanár, tökéletesebb refor
mátus jellemeket nevelhet. De senki más.
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A  m a i h ib á sa n  in d iv id u á lis  szellem ű g im n á z iu m a in k  term e lik  
k i szé th ú zó , v is zá ly k o d ó , soh a  közös fron tra  eg yszívve l-lé lek k e l n em  
á llíth a tó  re fo rm á tu s  közé le tü n ket. V iszo n t c sa k  a közösség érdekeit 
fe lism erő  egyén iségekre é p ü lt re fo rm á tu s g im n á z iu m  ép íth e ti fel a z  
o ly a n n y ira  v á rv a v á r t egyén i m eggyőződésből egységbe forrt egyh áz
tá rsa d a lm a t.

Ha tanári karaink felismerik az új idők fentírt új követelmé
nyeit, református középiskoláink egy jelentős fokkal jutnak köze
lebb ahhoz, hogy a banügy szerény robotosaiból ismét a haladás 
fáklyavivői lehessenek.

Hódmezővásárhely. S za th m á ry  L a jo s .

A Debreceni Tanári Kör 1934 december 20-án tarto tt gyűlésén 
elhangzott elnöki megnyitó beszéd az új tantervvel foglalkozva 
találóan mondja : „tantervi adventben élünk“ .1 Az 1935 VI. törvény 
várakozásunk egy részét valóra váltotta, de tulajdonképpen még 
mindig az egy évvel ezelőtti bizonytalanság jellemzi az annyira 
óhajtott és már majdnem minden tekintetben megvitatott reformot. 
Ezért egy másik ugyané helyről elhangzott elnöki megnyitó azt 
mondja, hogy most meg „átmeneti idővel kell számolnunk“.1 2 Hogy 
hasonlatot használjak, szinte úgy vagyunk ezzel a reformmal, mint 
az az építész, akinek készen van a terve egy épület felépítéséhez, 
meg van hozzá az anyag is (itt az ifjúság), a munkások dologra 
készen várnak (a tanárok), de keresi a felépítés legjobb módját és 
ezért halogatja mindig a munka megkezdését. Éppen e legjobb cél 
érdekében kell türelemmel várnunk.

Várunk is, mert a reform főbb elvei már ismeretesek; ezeket 
pedig nemcsak minden nevelő, hanem minden szülő is a legnagyobb 
örömmel fogadhatja. A Kultuszminiszter úr így foglalja egybe az 
alapelvet : „A nemzetek élete csak úgy lehet egészséges, csak úgy 
haladhat helyes irányban, ha a nemzeti műveltség egysége, a nemzet
hez tartozók v ilá g szem lé le tén ek  egyöntetűsége biztosíttatik. Ennek 
azonban előfeltétele az iskolai n evelés egysége, a közn evelés céltu da tos  
irá n y ítá sa . Törvényjavaslatom az egységes nemzeti világnézet kiala
kításának szükségességéből indul ki, és ehhez képest az iskolai nevelés 
elvi egységének biztosítására törekszik.“3 A hangsúly tehát a n em zeti 
nevelésen  van, szemben az eddigi oktatási célokkal.

Ennek megfelelően ígéret tétetett, hogy a megjelenő utasítások 
a nevelés és oktatás központjába a nemzeti tárgyakat, az irodalmat 
és történelmet helyezik. Nem tudjuk ugyan, hogy ezt a természetes,

1 2 Vitéz dr. Bessenyei Lajos : Általános alapelvek az új tanterv számára.
Lelki egység. Prot. Tanügyi Szemle, 1935. 1., 8—9. sz.

3 A Közoktatásügyi Igazgatás Újjászervezése. Bp., 1935. 21. oldal.
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de eddig kellően mégsem • követett elvet hogyan kívánják érvénye
síteni? Vájjon a más tárgyakkal eddig is meglevő concentratio foko- 
zásával-é, vagy pedig e tárgyak tanítására szánt órák szaporításá
val? Ha csak fokozottabb concentratio les£, akkor egyszerű didak
tikai kérdés, ami a tanár rátermettségétől és képzettségétől függ ; 
ez szabja ugyanis meg, hogy a fizika, földrajz stb. tanár miként 
tudja a maga tárgyát, mint tudományt, belekapcsolni a magyar 
történelem- vagy irodalomtudományba, és ezen intellektuális tevé
kenységgel hogyan tud hatni tanítványai lelkére és ezáltal fokozni 
nemzeti érzését? Ez esetben az eddig is követelt és követett mód
szeres eljárás 'erősebb alkalmazásáról lesz szó ; legfeljebb annyi 
különbséggel, hogy ezzel eddig elsősorban a tudást akartuk egy
ségbe foglalni, nem pedig egységes jellemet nevelni.
. Lehet azonban, hogy nemcsak ebben a formában keresik a 

megoldást, hanem az illető tárgyak óráinak szaporításában is. Ez- 
esetben a magyar és történelem tanárainak régi óhaja valósulna 
meg ; az előbbiek öröme akkor válnék teljessé, ha az egész magyar 
nyelvi és irodalmi tanításunk átszerveződnék, és csakugyan a magyar 
nyelv, stílus és irodalom átélésévé válnék, ne csak tudomány lenne, 
mint eddig volt. (Erről a kérdésről éppen eleget írtak az utóbbi 
időben ; a sok egyező, vagy ellentétes vélemény abban mind egyet 
értett, hogy a mai módszer nem helyes.) Ez esetben a magyarórák 
gazán a legfontosabb nemzetnevelő tényezők lennének, aminek 

révén a mostanában annyit emlegetett és joggal emlegetett tudásbeli 
fogvatékosság is megszűnnék. Ha azonban csak az órák száma szapo
rodik, de megmarad az eddigi célkitűzés és a tanítási anyag, akkor 
talán többet fognak tudni tanítványaink, de számukra az irodalom 
továbbra is tudomány marad és nem fogja lelkűket irányítani. 
Ugvanezt mondhatjuk a történelemről is, ha az esetleg szaporodó 
órák csak a történelem részletesebb ismeretét kívánják meg.

Szeretném hinni és bízom is benne, hogy ezek csak képzelt 
aggodalmak, és a történelem s irodalom igazán nevelési tényezőkké 
lesznek. Erre legfőbb, sőt egyetlen biztosítékunk a reformot ter
vező, végrehajtani készülő és adja Isten, be is fejező miniszte
rünk, akit tudományos munkássága és családjának pedagógiai 
múltja erre egyenes predestinál. A tőle most már hivatalossá te tt 
nevelői elv tulajdonképpen szentesítése református iskoláink év
százados hagyományának, amelynek legfőbb célja volt : minden 
tárgyon keresztül magyart nevelni. Csak örülnünk kell, hogy ez a 
reformátusság magyar fajiságából természetszerűleg következő elv 
az állami köznevelésnek is vezérgondolatává vált.

Ebből a célkitűzésből magyarázható, hogy protestáns részről is 
a legnagyobb bizalommal várják a reformot, noha az Előszó (1935 
VI. törvény) a bennünk nem jó emléket ébresztő Ratio educationisra 
hivatkozik. Közismert ugyanis, hogy ennek végrehajtása ellen a 
protestánsok tiltakoztak a legélesebben még olyan esetben is, amikor 
annak érvényszerzője a saját felekezetükhöz ta rto zo tt; gondoljunk
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Kazinczy Ferenc sok nehézségére és végül is eredménytelen erő
feszítésére. Ez az iskolarendelet valóban ez ellenállás miatt nem 
valósult meg teljességében, bár „kétségtelen, hogy a Ratio dacára 
a protestánsok ellenkezésének önkéntelenül is hatott eljárásaikra, 
mintegy élesztőül szolgált nekik is tanterveik felfrissítésében.“1 
Hogy tehát e ránknézve nem szerencsés hivatkozásból származó 
kellemetlen íznek mindjárt eleje vétessék, hangsúlyozza a fent 
idézett Előszó :5 „Törvényjavaslatom tiszteletben tartja  a törté
neti egyházaknak ősi jogszokásokban és törvényekben gyökerező 
iskolai fenntartási jogát, de egyben ugyanez ősi jogszokások és jog
szabályok értelmében biztosítja a nemzetnevelés egysége érdeké
ben kívánatos és szükséges állami főfelügyelet hatályát.“2 E minden 
felekezeti érzékenységnek is elejét vágó Előszó és a törvény inten- 
tiója okozza, hogy a „leges Homanianae“-t a különböző színű, de 
egy célra törő nevelési körök jó reménnyel várják.

E reménynek alapja a fenti okokon kívül még az a körülmény 
is, hogy a pedagógusok, sőt a társadalom részéről is mind gyakrab
ban hangzott fel a kívánság, hogy a sok, kétségtelenül jóhiszemű 
kísérletezés után a nevelés és oktatásban is következzék már el 
egyszer a nyugalmi állapot, amikor építhetünk és nem csak ront
hatunk, ami az eddigi reformpróbálgatásoknak egyetlen eredménye 
volt. De legfőbb oka a tanügyi reformot váró osztatlan bizalomnak 
az, hogy ennek vezetőgondolata a nevelés, aminek az oktatói célt 
alárendeli azáltal, hogy az egésznek központjául az irodalmat, tehát 
a legszellemibb tudományt jelöli ki, ami mint az ember lelkiségé
nek legérthetőbb és legáltalánosabb kifejezője, legkönnyebben is 
hathat a jövendő generációra.

Szakít tehát az eddigi pedagógiai reálizmussal, amely elsősor
ban és főként tanítani akart ; ennek nagy tudományos eredményeit 
senki sem vonhatja kétségbe ; de viszont senki sem tagadhatja az 
ebből Európa, sőt világszerte bekövetkezett nagy lelki összeomlást. 
A csődbe ju to tt „aetas mechanica“, vagy „electrica“ romjai közül 
a reformtervezet a legjobb és legnagyobb elméktől várt „aetas 
humana“ elé harangoz. Ez az eljövendő és az eddiginél mélyebb 
lelkiséget jelentő kultúra, az új humánum, nemcsak a filozófusok 
elképzelésében, vagy a pedagógusok óhajában él, hanem ezt várja a 
jövő generáció i s ; hivatkozhatom a közismeret ifjúsági mozgal
makra, az azokat átható lelkiségre ; ugyanakkor emlékezzünk vissza 
a Galilei körre, és annak eredményeit nézzük. Egy szerény meg
figyelésemet is felemlítem : tavaly kérdést intéztem két osztály 
diákjaihoz, hogy mit kívánnak az iskolától? A név nélkül beadott 
válaszok legnagyobb része nem az életre való nevelést keveselte, 
hanem a hiányos lelkiindítást.

A „leges Homanianae“ alapján új magyar generációt akarunk 
nevelni és nem új módszerrel tanítani. Hogy mi legyen a tanítás

1 Fináczy Ernő : Az újkori nevelés története. 326. o.
2 25. oldal.
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anyaga, arra vonatkozólag általában megegyeznek a vélemények ; 
az előírt anyagot hogyan kell a tanulók legkisebb megterhelésével 
legjobban megtanítani, ez módszertani kérdés, aminek alkalmazását 
meg lehet és meg is kell követelni minden tanártól. De a nevelést 
tanár és tanuló részéről érzelmi és értelmi adottságok is megszab
ják, amiket vagy születésünkkel hozunk magunkkal, vagy pedig 
tőlünk nem irányítható hatások alatt nyertünk. Hogy tehát a neve
lés egyáltalában lehetővé váljék az egyesnél, az egyes nevelése pedig 
megfeleljen az összesség, vagyis a nemzet érdekének, az oly egyéni, 
faji, történelmi és társadalmi tényezőktől függ, amik sokkal bonyo
lultabbá teszik annak eredményes megoldását, mint az eddigi okta
tási célkitűzések.1

Ezzel eljutottam az egész reform sarkpontjához ; mert ennek 
jó vagy rossz megoldásától függ nemcsak az egész tervezet sorsa, 
de függ a jövendő magyar generáció lelki alkata, és ettől az egész 
magyar sors. Ugyanis azt mindenkinek tudnia és egyénileg is érezni 
kell, hogy a mai lét vagy nemlét közt ingadozó bizonytalanságból 
nemzetünket csak egy nálunk jobb nemzedék vezetheti k i ; mert 
egy hozzánk hasonló, vagy nálunk is könnyebb lelkiségű nemzedék 
Kölcsey Zrínyi második énekét váltja valóra. (Legalább ennyi 
mea culpával adózzunk magunk okozta sorsunkért.) Míg más nem
zeteknél egy-egy tanügyi reform új kultúrszínt jelent, addig minket 
ez az élet kapuja elé állít. Sajnos, a magyar társadalom, amelynek 
pedig megmaradása forog kockán, alig vesz erről tudomást, fontos
ságát pedig egyáltalában nem méltányolja. Éppen ezért kell nekünk, 
a nemzetnevelés napszámosainak, ha kell, igavonóinak ezzel a kér
déssel mindenre kiterjedő figyelemmel foglalkozni. A magyar tanár
ság hozzá méltó lelkiismeretességgel keresi is a megoldás legjobb 
módját. Tanügyi folyóirataink ezelőtt főként módszertani kérdé
seket vizsgáltak ; mostanában azonban inkább a nevelés kérdéseit 
tárgyalják. Legmélyebben szánt ebben a kérdésben is a legnagyobb 
magyar nevelő, Imre Sándor.2 De éppen ezért várjuk nehezen a 
törvényt életrehívó rendeletek megjelenését. Hiszen szinte szólammá 
váltak már a „nemzetnevelés“, „egységes világnézet“ , „lelkiegy
ség“ stb. ; de ha valaki megkérdezné ezek lényegét, hányán adná
nak erre megfelelő feleletet?

Igaz, nem is könnyű ! Nem lehet ugyanis úgy elintézni, hogy 
„jó magyarérzésű“, „életrevaló“ „művelt ifjúságot“ kell nevel
nünk. Hiszen mindez igaz, de mik ezen kívánalmak kritériumai? 
Milyen mentalitás jelenti a jó magyarságot? Mi az a sokat emlege
te tt életrevalóság? Melyik műveltség teszi e kettőt tudatossá? Fel
tételezem ugyanis, hogy a reform céljául kitűzött egyöntetű világ
nézetet nem úgy gondolják megvalósíthatónak, hogy minden rendű
rangú iskola számára meghatározott tananyag mellé tantárgyként

1 Lásd : Weszely Ödön : A korszerű nevelés alapelvei c. munkájának : 
„A nevelés tényezői“ c. fejezetét.

s A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged, 1935.
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lesz megállapítva a világnézet is, amire mintegy megtanítjuk tanít
ványainkat, amint csinálja a kommunizmus, hitlerizmus, sőt bizo
nyos mértékben a fasizmus is, amelyek a politikát a világnézettel 
azonosítva, az uralkodó politika elveiben nevelik az új nemzedéket. 
Ez azonban, a nélkül, hogy kritikát gyakorolnánk, már politikai és 
nem nemzetnevelés. Hogy a reform mai elgondolói csakugyan nem 
így gondolják megoldani a kérdést, kitetszik a már többször emlí
te tt 1935. VI. Előszava ezen soraiból : ,,A nevelés egységét nem a 
tanítás és tanár lélektelen uniformizálásával kívánom biztosítani, 
hanem minden iskolafenntartó speciális célkitűzéseinek tiszteletben 
tartásával az átfogó egyetemes nemzetnevelési elvek egységes érvé
nyesítése . . . útján.“ (21., 22. o.). E teljesen megnyugtató kijelentés 
ellenére is vigyázzunk, nehogy a legjobb szándék mellett is oly elvek 
és eszmék kerüljenek nevelésünkbe, amik annak sikerét kockáztat
ják, sőt végzetesen hathatnak nemzetünk sorsára. Hiszen a fa
siszta és a hitleri nevelés eddigi eredményeit látva, nálunk is kísért 
egyeseknél a gondolat, hogy ezek mintájára szervezzük meg mi is 
köznevelésünket. Vagyis ismét a legkönnyebb módot választanok ; 
egyszerűen kis átalakítással lekópizálnók azoktól a nekünk meg
felelőt és kész lenne a nemzetnevelés. Nemrég hallottam egy érde
mes pedagógus felolvasását a fasiszta nevelésről ; igazán nagyon 
tanulságos volt és mindenre kiterjedő. Nem mondta ugyan ki, de 
önkéntelenül is kihangzott a sorok közül, hogy nekünk is ilyen kel
lene. Pedig az olasz és német megújulás vezetői ismételten kijelen
tették, hogy az ő rendszerük fajuk lelkiségéből fakad és sehova át 
nem plántálható.

Ha tehát csakugyan nemzetnevelést és nem politikai nevelést 
akarunk adni ifjúságunknak, márpedig ezt kell adni, akkor minden 
nevelésre hivatott tényezőnek ismerni kell a feltételeket, amiktől 
ez függ. A politikai meggyőződés, ugyanis személyi, társadalmi és 
anyagi okokon a lapu l; ha ezek a feltételek megváltoznak, meg- 
változhatik a politikai meggyőződés is. De a nemzet hivatásába 
vetett hitnek, tehát egy nemzet világszemléletének ezektől függet
lennek kell lenni. Oly vihartálló tölgy legyen az, amelynek gyökerei 
a múltba nyúlnak, törzse a gyökerekre támaszkodó jelen, míg a 
szabadon terjedő ágai a jövőbe hullatják termésüket. A nemzet- 
nevelés tehát a múlt, jelen és jövő szintézise.

Azt mondtam fentebb, hogy a nemzetnevelésnél tekintetbe kell 
venni az egyéni, faji, történelmi és a jelen társadalmi adottságokat, 
hogy ezek eredőjeként szülessék meg a nemzetnevelés. Nézzük most, 
hogy ezek a minden népnevelésnél érvényes feltételek mennyiben 
alkalmazhatók ható tényezőkül nálunk. Mellőzve az egyéni adott
ságot, keressük nemzetünknél a fajiság jellegéj;. Ha különbséget 
teszünk is a faj és nemzet fogalma között, amint különbséget is kell 
tenni, közös vonás e két fogalomban, hogy mind a kettő a történe
lem folyamán alakult ki ; a fejlődés fokának megfelelően mind a 
kettő magán viseli azon fajok jellemvonását, amejyek hozzá az egye-
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deket adták.1 Ha a fejlődési folyamat befejeződött, vagyis megtör
tént a teljes egybeolvadás, akkor a nemzet és faj fogalom eggyé vált ; 
ilyen pl. az olasz és német. Másutt ez még csak a hasonulás állapo
tában van. I tt még csak a nemzeti célkitűzésben kívánhatunk egy
séget, aminek megvalósulása az egységes nemzeti szellemet ered
ményezi, hogy így végül elkövetkezhessék a nemzet és faj azonos
sága.

Mi magyarok még e második, tehát asszimilációs állapotban 
vagyunk. A nélkül természetesen, hogy az különbséget jelentene 
közöttünk magyar érzés tekintetében, gondoljunk a sok, még első 
generációban magyar honfitársunkra, akik tökéletes jó magyar 
érzésük mellett is lelkűk mélyén és öntudatlanul sokszor más menta
litást mutatnak éppen eredeti fajiságuk miatt, mint a vérszerinti 
magyarok. (Egy szóval sem mondom, hogy jobb és nemesebb a faj
magyarnak látszó mentalitás.) Elég talán itt hivatkozni Szekfű 
Gyula : „Három nem zedékiére ; ő ugyanis mai helyzetünket éppen 
ezen erjedési állapotunkkal magyarázza. Egy más kérdés vizsgála
tával kapcsolatban ugyanezt állapítja meg Ottlik László, akinek 
cikkére még többször fogok hivatkozni. „Ez a modern polgári értel
miség pedig Magyarországon túlnyomó részben idegen eredetű.“1 2 
Nemcsak az utóbbi évtizedek igazolják e megállapítás igazságát, 
hanem a jelen is. Ki állíthatja, hogy a városi és falusi lakosság között 
csak osztály és műveltségbeli különbség van, nem pedig világnézeti 
és ethnikai különbség is? Vagy hasonlóan gondolkozik pl. a dunán
túli és tiszántúli parasztság? Ugy-e nem ; éppen különböző faji 
összetételénél fogva. Nem ezen különböző fajiságból magyarázható-e 
irodalmunknak bizonyos patriotizmusa. Ügy értem ezt, hogy leg
nagyobb íróink akkor alkotják legmagyarabb, mégis legművészibb 
munkáikat, amikor szülőföldjükről írnak. (Ne feledjük, hogy a 
patria szó ifj. Pliniusnál már szülőföldet jelent; így joggal használ
tam a fenti kifejezést.) Nem szólva itt Arany, Petőfi alföldi emberei
ről, tájleírásairól, gondoljunk Mikszáth felvidéki alakjaira, Móricz 
telivér magyar parasztjaira, Tamási, Nyíró székelyeire, Herczeg- 
nek a fajtól elszakadt közép és felső osztálybeli személyeire. Ez sok
szor egész a provinciálizmusig ju t Móra és Tömörkény írásaiban. 
Mind más és más lelkűek ezek és mégis mind magyarok. (E meg
különböztetés nem azonos az irodalomtörténetben újabban fel
bukkanó dunántúli és tiszántúli megkülönböztetéssel, mert azt 
kultúrhatással magyarázzák, itt pedig fajiság szerint tétetik különb
ség.) De éppen ezek miatt a mai magyar nemzet fajiságának voná
sait nehéz lenne egységbe hozni és faji alapon állapítani meg a nem
zetnevelés feltételeit, mint a hitlerizmus teszi.

Ha tehát a faji vonások még nem egyforma átütő erejűek a

1 Lásd : ifj. Csepregi Horváth János : Assimilatio. Társadalomtudomány. 
1935. 2—3.

2 Pax Hungarica. Magyar Szemle. 1934. XXII. 3.
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nemzet minden tagjánál, akkor meg kell elégednünk történelmünk 
tanulságából meríthető nemzeti vonások megállapításával és ennek 
a jelenre való alkalmazásával, hogy így alapozzuk meg a jövőt. 
I tt azonban ismét akadályra bukkanunk. Mi nem követjük termé
szetesen ethikai és kultúr érzékünknél fogva a bennünket környező 
népek történelemhamisító módszerét. Nincs is rá szükségünk, hiszen 
múltúnk a legnagyobb gazdagságunk. Eddig azonban történelmün
ket legalább mi magunk egyformán tudtuk és ebben egységesek 
voltunk. Most azonban ebben is kezd megoszlani a nemzeti köz
vélemény. (Csak a tényt nézzük m o st; az okokat ne keressük.) 
Gondoljunk a szellemtörténet eredményére, az átértékelő törté
nelemre. Egyes nemzeti nagyjainkról, akik példaként világíthat
nának ifjúságunk előtt, a tudományos történetírás alapján más és 
más képet kapunk. Most melyik képet állítsuk követendő példa
képnek a nélkül, hogy valamilyen érzékenységet ne sértsünk, vagy 
történetferdítés hibájába ne essünk. Ily megoszlott történeti tudat
tal mit tudunk mi a fasiszták imperium Romanum, vagy a hit- 
lerizmus kétezeréves Germaniájával felérőt ifjúságunknak fel
mutatni? Hiszem ugyan, hogy ez a történelmi felfogás közötti különb
ség nem fog elmélyülni, sőt történelmünk helyesebb megismerésé
ben fog kiegyensúlyozódni, de vigyázzunk, nehogy akár pro, akár 
kontra túlzásba essék. Mert ha e tekintetben sem lesz meg a har
mónia, hogyan lenne meg, amikor jelen helyzetünket szemléljük 
és a társadalomnak nevelő hatását keressük?

Ha tehát a faji vonások még nem általánosodtak nemzeti saját
sággá annyira, hogy ezek jegyében lehetne ifjúságunkat nevelni, az 
eddigi egységes történelemszemlélet éppen most szenvedett törést, 
és e m iatt nem tudunk igazi képet mutatni az új nemzedéknek, akkor 
még nagyobb szakadékot látunk, ha a jelen helyzetünkből kivezető 
utat keressük, és erre akarjuk nevelni utódainkat. Pedig a végső cél 
ez lenne. Arra kellene törekednünk, hogy sokfelé tagolt társadal
munk legalább a jövőt illetőleg lenne egységes. De a ma annyira 
kedvelt, de sajnos, tartalom nélkül használt divatos szólamok közül 
melyiket emeljük az egyetemes nemzeti gondolat piedesztáljára? 
A revíziót, integritást vagy revanche gondolatát? Hiszen eltekintve 
attól, hogy a nép széles rétegeit nem a szavak idegenszerűségénél, 
hanem tartalmuknál fogva szinte teljesen hidegen hagyják, és csak, 
háborús uszítást lát benne (ezt magunk között meg kell mondani), 
a középosztály is, e gondolat hordozója, teljesen megoszlik ezek 
lehetőségének kérdésében. E szabadnak gúnyolt földnek magyarsága 
is különféleképpen gondolkozik e sorsdöntő kérdésben, mennyivel 
inkább a megszállás alatt élő magyarság? Más a felvidéki, erdélyi 
és déli magyarok véleménye. Pedig ne feledjük, hogy nekünk arra 
kell törekednünk, hogy a korlátot vonó politikai határok ellenére 
is egységes világnézetű generáció álljon a helyünkre. Igen, ha ma
gyar népünket, magyar fajtánkat meg akarjuk menteni, akkor úgy 
kell a kezünk alól kikerülő új magyarokat nevelni, hogy példaadók
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legyenek minden magyarnak, a nélkül természetesen, hogy ezzel 
kellemetlenséget okoznánk elszakított sorsban élő testvéreinknek.

Dehát lehetséges ez, ha fajilag, történelmileg, sőt a jövőt ille
tőleg is ilyen ellentétek vannak közöttünk? Hogyan alakulhat itt 
ki egységes nemzeti szellem, közös világszemlélet? Ottlik László 
fentebb idézett cikkében így foglalja egybe az Árpádok korából 
származó magyar politikai állameszmét: „Magyarország politikai 
szerkezete nem egy népnek más népek feletti uralmán alapult, 
hanem egy civilizációs eszmén: egy nyugati szellemű keresztyén 
királyság eszméjén. Az uralom stílusa az egész középkorban nem 
j,nemzeti“, hanem „keresztyén“ . Ennek speciális magyar vonása az 
„una eademque libertás“ (190. oldal). Megszülető és jövőt biztosító 
nemzeti egységünk, a magyar nacionálizmus ezen ezeréves magyar 
állami gondolaton épülhet fel. Ha a magyar nacionálizmus nem 
támadó, hanem a maga helyén halálig helytálló és kiegyenlítő lesz a 
különféle túlzó és éppen ezért jövőtlen nacionálizmusok között, 
akkor népünk sorsa minden mostani elesettségünk ellenére is emel
kedés felé halad. A körülöttünk most tobzódó nemzeti eszmék az 
illető népek jelenéből fakadnak és ezt a jelent akarják biztosítani. 
Ezeknek azonban nincs gyökere a múltban, a jelenben is gazdasági 
és ethikai okok szólnak ellene. Olyan ez a friss nacionálizmus, mint 
a harmincéves háború idejének vallási fanatizmusa, amelynek le- 
csillapultával következett el Európaszerte a fejlődés. Ennek leg- 
dühöngőbb korszakában is Erdély, ez a speciális magyar politikai 
alkotás m utatott példát egész Európának a vallási türelemre. Ha 
azokat az időket átélte nemzetünk, nem kötelességünk-e nekünk is 
magyarokul átmenteni utódainkat egy jobb korba? Ez pedig csak 
ilyen nacionálizmus útján lehetséges, amelyik az ősi magyar faji 
karakterisztikumból következő történelmi fejlődésen alapul.

íme tehát van magyar faji vonás, ami végighúzódik egész tör
ténelmünkön és ez adja az alapot, amin felépülhet az egységes ma
gyar nemzeti szellem ; erre kell törekedni nemzetnevelésünkben. 
Ez lehetővé teszi a még fajilag nem teljesen egységes magyarság 
összeolvadását a nélkül, hogy egyéni érzékenységet bántana. Óvakod
junk a háborút megelőző nacionálizmustól, amely a m últ dicsőségé
nek bódulatában teljes biztonságban hitte magát akkor, amikor 
belső és külső okok következményeként minden elő volt készítve 
bukásunkra. Erről állapítja ugyancsak Ottlik L. : „A magyar nacioná
lizmus elméletét és taktikáját pedig német, szláv és zsidó eredetű 
írók, tudósok, politikusok építik ki. Éppen ebből következik ennek 
a türelmetlensége, mert magyarabb magyar akar lenni a vérszerinti 
magyarnál. Ezek mellett a magyar nép épúgy háttérbe szorult a 
maga ethnikus értékeivel, mint más nemzetiség“ (296. o.). Talán ez 
volt az oka, hogy a nemzeti gondolat csak szavakban és nem tettek
ben élt, m ert: „A nemzeti öntudatot jelentő fogalmak tisztázat
lanul és rendszertelenül kerültek a magyar ifjúság tudatába, ahon
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nan éppen tartalmatlanságuk m iatt hamar kihulltak.1 Erről a kér
désről csak ennyit. „Sapienti sat est.“

Ha elfogadjuk ezt a nem „neonacionalizmus-t,“ hanem múltúnk
ból folyó és az eredeti magyar faji türelmességből következő kultúr- 
nacionálizmust, akkor belekapcsolódunk, sőt zászlóvivői lehetünk az 
Európában még csak hajnalló, de majd világító napként feltörő új 
humanizmusba.1 2 Tulajdonképpen ez új magyar szellemiség elő
készítői már erdélyi íróink egy része, sőt minden látszólagos aber
rált magyarságuk ellenére a felvidéki ifjúsági mozgalmak is. Mind a 
két irány a magyarság érdekében, de nem a lehetőség ellenére keresi 
n megoldást, míg mi itthon egy helyben topogunk, vagy Ábrányi 
Emil ízű irredenta versekkel nyugtatjuk meg magunkat. Ez a gon
dolat egyesíthet minden csonkaországi és azon kívül élő magyart is.

Hogyan neveljük erre ifjúságunkat? Mivel fajilag még nem 
vagyunk egyöntetűek, történelem szemléletünk részben felekezeti 
különbözőségünknél fogva nem egységes, a nevelés csak az ezeken 
felülálló és ezeket egyesítő keresztyénség jegyében történhetik ; 
annak a keresztyénségnek jegyében, amely Krisztus tanításaként 
vallja : „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat“, de amely keresz
tyénség a Jeruzsálemet sirató Jézussal együtt Istentől ránk rótt 
kötelességnek érzi a haza és faj javára életünket is feláldozó szol
gálatot. Az igazi keresztyén ethikát valló ifjúság nevelésének alapja 
pedig csak a családi nevelés lehet, szemben a hitlerista és fasiszta 
neveléssel, amely már a gyermekben párttagot lát. A családi nevelés 
nemzetépítő fontosságában egyet értenek a keresztyén felekezetek. 
Hisz az ősszel oly fénnyel és gazdag programmal megtartott kato
likus nagygyűlés legfőbb kérdése éppen a családvédelem volt. Rá 
néhány hét múlva a budapesti református konferencia, legújabban 
a tiszáninneni és a dunamelléki református egyházkerületi gyűlés 
foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez a családi vallásos nevelés azonban 
tiszta keresztyén alapon történjék, mert hogy mire vezethet egy 
fajiság vagy felekezetieskcdés jegyében történő vallásoktatás, annak 
egyetemes keresztyén szempontból káros voltára Révész Imre vilá
gít rá legjobban.3 Erről a német vallásos oktatásról írja Baranyai 
Erzsébet :4 „Hogy a nemzeti és faji eszmék autonómiája milyen 
erővel lép fel, arra példa a vallástanításnak alapjául szolgáló elmélet 
fordulata, mely a germánság eszméjét a keresztyénség eszméjével 
egységbe olvasztja és ennek alapján fejti ki a vallástanítás fel
adatait.“

1 Dobos László : A magyar nemzeti öntudat felébresztése és kifejlesztése 
az ifjúság lelkében. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1934, 
10. szám.

2 Hamvas B éla : Modern apokalipszis. Társadalomtudomány. 1935.
2—3. szám.

3 Egyetemes értékek a német protestáns válságban. Magyar Szemle. 
1934. XXVI. 3.

4 A német neveléstudomány legújabb alakulása. Magyar Paedagógia.
1934. 7—8. ,
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A családi és az iskolai társadalmi nevelésnek közös terv szerint 
kell történni. Éppen ezért az iskolának az eddiginél szorosabb kap
csolatot kell keresnie a tanulók családjával, viszont a szülők az 
iskolát gyermekeik nevelőhelyének és ne bizonyítvány-gyártó műhely
nek tekintsék. Az iskolai nevelésnek jobban kell ezután hangsúlyozni, 
hogy a gyermek számára az első közösség a család, ami az ő javára 
szolgál, de amelynek javára neki is szolgálni kell. Ezen a családi 
közösségen keresztül érezze meg a gyermek a nemzeti közösséget. 
Értessük meg vele a megszállást szenvedő családok sorsán keresztül, 
hogy azok megpróbáltatása az egész nemzetet ért szerencsétlenség 
következménye. így irányítsuk figyelmét a jövőre. A családi neve
lésnek pedig támogatni kell az iskolát az ifjúnak állampolgárrá neve
lésében. Természetes, hogy ennek sikere a családtól is, nevelőtől is 
á példaadást kívánja meg. Éppen ezért e nálunk jobbszellemű ifjú
ság nevelése fokozott munkát kíván, és csak úgy lehetséges, ha 
egyénenként ismerjük meg őket és így neveljük őket a közösségbe. 
De ez már nevelés-módszertani kérdés és nem tartozik ide.

Ha a gyermek már az első években megkapja az igazi keresztyén 
világnézet ösztönző és irányító hatását, a középiskolai nevelés, ter
mészetesen hívő és aktív lelkiségű tanárok vezetésével, a különböző 
felekezeti vonások mellett is felemelkedhet az egyetemes keresz
tyén ethikáig' és megszínesedhet a nemes nacionálizmussal. Talán 
látszólag banalitásnak tetszenek ezek a szavak, de gondoljunk egyes 
lépten-nyomon tapasztalható elszomorító esetekre, és akkor mégis 
igazsággá lesznek ezek a köztudomásúnak látszó gondolatok. Éppen 
az ilyen felekezeti ellentétet keresők veszélyeztetik a nemes inten
ciótól áthatott reform sikerét. Éppen ezek követnek majd el min
dent az uniformizált iskolák megvalósítására. Ezekre is illenek 
Huszti Józsefnek szavai : ,,A német „Einheitschule“ hívei az egy
séges nemzeti akarat formálásának szükségességét hirdették, de a 
propagátorok, ha nem is kizárólag, de kétségtelen nagyobb részt 
azokból a politikai körökből kerültek ki, vagy legalábbis közel
álltak azokhoz a körökhöz, amelyek mint a történelmi erők esküdt 
ellenségei szellemi téren is az ú. n. progresszív irányzatra esküdtek 
fel.“1 (Mutató nomine de te fabula narratur.)

Igazi evangéliumi alapon álló nacionálista ifjúság csak olyan 
iskolákban nevelkedhetik, amelyeknek múltjából ez önként követ
kezik. Ezek pedig elsősorban a felekezeti iskolák. Olyan református 
iskolák, amelyeknek szellemétől áthato tt Bethlen Gábor a katho- 
likus Káldy Györgyöt segítette bibliája kiadásában, mert ezzel a 
keresztyén hit erősödését szolgálta. Olyan katholikus iskolák, ame
lyeknek egyike, a székesfehérvári iskola kispapsága az evangélikus 
Berzsenyi munkáit adta ki, mert ezzel nemzetének dicsőségét emelte. 
Olyan gondolkozású egyházi vezetők, mint Erdély mai katholikus 
és református püspöke, akik lehetővé tették egy unitárius tanár által

1 Homan középiskolai reformja. Magyar Szemle. 1935. XXIII. 1.340.



Megjegyzések. 85

megírt irodalomtörténet megjelenését. Csak ilyen hagyományok
ban gazdag iskolákból kerülhet ki az új szellemiségben nevelt vihart- 
álló ifjúság.

Igen, vihariálló ifjúság. Ne gyönge palántákat, hanem sudárbá 
szökő tölgyet neveljünk. Hogy is mondja Reményik? :

-  *í
„Es esküszünk
Mindenre, ami szent nekünk :
Így iskolátlanul
Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,
Hogy mind az idők végezetéig 
M  egem legettetünk. ‘ ‘

Ennek az ifjúságnak csakugyan pozitívnak és aktívnak kel! 
lenni, amint ezt oly sokszor halljuk mostanában emlegetni. Pozitív
nak, amely hívő és nem felekezetieskedő keresztyén, vallási és ethikai 
alapon nacionálista ; aktívnak, amely ismeri a ma egyéni, társa
dalmi, nemzeti, sőt általános emberi bajait, de ezek nem defétistává 
teszik, hanem ellenkezőleg éppen keresztyén és magyar elhivatott
ságának érzetével bátran szembe néz velük, mert építeni akar a 
romokon és rombadönteni a meglevőt. Ez a gondolat csillan már fel 
egyes ifjúsági mozgalmainkban a határon innen és t ú l ; de ezek 
szerteágazásának egyik oka, hogy a középiskolák eddig még nem 
adták meg ehhez az alapot, és így kellően előkészített talaja nincs; 
ezért nyilvánul meg inkább csak szavakban és tervekben és nem 
tettekben.

Ha törvénytkísérő utasítások erre módot adnak és a magyar 
tanárság egész lelkét, tehetségét és munkakedvét feláldozza ez 
Istentől ránkszabott és történelmünkből következő szent köteles
ségére, akkor meg lesz az eredménye. Ha fel tudunk emelkedni 
magunk, és főként a ránkbízott ifjúságot fel tudjuk emelni erre a 
nemes nacionálizmusra, akkor minden ellenséges áramlattal szem
ben is megmaradunk, ha új véráldozat árán is ; de ha beleesünk a 
körülöttünk levő népek támadó nacionálizmusába, akkor elbukunk. 
Ezért állít ez a reform bennünket az élet kapuja elé.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy János.

M E G JE G Y Z É S E K
Válasz Itnlázs Győzőnek a „Protestáns Tanügyi Szemle“ IX. évfolyamá

nak 10. számában „Az Igazság és Élet két cikke“ címmel megjelent írására,
Előre tudtam, hogy „Küzdelem a reverzális ellen a középiskola alsó. 

illetve négy felső osztályában, jelenlegi tankönyveink alapján“ címmel írott 
cikkeimért támadásban lesz részem. A támadást azonban nem innen vártam. 
Bár a cikk írója megjegyzi, hogy „nem támadni akar“, én mégis kétségbe 
vonom, hogy ezt a kritikát imádságos lélekkel írta volna. A cikk hangja 
legalábbis nem erre vall. Azt se hiszem, hogy valaha is komoly probléma lett 
volna neki az a veszteség, ami bennünket a cikkemben általam is elítélt rever-



86 Megjegyzések.

zális vadászat miatt ér. Hiszen a problémának a címszerinti megfogása a 
budapesti vallásoktatók testületének módszeres értekezletén merült fel. 
Ez a két cikk ugyancsak ott lényegtelen különbségekkel előadásképpen is 
elhangzott. Az előadásban lefektetett elvekkel ez a testület azonosította 
niagát, sőt az elemi iskolai vallásoktató feladatát is tisztázta a reverzális kér
déssel szemben. Amit mondok, azért magam szoktam a felelősséget vállalni, 
mégis Balázs Győző megnyugtatására közlöm, hogy a cikkekben lefektetett 
elvekért fenti testület velem teljes szolidaritást vállal.

A cikknek, kritikának minden sértő kitételével nem kívánok foglalkozni, 
csupán annyit jegyzek meg, hogy annak eldöntése, hogy „hecckáplán“ 
vagyok-e, vagy nem, semmiesetre sem Balázs Győzőre tartozik, hanem az én 
budapesti hivatalos iskolalátogató szakfelügyelőmre és arra a vallástanárképe- 
sítő bizottságra, amely előtt én is ugyanazt a vizsgát tettem le, mint tudo
másom szerint Balázs Győző.

Hogy járt el velem szemben Balázs Győző ? Ügy, hogy cikkemből erő
szakosan kiragad részleteket, kitépvén azokat a szerves egészből. Tudjuk, hogy 
így miket lehet bebizonyítani — még a Bibliából is. Ügylátszik nem vette 
észre, hogy példáimat mint „lehetőségeket“ mutattam be. Egyáltalán nem 
mondtam, hogy az alsó osztályokban elő kell hozni a kérdést, csak azt, hogy 
elő lehet hozni, még itt is. Mennyivel inkább a felső osztályokban. Hogy elő
hozzuk-e vagy nem, az a gyermekek intelligenciájától is függ. Nem tagádom, 
hogy én úgy, ahogy a Balázs Győzőtől elhallgatott folytatásban van, a kérdést 
letárgyaltam. A feleleteket nem az íróasztalnál okoskodtam ki, hanem szó- 
szerint idéztem, ahogy növendékeim ajkán elhangzott. Azonban, hogy menyr 
nyíre nem tartom én sem szükségesnek az alsó három osztályban a kérdés 
feszegetését, ezt az bizonyítja, hogy a negyedik osztály anyagának tárgya
lásánál ezt mondom : ,,s negyedik osztályos tanuló ne hagyja ott az iskolát 
a nélkül, hogy a reverzális kérdésében ne kapta volna meg a maradandó irányí
tást“. Balázs Győző ezt sem vette észre. És miért nem szól arról, amit a 
továbbiakban a reverzális elleni küzdelemről általában mondtam. Nem hiszem, 
hogy sok megállapításomat ő maga is ne írná alá. Nem tudom, végig elolvasta-e 
cikkeimet, de ha igen, kérdem : helyesli-e azt, amit én a második cikk végén 
„néhány összefoglaló elv“ gyanánt az egyházi fegyelemről, a hitvalló egyház 
tagjainak szolidaritásáról, a Biblia szerepéről, a növendékért való imádkozásról 
mondok ? Az, aki csak az ő cikkét olvassa el, egész jogosan dobhat követ az 
Igazság és Életre cikkeim közléséért, de aki cikkeimet gonddal végigolvassa, 
másképpen fog ítélni. Az meglátja azt is, hogy az ötödik osztály tárgyalásánál 
a reverzálisról beszélve, szószerint ezt mondom : „nem is szabad sokat beszélni 
róla, de mindig rá kell gondolni“ . Tudom, hogy Balázs Győzőnek s a Protestáns 
Tanügyi Szemlének sem érdeke az, hogy olvasói előtt az Igazság és Élet ked
vezőtlen színben tűnjék fel.

Arról is megnyugtatom Balázs Győzőt, hogy a „reverzális-harcot“ „a 
társadalomból“ én is éppen úgy „kiirtandónak“ tartom, mint ő. Sajnos, ez 
nem rajtunk áll. Mi csak akkor ütközünk össze a problémával, amikor felsőbb
osztályos leányaink azzal a kérdéssel állanak elénk, hogy mit tegyenek. Balázs 
Győző talán azt sem tartja pedagógiailag megengedhetőnek, hogy kellő tapin
tattal immunizáljuk őket. Mi lesz azokkal, akik az iskola elhagyása után 
állíttatnak a probléma elé ? Vagy ő talán még a hetedik osztályban is el
hallgatja, szeméremből, ahol pedig Mária Teréziánál kimondottan a reverzális 
vadászatokról van szó ? Ez nem lenne más, mint tanítványainak lebecsülése. 
Higyje el, hogy még a miskolci leányok is legalább annyira felvilágosodottak, 
hogy erről a kérdésről, komoly alapon nyugodtan lehet velük legalább egyszer 
beszélgetni.

Végezetül ideírom az utolsó cikkemet befejező két mondatot : „Minden 
hitoktató vonuljon magába és őszintén boruljon le az Isten előtt. A mi erőnk 
véges, elégedjünk meg kötelességünk öntudatos teljesítésével, a többit bízzuk 
az Istenre, Aki jótetszése szerint mindezeket elvégzi.“ Erre kérem Balázs 
Győzőt is. Vonuljon magába és őszintén boruljon le az Isten elé, s miután a
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reverzálisra vonatkozó statisztikákat átnézte, mondja meg azt, keil-e és lehet-e 
nekünk ezzel a problémával foglalkozni ? Csak arra kérem, higyje el nekem, 
hogy egy kis ,,hecckáplán“-nak is égetheti szívét a magyar református egyház 
szörnyű vesztesége. Tudom, hogy az ő szívét égeti, és éppen ezért meg fogja 
találni azt a hangot, amely méltó őhozzá is, a protestáns világnézethez is, 
amire ő hivatkozik, de még a keresztyénséghez is. így majd előrébb megyünk, 
s amit mindketten óhajtunk, nagyobb szolgálatot teszünk annak az Egyház
nak, amelynek mindketten szolgái vagyunk.

Budapest. Makay Miklós.
Mi hömpölyög az iskola és a szülői ház körül ?
Ez a nagy kérdés zuhan ránk, ha a miskolci decemberi diáktragédia 

mélyére nézünk. A miskolci református gimnázium VIII. osztályának egy jóra- 
való, tisztességes, jórendű tanulója szüleinek lakásán főbelőtte magát. A fiú 
egyike volt azoknak, akik vallásos érzületük, zsoltáréneklésük, bibliás gondol
kozásuk révén az ifjúság vezetőinek is élén állanak. Sport tekintetében pedig 
büszkesége volt iskolájának. Egészséges, fejlett, jókedvű diák,

Egyik délelőtt tízpercében, illetve éppen a tízperc végén, az iskola előtti 
utcán zsidó temetési menet haladt. Tragikus sorsú, huszonnégyéves .zsidó 
fiatal embert temettek, aki esküvője helyett a halált kapta sorsul.

A diák az iskolaépület II. emeletéről lekiáltotta; ,,Minden zsidót így 
szeretnék látni 1“

Erre a temetési menetből fölsietett két úr az igazgatóhoz jelentést tenni 
és a vétkes megbüntetését kérni.

A vizsgálat megindult.
A fiú mindent bevallott. Ügy volt, amint a jelentést tevő urak 

mondották.
No és most mi történt december ama kritikus és tragédiát liömpölygető 

szerdáján. Amikor eldördült a fegyver.
Színhely : A gimnázium Bethlen Gábor köri otthona.
-— Alászolgája.
— Szervusz, fiacskám.
— Tanár úr kérem, tessék megbocsátani, én Tanár urat nagyon meg

bántottam.
-— Engem, fiam ? Engem ? Talán itt valami tévedés van ?
— Tanár úr mindig arra tetszik minket kérni, hogy becsüljünk meg 

minden embert és ne bántsunk senkit.. .  és é n . . .  igazán, magam sem tudom, 
miért, lekiáltottam a temetésre...

— Ja 1 arról van szó ? Hát fiacskám, bizony nem esik jól, ha tanítványaim 
így megfeledkeznek magokról.

— Tessék mondani, Tanár úr, mi lesz most velem ?
— Nem voltál még az igazgató úr előtt ?
— Már voltam.
— No és ?
— Igazán meglepett, ahogy velem beszélt...
— A főigazgató úr ?
— Igen. Azt hittem, hogy borzasztó dolgot fog csinálni és egész símán, 

szelíd hangon annyit mondott: Hát, fiam, nagy ostobaságot csinált, ezért 
bűnhődni fog ; de nem kell kétségbe esnie. Kap egy igazgatói intést, ennél 
kevesebbel nem úszhatja meg, de súlyosabbtól sem kell félnie.

— Ezt mondta a főigazgató úr ? Akkor édes fiam táncolj, dalolj és hányj 
cigánykereket örömödben. Ha a főigazgató úr ezt mondta, nyugodt lehetsz, 
hogy súlyosabb büntetést nem kapsz. Akkor pedig aránylag még szárazon 
úszód meg az egészet.

— Tessék mondani, Tanár úr, ez az, amikor a tanári szék elé idézik a 
diákot ?

— Nem, édes fiam. Én attól féltem. De ha így áll a dolog, nincs baj.
— És benne lesz ez az érettségi bizonyítványban ?
— Nem, fiam. Félévkor gyengébb lesz a magaviseleti osztályzatod, de
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a második félévben mi mindent elfelejtünk, sha nem csináltok megint valami 
nagy csacsiságot, év végén megkapod a régi jegyedet.
, — Tehát biztos, hogy az érettségibe ez nem kerül be ?

' g — Csak kérlek téged is, osztálytársaidat is, rendeljetek magatoknak egy 
kis böjtöt a második félévre 1 Ügy sem sok idő az már.

— De csak van itt azért egy kis baj, Tanár úr kérem.
—  No, mi az ?
— Hogy mondjam én ezt meg apukának ?
— Hát apukád még nem tudja ?
— Oh, neki nem lehet azt csak úgy megmondani. Tetszik tudni, ő engem 

minden dologért nagyon megver. Ha meg ezt a nagy dolgot megtudja, bizony 
véresre fog verni ; azt meg anyuka nem bírja majd ki, mert ő nagyon szív
bajos.

— Hát, fiam, ez nehezebb dolog, mint az egész iskolai ügy. Hanem, 
tudod mit ? Most egyelőre ne mondd meg. Minden szenzáció három napig tart. 
Negyedik napon nem beszélnek róla ; ötödiken elfelejtik, s új szenzáció jön.

— De nekem a félévi indexemre van szükségem, mert Ludovikára akarok 
pályázni.

—- Tudom, fiacskám. Hanem majd egy alkalmas pillanatban, ebédnél, 
vagy vacsoránál, vagy ha társaság van nálatok, s látod, hogy apukának jobb 
kedve van, tréfásan odamondod : én meg kutyául megjártam a zsidókkal. . . 
s szépen beadod a cukrozott keserűséget.

•— Igaz, persze. így is teszek. Nem is kell ezt nekem most mindjárt el
mondani . . .

— Csak eredj be fiam most nyugodtan az órára, nem kell semmitől sem 
félned, de máskor elől járjon az eszetek, azután kullogjon a nyelvetek I

— Köszönöm szépen, Tanár úr. Alászolgája.
-—- Isten áldjon, fiacskám. De én még gratulálok is ám neked.
— Nekem ? Tanár úr . . .  ?
— Igen, neked. Te fiam nagyon szépen viselkedtél ám akkor, amikor 

osztálytársaid kimondták, hogy nem adják ki a nevedet, az egész osztály 
vállalja a következményeket.

— Igen, Tanár úr, én mindent megmondtam a főigazgató úrnak. Nem 
akartam, hogy az osztálytársaim szenvedjenek ártatlanul, de meg a végén 
úgy is minden kitudódott volna. Én vétkeztem, én bűnhődjek.

— Gratulálok, édes fiacskám. Férfias, jellemes, derék viselkedés. Boldog 
vagyok, hogy társaidban annyi a bajtársi szeretet, de még boldogabb azért, 
hogy ilyen talpig férfi, nyílt, tiszta jellemű tanítványaim vannak, mint Te is. 
(Kezet fog tanítványával; az büszke boldogsággal el.)

Következő tízpercben társai előtt tréfás utánzással bemutatta, hogy 
dr. Szabó László testnevelési tanár úr hogyan biztatta : „Na, ne lógasd az 
orrodat. Nem kell megijedni. . .“ stb.

Délben kedélyesen ment el az iskolából.
Délután négy és öt óra között otthon halántékának szögezte a gyilkos 

fegyvert.
No és most jött a sajtó. Neki az igazgatónak. Neki a tanároknak. Neki a 

zsidóknak !
Jött a társadalom I
Hogy lehetett olyan kegyetlenül elbánni azzal a szegény diákkal ? így 

büntetni egy kis semmiségért 1
Csak éppen arra nem gondolt senki, hogy mi még nem ítélkeztünk a 

diák fölött. Még mindnyájan csak bátorítottuk.
Igaz, hogy nem dicsértük meg azért, amit tett.
A szociálisták a tanárok és az iskola számlájára jegyezték, hogy ilyenekre 

tanítjuk a diákokat 1
Egyes társadalmi irányok támadták a zsidókat, amiért följelentették az 

igazgatónál.
Csak a két halott hallgatott.
És minket nem kérdett senki.
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Egy bizonyosra vehető. A társadalom és iskola nem egy úton halad. 
Mi nem vehettük jelentéktelen semminek a temetés megzavarását* és nem 
térhettünk napirendre fölötte. De szívünket helyeztük az ügy aktái alá.

A sajtó ?
Istenem, mekkora felületesség I
Vagy nem az-e a baj, hogy az újságírók között sok a középiskolát nem 

éppen dicséretes osztályzattal elhagyott tollforgató, akik ilyenkor döfölik 
fegyverükkel, epébe mártott tollúkkal azt az iskolát, amelyik éppen kezük 
ügyébe esik.

A társadalom ?
Az meg azt szeretné, ha az iskola olyan lenne, mint ő maga. Cinikus. 

Fölszínes. Gyermekjátszóhely.
Van azonban ezeknél a sokszor elemlegetett bajoknál nagyobb kérdés is 

«bben a diáktragédiában.
Mi sodorta ki ennek a diáknak leikéből az iskolától hazáig mindazt, ami 

itt köztünk eltöltötte a lelkét.
Hisz tőlünk megnyugodva, szinte játékos jókedvvel indult haza!
A világháború vérözöne még ott hömpölyög mindenfelé. Olcsó, nagyon 

olcsó, silány portéka lett az élet. Tömegek hullottak el. A forradalom még 
nagyobb devalvációt gyakorolt.

Az a vérözön, mint szörnyű folyam hömpölyög s beletorkolllk még ma is 
egy-egy fiatal szív élettengerébe. Magával sodorja.

S újabb háborúk réme fenyeget I Cjra hullahegyek !
A napisajtó pedig napról-napra gyilkosságokat, öngyilkosságokat tereget 

hasábokon, színesen, sokszor elzsongítóan.
Nem nagy dolog az egész
Egy golyó. . .  és . . .
Nem gondol ez az új világhatalom, a sajtó arra, hogy az olvasók köre 

döbbenetesen bővült. Lehaladt a legalsó korosztályokig. A gyermek a kávéját 
a napilapba temetkezve hörpinti föl . . .  hiszen az aznapi újsághírekre nem 
egyszer ok hívják föl az iskolában figyelmünket.

A kígyó addig nézi merev, üveges szemével a kis madárkát, míg az odahull 
eléje. S akkor fölfalja.

Ez a kígyó hömpölyög talán az iskola és szülői ház között I
Ezt a kígyót ki kell irtani.
Ne sziszegje unosuntalan, hogy olcsó az élet ; nem nagy dolog véget vetni 

á komédiának. Egy golyóval mindent meg lehet oldani.
A MANSz utóbbi jübiláris közgyűlésén elhangzott egy régi, de elégszer 

nem ismételhető bölcs indítvány : Követelje a magyar asszonyok tábora, 
hogy a sajtó ne turkálhasson bele a családok legbensőbb ügyeibe és ne tereget
hessen kényekedve szerint, helytelen és felületes információk alapján minden 
magánügyet.

A miskolci diáktragédia, azt hiszem, ezt is odakiáltja e mellé :
Ne turkáljon a sajtó napról-napra, sokszor az első lapon, egész hasábokon 

át a gyilkosságok és öngyilkosságok párolgó vérében 1
Azután : Ne tartson szörnyű ítéletet egy-egy iskola meg sem hozott ítélete 

fölött 1
Vagy az iskola tekintélyének rombolása nem a társadalom olyan köve-é, 

amelyet, ha el is hajított, visszahull saját fejére ?
A társadalom nagy részének a napi sajtó minden szellemi tápláléka, min

den irodalmi forrása, valóságos bibliája.
Ne nevelje a sajtó — büntetlenül a társadalmat szenzációk hamis 

beállításával.
Elvégre, egy iskola csak nem mosakodhatik hírlapi cikkek után !
Vagy együtt nevelünk : iskola és sajtó 1 Vagy ketten kétfelé hajtjuk tár

sadalmunk amúgy is rozoga taligájának egyetlen gebélyét. S az végül is kileheli 
páráját.

Miskolc. Balázs Győző.
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B E L F Ö L D I L A P S Z E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. 1935. évi 3. számában 

BiharLFerenc adja szokásos szemléjét a középiskolai értesítőkről. Ebben elég 
mostohán bá,nik el iskoláinkkal, pl. programmértekezéseket sem vesz fel 
a felsorolásba, s ilyen sajtóhibát is találunk : evang. helyett ,,ang. leánygimn.“  
Méhes Gyula : „A magyar faj alkotóereje“ című előadása, ,,Terjed-e a német* 
nyelv Pesten“ értekezése érdemel említést.

A 4. számban Zibolen Endre : ,,Az életrenevelés“, Sándor István :
„Középiskola és népiskola“, Győrbíró Ferenc : ,,Ady-kérdés és középiskola“, 
Masszi Ferenc : ,,Az elsőévesek problémája.“ E két utóbbi cikk az elemiből 
Való átmenet kérdésével foglalkozik. Utóbbi megállapítja, hogy első évben 
még megállják sokszor a gyermekek helyüket, II-ban letörnek. Véleményé 
szérint nincs oly ür az elemi és középiskola között, mint egyesek hiszik. Segí
tene g bajon esetleg előkészítő osztály, melybe az első negyedév után a gyen
géket tenni lehetne, Sulyok Efrém : „A fogalmazástanítás gyakorlati eszközei“ 
cikkéből látjuk, hogy nem említi Moór Győzőnek ily irányú munkállkodását, 
pedig sokat foglalkozott lapunkban, és könyvben is ezzel a kérdéssel.

Magyar Középiskola 12. sz. Agárdi László : „Az iskola az irodalomban“ 
'című —- úgylátszik — cikksorozatában Herczeg Ferenc műveiben a tanítás 
és iskola kérdésével foglalkozik. Megállapítja, hogy Herczeg nem emeli külö
nösen ki a tanítók, de a diákság fonákságait sem, reális képet rajzol. Nem esz
ményit, de nem is túloz, mint más írók. Baják Mihály : „A szorgalomra való 
nevelés.“ Petrich a külföldi tanügyi viszonyok ismertetése kapcsán az osztrák 
középiskolai tantervvel, a genfi nemzetközi nevelésügyi hivatal elvi határo
zataival ismerteti meg az olvasókat. Itt vannak megszívlelendő gondolatok.

Magyar Tanítóképző 1935. évi 8—9. száma igen gazdag tartalommal 
új szerkesztésben, Molnár Oszkár szerkesztésében jelent meg. Kemény Ferenc: 
,,A népjellem a nevelés- és oktatásügyben“ (befejezése a köv. számbán), 
B, Braun Nagela.: A falukérdés problémája fővárosi tanítóképzőintézetekben.“ 
Bácsfalvay Antal : kimutatásokat közöl a túlterhelés kérdésével kapcsolat
ban, melyek mindenféle oldalról igyekeznek ezt megvilágítani.—- A 10. szám 
Nagy Ferenc : A földrajzi számonkérés „és feleltet és módja általában (s e rész 
közérdekű) és a képesítő vizsgálatokon“.

Kereskedelmi Szakoktatás lapunk munkatársának, Borostás-Nagy Sán
dornak szerkesztésében jelenik meg. Az 1935—36. évi 8. sz. Imre Sándornak : 
„Az Orsz. Felsőkereskedelmi Iskolai Tanár vizsgáló Bizottság feladatairól“ 
tartott előadása.

Evangélikus Népiskola 1935. 12. számban Rozsondai Károly : „A tanító 
szerepe a falumozgalomban“, Dex Ferenc folytatja: „Egység pedagógiai 
munkánkban“ című cikkét. — Az új év líj köntösben, régi szempontok 
szerint szerkesztve hozza a lapot. Kuszák István kezdi cikkét a nyolcosztályú 
népiskola gyakorlati működéséről. Giieczhaber Endre a tanítóság megoldásra 
váró problémájáról ír. Gárdonyi Zoltán az egyszerű koráiról.

Keresztyén Igazság 1936. évi 1. száma Hilscher Zoltán : „Reform
nemzedék“, Járosi Andor : „Erdélyiség és irodalom“.

Gyermeknevelés 1936. évi 1. száma „Nőnevelési ankét.“ címen megszólal
tat e kérdésről különböző tényezőket : Imre Sándor, Berta Ilona, Csávossy 
Elemér, Rakkssányi Mária, Eckhardt Tibor, Mellemé Miskolczy Eugénia, 
Bánkuti Dezső, Marton Anna orvos, Párkányi Norbert, Moór Mária írónő, 
Máday István, egy anya, egy másik anya, érettségizett leány nyilatkoznak 
kisebb-nagyobb cikkekben, karácsony Sándor : „A nőnevelés reformja és 
a női lélek“, Nemesné Müller Mária : Nőnevelő középiskola“ címen cikkekben 
fejtegeti a kérdést.

Harangszó 1935. évfolyamában Szabó József szerkesztő Lutherről ad 
sorozatos cikket, az 1936. év 1. száma folytatja ezt, s Luther „és az iskola“ 
címen nekünk tanároknak szól. Krónikás.
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H A Z A I IR O D A L O M
Bartók György ; A középkori és újkori filozófia története. Bp. 193.5. 8* 

X II+466 1. (Református Egyházi Könyvtár XVIII, U.),
A filozófia az a tudomány, amelyikről sokan beszóínpk, de amelyikben 

kevesen hisznek. Mint ilyen nagyon gyakran áll a művelt közönség ítélőszéke 
előtt, és az ítélet rendesen marasztaló a filozófiára nézve. De ezzel a filozófia 
és a filozófusok nem sokat tőrödnek, niert a szellem világában nem a nagy 
közönség ítélete, hanem , a törvényszerűségek belülről , yaló , kibontakozása 
érvényesül. És a filozófusok nagyon jól tudják, hogy a filozófia nem is olyan 
haszontalan tudomány, hiszen tíz európai szellemet n,e,m egyszer rántotta 
már vissza a kétségbeesés örvényéből,

Ilyen elöljáró gondolatokkal üdvözöljük Bartók György könyvét, mely 
a középkori és az újkori filozófia történetét foglalja magában, örülünk, hogy 
ez a filozófiatörténet éppen a Református Egyházi Könyvtár sorozataként 
jelent meg, és örülünk, hogy e könyv szerzője Bőhm Károly tanának szellemi 
részese és hagyatékának gondozója. Hiszen Bőhm Károly volt mindé»ideig 
az, aki legmagasabb régiókba emelkedett a magyar filozófusok között, és 
méltó helye az emberiség legnagyobb gondolkodói között van.

Filozófiatörténetet csak az írhat, aki a Részt mindig az Egészre tudja 
vonatkoztatni, mért a filozófia történetében minden részletes eredményt 
az egyetemes rendszerhez kell mérni, mert csak így kaphatunk felvilágosí
tást, hogy mennyiben vitte tovább egy-egy gondolkodó az egész filozófiai 
gondolatrendszert. Ez pedig nem történhetik meg másképpen, csak az egyes 
gondolkodók rendszerének átélése után. Mi már, akik Dilthev filozófiájának 
tanulságait felhasználhatjuk a szaktudományokban és a filozófiában egyaránt, 
bőségesen meggyőződhetünk e könyv olvasása alkalmával, hogy szerzője 
a maga nézőpontjából igazán átélte a nagy filozófiai rendszereket. Egyébként 
a filozófia történetét illető elméleti fejtegetésekről bő felvilágosítást kapunk 
a könyv bevezető fejezeteiben, melyek a filozófiatörténet fogalmáról, feladatá
ról és belső alkatáról, majd a filozófiatörténet módszertanáról szólanak.

Bartók könyvének első harmada az egyházatyák, a skolasztika és a renais
sance bölcseletével foglalkozik. Az egyházatyák közül különösen kiemelkedik 
Augustinus szeretettel megrajzolt portraitja. Különben kiemelkedő tendencia 
az egész könyvben, hogy az Egész szemmeltartásával a Részek, az egyes 
gondolkodók arcképei önállóan helyezkedjenek el a filozófia rendszerében, 
mint ahogy egy organizmus sejtjei önálló egyedek és mégis részei az egész 
szervezet életének. A skolasztika kritikája nagyon is helyénvaló és idejében 
hangzott el. Napjainkban úgyis divatba hozták. Nem tagadhatjuk ugyan, 
hogy a mi agyonzaklatott korunkat, a szellemmel telítettebb, pozitív matériá
tól elvonatkoztatott korokhoz, így a skolasztika korához fűzi némi rokonság, 
de ez se nem több, se nem kevesebb, minthogy ismét kezdik hangsúlyozni 
a kollektívumot, és továbbá, hogy a valóság gyötrelmeibe belefáradt ember 
vágyódik a szellem kiteljesedése után. De a mai ember nem a tekintély elvé
től agyonsujtott dogmatikus szellemvilág híve akar lenni. A tekintély elve 
seholsem vezethet olyan filozófiaellenes magatartásra, mint éppen a filozó
fiában.

A renaissance filozófiája után, mely átmenet a középkor és az újkor 
filozófiája között, klasszikus érvényességű általános jellemzését találjuk 
az újkori filozófiának. Az újkori gondolkozó ,,az igazságot magáért az igazsá
gért keresi“. Itt az ész autonómiája mind teljesebben érvényesül, hogy a kü
lönböző rendszerekben megtalálja teljes kibontakozását. És itt ideiktatom 
azt a néhány sort, mely azoknak a kritikáját tartalmazza, akik nem értenek 
egyet az újkor szellemi autonómiájával. „Az újkori bölcselet az ész autonóm 
törvényét követve, és a föld adataihoz ragaszkodva, a természet és történelem 
útjain járva, öntudatossá teszi a tudást, kutatja az ismeret érvényességének 
alapjait, megállapítja és alkalmazza a tudományos kutatás módszerét, hogy



92 Hazai irodalom.

az ismeret határait szorosabbra íogva, mélyebbé és értékesebbé tegye azt1. 
Aki ezt a szellemet félreérti vagy azt éppen korcs visszafej lésnek tekinti, 
az csak lézengő zsellér a filozófia díszes csarnokában, és nem formálhat jogot 
arra, hogy ott komoly munkásnak tekintessék“ (192—193. 1.).

Az újkori filozófia tárgyalása Bacon-nal kezdődik, aki az újkori szellem 
érvényesülésének ,,herold“-ja. Ez a sor a francia racionalizmuson és a 18. 
századi angol bölcseletén keresztül Kantig ér. Kant külön kiemelkedő bő 
fejezet, és Bartókot szellemi rokonság fűzi Kanthoz, hiszen már máskor is 
foglalkozott vele. Amint Kant nélkül lehetetlen volna a mai bölcselet, épúgy 
igen nagy hatást tettek korunkra a német ideálisták, főként Hegel. Hegel
nek sok indítása érett vetés lett korunkban, különösen történetfilozófiáján 
keresztül.

Külön ki kell emelnünk Böhm Károly bölcseletének tárgyalását, mert 
úgy érezzük, hogy Bőhm Károly rendszere a magyar filozófiatörténet-irodalom
ban eddig itt találta meg legméltóbb Leállítását az egyetemes filozófiatörté
netbe.

Végül függelékben összefoglalva tájékozódást nyerhetünk napjaink 
bölcseleti irányairól. Itt talán Rickert a legtöbbet ígérő gondolkodó elme.

A könyv nyelve mindenütt szép magyaros, világos, könnyen érthető 
tudományos prózai stílus, ami —• minthogy filozófiáról van szó — külön emlí
tést és dicséretet érdemel.

E néhány szerény és töredékes gondolatot szeretnénk Bartók György 
szép könyvéhez fűzni. Egyébként beszél és beszéljen is e könyv maga helyett, 
mert ezt sem lelkész, sem tanár nem nélkülözheti, aki egy kissé is érdeklődik 
a filozófia problémái iránt. Kónya József.

Gaál István : Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és 
balítéletek. A Magyar Könyvbarátok számára kiadja a Királyi Magyar Egye
temi Nyomda. Budapest VIII., Múzeum-kőrút 6. 438. lap.

Gaál István tanár és tudós egy személyben. Déván, Budapesten tanított, 
utána a Nemzeti Múzeumban dolgozott, közben Szegeden, Budapesten az 
egyetemi oktatásból is kivette részét. Ezért teljesen jogosult arra, hogy a 
természettudományok körébe vágó csodabogarak és ferdítések, balítéletek 
ellen felvegye a küzdelmet I Nem állhatunk a középkor színvonalán ma, 
amikor repülőgépek szántják a levegőóceánt, az Eötvös-inga kimutatja a Föld 
méhében rejtőző bányakincseket. Mai kultúránk, sőt emberi és társadalmi 
létünk valósággal függvénye a természettudományoknak, illetve a bennük 
gyökerező orvosi technikai és mezőgazdasági tudományoknak. Az alkalmazott 
természettudományok nélkül az emberiség milliói fölött kondulna meg a lélek
harang. Hiszen a mai technika és orvostudomány híján az emberiség lélek- 
számának az évszázadokkal ezelőtti szintre kellene lecsökkennie. A Kárpátok
tól az Adriáig nem élhetne több ember, mint igazságos Mátyás korában, 
vagyis mintegy négy milliónyi. És mégis hány olyan középiskolát végzett, 
érettségizett diák van, aki diákkorában egyszer-kétszer, vagy talán sohasem 
nézett bele a nagyítóba. így az élő szervezetek elemi egységeiről, azután a 
baktériumokról, s általában az élő test szöveteiről csak afféle bemagolt fogalmai 
vannak. A legtöbb „érett“ ifjú a legegyszerűbb vegytani kísérletet sem tudná 
végrehajtani — mert hiszen alig látott ilyesmit 1 Pedig a magyar népnek, a 
diákoknak is van érzékük a természet, a természettudományos műveltség 
iránt, ezért nagyon könnyű az úton-útfélen bogáncs módjára fölszedett téves 
és megtévesztő ismereteket megfelelő oktatással kiszorítani.

Szerzőnk igen sok téves ismeretet helyez megfelelő világításba a gerinctelen 
állatok, a változó hőmérsékletű gerincesek, a madarak, emlősök világából, 
az emberrel összefüggő területekről : azután a növényországból, a földtörténet, 
a földrajz tárgyköréből, végül a közszájon forgó mendemondákból. Szinte 
felnyitja a szemünket és magunk sem hisszük, hogy az, amit mi helyesnek és 
jónak tanultunk (akárhányszor az iskolában is), az mind tévedés vagy tudat
lanság.

Legkönnyebb a tankönyvekben meglapuló koholmányok, csodabogarak
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kiirtása azon a módon, ahogy azt szerzőnk is óhajtja, t. i. megfelelő szakbírálat 
htján, amikor is a könyvet megfelelő szakember nézné át a tudomány szem
szögéből és pedagógus, tényleg működő tanító, tanár az iskolai, a peda
gógiai használhatóság szempontjából. Ma nem így történik, innét vannak a 
bajok és kifogások. Ma már egyetlen szakember sem lehet teljesen járatos 
az ú. n. ,,természetrajz“-nak minden ágában (növénytan, állattan, ásványtan, 
földtan stb.), hiszen az agy befogadó képessége nem növekedett abban az 
arányban, ahogy a természettudományok rohamosan fejlődtek.

Az is helyes, hogy a napilapok, folyóiratok, ifjúsági lapok alkalmazzanak 
hozzáértő szakembereket, akik kigyomlálják a sok bolondeszmét, kacsát a 
beküldött cikkekből, mert annyit elvárhat már a nagyközönség, meg a gyerek
sereg is, hogy a cápát ne tévesszék össze a bálnával, az oroszlánt a tigrissel, stb. 
Ezért sok haszonnal forgathatjuk Gaál István munkáját, mert a mindennapi 
élet számtalan dolgáról belátjuk, hogy eddig tévesen tudtuk. De nagyon helyei 
Maeterlinck mondása : ,,Az élet bizonyos pontjához érve, az embernek nagyobb 
öröme telik abban, hogy igaz, mintsem meglepő dolgokat mondjon.“

Horváth Károly ár.
Simon Elem ér: Összefoglaló mennyiségtan. Szeged, Árpád-nyomda

kiadása. 1935. 207 1.
Középiskolai mennyiségtan-tankönyveink általában véve két alapvető 

hibában szenvednek : az egyik az, hogy rendesen a nyújtható anyag maxi
mumát ölelik fel (ha ugyan nem még annál is többet) : a másik pedig az, 
hogy a nyújtott anyagot igen terjengős módon tárgyalják, mert nem veszik 
figyelembe, hogy a középiskolai tankönyvek első renden nem magántanulók 
számára készülnek, hanem a nyilvános tanulók számára, akiknek a tanult 
anyagot nem otthon, a tankönyvből kell megérteni, hanem az iskolában, 
a tanár vezetése mellett. A tankönyv az anyagnak nem megismerésére, ha
nem csak megrögzítésére való.

Ily értelemben helyeselni lehet a szerző vállalkozását, aki valóban a meg
rögzítés célját szolgáló rövid összefoglalást óhajt nyújtani a középiskolai 
matematikai anyagról, számolva azzal, hogy megérteni már előbb kellett 
a tanulónak mindezeket. S ha könyvét a könnyű áttekinthetőség és gyakorlati 
használhatóság szempontjából tekintjük, meg kell állapítanunk, hogy e tekin
tetben valóban fölötte áll a jelenlegi középiskolai mennyiségtani kézikönyvek
nek, jórészt éppen a fölösleges magyarázgatások elhagyása révén. A hol a le
vezetés szóbeli magyarázására mégis szükség van, azt a legtöbb helyen találó- 
rövidséggel adja meg. A külső berendezést is iparkodik olyanná tenni, hogy 
ezáltal is növelje az áttekinthetőséget.

Az egyszerűsítést azonban nem lehet túlzásba vinni. Tételek puszta köz
lése a középiskolai matematika-tanítás szempontjából nem bír értékkel, 
s habár rövid formában is, de mégis mindenütt a tanuló által követhető 
logikus gondolatmenetet kell nyújtani, és nem képleteket vagy eljárásmódokat 
adni, amint az a könyv néhány helyén található.

Az alsóosztályos számtani rész túlságosan rövidre van fogva. Ezt a részt 
különben is célszerűbb lenne külön kötetben tárgyalni, a tanterv által ezen 
osztályok mennyiségtani anyagába utalt geometriai résszel együtt, amely 
később ugyan össze van foglalva, de egyáltalán nem úgy, hogy a tanításhoz, 
jobbanmondva a tanuláshoz segédeszközül használni lehetne. A közölt for
mában legföljebb az érettségire készülő tanuló újíthatja fel belőle alsóosztályos, 
időközben talán nem használt ismereteit. Az különben sem valószínű, hogy 
a diák nyolc éven át tudjon használni egy —- ténylegesen használatra szánt — 
számtankönyvet, a szétrongyolódás veszélye nélkül.

Az ábrák több helyen gyengék, aprók, és mindenesetre csinosság szem
pontjából kifogás alá esnek. A színes jelzések célszerűen vannak alkalmazva.

A könyv tagolása nem jó. Az értelmileg önálló egységet alkotó részeknek 
—• külön fejezetekbe való foglalással —- külsőleg is meg kellene adni az elkülö
nítést. Nem ártana az anyagnak osztályok szerint való tagolása sem.

Példatárat a szerző nem közöl. Jelzi azonban, hogy példákat tartalmazó
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kötetet külön óhajt nyújtani, amit megint éppen a könnyebb áttekinthető
ség szempontjából helyeselni lehet. Dr. Vekerdi Béla.

Ilessler Hubert: ltarkmyok mélyén. A szerző 36 fényképfelvételével. Világ
járók. Utazások és kalandok. Franklin-Társulat Budapest. 134. 1.

Nemcsak regényeink, hanem történelmi könyveink is sokszor megemlé
keznek a középkori várak rejtett kijáróiról, alagútjairól. A mi diákkorunkban 
bizony akárhányszor a mesék világába soroztuk ezeket a regénybe való 
adatokat. Ma pedig be kell vallanunk, hogy nem a ködös képzelet szülte ezeket 
a barlangokat, hanem tényleg ott vannak a budai Várhegy belsejében. Már 
évszázadokkal ezelőtt alkalmazták a budai Vár alatt húzódó barlangokat 
harcászati célokra. Különösen a török ostromok, majd a Vár visszafoglalás 
alkalmával volt fontos szerepük ezeknek a földalatti labirintusoknak, amelyr 
a Vár egyes stratégiailag fontos pontjait összekötötték, sőt a Váron kívüb 
is vezették. Ma a Várat látogató idegen az I. kerületi elöljáróság épületéi 
már kényelmes betonlépcsőkön juthat a villannyal kivilágított földalat 
labirintusba, ahol régmúlt időkben történelmi események játszódtak le, s ah< 
láthatja, az ősidőkben milyen magasan folyt a Duna, hogy rakódott le a 
alulrói feltörő hévvizekből a mésztufa, hogyan szivárog a talajvíz a mélyb 
és hogyan gyűlik össze a földalatti üregekben.

A fővárosba jövő vidéki iskolák is megtekinthetik ezt a csodás barlang- 
és alagút-világot, amelyet a barlangkutatók napróí-napra járhatóbbá tesznek. 
Hálásak vagyunk Kessler Hubert-nek és Kadic Ottokárnak, hogy bemutatják 
régi értékeinket, emellett a többi kincsre: a Remetehegyi foszfáttelepre (Buda 
pest mellett Máriaremetén), a Szemlőhegyi dragonit-barlangra, a Ferenchegy 
barlangra (mindkettő Budapest, III. kerület), azután a bánhidai Szeliír, 
bárlangra, a Bükkben levő zsomblyokra (Almási- és Vecsembükki) és az Agg
teleki barlang újonnan feltárt csodáira felhívják figyelmünket. Nemcsak a 
földrajz-, hanem a történet- és magyartanárok is sok adatot találnak benne 
az iskolai munka megkönnyítéséhez. Horváth K{

A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása. írta : Dr. Eesedi
István. 133 képpel. A Déri-múzeum néprajzi osztályának ismeretterjesztő köz
leményei. 5. füzet. Dr. Bertók Lajos könyvkereskedése, Debrecen. 256. 1.

A mi földrajztanításunk még nemrégiben is túlnyomóan topografikus 
jellegű volt. Kitöltötte a térképismeret, a hegyrajz, vízrajz és a városok, 
vármegyék elhelyezkedése, az egyes telepek „miről“ vagy „kiről“ való neveze
tessége és híressége. A magyar nép igazi életét az iskolában nem ismerhette 
meg a tanuló. Sokat javult a helyzet ezen a téren a kirándulások, azután a 
cserkészet révén. A cserkészek már tábort vertek, álló és mozgó táborokat 
csináltak végig, amikor is nemcsak be-benéztek a falvakba, hanem magukhoz 
is édesgették a falu népét, a falusi gyermekeket, a leventéket. És így kezdett 
bevonulni a magyar nép igazi arca és jelleme az iskolákba, a tanulók közé.

Ámde nincs mindenkinek ideje és türelme, esetleg szerencséje sem, hogy 
hitelesen bepillanthasson mindenütt a magyar nép életébe, leikébe. Ezért 
kell megbecsülnünk az ilyen munkákat, amilyen szerzőnké is, amely bevezet 
bennünket a tiszántúli nép konyhaművészetébe.

A könyv születéséhez hozzájárult egy kis vita. Dr. Kerbolt László orvos 
az alföldi nép táplálkozásáról kis könyvet írván, azt hangoztatta, hogy a 
magyar nép rossz táplálkozásának nem a nyersanyag hiánya az oka, hanem 
az, hogy a magyar asszony nem tud főzni. Eesedi ezt a támadást veri vissza 
pompás, pedagógiailag a földrajztanításban kiválóan értékesíthető művében. 
Bebizonyítja, hogy a magyar gazdasszony olyan konyhaművész, hogy még 
azt a kevés nyersanyagot is, amely rendelkezésére áll, olyan jól, tisztán és 
ízletesen el tudja készíteni, hogy még finomabb ízlésű embereknek is minden 
időben kiérdemelte a legnagyobb elismerését. A magyar nép szakácsművészete 
fejlesztette ki azt a jóízű tápláló kosztot, mely külföldön is híres volt, és amely
ről megállapították, hogy a legjobban sütnek, főznek Magyarországon.

Kerbolt dr-nak orvosi szempontból igaza van, mert az orvostudomány 
■előírta kalória-értéket a magyar nép nem veszi tekintetbe. De a világnak
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melyik népe él — ha nem beteg, és nem áll orvosi felügyelet alatt — kalóriák 
szerint ? 1 A szegény ember azt eszik, ami van, a jómódú, amit akar. Azt 
minden hozzáértő látja és tudja, hogy a magyar nép ellátása napróI-napra 
romlik a javak aránytalan eloszlása folytán. A szegény nép nem jut keresethez, 
«ppen azért kenyérből sem eszik eleget.

Nemcsak a földrajz tanárainak, hanem minden oktatónak és művelt 
embernek érdemes elolvasni szerzőnk művét, hiszen vérbeli magyar élet tárul 
elénk olvasásakor. Nincs okunk szégyenleni a múltat, sőt végtelen sokat, 
tanulhatunk belőle. Amikor ilyenforma külföldi könyv kerül a kezünkbe, 
szinte habzsoljuk. A négerek, indiánok, eszkimók stb. életét jobban ismerjük, 
mint a magunkét. Nagy kár, mert nem becsüljük a mi valódi, igazi értékeinket, 
a Végigvezet szerzőnk a magyar asszony háztartásán, a kisgyermekek táp
lálkozásán ; megismertet a nyerskoszttal a magyar népnél, a levesétellel, 
/Tiint a magyar nép főtáplálékával. Sorra jönnek a csemegék, tészták, a tej- 
'irmékek, a magyar ember fűszerszáma, de a magyar ember nem főzelékevő. 
látjuk, mit ettek egyes alkalmakkor úton, mit ittak, mivel tüzeltek, mivel 

i<s hogyan ettek stb. Tanításunkat főleg a helyettesítési órákat, nagyon élénkké 
lehetjük szerzőnk munkájának felhasználásával, ezért érdemes behatóan fog
lalkozni vele.

Horváth Károly' dr.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR E K
■i 1 1 ....................1------- -----  ■' ---- -------- = = '■  ■

Munkácsi dr. Joó Imre, a nagykőrösi református Arany János gimná
zium ny. tanára, aranydiplomás doktor, 1936. január hó 12-én 75 éves 
korában, nyugalombavonulásának 22. évében, hosszas és súlyos szenvedés 
itán elhunyt. Megboldogult kartársunk, ki mindvégig hitt szülőföldjének, 
i rajongásig szeretett Szatmárnak a felszabadulásában, 30 esztendőn keresztül 
volt a nagykőrösi református gimfiáziumnák fáradhatatlan munkás tanára, 
a gondjaira bízott tanulóknak apja és nevelője, az intézet történetének írója, 
Nagykőrös szellemi és társadalmi életének egyik kimagasló alakja, a szegény 
diákok jószívű pártfogója, fajának és egyházának lángoló lelkű fia. Áldott 
emlékét kegyelettel őrizzük.

Kardos Gyula balassagyarmati ev. lelkésznek kormányfőtanácsosi, Ilamar 
Gyula soproni ev. tanítóképzőintézeti igazgatónak tanügyi főtanácsosi címet 
adományozott a Kormányzó. Mindkét kitüntetéshez szívből gratulál az evan
gélikus tanárság, mely Kardos esperesben a tanügy jó barátját, Hamar igaz
gatóban pedig egyik legértékesebb munkását tiszteli.

Dr. Zelcnka Frigyes ny. kir. tanfelügyelőnek, a dunáninneni ev. egyház- 
kerület jegyzőjének a Kormányzó több évtizedes buzgó, önzetlen egyházi 
munkájáért a kormányfőtanácsosi címet adományozta. Kiváló tan férfiú, 
egyházának hű munkása nyert itt megérdemelt kitüntetést, mely általános 
örömet szerzett sok tisztelőjének.

Diákból a debreceni református gimnáziumban. A debreceni református 
Kollégium gimnáziumának tanári kara és ifjúsága a tavalyi sikeren felbuzdulva 
az idén is megrendezte a farsang első nagy estélyeként Csokonai-tea táncestélyét 
1936 január 11-én, szombaton, az Arany Bika dísztermében. A teaestély most 
is minden tekintetben teljes sikerrel járt, bizonyságául annak, hogy az ilyen 
estély rendezése kívánatos és hasznos. Debrecen társadalmának színe-java 
megjelent, hogy diákjainkkal együtt töltsön el jó hangulatban egy kellemes 
estét. Megjelentek Debrecen pedagógiai életének vezetői, s ott voltak a Kol
légium öreg diákjai, hogy gyönyörködjenek — többen már mint szülők — a 
a mostani ifjúság örömében Az anyagi siker igen jelentős, amennyiben minden 
jegy elkelt, a szülők által összeadott büffé is teljesen elfogyott, s a tiszta jöve
delem 777-50 P-re rúg.
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A tanári kart ezeknek az estélyeknek az ismételt megrendezésében peda- II  
gógiai szempontok is vezették. Módot akart adni az intézet tanuló ifjúságának, 9  
hogy teljesen megfelelő környezetben, szülők és tanárok jelenlétében szíve S  
szerint szórakozhassék, s egyszersmind ízelítőt kapjon a társaséletben való 9  
forgolódás elemeiből is. A második kívánt — és elért —- cél az volt, hogy a ■  
szülőtársadalomnak fehér asztal mellett is legyen alkalma megismerkednie ■  
gyermekei tanáraival. Az ilyen ismeretség csak hasznára válhatik az iskolá- E  
nak, s a minden iskola céljának, a minél tökéletesebb nevelésnek. Végül •— de I  
nem utolsó sorban — elérjük ilyen alkalommal azt, hogy szegény és szór- H 
galmas diákjaink segélyezésére és jutalmazására bizonyos alapot szerzünk B 
a nélkül, hogy az adakozást a szülők különösebb tehernek éreznék. I

Az estélyt ez alkalommal rövid műsor vezette be, melynek keretében ■ 
költői hajlamú nagyobb diákjaink mutathatták be írói készségüket. Nem volt ■  
sok szereplő, így az előkészület nem vonta el a tanulókat az iskolai munkától, I  
viszont a darab előadásának ténye növelte az érdeklődést és a diákok ambí- M 
cióját. Víg prológot Imre István VIII. b) o. t. mondott igen szellemesen, utána «  
pedig gróf Tisza József VIII. b) o. t. ,,A festett császár“ c. drámai jelenetét w 
adták elő, mely érdekesen és meglepő írói készséggel mutatja be a régi, háború- I  
előtti korszak emberének és a mai rohanó idők aktív, nem ábrándozó fiának I  
felfogásbeli különbségét, amelyen azonban végül is győzedelmeskedik a fiúi I  
kegyelet. A fiatal szerző lélekkel írta meg darabját s a szereplők is minden H 
dicséretet megérdemlőén játszottak. A műsort Balogh Béla VIII. b) o. t. víg- ■  
monológja fejezte be.

Mindezeket tekintetbe véve, ilyen diákbálok rendezése minden tekintet- H 
ben csak előnyére válhat a rendező iskolának. I

Ú j  é n e k - t a n k ö n y v .  Horváth Károly kartársunknak a középiskolák H  
6. osztálya számára szánt kézikönyve, amelyről írója „Szemlénk“ 1935 szept. J l  
számában már értekezett, megjelent. Érdeklődőknek szívesen küld mutat- H  
ványszámot a szerző (Debrecen, Református leánygimnázium). M

T a n á r i  s z é k f o g l a l ó k  a  b u d a p e s t i  r e f o r m á t u s  g i m n á z i u m b a n .  Protestáns H  
iskoláink régi szép szokása kezd felelevenedni: a múlt évben a budapesti ■  
evangélikus gimnázium két új tanára tartott ilyen bemutatkozást, most, 
január 23-án a fenti református intézet. S a m u  J á n o s  igazgató a református H  
iskola célját vázolta, majd d r .  K ó n y a  S á n d o r  tanár, kit karcagi kiváló mű- ■  
ködés után választottak meg Pestre, a sokoldalú kiváló tanár ,,A szépség 9 
fogalma, mint költői tárgy az angol költészetben“ címen, Lengyel Lajos I  
pedig, aki a debreceni református gimnáziumból került fel Pestre, ,,A komi
kum és humor szerepe a nevelésben“ címmel tartotta meg értekezését. Végül 
S z a b ó  I m r e  esperes fejezte ki a fenntartó, az iskola és a hallgatóság őszinte 
örömét, hogy ilyen két értékes munkással bővült a gimnázium tanári kara.
A szép példa bizonnyal mindenfelé követésre fog találni. Méltó is, hogy a ta
nári állás elfoglalása bizonyos ünnepélyes keretek között, ilyen vallomás
tételiéi történjék, ez is a tanári hivatás megbecsülését fogja szolgálni. Csak 
szeretnék, ha a szülők és nagyközönség is érdeklődést tanúsítana ilyen alkal
makkor. I

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumi Oktatófilm Kirendeltség Közle
ményei. A megvalósulás pillanatában álló iskolai filmoktatás ágas-bogas ügyei 
szükségessé teszik, hogy az iskolák a v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t é r i u m i  
O k t a t ó f i l m  K i r e n d e l t s é g  ügyeiről a saját érdekükben állandó tájékoztatást 
kapjanak. Ez vonatkozik a technikai, elméleti és gyakorlati pedagógiai, 
továbbá a szervezeti ügyekre. E kapcsolat megvalósítására a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumi O k t a t ó f i l m  K i r e n d e l t s é g  K ö z l e m é n y e i  címén rövi
desen egy időnként megjelenő, de időhöz nem kötött 18—24 oldalas értesítő 
jelenik meg. Az Oktatófilm Kirendeltség ezt az értesítőt minden állami és 
minden olyan nem-állami iskolának i n g y e n  küldi meg, amely a filmoktatás 
állami rendszerében részt vesz. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter e köz
leményei természetesen minden, a filmoktatást szolgáló véleménynek, hozzá
szólásnak is helyt ad, valamint^^Sölyyiyfilm amatőr fotográfusok iskolát és 
iskolai munkát érdeklő köz.leiüéD~yeyirr^Ís.
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József.
Evangélikus részről: dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai 
Vilmos. •>

k M EG JELEN IK  évenként 10 füzetben.
E LŐ FIZETÉ 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 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 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 YE SÜ LE 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 TESTÁN S T A N Ü G Y I SZEM 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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Kálvin négyszázéves In stitu tid p ^^ íS ^ .
Az 1536. év március havában jelent meg Ibiseiben Platter és 

Lasius könyvnyomdájában Kálvin I n s li tu lio  R e lig io n is  C h r is tia n a e  c. 
művének első kiadása. Most négyszázesztendeje tehát, hogy nap
világot látott az a nagyjelentőségű reformátori irat, melynek legtel
jesebb formájáról (1559) a kath. francia írók is ( B o ssu e t, N is a r d ,  
L a c r o ix )  magasztalóan emlékeznek. A híres irodalomtörténetíró, 
B ru n e tié re  szerin t: beosztásában, elrendezésében, architektúrájában 
monumentális ; ritka theol. tudás és ritka dialektikai készség nyil
vánul benne. L u th er, mikor elolvasta, így kiáltott fe l: „Ennek aztán 
már van keze, lába.“ Egy magyar reformátor ( T h ú ry  P á l ) európa- 
szerte ismert verse pedig elragadtatva azt zengi róla, hogy az apos
tolok írásán kívül ennél jobb könyvet nem szült az idő. És Kálvin 
csak 26 éves volt, mikor e nagy feltűnést keltő műnek első fogal
mazványát 1535 augusztus havában befejezte. Megjelenésének négy
százéves fordulóját a reformátusok mindenfelé örömmel és hálával 
ünnepük meg. Ez ünneplésben óhajtunk résztvenni Szemlénkkel mi 
is, mikor a jubiláns Institutióban megnyilatkozó néhány főbb nevelési 
és tanítási gondolatra igyekszünk reámutatni. Csak az ünneplésre 
okot és alkalmat adó első kiadását tartjuk szem előtt, de ebben már 
alapjában mindaz feltalálható, amiben Kálvin a keresztyén nevelés 
célját és rendeltetését látja, s aminél többet a mű későbbi, folyvást 
bővülő kiadásaiban is alig mond, legfeljebb alaposabban fejti ki gondo
latait. Az Institutio a nevelés és oktatás módozataira nem terjed, s 
természeténél fogva nem is terjedhet ki. Ezt Kálvin a genfi Rive- 
kollégium számára 1538-ban készített tantervben s majd tovább- 
menőleg a genfi akadémia 1559. évi törvényeiben és tanrendszerében 
fejtette ki.1

1 Kálvin nevelési elveivel, tanrendszerével és methodikájával nálunk 
inég aránylag kevesen foglalkoztak. Valamit idevonatkozólag találunk a 
R é v é s z  I m r e ,  többet a P r u z s i n s z k y  P á l  Kálvin életrajzában. Behatóbban írtak 
róla : 1. á r .  A n t a l  G é za  : Kálvin, mint paedagógus és iskolaalapító. Emlékezés 
Kálvinról. A Magyar Prot. Irodalmi Társaság kiadványa. Budapest, 1909.
2. á r .  B a r t ó k  G y ö r g y :  Kálvin, mint paedagógus. Prot. Szemle, 1909. évf.
3. S .  S z a b ó  J ó z s e f  : Kálvin és az alsóbb iskolák. Prot. Szemle, 1909. évf. 
U .  ö. : Kálvin oktatási elvei és tanügyi politikája. Orsz. Református Tanár- 
egyesület Évkönyve az 1909— 10. évre. Részben idetartozik á r .  P a p p  F e r e n c  
közgyűlési felolvasása : A református keresztyén pedagógia alapelvei. Orsz. 
Református Tanáregyesület Évkönyve az 1933—34. évre, nemkülönben 
az ehhez fűződő néhány cikk a Prot. Szemlében Karácsony Sándor és Papp 
Ferenc, a Református Életben Révész Imre, a Prot. Tanügyi Szemlében 
S. Szabó József, Trocsányi Dezső, Szathmáry Lajos tollából.

1
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Az 1536-i Institutiót Kálvin első renden tankönyvnek szánta. 
Elemi vezérfonalat óhajtott vele nyújtani az igaz kegyességre és 
bölcseségre (sapientia et pietas). Előadási módja egyszerű, keresetlen, 
mint a népnek való tanító műveké. így mondja mindezt maga 
Kálvin műve elején az I. Ferenc francia királyhoz intézett ajánlásban. 
Másodsorban nevezi művét hitvallásnak, melyből megismerhető az 
az evangéliumi tudomány, ami ellen a király és követői fenekedtek. 
A könyv tartalma, elrendezése a kátéknak megfelelő : törvény (tíz- 
parancsolat), hit (apostoli hitforma) ,imádság (Mi Atyánk), sákra- 
mentomok fejtegetése. Befejezése mintegy norma és intelem a király
hoz a keresztyén szabadságról, az egyházi hatalomról és állami kor
mányzásról. A keresztyén szabadság különben Kálvin pedagógiájában 
a nevelés végcélja is. Ezekből látható, hogy az Institutiót nem ok 
nélkül nevezték sokan katekizmusnak. Kálvin előtt példaképül Luther 
kis kátéja állott, de ő maga is arra a meggyőződésre ju tott, hogy a 
reformációnak föl kell eleveníteni az első keresztyének katekizálását, 
melyet a középkori keresztyénség teljesen elhanyagolt. Azon ne 
ütközzünk meg, hogy olyan nagy terjedelmű könyvet kívánt a refor
máció követőinek tankönyvül kezébe adni, mint amilyen az Insti
t u t e  már első kiadásában. Ez akkor, amikor még nem volt tantárgyak 
és tankönyvek sokasága, nem mutatkozott túlságosnak, s mélyebb 
fejtegetései is megtalálták az u tat a hit igazságai és az üdvösség után 
áhítozó lelkekhez. Hiszen a Melanchthon szintén nagy terjedelmű és 
mélyértelmű Loci Communes-ét is tankönyvül használták úgy Német
országban, mint többfelé, pl. nálunk is. Nyomai vannak, hogy Kálvin 
a  Locit is tanulmányozta Institutiójának megírása előtt. Az Institutio 
később tartalmának bővülésével és mind tudományosabbá való 
fejtegetésével kinőtt a káték sorából, úgyhogy az 1559-i kiadásban 
már nem is nevezi Kálvin tankönyvnek. I tt már mint egy hatalmas 
hitvallás, egy kiváló theologiai tudományos mű, az ő reformációjának 
irodalmi betetőzése áll előttünk.

Egyébként Kálvin érezte, hogy az Institutio 1536-i kiadásában 
sem megfelelő formája egy, főként a gyermekek kezébe adandó 
tankönyvnek, azért azt mondja benne, hogy „a keresztyén vallás
tanításnak legcélszerűbb módja az lenne, ha volna egy, e célra szer
kesztett formula, mely a mi vallásunknak minden főbb részét lehetőleg 
magában foglalná“ . Ebből tenne vallást a gyermek 10 éves kora 
körül az egy, igaz és tiszta hitről az egész egyház színe előtt. Ekként 
„nem lenne az emberek nagy része annyira tudatlan és neveletlen, 
az új és idegen tanok nem szakítanának el akárhányat olyan könnyen, 
s végre a keresztyén tudományról mindenkinek lenne valamelyes 
rendszeres ismerete“ . E célból készítette el 1538-ban az ú. n. genfi 
kátét, melyet aztán több kiadásban használtak.

Kálvinnak a tanítás mintegy természetében gyökerezett. Lel- 
külete, testalkata, egész egyénisége az oktatásra rendelte. Jobban 
is érezte magát a tanári kathedrán, mint a templomi szószéken, 
amelyet szintén kathedrának tekintett és nem rostrumnak. Nem
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rétor volt, hanem doctor. Ifjú korában a nagy francia humanista 
magisterek körében forgott, és azokkal kötött bizalmasabb ismeret
séget : De Gouvea Andrással, Baduel Kolozs-zsal, akik a tanügyi 
reformáramlatokat irányították és vezették. A híres klasszikus 
tanítómesterben, Cordier Mathurin-ban professzorát és atyai barátját 
tisztelte, Sturm Jánossal a College de France falai között jutott 
szorosabb kapcsolatba. Ezeknek példáján felbuzdulva a tanárság 
eszménye lebegett előtte. Már iskolai tanulmányai alatt tanította 
tanulótársait, s ha kellett, még professzorait is helyettesítette. Eleinte 
úgy is akarta tehetségét és tudományát értékesíteni, mint 
humanista tanító s főként a klasszikus nyelvek magyarázója. Akkor 
is mint tanító, mint írásmagyarázó lépett föl, mikor a reformáció 
felé hajlott. Az embernevelés kiváltságos feladata hevítette lelkét, 
ennek szolgálatába állította erejét, képzettségét, tudományát. Francia- 
országban üldöztetve és bujdokolva meghitt baráti társaságokban, 
a hívők kis gyülekezeteiben mintegy bibliai köröket alkotott, melyek
ben élete veszélyeztetésével magyarázta a Szentírást, ő  a reformált 
egyházak első belmisszionáriusa és bibliaköri munkása. Ilyen lelki 
adottsággal és hivatásérzettel menekült Franciaországból Baselbe, 
ahol megírta és kiadta az Institutiót, mely sem nem „alapéin“, sem 
nem „rendszer“, mintahogy az újabb magyar fordítók teológiai 
terminussal visszaadják, hanem amiképpen Szemezi Molnár Albert 
híven fordította le c ím ét: „Az keresztyéni religiora és igaz hitre való 
tanítás“ (1624). A mű jellege és célja tehát egészben véve a tanítás, 
ami akkor Kálvin egész lényét betöltötte.

Az egyik nevelési elv, melyet Kálvin különösen hangsúlyoz ebben 
a Tanításban, a törvény tisztelete. Ő a törvényt mindenek fölé helyezte. 
De melyik törvényt ? Azt, amelynek súlyát és elrendelését mint ter
mészeti lények érezzük, vagy azt, amelyet az emberi tekintély és 
uralom szab elünkbe ? Egyiket sem, hanem az Űr írott törvényét, 
az Isten akaratát, mely voltaképpen „nem egyéb, mint a természeti 
törvény bizonyítéka abból a célból, hogy gyakrabban figyelmeztessen, 
és mintegy emlékünkbe vésse azokat, amelyeket a természeti törvény 
tanításából meg nem tanultunk“ . E törvény tára a Szentírás, melyet 
Kálvin olyannyira az isteni parancsolatok külső kifejezésének tart, 
hogy — némelyek szerint — az ő számára a biblia nem egyéb, mint 
egy nagy törvénykönyv. Az kétségtelen, hogy Kálvin az ő félelmetes 
komolyságával, hajthatatlanságával, sőt mondhatni, sokszor zord 
szigorúságával az élet minden vonatkozásában a törvényt helyezi 
előtérbe. „A törvényeknek és rendeleteknek — mondja — mindenki 
engedelmeskedjék, és meg ne tagadjon semmit, amit Isten akarata 
szerint megtehet.“ Itt a legszélsőbb határig elmegy, midőn azt írja, 
hogy a kötelességszerű dolgokban, a törvény súlya a latt még a gono
szoknak is alá vagyunk vetve.

A törvény célja azonban az, hogy „szeretetre tanítson“ (ad docen- 
dam caritatem). Isten és embertársaink<szeretetére. Lényege eszerint 
nem más, mint amit Jézus a hegyi beszédben kifejtett. I tt jut el Kál-

!•
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vin ahhoz a további keresztyén pedagógiai elvhez, hogy a törvény 
nevelőmester a Krisztusra. Krisztus a törvény legfenségesebb magya
rázója, tehát őt és tanításait kell követnünk. így leszünk a kegyelem 
törvénye alatt, ami azt jelenti : beoltva lenni a Krisztusba. A Krisz- 
tusba-oltás a keresztyén nevelőket sok mindenre kötelezi. Jusson 
eszükbe, hogy ők mintegy az Istennek, a Krisztusnak helyettesei, 
ennélfogva a legnagyobb gonddal, serénységgel, buzgósággal kell 
őrködniük a felett, hogy bennük a gondviselés, oltalom, jóság, jóakarat, 
igazság legyen képviselve. Ebből kell kiindulnia a fenyítésnek. A fenyí
ték kétféle : bosszúálló, vagy megtorló és dorgáló vagy jobbító. Az első 
a bíróé, a második az atyáé. Ahol megtorlás van, o tt Isten átka és 
haragja működik, a dorgálás ellenben Isten áldásának és szeretetének 
tanúbizonysága. Könnyű belátni, hogy a kettő közül melyiket kövesse 
a keresztyén nevelő. A szeretetet mindenesetre a legnagyobb szigorú- 
rúsággal kell párosítania. Kálvin nemcsak az ifjúságot, hanem az 
egész gyülekezetét a pedagógiai fegyelem szempontja alá helyezte. 
De azt is hangoztatja az Institutióban, hogy a fegyelmezést meggyőző
déssel kell elérni s nem erőszakos úton. Rá kell nevelni Krisztus igaz 
követőit arra, hogy a törvénynek, mint Isten akaratának ne kény
szerítésből, hanem önként engedelmeskedjenek.

A törvény mellett áll, az Institutio szerint, a keresztyén peda
gógiában az Ige. Az Ige, az Istentől ihletett Szentírás, hasznos a taní
tásra, a feddésre, a megjobbulásra, az igazságban való nevelésre 
(2. Tim. 3. 16.). Az Isten igéje minden tudomány alapja, hitünknek 
tárgya és célja. Ebből tanuljuk meg mindazt, ami életünkre és idves- 
ségünkre szükséges. Mikor Krisztus az apostoloknak meghagyta, 
hogy menjenek el és tanítsanak minden népeket azokra, amiket nekik 
elébük adott, őket és utódaikat az Isten igéjének szolgálatára kötelezte 
el. Ehhez képest az egyháznak mindennemű tanítója (lelkipásztor, 
doktor) az Isten igéjének szolgája (verbi divini minister). Ez kivált
ságos megtiszteltetés, de ugyanolyan kötelesség is. A keresztyén tanító 
folyvást az Isten igéjének mértéke alatt áll, serösen kell állnia, és úgy, 
irányítania azokat, akik gondjaira vannak bízva, hogy egy is azok 
közül el ne vesszen. Különösen előtérbe helyezi Kálvin a keresztyén 
nevelő szentírásmagyarázó tisztét. Alaposan ismernie kell az Igét, 
hogy azt kellőképpen magyarázni és tanításában az élet viszonyaira 
alkalmazni tudja, s egyúttal azt munkálja, hogy a tiszta és igaz evan
géliumi tudomány a hívők közt megmaradjon. Kálvin nem győzte 
eléggé hangsúlyozni a Zsidókhoz írt levél nagy tanítását : „Istennek 
beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek 
és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig.“ Az Ige által nevelve 
lesz a hívők serege Istennek népévé, s minden egyes tagja Kálvin 
ideáljává : autonom, szabad keresztyén emberré.

Az Institutio négyszázéves pedagógiai elvei a vallás szférájában 
mozognak, de nemcsak a református valláserkölcsi nevelésre szolgál
nak útmutatásul, hanem mindenkor figyelembe kell vennie a laicizált 
keresztyén human-tanításnak is.
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Amit itt az Institutióból röviden kivontam, egy része annak a 
többletnek, melyet református iskoláinknak szellemben és tartalom
ban nyujtaniok kell, ha különleges hivatásuknak meg akarnak felelni. 
Ez a tanulság számunkra az Institutio ünnepén.

Cegléd. S. Szabó József.

A  magyar nő a magyar jövendőben.'
Ma egy hete ennek az intézetnek, ahol most tanári körünk ülé

sezik, egyik kiváló tanára a kegyesrend névadójának emlékünnepén 
tarto tt beszédében korunk züllött és süllyedt állapotáról beszélt, és 
azt mondotta többek közt : „A sok sebből vérző világot a család 
újjászületése mentheti meg a bukástól.“ Valóban minden jóérzésű 
és ép erkölcsű ember megdöbbenve szemlélheti, hogy hová ju to tt az 
úgynevezett keresztyén Európa Krisztus urunknak közel kétezer 
éves születése után. Azok a megváltó és üdvösséget nyújtó eszmé
nyek, melyek a golgotái keresztből áradtak szét a földgolyóbisra, 
talán még sohasem voltak hazugabbak, megcsúfoltabbak, képmuta
tóbbak a két millennium alatt, mint a XX. század kezdő évtize
deiben. Nem csoda, ha vizsgálódó és következtető elmék írásaiban 
lépten-nyomon megjelenik a fenyegető sejtés, amely a megvénhedt 
Európa műveltségének a csődjéről és bukásáról jövendöl. Igaz, hogy 
egy nemrégiben megjelent cikk nincs ezen a véleményen, (Hamvas 
Béla : „Modern apokalipszis“, Társadalomtudomány, 1035. 2—3. 
szám. 113—127. 1.), hanem ezeket írja (114. 1.): „Van-e egyáltalán 
krízis? Nem örökké meglevő valami ez? Mindig krízis van. Ha az 
ember előveszi a legrégibb írásműveket, már találkozik azzal a saját
ságos szellemmel, amely a kort kifogásolja, és azt jósolja, ha az 
emberek nem térnek jobb útra, pusztulásnak néznek elébe... Krízis 
ma époly kevéssé van, mint Laoce korában, vagyis ma épúgy van, 
mint akkor volt : de ez a mai kor nem kivételesen válságos, nem 
válságosabb, mint a történelem bármilyen más korszaka... Nincs 
itt vége semminek, nem alkonyodik a nyugati kultúra, semmi sem 
megy tönkre. A világ változik, de ez a természete. Fölösleges olyan 
eszeveszetten félni attól, ami jön : lényegesen nem fog különbözni 
attól, ami ma van, s ami mindig volt.“

Hát ez egészen máskép hangzik, mint azok a beszédek és írá
sok, amelyek a „fehér faj haláláról“ , „Európa halálos órájáról“ , 
„a keresztyénség agóniájáról“, „gazdasági összeomlásról“ , „termelési 
válságról“ , „lelki elszegényedésről“ szólónak. Hamvas cikke szerint 
nincs ok félelemre vagy aggodalomra, mert ha nincs is rendén min
den, ha nem is fenékig tejfel minden, de semmivel sem rosszabb az 
általános helyzet, mint volt a múltban bármikor, és lesz a jövendő- 1

1 A Debreceni Tanári Körnek 1936. február 8-án a debreceni piarista 
reálgimnáziumban tartott gyűlésén elhangzott elnöki megnyitó beszéd.
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ben. Sietek kijelenteni, hogy én nem vagyok ezen a véleményen, 
hanem ellenkezőleg : magam is krízist látok mindenfelé, és ebből 
sötét sejtésekre következtetek. Hiszen néhány év előtt ki .is adtam 
„A magyar népiélek válsága“ c. munkámat, amivel mintegy magamat 
is besoroztam a krízislátók csoportjába. Csatlakozom tehát teljes 
erővel azon kartársam fejtegetéseihez, aki ma egy hete e falak között 
világválságról beszélt, és a kivezető u tat a család újjászületésében 
jelölte meg.

A család ugyanis egy egészséges, becsületes, virágzó és boldog 
társadalomnak a sejtje. Nem az egyes ember, nem a magános férfi 
és nem a magános nő, hanem a család, a gyermekekkel megáldott, 
vallásosan élő és munkában szorgoskodó család az a tégla, melynek 
millióiból egy nemzet hatalmas palotája felépíthető. Ha ezért a 
családi élet bármilyen vonatkozásban megromlik, az végzetessé 
válhatik az egész nemzetre nézve. Akár a megritkuló házasságköté
sek, akár a gyermekhiány és az egyke legyenek kiilön-külön, vagy 
együttesen a kórtünetek, ahol ezek előfordulnak, o tt már baj van. 
A hanyatló római birodalomban a köztársaság legvégén és a császár
ság elején hasonló jelenségek mutatkoznak : a házasságkötés meg
ritkul, sok lesz az agglegény ; a házastársak kölcsönösen megszegik 
a hitvesi hűséget; a válás igen gyakori lesz, s az olyan nő ritkaság 
számba megy, aki csak egy férfinak volt a felesége (univira) ; a gyer
mekek száma leapad, sűrűek a meddő házasságok. E bajok ellen 
Julius Caesar is, Augustus is küzd, törvényeket hoznak, különösen 
fontos a Kr. u. 9-ben alkotott „lex Papia—Poppaea“, mely a nőt
len férfiakat mellőzéssel sújtja, a házasságkötést megkönnyíti, az 
öröklést gyermektelenség esetén megnehezíti (Tacitus : Annales, 
III. 26—28.). Mindez azonban, amint tudjuk, semmit sem használt. 
Róma végzete be is telt nem is olyan hosszú idő múlva. Nem mon
dom azt, hogy a nyugatrómai birodalom bukásának kizárólagos 
oka a családi élet lezüllése volt, de azt állítom, hogy a vészt előidéző 
előzmények közé ezt az okot is nyomósán be kell számítani.

És hát nálunk nem találunk egészen hasonló, sőt azonos jelen
ségeket? Hiszen itt is törvényes intézkedéseket sürgetnek a leg
komolyabb elemek, melyekkel a családi élet lezüllése terén elhara
pózott bajokat vissza lehetne szorítani. Magam részéről azonban 
nem sokat remélek olyanfajta törvényektől, mint amilyeneket a 
rómaiak is hoztak. A veszedelem gyökere mélyebbre nyúlik vissza 
nálunk is, a többi nemzetnél is. I tt nem lehet egyszerű §-okkal segí
teni, melyek esetleg külön agglegényi adót hoznának be, vagy pré- 
niumokat adnának a többgyermekes szülőknek. Én a baj orvos
lását másban vélem megtalálhatni.

A múlt században egyre erősödött az a mozgalom, amit nő
emancipációnak neveztek el, és ami e század elején a művelt nyuga
ton, ebbe persze beleszámítom a mi országunkat is, teljes diadalt 
aratott. E harc, amelyet a nők indítottak és lefolytattak, egy meg
tévesztő, hazug jelszó alatt dúlt mindenfelé, t. i. azt kiabálták szerte
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szét : „egyenjogúságot a nőnek !“ Ha ezt a régi Törökországban, a 
háremek hazájában, vagy Ázsia egyik-másik népénél követelték 
volna, ahol a nő valóban csak élvezeti cikk volt minden önállóság 
és szabadság nélkül, akkor azt mondanám : teljesen igazuk volt. 
De nálunk és általában a nyugaton, ahol a nő tökéletes szabadság
gal élt és mozgott, természetesen azon korlátok közt, amit a tisztes 
erkölcs és becsület önként felállít mindenki számára, aki ez elveket 
vallja és követi, ez a jelszó teljesen hamis volt, amely a hiszékeny, 
kritikátlan tömeget becsapta. A természet örök törvénye szerint 
a nő, mint feleség és családanya, a szó igazi és nemes értelmében 
tökéletesen egyenlőrangú és -jogú a férjjel és családapával. Csak
hogy amaz, vagyis az asszony, szükségszerűleg otthon él, a családi 
kör neki a mindene, a háza és házatája az ő kizárólagos birodalma, 
ahol szuverén úrnő, emez viszont, azaz a férfi, kényszerül kint dol
gozni, házon kívül kenyeret keresni, a fórumon forgolódni, a köz
életben szerepelni. Ez egy nagyon egyszerű igazság; de mennél 
szürkébb, kopottabb, annál egyetemesebb és örökéletűbb. A mérleg 
két serpenyője csak így áll egyensúlyban, s ha valamelyiket meg
hamisítják, akkor végzetes félrebillenés áll be. A nő nem férfiasod
ba tik bele a közéletbe a nélkül, hogy egyfelől el ne veszítse női mivol
tának legbecsesebb értékét, tudniillik nőiességét, amely nélkül ismét 
lehet élvezeti cikk, raffináltabb gyönyörűségek hajhászott és életre- 
lnalálra vadászott zsákmánya, de viszont elprédálta a sors által neki 
adományozott örök kincset, a matrónaságot, és ezzel nemcsak magát, 
de fajtáját is a végső veszedelembe dönti. így és ilyen szemszögből 
kell nézni a nőknek egész úgynevezett emancipációját, és ebben kell, 
mint egyik fő-fő okban, megkeresni „a sok sebből vérző világ“ bajá
nak a magyarázatát. Ma pl. világszerte nagy arányokat öltött a 
munkanélküliség. Miért? Egyik ok feltétlenül az, hogy a sok kereső, 
dolgozó nő kiszorította a férfit számtalan olyan munkahelyről, ahol 
száz évvel ezelőtt női alkalmazottról még álmodni sem lehetett. 
Természetes, az súlyos tévedés lenne, ha azt kívánnám, hogy a kereső 
nők kivétel nélkül hagyják el munkahelyeiket, mert vannak olyan 
körülmények, amikor indokolt a nő ilyen elhelyezkedése (család- 
fenntartó stb.) ; de állítom, hogy a ma kereső nőknek legalább 50%-át 
félre lehetne állítani, és helyüket férfiakkal kellene betölteni. Ez 
akkora változást jelentene a férfiak munkanélküliségében, hogy 
talán az egészen meg is szűnnék. Viszont a nők munkanélkülisége 
szerintem alig növekednék, vagy talán az is apadna, mivel több 
kereső férfi lenne, és így több is nősülhetne meg. Ez csak egy példa 
a nőemancipáció kinövései közül. Ez sem népszerű példa, de meg 
vagyok arról győződve, hogy minden komolyan és józanul gondol
kodó nő helyesli a felfogásomat. A férfiak pedig éppenséggel így gon
dolkoznak.

Tehát vissza kell adni a nőt a maga igazi, természetes rendel
tetésének. Helyesebben : a nőknek maguknak vissza kell ide térniük. 
Ezt követeli a maguk jól felfogott érdekük, de ezt kívánja nemze
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tünk és a nemzetek jövője is. A családi élet ősi tisztaságát, jelentő
ségét, nemzetfenntartó szerepét csak így lehet visszaszerezni és a 
bukás szélén álló világot megmenteni. A meredély szélén álló Ádá- 
mot is Éva anyasága rántotta vissza a mélységbe ugrástól: a bűnös, 
összetört, meghasonlott emberiséget is a családanyák tisztasága, 
glóriásfényü lelke vezetheti vissza a régi boldog időkbe. A magyar 
jövendő megváltozása, a mai zord és mostoha sorsból jóra, szebbre, 
víg esztendőkre fordulása is csak ezen az úton érhető el.

Debrecen.
Vitéz Bessenyei Lajos dr.

Az új tanterv elé.
A filozófia mint tantárgy.

A tantárgyak sorsa általában az, hogy a középiskolából kikerülő 
ifjú nagyobbára elfelejti, amire szaktanulmányai során nincs szük
sége, amit eszközül nem használ (nyelvek), vagy, amire tovább nem 
épít szaktanulmányai során. Általános műveltsége, amelyre a közép
iskolában szert te tt, inkább azt az előnyt biztosítja számára tartal
milag, hogy a későbben is eléje kerülő műveltségi anyaggal szemben 
nem tájékozatlan, pl. el tudja időben helyezni a keresztes háború
kat, sőt céljukat, eredményüket is ismeri, tudja, mi a Pythagoras 
tétele, a szabadesés törvénye, az accusativus cum infinitivo : vagyis 
ténylegesen emlékszik az anyag fontosabb részeire, sőt lehetőségiíeg 
(potenciáliter) sok részletre is emlékszik, azaz ha újból foglalkozni 
kezd vele, sok minden eszébe jut.

Mellékesen rá lehet itt mutatni arra, hogy a mai szokás, amikor 
a diák már alig vesz könyvet, hanem az iskolai segitő egyesülettől 
igényli s később visszaszolgáltatja, azt eredményezi, hogy a diák nem 
is lép belsőbb viszonyba könyvével. A könyvre nem gondolja soha 
,,az enyém“, nem érzi lénye egy darabjának ; ritkaság lehet, ha meg
szereti, csupán eszköz a kezében, s valószínűleg örül, mikor a tanév 
végén visszaadja a segítőegyletnek, hogy soha ne lássa többet. Még 
diákpályája alatt is nem egyszer szüksége lenne rá, hogy utána
nézzen valaminek, de a könyv nincs kezeügyében, az utánanézés el
marad. Később az életben is előfordul, hogy elővenné egyik vagy 
másik könyvét valamiért, de hiszen nem is volt könyve. Megszokja, 
hogy ne is törődjék a régi tudnivalóval. Potenciális tudását így később 
nem aktualizálhatja, ami semmiképpen sem szolgál műveltsége elő
nyére. Érdeklődése egyre szűkebb körre szorul, a foglalkozásán túl 
alig izgatja kulturális kérdés, a hivatását is csak a megélhetésért 
űzi : így lesz filiszter, a kultúra karrikaturája. Jelszava : kenyér, 
kellemes élet, szórakozás.

Egyáltalában nem szándékom, hogy a filiszterért a segítőegyle
teket tegyem felelőssé. A filiszter alakulása sokkal bonyolultabb
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jelenség, melyet érdemes volna filozófiailag megvizsgálni. A segítő
egyletek hasznos szociális munkát végeznek, de a túlméretezett segí
tés egyik láncszem a kultúra proletárizálásában, amelyről ki tudná 
megmondani, szükségszerű folymat-e vagy nem. Talán csak egy új 
kultúra alakulásának állomása, hiszen a keresztyénség is proletari- 
zálás volt az antik kultúra arisztokratizmusával szemben, s mégis 
új világkultúra szülőanyja lett.

Mindenesetre tény az, hogy nekünk a mai kultúra értékes, és 
feltétlen követelmény, hogy nekünk ezt kell szeretnünk és védelmez
nünk. S itt a műveltség fogalmát kell kissé tisztáznunk, s akkor az 
eddig elmondottak megszűnnek hiábavalóságok lenni, s megnyer
jük a továbbtárgyalás bázisát.

Művelt ember az, akinek van tudása, hite, erkölcse és ízlése, 
vagy más szóval, aki az igazság, szentség, jóság és szépség zsinór- 
mértékéhez igazodik. Az iskola „művelő“ intézmény ; a fejlődő lel
ket tudásban, hitben, erkölcsben, ízlésben növeli és fejleszti — ez a 
„nevelés“ . A fejlődő ifjúi lélek, épúgy mint a lélek általában min
denkor alá van vetve az értékek kétsarkúságának : igazságelérésünk 
és világosságvágyunk állandó ellensúlya a tévedés és a homály ; 
hitünk, mint a szentség normája alá rendelődésünk kísérője az enge
detlenség és kételkedés (ez a „bűn“ egyik oldala) ; erkölcsünk és 
erényünk sohasem csorbátlan, sőt nagyon is fogyatékos (ez a „bűn“ 
másik oldala) ; ízlésünk is téved : igaz és nem-igaz, szent és nem
szent (érdekes, hogy a ,szent-telen“-ből „szemtelen“ lett), jó és 
rossz, szép és rút ellentétei közt folyik az emberi élet. A gyermek 
„naiv“-an kerül iskolába ; szinte csupa „természet“ még, de „emberi 
természet“ , azaz benne van potenciáliter, és mindinkább aktuali
zálódva a szellemiség : az igazság, szentség, jóság és szépség követésé
nek és nem-követésének lehetősége. A nevelés mint művelés abban 
áll, hogy a léleknek bizonyos műveltségi tartalmakon — a tudo
mány, vallás, erkölcs és művészet anyagán — alkalmat adunk a 
kibontakozásra, „művelődő“ azaz az igazság, szentség, jóság és szép
ség szerinti alakulásra. A lélek — nemcsupán a gyermeki és ifjúi 
lélekre áll ez, hanem a meglett emberre is — ilymódon műveltségi 
anyagot sajátít el, mely számára újabb művelődési eszközül szolgál, 
vagy mint szakműveltség egyéni és közösségi célok szolgálatába 
áll: ez a műveltség tartalmi, vagy anyagi oldala. A formai oldal 
„a formális nevelés“ pedig abban fog állni, hogy a lélek tehetségei 
mindjobban kibontakoznak : az értelem önálló munkára képesül, 
az érzelem és akarat megnemesül, az ízlés kifinomodik, s készséget 
tesz magáévá az értéktagadás és rombolás — tudatlanság, hitetlen
ség, erkölcstelenség, ízléstelenség — elleni küzdelemre : lényegileg 
az egyén a normák alá rendelődik, személyiséggé fejlődik, illetve ez a 
fejlődés remélhető. Ezt akarja jelenteni az érettségi bizonyítvány. 
Mondanunk szinte felesleges, hogy a művelés tartalm i és formai olda
lának elvégzése egyaránt nagy munkát kíván nevelőtől és növen
déktől ; s úgylátszik, a munka tartalmi része mai üzemszerű iskoláink-
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ban könnyebben végezhető — mert tömegosztályokban legnyilván
valóbb és bizonyítványba hasznosítható eredményt hoz a sablonos 
tanítás : magyarázat, leckefeladás, számonkérés ; míg a munka for
mális része nem egyszer hézagos marad, ahogy röviden mondani 
szokás : iskoláink inkább tanítanak, mint nevelnek — amivel pedig 
a művelést igen fogyatékosán végezték el.

A középiskola, mint az 1927-ben megjelent Utasításban is olvas
suk, magasabbfokú általános műveltséghez akarja „ ju tta tn i“ növen
dékét, ezt pedig csak műveléssel lehet elérni. Midőn pedig az Utasí
tás hozzáteszi a középiskola célkitűzéséhez : „és a felsőbb tanulmá
nyokhoz szükséges szellemi munkára képessé tegye“, akkor az értelmi 
formális képzettség fontosságát emeli ki, ami a műveltség fogalmába 
úgvis beleértendő.

Mi szerepe lehet a filozófiának a középiskolai művelődés vége 
felé? Először is az, ami a filozófia szerepe általában az ember számára : 
öneszmélés, öntudatosulás, tisztába jövetel. Kell, hogy minden diák 
visszanézzen hét év munkájára, s ugyanakkor nézzen magába is 
és lássa meg : művelődtem az igazság, szentség, jóság és szépség 
értékei szerint. Ez volt a legjobb és legszebb, ami történhetett velem, 
mert ember számára nincs nagyobb, mint az igazság, szentség, 
jóság és szépség. Sőt egyáltalában nem gondolható nagyobb és szebb, 
mint ezek, csupán csak egy : Isten, aki ajándékképpen adta a felséges 
javakat az embernek. E javak révén vagyok minden földi létezőtől 
különböző, sőt más : „creatura nova“, ez az én büszke öntudatom, 
és egyben nagy megaláztatásom, mert nagy kiváltságomhoz nem vise
lem méltóan magamat. Mi a teendőm? Erőm szerint „küzdeni e leg- 
nesmesbekért“. Ez a tisztába jövetel, ez a meggyőződés a jellem 
sziklája lehet, kellene hogy legyen. Ez az öntudatos meggyőződés 
megérdemelné a filozófia nevet.

A tantervi Utasítás (1927) viszont ezt tartalmazza. „Nem 
mint egészen önálló tárgyat, hanem mint az iskolai tanulmányok 
értelmi eredményének összefoglaló áttekintését veszi fel a tanterv 
a filozófia propedeutikus tanítását a maga keretébe. Ezért a közép
iskolai filozófiai tanítás csak a logika és pszichológia leglényegesebb 
elemeire szorítkozhatik. ..  Célja csak annyi, hogy a különböző 
szakok anyagából és tanmenetéből meríthető bölcseleti okulást 
mintegy rendszerezi és összefüggésben jobban m egvilágítja... Egy 
szempontból mindenesetre még pótlást kíván az iskolai oktatásnak 
ilyen berendezése. A növendék erkölcsi ítélete, a különböző tárgyak
ban, különösen a történeti és irodalmi tanításban fejlődött etikai 
felfogása nem kevésbbé követeli a rendezést, mint értelmi fejlettsége. 
Ha nem is ju to tt hely a tanterv keretében e feladatra, de jól fel
használható erre a célra a görög és latin nyelv, a reálgimnázium 
utolsó osztályában a latin olvasmány.“

Az Utasítás e szavaival, melyek valószínűleg Kornis Gyulától 
erednek, állítsuk szembe Kornis Gyulának egy régebbi nyilatkozatát, 
mely szerint a középiskolai Platon és Aristoteles olvasmány nyomá-
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ban nagyon kevés eredmény jár, mert „míg keresztülrágja magát 
a tanuló a kemény nyelvi bejáraton, odavan a gondolat varázsa. 
A görögpótlók e tekintetben előnyben vannak.“ (Magyar Paeda- 
gogia, 1910.)

Az élet prakszisában azonban kialakul a középút : a tanuló 
felhasználja segítségül Platon és Aristoteles magyar fordítását, 
viszont a görög szöveg olvasásánál mégis csak érez valamit az ere
detinek varázsából, s megismeri a filozófiai fogalmak alakulását 
a forrásból, annál inkább, mert a Tanterv szerint a tanárnak törté
neti visszapillantást kell nyújtania a természetbölcselőkre is. A filo
zófiai megalapozásnak ezt a részét a reálgimnázium is végezhetné 
a Lucretius és Seneca olvasmánnyal kapcsolatosan.

A középiskola, mint ebből látható, valóban nyújt alapot és anya
got a filozofáláshoz, sőt a filozófiához. Most még csak azt kell meg
gondolnunk, amit a magunk és gyermekeink életéből tapasztalás 
alapján tudunk, hogy a 14—15 éves ifjú már kifejezetten felveti 
a kérdést „mi az életem célja?“, „mi az élet célja?“, „miképpen 
állt elő a világ?“ s akkor belátjuk, hogy a filozófiai tanítás mai for
mája — a lélektan és logika elemei — meqfulamodás vagy legalábbis 
kitérés az ifjú lélek legmélyebb, exisztenciális kérdései elől.

Ezért csak helyeselni lehet Tankó Béla indítványát (Protestáns 
Tanügyi Szemle, 1934 febr.), hogy filozófiát a középiskola utolsó kél 
osztályában tanítsunk. Nem volna érdektelen megfigyelni azt sem, 
hogy a francia középiskolák mit csinálnak a négy felső osztály filozó
fiai stúdiuma alatt. Én egy szociológiai tankönyvüket láttam, s mond
hatom, hogy irígylésreméltó volt.

*
Hogyan tanítsuk a filozófiát a középiskolában? Lehetőleg 

élményszerűen, cselekvőleg, mert a puszta tanulás eredménye nem 
sok lesz : Ebbinghaus vizsgálataiból tudjuk, hogy a megtanult anyag
ból pár év elteltével csak kb. tíz százaléknyi marad meg az emléke
zetben. És ha a diákot élmény, cselekvő érdeklődés és foglalkozás 
sem fűzte a tárgyhoz, akkor az imponderábilis jellem és életalakító 
formális nevelő mozzanat is csekély marad, vagy talán nullával 
egyenlő. Akkor pedig egészen hiába tanítottunk.

A munkaiskola éppen a hiábavaló szótanítás ellen küzd : a tan
tárgy mint szóhalmaz értéktelen, értékessé csak élmény és cselekvő 
érdeklődés, foglalkozás, a tanuló aktivitása mellett lesz. Ez az akti
vitás a tárgyak természete szerint különböző eljárásokhoz v eze t; 
a lényeg azonban ugyanaz lesz : beszéltessük, olvastassuk a diákot, 
megfigyeléseiről, olvasmányairól számoljon be. A csak tanító iskolá
ban a diák csak tanul és reprodukál, lelke lényegileg passzivitásban 
van, és abban is marad későbben is, azaz ha megvan a bizonyítványa, 
továbbérdeklődése már nem fontos, már lehet felejteni : „Ez út 
hazámba visszavisz, filiszter leszek magam is.“ „Hazájá“-ba könnyű 
táskával tér vissza, könyvei nem voltak, s ha voltak is, most eladja
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az antikváriusnak ; jön a felejtés, nincs továbbfoglalkozás — leg
feljebb szakpályája tanulmányai érdeklik már mint főiskolást —, 
s ha munkakörhöz ju t az életben, ott ismét csak szakember, lelke 
pedig jórészben üres marad.

Ez a megállapítás nem akar egyáltalában vád lenni az egyének 
ellen, hiszen a mai társadalmi munkamegoszlás mindenkit mindinkább 
szakemberré tesz, s Idnek-kinek minél jobb szakemberré kell lennie. 
Ez azonban nem zárja ki sőt magába foglalja, hogy minden szakember
ségünk mellett emberek is maradjunk. Az iskola, még az alsófokú 
nevelő iskola, a népiskola is megadja a műveltség alapjait, a tudás, 
a vallás, az erkölcs és ízlés alapvetését, a középiskola ugyanezt teszi 
magasabb fokon : emberségünk minden szakember voltunk mellett 
abban fog állni, hogy a világ mint a tudás tárgya a maga egészében is 
érdekelni fog, ,,az élet Isten színe előtt“ , mint vallás a szívünkben 
erőt fog jelenteni, a jóság mint feltétlen követelmény fogja irányítani 
egyéni és szociális viselkedésünket, a szépség világa, az Isten-aíkotta 
természet és az ember-alkotta műtermék át fogja melegíteni lelkün
ket, s mindez együtt nemesít, mert a művelődés és a műveltség nemesít. 
Az a nevelőiskola érte el célját, amelyik ,,működő“-vé, azaz önmagát 
folyton tovább művelő, nemesedni vágyó emberré tette növendékét.

A tanító és a tanár sohasem lehet csak szakember, hiszen ő az, 
aki növendékét „műveli“, művelődését irányítja, művelődővé vágyik 
tenni. Ezért elsősorban ömagának kell folvtonos önképzésben élő, 
művelődő embernek lenni. A művelődés öntudatosító ja a filozófia, 
amiből az következik, hogy minden embernek filozofálnia kellene, 
hogy művelődését minél öntudatosabbá tegye. Tény ugyan, hogy sok 
ember művelődése bizonyos alacsonyabb fokon áll meg, de a „nép“ 
mégis filozofál, ha egyszerű módon is, józan közbölcseséget formál 
közmondásaiban. Az ipari munkásság körében a gazdasági materia
lizmus szimplex és hiányos ideológiája terjed. A középosztály 
a napi sajtó és a folyóiratok, valamint a szépirodalom legkülön
félébb termékeiből gyűjt magának világnézeti elemeket, filozófiai 
gondolatokat.

De ez a gyűjtés, ez a filozofálás ötletszerű, rendszertelen, mond
hatni öntudatlan. A nevelő, aki növendékei művelődését irányítja, 
s őket az életbe öntudatos világnézettel akarja elbocsátani, nem 
bízhatja magát változó ötletekre, múlékony, bár csillogó és rendszer
telen gondolatokra. Neki magának is elvszerűen kell látni a világot, 
ő a nagy gondolkozók — filozófusok, tudósok, írók, művészek — 
java gondolatait az örök igazság, szentség, jóság és szépség nvilvá- 
nulásait keresi, s kutatja az emberi élet, a történet, a természet nagy 
összefoglalását, egységét, hogy láttassa azt meg diákjaival is. Ezért 
kellene minden tanárnak foglalkozni filozófiával, s ezért kellene 
a középiskolai tanárjelöltek filozófiai kiképzését alaposabbá tenni — 
amire nézve Weszely Ödön már figyelemreméltó gondolatokat kö
zölt a Magyar Paedag'ógia 1930-as évfolyamában.

Hogyan tanítsa a középiskola a filozófiát? Élményszerűen, a
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tanuló aktivizálásával. Olvastassa vele a nagy gondolkozók műveit. 
Ez éppen nem lehetetlen feladat, mert a legtöbb filozófusnak van 
olyan műve, amelyet a 17—18 éves ifjú érdeklődéssel olvashat, és 
megérthet. Hiszen ma a gimnázium utolsó osztályában görögül is 
meg kell értenie Plátont és Arisztotelészt — s akkor magyarul ne 
értené meg?

Első olvasmány az Apologia lehetne. Ebből meglátná diákunk, 
hogy mi a filozófia, mit jelent az embernek, és milyen ember a filo
zófus. De hogyan haladjunk tovább — történelmileg vagy rend
szeresen? Teljes történelmi áttekintést úgysem adhatunk ; a rend
szeres tárgyalás mellett szól az is, hogy egy rövid tankönyvet, mely 
az alapfogalmakat áttekinti, úgyis át kell vennünk. Az első az olvas
mány, a tankönyv ezt kíséri.

A tudomány filozófiájából olvasnók Descartes : „Értekezés
a módszerről“ c. munkáját, s Kant-tói a tér és idő tanát a Tiszta Ész 
Kritikájából. A vallásfilozófiából Augustinus „Kézikönyvecské“-jét. 
( Manuale) Erkölcstanból Piaion Kritonját, a Phaidon befejezé
sét és Fichte „Über die Bestimmung des Menschen“ c. müvéből pár 
fejezetet, esztétikából a Pauler Ákos Bevezetésének idevágó részét ; 
természetfilozófiából Newton-tói és Einstein-tői lehetne keresni 
alkalmas részeket.

Az olvasmányokat ki lehetne adni olvasókönyvül, az olvasmá
nyokat rövid tájékoztatás előzné m eg; ahol szükséges, jegyzetek 
könnyítenék meg a tanuló munkáját. A tankönyvszerű vezérfonal 
az olvasókönyv megfelelő fejezeteit követné.

Elgondolható az olvasmányok ügye akként is, hogy a Filozó
fiai Társaság adna ki alkalmas olvasmány-füzeteket a filozófia klasz- 
szikusaiból, s a tanárnak módjában állna azokból választani, olyan 
megkötéssel azonban, hogy a választott olvasmányok a filozófia 
legfontosabb ágait — tudományfilozófia, vallásbölcselet, erkölcs
tan, esztétika és természetfilozófia — megfelelően képviseljék.

*
Ki tanítsa a középiskolában a filozófiát? Tankó Béla szerint 

olyan tanár, aki filozófiában szakember, s ebbeli készültségét vagy 
a pedagógiai vizsgán, vagy doktori vizsgán igazolta. Részemről 
jobbnak tartanám , ha az osztályfőnök volna a filozófitti nevelő. Rend
szerint az első évtől kezdve vezeti osztályát — ma pláne már külön 
nevelőórákat is ta rt osztályfőnöki óra címen —, s az évek hosszú 
során, mivel átlagban öt-hat órája van osztályában, egyénisége 
bélyegét is rá kellene, hogy nyomja osztályára, szeretném azt mon
dani „diákcsalád“-jára. Természetesen nagyon szükséges volna, hogy 
minden tanárjelölt komoly filozófiai iskolán menjen át (utaltunk már 
fentebb Weszely Ödön tanulmányára), s hogy később is foglalkozzék 
filozófiával. Ennek hasznát látná szaktárgyában követett nevelő 
eljárása, ez viszont előkészítené a filozófia szintétikus munkáját. 
Egész középiskolás pedagógiánk filozófikusabbá válásának lehető
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ségét is megnyernék ezáltal, egyúttal a sok érdeklődő tanár a magyar 
filozófia ügyére is nekilendítő hatással lehetne. Ez pedig művelt 
középosztályunk közszellemére is jótékony befolyást gyakorolna, 
s ezzel végül a nemzetnevelésnek volna jelentős előmozdítója.

Pápa. Trócsányi Dezső.

A z önképzőkörök hanyatlása.
A középiskolai tanulóifjúság életének egyik régi kedves intéz

ménye, az önképzőkör bevallottan vagy titkolva, de mindenütt 
hanyatlás tüneteit mutatja. Elvesztette régi varázserejét, vonzó 
hatását az ifjúságra. Nem folyik benne a régi vidám élet. A tagokat 
legtöbb helyen erőszakkal kell belekényszeríteni. A munkát pedig 
ifjúsági és tanári vezetés csak a legnagyobb erőfeszítéssel, üggyel- 
bajjal tudja látszatra fenntartani benne. Kötéllel kell fogni a szerep
lőket. Az üléseken részvétlenül van jelen a lézengő néhány diák, alig 
figyel az előadásra, kritikát mondani senki sem akar, egyszóval 
kényszeredetten adminisztrálódik a rubrikák számára ez a nagy- 
multú iskolai alakulat. Lélektelen munkáját hasztalan próbálja 
olykor-olykor felvillanyozni egy-egy felbukkanó tehetséges diák, a 
nagy részvétlenségben csakhamar kedvét veszti. S ha sikerül is rövid 
időre némi életet teremtenie, nemsokára ismét a tengődés szomorú 
képét mutatja az önképzőkör.

Tudom, hogy nem éppen mai keletű az önképzőkörök életproblé
mája. Már a háború előtti időben felmerül ez a kérdés. Az ungvári 
állami főreáliskola 1912—13. évi értesítőjében is erről szól az egyik 
programmértekezés.1 A tanár mégsem állhat meg közömbösen e 
szomorú tünet előtt. Nem is tagadhatja el önáltatóan a valóságot 
maga előtt. Azt hiszem, sok-sok tanártársam  érez és gondol velem 
egyet, amikor fájdalommal állapítom meg az önképzőkör agóniáját. 
Hiszen ez volna a legtermészetesebb talaja az ifjúság önálló foglal
kozásának! A modern pedagógia egyes értékes törekvései, mint pl. 
a tanulók önkormányzata, a munkaiskola elve stb. I tt  maguktól 
értetődő megvalósulásra lelhetnének erőszakoltság nélkül. Kétség
telen, hogy a középiskolai tanulóifjúság nevelésének érdekei azt 
kívánják, hogy ne hagyjuk elpusztulni ezt az intézményt, sőt igye
kezzünk visszaállítani régi virágzásában.

E felé az első lépés a mai helyzet diagnózisának pontos megálla
pítása. Úgy gondoltam, legjobb lesz a kérdésben legilletékesebb 
tényezőt megszólaltatni, az ifjúságot. Hogyan gondolkozik a mai 
tanulóifjúság az önképzőkörről? Ezért a múlt iskolai évben a debre
ceni református gimnázium 55 tagú nyolcadik osztályának növen
dékei elé egyik magyar házidolgozat témájául az önképzőkör problé

1 Konda László : Az önképzőkör reformjához.
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máját tűztem ki.á Az eredmény sok igen érdekes, olykor mélyreható, 
de mindig őszinte megnyilatkozás volt, mely mélyebb betekintést 
adott az ifjúság lelki életébe is, a mellett, hogy az önképzőkörök 
tengődésének igen sok elfogadható okára m utatott rá. Ady Lajos 
főigazgató úr iskolánk látogatása alkalmával felszólított, hogy ezt 
az anyagot közérdekből publikáljam. Ennek a felhívásnak teszek 
most eleget a legnagyobb örömmel, s megpróbálom összefoglalni a 
kapott válaszok lényeges mondanivalóját.

A tanulók lelki fejlettségi fokából érthető, hogy a kérdés pozitív 
megoldása helyett (Mire való az önképzőkör?) szinte kivétel nélkül 
az önképzőkörben tapasztalt hibákat állították össze a nyolcadiko
sok, aztán terveket, javaslatokat adtak a helyzet megjavítására.

A mai önképzőköri élet ellen felhozott kifogások sorozatában 
élesen megkülönböztethetők azok, amelyeket talán minden korban 
minden önképzőköri munka ellen fel lehetett sorolni, azoktól a mozza
natoktól, amelyek viszont a mai tanulóifjúság helyzetére és lelki 
alkatára világítanak rá.

Régi, örökös önképzőköri fogyatkozások közt felhozzák a követ
kezőket : nem jó a műsor, a tagok inkább más dolgok iránt érdek
lődnek, ellenségeskedés, pártoskodás, klikkrendszer rontja az ered
ményes munka lehetőségét, személyi érdekek küzdőtere az önképző
kör, ezek irányítják, s teszik elfogulttá és igazságtalanná a bírálato
kat, részvétlenül vagy rosszakaratú lenézéssel fogadják az először 
fellépő tagok bemutatkozását elvéve kedvüket a további szereplés
től, túlteng a meddő kritizálás az alkotó munka rovására, szenve
délyes vetélkedések megrontják a légkört, tehetségtelen üresfejüek 
okvetetlenkedése bosszantja az arra valókat, sok silány szereplés 
lehangoló hatása riasztja vissza az igényesebbeket stb. Olyan kifo
gások ezek, amilyeneket minden időben hangoztattak egyesek az 
önképzőkör ellen, mert valahogy az ifjúság egyesületi életbe illesz
kedésének örök egyforma nehézségei sugallják. Eszmény és valóság 
nagy ellentétére itt ébred először tudatosan az ifjú, s erős kritizáló 
hajlama elégedetlenné teszi saját próbálkozásaival szemben is. Semmi 
sem elég jó neki, s a meglátott hibákat még hatványozza előtte felhők
ben járó idealizmusa. Bizonyos, hogy ezek miatt nem lett népszerűt
len az önképzőköri munka, ezek velejárói a tanulók önálló egyesületi 
munkájának, mindig megvoltak, s mindig lesznek köztük, akik ilyes
mivel támadják körüket, de azért csak csinálják hűségesen. Ezek 
miatt az önképzőkörnek nem kell becsuknia kapuját, inkább ösztönzői 
lesznek eszményibb állapot előidézésére, ha tudatosan felmerülnek. 
Az ifjú szeretné a maga megálmodott tiszta világát megvalósítva 
látni az önképzőkörben, s ha van a jóakarat mellett tehetsége is 
hozzá, nem elkeserítik, hanem küzdelemre tüzelik ezek a meglátott 
— sokszor erősen szubjektíve látott — fogyatkozások.

2 A dolgozat címe : Mire való az önképzőkör? Diszpozíció : Régen a diá
kok nagy lelkesedéssel dolgoztak az önképzőkörben, és kitüntetésnek vették, 
ha tagjai lehettek. Ma ímmel-ámmal, kényszeredetten folyik az önképzőköri 
munka. Miben látod ennek magyarázatát ? Mi a te felfogásod ?
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Már a mai ifjúság speciális helyzetére mutatnak a következő 
panaszok : a hanyatlás igazi oka a világháború utáni szellemi krízis 
ártalmas hatása az ifjúságra, a mai kor idegesítő, izgalmaktól át
fűtött, hajszolt lelkiállapota, mely nem alkalmas elmélyedést kívánó 
nyugalmas munkára. Aztán a mai tanulókat túlságosan is igénybe 
veszi az iskolai munka, a tanítás ; nagy a teher vállaikon, fáradtak 
önképzőkörösdit játszani a nehéz stúdiumok mellett. Az iskolán 
kívül sok más elfoglaltság is nehezedik rájuk : iskolában nem taní
to tt tárgyak mellékórái, vívás, nyelvek, zene, a szegényebbek tan ít
ványokkal kínlódnak, mert az anyagi gondok is korán ránehezednek 
a tanulókra. Az így kimerült, ezért könnyed szórakozásra vágyó 
tanulók számára aztán az önképzőköri gyűlés mint rideg, komor 
alkalom tűnik fel, iskolaszagú elfoglaltság, amely egyáltalán nem 
jelent felüdülést neki, figyelmét nem köti le, s helyette az ifjúság 
könnyű szórakozást keres. A mai nagy város bőven kínál is ilyet 
mindenkinek, az ifjúságnak is, van alkalom, ami elvonja a komo
lyabb önképzőköri tevékenységtől, még a gyűléseken való puszta 
megjelenéstől is : színház, mozi, tánciskola, korzó, a rengeteg ünne
pély és előadás iskolákban s a városban. A rádióra is sókan hivat
koznak, mint az önképzőkörtől elvonó szórakozási alkalomra : miért 
menjen gyűlésre a diák kezdők dadogását hallgatni, mikor a rádió
ban a legnagyobbak produkcióiban gyönyörködhetik? Igen sokan 
hivatkoznak a mai sportőrületre, amely aktív részvétel és érthetet
lenül odaadó passzív érdeklődés formájában eltereli az ifjúságot az 
önképzőkörtől, lefoglalja érdeklődését és idejét egyaránt, igen sok 
kárára az iskolai tanulmányoknak is. Akárhány kisdiák sorra el
mondja a labdarugó csapatok helyezési sorrendjét, lőtt góljait, pont
számát stb., de igen gyengén nyilatkozik, mihelyt történelemi év
számokat vagy más tantárgyat kérdeznek tőle. A mai ifjúság komo
lyabb részére is jellemző, hogy érdeklődése inkább technikai kérdé
sek, általában természettudományi problémák felé irányul, s ezért 
az önképzőkör egyoldalú irodalmi jellegét is sokan hibának tartják. 
Még hozzá vannak egyéb iskolai egyesületek is, amelyek szintén 
számot tartanak a tanuló munkájára. Néhányan még a cserkészetre 
is hivatkoznak ilyen értelemben. A politika is sokak érdeklődését 
köti le. Egyes újságok pedig megnyitják hasábjaikat a diákok sokszor 
igen gyenge irodalmi termékei előtt, amelyeknek igazi érvényesülési 
tere épen az önképzőkör lenne. Persze a korai publicisztikai szereplés 
csak lenézést szül a szerencsés kisdiákban az önképzőköri munkával 
szemben.

Ezekben a megjegyzésekben már ott dübörög a mai élet, mely 
hatalmába kerítette az ifjúságot. Ez a mai gyorsított ütemű élet a 
maga sok kínálkozó alkalmával, rohanásával, technikai jellegével, 
sportéletével, ezer gondjával és ezer lehetőségével egyik diák ügyes 
megállapítása szerint valósággal kisodorta az ifjúságot az iskolából, 
amelyik már nem második otthona többé, csak tanulni jár bele, de 
nem él benne. Ezek a felhozott nehézségek már olyan, a mai életből
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kinövő bajokra, akadályokra és olyan hatalmas versenytársaira 
mutatnak rá az önképzőkörnek — de voltaképen az egész iskolai 
munkának is —, amelyeknek leküzdése nélkül nem fog sikerülni az 
önképzőkör feltámasztása. Itt már az egész humanista jellegű közép
iskolai oktatásnak az élettel való nagy ellentéteire bukkanunk rá 
az önképzőkör látszólag csekély jelentőségű problémájával kapcso
latban. Itt előttünk a régi nagy kérdés : iskola és élet hogyan békít- 
hető össze? Melyik alkalmazkodjék a másikhoz? S ha már az iskolá
nak kell alkalmazkodnia az élethez, mennyire mehet az alkalmaz
kodásban sajátos célkitűzéseinek sérelme, de legalábbis megtaga
dása nélkül? Világos, hogy az önképzőkör nagyobb mértékben simul
hat és kell is simulnia az ifjúság spontán érdeklődéséhez, mint az 
osztálytanítás, de ennek is van határa. Hol ez a határ, s azon belől 
mily változtatásokat lehetne tenni az önképzőkörök berendezésén ; 
ezek a kérdések oldják meg jórészt ez intézmény élet-halál problé
máját.

A felületen keresgélő dolgozatok között vannak mélyebbre 
tekintő feljegyzések is. Több tanulónál előfordul az önképzőkör 
kényszerű tagsága, a benne megkívánt feszélyezett rend, s forma
litásokat megtartó munka ellen való jellegzetesen ifjúi tiltakozás. 
Intézetünkben csak a legutóbbi években vált kötelezővé a tagság 
a két legfelső osztály tanulói számára, ezért majdnem minden dol
gozat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Általában helytelenítik a kény
szert, szelídebben vagy határozottabban elítélik, többen meg is 
indokolják, miért nem tartják  alkalmasnak az önképzőköri munka 
fejlesztésére ; az erőszakkal szerzett tagok inkább ártalmára vannak 
a komoly munkának, mint hasznára, magaviseletükkel, rendetlen
ségükkel gátolják a munkát. Részvételük inkább szabotázst jelent. 
A tisztikar helytelen megválasztását is többen a nem önként belépő 
tagok könnyelmű felfogásából származtatják.

Igen sokan hivatkoznak az önképzőkör konzervatív nehézkes
ségére, mint amely a mai idők követelményeihez való korszerű alkal
mazkodásnak akadálya, s így életképtelenné teszi végeredményben 
az önképzőkört. Nem lehet újítani, az újat akarókat visszautasítják. 
Vannak, akik szervezetében kifogásolják, hogy együtt kénytelenek 
dolgozni a tehetségesek a tehetségtelenekkel, s ez a kényszerű 
együttműködés a haladás nagy akadálya. Amazok nem tudnak az 
utóbbiaktól elég erős tempóban haladni, ezek pedig még ezt a mér
sékelt iramot sem bírják.

Vannak, akik nem külső körülményekre hárítják a kényszeredett 
munka okát, hanem nviltan kimondják, hogy a hiba magukban az 
önképzőköri tagokban keresendő, illetőleg a mai ifjúságban. Hanyag
sággal, könnyelműséggel, nemtörődömséggel, irigységgel, felületes
séggel, gyermekes éretlenséggel, tunyasággal, minden munkától 
való irtózással, önhittséggel, képzelt szellemi fölény fitogtatásával, 
komolytalansággal, tehetséghiánnyal, részvétlenséggel, végeredmény
ben lelkesedés hiányával vádolják a mai ifjúságot.

2
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Magát az intézményt sokan tartják  mai formájában elavultnak, 
de hisznek értékében, és szükségesnek látják. Egyetlen egy tanuló 
akad, aki elvileg elítéli, mert szerinte a nevében jelzett cél elérésére 
sem alkalmas (önképzés), mert nem szolgálja az igazi önképzést. 
Ez a vélemény egyik jeles tanuló dolgozatában fordul elő, aki azon
ban sohasem látogatta az önképzőkör üléseit sokféle magánórája 
miatt.

A mai önképzőkör hibáinak felsorolása mellett a javítást célzó 
javaslatok adják meg a dolgozatok tartalm át. Általában szükséges
nek tartják  és célravezetőnek gondolják az intézmény korszerű 
átalakítását. Az elsorolt hibákból következik, hogy a fellendülést a 
teljesen szabad mozgástól, minden külső kényszer megszüntetésétől, 
a zavartalan működéstől, vidámabb, szórakoztató műsorszámok
tól, igazságosabb bírálattól, egymás, főleg a kezdők bátorításától, 
az igazi tehetségek érvényesülésétől, az egyoldalú irodalmi tárgykör 
kibővítésétől várják. Sokan kívánják a megértő, bizalmas, őszinte 
tónust, hogy az önképzőkör meleg, családias otthona legyen a tanu
lóknak. Lelki egység nélkül nem lehet eredményt elérni — hangoz
tatják. A tagokat munkálkodásra, aktív részvételre kell rábírni, 
inkább kevesebb önkéntes tag legyen, de azok dolgozzanak, mert 
így lehet a munkátlan, rendetlenkedő, renyhe tömegtől megszaba
dulni, amely csak gátolja a komoly munkát. Van, aki minden tagra 
kötelezővé tenné, hogy legalább egyszer évente szerepeljen. Van, 
aki attól várná a fellendülést, hogyha ideiglenesen felfüggesztenék az 
önképzőkör komolyabb jellegét, és értéktelen, de a fiúkat jobban 
érdeklő szórakoztató számokkal becsalogatnák a tagokat a körbe, 
bevonnák a közös munkába, akkor aztán visszatérnének az önképző
kör igazi hangneméhez. Látszik, hogy ez a jóakaratú javaslattevő is 
inkább terhes, komoly iskolai munkának ítéli az önképzőköri fog
lalkozást, semmint szórakozásnak. Van, aki nyíltan ki is mondja, 
hogy aki szórakozást keres, az ne jöjjön az önképzőkörbe.

Majdnem kivétel nélkül külön foglalkozik minden tanuló a 
bírálatok, a műsor és ezen belül a zene kérdésével.

Kifogásolják a bírálatokban a szempontnélküliséget, az eszté
tikai látás hiányát, hozzá nem értést. Általános a panasz, hogy 
személyeskedés, elfogultság, pártoskodás irányítja a bírálókat, nem 
a művet, hanem a szereplők személyét ítélik meg, ezzel sokakat el
kedvetlenítenek. Többek szerint nagyon szigorúan értékelik az első 
ízben fellépő tagokat, míg a már beérkezett nagyságok egészen silány 
szereplését is a legmagasabb érdemfokra méltatják, ezzel lejárat
ják a magasabb érdemfokok tekintélyét. E hibákkal szemben a jó 
bírálattól őszinteséget, tárgyilagos igazságosságot, jóindulatú, segítő, 
tanító célzatot kívánnak. Többen követelik az érdemfokok tekin
télyének visszaállítását is, esetleg a fokozatok kibővítésével, hogy a 
dicséretnek meglegyen a maga ösztönző hatása a tehetségesekre.

A műsort egyértelműleg egyhangúsága, elcsépelt konzervatív 
jellege m iatt támadják. Novella, vers, szavalat, klasszikus zene és
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bírálat az állandó műsorszámok. Ezek nem érdekelnek egyformán 
mindenkit. Még hozzá nem is elsőrangú munkák kerülnek előadásra. 
Tehát elsősorban változatosabbá, mozgékonyabbá akarják tenni a 
műsort, bővíteni természettudományi, technikai, aktuális politikai 
és társadalmi problémák, s a diákélet problémáinak megbeszélésé
vel, vitaülések rendezésével aktuális témákról. Többen szeretnének 
vidám jeleneteket előadatni az üléseken, esetleg sportbeszámolók
kal is tarkázni a komoly számokat. Heti iskolai beszámolót is java
sol egyik diák az iskolai élet kiemelkedőbb eseményeiről, persze 
humoros hangon. Általában hangoztatják az életből vett témák 
fontosságát. A színvonal biztosítására pedig egy bírálóbizottságot 
hoznak javaslatba, amely előre megrostálná a műsorra kerülő szá
mokat. Kívánják, hogy a műsor gyorsan peregjen, és némelyek 
kikelnek a hosszú ülések ellen. Van, aki mégis kifejezi, hogy a szóra
koztatás kedvéért nem szükséges épen kabarévá átalakítani az 
önképzőköri üléseket. Egy tanuló a külföldi irodalom ismertetését 
is javasolja. Sokan jónak látnák több — lehetőleg havonta — nyil
vános ülés rendezését, mert azokon jobb műsorszámok vannak és 
több részvevő.

A műsorral függ össze a zene kérdése. Nagyon sokan állást 
foglalnak a klasszikus zene ellen, mert a többséget nem érdekli. 
A tanulók nagy része megfelelő zenei műveltség hiányában nem 
élvezi. Helyette magyar (cigány) zenét és szalonzenét (tánczenét) 
javasolnak. Sokan a jazzt is bevezetnék az önképzőkörbe. Általában 
elismerik a jazz- és tánczene alacsonyabb rendűségét, de mivel a mai 
ifjúságot jobban megfogja, mégis kívánják műsorra bocsátani. Csak 
egy tanuló foglal állást határozottan a jazz ellen, mert nem való az 
önképzőkörbe. Abban megegyeznek a vélemények, hogy minél több 
zeneszámra van szükség az üléseken, mert a zene enyhíti a komoly
ságot, felvillanyoz és vonzóvá teszi a műsort.

A javulást néhányan attól várják, hogy mindenekelőtt be kell 
láttatn i a tagokkal, mily értékes, saját magukra nézve hasznos mun
kát végezhetnek az önképzőkörben, hogy így lelkesedést keltve 
bennük, meglegyen a lelki rugó, amely őket tevékenységre ösztö
nözze. Ennek egyik módja lenne, hogy a felnőttek komolyabb érdek
lődést mutassanak az önképzőkör dolgai iránt. Az egyik tanuló 
indítványozza, hogy az önképzőkör hanyatlásának kérdését egy 
gjmlés keretében beszéljék meg. Vannak, akik javulást csakis az 
tagok szellemének megváltozásától remélnek. „Az önképzőkörön 
csak az ifjúság szent elhatározása segít.“ — írja az egyik komolyabb 
tanuló.

Bár általában az önképzőkör hibái és a javításra irányuló javas
latok töltik ki a dolgozatokat, mellékesen elárulják a tanulók azt 
is, hogy mire valónak tartják  az önképzőkört. Ezek szerint az ideális 
önképzőkör képe körülbelül ilyenformán él a tanulók lelkében. 
Az önképzőkör olyan iskolai ifjúsági alakulat, melynek célja a tagok 
önképzése, önművelése, művészi törekvéseinek ápolása, az iskolá-
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ban tanultak kiegészítése, az életre, nyilvánosság előtti szereplésre 
való előkészítés. Ez az első alkalom, ahol a diák spontán alkotás- 
vágyát kielégítheti, ahol elmeszüleményeit bizonyos nyilvánosság 
előtt adhatja elő, és elfogulatlan, jóakaratú bírálatban részesül 
hozzá hasonló lelkiségű, tehát megértő társak részéről. Az önképző
kör jó alkalom lappangó tehetségek felszínre hozására is. Gyors 
gondolkozásra, önálló ítéletalkotásra nevel, határozott állásfogla
lásra késztet. Hozzászoktat a rögtönzött beszédhez. Segít arra is, 
hogy a tagok saját értéküket mások bírálatában helyesebben lás
sák, de ahhoz is, hogy mindent kritikával nézzenek. Tehát bizonyos 
önállóságra szoktat. Az önművelés elemi iskolájának is tekinthető, 
mert nemes versenyt keltvén a tagok között, ösztönzi őket talen
tumaik kifejtésére. Megtanít a mások véleményének tiszteletben 
tartására, esztétikai képzéssel egészíti ki az iskolai tanítást. Iro
dalmi, művészi kapcsolatokat létesít a tanulók között, így nemes 
célú egyesüléshez szoktatja őket. Az egyesülés hasznát gyakorlati
lag ismerteti meg velük. A mellett sok hasznos ismerettel, nemes 
tanulsággal szolgál, meghitt, vidám órákkal gazdagítja a tagokat. 
Szórakoztató tanítással egészíti ki az iskolai képzés hiányait. Álta
lában bizalmas együttlétben nevel az életre, előkészít arra, hogyan 
állja meg helyét az ifjú a társadalomban mint polgár, családtag, 
hazafi és jó keresztyén.

A dolgozatok e feljegyzéseiben a tanulók az önképzőkörnek 
olyan gazdag programmját hordták össze, hogy ez maga bárkit 
meggyőzhetne az intézmény életrevalóságáról, szükségességéről. 
Látszik ezekből, hogy a mai elernyedés idején sem látják  a tanulók 
felesleges időtöltésnek az önképzőkört, csak mai állapotán szeret
nének változtatni. Az ifjúság ösztönszerűleg érzi, hogy it t  az ő egyik 
nagyjelentőségű nevelőeszközéről van szó, melyből neki felmér
hetetlen szellemi nyeresége származik, bármennyire támadja is a 
kishitűség és rosszakarat.

Szívesen hivatkoznak a tanulók az önképzőkör régi nagy múlt
jára. A Petőfiek, Jókaiak nemzeti, történelmi jelentőségű önképző
körére gondolnak, amelyekben a nemzet jövőjét készítették. Ügy 
érzik mind, hogy ehhez a múlthoz méltatlanná vált a mai önképző
kör. Néhányan rátapintanak a hanyatlás legbelső okára, és őszintén 
megmondják, hogy azért nincs lelkes önképzőköri munka, mert 
nincs is lelkesedés az ifjúságban. Rezignáltan állapítják meg jó elő
menetelő és gyengébb tanulók vegyesen, hogy a mai ifjúságban 
hiányzik az ideális lelkesülés nemes eszmények iránt. Mintha hiá
nyoznék az a nagy nemzeti eszme is, amely Petőfiéket lelkesítette. 
Úgy tetszik, hogy itt  nemcsak az önképzőkör vegetálásáról, hanem 
az egyetemes magyar életről mondott lesújtó ítéletet a kis nyolca
dikos diák. Mintha a trianoni ítélet nagyon is szíven talált volna 
bennünket, és mintha a nemzet lelke előtt eltűnt volna önértékének, 
hivatottságának biztos tudata. Tétova nemzedék vagyunk, mely 
nem tudja, mivé legyen, miért küzdjön, merre induljon. Addig nem
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is lehet igazi fellendülés a magyar életben, míg fel nem ébredünk 
ebből a kábultságból, és saját felbecsülhetetlen történelmi értékeink, 
nemzetiségünk szépségeinek, eltékozolhatatlan gazdagságának, ki- 
mérhetetlen jövőjének bizonyosságában meg nem ragadjuk az új 
nemzettámasztó eszmét, az új magyarság ideálját, a lelki értékekért 
való áldozatos küzdelem nemes küldetését, azt a missziót, amelyet 
eddig is betöltöttünk századokon át. Ha ezt az eszmét kiformáljuk 
a mai idők követelményeinek megfelelő alakban, frisseségben, üde 
szépségben, akkor majd lesz lelkesedés is, lesz az ifjúság elé állítható 
nagy nemzeti célkitűzés is, aminek külső szimbóluma : Magyar- 
ország reintegrálása.

Az ismertetett dolgozatokból kiderült — legalább számomra 
végérvényesen —, hogy az önképzőkörre nagy feladat vár, hogy fel 
lehet és fel is kell támasztani tetszhalálából. Ennek egy útja van : 
eszméket, ideálokat, új magyar eszményeket állítani az ifjúság elé, 
amelyek lelkesedést keltsenek, ellenállhatatlan ösztönzést adjanak 
lelke művelésére. Fel kell emelni az ifjúságot az elhelyezkedés töp
rengéseinek fixa ideává fajuló, lelki fertőzés veszélyével fenyegető 
örvényéből és a minden mindegy lemondó egykedvűségéből az 
egyetemes nemzeti életérdekek szintjére, hogy legyen kedve minden
féle munkához, hogy érezze át életének, küzdelmeinek kikerülhetet
len szükségességét és értelmét. Önbecsérzetre kell felemelni a mai 
kishitűség állapotából, arra a tudatra, hogv küzdenie, szenvednie 
kell, mert benne és általa magasabb szellemi értékek akarnak érvé
nyesülni minden Trianonon és minden anyagi fölényen keresztül.

Debrecen.
Dr. Péter Zoltán.

Ifjúság, iskola, élet.
A napokban miniszteri rendelet bívta fel figyelmünket ifjúságunk 

viselkedésére, annak ki nem elégítő voltára. „Sajnálatos tapasztalat, 
hogy a középiskolák mindkét nembeli tanuló ifjúsága nem tanúsít 
illemteljes, tisztességtudó és udvarias m agatartást.“ Valljuk be, 
egy kissé meglepett, egy kicsit megdöbbentett bennünket ez a ren
delet. Eddig mi csak a tanári szobák bizalmas légkörében tárgyaltunk 
e rrő l; néha egy-egy személyes élmény nyomán felfakadó keserű
séggel, néha a mai generáción való csendes sajnálkozással, 
el-elmondogatva egymásnak, hogy mennyire másként volt ez 
régebben, milyen más voltunk mi, néhai ifjúság. Esetleg szülői érte
kezleten vetettük fel e kérdést nagynéha megfelelő óvatossággal. 
Bármilyen formában merült is fel e téma, mindig megvolt a bátsó 
gondolatunk, hogy csak a megszépítő távlat perspektívája, saját 
generációnk többre értékelése láttatja  velünk a régi helyzetet jobb
nak ; a mindig jobbat, egyre tökéletesebbet akarás s a tanári etikai 
készség m utatja a mai ifjúságot kisebb értékűnek. Ez a hátsó gondolat
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aztán legtöbbször átsiklatott és napirendre térített bennünket a 
probléma felett. De most a legfelsőbb helyről ju to tt hozzánk tanuló- 
ifjúságunk szomorú kritikája. Most már nem lehet a kérdés felett 
napirendre térni. Vájjon a mi mai ifjúságunk tényleg rideg, önző, 
mindenben személyes érdekét és előnyét kereső, nagyhangú, fegyel
mezetlen, tiszteletlen és tekintélyt nem ismerő, hanyag, munka
kerülő, magának külön jogokat vindikáló, csak szórakozást kereső 
komolytalan egyedekből áll ? Lehet ezt általánosságban állítani ? 
Valóban igaz, hogy a mai ifjúságot a régivel egybevetve, a mérleg az 
utóbbi javára billen ?

A béke utolsó éveinek ifjúsága, a tragikus sorsú háborús ifjúság, 
a más miliőben, más viszonyok között, másként felserdült mai negy
venesek a legnagyobb erőpróbát állították ki, egyéni életük tragédiája 
a legmagasabb etikai teljesítmény. Ez az ifjúság az iskola padjairól 
került a legborzalmasabb, véres-könnyes forgatagba. Alig ifjak, 
majdnem gyermekekként végig szenvedték a szenvedések minden 
skáláját. Szörnyű borzalmak, halálos vergődések között testük rok
kant, agyuk sorvadt, idegrendszerük roppant. Mégis, az összeomlás 
után, akiket éveken keresztül szenvedni, pusztítani és gyilkolni taní
tottak, felvették a mindennapi élet fonalát, itt-ott megvetették 
lábukat és dolgoztak, építgettek, a békében épúgy megállva helyü
ket, mint a harcban. Ha egy-egy nem találta meg a helyét a társa
dalomban, a régi fegyelmezettséggel, zokszó nélkül vonszolta tovább 
elsikkadt életét. Ki merné a mai ifjúságot ilyen erőpróba alá vetni ?

Minden idők ifjúságának, minden generációnak megvolt a maga 
salakja; a múltban is voltak értéktelen, erkölcsileg romlott egyedek, 
de ezeknek százalékaránya oly csekély volt, hogy az általános érté
kelésre nem volt befolyással. Nyugodt tárgyilagossággal állíthatjuk, 
hogy a fenti sivár jellemzés most sem általánosítható ; a mai ifjúság 
többsége most is korrekt, kifogástalan magaviseletű. Ha ez nem így 
volna, nevelésünk csődjét kellene beismernünk. A rendelet mégsem 
nélkülözi a tárgyilagos alapot, mikor sajnálatos tapasztalatokra és 
az ifjúság féktelen önzésére hivatkozik. Hogy tanulóifjúságunk meg
méretve könnyűnek és csekély értékűnek találtatik, az főként két 
tényezőre vezethető vissza. Az egyik az, hogy ifjúságunknak a jelen
ben nagyobb százaléka értéktelen, morál-etikai nulla ; a másik pedig 
az a körülmény, hogy mi a saját ifjúkorunk értékeire beállítódva, 
más ideálok szerint, más szemmel nézünk egy egészen más ifjúságot, 
melyet helyzete és körülményei formáltak olyanná, amilyen. Vég
eredményében mindkét faktor egy alapra mutat, éspedig a korszellem 
átalakulására, világnézetek és életbeállítódásoknak a tiszta ideálizmus 
felől egyre inkább a materiálizmus felé való eltolódására, az altruista 
életelvektől a féktelen egoista felfogásra való áttérésre, az intellek
tuális túltengésre s az érzelmi elszegényedésre. Számoljunk végre 
ezzel a kérdéssel őszinte becsülettel, s ne féljünk megbolygatni ezt a 
problémát, bármilyen súlyosnak látszik is ; ezzel függ össze iskolánk, 
ifjúságunk, nemzetünk jövője, ez hordja magában kultúránk válságát.
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Észre kell vennünk, hogy egészen más ifjúsággal van dolgunk, 
mint amilyenek mi voltunk. A régi — mondjuk így —, békebeli ifjúság 
zárkózottabban, befelé élt, aránytalanul kevesebb munkával, gond 
nélkül teltek napjai. Életük előre megszabott mederben, előre kijelölt 
keretek között, mai szemnek irigylésre méltó nyugalomban telt el. 
A tanulmányok befejeztével várt az előre kipécézett állás. Nem volt 
gond, nem volt tülekedés, nem kellett a fejlődő idegrendszert gyötrő
désnek, zilálódásnak kitenni. így aztán mindenki ép idegrendszerrel, 
erejének, munkabírásának teljében ju to tt a maga biztos és kényelmes 
egzisztenciájához, melyért nem kellett verekedni, csak éppen a kezet 
kinyújtani. Ebben a nyugodt és biztos társadalomban a tanulóifjú
ságnak a maga ifjúi lángolásával nem volt semmi keresnivalója, ide 
nem folyhatott be, mígesak maga is filiszterré nem szürkült. Innen 
érthető, hogy áthághatatlan szakadék választott el ifjút és felnőttet, 
méginkább tanulót és tanárt. A tanulóifjúság befelé fordulva a maga 
életét élte, s ha tekintélytisztelete bellii nem is volt mindig őszinte, 
de megvolt, és kifelé annak látszott.

A háború után nagyot fordult a világ. Új helyzet keletkezett, új 
viszonyokkal, új életstílussal. Ehhez az új helyzethez sokkal jobban 
alkalmazkodtak, sokkal inkább akkomodáltak azok, kik már bele
születtek : a mai ifjúság. Míg a békebeli korosztályok a régi jó idők 
után sóhajtozva, csodavárással jobb jövőt remélve tétován állanak 
az új élet új stílusával szemben, addig az ifjúság elfogadja a tényeket 
úgy, ahogy vannak. Tudja, hogy felkészültség kell, felkészül; látja, 
hogy a küzdés nem elég, verekedni kell, verekszik ; érzi, hogy tanárai 
etikai sugalmazásai ballasztként akadályozzák a kíméletlen érvényesü
lésben ; elveti azokat; tapasztalja, hogy sokak közül csak kevés erős 
és önző érvényesül, igyekszik erős és önző lenni. Megtanulja, hogy 
altruizmus és ideálizmus manapság nem az a felszerelés, mellyel 
valamit el lehet é rn i; patkó a könyökre, az én az előtérbe, ez lesz a 
jelszava. Innen van a mai ifjúság féktelen önzése. A korhatárok 
tanuló, ifjú és felnőtt között meglehetősen összefolynak, állástalan 
harmincéves, érettségizett húszéves, középiskolás tizenöt-tizennyolo- 
éves egyforma reménytelenséggel küzd. A mai tanulóifjúságot az élet 
minden megnyilvánulása érdekli, a középiskolás napilapokat olvas, 
az egyetemi hallgató politizál, kikívánkozó véleménye, egyedül 
helyes elve, csalhatatlan világszemlélete van. Az élet minden meg
nyilvánulása érdekli, többé nem éli saját zárt életét, hanem a társa
dalomban, a felnőttek között keresi a lehetőséget, melyet később 
kihasználva, megvesse a lábát valahol. Az idősebbekben, a pozíciók
ban lévőkben nem érdemet és rátermettséget, csak szerencsést lát, 
ezért nem is hajlandó azokat, mint tekintélyeket elfogadni.

Amennyiben ez így van, nem lehet e kérdést máról-holnapra 
megoldani sem a legfelsőbb forum, sem a katedra kategorikus impera- 
tivuszaival. Mélyebben gyökerező, általánosabb a baj, csak céltudatos, 
és következetes módszerrel, erre beállítódva lehet megoldani a 
problémát s orvosolni a hibát. A korszellem említett irányú eltoló
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dásában, az életstílus átértékelődésében az iskola megmaradt a maga 
ideális alapján. Napjainkban már majdnem csak az iskola az egyedüli 
bástyája az örök emberi értékeknek : a szépnek, jónak, igaznak. 
De az élet követelő materiálizmusa ennek a bástyának is erősen 
döngeti kapuját. Egyelőre még utilitárista köntösben kopogtat; a 
reális életre nevelni, hasznosakat tanítani, alkalmazkodni az élet 
követelményeihez, kidobni mindent, aminek a növendék nem veszi 
hasznát, lomtárba a klasszikusokkal, stb. jelszavakkal. Akik látó 
szemmel figyelik a mai helyzetet, tudják és érzik, hogy a felszín alatt 
tanulóink leikéért kiméletíen harcot vív az iskola ideálizmusa és az 
élet materiálizmusa. A harc azon fog eldőlni,hogy az élet formálja-e 
á t az iskolát, egyre több és több materiálizmust gyömöszölve bele, 
vagy az iskola, a nevelés módosítja-e az életet egyre több és több 
morál-etikai jellemet küldve oda. Ebből a harcból az iskolának kell 
győztesként kikerülni, mert ha elbukik, vele zuhan kultúránk, vele 
pusztul nemzeti kibontakozásunk lehetősége is. Ha seregszemlét 
tartunk, rá kell m utatnunk egy pár gyönge pontunkra, s meg kell 
keresnünk a kérdés megoldására vezető módszereket. Az iskola eddig 
a maga konzervativizmusával a korszellem után baktatott, a kor
szellem formálta évek hosszú során saját képére. Ez természetes 
folyamat és helyénvaló addig, míg a kultúra felfelé ívelő, de ha a 
hanyatlás és dekadencia tünetei mutatkoznak, ha kultúránk a lassú 
enyészet felé sorvad, az iskolának nem szabad többé hagyni, hogy 
az élet formálja, hanem szembefeszülve a korszellemmel, gátat vetni 
a felismert veszélyeknek, a hanyatlást fékezni, új reneszánszot kiter
melni : ez az iskola történelmi hivatása. De vájjon az iskola jelenlegi 
szervezetével, munkájával és eredményével meg tud-e felelni e hiva
tásnak ? Célkitűzéseit valóra váltja-e oly mértékben, hogy ezzel 
jogossá teszi jövőbe vetett reményünket ? Nehéz kérdés. Oly sok 
körülményt, annyi tünetet kellene objektív vizsgálat alá venni, hogy 
szűkre szabott keretek között nem foglalkozhatunk ezekkel. Maradjon 
a kérdés nyitott, a jövő úgyis megadja rá a feleletet. Mindenesetre 
elsőrendű követelménv, hogy célkitűzésének megfelelően legyen a 
középiskola nevelőiskola, tanárai elsősorban neveljenek éspedig úgy, 
hogy a neveltekbe oltott eszményeket semmi későbbi behatás ne legyen 
képes kioltani, állítsa tanulóit olyan emelkedett morál-etikai síkra, 
melyről a későbbi élet semmiféle körülménye se tudja lebillenteni. 
Ebből következik, hogy csak oktató tanároknak, rideg feleltető
magyarázó gépeknek nincs létjogosultságuk a nevelő középiskolában. 
Ezzel talán megoldódik az ifjúság viselkedésének kérdése is. Az a 
tanuló, akit tanára a maga erkölcsi fennsőbbségének szférája alá 
vont, akit tanárához a közvetlen érintkezés ezer szála fűz, aki nevelőjé
vel szoros érzelmi kontaktusban áll, s ezen keresztül a szép, jó és igaz 
értékekre állítódik be, ez a tanuló nem lesz illetlen magaviseletű s 
nem lesz féktelen egoista. Ilyen ifjúságot nevelni s így nevelni: ez a 
mai középiskola sorsdöntő feladata.

Ezzel a pár gondolattal az volt a célom, hogy körvonalazzam
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és tanártársaim elé vetítsem ezt a kérdést, melyet én az ifjúság, 
iskola és élet problémájának érzek, és nagyon érdemesnek tartok arra, 
hogy felőle gondolkozzunk. Vajha valaki objektív tisztábblátással 
rám olvasná, hogy csak az én jövőért való remegésem pesszimizmusa 
láttatja velem ily súlyosnak e problémát.

Kisújszállás. Borbély András.

Aktuális problémák a középiskolai oktatásban.
Madáchnak : Az Ember Tragédiája XIV. színéből való ez a 

szálló ige : sok az eszkimó, kevés a fóka, s ennek döbbenetes igazsá
gát mostani korunk mindjobban szaporodó munkanélkülisége is eléggé 
bizonyítja. Egyik szerves függvénye e körülménynek az állásnélküli 
diplomások bizonytalan helyzete, akik — mint a kiéhezett eszkimók — 
korgó gyomorral lesik az állás-fóka fölbukkanását sivár vadász- 
területükön. Hogy ez milyen égető- és sürgősen megoldásra váró 
problémája a mai időnek, m utatja a kultuszkormány intézkedése, 
mely egyrészt szeretne segíteni azokon, akik a diploma megszerzése 
után sorsuk kilátástalanságaiba belefásulva reménytelenül küzdik 
szélmalomharcukat az elhelyezkedés érdekében, erre szolgál dr. Illés 
József egyetemi tanár akciója az állástalan diplomások összeírása, 
nyilvántartása és elhelyezése ügyében ; újabban pedig még erősebben 
dolgozik kormányunk e társadalmi rés betöltésén, és meg akarja 
akadályozni a további túlterm elést: egészséges szelekciót kíván a 
diplomás pályára menők közt gyakorolni, és csak a legodavalóbbakat 
kívánja felengedni az értelmiségi pályákra.

De mit fog ez eredményezni ?
Ha a kívánt komolysággal végrehajtjuk a szelekciót, a tanulók 

száma észrevehetőleg megcsökken, s éppen ezt óhajtja elérni a rendelet 
is. De hátha nem ez fog bekövetkezni, hanem ennek az ellenkezője : 
a színvonalsüllyedés az osztályzatoknál. Ezt előidézheti nemcsak a 
protekció erőszakos alkalmazása, hanem az iskolák egészségtelen 
versengése is.1 Vagy tegyük fel, hogy protestáns és nem-protestáns 
iskolafenntartók, csakhogy az ő növendékeik kerüljenek minél 
nagyobb számban az egyetemekre és majdan vezető pozíciókba, 
leszállítják és szellemi nagytermelő üzemmé alacsonyítják közép
iskoláik eddigelé emelkedő színvonalát.

Vagy vegyünk egy más esetet. Egyes iskolák, mint a túri is. 
a statisztikai" adatok szerint lelkiismeretesen végrehajtják a szelek
ciót, mert szemükben a „létszámcsökkenés és tandíj jövedelem-apadás 
olyan mellékkörülmények, hogy egy ilyen fontos ügy rendezésénél 
nem játszhatnak szerepet. Az uralkodó szempont a középiskola 
színvonalának emelése, az oda nem való elemeknek az eltávolítása“ —

1 Mindenki ismeri Szeghalom terjeszkedési kísérleteit tanulóik számánál.
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m intv . dr. Bessenyei Lajos is teljes tárgyilagossággal kifejtette „Meg
rostálás“ c. cikkében.2

De ismét mint lehetőséget említsük, ha a debreceni és más népes 
gimnázium létszáma a normálisra száll alá e rendelet következtében, 
annak számukra csak üdvös hatása lesz, ámde más, alig tengődő s 
anyagiakkal küzdő iskolákat alapjában rendít meg ez az intézkedés, 
és hogy megmentsék az ősi intézetet a teljes elnéptelenedéstől és az 
ezzel szorosan összefüggő anyagi romlástól, hajlandók az antiszelek- 
cióra, ami ugyan tisztességtelen verseny közgazdasági nyelven 
kifejezve, de minthogy vannak jó és rossz tanárok, lesznek jó és 
rossz iskolák is, különösen ha a kényszerűség hajszolja bele őket 
ebbe az áldatlan állapotba. Mi történik ekkor ?

Lesz-e értelme a 100%-os szelekciónak akkor, ha egyesek 50, 25 
vagy 10%-ban hajtják azt végre, esetleg sehogysem ? Lehet, hogy 
Kasszandra-jóslat mindez részemről, de be is következhetik ugyan
annyi valószínűséggel. S hová vezet mindez ? A minden protekció 
ellenére is gyenge osztályzatot nyert tanulók tömege a III. és VII. 
osztályban, ha végleg kilátástalannak látják a jövőt, az olyan iskolákat 
fogja rajokban ellepni, ahol szükség van az ő tandíjára3 és mégis 
bejut az egyetemre, esetleg elébevág ugyancsak protekcióval a 
tehetséges elemeknek. Az egyes középiskolák nagyon súlyos ellen
őrzése mellett, vagy még így sem oldható meg ez az újítás meg- 
nyugtatólag. Pedig egyedül az iskola tekintélyének, és a tanuló 
ifjúság szellemi nívója emelésének üdvös eszközéül született életre 
ez az elgondolás. A jószándékot senki se vonhatja kétségbe, csupán 
a kivitel eredményessége problematikus értékű.

*
Az iskolai tekintély lejáratásának igen szomorú jelenségével 

találkoztunk nemrégiben a mi iskolai belső életünkben a napi sajtóval. 
Amilyen üdvös lehet illő helyen való alkalmazása, épp olyan romboló 
munkát is tud végezni avatatlan kézben, vagy rosszindulatú cél
zattal. Egyik gyilkosságra vetemedett, nálunk csak tíz napig tartóz
kodó növendékünk előéletének kutatása és lehetetlen részleteivel 
való pertraktálása közben kiragadtak a hírlapírók lényeges dolog 
híján egy éretlen kijelentést, s ezt felfújva úgy m utatták  be váro
sunkat és gimnáziumunkat, hogy itt igazi kifinomult kultúrlény, 
mint ő is volt, érthető okokból nem tudott érzelmileg gyökeret verni.

Mezőtúr „nem egy hely“, itt  csupa parasztokkal volt kénytelen 
egy osztályban ülni amaz „úri“ fiú — panaszolta elégikus kitöréssel 
a csillagos cikk írója a meginterjúvolt diák valótlan kijelentése u tán —, 
s hogy ez a felelőtlen mondás felelőtlen publikálása villámcsapás-

2 Prot. Tanügyi Szemle 1934 II. hó.
3 Itt ismét a túri tanárikar eljárására utalok, amely a tárgyilagosan 

szigorú elbírálás miatt vesztette el az orosházi előkészítő gimnáziumot és 
vele 3—500 P mellékjövedelmét annak minden tagja. Mégsem cselekedett 
másképpen.
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szerűleg szétrombolta, vagy szétrombolhatta volna teljesen az 
évtizedek rendszeres kiépítése és kitartó munkája által nehezen 
megszerzett jó hírnevét ennek a négy évszázados intézetnek, arra 
bizonyára nem gondolt a cikkíró.

Szépítgetni ilyen szörnyű, bestiális bűncselekményt, mint az 
anyagyilkosságot egy kiskorú bűnözőnél, és a korviszonyok áldozatául 
beállítva szinte kikényszeríteni a bíróságtól azt a példátlanul enyhe 
büntetést : mit eredményezett ? Gyorsan követője akadt e rémtett
nek, aki már egyenesen Zemplénire hivatkozva nem félt a törvény 
megtorló hatalmától felelősségrevonás közben.

S kérdem ezzel kapcsolatban : nem falrahányt borsó-é ezek 
után ifjúságunk előtt az életre hivatkozni, mely nem tűri a szennyet, 
a bűnt, a galádságot, amikor a mumusként felhánytorgatott Élet 
az álhumanizmus jegyében még az ilyen, régen elképzelhetetlen 
állatiasságra is megadja az abszoluciót, és sokkal megértőbben kezeli 
az ilyen kilengéseket, mint a tisztességes, becsületes, korrekt ifjúság 
sfHyos problém áját: az elhelyezkedés körüli tragédiákat, és más 
egyebeket. Nem érthető-é az, ha akaratlanul is felrévül lelkében a 
gondolat: érdemes-e ma becsületesnek lenni ? Érdemes-é hallgatni 
az iskola elavult és unalmas morálprédikációira, amikor az életben 
egész másképpen van minden ? Hiszen úgyis az a leghangosabb vád 
minden gimnázium ellen, hogy azok nem az életre nevelnek, hanem 
csupán a klasszikus, holt ideák melegágyai, s minden vonatkozásában 
nélkülözik az élet melegítő napsütését. . .

*
Mindeme vádakkal szemben az iskola tehetetlenül és mindenki

nek kiszolgáltatva áll, egyetlen fegyver van a kezében : a tanári 
tekintély, a nevelő nagy szuggesztív ereje, mely mindennapi jótékony 
ráhatásokkal csökkenti, deminuálja az élet durva érintésének, a 
hírlapok és mozik ízléstelen leleplezésének, vagy még többször naturális 
feltárásának, a család és a miliő romboló hatásának erejét.

Ebből a-szempontból elsőrendű fontosságú tényező : a tanulókkal 
való bánásmód, hisz növendékeink oly sokirányú, és ellenséges érzület
ből fakadó megjegyzések légkörében élnek állandóan, hogy eleve 
averziókkal viseltetnek az iskola és a tanárok iránt. Ha mindjárt 
vasszigorral lépünk fel ellenük, ellentállást, dacot ébresztünk fel 
bennük, és semmi eredményt nem remélhetünk tőlük. Lassan, foko
zatosan kell jobb irányba terelni érzelmeiket és véleményüket, ami 
nem könnyű feladat: egész embert és megértő alkalmazkodást kíván. 
Mint a régi római pedagógusok, akik cukros süteményeken keresztül 
lopták be tanítványaik szívébe az elemi tudományok bonyodalmas 
és fárasztó műveleteit, az igazi tanárnak mindig el kell találnia a 
célnak megfelelő legalkalmasabb eszközöket, s az érdeklődés fel
keltésére szolgáló különböző mesterfogásokat, melyek mind a tanuló 
ifjúság javát célozzák, de olyanformán, hogy a delikvens tudomást 
se vesz arról, hogy őt most rá akarják venni valamire. A jó tanár
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tanítványai leikébe tudja sznggerálni a maga akaratát olyan lát
szattal, mintha ő engedelmeskednék a közóhajnak, s ez roppantul 
tetszik a kiskorúak társadalmának, melynek tagjaiban korán felébred 
a hajlam, a felnőttek alkotmányozói játékának utánzására. Ezt 
ismeri minden első osztályban tanító kolléga, és saját tapasztalatain 
okulva tesz szert olyan rutinra, amely a kis emberkéket nagyobb 
zökkenő nélkül átsegíti az elemi és a középiskolai élet szakadékain. 
Azonban nemcsak itt, de minden osztályban szükség van efféle 
fogásokra, amelyek a legunalmasabb órát és tárgyat is változatossá 
tehetik. Hogy példát is említsek : az V. osztályos retorika olyan 
száraz olvasmányokat kényszerít megismertetni növendékeinkkel, 
amelyek a legjobb tanulók idegeit is kipróbálják. Legkellemetlenebb 
az, hogy iskolai és „kötelező“ olvasmányok, márpedig ami muszály, 
az mindig terhes és kellemetlen. Mit tehet ilyenkor a tanár ? Kijelenti, 
hogy nem kötelez senkit az elolvasásra, mivel nagyon nehéz és nem 
is hiszi, hogy hiba nélkül akár elolvasni is tudnák. Ez mindjárt 
kiváltja az ellenszegülést: na lássuk hát azt a híres olvasmányt. 
Erre a tanár engedi magát kapacitáltatni az elolvasásra, de kijelenti, 
hogy ő csak néma tanúként akar szerepelni, ők maguk figyeljék és 
ellenőrizzék az olvasást és bármiféle hibát találnak, azonnal hangosan 
nyilatkozhatnak. S az eredmény ? Mindenki feszülten figyel, s az a 
legboldogabb, aki felfedez valami szabálytalanságot, amit azonnal 
hangosan kifejezésre is ju ttathat. Szabad mindenkinek véleményt 
nyilvánítani. S ez egy cseppet sincs a fegyelem rovására. Sőt, önálló
ságra, figyelemre szoktatja a fiúkat, és ha a kezdet nehézségein átesnek, 
megszokják az eddig unalmasnak tarto tt olvasmányokat is, a ta r
talmi szépség, mélység és érték akaratuk ellenére belopózik lelkűkbe, 
pedig eleintén csak dacból, s a hibák felfedezése céljából, végül azon
ban önzetlenül és szívesen olvassák a komoly szövegű müveket is.

Más eset. Amily szívesen veszik a fiúk a színházi előadásokat, 
olyan keserves kínszenvedés és szellemi favágásszámba megy, ha 
egy-egy drámát el kell olvasniok az általuk klasszikusoknak bélyegzett 
műalkotások között. Mit tehet itt a tanár ? Kiválaszt egy abszolút 
értékű művet, pl. Shakespeare : Coriolanusát, vagy Moliére : A tudós 
nők című vígjátékát és órán olvastatja el, de minden szerepet előre 
kioszt más és más tanulónak. Ezzel többféle célt ér el. Az unalmas 
olvasásból változatos előadás lesz, amely a színi jelleget azáltal is 
érzékelteti, hogy más és más fiú olvassa, s mindegyik iparkodik 
kihozni a szerepből a tőle telhető legjobbat, és olyan sok szerep van 
bennük, hogy csaknem mindenkire rákerül a sor, mint szereplőre, 
a többi pedig az élvező publikum szerepét játssza e szín házasdijáték- 
nál. S az eredmény ? A fiúk eleinte komikusnak találják talán, ha 
egy-egy nőszereplő érzés- és gondolatvilágát egy fiú szájából hallják, 
talán heccelődnek is, de a figyelem mindenesetre az olvasmány felé 
fordult, várják, mikor következik egyik-másik szereplő. Később 
már a szerep tartalmára is kíváncsiak lesznek, s egy-két alkalmas 
helyen elejtett tanári megjegyzés után a mű tartalm i szépségei is
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kibontakoznak előttük, különösen ha általuk ismert történetekkel 
kapcsolatba lehet hozni, pl, Coriolanust latin olvasmányaikkal, 
A tudós nők-et Csokonai Dorottyá-jával stb. A III. felvonásnál már 
a gondolat, alapeszme, sőt a külalakbeli szépség is mind tisztábban 
áll a fiúk előtt. Mindezt a változatosság, tömegfoglalkoztatás, egy
szóval a kollektiv belemélyedés által éri el a vezető ...

*
A szigorú tanár a maga megfélemlítő egyéniségével is érhet el 

eredményt, ez letagadhatatlan, de igazi, bensőséges viszony tanár 
és diák közt csak akkor lehetséges, ha közel engedjük magunkhoz 
tan ítványainkat; akkor pedig le kell hullania a rideg elzárkózás 
bilincseinek. Fokozott mértékben áll ez a megállapítás az internátusi 
nevelésre is. Mert vájjon melyik súlyosabb ? Ha egész közel engedjük 
magunkhoz (a pajtáskodás kizárásával természetesen) növendé
keinket, és az ebből eredő ártatlan kilengéseket elnézni, s észrevétlenül 
lenyesegetni, vagy vasszigorral kaszárnyát varázsolni az internátusi 
otthon helyébe, és egy élet keserű emlékévé tenni az ifjúság e legszebb 
korát, s meggyűlöltetni rajta keresztül tanárt és iskolát. A tanuló 
úgyis rájön előbb-utóbb arra, ki volt őszinte barátja és nevelője, 
de arra is, kicsoda volt puszta oktatója, s magára vessen az a kolléga, 
aki egy nehéz tanári munkában eltöltött élet után nem m utathat 
rá hálás tanítványok seregére, akik nevelő munkásságának pozitív 
eredményeit, pedagógiai magvetésének dús szárbaszökkenését mu
tassák. A tanári hivatásnak úgyis csak ez az egyetlen jutalma.

Mezőtúr. Dr. Boross István.

Folytatásos iskolai fogalmazványok.
A gyakorlat v itt erre a találmányra.
Bizonyára minden fogalmazást tanító tanár megállapíthatta, 

hogy az az egy óra, ami az iskolai fogalmazvány megírására szánva 
van, sokszor nem elegendő a tétel kiaknázására. És az óra végén 
többnyire ideges kapkodás észlelhető az egész osztályban, hogy valami
képpen szervesen vagy szervetlenül pontot tehessenek az utolsó mon
dat végére.

Elhangzik a csengetés, és még mindig vannak görnyedezők, akik 
kényelmesebb időbeosztással egészen helyesen személyiségük szerint 
oldhatnák meg a tételt. Ez az ideges kapkodás semmiképpen nincs 
a fogalmazás előnyére. Ezen valamiképpen segíteni kellett.

Magamból indultam ki. irogatás közben megfigyelhettem, 
hogy ha valami körülmény siettetőleg hatott rám, az a gondolatok 
tiszta felsorakoztatására nem volt elég jó. Sőt egyenesen zavart 
idézett elő a logikai sorban. Letettem a tollat. Egész más tárgyakkal 
foglalkozva arra eszméltem, hogy szinte önkéntelenül beállt a régeb
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ben megszakított gondolatsor szerves folytatása. Mennyivel inkább 
lesz ez tevőleges, ha bizonyos kikapcsolás után tudatosan látunk 
a megszakított gondolatsor folytatásához.

Egy ilyen fogalmazási óra végén, amikor a gyermekek ugyancsak 
szerettek volna még néhány percet a tétel fölött elmélkedve eltölteni, 
szinte sugallatszerűen azt mondtam az osztálynak, ezt a fogalmaz
ványt pedig, aki be nem fejezte, vagy aki még talál mondanivalót 
ezután is, a jövő fogalmazási órán folytatjuk.

Az osztály leírhatatlan örömmel fogadta ezt az egészen újszerű 
bejelentést. Nyüzsögtek, mint a hangyák a dombon, mondhatnám 
mindegyik egy új gondolatfoszlánnyal, szerzeménnyel, mely sokszor 
úgy aránylóit hozzájuk, mint a hangya terhe a hangyához, zsibon
gott körülöttem. És a következő órán folytattuk.

Kíváncsian vártam  az eredményt. Álljanak itt mutatványul 
az alábbi fogalmazványok.

Áprilisi tréfa.
Húsvétvasárnap amint megyek haza, hallom, hogy a rádió a híreket 

mondja. Amint jobban figyelem, hallom, hogy e szavakat mondja : Hrabovszky 
György I. oszt. tanuló leugrott a vonatról és az igazgató lábára lépett, azért
III. fokú fegyelmi büntetést kapott. Folytatása következik.

F o l y t a t á s .
Ezen Jauer Frigyes IV. osztályú tanuló, nevetett és ezért ő is III. fokú 

fegyelmi büntetést kapott. Csak hallgatom és mondom anyukámnak : Ez nem 
igaz. Anyukám jót nevetett. Én gyorsan felszaladtam a szobába, és így rájöttem 
a turpisságra. Bátyám a hallgatóba beszélt, a hangszóró vitte a hangot és 
kiadta a nagyvilágba. Most én jót nevettem.

Budapest. 1934. IV. 9. Hrabovszky György I. o. t.

Űrnapi liaranyozás.
( Avagy Józsi bácsi megjözése.)

Bim-bam szól a harang, hívogatja a híveket. Megismerem a harangozót 
hallásból is. Most az öreg egyházgondnok húzza, mert vagy tíz perccel később 
szólalt meg, mint kellett volna. (Mellesleg mondva az öreg csak a harango
zástól késik el, bezzeg első a társasvacsorákon, hol egy „RUPPOÉRT“ hatal
mas tál tokányt lehet enni. Ő persze az egyházközség kontójára eszik.) Hát én 
kiballagok, hogy megfőzzem az öreget, mert még sohasem harangoztam. 
Folytatása következik.

F o l y t a t á s .
Két szép faintos szivar van a zsebemben. (Ő azt szereti.) Mikor odaérek, 

kérdezem : „Harangozhatok Józsi bácsi?“ „Vagy nem“ mond ő. Hanem a két 
faintos megteszi a hatását. Nagyokat szítt a finom trafiktermékeken, és 
megenyhülve mondja: „Isten neki“. Ami a fő, kiharangoztam a körmenetet, 
mégpedig igen szépen. Igaz, hogy lejött a bőr a tenyeremről, de mi az egy 
érző kebelnek?

Budapest, 1934. március 16-án.
Körösi László, III. o. t.

Levél Mikes Kelemen stílusában.
Kedves Urambátyám !

íratik ezen levelem Mártii hó 13. anno 1935. Régen írtam Keednek, 
de azóta semmi különösebb nem történe. Élni még élek, az iskola is megyen
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hun jól, hun rosszul. Igaz, hogy a múltkor kihívónak matézisből, és elvéreztem 
vala a tudomány mezején. Ügy vala a tragédia, hogy szorozni kellete. Hót én 
szoroztam vala. Aztán aztat mondám véletlenül, hogy háromszor egy az négy, 
mire a tanár úr végtelen dühe gurula, fölugra, és a szekundát beírá.

Folytatása következik.

F o l y t a t á s :
Aztat mondá nekem, hogy képzelje el Keed, hogy aszongya : Szörnyű 

izé vala, hogy Te illen tudatlan legyél vala. Keed ismeri az én gyöngéd lelkemet, 
és elképzelheti, hogy milyen földult lelki állapotba menék haza. De én bízom 
a jövőben, hogy nem hatból, hanem csak négyből hasalok el. Hát Keedék, 
hogy valónak? Kezét csókolám kedves oldalbordájának, üdvözlém drágalátos 
fiát, és ötszáz jó reggelt, háromszáz jó napot és kétszáz élvezetes jó éjtszakát 
kívánok a leányasszonynak. Keedet pediglen az Isten áldja 1

Magamat rekomendálom.
1934 március. Brokés József, IV. o. t..

Xyári élmény.
A mi csőszünk.

Az egyik aratót a nagybátyám a jó munkájáért megfogadta vadőrnek 
és csősznek. Az öreg Faggyas ezen a környéken a leghíresebb vadorzó volt. 
Háború viselt ember és ott nagy érdemeket szerzett. A háború után vitézzé 
avatták, ekkor megfogadta, hogy többé nem lesz vadorzó. Tényleg többet 
nem járt vadászni. (Folyt, köv.)

F o l y t a t á s .
Egy este az öreg Faggyas kiment vadászni, mert a felesketett csősznek 

•szabad duvadat lőni. Mint volt vadorzó kitűnően tud lőni, a háborúban is 
ezzel szerezte érdemeit. Most is kétszáz lépésről lőtte meg a vaddisznót hold
világ mellett. Este fél nyolc felé járt az idő, mikor az öreg Faggyas beállított. 
(Folyt, köv.)

F o l y t a t á s .
„Nagyságos uram, kérek egy szekeret, mert lőttem egy vaddisznót, és 

nem bírom haza hozni.“ Erre az egész kíváncsi gyereksereg, közöttük persze 
én is, elhatároztuk, hogy kimegyünk szekéren a vaddisznót megnézni. Eleinte 
még világított a hold, de mikor az akácosba értünk, koromsötétség vett körül. 
(Folyt, köv.)

F o l y t a t á s .
Ekkor meggyujtották a „viharlámpát“. Végre megtalálták a vadat, 

három ember alig' bírta felemelni. Visszafelé lejtőn mentünk, és a vaddisznó 
előre csúszott. Elkezdtem kiabálni : „Feléledt a vaddisznó Az unoka
nővérem azt mondta gyáva, és helyet cserélt velem. Megyünk egy darabon, 
hát ő is azt mondja a nővérének : (Folyt, köv.)

F o l y t a t á s .
„Muci, mégis feléledt a disznó Erre a testvérem azt felelte: „Na, majd 

leülök én.“ A vitézséget nem tartotta soká, mert megszólalt: „Baj van Ácsi, 
én azt hiszem, hogy feléledt a disznó !“ — Végre én voltam az áldozat, mert 
engem nyomtak a vaddisznó mellé. No, de végre már útra értünk, és a disznó 
nem csúszott többé előre...  Mikor a ház elé értünk, letették a disznót a fűre 
és felboncoltuk. Faggyas kapott pénzt és sok húst.

Pörkölés.
Másnap már korán reggel melegítette a kovács a vasakat. Már kezdte 

pörkölni, de amit lepörkölt, le is kellett kaparni, de közben a legjobb lett 
volna gáz álarcokat felvenni. Aki már elégetett tollakat, az tudja, milyen
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szag. No, de ez se tart örökké, hanem kész lett. Ekkor megmosták a vad
disznót és következett a legjobb, a megevés. A vaddisznó húsa kitűnő volt, 
csak az a kár, hogy bár sok volt, mégis gyorsan elfogyott.

Csupor István, II. o. t.

Fecskék.
Brr, de hideg van, mondtam magamhan, s közben pedig görcsösen húztam 

össze gémberedett kezemmel magamon a kabátot. Valóban téli idő volt. 
Az utcán nem láttam egy lelket se, láttam azonban mást, siralmas képet : 
az éppen vándorútra készülő fecskéket, a hidegtől közel a megfagyáshoz. 
Egyet, amely épp akkor esett a földre •— miután utolsó ereje is elhagyta — , 
felemeltem két ujjam között puhán, hogy megvizsgáljam... De amikor 
újra és újra estek a fecskék körülöttem, magam sem tudom hova és miért, 
csak futni kezdtem, közben pedig mindig ez járt a fejemben : itt tenni kell. 
Gondoltam, a barátomhoz futok, akivel, gondoltam, majd megbeszélem a 
dolgot

II.
Útközben bizony kinyílt a kabátom, s a hideg szél süvítve járt át rajtam, 

de mit törődtem én akkor ezzel. Barátomhoz érve kissé kifújtam magamat, 
majd a tárgyra tértem. Nem kellett sokat beszélnem, mert minduntalan estek 
a fecskék a macskák örömére, miket nem győztünk dobálni. Majd barátom 
magára kapva kabátját, szó nélkül kifordulva a kapun, futni kezdett. Én a 
fáradságtól nem tudtam követni, hanem tudtam, hogy minden megbeszélést 
a vásártéren tartunk, oda igyekeztem hát.

III.
Oda érve, már várt engem a barátom pár falusi fiúval, s messziről kiáltotta: 

Tudod, úgy gondoltam, a még élő fecskéket pár falusi gyerekkel kosarakba 
szedjük. Bólintással jeleztem, hogy az indítványt elfogadom, s elindultunk, 
hogy kosarat szedjünk. Szereztünk is három nagy kosarat, és rögtön munkához 
láttunk.

IV.
Felszedtük mind a kosarakat és hazafelé igyekeztünk. Mindjárt a mi 

kamránkba vittük, hol élesztgetni kezdtük őket egyenként. Ez a művelet 
többé-kevésbbé sikerült is, amennyiben mondhatom, hogy egy körzetből 
79 élő fecskének az életét mentettük meg, nem is szólva a döglöttekről és azok
ról, melyek a földre esve a kocsi kerekének lettek áldozatai.

V.
A hideg idő azonban délután sem akart megszűnni. Csak 6 óra felé állt 

meg a szél. Ekkor aztán egyszerre kiengedtük a fecskéket. Leírhatatlan volt 
ez a kép. A fecskék egyideig még ott lebegtek a házunk felett, párjukat keresve. 
Közben pedig csicseregtek, melyből én a köszönetét éreztem ki.

Majd később mind több és több ment el, s a végén már csak itt-ott lebegett 
egy pár. Mikor aztán azok is elmentek, elérzékenyülve néztem utánuk, s csak 
e pár szót szóltam, azt is magamban : De jó téma lenne ez egy fogalmaz
ványnak . . .

Semadan Kálmán, IV. o. t.

A békásmegyeri cigánybál.
Nálunk Békásmegyeren vasárnap cigánybál volt. Megjelent ott az egész 

környék cigánya, még a sánta Marinka néni és a süket Mózsi bácsi is eljött. 
A bál színhelye a faluvégén fekvő félszer volt. A félszer szépen fel volt díszítve 
szallagokkal. Kalácsuk, sült húsuk és pénzük is volt, mert újévkor rogyásig 
osztogatták a boldog új évet kívánókat. Karácsonykor pedig este fals haiigon 
énekelték minden ablak alatt, hogy : „Pásztorok, pásztorok örvendezve.. 
és így nagyon sok helyen kaptak bort és kalácsot, hogy három napig nem
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Voltak józanok. A kalácsot pedig félretették a bálra. Kolompár Zsiga és Gyura 
külön meghagyta minden cigánynak, hogy pálinkásüveg és egy liter bor nélkül 
nehogy el merészeljenek jönni a bálra, és nem árt, ha egy kis rumot is hoznak. 
Este 5 órakor kezdtek jönni a vendégek. A szabad tűzhelyen tüzet raktak. 
Legelőször a Tonté-család jött teljes létszámmal, hat felnőttel és 10 nebulóval. 
Feketék voltak, mint a korom, mindegyikükön volt rendes nadrág, ing, 
kabát, de cipőre már nem tellett, így hát mezítláb vagy pedig rongyba csavarták 
a lábukat. Aztán Csicsáék érkeztek, ők bő gatyában és a felnőtt cigányokon 
nagyrészben öreg keménykalapok voltak. Az asszonynépen pedig rongyos 
piros szoknya volt. Azután végre megérkeztek Kolompárék kidomborodó 
mellekkel, baloldalon a szív iránt ott volt a pálinkás üveg, jobboldalon pedig 
a bor. Most aztán megkezdődhetett a mulatság. Folytatás következik.

F o l y t a t á s .
A zenét egy vak verklis és két öreg, rokkant cigány szolgáltatta. A bál

királynő a zöldszoknyás, rongyos, borzos Tonté Marcsa lett, mert rajta egy 
öreg bakancs volt. Aztán megkezdődött a mulatság. Rúgták a port, de ilyen 
táncot még nem láttam. Az egyik pár felugrott majdnem a mennyezetig, a 
másik kettő forgott, mint a csiga. A harmadik pár valami afrikai néger táncot 
járt, míg a negyedik valami vadnyugati indián táncot lejtett. Majdnem 
kirúgták az ártatlan istálló oldalát. Ä vak verklis bele is izzadt a sok verkli
zésbe, a másik rokkant pedig hátborzongató hangokat csalogatott elő a 
trombitájából. A harmadik zenész pedig húzta a vonót a hegedűn, hogy az 
embernek könnybelábadt a két szeme pillája a meghatódottságtól, akarom 
mondani a fejfájástól, de azért zenéltek kegyetlenül. A cigányok járták vígan 
a csárdásra a rumbát, meg a keringőt, no meg a hopszasszát. A portól, meg 
a füsttől alig lehetett látni már. Ekkor félbeszakították a táncot, és leültek 
enni. Ügy jóllaktak, hogy mozdulni sem tudtak, de azért gyúrták magukba 
a kalácsot, nehogy lemaradjanak, és a másik véletlenül többet egyék a kalács
ból. Az evés fárasztó művelete után rátértek az ívás könnyebbnek nevezhető 
nemes cselekedetére, s ezért most már előkerültek az üvegek. Folytatása 
következik.

F o l y t a t á s .
Ekkor már végleg nem lehetett bírni velük. A földön hemperegtek, 

daloltak, az asztalon ugráltak. Gyura pedig elkezdett mesélni, hogy szegény 
Tonté Zsiga hat hónapig a börtönben lakott. Nem igaz, mert kilenc hónapig, 
mondta Lajos, de hat hónap volt, nem igaz, mert kilenc, hangzott bele a 
cigánytömeg rémséges üvöltése. Az egész sereg két részre oszlott, az egyik 
párt mondta hat hónap, a másik párt kilenccel válaszolt. Az öreg Mozsi békí- 
tette őket. A Gyura-pártnak mondotta, hogy hagyják a Lajos-pártra, hogy 
kilenc, mert az okosabb enged. A Lajos-pártnak is mondotta, hogy hagyja 
rá a Gyura-pártra, hogy hat, mert az okosabb enged. Gyura mondta is rögtön, 
igazad volt Lajosom, kilenc hónap nem, neked volt igazad hat hónap, neked 
volt igazad, nem igaz neked, s már-már újra össze akartak verekedni, de 
akkor körülbelül éjfél volt, és a szél elkezdett kísértetiesen fütyülni. A lámpa 
leesett a szögről s sötét lett. Mindnyájan féltek, de ekkor föntről, nyilván a 
levegőből kísérteties hangok hangzottak : M a u u u v a u u u u. Biztos a 
kísértetek, gondolták az együgyű cigányok, és hirtelenébe feltépték az ajtót, 
és egy ezer méteres síkfutást rendeztek a cigányárokig. Ott pedig bebújtak a 
sátraikba és remegtek, reggelig nem aludtak. Szegény félszer, hát az milyen 
volt. A földön a pálinkás üvegek darabjai, meg a kalácshulladékok. A fal 
bemocskolva, egy szék darabokra törve, a lámpa összetörve. A cigánybál 
közönsége azóta is félve néz a félszerre, mert ott „kísírtetek“ laknak, mondják 
ők. Ha tudnák pedig, hogy akkor éjjel néhány kandúr verekedett a padláson 
és azok zuhogtak, hát akkor bizony szegény 'félszerből nem maradna semmi, 
csak rom, mert minden cigánybált ott tartanának. De „azirt jau vut á bál“ ,

3
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mondta Gyura. „Ettink, ittunk rogvásig, táncoltunk szakadásig és a gaz 
kísértetektűl üldözve futottunk hazáig.“ Vége.

Békásmegyer, 1935. évi január hó 10-én.
Jákobi István,

Toldv Ferenc reáliskola IV. A) o. t.

Üdülés volt nekem. Didaktikai üdülés ezeknek az apró fogal
mazványoknak az elolvasása. Valósággal személyiségekkel talál
kozunk bennük, kik egészen egyénien ragadták meg a tételt, és hozták 
azt felszínre saját lelkiségük csillámaival. Bár a többi szabad tételű 
fogalmazásban, amiket én Fogalmazástanomban felsorolok, szintén 
találunk sok-sok eredetiséget, ezekben a folytatásos fogalmazványok
ban az elmélyedés a tételbe szembeszökő. Mondhatnám, hogy dimen- 
sióbeli különbség van a fogalmazványok között.

Mondhatnám mélység tekintetében van itten nagyméretű különb
ség, sőt azt is mondhatnám a szabad tételeknél, hogy a tétel meg
választásában mutatkozik már az oroszlán köröm. Itt van a Semadan 
Kálmáné. Ez a fiúcska valósággal természetbarát, állatbarát, ko
moly megfigyelőnek mutatkozik be dolgozatában, olyannyira, hogy 
erről talán önmagának sem volt a fogalmazás elkészítése előtt sej
telme. Nézzük csak a Brokes Józsefét, szinte alig merem mondani, 
hogy ennek a fiúnak a Mikes-stílushoz utánzása művészi módon 
sikerült.

De mit szóljunk a cigány fogalmazványokhoz, Jakóbi István 
meglátásaihoz. Valósággal Mikszáth-meglátások ezek. Az írói véna 
félreismerhetetlenül megvan ebben a fiúcskában, az idő a dimenzió
beli fejlődés bizonyosan megérleli, és megvan minden remény arra, 
hogy ebből a fiúból „pap lesz, akárki meglássa!“

Előnyei ennek a folytatásos fogalmazásnak mindenekelőtt 
a tartós foglalkoztatás, amely kedvező esetben elmélyedésre vezet. 
A gyermek megszokja a huzamosabb foglalkozást ugyanazzal a tétel
lel. Sok oldalát csiszolja meg a gondolatnak, akárcsak a gyémántnak, 
és ragyogást csal elő sokszor kapott témából is.

Nem ír a végkimerűlésig, csakhogy elkészüljön a dolgozat mi
nél előbb, nem lesz unott előtte a tétel, akkor veszi elő, amikor 
mondhatnám az ihlet arra ráviszi, és amikor előveszi, ezt oly gonddal 
teszi, mint a gyémánköszörűs, mikor a gyémántját értékesebbé 
formálja a nyers megleléséhez képest, más szóval a gyermekben 
felébred a műgondnak a tudatossága, és élvezettel fog a fogalmaz
vánnyal annak elkészülte után is pepecselni, a kifejezéseket mozaik
szerű behelyettesítésekkel tökéletesíteni, és végleges formára töre
kedni, hogy az elgondolása szerint ugyanazt a hatást keltse az olva
sóban, mint amit ő írásakor átélt. Természetesen nem fog ez kedvezőt
len hatással maradni a helyesírásra és a dolgozat külső alakjára 
sem. Fejleszteni fogja a műérzékét, műítéletét, műélvezetét. Az át
lagnál mélyebb betekintést nyer a szerkezeti kérdésekbe.

Ez a legfontosabb eredménye a folytatásos dolgozatoknak: 
bevezetés a tudatos szerkesztésbe. Merthiszen a szerkesztést volta
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ként csak sematikusan lehet tanítani, ilymódon a folytatólagos 
fogalmazásokkal a fiú maga ébred rá fogalmazványának vezérgondo
latára és kisugárzásaira. Szinte zenei kompozíciószerűen hat öntudat
lanul is egyes fogalmazványokban a főtételből kibuggyanó mellék
tétel, ezekben a parafrázis, azután a koda rámutatással a főtételre. 
Ilyen hosszabb folytatásos fogalmazványokban még zenei mű
kifejezések szerinti megfigyeléseket is tehetünk, van bennük allegro, 
andante, consentimento, staccato, amit a sok pont jelöl, tempo 
di marcia, van maesto is benne — megható részlet, de leginkább belső 
harmónia.

Természetesen arról nem lehet szó, hogy a gyermeket tudatosan 
belevigyük a fogalmazványába, de én sokféle lelki megrezdülést 
szinte adatszerűén tudok kiválasztani belőlük.

Eljárás.
A tétel megválasztásakor ügy szoktam eljárni, hogy sok-sok 

gondolatot zúdítok az osztályra. Dinamikus képzeteket, amelyekről 
a gyermekeknek bizonyosan van mondanivalójuk. Vagy ezeket választ
ják, vagy hasonlókat, különben a címnek a jelzése leghelyesebben 
a fogalmazvány folyamán merül fel. (Lásd a Fogalmazástanom 
tételgyüj teményét.)

A tétel lehet élmény-tétel, megfigyeléses tétel, a tanulók előre
haladottsági foka szerint. A tárgy megválasztása után vázoljunk, 
mégpedig kezdetben közös munkával, sok tételt a táblára. Példa : 
időrendi vázolás.

Tűz van! I. Bevezetés: Zivatar. Otthon. II. Tárgyalás: 1. Vil
lámcsapások. 2. Sűrű füst. 4. Láng csap fel az istállóból. 4. Az állatok.
5. Csődület. 6. Mentés. 7. Tűzoltók. 8. Az ég is segít. 9. Szűnik a veszély* 
9. Romok. 10. Emberélet nem veszett el. III. Befejezés : Villám
hárító.

Helyrendi vázolás: A Svábhegy. I. Bevezetés: P e s t: síkság — 
Buda : hegy. II. Tárgyalás : 1. A törökvészdiilőn állok. 2. Átmegyek 
a fogaskerekűhöz. 3. Megállók. 4. Nagyszálló. 5. Széchényi-hegyen.
6. A csillagvizsgáló. 7. Normafa. 8. Jánoshegy. 9. Hűvösvölgy.
III. Befejezés. Páratlanul gyönyörű Budapest fekvése. A vázolás 
ezentúl lehet még előretekintő (prospektiv) és hátratekintő (repro- 
spektív).

A tanuló már mostan a vázlatból annyit dolgoz fel a fogalmazási 
órán át, amennyit könnyen elvégezhet 10—15 sort — a felsőbb 
osztályokban több is lehet természetesen. Ezeket kezdetben először 
a házi irkába írja be, és onnan tisztázza le az iskolai füzetbe, amit 
a tanár elé tesz — mondhatnám most már nem javítás céljából, 
hanem megbírálás céljából. A fölösen gyűlő folytatások a házi füzetbe 
gyűjthetők, hogy az iskolai fogalmazványok száma a rendes mértéken 
túl ne nőjön.

Itt említjük meg az „Aranykönyv“-et, amely a legjobb dolgo
zatok gyűjteménye, az osztály büszkesége.

3
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A javítások, illetve bírálások végeztével a legjobbakat mindig 
felolvastatom az osztályban, és mondhatom nagyobb kitüntetésnek 
veszi a gyermek a jelesnél azt, ha az osztály színe előtt felolvashatja 
dolgozatát. Az előadásképzés legbiztosabb útja ez. Túlzás nélkül 
mondhatom, kitűnő felolvasókat, előadókat és szavalókat tudtam  
ilymódon neveim. Ünnepélyekre mindig volt tartalékban néhány 
kiváló — már az iskolai színvonalhoz képest — előadó.

Nem utolsó szempont a tanárra háramló javítás kérdése sem 
ebben a formában is. Itt lélekkel találkozik a pedagógus, fakadó* 
sarjadzó gondolatokkal, üdeségekkel, őszinteségekkel, összefoglalva 
egyszóval személyiségekkel. Természetes túlzás volna azt mondani, 
hogy minden gyermek magas színvonalú fogalmazást nyújt, de az 
átlagra bátran alkalmazható ez a megállapítás : ezekből a fogalma
zási kísérletekből bízvást remélhető a későbbi nemzeti irodalom.

Budapest. Dr. Mohr Győző.

M E G JE G Y Z É S E K

Még egyszer az érettségiről.
Nem vitakeltés a célja soraimnak. Szilárd hitem az, hogy „Az elaggott 

érettségi“ című cikkel sokan nem mindenben értünk egyet. Legyen szabad 
itt elmondani néhány megjegyzésemet.

„Aki tanít, az nem vizsgáztathat“, „saját munkájának elbírálója sehol 
senki sem lehe*“. Nézetem szerint a tanár, ha lelkiismeretes, egész éven* 
sőt néha éveken át azon fáradozik, hogy a tanulókat a négy osztályzat vala
melyikébe besorozza. Az eredmény rendszerint az, hogy négy-öt szaktanár* 
kevés eltéréssel ugyanolyan tanjegyeket ad az egyes tanulóknak. Csak akkor 
lehetne nagyobb tévedésről szó, ha valakinek a bizonyítványában mind a négy 
osztályzat előfordulna.

Ha az egyes osztályokban megbízunk a tanárok egyetemes bírálatában* 
miért volnánk bizalmatlanok csak az érettségi vizsgálaton? Itt is legalább 
három tanár kérdezi azt a kiszemelt öt tárgyat, melyből a tanulók felelnek. 
Aegyük figyelembe azt is, hogy a kérdezés az elnök, a kormányképviselő* 
az egész tanári kar jelenlétében folyik le. Lehetetlennek tartom, hogy ez 
A bizottság, ha figyelmesen meghallgatja minden tanuló öt-öt feleletét, akár
milyen kérdéseket adjanak is fel a szaktanárok, meg ne állapíthassa az érett
ségiző intelligenciájának azt a fokozatát, amelyről bizonyítványát kiállítják.

Mi szükség tehát idegen kérdezőkre? A vizsgálat idejét tanulónként 
nem lehet órákra kinyújtani. Megállapíthatná-e tévedést kizáróan egy ide
gen bizottság tíz-tíz percnyi idő alatt a tanuló jártasságát bármelyik tan
tárgyban?

A „testhezálló“ szóbeli kérdésre nézve meggyőződésem az, hogy a gyenge 
tanulónak minden kérdés nehéz. Hiába adom fel azt, amit könnyűnek szokás 
nevezni. Az elégségesre osztályzott diák éppen olyan ügyetlenül fogja azt 
előadni, még akkor is, ha tudná biztosan, hogy mit fog felelni.

Csak egy példát hozok fel erre. Szokásom volt hosszú évek során, hogy 
a fizikából félévenként összefoglaló kérdezést tartottam, afféle kis kollok
viumot. Megtehettem ezt, mert a tanulók létszáma sohasem haladta meg a 
harmincat. Előre megmondtam, hogy mindenki szabadon választhat egy kér
dést, és ezt fogom elsősorban meghallgatni. Nem tudok arra esetet, hogy ezt 
a saját ízlésére választott kérdést az illető tanuló kedvezőbb benyomást kel
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tőén adta volna elő, mint azokat, amelyeket én tettem fel, amelyek során 
átlagos értékét megállapíthattam.

De így van ez minden tárgy körében. Mi a könnyű kérdés a történelemből? 
Talán a mohácsi vész? Hiszen ezt is éppen olyan ügyetlenül mondhatja el 
az elégséges tanuló, amilyen ügyesen összefoglalja és előadja egy jeles diák; 
pl. a honvédelem fejlődését.

A számtanból és a fizikából lenne a legelrettentőbb az az eset, hogy 
,,a vizsgán lássák először egymást a jelölt és cenzor“. Ismeretes, hogy ezeknek 
a tárgyaknak a jelölési módja minden tankönyvben más és más. Egyik tanári 
gyűlésünkön a természettudományi szakosztályi értekezleten szó volt arról, 
hogy egységes jelölésű tankönyvet kellene bevezetni. Szerencse, hogy ezt 
nem írta meg senki, mert ezzel csak eggyel szaporodott volna a mai sokféleség. 
Vegyük hozzá még ezekhez, hogy ahány a szaktanár, még egyazon iskola 
két tanára sem kivétel - annyiféle a számtan és fizika előadási nyelvezete. 
A jeles tanulóknak ez nem okoz nehézséget, de mit csinálna idegen cenzor 
előtt az elégséges, akit már egy megváltoztatott betűjelzés is zavarba hoz ?

Nem tudom, hogyan folynak le a francia érettségi vizsgálatok, de isme
rem Romániában, az erdélyi magyar iskolák tanulóinak borzalmas kálváriáját. 
Pár évvel ezelőtt hallottam erről Tusnádon a fürdőigazgató érettségi előtt álló 
fiától. Alkalmam volt meggyőződni, hogy okos, ügyes, művelt fiatalember, 
mégis kétszer buktatták már el az érettségin. Ők nemcsak úgy kaptak idegen 
bizottságot, hogy a vizsgáztatók jelentek volna meg intézetükben, őket 
vonatra rakták, s csak induláskor tudták meg, hogy hol fognak írásbelizni 
és szóbelizni, bizonyára azért, nehogy összeköttetéseket keressenek, nehogy 
megtudják, mik lesznek a kitűzött tételek.

Ifjú barátom rettegve gondolt a harmadik próbálkozásra. Vigasztaltam, 
megemlítve, hogy ha vizsgája nem sikerül, befejezheti a középiskolai éveit 
nálunk, amint erre már nem egy példa akadt. Úgy váltunk el, hogy én itt 
előkészítek mindent, és ő küldeni fogja az okmányait. Ezek helyett azonban 
pár hét múlva levelet kaptam tőle, melyben örömmel jelezte, hogy a vizsgán 
átbocsátották. Az a tudat, hogy itt nálunk végezhet mint írta —, olyan 
lelki erőt adott neki, hogy bátran és bizakodva állott elő. Talán ezért, talán 
a harmadszori ismétlésért kapta meg az érettségi bizonyítványt.

Tanulság ebből az; hogy a mi vizsgára álló fiainknak is szükségük van 
egy kis bátorításra, önbizalomra, hiszen sokszor bennünk, vizsgáztató és tanító 
tanárokban is a kérlelhetetlen szigorúságot látják. És hová fajulhatna az 
elcsüggedés azzal a tudattal, hogy teljesen idegenek fogják kérdezni és halb 
gatni őket? Ez a kegyetlenség csak a diákok elutaztatásával volna kapcsolatba 
hozható, vagy talán helyben a régi tanárok is beállanának az aggódó, druk
koló szülők soraiba? Nem, azt hiszem erre egy pillanatig sem gondolhatunk 1

Vegyük figyelembe ennek a vizsgának reális oldalát I Szinte egyéb haszna 
sincsen, minthogy karpaszomány viselésére jogosít a katonaságnál. Mert 
ha egyetemre megy, ott ismét bőségesen lesznek vizsgálatok és szigorlatok.

Nem tudom elképzelni, hogy miféle tárgyakra terjedne ki az „egyetemi 
és főiskolai felvételi vizsga“. Egy elégséges vagy javítások nyomait mutató 
érettségi bizonyítvány minden egyébnél ékesebben beszél. Igaz az is, hogy 
vége azoknak á régi jó időknek, mikor a jeles érettségi fokozattal az első fél
évre tandíjmentességet adtak az egyetemen ; ma féltandíj, vagy tisztviselői 
tandíj jár ezért.

Ezek után azt várhatnák e sorok olvasói, hogy az az óhajtásom, marad
jon minden a régiben. Nem, nem ; így ne maradjon 1 Látjuk is, hogy mindig 
változtatnak valamit. Nézzük az írásbelieket. Negyven évvel ezelőtt még 
öt tárgyból írásbeliztünk, fordítva magyarról-latinra és görögből-magyarra. 
A közelmúltban háromra csökkent a szám, de latinról-magyarra való fordí
tással.

A mennyiségtani írásbeli módszere tartotta legtovább magát. A felkül
dött hat feladatból visszaküldték kettőt. Divat volt ezekben a feladatokban 
a talányszerűség, amire csak a jeles rendűek tudtak hamarosan rájönni. —* 
Nagyobb baj volt az, hogy néha a két legmunkásabb feladat érkezett vissza,
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mikor is a tanulók ötórai idő után legnagyobb részben befejezetlen dolgo
zatokat adtak be ; mikor a két legegyszerűbbet kapták, mór tíz óra körül 
üres volt a vizsgáztató terem.

Éppen ezért egyik szakosztályi gyűlésünkön abban állapodtunk meg, 
hogy a feladatokat a számtanit és a mértanit kettőnként úgy csoportosítsuk, 
hogy a fenti esetek ne fordulhassanak elő. De hát az történt, hogy a leendő 
elnököket nem volt módunkban erről értesíteni, maradt minden a régiben, 
a csoportosításokat nem vették figyelembe. Szerintem a leggyökeresebb 
megoldása ennek az lett, hogy a számtani írásbelit felváltotta ismét a magyar- 
ról-németre való fordítás.

És most még valamit a szóbeli vizsgálatról. Tanári pályámon tizenkilenc 
alkalommal voltam kérdező, eltekintve a hadi és pótérettségiktől. Tizenöt 
alkalommal vizsgáztattam két tárgyból, a számtanból és fizikából, négyszer 
pedig csak a fizikából. Egyetlen egyszer kaptam a bizottságba kimondottan 
számtan-fizikaszakos kormányképviselőt, ki a kassai reáliskola igazgatója 
volt. Nem leszek kegyetlen emléke iránt, ha ideírom, hogy a vizsga megkezdése 
előtt bizalmasan arra kért, ne legyek túlszigorú egy' ismerősével szemben, aki 
tanítói oklevéllel, túl a harmincadik életévén jelentkezett nálunk megfelelő 
különbözetik után vizsgálatra. Nagyot néztem, hiszen azt vártam, hogy mint 
igazi hozzáértő, éppen a kormányképviselő lesz majd szigorú.

Hibát követnék el, ha el nem ismerném, hogy nem egy'szer láttam külö
nösebb érdeklődését az elnököknek a számtan és fizikai feleletek iránt. Voltak, 
akik minden tanulónak adtak föl egy-egy külön kérdést, mintahogy' ahhoz, 
minden tárgy körében joguk van, de bizony a legtöbb esetben a számtan és 
fizika kérdezése az érdeklődésnélküliség súlyos perceivel telt el.

Éppen ezért egyet értek ,,az elaggott érettségi“ írójával abban, hogy 
a bizottság mai összetételén változtatni kellene. De elégnek tartanám azt, 
hogy ha pl. az elnök az irodalom, a történelem és a latin nyelvi vizsgálaton 
ellenőrzi a tanulók feleleteit, s ezzel a szaktanári munkát is, akkor a kormány - 
képviselő viszont a számtan és fizika szakembere legyen, vagy megfordítva.

Elvégre állhatna a kiküldött bizottság három tagból is, így helyet kap
hatnának abban nemcsak ,,a jó összekötettéssel biró“ előjogú cenzorok, ha
nem középiskola tanárok is, de nem sorshúzás útján, hanem a szerint,ki,hogyan 
érez kedvet arra a csekély jövedelmet hozó és egyáltalában nem kecsegtető 
munkára, amellyel az érettségi vizsgálatok végigülése jár.

Azzal a reámnézve megnyugtató gondolattal fejezem be e sorokat, hogy 
írjunk bár száz cikket, nem tőlünk fog függeni az esetleges változtatás.

Meggyőződésem az is, hogy a magyar ifjúság, melyre annyi vizsga letevése- 
után, a jelenben egy sivár, bizonytalan sors vár, nem szolgáltatott arra okot, 
hogy már az érettségi vizsgálaton, a mostani rendszernél sokkal súlyosabb- 
helyzet elé kerüljön.

Hajdúnánás. Lengyel Endre.

Félév végén.
A tanári munka legkellemetlenebb és legnehezebb része az osztályozás. 

Lelkiismeretes tanár már magában is súlyos lelki küzdelmen megy át, míg 
növendékei osztályozását megállapítja. Azt képzelik, akik ezt sohasem tet
ték, hogy a tanár a beírt jegyekből, vagy esetleg szeszélyből osztogatja a jó 
vagy rossz jegyeket. Nem tudják, hogy mennyi szempont vezeti őt munkájá
ban ; tépelődik : buzdításul adjon-e jobb jegyet, vagy ugyancsak nagyobb 
munkára serkentés céljából ítélje meg szigorúbban a gyermeket. Egyéni 
munka ez : függ a tanár egyéniségétől, de függ a tanulótól is, kinek meg
ítéléséről szó van.

Ezt a kellemetlen és nehéz munkát a közvélemény, a társadalom újab
ban még nehezíti. Mindenki, illetéktelen, beleszól : a szülő úgy véli, hogy job
ban meg tudja gyermeke tanulását ítélni, mint a tanár s iskola ; elfelejti,, 
hogy sokszor egészen más a gyermek otthon, mint az iskolában. Beleszólnak 
az ismerősök, kik a gvermek kedvességétől megvesztegetve, gyengéit nem ve
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szik észre ; beleszólnak néha más iskola tanárai, a család ismerősei, kik elég 
helytelenül bírálatot mondanak tanártársuk munkájáról, s nem egyszer ki
jelentik, hogy az iskola által gyengének minősített tanuló jó jegyet érdemelt 
volna. Ezt nem értjük. Viszont meg kell értenünk azt, hogy a házitanító, 
kinek megélhetését biztosítja a tanítvány, már csak a maga érdekében is 
a kelleténél rózsásabb képet fest a szülők előtt, s ezzel az iskola megítélését 
már eleve nehezíti. De legnagyobb baj az, hogy legújabban, főleg a háború 
óta, a napisajtó egészen külön kedves feladatának tartja azt, hogy az intés, 
illetőleg osztályozás idejében állandóan foglalkozzék ezzel a kérdéssel.

Meg kell állapítanunk, hogy az ott írók legnagyobbrészt már rég el
feledték, mi volt iskolai életükben, s nem tudják, hogy a mai iskola egészen 
más, mint a régi. Azáltal, hogy napirenden tartják ezekben az izgalmas napok
ban a sajtó nagy nyilvánossága előtt is a kérdést, csak olajat öntenek a tűzre. 
Jól tudjuk, hogyha valakinek azt mondják : milyen sápadt, avagy beszél
nek arról, hogy elpirult, tényleg maga is azt érzi, hogy sápadt, vagy elpirult. 
Ha a gyermek előtt folyton arról beszélnek, hogy a mai gyermek ideges, 
nem olyan ellenállóképes, mint a régi idők gyermeke, már csak azért is, 
hogy ne maradjon el a közvélemény szerint tipikus, modern gyermektársától, 
még az egészséges, teljesen normális gyermek is ilyen vonásokat kezd fel
öltem. Ha folyton azt hangoztatják, hogy félni kell attól, mi lesz az osztályo
zás következménye, már csak feltűnésvágyból is izgalmakat okoz a gyermek 
az iskolában, jeleneteket tanára előtt, kellemetlen napokat otthon a szülői 
házban. Ilyenkor rendszerint megjelennek a hírek, melyek a napilapokban 
diákeltűnésekről számolnak be. Elcsávargó gyermekek eltűnését jelentik be 
ideges szülők, jelentik be izgatott hozzátartozók, s az újságok ezt szívesen 
tálalják olvasóik elé. Azt, hogy a gyermek másnap, vagy talán már akkor is, 
mikor a sajtóközlemény megjelent, régen otthon van szülei ölelő karjai között, 
rendszerint nem olvassuk a lapokban, vagy észre sem vesszük, mert míg 
az eltűnés nagy betűkkel jeleni meg, a megtalált eltűntek rendesen az apró
betűs hírek között szerepelnek. Különben is úgy áll a dolog, hogy az eltűnések 
nagy része nem is valóság : elkésve érkezik valaki haza, vagy bejelentés nél
kül megy valahová, ebből eltűnési hír származhatik. S minden diákeltűnési 
hír végén ott áll nyíltan, vagy burkoltan az a gyanú, hogy ennek az iskola, 
tanár, vagy a szigorú szülő az oka. Az is bizonyos, hogyha egy gyermek 
hosszabb ideig nem jön haza, a legszigorúbb szülő is megdöbben, s megfogadja, 
hogy visszatérő gyermekét nem fogja úgy fogadni, mint fogadta volna rossz 
bizonyítványa miatt, hanem elnézőbb lesz vele szemben. így sok elnézés 
történik, s előáll az a helyzet, hogy a gyermek ennek következtében nem végzi 
úgy munkáját, mint szigor mellett végezné, s hogy tanulásának eredménye 
azután még gyengébb lesz. Az iskola megítélését is befolyásolja ez a köz
hangulat, s ennek az lesz a sajnálatos következménye, hogy valóban olyan 
nemzedéket nevelünk, mely nem a szorgalmas munkával, buzgó odaadással 
kívánja az életben magának jövőjét kiküzdeni, hanem olyan alattomos esz
közök használatához szokik hozzá, mint az iskola és szülő megfenyegetése. 
Szomorú kilátás ifjúságunk jövőjére 1

A bajnak első orvossága véleményem szerint az lenne, ha a társadalom, 
közvélemény, napisajtó nem avatkoznék ilyen módon bele az iskola munká
jába, nem tenné a jelentéktelen dolgokat nyilvánosságával jelentékenyekké, 
érdekesekké', mondhatnám regényesekké. Bizonyos, hogyha ez az érdekesség 
elmaradna, kevesebb rossz diák menne el sétálni, hogy diadallal vonuljon 
majd vissza oda, szülői házába, ahová meghajolva kellett volna szégyenszemre 
bevonulnia ; nem fenyegetné oly sok rossz, vagy hanyag gyermek az iskolát, 
tanárait és szeretteit öngyilkossággal stb. Egész kétségtelen, hogy a bajok 
nagy részét ezzel a semmibevevéssel el lehetne tüntetni. Xem mondom, hogy 
minden esetben beválik ez az orvosság ; annak elbírálását azonban, hogy fon
tos-e valamely jelenség, bízza a közvélemény a szülőre és iskolára, bízza a 
pedagógusokra. Mert a neveléshez sem érthet mindenki, mégha úgy is véli, 
hogy neki ehhez joga vagy tehetsége van. Ha cipőt nem a szabó vagy kádár 
készít, miért van az, hogy a nevelés kérdéseiben mindenki szakembernek véli
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magát? Hiszen amiért iskolába járt valaha, az nem jelenti még azt, hogy 
hozzáértésre is termett tanulmányai között. Szinte természetesnek találják 
az életben azt, hogy neveléshez és gyógyításhoz mindenki ért, s ebbe min
denki beleszól, azért, mert mindenki járt iskolába és mindenki volt beteg.

Pedagógiai kuruzslás az emberi lelkekben legalább annyi kárt okoz, 
mint az orvosi az emberi testben. Nekünk nevelőknek küzdenünk kell ellene, 
semmiféle befolyásnak nem szabad engednünk. Legyünk igazságosak, s ítéle
tünkben a szerető szigor következetessége vezessen. Akkor a köztudatba is 
belemegy majd a bizalom, mely nélkül az iskola munkája nem lehet eredmé
nyes. Türelemmel kell a viharos évek hibáit kiirtani, s ha majd gazdasági 
és lelki válságból kijutunk, a nyugodtabb élet az intés és osztályozás izgalmait 
is kevesbíteni fogja. Az iskola jóakaratot kér a társadalomtól, és azt kéri, 
hogy szenzációhajhászásnak ne üljön föl. Gyermekeink, a magyar jövendő 
érdekében kéri ezt 1

Dr. Bdnkúli Dezső.

Néhány szó a jecjytitkolásról.
Sokfelé keresik utóbbi időkben a valóban megszaporodott diákeltűné

sek, diáktragédiák és diákmerényletek okait. Korunk idegességéről, hajszolt 
tempójáról, az életkörülmények megváltozásáról is szoktak beszélni többek 
között e kérdéssel kapcsolatban. Nyilvánvaló azonban, hogy az okláncola
tok főleg három forrásra vezethetők vissza. Ezek : 1. a gyermek ; 2. a szülők, 
a szülői ház ; 3. a tanárok, az iskola. Minthogy minden emberben, legalább 
csirában, él a felelősség elől való menekülés ösztöne, igen sokan hajlandók 
a felelősséget a másik két tényezőre hárítani.

Ha mindhárom tényezőben rejlő okokat akarnók egészen röviden meg
vizsgálni, arra a megállapításra juthatunk, hogy :

1. A gyermek hibás, mert nem tanul, illetőleg nem produkál eleget 
vagy annyit, mint amennyit tőle megkívánnak. Vagy azért, mert nem szeret 
tanulni, vagy mert mással óhajtana foglalkozni, vagy esetleg mert semmi 
produktív munkához nincs kedve, képessége. Sokszor a magaviseleté esik 
kifogás alá.

2. A szülők, tanárok többet kívánnak tőle, mint amennyit nyújt, eset
leg többet, mint amennyit megbír. Erőszakolják a tanulásra^ anélkül, hogy 
igyekeznének szeretettel és kitartással megismerni és kiküszöbölni a hátra
maradás okait.

3. A tanárok —- minthogy többek között ez is kötelességük — szám
jegyekben kénytelenek kifejezni a tanuló előhaladásáról alkotott vélemé
nyüket ; minősítik s ezáltal rangsorolják őt, esetleg meg is akasztják elő
menetelében.

Ezúttal mindössze néhány ez utóbbi ténnyel kapcsolatos mozzanatra 
szeretnék rámutatni. Az osztályozás sokszor nem várt meglepetéseket okoz. 
Ebből sok összeütközés támad. A szülők nagy része ugyanis megbízható 
formában csak a negyedévenkénti ellenőrző ;— és osztályozó — értekezletek 
eredményéből szerez tudomást gyermeke haladásáról, illetőleg élmaradásá
ról. Ez pedig nagy eltolódásokhoz vezethet, mert hiszen a tanár és a diák 
értékelése között számottevő különbség szokott mutatkozni. A diák általá
ban jobbnak tartja magát, jobbnak érzi feleletét, mint a tanár. Ha meg tudja 
is ítélni feleletei értékét, nagyon gyakran megtörténik, hogy félelmében vagy 
a leendő kijavítás reményében szándékosan helytelenül, a valóságnak meg 
nem felelő módon informálja szüleit. Ez a lehető legszélesebb körben elter
jedt mozzanat. Ha az első eset áll fenn, osztályozás alkalmával a diák önmaga 
is meglepődik, a második esetben azonban csak a szülőkre vár nagy és kelle
metlen meglepetés.

Arról van tehát szó, hogy a konfliktusok ez ütközőpontját, a váratlan 
meglepetést, lehetőleg ki kell küszöbölni. Felmerüli az a gondolat, hogy az 
ellenőrző-értekezletek idejének és eredményének a diák előtt való eltitkolá
sával lehetne talán enyhíteni a helyzeten. A mindennapi gyakorlat azonban
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«/.t a megoldást nem tartja célravezetőnek. Sokkal sikerrel kecsegtetőbbnek 
látszik a helyzet állandó tisztántartása. Szerény véleményem és tapasztala
tom szerint nemcsak hogy a negyedévi és félévi jegyekből nem szabad — akár
csak ideig-óráig is — titkot csinálni a diák előtt, hanem mindig, az év egész 
folyamán, minden egyes felelet után is felvilágosítással kell szolgálni a tanu
lónak arról, hogy feleletét, előmenetelét miként minősíti a tanár. Természet
szerűleg sem a tanárok sem a diákok elbírálása nem szokott egyöntetű lenni : 
más embernek más a mértéke. Az elvszerű, következetes minősítéshez első
sorban önmagát, másodsorban azonban a tanulót is hozzá kell szoktatnia, 
rá kell nevelnie a tanárnak. A diáknak az a jó, ha mindig tudja, hogy hánya
dán áll a szénája, ha nincs haszontalan találgatásokra utalva, ha tudja, hogy 
miből milyen erőfeszítésre van szüksége, hogy azt a fokot elérje, amit szeretne, 
illetőleg amit megkívánnak tőle.

Bekapcsolódik itt fejtegetésünkbe a noteszhasználat kérdése is. A tapasz
talat azt mutatja, hogy mind a szülők, mind a tanulók dokumentumokat 
kívánnak. A minél gyakoribb számonkérést, bizonyságtevési alkalmat szor
galmazzák a szülők, s igazuk is van. Csak az álhumánizmus diktálhatja azt a 
felfogást, hogy ne „riasztgassuk“ jegyekkel a tanulókat, mikor a törvény és 
a körülmények megkívánják, hogy időnként számjegyekben fejezze ki a 
tanár a gyermek haladásáról alkotott véleményét. Mind'g előnyösebb, ha a 
tanár nem engedi a tanulót a híg bizonytalanságban hányódni-vetődni, 
hanem mutat neki valami határozott mozdulatlan pontot, valami kijege- 
cesedett igényt, amihez szabnia kell munkatempóját, igyekezetét.

A titkolásnál biztatóbb eredményt lehetne elérni a meglepetésekből 
fakadó tragédiák és meggondolatlan lépések csökkentése terén azzal, ha a 
tanár sohasem csinálna titkot abból, hogy mi a véleménye a tanuló tudásáról, 
készültségéről. A diák, a szülők, érdeklődők előtt mind g feltárná az aktuális 
helyzetet. A tény azonban az, hogy még manapság is igen nagy a jegytitkoló 
tanárok száma. Másrészt azonban az is természetes, hogy az érdeklődő diá
kok és szülők nem kívánhatnak mind'g pontosan megállapított, változhatat- 
lan és megmásíthatatlan „jegyet“, hiszen idő folyamán nagy átalakulások 
történhetnek.

Ezt a néhány egyszerű megjegyzést a gyakorlat sugallta, ami bizony 
nem jár szükségképen együtt a különben föltétlenül jóakaratú elméleti meg
állapításokkal.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

Űj adat Berzsenyi Dániel iskoláztatásáról.
Berzsenyi Dániel ifjúkorára vonatkozólag kevés, okmányilag bizonyos 

időponthoz kötött adatunk van. Tizenkilenc éves koráig tulajdonképpen 
csak két adatról volt eddig tudomásunk. A két adat : születési időpontja : 
1776 május 7. és a líceumi anyakönyv bejegyzése, amely szerint 1794 őszén 
a „classis tertia“-ba (rhetorica) vétetett fel.

Életének erre az első 19 évére életrajzírói három eseményt helyeznek el : 
1. elemi iskolai tanulmányaira édesatyja oktatta odahaza; 2. a soproni ev, 
líceumba iratkozik, még pedig Döbrentei, Toldy, Angyal, Négyesy, Váczy 
szerint 1790-ben ; Szász Károly szerint 1788-ban, Szinnyei szerint 10—13 
éves korában, tehát 1786—1789 között ; 3. Sopronból egy ízben eltávozik 
és Keszthelyen katonának áll be, de édesapja újra visszaviszi Sopronba? 
a pontos ideje ennek az eseménynek sem állapítható meg.

Berzsenyi ifjúkorával, főleg iskoláztatásával legalaposabban foglalko
zott Négyesy : „Berzsenyi iskolázásáról“ című cikkében (Egyetemes Phil. 
Közi. 1893. 113— 128. 1.). Személyesen vizsgálta át Sopronban a rendelkezésre 
álló iratokat. Többet azonban ő sem tudott megállapítani, mint ami már 
addig is tudott dolog volt, hogy t. i. Berzsenyi 1794-ben lépett a rhetorikai 
osztályba. A többi csak következtetés : „Minden valószínűség szerint tehát 
1790-ben mint 14 éves fiú került Berzsenyi Sopronba, s ott a grammatikai 
osztály első évére vették fel. Nyilvános iskolázásának tartama öt év volt.“
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Az 177(>. és 1794. évek közé tehát a legszorgosabb kutatás sem tudott új, 
pontos időpontot illeszteni Berzsenyi Dániel életébe.

Az új adat most már, amely Berzsenyi ifjúkorának egy nevezetes mozza
natára vonatkozik, s amely pontos időhöz is van kötve, Berzsenyi Dánielnek 
a soproni ev. líceum levéltárából előkerült elemi iskolai bizonyítványa. Az 
elemi iskolákból vagy más iskolákból érkező tanulók bizonyítványainak 
nagy részét nem adták vissza a tanulóknak, hanem itt fogták. Fasciculu- 
sokba kötve, névjegyzékkel ellátva vannak elhelyezve a levéltárban. A leg
régebbi 1721-ből való. A „Fasc. 4. Continet Testimonia anni 1788“ jelzés 
alatt a 27. szám Berzsenyi bizonyítványa.

A bizonyítvány így a következőképpen hangzik :
Lectori Benevolo Saltern 1

Daniel Berzsenyi Nobilis ac Generosi Dni Ludovici Berzsenyi Hetye 
Castrifer, Filius, postquam anni cursum sub mea impleret instructione 
maiorum studiorum excolendi causa curis Clariss. Illustrissimorum altior. 
Scholar. Moderatorum humillime committitur. Quantum mihi de ipso con
stat, animi eius dotes non contemnendas expertus sum, laudo profectus, 
nec mores eius improbo, quare etiam omnibus bonis eum commendarim. 
Faxit deus, ut maioribus melioribusque excultus studiis ad illustrissimi Gym- 
nasii decus, Docentium verő et Parentum Summum et optatum accrescat 
gaudium. Amplissimi Nominis Tűi cultor cum omnium bonorum apprecatione 
persisto.

Scrib. Hegyes Kis Somlyó,
1788 d. 13. Octobris

Stephanus Polgár
scholae Aug. addictor. ludirector m. p. 

(p. h.)
E bizonyítvány alapján Berzsenyi Dániel ifjúságára vonatkozólag tehát 

mint új adatot állapíthatjuk meg, hogy nemcsak otthon tanult édesatyjától, 
mint eddig minden életrajzírója állította, hanem egy évig : az 1787—88. 
tanévben Kissomlyón Polgár István vezetése alatt rendszeres elemi iskoláz
tatásban is részesült. Kissomlyóra azért vitték Berzsenyit, mert Hetye Kis- 
somlyóhoz mint anyagyülekezethez tartozó filia : leánygyülekezet volt, 
illetőleg ma is az.

A bizonyítványban foglalt kitételek : ,,animi eius dotes non contem
nendas expertus sum“, — ,,nee mores eius improbo“ nem alkalmasak arra, 
hogy belőlük Berzsenyire bárminemű következtetést vonjuk. Nem csak a ki
fejezések általánossága miatt, hanem azért sem, mert úgylátszik ezeket 
a kifejezéseket szokta Polgár István általában használni. — 1789-ben állított 
ki p. o. Hegedűs Istvánnak és Péterfy Ferencnek közös bizonyítványt; — 
ebben a bizonyítványban is így írja : „Animi dotes non contemnendas exper
tus sum, etiam mores ipsorum nőm improbo.“

Ami a két bizonyítvány között eltérő, az főleg abban mutatkozik, hogy 
Hegedűs és Péterfy három, illetőleg két évig tanultak Polgár vezetése alatt 
és „in tribus Grammaticis partibus non ultimum plane fecere progressum“. 
Mivel ez a kitétel hiányzik Berzsenyi bizonyítványából, azért joggal következ- 
tehtetjük, hogy Berzsenyi csak a legelemibb ismereteket gyakorolta Kissom
lyón, s így Sopronban nem igen léphetett magasabb osztályba. Nem úgy, 
mint Kis János, aki Vadisfán már latinul is tanult.

A további kérdés most már az, hogy vájjon ez az elemi iskolai bizonyít
vány nyujt-e valami támasztékot arra vonatkozólag, hogy mikor kezdődött 
Berzsenyinek soproni iskoláztatása, amelyre vonatkozólag a nézetek külön
bözők. Végleges, határozott adatot erie vonatkozólag ez a bizonyítvány sem 
ad. Ezt a kérdést csak az a matricula dönthetné el, amelyikbe először írták 
be. Ügylátszik azonban, hogy ez elkallódott. A meglevő anyakönyvek illető
leg osztálynévkönyvek legnagyobb része 1794-től kezdődik, amikor a rend
szerető Stanislaides Daniel vette át a rectorságot. Az előbbi évekből is marad
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lak fenn matriculák, de éppen azok az évek hiányoznak, amelyekben Ber
zsenyit valamelyik osztályba felvették ; vagy ha vannak ezekből az évekből 
(1788—1793), — úgy olyan osztályok naplói, amelyekbe nsin vették fel 
Berzsenyit.

Némi alapot azonban mégis nyújt a közölt bizonyítvány ez irányban is.
Berzsenyinek édesapja bizonyára azért küldte el hazulról egy évre fiát, 

hogy a házi oktatás után legalább egy évig szakszerű oktatásban részesüljön, 
mielőtt Sopronba küldené. Az elemi iskolai bizonyítványokat a ludirectorok 
akkor szokták kiállítani, amikor tanítványaik magasabb iskolába mentek. 
Mint ebben a bizonyítványban is „maiorum studiorum excolendi causa 
curis Clariss. Illustrissimoruin etaltiorum scholarum Moderatorum humilis- 
sime committitur“. Vannak egyes bizonyítványok, amelyekben Sopron 
egyenesen meg van nevezve.

Ez alapon valószínűnek tarthatjuk, hogy Berzsenyi Dániel nem 1790-ben, 
hanem már 1788-ban került Sopronba. Az előkészítőben, donatusban lett 
volna két évig, a grammaticában (quinta) és syntaxisban (quarte) szintén 
két-két évig, — s egy évig 1794—95-ben a rhetoricaban (tertia) a rhetori- 
cából maradt ki 1795 júliusában.

Sopron. Németh Siínuiel.

H A Z A I IR O D A L O M  * 1
\  nyugatmagyarországi felkelés. írta : Missuray Krúg Lajos. Húsz képpel. 

Sopron. Röttig—Romwalter Nyomda Bérlői kiadása, 1935. Oldalszám: 300. 
A címlap a szerző fotomontázsa. Ára I P 80 fillér ; olcsóbb, teljes kiadás :
1 P 00 fillér.

Már a harmadik kiadás készül e kitűnő, eredeti forrástanulmányok alapján 
írt munkából, amelynek szerzője maga is részt vett a felkelő harcokban. 
E könyv hatása alatt kitűnő magyar hazánkfia, a Freiburgban élő Schless 
István félmillió pengős alapítványt tesz az elesett felkelők emlékére harminc 
szegény iskolásgyermek részére. Schless István nagy áldozatkészségéről, nagy 
hazaszeretetéről már akkor is nagy tanúságot tett, midőn 30,000 pengős költ
séggel felállíttatta Nagykanizsán az ország egyik legmonumentálisabb revíziós 
emlékművét. Krúg elegáns kiállítása, tartalmas kötete nagy fáradsággal s 
utánjárásával dolgozta fel e hatalmas anyagot, lendületes, költői stílussal. 
A szép nyelvezeten kívül nagy hazaszeretet és alaposság jellemzi könyvét, 
amely nemcsak kellemes olvasmány, de nagy nyereségé történeti irodalmunk
nak. Azoknak ajánlja munkáját, „akik maguk bízó an oltárra tették mezítelen 
lelkűket, s élő hitük lett a feszítő vas a végzet kezében. Fejezetei: így kezdődött. 
Germán és szláv imperializmus harca Nyugatmagyarországért. A szláv korridor 
terve. Intrikák pergőtüzében. Elvégeztetett. St.-Germaintói Velencéig. Sopron 
a soproniaké. Augusztus 29. Első ütközetek. Fegyverre Nyugatmagyarország 
népe ! Kirchschlag. Ágfalva. Az oberliollahrunai fogolytábor. A Honvédelmi 
Bizottmány és a felkelők. Lajtabánság. A fővezér. Bruck—Királyhida. Járőr
harcok. Prellenkirchen. Gillersdorf. Felkelő élet. Végzetes halálos ítélet. Nagy- 
majtény nyugaton. Bujdosó felkelők levelei. Virradat. Pro integritate (a fel
kelők életrajza). Pro memoria. E fejezetek címei is már elárulják a könyv 
gazdag tartalmát. Ausztriában a könyv terjesztését megtiltották. Missuray- 
Krúg jeles munkáját úgy tanári, mint ifjúsági könyvtárak részére, valamint 
minden tanárnak a legmelegebben ajánlhatjuk. Tdllyai ( Keller) István.

Missuray Krúg Lajos újabb költeményei : Vándorfttrt. Sopron, Röttig 
Romwalter Nyomda Bérlői kiadása. 1935. 48 oldal. Ára az első kiadásnak 2 P. 
a másodiknak 1 P.

A szerző neve nem ismeretlen, hiszen negyedik munkája e verskötet, 
amelyből már szintén a második kiadás van forgalomban. Neve jócsengésű
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fővárosi körökben is, és nemrég olvasott fel előkelő közönség jelenlétében az 
író- és művészvilág kiválóságai társaságában verseiből és novelláiból a Gár
donyi Társaság, a Gyóni Társaság és a Nemzeti Kuítúregyesület felolvasó 
ülésén. Versei kétségkívül nagy értéket képviselnek újabb irodalmunkban. 
A fenti kötet is a mellett tanúskodik, hogy írója valódi költő, immár kiforrott 
tehetség : költészetében ölelkezik egymással a mély érzés és meglepő gondolat 
a nagy formaérzékkel, az író zengzetes, mindig magyaros nyelvezetével. 
Kevesen ismerik még a fiatal evangélikus költőt, de osztatlan elismerését bírja 
mindazoknak, akik eddig megismerték és mi szeretnők, ha minél többen 
olvasnák, mert gazdagabb lesz lelkivilága e nemes veretű versek olvasásakor. 
Nagy ígéret a költő, ha így halad tovább és hogy verseit szeretik, azt mutatja 
az is, hogy többet már németre is lefordítottak, meg is zenésítették és előkelő 
helyeken kiváló előadóművészek szavalták. A szerző fínomlelkűsége abban is 
nyilvánul meg, hogy nincs egy durva szó, egy nemtelen gondolat e nagy művé
szettel megírt kötetben. Mindegyik versben törekedett tökéletest és helytállót 
nyújtani, és ha példákat akarunk bemutatni, igazán zavarban vagyunk, mert 
mindegyik verse szép és mindegyikben gyönyörködtet bennünket a szerző 
egyéni stílusa. íme mily tökéletes művészettel van megírva a ,,Életmesék fehér 
kendője“ c. verse :

„Mesék gyolcsa, habselyem kendője,
Nyomástalan, puha, pehelykönnyű 
Gyöngyhdzasjényű finom térítője 
Simul be a végtelenbe :
Pihenő rónák pihegő keblén,
Az élet tengerén, az Isten asztalán. . .

Tavaszüzenetnek táncos topánkdja 
Ott lüktet már a fehér takarón !
A nagy palettán színek dús skálája 
Elfordított arccal még a rögbe néz le,
De színálmok bizarr bujasága 
Ott bujkál már a hó alatt. . . “

Mily lehelletszerű finomság van e versben : ,,Hull a szirom nyomástalan 
hóként“ :

,, Valaki egyszer tavaszbainduláskor,
Teleszórta lelkem színes vadvirággal,
Egy jó összmarokkal elvinnék magammal !
. . . Hull a szirom,
Virágszirom, nyomástalan hóként.“

A 11 vers közül még kiemeljük a következő, nagy tehetségre valló ver
seket : „Mit mondhat a napnak“, „Egy marok friss sarju illata“, a németre 
is lefordított „Fészket rakott szívemben a csönd“ c. verset, továbbá a „Val
lások sínpárja“, „Vágv“, „Lorchen“, „Pipacs“ („a rög izzó piros ajka“ „vér- 
csepp a búzatábla szélén“), a „Halkan bezárult az ajtó“, a „Krizantém“, a 
„Tükör“ c. költeményeket és a „Tudom, e lámpa ég“ édesanyjáról írt mély
érzésű, meghatóan szép költeményt. Olvasóink becses figyelmébe ajánljuk e 
kötetet. Mind a két kiadás tartalma azonos, de az első kiadás elegánsabb s 
más papíron van nyomva. A kötetet Mühl Gusztáv festőművész képei díszítik.

Tállyai (Koller) István.

Lévay József : A „szentpétcri üres fészek“. Kiadta : Balázs Győző, Mis
kolc, 1935. 192 lap.

Lévay József háromkötetes kiadatlan naplójából (1892— 1917-ig terjed) 
részleteket tett közzé e cím alatt Balázs Győző miskolci tanár, a jóságos bölcs 
poétának hű rajongója. Az ő szeretete és buzgósága nemcsak a Lévay-irodal-
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mat gazdagítja évről-évre újabb becses adalékokkal, hanem eleven nevelő 
értékké teszi számunkra Lévay jellemének sugárzó gyémántkristályát.

E napló, mint önvallomás és mint kortörténeti dokumentum egyaránt 
vonzó olvasmány. A 92 éves költőpátriárka végtelen szerénységével és puritán
ságával így mentegeti a naplóírás hiúságát: „Semmi különös célom nem volt 
vele,legkevésbbé,hogy azokat valaha valaki majd olvasni fogja. Azt gondoltam, 
jól fog esni magamnak, ha idővel előveszem e lapokat, s felújulnak előttem 
régi em lékeim... A jegyzeteknek „Szentpéteri üres fészek“ címet adtam, 
mert (Sajó)szentpéteren, a szüleim után örökölt kegyeletes kis fészeknek 
én lettem a lakója, én a búsongó magános verebe.“

Minden napló belső értékét a mögötte álló ember értékével mérik. 
Lévay József „gyónókönyve“ ezért sokkal érdekesebb, frissebb, mint finoman 
csiszolt szelíd versei. Csodálatos melegséggel árad felénk a szüleit vesztett 
67 éves öreg „gyermek“ fájdalmas lírája. Édesen gyötrő emlékezés ez az örökre 
eltűnt kedves, meghitt életidillre. A „szent öregek“ szeretete pótolt neki 
minden egyéb örömöt, hangos sikereket, szerelmet, a házasélet boldogságát, 
gyermekeket.

Az agglegény-élet hideg ürességében sajgó fájdalommal keresi a régi 
boldog időket. Lassan, évek múlva enyhül ez a lelki megrázkódtatás — Lévay 
egyedüli nagy élménye — a hit és tudás vigasztalásával bölcs megnyugvássá. 
Félszázados lírai munkásságának vezérmotívuma ez a megható fiúszeretet. 
Pályájának megvalósíthatatlan célja : e hálának és szeretetnek méltó költői 
kifejezést adni. A mai ember önzésével, hiúságával, nyugtalan leikével, fásult 
erkölcsével szemben szinte biblikus alak az öreg Lévay, ki fényes megyei 
hivatalából hétről-hétre kizarándokol igazi otthonába, a kis sajómenti 
faluba, szülei sírjához, a biblia olvasásába mélyed, s példásan hű fia reformá
tus egyházának. Szerény, hű és igaz ember ielke mélyéig, Arany János és 
Deák Ferenc fajtájából.

Nem téveszti meg nemes erkölcsi komolyságát a liberális korszak szilaj 
törtetése, hangos hazafiaskodása. Riadtan nézi a közerkölcsök züllését: 
„Hol állapodik meg az a lázas rohanás, melyben a társadalom minden rétege 
oly rendkívül töii magát az anyagi előnyök u tán .. .  ?“ „A magyar világ most 
jobbra-balra sűrűn ünnepel. Szobrok, képek kitüntetések, díszoklevelek stb. 
egymást érik. Mintha azok zajával, fényével, füstjével akarnák elfedezni 
a mostani közélet mostohaságát, silányságát.. .  “ „Átestünk tegnap a vármegyei 
millenáris ünnepélyen. Savát, borsát megadtuk, Ép hogy el nem olvadtunk 
a nagy lojalitás miatt I“

Aggódva látja a zsidóság gazdasági és szellemi invázióját, az „irodalmi 
zsibvásárt“, ahol a hangoskodó újságírók például Kiss Józsefet „a legnagyobb 
élő magyar költővé“ kiáltják ki. Görgeihez és Gyulai Pálhoz, a közvélemény 
ellenségeihez szoros baráti kapocs fűzi. önálló, erős szellemének sok-sok 
hasonló megnyilatkozása élesen vet fényt a letűnt korszak szellemére.

Világszemléletében az öregkor világos látása, elfogulatlansága, prózai 
stílusában az Arany—Gyulai-korszak kristályos tisztasága és egyszerűsége 
nyilatkozik meg.

Az ifjúság és a felnőttek számára egyaránt nagy gyönyörűséget és lelki 
gazdagodást jelent e szép „irodalmi ritkaság“.

Molnár Pál.
Bevezető a zenetudományba. Kézikönyv a középiskolák VI. osztálya 

számára. írta : Horváth Károly. Kapható a szerzőnél : Debrecen, Református 
Leánygimnázium. 47 oldal.

Ä középiskolában (gimnáziumban) sok mindenre oktatják a növendéket, 
hogy egy átfogó, általános műveltséget szerezzen mire az iskolából kikerül 
az életbe, vagy ha tovább tanul, s egyetemre megy, a felsőbb tanulmányok
hoz az alapvető ismereteket megszerezze. Sok mindent tanít a középiskola, 
de a sok tantárgy között eddig, vagy egyáltalában helyet sem kapott a mű
vészeti tárgyak között a zene, vagy legalábbis a mostoha gyermek szám
kivetett sorsát kellett és kell ma is elszenvednie.
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Boldog büszkeséggel tekinthetünk vissza a református gimnáziumokra, 
ahol a legtöbb helyen felismervén az ének és zene úgy kiválóan fontos nevelő, 
mint léleknemesítő hatását, már eddig is rendszeres ének és zeneoktatás folyt, 
messze megelőzvén ezzel az állami iskolákat. Természetesen, sok kívánnivalót 
hagyott még hátra ez a „kötelező melléktárgy“ tanítása. Sem kellően szak
képzett erők, sem megfelelő tankönyvek nem álltak az iskolai ének-zene- 
tanítás szolgálatára. Ezért van az, hogy a legtöbb, még oly alaposan művelt 
ember is messze elkerüli a hangversenytermeket, vagy ideges, türelmetlen 
kézzel zárja el rádióját, ha abból „nehéz zene“ hallatszik feléje. Értelmetlen 
valami számára a zene, s legfeljebb a cigánymuzsikáig jut ei.

Ezen a szomorú és tarthatatlan helyzeten akar segíteni a debreceni refor
mátus leánygimnázium kitűnő tanára is, aki előbb zenetörténeti tankönyvé
vel, most pedig egy kis zeneesztétikai tankönyvvel siet a középiskolai ének- 
zenetanítás szolgálatára. Mindenképpen örömmel üdvözölhetjük e könyv meg
jelenését, hiszen úttörő ezen a téren, s nagy hiányokat van hivatva pótolni.

A mai egész zenepedagógiai irány nagy és lényeges változásokon megy 
keresztül. Nem az egyes hangszerek tanulása van előtérben, hanem a zenei 
nevelés, amelyhez nem okvetlen kapcsolódik a hangszertanulás is. Nem az 
a cél, hogy lélek nélkül verkliző zongoristákat neveljünk, hanem az, hogy mi
nél több ember tudja élvezni, megérteni a zenét, élvezni annak lényegbeli, 
formai, tartalmi szépségét, mint a könyv szerzője mondja műve végén : 
szeressék a muzsikát ! Ezt a zenei ránevelést pedig a középiskolának kell meg
adni. Ennek a zenei nevelésnek kiváló segédeszköze ez a tankönyv, melyet 
mint vezérfonalat s tanmenetet a tanár, s mint végig érdekesen s közvetlen, 
lebilincselő módon megírt tankönyvet a tanuló is jó eredménnyel használhat.

A tankönyv röviden, de mégis szabatosan és könnyen érthetően mindazt 
felöleli, amit egy művelt embernek — de hivatásos muzsikusnak is 1 -— kell 
tudni a zenéről. Szól a zene eredetéről, a művészetek közti helyéről, a zene 
anyagáról, az előadás eszközeiről, a zenei építkezésről s annak kifejező hatá
sáról, a zenei formákról és műfajokról. Mindezt átetkinthetően, leckékre 
osztva tárgyalja. Számos és alkalmas példákkal illusztrálja az egyes tételeket. 
Ezeket a példákat a tanulóifjúság által legtöbbnyire ismert etűdökből, dara
bokból, karénekekből, vagy könnyen hozzáférhető és bemutatható darabok
ból válogatja ki, különös tekintettel a magyar szerzőkre. E kis kézikönyvet 
nemcsak a gimnáziumok, de általában a tanulóifjúság, sőt mindenki, aki 
meg akarja érteni és ismerni a zene lényegét, s meg akarja szeretni a muzsikát, 
nagy haszonnal forgathatja.

Vikár Sándor.
Maclai Gyula : A Bizáky-ház. Színmű 3 felvonásban. Budapest. Franklin- 

Társulat bizománya, 1934. 8° — 110 1.
Madai Gyulát, a költőt nem szükséges bemutatnunk a magyar közön

ségnek, különösen nem a pedagógus-társadalomnak. Fínomveretű, nemes 
érzésektől sugalt költeményei az újabb magyar líra jelentős értékei közé 
tartoznak. Most azonban, mint drámaíró mutatkozik be, súlyos gondolatok
ban gazdag háromfelvonásos színművével, s mindjárt megállapíthatjuk, 
hogy azok az erények, melyek líráját is mindig jellemezték, t. i. az izzó 
magyarság és a magyar föld szeretete, drámájában is megtalálhatók. Valósá
gos himnusz ez a mű a sokszor megtagadott magyar földhöz, mely azonban 
mindig vissza tudja hódítani magának tékozló fiait. — Az öreg Bizáky Györ
gyöt már-már a tönkremenés veszélye fenyegeti, midőn fia, Elek, erélyesen 
megragadja a hanyatló gazdaság gyeplőjét és kitartó munkával, okos újítá
sokkal megmenti az ősi birtokot. Reformgondolatai sok ellenkezést válta
nak ki még saját családja körében is, de ő nem riad vissza semmitől, mert 
az ősi föld iránti szeretete hatalmasan felvértezi a küzdelmekre. Öccse, Gábor, 
már nem ilyen ember. Ő elhagyta a földet, iparossá lett, s bár meggazdagodik, 
elveszti a nagyváros izgalmai között egészségét, sőt lelkének ruganyosságát is. 
Már a legjobb úton van a testi és erkölcsi összeomlás felé, mikor Eleknek 
mégis sikerül hazavinnie az ősi birtokra, s ott a nyugalmas élet visszaadja
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legalább lelke nyugalmát. A darabot egész sor érdekes mellékalak szereplése 
élénkíti, akik közül kiemelkedik Zombor Aladár, a Párizsba szakadt, a nemzeti 
eszményekhez hűtlenné lett költő, aki „rab a tulajdon rajongóinak a rab- 
szíjján“. A magyar föld ereje és Bizáky Zsuzsika szerelme azonban őt is 
meggyógyítja. Az egész mű érdekes, és ha néhány hosszabb gazdasági tárgyú 
fejtegetés elhagyása élénkebbé tette volna is a darab menetét, így is jelentős 
állomása az illusztris szerző írói működésének. E. E.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍR E K  * VII.

I. . ... - 1 a debreceni református gimnázium nv. igazgatója, volt
Karai Nándor | kojlégiumi igazgató, életének 73. évében 1930 február 

22-én elhunyt. Szentesen született 1859-ben, iskoláit olt végezte, de már a
VII. és VIII. osztályt a debreceni református főgimnáziumban.

Azután a budapesti tudományegyetemen a mennyiségtan-fizika szakból 
szerzett oklevelet, 1883—84-ben a gyakorló főgimnázium tagja volt, majd 
ez év végéig a szatmárnémeti gimnáziumba ment ideiglenes tanárnak. De már 
1884 szeptember 1-től Debrecenben van. s attól kezdve megszakítás nélkül 
1934 december 1-ig a Kollégium szolgálatának szentelte munkaerejét, húsz 
■évig mint tanár, 17 évig mint igazgató, végül 13 évig mint kollégiumi igaz
gató. Tehát több mint 50 évet munkálkodott a református tanügv előrevite- 
lén, s mintegy 30 évig mint különböző intézmények igazgatója a Kollégium 
felvirágoztatásán.

Mint tanár általános szeretetnek s tiszteletnek örvendett, jóízű humora 
a tanulókkal való bánásmódját is bearanyozta.

Mint igazgató az iskola és a tanári társadalom érdekéért mindenkor 
szívvel-lélekkel küzdött, de épúgy szívén viselte az ifjúság ügyeit, szigorú 
volt velük, ha az iskola iránt rosszakaratot látott, de megvédelmezte, ha 
igazukról meggyőződött. Igazgatósága alatt maradandó emléket emelt nevé
nek : a gyönyörű főgimnáziumi épület legfőképpen az ő gondos munkájának 
eredménye.

Majd mint kollégiumi igazgatónak az egész főiskola ügyei kerültek gon
dos, lelkiismeretes s mindent alaposan ismerő vezetése alá. Mindenkiért dol
gozott.

Nem várt soha elismerést, szeretett csendben másokért dolgozni. Maga 
mondja ötvenéves jubileuma alkalmával adott válaszában : „Igazi örömöt 
az okozott nekem, ha a szegény jó tanulókat a Kollégium jótéteményeiben 
részesíthettem. Bs örömöt okozott a gimnázium épületének szerencsés meg
építése is.“

Jó szíve, munkaszeretete, önzetlensége és puritán becsületessége azok 
a szép emberi erények, amelyekkel ötvenéves működése alatt kiemelkedett 
kortársai közül ; akik pedig közelebbről ismerhettük, szellemessége, finom 
humora s minden helyzetben felülkerekedő derűs életfilozófiája tették vonzóvá 
és becsültté egyéniségét. Legyen áldott emlékezete 1

A sárospataki református teol. akadémián nagyjelentőségű népfőiskolái 
tanfolyam volt február 1—9 között. Négy vármegye 32 falujából 37 földműves 
ifjú sereglett össze, hogy 9 napot együtt töltsön a teológus ifjakkal, azokkal, 
akik majd évek múlva az ő falvaik lelkipásztorai lesznek. Délelőtt előadáso
kat hallgattak a tanfolyam tagjai. Egyrészt általános műveltséget adó (iro
dalmi, nyelvi, néprajzi), másrészt pedig olyan gazdasági és társadalmi prob
lémákat fejtegető előadásokat, amelyek ráébresztették őket a falu, a falu
szervezés nagy kérdéseire. Közös bibliatanulmányozás, énekórák, szórakoz
tató ifjúsági gyűlések, a város nevezetességeinek megtekintése stb. egészí
tették ki programmjukat. Neves pesti előadók mellett bőségesen kivette
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részét a munkából a teológia és gimnázium tanári kara is. A taníolyl^B 
Zemplén vm. főispánjának és alispánjának jelenlétében F a r k a s  I s t v á n  r e n ^ |  
mátus püspök zárta be. A tanfolyam minden tekintetben nagyon áldá^H  
kezdeményezésnek bizonyult ; vezetői : D r .  S z a b ó  Z o l t á n  és D r .  Ű j ' s z á s z y  /vöffH 
m á n  fáradhatatlan és önzetlen munkájukért mindenfelől a legőszintébb elis-^ 
mérést érdemelték ki.

A  s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  t e o l ó g i a  f a l u s z e m i n á r i u m a  vándorkönyvtárak 
létesítését vette tervbe. Az első szekrény már meg is kezdte vándordíját. 40 
kötet magyar szépirodalmi művet tartalmaz ez a könyvtár, amely faluról- 
falura fog járni. Minden faluban két hónapig időzik. A második könyvtár 
gazdasági, a harmadik pedig egyházi könyveket fog tartalmazni. Nagy érdek
lődéssel és versengéssel jelentik be igényüket a falvak a könyvtárra.

A  s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  g i m n á z i u m  „ E r d é l y i  J á n o s  Ö n k é p z ő k ö r “-e február 
8-án táncmulatsággal egybekötött műsoros-estélyt rendezett. Évtizedes hagyo
mány Sárospatakon ez a diákbál, mely már régóta Sárospatak leghangulato- 
tosabb, legüdébb, legbarátságosabb bálja. Az ifjúság minden benne rejlő 
tehetségét sikeresen csillogtatta a műsorösszeállítás, a szereplés, a díszletezés 
és a szórakoztatás terén. A bál jelentős erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. 
A tisztajövedelmet szegénytanulók segélyezésére és könyvtárgyarapításra 
fordítja az egyesület.

A  s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  g i m n á z i u m  a n g o l  á g a z a t á n a k  V. osztályában 
a folyó iskolai év második felétől kezdve angol nyelven tanítják a világtör
ténetet. Ezt a tárgyat a VI. és VII. osztályokban is angolul fogják tanítani. 
A tanszék teendőit egyelőre R .  H a w k s  angol születésű tanár látja el.

A  s á r o s p a t a k i  a n g o l  i n t e r n á t u s  n ö v e n d é k e i  IV. B u s h  angol születésű tanár 
vezetésével az angol nyelv intenzívebb gyakorlása és az angol szellemi élet 
alaposabb megismerése céljából ifjúsági egyesületet alapítottak. Irodalmi és 
társadalmi, valamint vallásos tárgyú előadásokból, szavalatokból stb. álló 
gyűléseik nyelve kizárólag az angol.

F e l h í v á s  m e g r e n d e l é s r e .  S. Szabó József sajtó alá készítette ,,A  c eg léd i  
r e f o r m á t u s  i s k o l a  t ö r t é n e t e “ c. monográfiáját. A ceglédi iskola, mely mint 
particula működött a reformáció kezdetétől (1545) egészen 1848-ig, azóta 
pedig mint elemi s kis ideig ismét mint középiskola teljesítette feladatát, 
a maga változatos és viszontagságos sorsával híven tünteti fel az összes refor
mátus particulák történetét, s így nem pusztán helyi érdekű és jelentőségű, 
hanem világot vet a magyarországi, főként törökhódoltsági református isko
lák múltjára. A szerző arra is törekedett, hogy a ceglédi iskolát, mint az egész 
magyar nevelőoktatás részleges jelenségét, a kor egyetemes tükrében szemlél
tesse. Ekként sok olyan van művében, ami az eddigi iskola történetekben 
nem található. A mintegy 12—13 nyomtatott ívre terjedő mű ára megrende
lőknek k é t  p e n g ő .  A megrendelések folyó évi március hó 25-ig a ceglédi refor
mátus egyház lelkészi hivatalába intézendők. A könyvet megjelenése után 
postai megbízás útján kapják meg a megrendelők. A művet nemcsak illusztris 
szerzőjére, a református iskolaügy kiváló ismerőjére és avatott művelőjére 
való tekintettel ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe, hanem főleg azért, 
mert a Szemlénkben és a Prot. Szemlében a belőle mutatványul közölt rész
letek után a legszélesebb érdeklődésre tarthat számot.

H i b a i g a z í t á s .  Februári számunk „Belföldi Lapszemlé“-jében több sajná
latos elírás és sajtóhiba történt. Ezeket a következőkben javítjuk : Az első 
bekezdésben ,,Terjed-e a német nyelv Pesten“ elé kk. olvasandó, mit a szedés 
elhagyott. A második bekezdésben ez olvasandó : Győrbíró I l o n a  : Ady- 
kérdés...  ; Masszi Ferenc : Az elsőévesQk problémája — után ez olvasandó : 
„Ez utóbbi cikk. . . “

Debrecen sz^kir. város és a T I i fc ĵjj ^házkerület könyvnyomda-vállalata. 1936-502
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Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabi I 
József. J „ -  I
Evangélikus részről: dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolna\ 
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 nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

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

K IA D Ó H IV A T A L  : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elö \ 
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartótestületi \ 
járulékok azonban egyenest a tanár egyesületi 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, hogij 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után j 
szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénzlárbi. \ 
küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Iíilczer Gyuláim:
( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). ■ Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj.

A P R O TE ST Á N S T A N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle. 
Debrecen.

L A P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1935. évi 
december 16-tól 1936. évi március 15-ig a következíi összegek érkeztek :

Tagdíj 1934-re : Lehoczky Egyed 4 — P. 1935-re: Szevei 
Pál 41— P, dr. Czirbusz Endre 4-— P, Haberchra Gusztáv 4-— P, 
Hamrák Béla 4‘— P, Jancsik Mihály 4-— P, Karádi János 4'— P. 
Nagy Imre 4-— P, Nyiry Sándor 4’— P, dr. Reuss Pál 4-— P, Stib- 
rányi Gyula 4-— P, dr. Varga Ferenc 4‘— P, Velten Ármánd 4-— P, 
Zalán Frigyes 4 '— P, Csizmadia György 4-— P ; 1936-ra : Barcsai 
Károly 4 —  P, dr. Lersch Ernő 4'— P, dr. Losonczi Zoltán 4'— P, 
dr. Bruckner Győző 4 '— P, dr. Hacker Ervin 4--— P, dr. Sztehlo Zol
tán 41— P, dr. Schueller Károly 4-— P, dr. Szontagh Vilmos 4'— P,

( F o l y t a t á s a  a  b o r í t é k  3 .  o l d a l á n . )
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Didaktikai törekvések a latin nyelvtanításban.
(Kisparti, (ieréb, Korniss és egyéni tapasztalat alapján.)

A latin nyelvnek a gimnáziumi tanulmányok keretében igen 
fontos szerepe van. A latin nyelv tanára vezeti vissza elemeire a 
modern kuli úrértékeket, és igen nagy mértékben járul hozzá, hogy a 
természetes emberből történeti lény alakuljon ki. A történeti művelt
ség nem modern fogalom, sejtelmesen mindig óhaja volt a nem
zeteknek. Európa története úgy alakult, hogy műveltségét a római 
civilizációnak köszöni, ezért is kell nekünk latint tanítani. A latin 
nyelv és irodalom tanításának azonban nem lehet puszta célja, hogy 
a római történet és intézmények ismeretének kútforrása legyen, ezeket 
megvilágítani a történettanár feladata, amit az a latin nyelv ismerete 
nélkül is elvégezhet. A nyolcévi hosszú és kemény munka gyümöl
csözőbb eredményre mutat, amely idő alatt a latin nyelv a gimnázium 
tárgyaként szerepel. Ösztönszerűleg és világos tudatossággal megérzi 
a tanuló a latin nyelvben megnyilvánuló szellemet : miként gondol
koztak, éreztek a régiek, hogyan alakultak istenire és emberire vonat
kozó fogalmaik. Bármily keveset is olvasnánk irodalmukból, a nyelv
vel való nyolcévi mindennapos foglalkozás a serdülő korban, ami
kor a lélek a legfogékonyabb minden szép és értékes iránt, nagy 
ellensúlyozója lehet az elöregedett modern szellemnek, s arra ösztö
kéli, hogy belső világát megóvja a megmerevedéstől, másrészt a 
túlságos kilengésektől.

Ma még nagyobb feladat vár a tanárra, s még keményebb küz
delem elé állítja. A fiúk a maguk körül tapasztalt sport-őrület és mozi
kultúra szemüvegén keresztül másként látják a világot, mint mi, 
mást tartanak értéknek, szépnek, követendőnek, mint mi. A kultusz
kormány által is kihangsúlyozott testi kultúra és a politikai élet 
bevonulása a társadalmi életbe és a mostani korszak szabad szelleme 
sok üdvös, de még több kóros elváltozást idéz elő a fiatal lelkekben. 
Sőt az iskola is többfelé vonja az ifjúság érdeklődését, a ,,lex Hóman“ 
pedig kevesebb órát bocsát a tanár rendelkezésére, mint a múlt 
években is. Azért nagy gonddal kell megalkotnia tervezetét, módo
sítania módszerét, megválogatni az olvasmányokat, hogy ezeket 
érdekes és értékes tartalommal ültesse a tanulók leikébe...

A latin nyelv tanítása ellen világnézeti okokat és didaktikai 
szempontokat szoktak felhozni, ez a legnagyobb ellensége a klasszikus

í
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oktatásnak, mert — sajnos — nincs a latintanítás mögött a közvéle
mény és kevésszámú barátaik is halkszavúak.

A latin nyelv ellenségei a gyakorlati szempontot hangsúlyozzák, 
ezt kell belevinni az iskolába, holott a gimnáziumi nevelés és oktatás 
főcélja a harmonikus lélekképzés s a tiszta ész kiművelése, melynek 
főeszköze az ideálizmus, fundamentuma az altruizmus. Az ideáliz
musra nevelés főtényezőjét az ókori klasszikusokban találjuk meg. 
A nemzeti szempont is kívánja ezt, mely a magyarságot e kultúrához 
kapcsolja. Politikai életünk, irodalmunk, szónoklástudományunk, 
tudományos életünk az egyházi élet mellett teljesen a klasszikusok
hoz kapcsolódott úgy, hogy valóságos „nemzeti“ kultúránk lett a 
germanizálási törekvések idején.

Hogy manapság sok szó esik a latintanítás eredménytelenségéről, 
annak első oka a nemtörődömség, mellyel a társadalom az iskola és 
a tanár munkája iránt viseltetik. Nincs érzelmi kapocs köztük. 
Oka a szülő is, aki nem látja be, hogy a gimnázium csak a szellemileg 
megfelelő elemeket vezetheti be a klasszikus tudományokba, és így ér
heti el magasabbrendű célját. Nem kismértékben oka a túlzsúfoltság is. 
I t t  említhető az elemi iskolák módszere, mely nem törődik a gim
náziumi tantervvel. Okai lehetnek azok a tanárok, akikben nincs 
céltudatosság, módszer, tervszerűség és igazi lelkesedés tárgyuk 
iránt, amit bele tudnának plántálni tanítványaik leikébe ; végül a 
tanárképzés és a megfelelő jó tankönyv hiánya.

A latin nyelvi oktatásban a módszerek előtt a célkitűzés a leg
fontosabb. Itt kettős tendencia érvényesül: 1. a szaktudományi 
tendencia, hogy megállapítsa, mit adjon (szakönzés), 2. a kultúr- 
filozófiai és pedagógiai tendencia, mely szintén igényt tart az anyag 
válogatására.

A célkitűzés időről-időre változik. A középkorban latinul akartak 
beszélni, a tartalmi ismeret mellékes volt. A humanizmus felfedezte a 
klasszikus nyelvek szépségét. A XVI. században gimnáziumokat szer
veznek, melyek az életre készítenek elő.

A XVII. századtól meginog a latin nyelv helyzete, a reális tárgyak 
kopogtatnak az iskola kapuján.

Újabban pedig ez a kettős célkitűzés váltogatja egym ást: az 
észt fegyelmezzék-e, avagy az antik művek szépségét ismerjék meg a 
tanulók. Történeti, esztétikai és művelődéstörténeti irányok ismer
hetők fél az egyes korszakokban.

Nálunk a gimnáziumi oktatásban a legújabb reformtörekvésekig 
az Entwürf-hatás érezhető, mely alsófokon : a latin nyelv grammatikai 
ismereté, készség és gyakorlottság könnyű szöveg fordításában, felső
fokon pedig a római államszervezet ismerete, szép latin stílus elsajá
títása és nehezebb szöveg olvasása volt a követelmény. Vagyis a 
formális képzés gondolata az irodalmi képzéssel karöltve jelentkezik, 
amit heti 47 órában igyekezett megvalósítani. A nyelvtanítás fokán 
több órát ad. Az 1871-es tanterv már csak 41 órát szánt ugyanennek 
a célnak áz elérésére.
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Első elvszerű tantervűnk az 1879-es volt. Célkitűzése a latin 
nyelvnél a következő :

Alapos nyelvtani ismeret, a kiszemelt írók komoly megismerése 
és szabatos fordítása s az olvasmányok alapján betekintés a római 
állami, művészi és irodalmi viszonyokba.

Az 1881-i Utasítások ehhez a tantervhez készültek. Azt mondja 
ki : Nem lehet egyszerűen szempont a latin nyelvhasználat, hanem 
meg kell ismerkedni az antiquitással, humánummal s a római gondo
latvilággal. Van ennek egy megszívlelendő pontja : az alapos nyelv* 
tani ismeret, magyarról latinra való fordítás által, az ars scribendi, 
vagyis a gyakorlati szempontokra fekteti a fősúlyt.

Az 1883. évi XXX. te. szerint a latin nyelvi gimnázium célja 
magasabb általános műveltséget adni.

A latin nyelvtanítás eredménytelensége és a túlterhelés problé
mája ezután kezd általánossá válni.

1899-ben az 1879-i történeti tanterv Revíziója alkalmával széles 
rétegeket kérdeztek meg, mielőtt végrehajtották, s így került belé á 
következő kifejezés : a nyelvtani ismeret alapján a kiszemelt írók meg- 
értése, fordítása és tájékozottsága római állami, művészeti és irodalmi 
viszonyokban. 44 órát állapítottak meg e cél elérésére, melynél áz 
„alapos“ jelző és „egyéb követelmény“ elmaradt, a közvélemény szava 
elhalkult.

A világháború után újra fellángolt a latin kérdés tüze. Világnézeti 
csoportok küzdöttek az iskolákért.

Az 1924. évi XIV. te. három típust állapit meg. Az volt ugyanis 
a központi vita megoldásra váró problémája, megmenthető-e a 
tiszta antik művelődési eszmény a középiskolában, vagy nem? Erre 
csak kompromisszum felelhetett eredményesen illetékes körök sze
rint : legyen kevesebb gimnázium, de tiszta és érintetlen állapotban. 
Ekkor született meg a régi tradíciótól fűtött gimnázium és a gyakor
lati irányú reáliskolák mellé a reálgimnázium iskolatípusa. Ered
mény : a gimnáziumok száma egyre inkább szaporodott.

Az 1927. évi XI. te. azt állítja fel követelmény gyanánt, hogy a 
gimnázium célja a közös nemzeti tárgyakon kívül a minden irányú 
humanizmus képzésen keresztül az általános emberi eszményt ápolni. 
A reálgimnázium a latin és a modern nyelvek tanítása által érje el 
ugyanazt a célt heti 41 órában, míg a gimnáziumok 46 órát szántak 
erre.

A mindenkori célkitűzés meglehetős elasztikus. A tanítási gya
korlat azt állapítja meg, hogy latin nyelvet tanítunk, s.a mellett olvas
tatunk irodalmat is. A humánum minden irányú érvényesítését nem 
éri el a tanterv, amire pedig hivatottnak kellene lenni.

A historizmus útjára tévedtek e téren, t. i. hogy a latin tanításon 
keresztül érthetjük meg általános műveltségünket, vagyis eszközzé 
lett a történeti műveltség elérésére. Puszta történeti forrássá lett 
a történeti szempontok túlságos hangoztatása által.

Ez azonban nem lehet cél. Főhibája, hogy nem tartja a latint
í*
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öncélnak, csak a történetírás szolgálatába igyekszik állítani. A klasz- 
szikus műveknek azonban hatniok kell minden erővel, s a humánumot 
kell lehellnie minden ténykedése által.

A történeti irány mellett kim utatható az esztétikai irány is, mely 
régóta feltünedezett a latin oktatásban. Ez is eltér eredeti rendelte
tésétől, mert az esztétikai cél is benne van a helyes célkitűzésben, de 
magáért azért nem olvastatnánk a klasszikusokat.

A harmadik irány, mely a művelődési és fejlődési szempontokat 
igyekszik érvényesíteni, az ú. n. művelődéstörténeti irány, szintén a 
historizmus egyik esete. Ez se lehet önmagában cél.

Ugyanilyen tévedés még a formalizmus is, mert a nyelvtanítás 
sem lehet egyedüli cél. Igaz, hogy a formális képzés műveli az észt, 
s mikor latinul írtak, utánozták a klasszikusokat, de a formalizmus 
erős előtérbe nyomulása nem megfelelő a latin oktatásban.

Az 1924—26. évi tanterv csak pár évig volt érvényben. Egy 
rendelettel megváltoztatták a törvényt, sígy jutottunk el az 1934. évi 
XI. tc.-hez, ahol a tantárgyak sorrendje a következő : vallástan, 
magyar nyelv, történelem, állattan, gazdasági ismeretek, föld- és 
néptan, latin, görög, stb. Indokolás : a forradalom alatt keletkezett 
vitákban két tábor állott egymással szemben, mi legyen a főtárgy : 
a természettudomány vagy a humánum. Ez pedig kimondja, hogy 
magyar nemzeti alapon történjék az oktatás. Itt is a latin nyelv azon
ban a jellegadó tantárgy, ami nélkül gimnázium nincs. Az óraszám 
azonban újból kevesebb lesz.

A tanítás módszerei.

A középiskola, szemben a polgári és egyéb iskolákkal, tudományos 
jellegű. Nagy kár, hogy a középiskolai pedagógia nálunk még nincs 
kialakulva. Most próbálkoznak vele, 10—18 éves tanulókhoz szabni 
a didaktikát is. A magyar gimnáziumokban a latintanítás menetét 
az 1924-es Utasítás szabta meg, a célkitűzés m egm aradt; latin írók 
megértése és szabatos fordításra való készség biztos nyelvtani isme
retek alapján és a római írók kiszemelt termékeinek ismerete, meg
felelő tájékozottság a római életben és gondolkozásban s művelő
désünk római elemeinek ismerete.

A módszertan szempontjából mindkettő egyformán fontos : a 
nyelvtanítás és irodalomtanítás, a biztos nyelvtudás és az eredeti 
római irodalom ismerete ; mégis a latintanítás csattanója : eredetiben 
megismerni az impérium és a ius népét, embereit, lelki erejét, amellyel 
megteremtették azt a nagy kultúrát, mely az emberiségre olyan 
hatással volt. A célhoz az utat a tanulónak kell megtennie. A tanuló
nak a maga erejéből kell meghódítani a latin tartalm at az értelmi 
munka és fantázia segítségével, miközben akaratát, intuícióját is fog
lalkoztatja, a humánumot csak humánummal lehet megragadni és 
képezni.

De még más is történik. Abban a humánumban, ami örök emberi,
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nem idola, melyet imádunk, hanem ideál, amit elérni szeretnénk 
— mondja Humbold — lesz valami, ami normativum. A tanuló, 
mikor megérti a klasszikus tartalm at, felszabadul. A kultúra meg
kötöttség és szabadság is egyben. Szabadság és fegyelem. A norma- 
tivum pedig azt jelenti, hogy a kell nemcsak az olvasmány hatásaként 
jelenik meg, hanem végigkíséri egész pályáján.

A követésre előírt tanterv elég elasztikus, nem mindig és nem 
mindenki érti ki belőle a helyeset, némelyek a nyelvtan, mások az 
irodalom tanítása mellett döntenek. Az a szélsőség, hogy minél többet 
olvastassunk (a tudósok nézete), azzal a veszedelemmel jár, hogy a 
sok olvastatás mindig több ismeretet igényel, s a tanuló nyomtatott 
segédeszközökhöz folyamodik, mert fordításhói könnyebben és 
hamarabb célt ér. Pedagógiai szempontból meg az a veszély fenyegeti 
e módszert, hogy ismeretközléssé lesz, pedig nem ez a cél, hanem a 
habitus fejlesztés. A többi ártalmára van a latintanításnak. A fordítási 
készség és a megértés a fontos, régi§égtan-tudás lényegtelen.

A nyelvtantanítás forszírozása pedig lélekölövé teszi a latinórát, 
s a legfontosabb céljából semmit sem fog megvalósítani. A helyes fel
fogást Willmann adja Didaktiká-jában : nem képezünk értelmet, 
ismeretet sem közlünk, hanem a tanuló lelkét műveljük, a humánumot 
fejlesszük értékes anyagon keresztül.

Általános módszer nincs, csak általános alapelvek vannak, logi- 
kumok, pedig a módszer pszychologikum. A tanárnak a gvermek- 
lélekhez kell alkalmazkodni, mindkettő egyéni.

A legismertebb módszerek, a deduktív és induktív, a filozófiából 
vett fogalmak.

A dedukció a tanítási gyakorlatban az, hogy szabályokat tanít
tatnak a tanulókkal és olvastatnak hozzá szöveget, hogy a szabály 
valóban helytálló. Előbb a szabály, azután bizonyítani annak érvé
nyességét, ez mindenesetre megrögzít valamit, a gyermeket tűnődővé 
teszi, de bamba alapon, mert a csomó bevágatott szabály alkalmazását 
nem érti : itt a betű valóban öl, mert lélekölés az egész eljárás. Elítélni 
azért teljes mértékben nem lehet, mert megrögzített ismeretet is ad. 
Formalizmus ez is, mint az, hogy tanuld meg a szók alakját és a 
feladott leckét. Sok értelmetlenség és gépiesség van benne, értelmet 
nem fejleszt, tehát szellemi habitust sem ad, ami egyik célja a latin 
oktatásnak. Készen adja a tudományos eredményt, de nem ad módot 
annak megértésére.

Az induktív eljárás ezzel szemben azt mondja, hogy tapasztalati 
tények alapján állapítsunk meg valamit. Kiindulunk a szemlélt 
anyagból. Ez felel meg leginkább a tanítás pszychologiai menetének. 
Legyen a tanulónak szemlélete, appercipiáljon, tartalmi szempontból 
meglévő ismereteit kapcsolja az ismeretlen megértéséhez. Olvas
tassunk először mindig, s azok alapján figyeltessük meg az alakokat, 
eseteket, hivatkozzunk a magyar nyelvre is, tehát szemléltessünk.

Érdekes, hogy Erazmus 1519-ben kiadott Beszélgetéseiben már 
pontosan lefektette ez eljárás alapjait a latintanításban. Először is
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jó tankönyvet kíván. A humanisták általában igyekeztek, hogy a 
megkövesedett régi könyvek helyébe újat írjanak. Nyelvtani sza
bályokból minél kevesebbet, csak a legfontosabbakat felvenni. Kikel 
a nyelvtani szabályok bemagoltatása ellen. Egész röviden szer
kesztett magyarázatra egv-két példa, mint Horatius is kívánja.

A beszélgetésekbe való bevezetés s a nyelvtan legegyszerűbb 
szabályainak rövid ismerete után azonnal valamelyik Íróra kell 
rátérni, s az olvasmányt kell a beszéd gyakorlásában felhasználni. 
Az olvasmány folyamán kell a már átvett nyelvtani szabályokat jól 
begyakorolni, s egyúttal előre készülni a nehezebb feladatokra. Ekkor 
kezdődik a gyakorlatok írása, ami a latin nyelvi oktatás igen lényeges 
része. A dolgozat legyen értelmes, ízléses, szellemes ; a mondákból, 
állatmesékből, közmondásokból, de csak olyanokat, melyek a tanulók- 
nak tetszenek. Se teljesen kifejtve, se egészen szárazon, minden uta
sítás nélkül ne adjunk, emeljünk ki néhány körülményt, hogy szokják 
meg a biztos cél felé irányítást. Néha lehet puszta tétel is, hogy 
Önállósághoz szokjanak.

Igen helyes észrevétele Erazmusnak, amire a mai nyelvtanítás 
is helyezkedik, hogy a nehezebb szabályokat fokozatosan tanulják 
áz ifjak, olvasmányaikról készítsenek kivonatot és jegyzetet. A tanár
nak az induktív eljárást teszi kötelezővé.

Készíts tervet, hogy minden órának meglegyen a maga teendője 
-— mondja Aegidiushoz írt levelében.

A gyönyörködtetésnek, vidámságnak, nevetésnek szintén megvan 
a maga helye és fontossága a tanításban, ez a megállapítása szintén 
felhiv bennünket pl. a Juventus latin tréfáinak és könnyebb szövegé
nek fordítására hébe-hóba.

Általábah a latin nyelvoktatásban ma is eredményesen felhasz
nálhatók gyakorlati tanácsai és utasitásai.

Ezt az eljárást sokáig nem fogták fel a maga didaktikai jelentő
ségében. Pedig ez az eljárás fejleszti az értelmet kellő begyakorlással. 
Sokat olvastatnak latinról magyarra, szétszedik az olvasmányt sza
bálykeresés végett, de biztos ismereteket ez sem ad, a memóriát nem 
fejleszti s az egész látására nem szoktat rá. Túlságos analízise kizárja 
a szintézist. Mindent az iskolában tanítva filozófusokká neveli az 
ifjúságot, de az alapfogalmakkal nem lesznek tisztában. Túlzása 
mindkét eljárásnak nyilvánvaló, mereven egyik sem alkalmazható. 
Ami megmerevedik, az a módszer nem jó. Új eljárás után néztek.

Egyesíteni akarták a kettőt s így jö tt létre : a direkt módszer, 
ami abban áll, hogy meg kell előbb kedveltetni a tanulókkal a latin 
nyelvet. Beszélgetés útján gyakoroljuk a latint és a könnyebb olvas
mányokon keresztül. Kérdéseket adni fel, s rövid válaszokat adni. 
Ez azonban, mivel készen adja a dolgokat, abba a hibába esik, mint 
a dedukció, komoly elmélyedésre ez sem alkalmas, elsekélyesedésre 
vezet. Nem sarkal aktivitásra, s a közvetlenség elvének túlságba 
vivése a pontos és szábatos nyelvtanulás eredményét veszélyezteti. 
Modern nyelvnél alkalmas, ahol nem a tudás, hanem a beszéd a fontos.
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Nagyon felkapott eljárás volt valamikor a Berlitz-módszer, amikor 
a tanuló a szó kimondásával egyidejűleg megmutatja a jelzett tár
gyakat, vagy azok képeit. A melléknevek értelmét főképpen ellentét 
útján, az igéket és határozókat a megfelelő cselekvés, mozgás, állás 
vagy hely megmutatása által találtatja ki a tanár. E módszer által 
tényleg könnyebben megy a tanulás, különösen a szemléltető eszközök 
segítségével, s ha a beszéd és olvasás csak konkrét fogalmak körül 
folynék, nagy sikere is lenne, de mikor elvontabb olvasmányokra 
kerül a sor, finomabb nyelvárnyalatokra, akkor csődöt mond ez a 
nyelvtani tudás nélkül szűkölködő, felfújt nyelvismeret, amilyennel 
a portások, pincérek, kereskedelmi utazók rendelkeznek a gyakorlati 
érdekeik szűk körére vonatkozó kevés szókinccsel. Az irodalmi igénye
ket még a modern nyelveknél sem elégíti ki.

Az élő nyelvek direkt módszere utat tört magának a latin 
nyelv tanításában is. Az angol mintára készült Liber Sexti érdekét- 
keltő szövegekkel, képekkel, beszédgyakorlatokkal is igyekezett a 
latin nyelvanyagot megrögzíteni. Emlékszünk még rá sokan, taní
tottuk is. A kérdések és feleletek elevenebbé teszik a latintanítást. 
Egy római fiú, Sextus körül forog a szöveg : hogyan jár iskolába, 
mikép játszik társaival, milyen az otthona, hogyan ölti fel á toga 
virilist, mint leveleznek, szüretelnek, hajóznak, táboroznak. Közben 
a római élet és történet számos jelenete van epizódként beleszőve. 
Ügyes és érdekes, a gyermekekről szól a gyermeknek, az ő tetszésköréL 
lelkivilágát elégíti ki.

Ötödik módszer a munkáltató oktatás, mely lélektani szempontból 
nagyon helyes. Saját appercipiálás nélkül nincs komoly tudás, amit 
már Sokrates is vallott. Didaktikai nyelven kifejezve : szándékos, 
logikus gondolkozás nélkül tanulni sem lehet, tehát erre kell nevelni 
a tanulókat ! Technikum az, hogy a tanuló a benne felkeltett érdek
lődéstől sarkalva maga jöjjön rá az ismeretlenre, s kapjon kedvet a 
továbbiakhoz. Az induktív eljárással m utat ez is rokonságot. Az ön- 
tevékenységre sarkalás és az öntevékenység ott is megvan. Addig 
helyes, hogy a gyermeket be kell vonni a közös munkába. A túlzás 
ott kezdődik, ha nagyon is ráhagyjuk őket az önálló munkára. Okos
kodásra, szétforgácsolódásra vezet.

Összegezve : a deduktív módszer a tárgyat veszi központi problémá
nak, az induktív a tanuló értelmének a fejlesztését, a direkt eljárás a latin 
nyelv megkedveltetését, a Berlitz-módszer a szemléltetést, a munkáltató 
oktatás a tanulóra fekteti a fősúlyt, az ő egyénisége alapján halad.

Mindegyikben van egészséges gondolat. A tanárnak figyelemmel 
kell lenni arra, hogy latintanár és gyermeket tanít, hogy élmény legyen 
az előadott anyag, sőt a módszerre is figyelnie kell, mert egy bizonyos 
anyagot el kell végeznie. A módszer tehát eszköz, ellentéte a módszeres
kedés, amikor öncélnak tekinti a módszert. Az óraszám-csökkentés, 
a tanulói létszám mind arra figyelmeztet, hogy óvakodjunk a mód
szerességtől, és hogy a tanításnak tempója legyen, amit a tanár diktál.
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A kezdő latin tanítás.

Kezdőfokon latin tanításnál a cél, hogv minél több anyag álljon 
rendelkezésre, minél több példát gyakoroljon beszélgetés formájában 
is, hogy kellőleg bevezesse a tanulókat a római életbe.

Mindjárt a legelső órán vegye elő a könyvet a tanár, és olvasson 
el egy mondatot, írja fel a táblára, a tanulók meg írják a diáriumba. 
A tanár mondja meg: mit jelent a felírt szöveg, azt is írassa le a 
kiejtés és hangsúly pontos jelölésével. Amikor ez kész, olvastassa és 
mondassa el a gyermekekkel ugyanazt a mondatot magyarul is. Las
sanként eszmélni kezdenek, máskép ejtik ki a rómaiak és máskép mi 
az egyes hangzókat, és az ő észrevevésük alapján vezessük rá gyakor
latilag a különbségekre.

Ezután egy másik mondatot olvas fel a tanár kellő élénkséggel, 
hogy a gyermekek amúgy is felcsigázott érdeklődése egy idegen nyelv 
iránt ne lankadjon, s lefordítja. Ekkor a tanulók már kérés nélkül is 
összehasonlításokat tesznek, látnak, beszélnek is. Négy-öt mondatot 
szépen, hallás után megtanulnak latinul, magyarul, a helyes olvasás, 
kiejtés elsajátításával. Házi munka az első óra után : egy-két mondat 
lemásolása, hogy megszokják az állandó rendszeres munkát, amit 
elemiben nem végeztek. A diáriumba írt és elvégzett mondatokból a 
gyermek csináljon otthon szószedetet pl. rosa pulehra est, rosa rózsa, 
pulchra — szép, est — van.

A második órán újra így folytatjuk, de már a tanár egyénisége 
szerint variálhat. Tíz-tizenkét mondatot a tanár előre olvas, majd 
kórusban olvastat, szószedet hasonló módon egyelőre gyakorlásul. 
Megérteni és megértetni : e kettős céllal induljon a munka. Amikor 
latint tanítunk, magyart is kell tanítani, a magyar és latin nyelvnek 
egy kézben kell lenni.

A latintanítás a mondatból induljon ki, sohasem egyes szókból ; 
ez nagyon fontos és hogy azonnal olvastassunk. Kívánatos a jó tan
könyv, de még e mellett is a tanár csináljon mondatokat a kész szó
kincsből, ha eredményes munkát akar végezni. A sorrend később is : 
előbb olvas a tanár, azután egy-két tanuló, végül mindenki (karban). 
Mindig rámutatni a latin és magyar nyelv kiejtés és észjárás-különb
ségére. Egyes mondatokat kiszakítva is tudjon a tanuló, hogy nem
csak az egyes szó a fontos, hanem a mondat az egység eleme.

Ezután figyelmeztetjük a végződésekre és az I. deci. alakjaira. 
Kiindulás a magyar mondat segítségével. Felírom a táblára a követ
kező szókat : tanuló, szolga, fiú, könvv. . . Mit jelentenek e szavak? 
Nevet és — semmit. Várjatok, mindjárt lesz ebből értelmes valami : 
a tanuló a szolga fiának könyvet ad. Mi által lett mondattá? Mi hát 
a legfontosabb mondatrész és miért? A mondat fontosságának kellő 
hangsúlyozása és a mondatrészek felismerése után kikerestetjük a 
tárgyalt mondatból az állítmányt. Ehhez keresünk alanyokat, és így 
gyakoroltatjuk a mondatképzést. Azután más eseteket, azokkal is 
végigcsináljuk ugyanezt, végül jön a nyelvtan, a paradigma.
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A nyelvtan csak rendszeres összefoglalása legyen olyasminek, amit a 
tanuló már tud. Mindig példa, sok példa után jöhet .szabály. Az I. deci. 
mondattani tárgyalása így két hónapig is eltart. Szót otthon ne, csak 
az iskolában taníttatni, leíratni, otthon csak ismétlő gyakorlás. Minél 
kevesebb anyagot venni s minél alaposabban megértetni a tényeket; 
azokat alkalmazni is tudni. Az induktív módszert ki kell egészíteni 
a deduktívval. A jó tanár fontosabb, mint a jó konya. Régen egyes 
szavakból, mondatokból és szabályból indult ki a tanítás, ma összé- 
függő szövegből.

A tanítás nem mindig olyan aprólékos, mint az első órák alatt, 
A II. deci. már csak pár hét, vele párhuzamosan tanítható a IV. is. 
A III. decl.-val egész röviden végzünk. Vannak i) tövek és mássai- 
hangzós tövek, parasvllabák stb. A nyelvtan mindig utólag alkal
mazandó, mikor már a jelenségekkel a fiúk tisztában vannak. Az első 
Össze foglaló ismétlésnél tanulja meg igazán a gyermek a declinátiókat. 
Nyelvet tanítsunk és ne nyelvtant, kevés elmélet, sok gyakorlat, 
élmény !

Szavakat kikérdezni minden órán szükséges, de ne unalmasan; 
hanem érdekesen. Alsófokon egyes szavakat s a vele kapcso
latos mellékneveket, birtokviszonyt vizsgáljuk, végül kis mondatok
ban kérdezzük ki a szavakat. Felsőfokon inkább szólamokat kér
dezzünk.

Fordítás magyarról latinra.

A magyarról latinra fordítást a latin nyelv szelleme kívánja, ha 
meg akarjuk érteni a klasszikusokat. Nem ismeretet nyújtunk a latin 
auktorok olvasásával, hanem műveltséget. A fordítás forma, út, 
mely a tartalomhoz vezet. Azonban mértéket kell tartani. A cél az, 
hogy gondolatokat tudjanak kifejezni a latin gondolkozás jellem
zésére, beszélni nem keli őket megtanítani. A fordítás által lesz ösz
tönössé bennük a latin és magyar nyelv szelleme közti különbség. 
A fordításnak több faja van ; 1. Már elemi fokon szerkesztünk mon
datot, csinálunk a mondatból variációkat (egyes és többes szám,
2. és 3. személy). 2. A lefordított mondatokat visszafordítjuk; retro- 
verzió. 3. Ex temporále fordítás az, amikor a jól ismert szavak alapján 
mindjárt le is fordítjuk az elhangzott magyar mondatokat. Elmondok 
egv mondatot, egy-két fiúval utána mondatom, s ha nincs egyetlen 
homályos rész se benne, le is fordíttatom, azonnal. Alsófokon csak 
ez ajánlható. Négy-öt mondatnál többet sohse fordítsunk ! 4. Pensum 
fordítás csak irodalmi fokon (felső o.-ban). Ez összefüggő szöveg 
valamivel terjedelmesebb (6—8 mondat).

A dolgozat címében feltüntetendő zárójel alatt a dolgozat lényege 
pl. acc. cum inf. -abl. abs. stb. gyakorlása.

III—IV. o.-ban pensum is adható néha.
Didaktikai szempontból nem kényszeríthető a kéthetenkinti dol

gozatírás, csak akkor íratunk, mikor egy-egy didaktikai egységet 
befejeztünk. A régi I I —15 dolgozat helyett legfeljebb 12 írandó!
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V. o.-ban két dolgozat latinról is lehel, VI. o.-ban legalább 
4 kell, VII. o.-ban 6 magyarról, 6 latinról, VIII. o.-ban csak 2 magyar
ról, 8 latinról (előkészíteni az érettségire). VII—VIII. osztályban a 
szöveget diktálni kell ! Itt alkalmilag stilisztikát is tanítsunk, azon
kívül írassunk dolgozatot szótár nélkül is, de ezt jelezni.

Osszuk fel az órákat nyelvtani és olvasási órákra, de tetszés 
szerint. Év elején nem kell, csak ha kellő nyelvtani anyag áll ren
delkezésre.

A nyelvtani órát célszerű néhány mondat memoriterrel kezdeni 
(pl. sententiák), majd magyarról latinra fordított szöveg és szavak 
számonkérése, mint bevezetés. Aztán az előzőleg elvégzett nyelvtani 
anyag jelenségeinek tüzetes átismétlése, megértetése, gyakorlás 
hasonló mondatok készítésére a tulajdonképpeni munka. Stílus- 
gyakorlat, mondatösszeállítás a tanár egyéni munkája legyen (alsó
fokon hetenkint). Felsőfokon nincs szükség nyelvtani órákra, o tt 
már irodalmi tanítás legyen. A szókérdezésnél, dolgozatjavításnál 
nyelvtani és stilisztikai órákat tarthatunk a tipikus hibák meg
beszélésekor.

Olvasási óra az I. o.-ban egybeesik a nyelvtani órával.
Az olvasási órákat is memoriter vezesse be, aztán számonkérni 

az otthon végzett anyagot s a fordítást. Preeíz-fordítást kívánjunk. 
A tartalmat újra megbeszéljük, de nem grammatizálunk.

Fordítás latinból magyarra.

Pl. puella in horto rosas plantat. Első kérdés: megértetted ? 
El tudod képzelni, miről van szó? Ha érti, és a maga szavaival primi
tíven ki tudja fejezni a mondat tartalm át, azután fordítani. Itt egy 
mondat : elolvassa a tanár még a VI I I .  osztályban is. Ezt értjük. 
Most erről lesz szó, s összekapcsoljuk az elvégzett anyaggal. A tárgy 
elmondása után felszólítani több tanulót. Ha értik, hogy mondanák 
el jó magyarul ? s hogyan mondja a latin ? (szóról szóra). Ez fejleszti 
az érzéket a szórend, a szépség, a vers és a tartalom iránt. Lassú 
és fárasztó munka, de csak az ilyen tanítás eredményes.

Példa III. osztályból.
Most pedig olvasunk egy érdekes mesét a telhetetlen emberről. 

Cím : Canis per fluvium carnem ferens. Olvasom a mesét jól hang
súlyozva, kiéreztetve az értelmet. Az első sor a tanulság, azt ki
hagyom, majd a legvégén, nem tudjuk elképzelni úgy sem. Canis per 
fluvium carnem dum ferret natans lympharum in speculo vidít simu
lacrum suum. . . Van benne ismeretlen szó? Ha igen, megmondom. 
Most már ismered a szavak jelentését? Kivettél belőle valami értel
met? Fordítsuk le. A kutya húst v itt a folyón keresztül, úszva a víz 
tükrében meglátta saját képét. Natans, hogy fordítod ezt le? Úszva. 
Hogy tudnád más szóval visszaadni? Úszás közben. —- Helyes. Hát 
még alárendelt mondattal is. A kötőszó nem elül áll, többször elolvas
tatom a gyermekekkel, hogy maguk jöjjenek rá erre. Húst visz.
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Beszélünk így mi? Egy dumb húst visz, kiegészítjük. Tehát : Amikor 
a folyón át egy kutya egyszer egv darab húst v i t t . . .

Minden mondattani szabályt primitív formában diáriumba 
Íratni.

Aliamque prédám ab altero ferri pu tans... felbontjuk: putans 
ab altero fe rri.. . gondolván egy másik kutya egy másik zsákmányt 
visz —■ eripere v o lu it... el akarta ragadni... verum decepta avi- 
d ita s ... de rászedetett a mohóság. . . aviditas=canis avidus. . . most 
már igy lesz : de a mohó kutya becsapódott...  et quem tenebat ore, 
dimisit cibum, nec, quem petebat, potuit adeo a ttin g ere ... és amit 
szájában tartott, kiejtette az ételt, s ami után kapott, még azt sem 
tudta elérni. Tanulság : méltán veszíti el a magáét, aki a másét 
kívánja — első sor.

Végül idefigyelni, senki sem néz a könyvbe. A tanár precíz for
dítással bevégzi, s rámutat az erkölcsi tanulságra — más cél vele a
III. o.-ban nincs.

Más példa VI. o.-ból. Livius XXI. könyve.
Bevezetés : mit jelent a körmondat Liviusnál? Művészi produk

tum. Egyetlen nagy mondat pl. Hannibal esküje.
Fama est Hannibáléin annorum ferme novem pueriliter blan- 

dientem patri Hamilcari, ut duceretur in Hispániám (cum perfecto 
Africo hello exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum 
tactis hire iurando adactum se, eum primum posset, hostem fore 
populo Romano. . . Figyelem ! Közben alanyváltozás történt, a kör
mondat közepén Hannibal helyett Hamilcar az alany. Erre ketté
választjuk a mondatot, a cum elé pontot teszünk s új mondatot 
csinálunk belőle.

Blandientem =  part. eoni. egész mondat helyett: hízelegve 
kérte, hogy... Fordítjuk : hírlik, hogy a még alig kilenc éves Hannibal 
hízelegve kérte atyját, Hamilcart, vigye el Hispániába, midőn az 
afrikai háború befejeztével seregét oda átvezetni akarván, áldozatot 
m utatott be, az oltárhoz oda állítva, kezét rátétetve megeskette, 
hogy amikor leghamarabb csak teheti, ellensége lesz a római népnek.

Cicerónál kiépített szerkezet a körmondat, szónoki periódus, a 
Liviusé történetírói, participiális periódus, a mellékkörülmények kifeje
zésére. Más a stílusa Liviusnak és Cicerónak. Részletesen kifejteni.

Az előírt költők olvastatásának szempontjai :
I. és legfontosabb elv : az auctoröól és ne az auctomí/ ismertes

sünk sokat, vagyis sokat olvasni, keveset beszélni a szerzők élet- 
körülményeiről.

II. Az agyonmagyarázás épp olyan hiba, mint a Toldinál. A szé
pet élvezni kell.

III. A tárgyalás központja az író és másról pl. nyelvtani alakok
ról, ne essék szó. Nem olvasunk ugyan végig egy munkát, de áthida
lásokkal bemutatjuk akár a magunk, akár idegen műfordítás által 
a kihagyott részeket is. Eredeti szemelvények és ügyes műfordítások 
adnak áttekintő összképet.
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IV. Olvastassunk, amennyit csak lehet.
A IV. o.-ban Ovidius az előkészítő fok, a költői kifejezés alapjait 

adja, elmélyedő tárgyak : lírikusok, V. o. és Vergilius. Végül Horatius 
adja a jellemzés, kompozíció, verstechnika legszebb példáit. Foko
zatosan adjunk részleteket s mindig a magyar vonatkozások egymás 
mellé állításával. (A latin irodalom hatása a magyarra. Vagy a világ- 
irodalmi analógiák feltüntetése : Homeros — Vergilius alvilága, 
Dante — Tar Lőrinc pokoljárása.)

Felsőosztályban az olvasás mellett fejleszteni kell a nyelvi és 
és nyelvtani ismereteket, de nem szabályok bevágatásával, hanem 
úgy irányítjuk magyarázatunkat, hogy folyton növekedjék a nyelv
érzékük, amely őket végre önálló olvasásra vezesse. így a latin
tanulmányok nem lesznek „elvesztegetett idő és elfecsérelt energia 
szellemi pusztasága“, hanem a római szellemnek megismerése. A latin 
tanár munkája pedig nem lesz meddő fáradozás, hanem egyik lényeges 
alkotó eleme annak, amit alapos magyar műveltségnek nevezünk...

Mezőtúr. Dr. Boross István.

Korszellem és pedagógia.
Kétségtelen az, hogy a korszellem legtöbb összetevője a kor 

nevelésének is alkotója. A korszellem hordozója a személy, s így a 
személy értékelése, erkölcsi öntudata és jelentősége az, amely kiinduló 
alapul és háttérül szolgálhat a korszellem rajzában. Kant szerint 
a személy értékét az akarat értéke határozza meg. Ezen alapul az 
autonom erkölcsiség. Napjaink mindmesszebb távolodtak a kriticiz- 
mus világfelfogásától és Kant axiológiájára Scheleren át néz korunk. 
Scheler éppen ellenkezőt hirdet : az akarat értéke függvénye a személy 
értékének. A személy a maga adottságaival meghatározza az akaratot. 
Scheleren át az emberi gondolkodás mindegyre kényelmesebb meg
oldást keresett a személy értékelésére vonatkozólag. Ä megismerésben 
az értelem fölé került a megragadottság (intuíció), vagy az érzelem 
(emóció). Az existentializmus a létezést tette gondolkodásának 
tengelyévé, a tökéletesedő lélektani kutatások az emberi cselekvés 
láthatatlan anyagi eredőit hozták közelébb az emberhez. A pszicholo- 
gizmus értékelése az akaratot körülfonja a lelkiélet anyagrendű 
ismeretével. Sokirányú keresés korát éljük : filozófiában, tudományok 
lényegében és művelésében rövid periódusú változásokkal talál
kozunk. Kibontakozás még egyirányban sincs, de különösen nincs 
a gondolkozásban. Még csak annyit lehet látni, hogy az értékelés 
nem indult vissza egyedüli helyes forrásához, és hogy az anyagi 
valóság mindinkább béklyóiba zárja a szellemet. Mechanisztikus, 
materiális a korszemléletünk. Mind több lenne a schematizmus és a 
forma. Az anyaghoz vezető út nem vezethet máshová, mint a „tér-, 
mészettudományos-világnézethez". A tudományos vizsgálat a pozi
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tivizmus ideje alatt óriási anyagot hozott a napvilágra. Valóban 
sokszorosára duzzadtak az egyes tudományágak : tartalmilag. Korunk 
nem is tartalmi bővítésre törekszik, hanem a módszer megújhodásá
val : a formát igyekszik újjáteremteni. Nem adatban, de szem
pontokban bővülnek a tudományok: elsősorban. Ha szükség is volt 
egyes tudományágakban a formaalkotó módszer reneszánszára — vagy 
éppen megteremtésére — egyetemes, az élet minden vonatkozására 
kiterjedő formalizmus megfeledkezett a tartalmi adottságokról, s 
sok tekintetben elsekélyesedésre vezetett. Már Schopenhauer elgon
dolásából kiesett a középponti, összetartó mag — amikor a létformá
kat a céltudatlan akarat (vak akarat) megnyilvánulásának tekintette. 
A liberálizmus megteremtette az egyéni szabadságot és az egyén 
akaratának utat engedett. Ez az akarat azonban kifáradt, vissza
hullott : talán mert céltudatlan volt? Elveszhette erkölcsi alapját. 
A történelem önmaga kereste a társadalom zűrzavarában, széthullásá
ban az összefogó erőt : a kollektív gondolatot. Az etatizmus minden 
megnyilvánulási formája (kommunizmus, hitlerizmus, fascizmus) 
ugyanazon kollektiv társadalmi felfogáson alapul. A nacionalizmus 
alapszíne is ez. Az etatizmus azonban nem csak a visszahulló akaratot 
mutatja, hanem a visszahulló akarat és egyén fölött kiterjedő hete- 
ronóm, feltétlen erejű diktátori akaratot is. A jogosultságot a tár
sadalom jobb jövőjének és fejlődésének tudata adja meg. Erre pedig 
szükség van. Az egyén mély isteni magabizottságán nyugovó autonóm 
akarata éppen erkölcsi alapját veszítve lett jogosulatlanná és vált 
erőszakká. Mert az átütő erejét nem, de céltudatosságát és magasabb- 
rendűségét veszített akarat : erőszak. Innen egy lépés vezet korszel
lemünk legszomorúbb ágához : az egyéni felelőtlenséghez, innen 
ismét egy lépés a szervilizmushoz. Az egyéni boldogulás, a külső 
életformák meliorátusa : tehát a forma itt is elébe lépett a kritikának, 
az elvi álláspontok szilárdságának : tehát a tartalomnak. Ez pedig 
szervilizmus. A lélektannal kapcsolatos kutatások kimondották a 
nagy szó t: mindenért az életgép — e mechanizmus felelős. Akaratunk 
adottságaiban előre, meghatározott : determinált. Ez pedig félre
magyarázva : a korszellemben már mint erkölcsi felelőtlenség tükrö
ződött vissza. Felpuhult az erkölcsi tudat, és a kor saját gyengeségeire, 
egyetemes gyengeségekben keresett gyógyító irt. Az egyetemes értékek 
devalorizációja volt ez. Két generáció : a liberális múlt és a nacionális 
„jövő nemzedék“, az apák és fiák nemzedéke idegenül és mégis csodá
latos viszonylatban áll egymással szemben. A liberális nemzedék 
erkölcsileg összeroppanva — mea culpázva — hárítja el magáról a 
világkrízis megoldását: a jövő nemzedékre ! A kimerülő kor a kibon
takozást az ifjúságra bízta, s elfáradt, elpuhult szelleme a megváltás 
csodáját keresi a gyermekben. Különös becsben áll ma a gyermek. 
Elég-e említenem a „csodagyermekek“ egyre szélesebb gyűrűt verő 
jeligéjét s a valóságos gyermekisten kultuszt. Korunk tragikuma 
talán e kettősségben v a n : az egyéneire bomlott, erkölcsileg cél- 
tudatlan, a semmibe szertehullani akaró reális egoista társadalom
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küzdelme a kollektív, heteronóm akaratú idealista, altruista eszmék 
áradatával.

A civilizáció az emberi munkaerő produktivitását fokozza, s 
viszonylag az egyén kényelmét is szolgálja ; hiszen a kényelem által 
felszabaduló munkaerő biztosítja a társadalomfenntartó produk
tivitás többletet. Csak az a baj, hogy az egyén nem érzi altruista 
jelentőségét és hivatását — csupán egyéni boldogulásának szükség- 
szerűségét. Ez a kényelem ma túlteng és eredményekép az egyén 
csökkentett munkamennyiséggel igyekszik megoldani a ráváró fel
adatokat. Nem is csökkentett, hanem túlcsökkentett munkával 1 
Korunk a forma és eszmeszegénység kora. Vegyük az építészetet : 
célja a praktikum és semmi több. A hasznosság, kézzelfogható nyere
ség ; térben és anyagban. Elvileg kizárja, hogy az emberi lakhely 
esztétikus legyen. A modern architektúra lehet érdekes — de vonzó, 
szép nem. Hiszen a szép éppen az, ami a hasznosság fogalmán fölül 
áll, ami az utilis plusa. Valósággal ügy tetszik, hogy kifáradt az 
európai szellem, mindinkább tért enged az exotikumnak, annak, 
ami sajátmagától idegen. A művészet a kor lelkének kifejezője, s 
a mi korunk.. .  sapienti sat.

A középiskolai nevelés céljául a formális képzést, pozitív isme
reteket és a szellemerkölcsi készség nevelését is kitűzik. A jelenkort 
a művelődési igények quantitativ emelkedése jellemzi. A szaporodó 
iskolákban mindszélesebb társadalmi rétegek keresik az „általános 
műveltséget“ . A nem szellemi pályákon is mind magasabb iskolá
zottsági kívánalmak terjednek ki. Ez relatív kultúrnívó emelkedést 
vont maga után. Azonban már itt kibukkan az első hiba. Csak a 
művelődés számbeli emelkedéséről beszélhetünk. A személyiség 
értéke — nagy tömegek, nagy létszámú osztályok módszerrel bizto
sított egyenalapú kezelése miatt feloldódik a közösségben. Nem egyé
niséget nevelünk, hanem öntudatos társadalmi egységet : közszeE 
lemet. Elfeledve azt, hogy az egyén legfelségesebb szabadsága éppen 
tudatos társadalom-összesítő tevékenységében van, s éppen az egyén 
benső autonom lelki egysége a legerősebb társadalom-kohezionáló erő. 
Öntudatos egyéni célkitűzésekből forr össze az autonóm akaratú tá r
sadalom. íme a heteronóm akarat korában nem is történhet más
képpen, minthogy a charakterisztikum feloldódik a közösségben, és 
elmosódik. Autonóm eredetű, nagyobb átütő erejű nacionálizmust 
pedig csakis a Charakter alapján remélhetünk. Ma azonban még a 
tömegnevelés tornyosult az egyéni nevelés fölé. Hogy a kultúrnívó 
a quantitativ művelődési igények kielégítése mellett csak relatív 
emelkedést, de abszolút süllyedést jelent, könnyen igazolja az, hogy 
az ipari, kereskedelmi pályára „visszakényszerülő“ intellektuel nem 
érzi és éli át a fejlett intellektus igazi megértését, amely függetleníti 
magát az életviszonyoktól s Számol azokkal. Magasabb műveltségéi
hez leginkább a magasabbkörű létszükségletet ,,életstandard“-et 
érzi hozzátartozónak, s a lehetőségek korlátozása miatt természetesen 
elégületlen és békétlen. Az abszolút mély, igazi kultúra pedig éppen
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azért, mert célja és adottságai a lélekben és lélekért vannak, mindig 
elégedett és számolni tud a lehetőségekkel! Az egyéniség háttérbe 
szorulásával kapcsolatban ki kell terjednünk az iskolai fegyelem 
kérdésére. Kétségtelen, hogy az ideális nevelés célja itt is más, mint 
a valóság. A fegyelem nem a lélek öntevékenysége, de az az önfegye
lem. Márpedig minél jobban hangsúlyozzuk az iskolai fegyelem 
kérdésénél a külső, regulativ beavatkozást, annál kisebb önfegye
lemre van szüksége a fegyelmezettnek. Rendkívül óvatosan kell 
kezelni a kívülről jövő fegyelmet. A diák a rajtafüggő tanári tekintet 
súlya alatt válik törvénytisztelővé, s a törvény eszméje csak mint 
megtorlás válik tudatossá benne. A törvénynek akkor van értelme, 
ha azt a lélek maga szabja m agának; ha bensőleg átformálja, s a 
törvény célja: egy eszmei magasabb élet síkjába állítja a lelket. 
Az iskola törvényeinek ; az ifjúság benső törvényeinek kell lennie. 
Az óraközökben, az iskola vagyonának becsülésében, az ifjúság maga
tartásában, egymás közötti érintkezés módjában vissza kell tükrö* 
ződni az autonóm lelkiségű, művelt, önfegyelmezett jövő társa
dalomnak. De hogyan? Az ifjúság lelkisége impulzív, az indulatok 
robbanásig feszülnek benne ; s a jövendő életereje éppen törvény- 
tiszteletlenségében tör ki. A nevelésnek azonban szüksége van arra, 
hogy a magasabbrendű élet neveléséhez akarati hozzájárulást 
teremtsen ! Az önfegyelem szempontjából nem szabad végletekig 
engedni, hogy az ifjúi lélek kövesse adottságaiban gyökeredző haj
lamait. Ne simuljon akarata hozzá természetéhez. Az önmagát néha 
legyűrni tudó akarat keménységet, szilárdságot s határozottságot 
nevel. Tanulja meg a tanuló önmagát fékezni is — ha kell. Az önmagát 
fékentartani tudó akarat fenségesebb szabadságot teremt a léleknek, 
mint játékos fékezetlenségében akaratát dobáló természete. E magas
rendű szabadság ízét meg kellene éreztetni az ifjúval. Ha a tanuló 
ismeri és bírja önerejét, akkor nincs szükségünk örökké akaratunk
kal, életviszonyaiba való beavatkozásunkkal — járószalagon vezet
nünk. Az autonóm erkölcsiségű diák ismeri a jó és rossz közötti 
különbséget s ha önereje kevés, maga fog hozzánk jönni segítség 
végett a választásnál. Ha az ifjúság önmagát fegyelmező lelkivilágá
nak kiépítése helyett örökös fegyelmezéssel próbálkozunk : szervilissé, 
másra támaszkodóvá tesszük. A diáktragédiák kétséget kizáróan 
hirdetik az önkritika hiányát, az egyéni felelősség hiányát, korunk 
pszichikai és gazdasági kényszerűségein felül is. Elkerülésükre az 
önfegyelemmel, önkritikával bíró és tetteiért felelni tudó maga fog 
rátalálni. Igaz, hogy a gyermeki lélek, az ifjúi lélek nem a felnőtt 
adottságaival bír, végleges, egész követelményeket vele szemben 
felállítani lehetetlen, de a gyermekben benne van a felnőtt s a nevelés 
célja: kinőttetni önmagát belőle — a legteljesebb fokón.

Mellékszempontok korát éljük. Nevelésünkben is visszaverődnek 
hangulati tényezők, émocionalizmus, a psziché mótorizmüsára támasza 
kodó módszereskedés, mellékszempontok az osztályozásnál', á tanít
vány mindenáron való- „megértése“ .



160 Dr. Vdhji Armand : Korszellem és pedagógia.

Főhangsúly a megismertetés módszerén van, s nem az ismeret- 
anyag tartalmán. Az ismeret átadása lett a fontos s nem az ismeret. 
Félő, hogy túlsúlyba kerültek a tartalmiak rovására a formai kel
lékek : a kettő természetes egyensúlya megbomlott. A tanítás célja : 
minél könnyebb rögzítés, s eszköze a ,,hogyan?“ A módszeres fogások 
túlhalmozása a psziché mótorizmusát igyekszik rabul ejteni. Tudatos 
szellemi tevékenységnek vagy éppen akarati elhatározásoknak nem 
enged teret. A tartalmi, a lényegi összezsugorodik az utilis szó mögé. 
Az utilitarizmus a tanításban azonban a közvetlen értékesíthetőséget 
jelenti. Ezért indult meg pl. a klasszikus nyelvek ellen az áramlat. 
A kivonatos, szinte szinoptikus tanítás a nagy összefüggéseket az 
anyag s tárgyak fölötti globális képben keresi. (Pedagógiai koncentrá
ció.) Nagyon helyesen ám a globális ismeret csak akkor lesz teljes és 
értékes, ha a részletkutatásokban való elmélyülésből indul ki. E nélkül 
gyökértelen tudás. A „m unkáltatásánál is cél és eredmény szem
pontjából elütő képet kapunk. A megismerés itt ténysorozatokon 
halad (sokszor ab ovo végigkíséri azt, amit az egészséges tovahaladás 
szempontjából is, meg a gyermek ismeretei alapján adottnak kell 
tekintenünk), a nélkül, hogy lehető volna a ténysorozatok mögött 
élő fogalmakban való elmélyülés. Az ifjú lelkét lefoglalja maga a 
munkáltatás élményé, s a fölötte álló rezultátumok eszmei körébe 
nem igen emelkedik fel. A film célja a középiskolában a verbális 
oktatás vizuális kiegészítése. Azonban, ha minden tárgyban, és 
túlozva használjuk, a cél és eredmény itt is elütő képet ad. A vizuális 
ismeretszerzés könnyen szétszóródó „érdekességgé“ bomlik a tanuló 
lelkében, ha a képek mögött élő gondolatokat verbális úton nem 
fűzzük össze! A film tehát ismét csak közbevető megoldás, s verbális 
kiegészítés végcél a nevelésben nem lehet, mivel elsekélyesedésre 
vezet. Ismét „mellékszempontok“ felbukkanása ez. Ha pedig az 
ismeretek mechanikus rögzítése felé vezet az út, be kell látnunk, 
hogy amint hiányzik az autonóm erkölcsiség, úgy híjával vagyunk 
az autonóm szellemi munkának is. Ha pedig a középiskola nem 
tanítja meg gondolkozni az embert, nem érte el célját. Autonóm szel
lemi munka terén a ma nevelése az ifjú lélek teherbíró képességének 
csak bizonyos hányadát használja ki. Jelszó lett, hogy az ifjúság 
minél kevesebb munkával sajátítsa el lelkiségét építő tudományos 
elemeket. Ez a kényelem túltengése az iskolában. Ehhez a mecha
nisztikus formalisztikus tanításhoz hozzájárulnak a pszichologizmus 
túlzásai is. A tanítványt életviszonyai személyiségének különleges 
vonatkozásai közepette vizsgálja az egészséges iskola. Azonban e 
pszichológizmusnak túlzásai is lehetnek. Különösen, ha akaraton 
kívüli tényezőkre, pszichofizikumra vezetünk vissza, mintegy meg- 
bocsátóan, kimagyarázóan akarati gyengeségeket — amelyek nevel- 
hetőek lennének. A „megértés“ mellékszempontok feltolulása, külö
nösen szembetűnő az érdemjegyeknél. Igen körültekintő s túlságosan 
enyhe lett az osztályozás módja. Az ideális osztályozás a tanítványt 
méri az ismeretszerzés pozitív fokozataihoz. Korunk a tanítványban
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keres állandót és az érdemjegyet méri a tanítványhoz. Ennek ered
ménye a klasszifikáció elaszticitása lett. Az általános követelmények 
szempontjából az érdemjegyek elértéktelenedésére vezetett. (Sok jól 
képesített középiskolát végzett az egyetemen kibukkanó gyengeségek, 
hiányok, konstruktív munka hiánya következtében siralmasan 
hanyatlik a diplomáig.) Végeredményben sokkal gyengébb anyag 
préselődik át a középiskolán, mint szabad volna. Korunk minden 
módszeres elevensége mellett is be kell vallanunk, hogy az egymásra 
következő korosztályok mind erkölcsi, mind szellemi tekintetben 
hanyatló görbét adnak. Egészséges klasszifikáció pl. kizárja azt, hogy 
felsőbb tagozatokban derüljön ki egyik-másik tanulóról, hogy nem 
érett a középiskolai érettségire. Lehet elvétve szomorú példája a meg
torpanó emberi szellemnek, tanulmányai minden fokán, de általában 
véve a középiskola nyolcadik osztályába csak olyan kerülhetne, aki 
valóban érett lehet. Egészséges szűrőrendszer csak egészséges szellemű 
társadalomalkotó elemet bocsáthatna át magán. A szigorú szelekció 
megmentené a szülőt is, gyermeket is a késői kiábrándulástól és 
csalódástól. Egy rossz példa, sajnos, demoralizálóbb, mint amennyire 
több jó példa lelkesítő. így a szelekció hiánya az osztályok köz
szellemét is rontja. Ettől eltekintve a rosszul képzett, gondolkodni 
nem tudó intellektuel kikerülve az életbe — képviselője lesz a kor
szellem süllyedésének is. És véleményünk szerint sokkal veszedel
mesebb a gyenge szellemiségű, rosszul művelt intellektuel a társa
dalomra, mint az úgynevezett szellemi proletár. Az igazi szellemi 
proletariátus ott kezdődik, ahol a képzetlen egyén felelős pozícióba 
kerül.

Lényegesen megváltozott a diák és tanár viszonya is. A mi 
korunk nem ismer tekintélyeket, sőt az „elefántcsonttoronyba“ zárt 
tekintély ellen hadat indított. A tekintélyek süllyedésének korában 
az iskola sem maradhatott mentes. A tanár mint ember értse meg a 
tanítványt — mint embert. A megértés : közeledésben, azaz a tanár 
„leszállásában“ nyilvánult meg. A diák és a tanár viszonya erősen 
personális jellegű lett, a személyi vonatkozások léptek előtérbe 
(bizalmas beszélgetés stb.). A tanári tekintélyt pedig elővigyázat
lanság volt lerombolni ; a tekintély nem az elefántcsonttoronyba zárt 
ismeretlenséget jelentette a diák számára. A diák és a tanár viszonya 
ideális, vagyis a tanár erkölcsi és szellemi felsőbbrendűség, a tudo
mányos ismeretek — lehetőleg személyi gyarlóságokon felül álló — 
reprezentánsa a diák szemében. Útmutató, ideális példakép. A diák 
szemében a tanár és tárgya egybeesik. A tanár ideális tekintélyének 
csökkenése, megsemmisülése tárgyáét is jelenti. A diák lelke így 
könnyen kicsinylő akartalanságba hull vissza. Nemcsak a diák és a 
tanár viszonya változott meg, hanem a tanár és a szülő viszonya is. 
A szülő is a korszellem hordozója. Lelkében öntudatlanul is erkölcsi 
értékválságok korát éli át. A kényszerítő gazdasági körülmények súlya 
alatt, a nevelést a formális eredmény, az ú. n. existentiális szempont 
alapján nézi. Az iskola költséges, elkerülhetetlen, szükséges ismeretek
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otthona. Az ő életét nem váltotta meg műveltsége a rosszabb élet- 
körülményektől, s az érvényesülés útján a mély, igaz szellemiségen 
kívül eső rugók és indítékok hatottak. Nem az ifjúság, hanem a szülők 
generációja ábrándult ki az iskolából. Viszont, mint elején írtuk, 
mindent a jövőtől vár, amit tőle megtagadott a sors. Ebből, valamint 
a gyermekistenítésből képződött ki egy egységes front, amely a diák 
végtelenségig való pártolásával a tanár ellen alakult ki.

Sohasem lehetett annyit hallani, mint ma, hogy a szülő fiával 
kapcsolatban a tanár jóindulatára appelláljon. Közreműködik itt az, 
hogy a gyermek előrehaladása a gazdasági kérdés szempontjából egy 
családra elhatározó lehet. Ma csökkent azoknak a szülőknek a száma, 
akik a szigorú igazságot ismernék el a tanár legnagyobb jóindulatának. 
Pedig nincs mélyebb és nagyobb jóakarat a tanár részéről, minthogy 
napvilágra segítve tanítványában lelkének igaz, mély valóját : meg
m utatja benne, emberi értékeiben, lehetőségeiben az igazságot. 
Sokkal több szeretet kell ehhez, mint téves álmokba ringatva saját 
meghasonlásáig vezetni az ifjúi lelket. A szülő és a tanár pedig csakis 
egymással párhuzamban, egymást segítve működhetnek, de elvben 
sem, gyakorlatban sem egymás ellen. Legvégső csapás azonban a 
tanári tekintélyre és hivatásra az, ha a szülő támadólag lép fel ellene, 
mintegy hátvédül gyermekének.

Akaratneveléshez hozzátartozik a testnevelés is. A korszellem 
sportja részint jelige, d iv a t; részint proíesszionátus-rekord. Főjellem
vonása a huszadik század sportjának az, hogy tenger nézőből s kevés 
szereplőből áll. Az iskolának óvakodnia kell a rekordneveléstől. Itt 
valóban tömegnevelésre van szükség — minél erőteljesebb általános 
eredménnyel. Az iskola sportjának nem szabad felednie, hogy a sport 
legtisztultabb megtestesülését képviseli: addig erősíteni a testet, 
ameddig magasabb, fejlettebb, egészségesebb életegysége megkívánja.

Néhány vázlatos összefüggés a korszellem és a nevelés között. 
A korszellem sok eredő összetétele, de a legizmosabb szál benne az 
emberi lélek. A nevelés a korszellem tükörképe, viszont a korszellem 
a nevelt egyéniségek — a társadalom eredője. Mégsem circulus vitio- 
sus ; mert a nevelés eszközei lehetnek, sőt legyenek is korszerűek, 
de a nevelés célja kívül esik a koron. Hiszen célul a kor fölött álló 
örök életideált tűzi ki — a tökéletes ember nevelését. E munkája 
örök fejlődés jegyében történik. A mi korunk szellemében sok a szo
morú, sok a visszaeső ; s a középiskola nem tehet mást, minthogy e 
korszellemet, kapuin belül, az egyén bensejében igyekszik átformálni 
s nevelni, úgy amint küldetése rendeli. •

Karcag. Dr. Vályi Armand.
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A  nevelés forradalma és a középiskola.
A forradalom szót azért használom, mert ezzel tárgyamat 

szűkíteni kívánom : hadd keressük ki a pedagógia elmélkedői közül 
azokat, kik többet akartak a mindennapi rendszerező, vagy reformáló 
munkánál; akik koruk nevelését, vagy teljesen új alapokon akarták 
felépíteni, vagy pedig — az elkeseredett kritika, túlzó pesszimizmus, 
estleg az irónia eszközével — a réginek minél gyökeresebb és gyor
sabb megváltoztatását tűzték ki célul.

Elég messzire pillanthatunk a múltakra. Megtaláljuk a revo- 
lúció hangját Luther-nél, kinek nyers komolysága mellé Rabelaist 
állíthatjuk, a „Gargantua“ és a „Pantagruel“ szerzőjét, a kritika és 
gúny nagymesterét. Majd az előkelő Montaigne meglepően modern 
gondolatai tűnnek fel,, és így érünk Rousseauhoz. Az ő szerepét kissé 
túlbecsülik. Tagadhatatlan, hog}r benne minden forradalmi vonás 
megtalálható. Az állam és társadalom viszonyának új felfogása, 
következésképpen a fennálló rend megdöntésére irányuló törekvés 
vezeti őt a nevelés egészen eredeti ideáljához. Az ifjúság önmagában 
rejlő értékeit, az individualitás követelményeit, a közvetlen élmény- 
szerű ismeretszerzést, a szabad tárgyválasztást prédikálja. Kolosz- 
szális gondolatainak utórezgései kicsendülnek Marx és Engels tanai
ból csakúgy, mint Tolsztoj Leó utópisztikus kísérleteiből a jasnajapol- 
janai parasztiskolában. Az ő tanítványa a nagy Pestalozzi s több- 
kevesebb hatása minden forradalmár lélekben felismerhető. De — 
amint Pestalozziban is épp azok a vonások a legértékesebbek, melyek 
őt Rousseautól különböztetik : a gyermekiélek alapos ismerete, követ
kezőleg a módszer realitása, s nem utolsó sorban a nevelő emberi 
arca, etikai értéke — épúgy különböztethetjük meg az újabbkori 
forradalmi törekvésekben is a pusztán intuitív, tévelygő és tévedése
ket népszerűsítő elméletektől azokat, amelyek tudományos alap és 
szakismeret nélkül legalább nem szűkölködnek. Ezért nem helyes 
az újabbkori reformtörekvéseket is unos-untalan Rousseauig vissza
gombolyítani. Ha már ősöket keresünk, azokat nem annyira szemé
lyekben, mint inkább szellemi áramlatokban találjuk meg. A fel
világosodás korának, a természettudományok kibontakozásának s 
legújabban az emberi érdeklődés introversiójának: a lélekbúvár
latnak tulajdonítjuk e törekvések értékesebb csoportját.

De előbb hadd lássuk az értéktelenebbet. Néhány elszánt laikus, 
a tudatlanság arrogánciájával, szörnyű bűnöket olvasott a meglévő 
(ma már jogosan elavultnak mondható) nevelési rendszer fejére : 
hallgatóságul természetesen sohasem a szakköröket, hanem mindig 
a naiv közönséget választván. Volt idő, amikor majdnem minden 
írni-olvasni tudó ember a nevelést reformálta, s ez a paradox forrada
lom nyomásával épp az irányító köröket ejtette meg, úgyhogy a 
felülről alázúduló reformáradattal szemben épp a tanárság tartóz
kodóbb magatartása jelentette a mérsékelő ellentállást. Ki'ne emlé
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keznék Ellen Key svéd írónő 1902-ben megjelent Das J  ahrunderl 
des Kindes című munkájára, mely olyan mozgalmakat indított meg 
az egész világon, hogy azokat ezzel a mondattal jellemezhetnők: 
a gyermek nyilvános és hivatalos imádása. Ő az eddigi nevelést 
bájosan „der vieltausendjährige Schlendrian“-nak (sokezeréves vak 
szokásnak) nevezte. Mint jellemzőt, említsük meg Gustav Wyneken 
nevét, kiről egyik kortársa így vélekedik : „psichopatával van dol
gunk, mindenesetre szellemileg nagyképességű s épp ezért roppant 
veszélyes beteges hajlamúval“ — s aki tényleg a büntetőbíróság elé 
került túlzott ifjúságszeretete miatt. De azért megalapította az első 
„freie Schulgemeinde“-t, a németországi Wickersdorfban. Abból indult 
ki, hogy a család, mint nevelő tényező, elavult s csak káros egoizmusra 
vezet. (Familienegoismus.) Az ő intézetében az ifjak önmagukat 
nevelik a teljes szabadság nevében : csak természetes, hogy a latint 
és a görögöt törölték a tárgyak sorából (helyük ezentúl legfeljebb a 
szanszkrit mellett lehet az egyetemen). Főtárgyaik : a mathematika, 
természettudomány, szociológia és kultúrtörténet nevelik majd az 
ifjúságot a kollektív egységhez való teljes odaadásra, szigorúan 
tudományos-világnézeti alapon.1

Fölösleges említenem is, hogy Németországban (t. i. a wei- 
mariban) egyesületbe tömörültek „Bund entschiedener Schulrefor
mer“ néven. Ezekhez sorolhatjuk még az ú. n. szociáldemokrata 
pedagógusok tarka sorát, kik szintén a weimari Németországban 
tevékenykedtek, no meg a vörös Bécsben; Franciaországban és 
Amerikában ma is szép számban találhatók.

Az értékesebb csoportból először a svédországi Nääs község 
Slöjd-iskoláiát emeljük ki, mely Abrahamson alapítása (1872). Az 
indusztrializáció rohamos terjedésével ennek szolgálatába akarták 
állítani az iskolát is : bevezették a kézművességet a rendes tantár
gyak közé. Fordítva történt : az indusztria lett a nevelés szolgálója, 
s ez a gondolat egész Európa minden népiskolájába eljutott és tanyát 
ütött.

Aztán az olasz Maria Montessori gyermekkert-metódusa követ
kezett, a gyermeki tevékenység elve. (Nem akarom a ragadós „ön- 
tevékenység“ szót használni, mert csúnya és magyartalan, a német 
Selbstätigkeit szolgai fordítása.) A játékos tanításban felszabadul 
a gyermeki kezdeményezés, a gyermek lelkivilága a maga valójában 
bontakozik ki s mint egy természeti jelenség, figyelhető meg. Tessin- 
ben (Svájc) próbálták ki 8—14 éves gyermekeken a montessori- 
metódust, meglepően jó eredménnyel. Svájc és Itália iskoláiban 
nagyon elterjedt, s hatása az egész világ alsófokú nevelésében szembe
tűnő. Érdekes forradalmár a híres belga ideggyógyász Ovidé Decroly. 
Hosszas kísérletezés után, amellyel páratlan praxist szerzett az abnor
mális gyermekek lélektanában, módszereket dolgozott ki ezek taní
tására. Bövid írásbeli próbák (ú. n. tesztek) segítségével típusok

1 Sturm és Trotzendorf humanisztikus rendszerének forradalmi elfajulása.
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szerinti osztálykategóriákat állít fel, s ezek helyességét alapos meg
figyeléssel ellenőrzi. Minden gyermeket a maga speciális osztályában 
helyezel s a típusnak megfelelő módszerrel tanítja.2 Adolphe Feriiére 
szerint jobb eredményt ért el, mint a brüsszeli népiskolák a normális 
gyermekekkel. Ezen felbuzdulva 1907-ben megnyitja iskoláját nor
mális gyermekek számára, s azóta a decroly-módszer egész külön 
kis tudománnyá fejlődött.3 Külön fejezetet lehetne szentelni az 
amerikai nevelési mozgalmaknak. Mint kulturális téren általában, a 
pedagógia terén is kölcsönvett hatások fejlődtek itt „világrekord“- 
méretekig. Elég egy pillantást vetnünk az amerikai „modern“ és 
„legmodernebb* iskolák (mint pl. a fairhopei „School of organic 
education“) harsogó reklámjaira, egymást túllicitáló és mindent- 
ígérgető prospektusaira, hogy megítélhessük a tengerentúli előre
haladottság értékét. S ezek valóban még jobbak a hagyományos 
nagyvárosi „iskola-áruházaknál“, ahol harminc emeleten mindent 
megszerezhet bármelykorú tanuló a legrövidebb idő alatt, a leg
olcsóbban.4 Hogy e derék üzleti vállalkozás „vezérigazgatója“ azelőtt 
sertésnagyvágó volt, s hogy a tanszemélyzet 60%-ának nincs tanári 
diplomája, ilyen bagatellekkel nem törődnek a szabadság honában.

Csodálatos, mégis éppen amerikai pedagógusok adtak hatalmas 
lökést a komoly tudományos forradalomnak. Stanley Hall „Adoles
cence“ című munkájával (1904) a tudományos vizsgálat eredményeit 
az intucióval egyesítve, a gyermekpsychológia új alapjait rakta le. 
Vele együtt Thorndike, Sandiford a nevelés lélektanának kutatói, s 
rajtuk kívül még hosszú sora a tudósoknak. Adataik, kísérleteik 
fontos szerepet visznek az ú. n. „experimentális psychológia“ kiala
kulásában és döntő hatással vannak e tudományágnak Európában 
végbemenő fejlődésére is. Mindnyájuknál jellemzőbb azonban John 
Dewey igazi amerikai alakja. 1896-ban tűnik fel a chicagói egyetem 
mellett alapított kísérleti iskolájával ; elve az, hogy a tanulót a 
szociális élettel szerves összefüggésben, hasznos tevékenységben kell 
nevelni, ügyelve arra, hogy jó ösztönei ad optimum kifejlődjenek, 
de lehetőleg spontán, külső beavatkozás nélkül. Műveit, rendszerét 
az egész világon tanulmányozzák s mély hatással volt a cselekvés 
iskolájának két apostolára : a svájci Claperéde-re és Ferriér-re. 
Az első az alapítója, a második híres professzora a genfi „Institut J. J. 
Rousseau“-nak. mely intézet teljesen a modern eszmék szolgálatá
ban a svájci tanárság pedagógiai továbbképzésére alakult 1912-ben. 
Mi magyarok büszkén emlegetjük Nagy Lászlót, ki az általános 
európai áramlatokat messze megelőzve nálunk első úttörője volt a 
gyermektanulmányozásnak.

2 A. Feriiére : „ L’ecole active“ , 1927. Genf.
3 Szabad munkacsoportokat (équipes) alkot 4—-6 tanulóból; a munka 

idejét és tárgyát is rájuk bízza. Az irányítást lehetőleg nem a tanító, hanem 
a legkiválóbb tanuló végzi, mint csoportvezető. (L. A. Hamáide: „La 
Méthode Decroly“, Bruxelles 1923.)

4 „Politik und Pädagogik im Ausland“, Bd. 3. Leipzig, 1931.
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Ideje, hogy némi rendet próbáljunk teremteni ebben a vázlat
szerű s igazában csak néhány jellemző nevet és adatot tartalmazó 
felsorolásban. Szándékosan nem részleteztem t. i. az egyeseknél 
található jellegzetes elvi, vagy módszeres kérdéseket, hogy most 
egyszerre adhassam képét annak az iskolának, melyre mind
nyájan törekednek, mely mint ideál ott lebeg ma már a hiva
talos tényezők szeme előtt is, a népiskolát illetőleg 100%-os, 
a középiskolára nézve valami 50%-os megoldás formájában. Lényegé
ben egy az ez iskolaideál — hívják bár ,,Arbeitsschule“-nak (munka
iskola), „Tatschule“ (cselekvés iskolája), „Ecole active“ (tevékeny 
iskola), „New School“ (új iskola), „School of to morrow“ (a holnap 
iskolája) stb. Alapelveik négy fontos psychológiai tétel körül csopor
tosíthatók :5

1. A gyermeki lélek tevékeny lendülete, röviden életiram 
(Lebensschwungkraft). Nem új felfedezés ez. Nietsche „Wille zur 
Macht“-ja, Bergson „Elan vital“-ja, szóval az intuitív filozófia régi 
megérzése : az érzelmi-akarati-értelmi és organikus életenergiák 
egysége s ennek beállítása a természettudományi actio-reactio-elv 
hatáskörébe. Az eredmény : az életenergia spontán módon nyilatkozzék 
nieg. Kívülről csak károsan befolyásolható. Hatásának sikerét a jókedv, 
jóérzés, sikertelenségét (vagyis a külső reactio győzelmét) a rosszkedv, 
rosszérzés kíséri. („Videor meliora proboque, deteriora sequor“ idézi 
Fernere a Confessiones-ből.)

2. A haladás törvénye,6 mely a nevelés legfőbb céljaként az élet
iram fokozását tűzi ki. A külvilággal érintkező egyén minden hatásra 
bizonyos belső reakciót mutat, melynek pontossága a gyakorlat és 
az alkalmazkodás (Anpassung), s végül a teljes beidegződés által a 
tökéletesség fokára jut, tudatalattivá válik, s ezáltal új beidegződés
nek ad helyet. A külső hatásokkal szemben így egyre jobban meg
védett egyén alkotási lehetőségei egyre tágabb körökben érvényesül
hetnek.

3. A biogenetikai törvény, mely az ontogenia (egyedi fejlődés) 
és a philogenia (fajfejlődés) parallel-voltát mondja ki — feltétele
sen érvényes a szellemi fejlődésre nézve is. Ezt a herbarti gondolatot, 
különösen az amerikaiak fejlesztik tovább s általa nyert a nevelés 
terén különös előjogokat az ősfoglalkozások három fajtája : a kéz
művesség, a földművelés és az állattenyésztés.

4. A lélektani típusok rendszere. Ilyen rendszert egymástól füg
getlenül többen alkottak : a sok közül a svájci Jung7 felosztását 
tekintsük át. Szerinte a lelki funkciók négy főirányában a gyermek
sereg négy lelki típusra osztható : a) értelmi, b) érzelmi, c) érzékelő és 
d) megérző v. intuitív típus. (Denk-, Fühl-, Empfindlings-, und 
intuitív Típus). A gyermek fejlődésében ez a négy típus váltja egy
mást : majdnem egybehangzó megállapítás szerint kb. így : 1.-től

5 Ferriér i. m.
6 Ferdére : „La Lói du Progres“ , Genf, 1915.
7 „Psychologische Typen“, Zürich, 1921.
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6. évig : érzéki, 6.-tól 12.-évig : érzelmi (konvencionális, vagy utánzó 
tipusj, 12.-től 18. évig : intuitív, végül 18.-tól 24. évig értelmi a domi
náns irány.

Ezek volnának az alapelvek, s most lássuk a kivitelt, a módszert- 
Természetesen a nevelő-tanítás középpontjában a munka, éspedig 
elsősorban, de nem kizárólag a kézimunka áll. Es itt fontos meg
különböztetésül : munkának csak a spontán, akarati tevékenységet 
nevezzük, s nem tartozik ide a külső kényszer, vagy irányítás által 
létrejött munka. Kimeríthetetlen bőséggel sorolják fel a kézi- s a 
vele kapcsolt szellemi munka előnyeit és sokoldalú hatásait. Nem fog- 
lelkozhatom itt ezekkel, mert hogyan jelemtsem ki például Dewey-ve 1, 
vagy C.laperéde-úe\,s hogy az értelmi és akarati erőket mily mérték
ben fokozza, vagy hogy a morális és szociális fejlődésre mily pótol
hatatlan hatású, ha nem tudom bizonyságul elsorolni érveiket, 
melyek köteteket töltenek meg. Inkább nézzük az alkalmazás minő
ségét. Ez sem lehet formális, vagy külső, hanem csak olyan, mely a 
gyermek spontán szükségleteit kielégíti. Tehát a munkálkodás 
optimális feltételeit igyekezzék a tanár megteremteni, úgy és akkor, 
amint azt a gyermek önként kívánja, vagy értékét felismerve, akarja. 
Persze, amint e gyönyörű elveket a gyakorlatban elképzelik, sőt 
iskoláikban meg is valósítják, abban sok túlzás és egyoldalúság 
érvényesül, amely mosolyra késztet. De ne legyen fölényes ez a 
mosoly, mert bizony akaratban (és anyagiakban) ők jóval előttünk 
járnak. Nézzük csak : a 8—10 éves gyerek próbálkozik s küzd a kézi
munka nehézségeivel úgy, ahogy tud. A nevelő csak akkor lép közbe, 
ha felesleges tévelygésektől akarja mentesíteni. A jóérzés csak annak 
a munkának a gyümölcse, amelyet a magunk erejéből, önállóan 
vittünk végbe ! Mire felserdül, még a legügyetlenebb tanuló is tudjon 
legalább egy mesterséget. Leginkább az asztalosipart ajánlják, de a 
nemes bádogos-, cipész-, kovács-, nyomdász-, könyvkötő- és kefekötő 
ipar mestereit is, úgylehet nemsokára kollegaként üdvözölhetjük 
katedráinkon. Azaz — hol lesz már akkor a katedra? hiszen pl. az 
amerikai Taylor — szisztémát követő iskolákban tanterem helyett 
a műhelyek minden fajtája, gyűjtemények, laboratóriumok stb. 
találhatók. Padok csak a színházteremben, vagy a szabadtéri színpad 
nézőterén vannak, helyettük munkaasztalokból, könyvespolcokból 
és szerszámszekrényekből áll a bútorzat. A falakon jó műremek- 
reprodukciók, szemléltető táblák, képek. Óriási ablakok, üvegfalak, 
virágok, sok levegő, a munka vidám zaja, nevetés..., de álljunk meg, 
mert csábít az alkalom, hogy párhuzamot vonjunk a mi öreg iskolánk 
és a „Project Method“ között ! (És miért hasonlítsuk össze az ábrán
dot a valósággal?) Természetesen az új iskola elképzelése szerint sem 
választ a gyermek rögtön egy mesterséget. Hol ebbe, hol abba kap bele, 
korlátozni itt sem szabad. Idővel úgyis kialakul érdeklődésének 8

8 J. Dewey : „School and Society“ 1898. Néni. „Schule u. öffentliches 
Leben, Berlin, 1905. E. Capaiéde: „La Psychologie de 1’ enfant“. Genf, 1920.
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iránya, s akkor majd kiköt egy mesterségnél. Meghaladná munkám 
keretét, ha részletezni akarnám, hogyan kapcsolódik a manuális 
munkához, mint gerinchez a különböző tantárgyak rendszere ; 
történelemben, nyelvben, mathematikában stb. hogyan jut el a 
tanuló a tanmenetben mégis csak óhajtott fokig. A részletes metodikai 
kidolgozással az említett írók egyelőre még adósok maradtak.9

Hadd zárjam fejtegetésem ezen részét azzal, hogy a forradalmi 
új iskolának ez a 100%-os típusa Európában mindenütt megbukott, 
vagy házasságot kötött a régi irányzat rendszerező és fegyelmező 
módszerével. Egy új tudományágnak, az experimentális psychológiának 
pedagógiai túlzásai mutatkoznak i t t ; de az elméleti pedagógiában 
a természetes evolúció útján közben mégis csak kifejlődött az experi
mentális, vagyis kísérleti pedagógia s le tt útmutatója és mérőeszköze 
az újkori nevelés komoly fejlődésének.

A természettudományi kísérletezés módszereit Wilhelm Wundt, 
a nagy német lélekbúvár plántálta a lélektan területére.10 Ő alapítja 
1870 körül az első psychológiai laboratóriumot s ebből fejlődött ki 
a lipcsei „Institut für experimentelle Psychologie“ s ennek mintájára 
keletkezik a laboratóriumok sora az egész világon. Megindul az út
törő munka : iskolai tömegkísérletek, adatok gyűjtése, megfigyelés, 
vagy egyszerű kérdéspróbák (tesztek) útján, kérdőívek, psycho- 
grammok, szellemesen megszerkesztett készülékek segítségével. Ismét 
két német : Ernst Meumann és August Lay nevéhez fűződik az új 
tudományág rendszeres kidolgozása az elméleti pedagógiában. 
Meumann „Vorlesungen zur Einführung in die exper. Päd.“ (Leipzig 
1907) és Lay „Die exper. Didaktik“ (Leipzig, 1903) című munkája 
szolgáltatja az alapot a munkaiskola életképes megoldásához. Hatá
sukra fejlődött ki az egyébként önálló amerikai irány. Stanley Hall— 
John Dewey—Taylor—Thorndike—Sandiford munkája az új amerikai 
pedagógia, melyet G. Grunwald psychotechnikai pedagógiának nevez. 
Ez ismét visszahat Európára s indukálja a mozgalmak és próbál
kozások hosszú sorát, melyek már szemünk láttára folynak le hazánk
ban csakúgy, mint külföldön.

A pedagógia nagy revolúciója tehát itt van, tart most is és erős 
térhódítása főként az alsófokú oktatás terén észlelhető. De kétség
telenül hatott már a középfokon is, bár teljes diadalt csak két állam
ban aratott : Amerikában és Szovjet-Oroszország'ban. Nem vélet
len ez. A középiskola kultúrértékeket ad át a következő nemzedék
nek. A nemzedékváltás szigorú folytonossággal, egyenletes ritmusban 
folyik, akár az élet maga s ez megszabja a középiskola fejlődését is. 
I tt  a revolúció evolúcióvá csendesül. Ez a folytonosság csak ott 
szakadhatott meg, ahol az államalkotó népnek nincs jellegzetes

9 A „Bureau International d’Education“ legújabb kiadványa „Le 
travail par équipes á l’école“ (Genf, 1935) címmel részletesen foglalkozik 
a csoportokban való szabad munka módszerével. (Piaget, Petersen, Cousinet 
stb. értekezései.)

10 G. Grunwald : „Die Pädagogie des 20-ten Jahrhs.“ Freiburg, 1927.
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kultúrája, vagy ott, ahol ezt a századok műhelyében ötvözött nem
zeti kincset vandál kezek megsemmisítették. De ahol ez a kincs 
megvan, ott a nemzeti élettel együtt alakult ki és soha sem azzal 
szemben. Ennek a nagy kultúrértéknek egy része a neveléstudomány. 
Kibontakozásában fokról-fokra követte a nemzeti társadalom fej
lődésmenetét. Hol az iskola társadalomformáló hatása lép előtérbe 
(mint. pl az újkori nevelés első korszakában), hol pedig az iskola 
vesz át formáló hatásokat a társadalomtól (mint a legújabb korban 
történik). De a nevelés és a társadalom — akár a tudomány, akár 
az élő valóság — egymástól elválaszthatatlanul, közös ritmussal 
és pályán haladnak. Igazolásul a fascismus és a hitlerizmus szocio
lógiájának és pedagógiájának együtthullámzása szolgáljon.

Mi legyen tehát a magyar tanár álláspontja? A revolúciószerű, 
sokszor meggondolatlannak bizonyult reformáló láztól féltjük a 
munkánk folytonosságát, de elzárkózzunk-e ezért az ősi passiv resis- 
tencia bástyái közé? Vagy hatra-vakra kapjunk fel mindent, ami új, 
s hajrá ! hadd folyjon a tevékenység a kötetlenség jegyében és a 
tanári munkának a gyermeki önkény alá rendelésével?

A nélkül, hogy foglalkozni kívánnék a pro-, vagy contra kérdésé
vel, biztosan számítok minden kartársam helyeslésére, ha megállapí
tom : ne mondjunk ítéletet arról, amit nem ismerünk.

Mindenkinek egyéni ítéletétől függ, hogy az új módszertani 
eljárások közül melyiket találja elvetendőnek s melyiket jónak. 
De ha van olyan, melyet hazai viszonyainkban alkalmazhatónak 
tart, kérem, ne restellje megpróbálni, tanulmányozni s azután mond
jon ítéletet róla ! A következőkben e modern gondolatok közül azt 
a hármat vázolom, amelyek a legkevésbbé idegenek a mi számunkra. 
Ilyen először a

Gyüjtőnapló. Ez a rendszer a tanulók gyűjtési szenvedélyét 
használja fel. Mindent szívesen gyűjt a gyermek : képet, tárgyat, 
ásványt, növényt, régi pénzt stb. De nem is a gyűjtemény a fontos 
(mint pl. a régi növény-, vagy ásványgyüjtűsnél), hanem az, hogy 
mindezeket egy naplóba beírja s rövid jellemzést fűz hozzá egy
két mondatban. Először rendszertelenül, aztán a haladás foka szerint 
egyre jobban szelektálva, osztályozva. A történelem, földrajz, 
természetrajz, nyelvek oktatásában ezen az úton könnyen belopózik 
a való élet a könyvek és a tanári előadás szavai közé. A hangsúly 
nem a gyűjteményen, hanem a) a tárgyak tüzetes megvizsgálásán,
b) jellemzésén és végül c) rendszerbeillesztésén van. Ez az analizáló 
— agnoszkáló — szintetizáló folyamat kitűnő észképző hatású 
mindazok szerint, akik kipróbálták.

A második az exact bírálat és statisztika módszere, a tesztek. 
Rövid kérdésekből álló írásbeli feleletpróbák. Különböző formáik11

11 A példák egy részét Pénzes Zoltánnak a salgótarjáni gimn. 1934/35. 
értesítőjében megjelent „Az osztályozás és az amerikai ismerettestek“ című 
értekezéséből vettem. L. még Baranyai Erzsébet: ,,Az amerikai tesztekről“ 
c. értekezését (Magy. Paedagogia 1930. évf.).
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közül lássuk azokat, amelyek leginkább m utatják e próba sok
oldalúságát :

a) igaz-hamis teszt. A tesztben rendszertelenül egymásután rövid 
mondatokban igaz és hamis állítások következnek. A tanuló +  vagy 
— jellel tünteti fel ítéletét minden tétel mellett. Pl. (IV. o. földrajz). 
A mészkő vulkánikus kőzet. A dunántúli lössz magassága 30—60 cm. 
(10—15 hasonló tétel).

b) kérdés-feleletpróba. Rövid, tömör feleletet kíván, szabatosan 
megfogalmazott kérdésekre. írásbeli feleltetés formájában nálunk 
régen ismeretes. Pl. (III. o. fizika). Mi a fajhő? ■— 10° C. hány R. és 
hány Fahrenheit-fok? Vagy (IV. o. történelem) Egyiptom három 
fővárosa? — Kf foglalta el Jeruzsálemet, mikor? — Ki szervezte 
meg a perzsa birodalmat?

c) kétágú teszt. (III. o. magyar nyelvtan.) A főnévi igenév
lehet okhatározó) (Mi magyarországban élünk.
lehet célhatározó( (Mi Magyarországon élünk.
| Ha a főnévi igenév tárgy, kap ragot.
í Ha a főnévi igenév tárgy, nem kap ragot. — A helyes állítást 

alá kell húzni.
d) szövegkiegészítő teszt. Kihagyásos szövegben a helyes szókat

kell beilleszteni. Pl. (III. o. fizika) Olvadási hő az a .......... . amely
........................a n y ag o t................ változtat. — Ha a gőz munkát vég
zett, hőmérséklete............ . neve............ — gőz. (15—20 hasonló tétel.)

Van még asszociáló, szókikérdő, értékelő, karakterizáló stb. 
teszt, és mindenki maga konstruálhat céljainak megfelelő új formát is. 
Hogy hány tételből álljon a teszt, azt a tárgy természete és a teszt 
formája dönti el.

Kripóbáltam a tesztek több fajtáját a III. o. fizikatanításban 
és a következő előnyeit láttam : 1. egy 10—15 tételes teszt megoldása 
maximum ugyanannyi percet vesz igénybe. A gondosan összeállított 
tételeket az összefoglalási órát követően lehetőleg új szempontok 
szerint csoportosítva adjuk a tanulók kezébe. A névvel ellátott sok
szorosított ívekkel más dolguk ne legyen, mint a rövid jelek, szavak 
beírása. 10 perc a latt egy 10 tételes teszttel az egész osztály „le
felel“ . 2. Nagyon egyszerű pontozási eljárás12 segítségével meglepő hű 
képet ad a tanulók szellemi színvonaláról, tudásáról, így az igazságos 
osztályozás fontos tényezője. 3. Megbízhatóan mutatja, hogy a 
feldolgozott anyag jól megfogant-e, elárulja az esetleg gyengén 
sikerült részeket (egyes kérdésekre nagy % rosszul felel). Persze a 
hibának nem szabad a kérdésben lennie. Ezért nagyon fontos a 
szabatos fogalmazás. Pl. erre a kérdésemre : miért indul meg a víz 
forrása 100° C.-on? a legtöbb tanuló felelete: mert ez a víz forr- 
pontja ; holott én ezt vártam : mert a vízgőz nyomása 100° C.-on 
1 atm. Nyilván a kérdésben volt a hiba, amit a kikérdezés igazolt is.

12 A pontszám legegyszerűbb megállapítása e képlet szerint történik : 
P = J —R Y2K  ahol J a jó-, R a rossz feleletek, K a kihagyott feleletek 
száma. (Bővebben Pénzes Z. i. m.)
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A jól megszerkesztett teszt azonban pontos és megbízható statisztika, 
mellyel a tanár a tanulósereget, no meg önmagát is, állandó ellenőrzés 
alatt tarthatja. Különösen ajánlható nagylétszámú osztályokban.

Végül következik a csoportos szabad munka módszere. Ez a leg
újabban is nagy vitát okozó eljárás nálunk a term.-tudományok 
alsófokú oktatásában (módosításokkal) lelkes alkalmazókra talált.13 
A szaklapokban olvasható ellenvetések ellenére a tanulók otthoni 
manuális foglalkoztatását nyugodtan vehetjük alapul. Az általuk 
gyűjtött és otthon készített felszereléssel 2—3 hetenként ta rto tt 
munkaórák adják az irányítást, a többit elvégzi a gyermeki lelemé
nyesség. A gyermek utánzó ösztönét, játékos hajlamát és kíváncsiságát 
használjuk ki, midőn nagyon kis buzdítással rákapatjuk őket, hogy 
az egyszerű eszközöket, gépeket stb. otthon elkészítsék s azzal 
játszanak. A kiégett villanykörtétől a cipőkrémes dobozig mindent 
felhasználnak. Találékonyságuk, ügyességük, buzgalmuk bámulatos, 
s csak nagyon csekély tanári buzdításra, útbaigazításra van szükség, 
hogy minden gyermeknek valóságos kis laboratóriuma legyen, mely
ben a desztilláló készüléktől a Galván-telepig minden megtalálható. 
Sok szülő panaszkodik, hogy gyermeke egész nap fúr-farag. Ezt a 
panaszt azonban jól esik hallani. És ha az eszközök bemutatása 
el is vesz 10 percet egy órából, ez a veszteség bőven megtérül, mert 
hiszen a tanult anyag ismétlése történt meg. Viszont igaz, hogy a 
tanítási anyag irgalmatlanul szelektálódik. Ami még emlékeztetett 
a könyvtudásra, absztrakt fizikai fogalmaknak e korban megemészt
hetetlen definiciójára stb. — az most mind helyet kell, hogy adjon 
annak, amit a gyermek otthonából, utcáról, utazásról, kirándulásról, 
szóval: az életből hoz magával. Egyet azonban meg kell jegyeznem. 
Tartsunk munkáltató órát minél gyakrabban, ott ismerje meg min
den gyermek tanulótársai eszközeit is. De maradjon ez a munkaóra 
inkább csak játék ! Quantitativ méréseket a tanár vezetése mellett 
csak a pontos iskolai műszerekkel lehet és érdemes végeztetni.

De talán elég is volt a tallózásból. Sok ötlet, egészséges eszme, s 
a gyakorlatban már eddig is jól bevált módszertani eljárás, mely elő
ször elfogult és forradalmi hangú írásokban látott napvilágot, ma 
már nélkülözhetetlen eszköze a korral haladó tanárnak. Igaz, hogy 
minden jó tanár született psychológus és született nevelő. De ez nem 
elég. Nem elég különösen napjainkban, amikor a gyermeknevelés 
és a szociális fejlődés imént vázolt szinkronizmusa csak az elméleti 
neveléstudományra áll, a gyakorlat — be kell látnunk — bizony 
elmaradt, és elég messzire, a modern követelményektől. Miért 
nem kezdeményezzük mi, a nevelés szakemberei a korszerű újításo
kat? Miért nem eszmélünk rá mi a szakadásra, amely a haladó élet 
és az el-elmaradozó iskola között egyre szélesebbre nyílik? Restel- 
jük, vagy nem merjük megtenni?

Nem térhetünk ki előle : az élet követeli !
Debrecen. zágoni Barra György.
13 L. pl. Matzkó Gy. : ..Kísérletező fizikatanítás“, Szeged, 1933.
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Az önképzőkörök hanyatlásának megakadályozása.
Az ifjúsági önképzőkörök a múlt század első felében keletkeztek 

nálunk a protestáns iskolákban, azzal a nemes célkitűzéssel, hogy 
tagjaik nyelvünket és irodalmunkat műveljék, az iskolában szerzett 
ismereteiket önálló szellemi munkával gyarapítsák, s akkor még 
nagyon magukra hagyott íróinkat könyvek vásárlásával és folyó
iratok járatásával támogassák. Az önképzőkörök lettek az akkori 
ifjúság szellemi küzdőterei, s nem egy jeles írónk és költőnk nyerte 
írói pályáján az első indítást ezekben a nemes szándékú egyesü
letekben. A soproni Evangélikus Líceumi Magyar Társaságban 
pl. Kiss János vett költői szárnyalást, s Döbrentei Gábor szerzett 
tudást és kedvet írói munásságához, mindketten irodalmunknak 
ama korában, amikor „in magnis et voluisse sat e ra t“, a pápai 
Képző-Társaságról pedig tudjuk, hogy Petőfi és Jókai szellemének 
kibontakozását segítette elő. Az önképzőkörök azonban nemcsak 
irodalmunknak ebben a hőskorában töltöttek be nemes hivatást, 
hanem később, a kiegyezést követő évtizedekben is, amikor fejlett 
irodalmi viszonyainkhoz mérten már szerényebb célkitűzéssel működ
tek, teret nyújtva az ifjúság szellemi versenyének, önművelésre s a 
tudományban és szépirodalomban való elmerülésre buzdítva a tago
kat. A bennük rejlő értékes nevelő erőt a protestáns iskolák után 
más iskolák is felismerték, s ezért a múlt század végén már miniszteri 
rendelet tette kötelezővé az állami iskolákban is az önképzőkörök 
létesítését. Ma már nemcsak a közép-, hanem minden rendű és rangú 
középfokú iskolában megtaláljuk az ifjúság önképzésére szolgáló 
egyesületet.

Az önképzőkörök tehát országszerte elterjedtek, ma is mindenhol 
megvannak és működnek, bár a mind sűrűbben felhangzó pana
szok azt mutatják, hogy csak működnek, de nem virágzanak. Leg
utóbb dr. Péter Zoltán m utatott rá Szemlénk folyó évi márciusi 
számában önképzőköreink hanyatlására, mégpedig nem annyira saját 
tapasztalata, mint inkább tanítványainak írásban adott vallomásai 
alapján. Mindenesetre érdekes eljárás tanítványainktól kérni véle
ményt egv olyan iskolai alakulat működéséről, melyben tanár és 
tanulók közösen végzik a munkát, s tagadhatatlan, hogy bizonyos 
tanulságot is rejt magában egy ilyen írásos vélemény-nyilvánítás, 
mégpedig nem annyira a tanulóifjúság, mint inkább az önképzőkört 
vezető tanár számára, de azért semmikép sem tekinthetjük irányadó
nak egy osztály tanulóinak egy iskolai körről adott véleményét, még 
akkor sem, ha véleményük komoly és megfontolt. Hiszen a tanuló 
az önképzőkörről csak egy-két tanévi működés alapján alkot 
magának ítéletet, s ha abban a két évben, amikor ő mint heted- 
nyolcadosztályos diák működő tagja az önképzőkörnek, ott áldatlan 
állapotok uralkodnak, akkor természetesen kedvezőtlen lesz a véle
mény, amit a kör működéséről nyilvánít. Ezért megbízhatóbbnak
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tartjuk azoknak a tanároknak az ítéletét, akik már hosszabb idő óta 
figyelik, esetleg mint tanárelnökök irányítják is egy-egy önképzőkör 
éleétt. Ezektől a tanároktól is gyakran halljuk, hogy nem az ma már 
az önképzőkör, ami régen, a háború előtti időkben volt. Igaz ugyan, 
hogy nem az az ifjúság sem, mint a háborúelőtti, sőt nem egészen 
azok a tanárok s nem azok az iskolai viszonyok sem, mint az akkoriak 
voltak. De ha megállapítjuk a hanyatlás tényét, meg kell állapítanunk 
okait, s meg kell keresnünk az orvoslás módját is, ha nem akarjuk, 
hogy ez a szépmultú s ma is nemes hivatást betöltő iskolai intéz
ményünk egészen elsorvadjon, vagy csak a kényszer hatása alatt 
tengődjék tovább.

Az önképzőkörök hanyatlása szomorú tény ugyan, de szerencsére 
nem általános. Ismerünk iskolákat, köztük nem egy protestáns iskolát, 
ahol az önképzőkör ma is virágzik, s éppoly áldásosán működik, mint 
évtizedekkel ezelőtt. E sorok írója is abban a helyzetben van, hogy 
nem kell hanyatlást megállapítania annál az önképzőkörnél, amely 
a legrégibb ilyen iskolai egyesület hazánkban, s amelynek e sorok 
írója már huszonhét, illetőleg a hadiéveket leszámítva huszonkét év 
óta vezetője. Ingadozás persze itt is van a munka színvonala tekin
tetében, a szerint, hogy milyen a kör tagjainak szellemi értéke s a 
munkásságban nyilatkozó buzgalma. Ha több a tehetséges és ambi
ciózus tanuló a felsőbb osztályokban, akkor pezsgőbb az élet az 
önképzőkörben, s értékesebb az ott kifejtett munka, viszont ha 
gyöngébb tehetségű tanulók népesítik be a felsőbb osztályokat, akkor 
lanyhul a köri élet, s csökken a végzett munka értéke. Az ifjúság 
azonban változatlanul ragaszkodik nagymultú egyesületéhez, melyet 
valaha diákelődei nem a tanárok ösztönzésére vagy hatóságok paran
csára, hanem saját elhatározásukból alkottak, amelynek levéltára 
apáik és nagyapáik nevét és munkáit őrzi, amelynek nemes hagyo
mányai ma is eleven erővel hatnak, s munkára és nemes versenyre 
sarkalják az utódokat. Bár semmiféle iskolai törvény vagy szabály 
nem teszi kötelezővé a belépést, még sincs rá eset, hogy felsőosztályos 
tanuló alá ne írná a tanév elején azt az ívet, amelyen tagul jelentkezik 
a Magyar Társaságba. Az évi átlag húsz gyűlésre pedig minden eről
tetés nélkül is van mindig elég dolgozat és elég szavaló. Igaz, hogy a 
tagság jogokat és előnyöket is nyújt a tanulónak : használhatja a 
Társaság gazdag könyvtárát, eljárhat esténként az olvasókörbe, ahol 
szépirodalmi és napilapok, valamint tudományos folyóiratok állnak 
rendelkezésére, ahol sakkozhat, dominózhat, újabban már rádiót is 
hallgathat, szóval mint valami kis kaszinóban szórakozhat. Ez mind 
nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúság ma is szereti a 
Magyar Társaságot. A tisztségeket, amelyeket választás útján tölte
nek be, kitüntetésnek veszik, s a velejáró terhet szívesen vállalják. 
Igaz, hogy a választásoknál olykor itt is inkább a pajtáskodás, mint 
a rátermettség dönt, de vájjon nem így tapasztaljuk-e ezt a felnőttek 
egyesületeiben is? S miért várjunk jobbat az ifjúságtól, mint a meglett 
emberektől?
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Az önképzőkörök hanyatlásának okaira már ismételten rám utat
tak, s ezek az okok jól ismertek azok előtt, akik e körök életét figye
lemmel kísérik. Az első ok bizonyára az, hogy megváltozott az ifjúság 
érdeklődésének köre, s azt az energiát, amelyet régebben a szépiro
dalom és a tudományok tanulmányozása vett igénybe, ma főkép a 
sportok művelése foglalja le. Nagyon sok diák többre becsül ma 
valamely sportban egy-egy jó „helyezést“, mint egy „dicséretes“ 
fokozatra méltatott komoly tanulmányt, különösen mikor a társa
dalom felfogása is támogatja véleményében. Megszaporodott az iskolai 
egyesületek száma is, s ez természetesen sok érdeklődést és munkaerőt 
von el az önképzőkörtől. A cserkészet, a belmissziói munka, a zene-, 
gyorsíró, rádió, sakk- és más egyéb kör mind alkalmat nyújt a tanuló
nak öntevékenysége kifejtésére, s ennek természetes következménye, 
hogy mind kevesebb ideje és érdeklődése marad az önképzőkör szá
mára. Az iskolai követelmények is egyre fokozódnak, s ez szintén 
bénítólag hat a tanulók öntevékenységére. Ha mindezt tekintetbe 
vesszük, akkor nincs is jogunk oly nagy önképzőköri tevékenységet 
kívánnunk a mai ifjúságtól, mint á háborúelőttitől, amikor még nem 
vette igénybe annyi más ifjúsági kör idejét, érdeklődését és munka
erejét.

A hanyatlás okainak ismerete megkönnyíti a bajt megelőző vagy 
orvosló intézkedések foganatosítását. Mert abban azt hiszem, min
denki egyetért, hogy mindenképpen meg kell akadályozni ennek a 
fontos rendeltetésű iskolai intézménynek a sorvadását. Ez a feladat pedig 
elsősorban az önképzőkört vezető tanárra hárul s csak azután a 
tanulóifjúságra. A tanárnak kell munkakedvet ébresztenie a tagok
ban, neki kell mindig újabb meg újabb ötletekkel változatossá tennie 
a munkakört, s a már nagyon kitaposott utakról új irányba terelni 
a tevékenység menetét. Őreá hárul az a feladat is, hogy elejét vegye 
a kicsinyes torzsalkodásoknak az apró irígykedéseknek, s magasan 
felülállván a diákság béka-egérharcain, pártatlanul és jóakarattal kell 
igazságot tennie elfogultságra könnyen hajló vitáikban. A szárnypró
bálgatások megítélésében tanúsítson elnéző jóindulatot, szigorúságot 
pedig csak a léhasággal szemben érvényesítsen, kedvet ne szegjen, 
de annál inkább bátorítson, a törekvőkkel és tehetségesekkel szemben 
pedig ne fukarkodjék az elismeréssel. Érdeklődése terjedjen túl saját 
szaktudománya körén, legyen széles látókörű, hogy az ifjúságnak 
sokágú érdeklődésében is tudjon irányt mutatni. Egyáltalában csak 
olyan tanár vállalkozzék önképzőkör vezetésére, aki kedvét találja 
benne, s ambícióját elégíti ki vele, aki a tantermen kívül is örömmel 
foglalkozik az ifjúsággal, s aki iránt az ifjúság is bizalommal van. 
Ezért csak önként vállalkozóval volna szabad betölteni az önképzőkör 
vezető-tanári tisztét, az illető tanárnak pedig több éven át kell élén 
állnia a körnek s irányítani munkáját. Helytelen szokás, pedig tudunk 
rá példát, hogy a tanári karban évről-évre sorban jár a vezető-tanári 
állás, mint a falusi bíróság, s akárhányszor pályájuk kezdetén álló, 
fiatal, tapasztalatlan kollégákra hárul a feladat, hogy hacsak egy
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évre is, ha ímmel-ámmal is elvégezzék a senkinek sem ízlő „opus 
operatum“-ot. De várhatunk-e lelkes és eredményes munkát a 
tanulóktól akkor, amikor maguk a tanárok is csak alkalmatlan 
nyűgnek tekintik az önképzőköri foglalkozást? >„ *

Hogy az önképzőköri munka vonzó és érdekes maradjon az 
ifjúság számára, nem szabad engedni, hogy túlságosan konzervatívvá 
váljék, megmerevedjék. Műsorán természetesen főleg szépirodalmi 
próbálkozások : versek, novellák, továbbá szavalatok, irodalmi és 
történelmi tárgyú tanulmányok szerepelnek, de ezekbe is bőven lehet 
újat hozni, s lehetőleg elejét kell venni annak, hogy a tanulók mindig 
csak a másoktól már jól kitiport úton haladjanak, s csak a mások 
kutatásainak eredményeit ismertessék. Inkább olyan munkát írjanak, 
amelynek saját megfigyelésük, tapasztalatuk, élményük szolgáltatja az 
anyagot, mint olyat, amelynek tárgyát is, gondolatait is jól-rosszul 
megválogatott forrásművekből hordják össze. Különösen értékelni 
kell a megfigyelésben és felfogásban megnyilatkozó önállóságot, s 
elismeréssel kell kiemelni, ahol ez észrevehető. Megfigyelésem szerint 
az ifjúság szépirodalmi tevékenysége a háború óta csökkenőben van. 
Sokkal kevesebb próbálkozás történik ma a vers- és novellaírás terén, 
mint azelőtt. A versek stílusa a modern lírikusok hatását mutatja, 
bár még mindig akadnak, akik a népies költészet formanyelvén és 
ritmusában szólalnak meg költői zsengéikben. A novellákban háttérbe 
szorulnak a régi diákkalandok és az ártatlan, szentimentális szerelmi 
történetek, viszont gyakrabban írnak háborús vonatkozású, vagy a 
falusi nép életéből vett történeteket. A harctéri életet természetesen 
csak a háborút járt emberek elbeszéléséből, vagy olvasmányaikból 
ismerik, ezért hiányzik is rajzukból az élményszerűség, amit aztán 
gyakran nagyon is élénk képzeletükkel igyekszenek pótolni, persze 
sikertelenül. Sokkal jobbak azok a falusi tárgyú novelláik, amelyeknek 
jeleneteit, képeit és alakjait maguk figyelik meg, s ízes magyar nyelven 
foglalják írásba.

Az irodalmi tárgyú értekezésektől is önállóságot és némi eredeti
séget kell megkívánnunk. Ezért úgy irányítsuk a tanulóknak ezirányú 
működését, hogy lehetőleg olyan dolgozatokat írjanak, amelyeknek 
tárgyát a tudományos irodalom még nem dolgozta föl részletesen. 
Különösen hálás feladat mai jeles íróink (pl. Móra Ferenc, Tormay 
Cécile) és költőink (pl. Áprily Lajos, Reményik Sándor) működését, 
vagy csak egyes művét ismertetni és elemezni. Az ilyen munkát jól 
lehet gyümölcsöztetni az iskolai irodalmi tanulmányokkal kapcsolat
ban s azok kiegészítéseképpen. Az önképzőkörben kell megemlékezni 
irodalmunk minden nevezetes eseményéről, nagy költőink és íróink 
születésének és halálának, fontos irodalmi művek megjelenésének év
fordulójáról, méltatva az írókat és alkotásaikat. Ez a feladat termé
szetesen a vezető-tanárra hárul.

A történeti és természettudományi tárgyú tanulmányoknál már 
nem várhatunk sok önállóságot, ezeknél azonban azzal tehetjük a 
dolgozat írója számára hasznossá, a hallgatók számára érdekessé és
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tanulságossá a munkát, ha megtanítjuk a tanulókat arra, hogy kell 
egy részletkérdést megvilágító tudományos forrásanyagot fölkutatni 
s a tanulmány megírásánál fölhasználni. Természetrajzi tárgyú dol
gozatokban már saját megfigyeléseikre és tapasztalataikra is támasz
kodhatnak a tanulók, s ezeket a szakirodalomból nyert adatokkal 
együtt használhatják föl.

Az önképzőkör szokásos munkakörét azonban tágítanunk is kell, 
hogy fokozzuk a tanulók érdeklődését s új meg új anyagot adjunk 
tevékenységüknek. Ebből a szempontból hálásak a népnyelvi, néprajzi 
és falukutató tanulmányok, természetesen csak olyan iskolákban, 
ahol a tanulók közt számosán vannak falusi származásúak is. Az ilyen 
tanulók valóban értékes tanulmányokat tudnak írni szülőföldjük 
tájszólásáról, népszokásairól, szociográfiájáról : a nép foglalkozásáról, 
életmódjáról, vallási, erkölcsi és családi életéről, szórakozásairól, 
babonáiról, művelődési, táplálkozási és egészségügyi viszonyairól, a 
birtokmegoszlásról stb. Az ilyen felolvasásoknak nevelő értékük is van, 
mert a városi tanulók figyelmét és érdeklődését is ráirányítják az 
ország lakosságának zömét alkotó mezőgazdasági nép küzdelmes 
életére. Hálásak az útleírások is, de természetesen csak akkor, ha a 
tanulók saját úti élményeiket örökítik meg, s ha szemléletesen írják 
le az idegenben látott tájakat, szokásokat, embereket.

Rendkívül élénkké és mozgalmassá lehet tenni az önképzőköri 
életet egy-egy vitaülésnek a műsorba iktatásával. A vitatkozás tárgyá
nak azonban olyannak kell lennie, hogy az a körnek minden tagját 
érdekelje, mert akkor bőven lesz hozzászóló, s a kialakuló parázs 
vitában a fölvetett kérdés minden oldalról megvilágítást nyer. Hálás 
tétel pl. a háború és béke kérdése ; a mai magyar ifjúság problémái ; 
a falu és a város viszonya stb. A tételt jó előre ki kell tűzni, hogy az 
előadók és a hozzászólók alaposan készülhessenek a vitára. Egy-egy 
ilyen gyűlés hullámai napok múlva sem csendesednek le.

Az önképzőkör munkájában akkor nem lesz zökkenő, ha a kör 
választmánya, bíráló bizottsága (nálunk Tizenkettes Bizottság a neve) 
lehetőleg félévenként előre megállapítja a gyűlések számát, idő
pontját, összeállítja a munkára jelentkezőket, szóval előzetesen el
készíti az egész munkatervet. Ébben a munkában tág teret kell 
engedni a tagok kezdeményezésének s az önkormányzatnak. Sokkal 
helyesebb, ha a tanulók saját maguk választotta vezető tisztviselő 
(nálunk főjegyzőnek, máshol ifjúsági elnöknek hívják) állapodik meg 
tanulótársaival abban, hogy ki és mikor ad be munkát, vagy jelent
kezik szavalásra, előadás tartására vagy bírálatra, ha ő nógatja a 
késedelmeskedőket, mint ha a vezető-tanár intézi mindezt. Általában 
arra kell törekedni, hogy a kör vezetésében is minél inkább érvénye
süljön a tanulók öntevékenysége. A választmány hivatása az is, hogy 
megrostálja a felolvasásra szánt dolgozatokat, s az egészen gyengéket 
ne engedje az önképzőkör összessége elé. Bírálatot minden felolvasott 
munkáról két-két tanuló, mégpedig lehetőleg egy heted- s egy nyolcad- 
osztályos készít, mert így lehet legjobban megelőzni az egyébként
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elkerülhetetlen pártoskodást. A választmány intézi, természetesen a 
vezető-tanár elnöklete alatt, a kör adminisztratív ügyeit, rendeli a 
lapokat, folyóiratokat, veszi a könyvtár számára a könyveket, gon
doskodik az ifjúsági ünnepek műsoráról és rendezéséről stb. Nálunk 
minden iskolai hazafias ünnepélynek a Magyar Társaság tagjai a 
szereplői és rendezői, s ez is emeli az ifjúság előtt a Társaság tekin
télyét.

Hátra van még, hogy az önképzőköri szavalatokkal is foglalkoz
zunk pár sorban. Tudom, hogy vannak, akik idejét múlta szokásnak 
tartják a szavalást, üres retorikát és álpátoszt látnak minden dekla- 
málásban, s arra hivatkoznak, hogy modern költeményeket nem is 
lehet szavalni, csak elmondani. De még ha van is valami igazság 
ebben az ellenvetésben, az önképzőkör mégsem mondhat le arról, 
hogy gyakorolja és fejlessze tagjaiban a szavaló- s általában az előadó
képességet. Nagy jelentősége van a tanulóra nézve, annak, hogy már 
az iskolában megtanulja, hogyan viselkedjék nyilvános szereplés 
alkalmával, hogy küzdje le elfogódottságát, az ú. n. lámpalázat, hogy 
uralkodjék temperamentumán, hogy bánjék hangjával, taglejtéseivel. 
Sok közéleti férfi gondol ma is hálásan az iskolára azért, hogy az 
módot nyújtott neki a nyilvánosság előtt való szereplésre. De meg 
hová laposodnának el iskolai ünnepélyeink, ha egy-egy tanuló lelkes 
szavalata nem ragadná magával a fogékony szívű, hevűlékeny ter
mészetű ifjúságot? A jó szavalatok terjesztik és népszerűsítik igazán 
a költeményeket, s keltenek érdeklődést a költő többi műve iránt is, 
ez tehát szintén a szavalás értékét bizonyítja.

Az önképzőköri munkásság fokozására valók a pályázatok, a 
díjnyertes munkáknak a nyilvánosság előtt való bemutatása, s a 
pályadíjat nyert tanulóknak a megjutalmazása. Legalább évenként 
egyszer alkalmat kell adni a tagoknak arra, hogy a szülők és az 
ifjúság barátai, tehát a nyilvánosság előtt is bemutassák szorgalmuk 
és tanulmányaik eredményét, hogy élvezzék az ünneplés melegét és 
sütkérezzenek a népszerűség fényében. Milyen boldog izgalommal 
várják nálunk a Magyar Társaság évvégi örömünnepét azok, akik 
pályamunkájukkal vagy szavalatukkal díjat nyertek, s diáktársaik 
és a közönség tapsai közt veszik át a tanár-elnök kezéből a jutalom- 
könyvet'! Hány deresedő fejű régi diákom emlegeti ma is boldogan, 
hogy milyen jól esett neki a lieista korában pályamunkájával szerzett 
dicsőség !

Fejtegetésem végére érve, ismételten hangsúlyozom azt, amit 
már fentebb mondtam, hogy t. i. az önképzőköri élet nem minden 
iskolában m utat hanyatlást, ahol pedig mutat, ott mindenképpen 
rajta kell lenni, hogy a hanyatlás megálljon, s a pezsgő munka újra 
meginduljon. Az ifjúsági önképzőkörnek ma is épúgy, mint reg n, 
megvan a nemes hivatása, amit be kell töltenie, s hogy ezt betöltse, 
az nemcsak a tanulókon, hanem rajtunk, tanárokon is múlik. T hát 
„videant consules !. . . “

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.
3
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Az önképzőkör új útjai.
Az ifjúsággal behatóan foglalkozó nevelők, különösen az önképző

körök vezetői, észrevették már, hogy az önképzőköri élet jelentős 
hanyatlást m utat. Régebben úgyszólván élménycentrum volt az 
ifjúság számára, s emlékei évtizedekre elkísérték az embereket. 
Annyi bizonyos, hogy két-három évtizeddel ezelőtt sokkal többet 
jelentett az ifjúságnak, mint most, amikor annyiféle alkalom kínál
kozik az ifjúság iskolánkívüli tevékenykedésére. Valóban hálásak 
vagyunk Péter Zoltán dr-nak, hogy e lap hasábjain is felvetette az 
önképzőköri problémát, s hogy rám utatott a negatívumokra és 
azokra a tényezőkre, amelyek mintegy vetélytársai az önképzőköri 
munkának.

Most mindössze néhány tapasztalatból leszűrt észrevételt 
szeretnék közölni, távolról sem gondolva azt, hogy minden idevágó 
fontos kérdést érintsek. Tíz évvel ezelőtt ifjúsági elnöke voltam annak 
az önképzőkörnek, amelynek munkáját most mint tanárelnök figye
lem. Érdekel az ifjúság önképzése, s talán így az én megjegyzéseim is 
közelebb vihetnek egy lépéssel az önképzőkörök problémájának 
megoldásához.

Az ifjúságnak mindig voltak és lesznek romantikus igényei. 
Ezek kielégítésére alkalmat kell adni, ellenkező esetben olyan belső 
erőösszeütközések, torlódások keletkeznek lelkében, amik könnyen 
rossz irányba terelhetik fejlődését. Régebben e romantikus hajlamok 
egyik fő levezető csatornája, az egészséges szublimálódás zsilipé volt 
az önképzőkör. A benne folyó élet bizonyos fokú szabadságot, ön
állóságot jelentett, ahol legtöbbször romantikus, ábrándos szerel
meikről írták és olvasták fel verseiket s novelláikat a rózsaszín jövő 
boldog reménykedői. Romantikus lelkűk sóvárgásait préselték 
stílusgyakorlatoknak számító másod- és harmadrangú irodalmi 
termékekbe. A ma ifjúsága már egészen más utakon keresi a roman
tikát. De keresi. S talán ezt az igényt, ezt a tényt sem szabad figyel
men kívül hagynunk, ha az önképzőkörök lanyhuló vérkeringésének 
élénkítésére teszünk kísérletet.

Önképzőkörre szükség van. Nem az intézmény avult el, csak 
tartalma és munkamezeje fakult, színtelenedéit. Új tartalom pedig 
még nem költözött bele. Létjogosultságát és szükségességét azok sem 
vonják kétségbe, akik jelenleg húzódoznak az önképzőköri munkától. 
Csak azt hangoztatják, hogy nem ilyen önképzőkörre van szükségük. 
Valami mást várnak tőle. Maguk is nehezen tudnák megmondani, 
hogy mit, s éppen ezért kell a vezető-tanároknak, sőt az egész tanári 
karnak segítségükre lenniök. Meggyőződésem, hogy új, korszerű 
tartalommal és formával dolgozó önképzőkörök megint csak nagyon 
szeretett, pártolt és szükséges, sőt nélkülözhetetlen szervévé válnak 
az iskolai nevelésnek, sőt az ifjúság élményeiben központi helyet 
vívhatnak ki maguknak.
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Mielőtt a gyakorlati megjegyzésekre térnénk rá, megemlítünk 
néhány elvi jelentőségű tételt. Az önképzés nem lehet kizárólag a (első 
osztályosok kiváltsága. Kell, hogy minden középiskolás diák szívesen 
és önként vállalt s teljesített kötelessége legyen az. Az önképzés 
szükségességét mielőbb öntudatosítani kell a tanulóban, s irányítását 
már az első osztályban meg kell kezdenünk.

Középiskolás korban az önképzésnek, így az önképzőköri élet
nek is, sokoldalúnak kell lennie. Bizonyos szempontból szép eredmé
nyeket mutat ugyan fel a szakosztály- vagy szemináriumi rendszer, 
de könnyen ferde kinövéssé válhatik a túlságosan hangsúlyozott, 
és korán kezdődő specializálódás miatt. A középiskolásnak még nem 
szabad elszigetelnie érdeklődését és szellemi tevékenységét, nem 
szabad kizárólag természettudomónyokkal vagy szépirodalommal 
foglalkoznia. Lehetőleg a fizikailag és szellemileg totális ember 
ideálját kell megközelítenie.

Az önképzőköri munkában való részvételt, a gyűlések látogatá
sát nem szabad kötelezővé tenni és erőszakolni.Ha nem jár az ifjúság 
a  gyűlésekre, be kell látni, hogy azért van ez így, mert nem érdekli 
az a munka, ami az önképzőkörben folyik. Olyanná kell tehát tenni, 
hogy vonzza az ifjúságot. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ifjúság 
általában a következő dolgokat kívánja meg az önképzőkörtől. 
Valami többletet az iskolában folyó munkához viszonyítva. (Ilígahb 
lére eresztett irodalomtörténeti felolvasások, megnyujtott iskolai 
dolgozatok nem érdeklik !) Szórakoztató, humoros számokat kíván, 
amik a diákélet rejtettebb mozzanatait is feltárják. Kívánja a mo
dern kor szülte kérdések tárgyalását (technika, hadászat, repülés, 
fényképezés, űrhajó, faluprobléma, pszichológia, pedagógia, iskola
társadalmi, társadalmi kérdések stb. felvetését). Más országok ifjú
ságának az életéről, sportjairól, a külpolitikáról is szívesen hallgat 
előadásokat. A zeneszámokat is jó lélekkel várják és élvezik. A jó 
novellák és «versek, valamint a csakugyan értékes szavalatok is tud
nak elérni hatást.

Ezekből az általános érvényű megállapításokból és észrevételek
ből kell tehát kiindulnunk, ha az egészséges önképzőköri reformot 
végre akarjuk hajtani. Ezeken a nyomokon haladtunk a sárospataki 
református gimnázium önképzőkörében is, ahol szintén sok a kívánni
való, de egy-két kérdést már sikerült dűlőre vinnünk. (így pl. olyan 
nagy érdeklődés nyilvánul meg a gyűlések iránt, hogy sokszor a gim
názium legnagyobb tanterme is kicsinek bizonyul a tagok befogadá
sára, az érdeklődő alsóosztályosokat pedig már többször kénytele
nek voltunk megkérni, hogy helyszűke miatt maradjanak el a gyűlé
sekről.)

Az önképzőköri élet mozgalmasabbá, vonzóbbá tétele érdekében 
eddig a következő lépéseket tettük.

1. Helyet adtunk időnként gyűléseinken alsó osztályosok szerep
lésének is. Ezzel ráirányítottuk az önképzőköri munkából eddig ki
zárt fiatalabb, az utánpótlás szempontjából nagyon fontos generáció
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figyelmét. így megszületett a kapcsolat az önképzőkör és az alsó 
osztályok között.

2. Az érdeklődő és valóban tehetségesnek mutatkozó alsóosztá
lyosok számára megfelelő szereplési alkalmakat biztosítunk. Ezért 
évenként egy-egy nyilvános, úgynevezett ,,tehetségkutató“ önképző- 
köri gyűlést tartunk. Ezen a város érdeklődő közönsége is részt 
vesz. Ä műsoron csakis a négy alsó osztály tagjai szerepelnek zene
számokkal, tanulmányokkal, eredeti versekkel, szavalatokkal stb. 
Nagy ösztönzőereje van ezeknek a gyűléseknek. Még a felsőosztályo
sokra is igen jó hatással vannak.

3. Ugyancsak az utánpótlás biztosítását szolgálják az alsósok 
osztályönképzőkörei. Nálunk e gondolat a III. B) osztályban vetődött 
fel. Szinte a maguk erejéből szervezték meg a fiúk önképzőkörüket, 
amelyben nagy lelkesedéssel dolgoznak. A gyűléseken való jelenlét 
és szereplés teljesen önkéntes, mégis egyre nagyobb a közönségük. 
Mostanában elhatározták, hogy az önképzőköri gyűlésekre készített 
munkák legjavát egy füzetben kinyomtatják. Az önképzőköri gon
dolat homogén egységgé kovácsolta az osztályt.

4. Az érdeklődést fokozza s a mellett feltétlenül színvonalemelésre 
serkenti az önképzőkör tagjait az osztálygyűlések megrendezése. 
Abban áll ez, hogy évenként mindenik osztály ta rt egy olyan gyűlést, 
amelyen kizárólag a soros osztály tagjai szerepelnek. Önállóan állít
ják össze a műsorokat. Bizonyos fajta nemes vetélkedés indul így 
meg az osztályok között, amitől nem kell félteni az egyensúlyt. 
Nagyon sok előnye mutatkozik ennek az intézménynek.

így pl. észrevehető fogyatkozása az önképzőköri munkának, 
hogy a tanári karból úgyszólván csak egyetlen ember vesz benne részt. 
Pedig a többi tanárok megértő, támogató munkájára is feltétlenül 
szükség volna az ideális önképzőkörben. Az osztálygyűlés-rendszer 
alkalmasnak kínálkozik arra, hogy közvetítésével legalább még né
hány tanár belekapcsolódjék az önképzőköri munkába. Az ilyen gyűlé
sekre meg kell hívni az osztályfőnököket, valamint azokat a tanáro
kat, akik az illető osztály iránt észrevehető érdeklődést mutatnak. 
Hadd nyíljék alkalom a tanulóknak arra, hogy megmutathassák 
tanáraiknak, hogy az órákon kívül, az iskolai kötelezettségeken túl 
mivel foglalkoznak, milyen problémák érdeklik őket, milyen ered
ményeket tudnak felmutatni.

Fontos szerepet tölthetnek be az osztálygyűlések azáltal is, 
hogy az egyes osztályok laza, sokszor csak formális közösségét valódi 
munkaközösséggé, társadalmi közösséggé olvasztják, gyúrják össze. 
Nem véletlenül összeverődött nyáj tagjai többé az osztálytársak, 
akik nem is érdeklődnek egymás munkája, sorsa iránt, hanem test
vérek, barátok, munkatársak.

Egy-egy ilyen osztály munkaközösségben nem egyszer érdekes 
és értékes munkaprogramm születik meg. A VI. osztályban pl. a falu
tanulmányozás vált központi problémává. Nemrégiben a fiúk kezébe 
került dr. Űjszászy Kálmán : ,,A  falu“ c. könyve. Vezérfonal ez a
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magyar falu tanulmányozásához. Ezt olvasgatva elhatározták nélvá- 
nyan, hogy megszervezik az osztályon belül a falukutatást. Szün
idejüket is a falu életének beható tanulmányozására fogják fordí
tani. Azt lehetne mondani, hogy felfedező útra indulnak saját 
falujukba. Belátták, hogy eddig sok mindent nem vettek észre, 
rádöbbentek, hogy a magyar falu életének minden jelentéktelennek 
látszó megnyilvánulása meghatározott életegységben teljesedik ki, 
mindennek megvan a maga oka és célja. Tervbevették a szellemi és 
tárgyi néprajzi gyűjtést is. Minden jel arra mutat, hogy a különben 
zilált, kritikus kamaszkorban levő osztályt éppen a falukutatás 
romantikája fogja esetleg egész életüket befolyásoló tartalommal 
megtölteni. Elképzelhetjük, hogy mit jelent a falutanulmányozás 
megkedvelése annak, aki néhány év múlva mint tanító, lelkész, 
jegyző vagy akár orvos a falun fog elhelyezkedni. Bizonyára nem fogja 
életét a falu életformája miatt kárhozatnak tekinteni, mert meg
találja benne életprogrammját.

Olyan egészséges és érdekes, szinte expedicíós munkaterület 
a falukutatás, hogyha az bevonulna az önképzőkörök programmjába, 
bizonyára új lendülettel és eredményekkel haladna tovább az ön
képzőkörök már-már kátyúba ju to tt szekere. Kiszállások, helyszíni 
tanulmányok és előadástartások válhatnának valóra e munka révén. 
Az eredmény feltétlenül az volna, hogy akik eddig is falun éltek, 
most egészen más, tisztán látó szemmel néznék a falut, nem szakad
nának el tőle szellemileg, sőt még intenzívebben dolgoznának érte, 
a városiak pedig egy egészen külön világot, a magyar faj, a magyar 
nemzet legfontosabb tényezőjét ismernék meg e munka keretében.

Az önképzőkör tanárelnökének mindebben a munkában a szín
falak mögötti rendező, irányító szerepét kell vállalnia. Az ifjúsági 
vezetőségnek hadd legyen megfelelő szabadsága, önálló kezdeménye
zési hatásköre. A tanárelnök legfőbb feladata a munkára való ösztön
zés, a munkakedv felkeltése és ébrentartása. E cél elérése érdekében 
a tanárelnöknek ki kell tapintania a tagok érdeklődésének irányát 
és körét. Beszélgetések alkalmával, osztályban, gyűléseken úgyszól
ván szakadatlanul érdeklődésüknek megfelelő problémákat, témákat 
kell érintenie, felvetnie és kidolgozásra ajánlania. A tanulókban annyi 
kérdés csírája él, csak ezeket kell észrevenni, kibontogatni, vagy mond
juk így : megfogalmazni, elkeresztelni, megfoghatóvá tenni. Az ilyen 
segítésresietés a legtöbbször nagyon gyümölcsözőnek bizonyul. 
Egyesek szinte várva-várják, hogy valami nekik való téma előkerül
jön, amiről szabadon írhatnak. Persze úgy kell irányítani a dolgot, 
hogy a téma ne kívülről, a tanártól kiindulónak, hanem félig-meddig 
önálló felfedezésnek lássék.

íme néhány kiragadott, gyakorlatszülte megjegyzés az ön- 
képzőküri reformmal kapcsolatban. S hány olyan mozzanat kerül
hetne még elő, amiből tisztázódhatnék az önképzőkörök valódi hely
zete, s hány olyan célravezető kezdeményezés lehet egyik-másik 
önképzőkörben, ami határozottan előbbre vihetné ezt a fontos kér-
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dést. Sőt eszembe villan, hogy talán van is annyira fontos az önképző- 
köri munka kérdése, hogy érdemes volna egyszer minél több önképző- 
köri vezető-tanárnak összejönni azzal a céllal, hogy az önképzőkörre 
vonatkozó minden kérdést tüzetesen megtárgyaljanak, korszerű ta r
talommal töltsék meg és új formába öltöztessék az ifjúsági életnek 
ezt a kitűnő feladatokra hivatott szervét.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

„Gondolkodás nélkül nem lehet igazán szeretni“ .
Mindig nagyra voltam az érzelmek tettreindító erejével.
A személyiség pedagógiája1 c. dolgozatomban fennen hirdettem, 

hogy ,,ha egyedül a nyers tudás halmaza lesz az egyén értékmérője, 
akkor az ember az ismeretek léleknélküli befogadójává és visszhang
jává süllyed“. A tanítóképzö-intézeti tanítás módszere és a személyiség2 
című tanáregyesületi közgyűlési előadásomban is hangoztattam, 
hogy : ,,A tanítóképzö-intézeti nevelés mindig szem előtt tartja, hogy 
az értelmi munkába az érzelem önt lelket és az akaratnak is ez a 
megindítója és serkentője“ . . .

Ilyen és efféle elveket hirdettem egyéb munkámban is.
Mintha azonban a fenti címben foglalt tétel ellentmondana 

eddigi elveimmel ! Pedig most is meggyőződéssel vallom, amit eddig' 
hirdettem !

Cikkem megírásának közvetlen oka egyébként egy egyházi 
beszéd meghallgatása volt.

A bibliai Igén alapuló beszéd veleje az volt, hogy „csak gondol
kodással lehet igazán szeretni, mert csak az szerethet igazán, aki 
megbocsátani is tu d “ .

Hogy ezekben a szavakban mily mélységes pedagógiai tanulság 
is rejlik, azt minden pedagógusnak azonnal meg kell éreznie.

A tétel bátran így is hangozhatik : Gondolkodás nélkül nem lehet 
nevelni.

A beszéd másrészről bizonysága annak, hogy az egyház embere 
a szószéken is miként siethet az iskola emberének segítségére.. .

A tanító nem lehet eléggé hálás, ha az intelligens szülő a neve
lés munkájában okosan támogatja.

De a szülői ház és az iskola együttműködésének van egy ter
mészetes akadálya : az a természetes ösztön, amely egyúttal a szülő
nek, főkép az édesanyának egyik fő erénye is : a gyermeke iránt érzett 
mélységes szeretete.

Nincs tiszteletreméltóbb érzés, nagyobb hősiesség az anyai 
szeretetnél !

Ezt a hősiességet a rádió tízéves évfordulója alkalmával Gyula 
diák jellemezte megkapóan a nőkhöz intézett szózatában.

1 Néptanítók Lapja, 1925. 15—16. sz.
2 Magyar Tanítóképző, 1931. 5. sz.
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V. Somogyváry szózata a női lélek valóságos apotheosisa volt.
Az egyszerű Molnáráé gyermeke szerencsétlenségében a vérző 

anyai szív legmélységesebb hősiességét érezteti, amit Gyula diák 
úgy jellemez, hogy „mosolygó hősiesség“ vagy „hősies mosolygás“ .

Es ebben a hősiességben nincs különbség együgyű szegény, 
avagy gazdag, előkelő asszony között !

A jó Isten lelke fényeskedik az anya tetteiben, amikor mint 
bátor oroszlán száll síkra a gyermek védelmében.

Kell, hogy a nevelő is saját édesanyjának önfeláldozó szeretetén 
keresztül érezze minden anya hősies elszántságát akkor, amikor 
megtévedt gyermekéért száll síkra !

Az anya elszántságában necsak női „gyengeséget“, hanem hősi 
erőt, a Gondviselés áldását lássa !

Valóban, előttünk, férfiak előtt érthetetlen az a hősies erő, amely 
a „gyenge“ nő lelkét eltölti, amikor bajba ju to tt gyermeke védel
mére kél.

De amily tiszteletreméltó és természetes ez a mélységes szere
tet, époly veszedelmeket is rejt magában, ha az anya nem válogat 
az eszközökben, és akkor is fia védelmére siet, amikor pedig ezzel a 
gyermek jellemének pilléreit ingatja meg. Mert minden erény hibává 
fajul, ha túlzásba csap !

A jó Isten bölcsen intézte úgy, hogy a „csupa szív“ anya mellé 
az „erélyes“ férfit állította.

Ahol a házasfelek valamelyike a másik természetes jellemében 
tetszeleg, az mindig megbosszulja magát. Mindig visszatetsző és 
fonák helyzetet teremt, ha a nő az erélyes férfi jellemét erőlteti 
magára, amikor pedig neki az otthon éltető, szelíd lelkének kellene 
lennie. A „tűzről pa ttan t“, „kardos menyecskék“ szerencsére rend
szerint csak addig viselik ezeket a hozzájuk nem illő jelzőket, amíg 
első gyermekük ártatlan szemébe nem pillanthatnak ; mert attól 
fogva vége harciasságuknak ; őket is ellágyítja az anyaság mindenek
nél magasztosabb érzése : az örök nő lelkisége !

A „papucshős“ férfira, az „anyámasszony katonájára“ meg 
kár sok szót vesztegetni !

Mindig veszedelem, ha a két különböző egyéniség a családban 
nem egészítheti ki egymást. Nem ok nélkül mondja az Írás, hogy a 
férfi és a nő „lesznek ketten egy testté“ . Ha nem így van, a család 
lelke is megbomlik.

Ha a férj idő előtt meghal, az özvegynek kell az erélyes férfi 
szerepét is betöltenie. Ez nem irígylésreméltó, de szükséges feladat.

Herbart művelt, erélyes anyjára hárult ilyen feladat.
Ha ellenben az édesanya nem tud kivetkőzni természetes szere

péből, akkor a vezetésre mindvégig alkalmatlan marad.
Pestalozzi édesanyjánál látjuk ezt az esetet.
Az anya ereje abban az intuitív megsejtésben rejlik, amely 

főképp szívén keresztül találja meg a cselekvés legcélszerűbb for
máját.
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A nőt elsősorban a szeretet vezeti, és ebben őt nem rideg értelme, 
hanem rendszerint tudat alatti, helyesirányú, ösztönös cselekvőkész
sége segíti.

Ebben az értelemben, egy kis paradoxonnal, azt is lehet 
mondani, hogy igazán, csak az asszonyok tudnak gondolkodni. 
Mert az asszonyok, bár ösztönös megérzéssel, „szívükön keresz
tü l“ gondolkoznak, de rendszerint fején találják a szöget. Az 
okok és következmények mélyebb boncolgatása nélkül is többnyire 
megtalálják a helyes cselekvés útját. A tudattalan mélyéből elő
bukkanó, határozatlan színezetű elhatározásuk és cselekvésük pedig 
határozottan akarati jellegű : célszerű és rendszerint helyes cseleke
detekben nyilvánuló akarati készség.

A mélységes szeretet tehát az asszonyi „gyengeségből“ is sok
szor az ösztönös, helyes cselekvés magasságába emelkedik.

Azzal pedig, hogy a mélységes szeretet megbocsátani is tud, 
ösztönösen, vagy tudatosan mérlegeli a te tt mélyebben fekvő indító
okait is.

A megbocsátásra a szeretetben is: a szerelemben is egyaránt 
fontos feladat hárul. A megbocsátásban pedig már az értelemnek is 
tekintélyes szerep jut.

Aki megbocsátani tud, ha talán önkénytelenül is, mérlegeli az 
elkövetett hibák indítóokait, az akarat gyengeségeit is. Aki pedig 
a felmerülő eshetőségeket mérlegeli, annak a tévedések nyomán 
fölmerülő érzelmi motívumok között választania kell, vagyis — akár 
tudatosan, akár önkénytelenül — de értelmi, kiválasztó munkát is 
kell végeznie.

Az elhatározáson alapuló akarat pedig a legmélységesebb szel
lemi tevékenységek egyike.

Az asszony természeténél fogva azokat a mentőokokat keresi, 
amelyek a helytelen cselekvés elkövetéséhez vezettek, és szívén 
keresztül mindig megtalálja azokat az enyhítő körülményeket, 
amelyek valakit a hibás útra sodortak. Nem volna jó, ha az eltéve- 
lyedett és mindenkitől eltaszított gyermeket még az édesanyja is 
elhagyná !

Hiba volna azonban, ha ez a mélységes szeretetből fakadó, ter
mészetes „gyengeség“ a nevelőt a nő igaztalan megítélésére Vezetné, 
avagy nevelői tisztánlátását elhomályosítaná.

A gyermek ítélete époly gyenge, mint a mélységes szeretettől 
elvakult szülőé.

A nevelő azért éppen azon legyen, hogy a gyermek jövője érde
kében meglássa az elfogult szülőnek minden hibás lépését, amely
nek nyomán késő bánat jár.

Azt szokták mondani, bogy a szeretet nem sokat okoskodik, 
hanem csak szeret.

De vájjon az elfogult, vak szeretetnél nem előbbrevaló-e az 
előrelátó, gondoskodó szeretet? Az, amel}T a jövő boldogság ú tját
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okosan egyengeti, amely szeretteit az eltévelyedés minden eshető
ségétől óvja, visszatartja; lelki kincseiket gazdagítja, fejleszti?...

A szerelemben is nem az-e az igazi, amely a lelki értékeket meg
becsülni és tisztelni, a gyarlóságokat elnézni és megbocsátani tudja ; 
a jövő boldogság útját előrelátóan egyengeti, a vett jókat bálás 
szívvel fogadja és viszonozni tudja ; — nem pedig a hamar fellob
banó, de hamar el is múló, könnyelmű, érzéki szerelem?...

Azért a gyermek nem lehet eléggé hálás szülőinek, ha ezeknek 
meghiggadt élettapasztalata és józan megfontolása visszatartja őt 
minden meggondolatlan lépéstől, éretlen fellobbanástól amelyet ké
sőbb keserűé i megbánna !

A szülő is jól teszi,.ha hallgat az okos tanító tanácsaira, ame
lyekkel a szülő elvakult, kényeztető nevelését — épp a gyermek 
jóvoltáért — helyes útra iparkodia terelni.

Az érzelmek mélysége és ereje lehál mindig hatalmas lendítő ereje 
marad a tetteknek ; de ezek áldásossá csak akkor lesznek, ha az érzelmek 
mélységét és ereiét a józan ész szabályozza !

Barcsai Károly.

M EG H ÍV Ó .
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület április 6-án, hétfőn 

délelőtt y211 órakor tartja  közgyűlését a budapesti evangélikus gim
náziumban. A közgyűlést Kemény Lajos főesperes imája vezeti be, 
ezt követi dr. Domanovszky Sándor elnöki megnyitója, Danhauser 
László felolvasása „Az ifjúság fájó sebeidről, a titkár évi jelentése, 
a pénztári jelentés s esetleges indítványok. A közgyűlést megelőzőleg 
9 órakor a választmány tart ülést, a közgyűlés után pedig a mennyiség
tan-természettudományi szakosztály. Ez utóbbin elnöki megnyitót 
mond Renner János. Bemutatásokkal kísért előadást tartanak Levius 
Ernő és dr. Vermes Miklós „A Kerr-féle jelenség (tekintettel a hangos
filmre)“ címen. %2 órakor közebéd lesz.

M E G JE G Y Z É S E K
Az Orosházi Gimnáziumi P Kikészítő Tnmölyum tanári testületé sajnálattal 

olvasta a Protestáns Tanügyi Szemle 1936 március számában dr. Uoross 
István mezőtúri tanár: „Aktuális problémák a középiskolai oktatásban" 
című cikkében azt a megállapítást, hogy az Orosházi tanfolyam tanulóinak 
vizsgáztatását s ezzel kapcsolatos személyenkénti 3—500 P mellékjövedelmet 
a mezőtúri református gimnázium tanári kara azért vesztette el, mert a legutóbbi 
vizsgán tárgyilagosan szigorú mértéket alkalmazott. Ez az állítás teljes mérték
ben helytelen. Az orosházi tanfolyam iskolaváltoztatásának oka az volt, 
hogy az új tankerületi beosztás szerint egész Békés megye, s így Orosháza is 
a szegedi tankerületbe lartozik. Mezőtúr pedig a debrecenibe, sígv az orosházi
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tanfolyam nem maradhatott meg a mezőtúri gimnáziummal kapcsolatban. 
Az orosházi tanfolyamnak a szegedi tankerületben lévő gimnáziumhoz való 
csatolása a tanfolyam miniszteri engedélyében is szerepel, amely szerint a 
tanfolyam tanulói a szegedi tankerület valamelyik állami gimnáziumában 
tehetnek vizsgát. Mivel a tankerületben jelenleg nincs állami gimnázium, 
ezért engedte meg a Minisztérium az Orosházához legközelebb lévő szarvasi 
gimnáziumnak a vizsgáztatást. így került az orosházi tanfolyam a szarvasi 
gimnáziumhoz, nem pedig azért, mintha a mezőtúriak a szokásosnál valami
vel is szigorúbb mértéket alkalmaztak volna.

M usulin  Béla,
a z  o r o s h á z i  g i m n .  t a n f o l y a m  v e z e t ő j e ,

B E L FÖ L D I L A PSZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1936, 5. szám. Kari János 

ismerteti ,,A fasizmus pedagógiai elvei“-t. Kiemeli, hogy a cél erős, öntudatos 
állampolgár nevelése. Ezért a középiskolákban első helyen a nemzeti tantár
gyak állnak. Petrich Béla cikke : „A gyakorlatiasság elve a francia nyelv 
iskolai tanításában“.

6. szám. Ksztergomy Ferenc beszámol a Sajó Sándor-emlékünnepről, 
melyet arcképének leleplezésekor tartottak, s melyen Sajó Sándort mint költőt, 
pedagógust és tanárvezért méltatták. Fallenbücher Ferenc az osztrák leány
iskolák modern nyelvi oktatásának új tervezetét ismerteti. Tamediy Mihály 
érdekes cikket ír „Egyéni és osztályszelekció Németországban“ címmel. 
A németek a szelekció nehéz kérdésében testi kiválasztás, jellembeli vizsgálat 
és szellemi vizsgálat alapján próbálnak eligazodni. Vajtai (Waitsch) István 
figyelemreméltó közleménye : „Hogyan védekezzünk nyelvünk romlása 
ellen?“ A védekezés módját nem elmélet, szabályok megtanultatásában, hanem 
sok olvastatásban jelöli meg.

Magyar Középiskola, 1936, 1. szám. Agárdi László befejezi „Az iskola 
az irodalomban“ c. cikksorozatát, melyben eddig Herczegh Ferenccel foglal
kozott. Herczeg írásainak tanár- és tanulótípusairól szól. Gruber Miklós cikké
ben a német érettségi vizsgálatot szóbelivel is szeretné kibővíteni.

Magyar Tanítóképző, 1936, 1. szám. Dr. Veress István : „Lélektani szem
pontok a tanítójelöltek kiválasztásában“. Prochaska Ferenc : „A hazai földrajz 
tanítása“. 2. szám. A földrajztanításról szóló cikk folytatása.

Kereskedelmi Szakoktatás. 6. szám. Sándor János a lengyel iskolákról ír. 
7. szám. Stolpa Károly : Az elaggott érettségi.

Evangélikus Népiskola. 2. szám. Kuszák István befejezi „A nyolcosztályú 
népiskola gyakorlati működéséről“ szóló cikkét. Késmárszky Gyuláné „A va
sárnapi iskoláról“ szól. Gárdonyi Zoltán röviden arra próbál felelni, hogy mit 
jelent Liszt Ferenc művészete a magyar kultúrában. 3. szám. „Iskolás gyer
mekek erkölcsi minőségének vizsgálata“ címmel Rozsondai Károly ír és örökké 
időszerű témával foglalkozik. Szalkay Károly : „A család és iskola“.

Keresztyén Igazság. 2. szám. Ifj. Pröhle Károly megemlékezik Berzsenyi 
Dánielről. 3. szám. Zelenka Margit: „Magyarért, magyarul, magyarán!“ 
Reményik Sándor a „Pásztortűz“ c. erdélyi folyóirat céljairól beszél.

Magyar Művelődés. Bartha József ismerteti az új középiskolai törvényt. 
Méhely Lajos : „Fajiság és kultúra“.

Népoktatási Szemle. 1935. 1. szám. Imre Sándor: „A tankönyv szerepe 
a nevelésben“.

Oktatófilm közleményei. Mint a bevezető cikk mondja, a tanítás új kívá
nalmai közé tartozik az oktatófilm is, mely segít a tanulónak a tanultak át
élésében. A folyóirat megjelenését örömmel üdvözöljük, reméljük, segítsé
günkre lesz oktatói munkánkban.

Dr. Gyűri) Aranka.
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H A Z A I ÉS K Ü L FÖ L D I IR O D A L O M
Itujjiiár Cecil: Pszichológia. Szt. István Társ. 1935. (VI. és 321 la]).) 

A legújabban megjelent ily összefoglaló lélektani munka, mely a pszicholó
giai kutatás problémáit egységes, rendszeres összefüggésben igyekszik tár
gyalni, szemben azzal a mindegyre inkább lábrakapó irányzattal, mely fel
adatát a lelki élet részleges, elkülönült területein igyekszik megtalálni (a kü
lönböző életkorok, foglalkozási ágak st.b. lélektanai). A rendszerezés külső 
formájában alig nyújt valami újat, de a régi, mondhatnánk kanonikus for
mában ügyesen foglalja össze a mai lélektani kutatás időszerű eredményeit 
és problémáit, ha az utóbbiak megoldására, vagy legalábbis megoldási kísér
letükre vonatkozóan több eredetiséget és eredményfelmutatást várnánk is 
egy napjainkban megjelent ily műtől. Ügyesen ismeri fel pl. már az alapfogal
mak tárgyalásánál a lelki alakok (jellem, típus) jelentőségét, bonyodalmas 
összefüggések nagyarányú hatásait a tudatra (tavasz), az egyén lelki viselkedé
sének azt az öntudatlan állapotát, hogy bizonyos adott reális alkalomnak 
megfelelően az egész lelki működés célszerűen beállított és egységes pl., ha 
egy egyszerűbb emberrel kezdek beszélgetni, vagy egy osztályba lépek azzal, 
hogy magyarázni fogok. De e tényszerűségek megállapításain túl alig megy 
a mellett, hogy egy új munkától e téren is új megoldási eredményeket várnánk. 
Ezért van önkéntelenül is az a benyomása az embernek a mű átolvasása 
után, hogy a világos problémarendszerezésen kívül alig kapott e tekintetben 
valami újat, az egyéni kutatás eredeti meglátásának megfelelőt. Nem értek 
egyet azon tapasztalati lélektani megállapításával, hogy „Egy nap, melyet 
kora reggeltől késő estig erős munkában, sokféle tevékenységben töltöttünk, 
nagyon hosszúnak tetszik, különösen, ha nagyon mozgalmas volt, sok új 
benyomást hozott magával és környezetváltoztatással járt. Ellenben, ha oly 
időtartamra tekintünk vissza, melyben nincs semmi kiemelkedő esemény, 
amely egyhangúságban telt el, a szubjektív idő sokkal rövidebb, mint a való
ságos.“ Én éppen ellenkezőleg tapasztaltam, s ismeretes az a közvélemény- 
számbamenő felfogás, mely az élményekben gazdag napot elrepültnek tartja, 
míg az eseménytelenre, mint unalmasra és hosszadalmasra emlékszik (lang
weilig). Igen ügyesen ismeri fel viszont pl., hogy a lelki struktúrák nem a lélek
tan konstrukciói, hanem a reális alapjuk ott van, hogy a különböző benyomá
sok bizonyos fokig megegyező mozzanatokat váltanak ki az egyesek lelki 
életében. Az akarat tárgyalásánál rendkívül finom éleslátással és lélektani 
érzékkel választja el az értelmi belátást az akarati aktustól, ugyanez érvénye
sül a hangversenyre siető, ingadozó, bizonytalankodó egyén mesteri lélektani 
elemzésében. Nagy olvasottságát ügyesen használja fel a problémakörök 
megvilágosítására, leegyszerűsítésére (a jellem két alaptípusa: Ichschaft, 
Sachlich). A pszichológia egyes ágainak a tárgyalásánál már inkább vannak 
eredeti megállapításai, amint pl. a serdülő ifjú lelki képét rajzolja. Végezetül 
azt kell tehát mondanunk, hogy erre az összefoglaló munkára még elsősorban 
magának a szerzőnek volt szüksége főként azért, hogy tisztázza maga előtt 
feladatait, s jövő munkájának így egységes, logikus, rendszeresen átvilágított 
irányt adjon. Aki pedig nem annyira új eredmények megismerésére, mint 
inkább a meglevők s elsősorban a tapasztalati lélektan modern problémakörei
ben való jártasságra vágyik, különös haszonnal forgathatja e lelkiismeretes 
munkával összeállított könyvet.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.

I). lir. Willy llcllpach : Elementares Lehrbuch der Sozialpsychologie.
Berlin. .1. Springer. 1933. 160 lap.

A neveléstudomány bármely ágával, vagy annak egészével való foglal
kozás minden esetben feltételezi az alapos tájékozottságot úgy az individuá
lis, mint és még fokozottabban, a szociális lélektan terén. Éppen ezért igen fon
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tos és különösen gyakorlati használhatóságának a szempontjából eléggé 
fel nem becsülhető a fenti címével oly szerény célkitűzést mutató munka, 
amely azonban annál alaposabb és széles látókörű betekintést nyújt a társasági 
lélektan legfontosabb kutató területeire, problémakomplexumaira, a meg
oldási kísérletekre, és teszi ezt oly érdekkeltő, közvetlen módon, hogy mind
ezek a nem szakemberek számára is hozzáférhetők lesznek. Nálunk különösen 
úttörőül tekinthető ez a munka azon célkitűzése szerint is, hogy a társasági 
lélektan tudományos, komoly rendszerezéssel átvilágított problémaköreit 
és eredményeit népszerű formában foglalja össze a nagyközönség számára is, 
hiszen pl. a befolyásolhatóság, a házasság kérdéskomplexumai és egyéb ily 
idevágó tárgyalási anyag mind olyasmi, aminek az érdeklődési köre alól 
egy művelt ember sem vonhatja magát ki, mert egyszerűen a gyakorlati élet 
utal mindenkit feléjük, s errevonatkozó ismeretek lépten-nyomon hasznosít
hatók. — A bevezetésében a társasági lélektan tárgyát és célját vázolja rövi
den : minden ember és embertárs közli vonatkozást, viszonyt kell kinyomoz
nia és leírnia, s végül ezen lelki vonatkozások legfőbb törvényszerűségeit 
megállapítania. Az első főrészben a szociális egymásrahatás módjait, útjait 
állapítja meg. Ezek közül közvetlenek a telepathikus, okkult, ma tudományos 
okszerűséggel még fel nem derített, de tényszerűségeikkel ható közlési formák. 
Érdekesen okolja itt meg pl. az összeszokással azt a távolbaható tényt, ami
kor két egymástól távoleső házastárs ugyanegy időben ugyahazt gondolja. 
A közvetett egymásrahatás útjai a mimika, gesztusok, szimbólumok, hangok, 
beszéd. Figyelemreméltóan mutat itt rá a beszéd és írás eredeti, naturális 
gyökerére, amely az előbbi esetben szimbolikus (mutogatás jelekkel) s az utóbbi 
esetben primitív kirajzolása, ábrázolása volt a dolgoknak, s elsajátításuk az 
ember számára fokozatosan úgy vált egyre nehezebbé, amint e naturális 
alaptól eltávolodtak (betűírás, gyorsírás). Másrészt meg kollektív lélektani 
alappal biró szimbólumok váltak reális közlőeszközökké (sípjel, vörös jelzés, 
mint ijesztők). Élj lélektani kategóriákat is konstruál a régi szangvinikus, 
melancholikus stb. helyett, —• amelyek kétségtelenül közelebb állanak már 
a lelki élet eleven valóságához : élénk, nyugodt, explozív, timid. Ezek gyakor
lati kevertségét természetesen ő is elismeri, sőt mint megoldhatatlan problé
mát veti fel az egyes ember társas vonatkozású lelki ingadozását, pl. valaki 
egyszer lehet explozív, társas vonatkozásba kerülésre (sit venia verbo) schlag
fertig, kitartóan közlékeny, határozott fellépésével vonzó, máskor pedg 
timid, visszahúzódó, szótlan, esetlen, ügyetlenkedéseivel visszataszító modorú. 
A tények mögött adott esetekben kétségtelenül az idegrendszer állapota (ki
merültség, pihentség) és az akaraterő fegyelmezőképessége van. A második 
főrészben a szociálpszichikai hatóerőkről tárgyal. Sozialpsych. der Kräfte, 
majd felállítja a szociális közlési formákat egybefogó kategóriákat, melyek 
mindegyikének szempontjából szemlélhető egy-egy szociális ható tényező: 
Extenzitás (kettő, három, sok), Intenzitás (vonatkozás, összeköttetés, egyesü
lés), TemporalitÜs (pillanat, időköz, állandóság), Exislentialitds, vagy a való
szerűség kát.-ja (realitás, virtualitás, pl. telefonérintkezés és immaginär 
pl. üldözési mánia), Modalitás, vagyis a szociális formák létrejövési körül
ménye (véletlen, kényszerűség, szándék), Qualitás (ösztönszerűség, célszerűség, 
értelmes forma). Ezekkel sok jól használható szempontot nyújt a szociális 
psychológiai kutatásokhoz, de néhol túl formaiak és nem eléggé differen
ciáltak. Itt alapozza meg a társasági lélektant a következő megállapításával : 
az egyén, mint lélektani tényező is a nlaga elszigeteltségében egy valószerűt
len, elvont, kispekulált valaki, akit a kutató tudományos érdekből erőszako
san kiválaszt a reális életközösségből, s ezért elért lélektani megállapításai 
is csak bizonyos mértékben fedik a valóságot, egyébként immagináriusok 
maradnak. A zárófejezetekben a szociális integrációkkal (közszellem, szellemi 
irányzatok, kollektív öntudat) foglalkozik s az egyén és közösség egymásra- 
hafásának a problémájával, s igen sok nagyon is időszerű társadalmi jelen
ség okára mutat rá meglepő éleslátással és gyakorlati érzékkel.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.
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Die ewanueiische Diaspora. Tízen cím alatt jelenik meg koronként Lip
csében egy tekintélyes folyóirat a német Gusztáv Adóif-egylet kiadásában. 
Alapította 1919-ben annak egykori elnöke Rendtorff F., jelenleg szerkeszti 
annak főtitkára, a nálunk is jól ismert Geiszler Br. lipcsei lelkész. A folyóirat 
ezévi első testes füzetében a G. A.-egylet jelenlegi elnöke Gerber ]., lipcsei 
egyetemi jogtanár rendkívül melegen és rokonszenvesen ,, Ungarnfahrt" 
cím alatt a magyar hagyományos vitézség, hűség és barátság dicsőítésével, 
leírja múlt év őszén nálunk tett utazását a mi Gyámintézetünk 75 éves fenn
állásának jubileuma alkalmából. Magyarhoni evang. egyházunkat „igazi 
diaszporális egyháznak“ mondja, mivelhogy a magyar protestáns egyházak 
általában „nyelvileg és népileg vegyesek“. Hangoztatja, hogy a német 
egyetemeket járó ösztöndíjas diákok német nyelvi kiképzésére gondot fordít
sunk, amint ennek a gondolatnak e sorok írója „Külföldi tanulmányaink" 
címen már a nyolcvanas években adott kifejezést Ballagi M. „Prot. Egyházi 
és Isk. Lap“-jában. Ütirajzában közli annak a két szép beszédnek szövegét is, 
amelyet az Orsz. Ev. Papnők szövetségében — Kapi püspök —- és őszi egye
temes gyűlésünkön — br. Radvánszky felügyelő üdvözlő beszédére válaszul 
tartott. Előadását két kép is díszíti.

De van a füzetnek egy tanügyi cikke is, dr. Bucsay Mihály debreceni 
segédlelkész, jelenleg lipcsei egyetemi hallgató tollából „A papképzés a refor
mátus Magyarországon“ címmel. Az 1881. debreceni zsinat műve az egységes 
papképzés mind a négy, sőt Trianon előtt öt theol. főiskoláján. A Páris kör
nyéki ú. n. béke folytán közel egy millió, az evang. egyháznak több mint 500,000 
hívő a vesztesége. Külön térképen és statisztikailag is szemlélteti e szörnyű 
veszteségeket. Azok tragikuma a Ferdinándok, Lipótok, Kolonicsok és Karaffák 
példájára emlékeztet. Találóan mondja, hogy a magyar református „kollé
giumok“ a magyar protestantizmus népnevelői felelősségtudatának a leg
tisztább kifejezései. Sorra ismerteti azután a csonka ország debreceni, sáros
pataki, pápai 400, s a bpesti alig 100 éves theol. főiskolákat, azok fölemelő 
tényekben igen gazdag és eredményes történeti múltját, tantervét és tanul
mányi menetét, nevelő egyházi munkásságát, tudományos theologiai problé
máit, jelenkori sajtó viszonyait, a magyaron kívüli nyelvkérdést, s a külföldi 
tanulmányozás ügyét. Ügy találja, hogy a kolozsvári fakultáson a magyar 
Böhm s a német Barth-iskola, Budapesten a történelmi kálvinizmus, s a hol
landi teológia, a sárospatakin a magyar népegyházi munkásság, s a pápain, 
a hitvallásos és biblikus egyháztörténeti felfogás az irányadó. E mozgalmas 
theologiai irányzatok és iskolák irodalmi munkásságát ediíigelé még nem mél
tányolta eléggé a német protestáns tudományos irodalom. Az egyes főiskolák 
sikerült képei csak emelik Bucsay kimerítő és teljesen megbízható ismerte
tésének az értékét. Függelékül bő bibliográfiái adatokat is közöl a protestáns 
Magyarországra vonatkozólag.

Ugyancsak Bucsay közöl egy hosszabb ismertetést „Ungar. Studenten 
in Halle— Wittenberg“ c. alatt a „Halleische Nachrichten“ c. lapban a hallei 
magyar egylet 75 éves fennállásának jubileuma alkalmából. Az egyetemi 
aulában folyt le 1933-ban, július hóban, Halle polgármestere, a berlini magyar 
követ, a magyar intézet igazgatója, az egyetemi rektor és ifjúság impozáns 
jelenlétében. Luther reformaliója vezetett a régi wittenbergi egyetem sűrű 
magyar látogatására. A magyar reformátorok 1521 óta mind itt tanultak, 
így többi között Dévai, Gelei, Heltai, Honter, Stöckel, Balízi, Ozorai, Szegedi, 
Károlyi, a mágnás Eszterházy és Bánffy,  s a rektori méltóságra is emelt Thurzó 
Imre. A jubileumi díszgyűlés igen nagy ünnepélyességek között folyt le. 
Ünnepelték az évszázados német és magyar szellemi kapcsolatokat, amelyek
nek a hallei egyet, rektor és polgármester beszéde mellett Farkas berlini 
igazgatótanár egy előadása is adott kifejezést. A magyar protestáns főiskolá
kat Vasady pápai tanár képviselte. A pataki Kollégium nevében annak igaz
gatója : Mátyás E. igazgató üdvözölte. Hol késett a mi képviseletünk ezen 
a speciális evangélikus egyetemi jubileumon? Egy hallei diák számára egy 
magyar ösztöndíj alapításáról is tanácskoztak, s a világháború és Versailles—



190 Hazai és belföldi irodalom.

Trianon folytán elértéktelenedett nagy Kassai-féle wittenbergi ösztöndí- 
feltámasztásának ügyét a Gusztáv Adolf-egvlet mentő keze vette át, úgy
hogy van remény a nagyrnultú német külföldi tanulmányozás további foly
tatására Halléban, Berlinben, Lipcsében stb.

A wittenbergi, majd 1812 óta egyesített Halle—wittenbergi Luther- 
egyetem tanulóinak névsorát közölte Melanchton haláláig. Förstemann i s i i 
ben kiadott adatainak felhasználásával Révész Imre, majd Buchwald „Ordi- 
nations-buch“-jából a kilencvenes években a „Prot. Égyh. és Isk. Lap“ 
hasábjain e sorok írója és újabban a Magyar Prot. Egyháztört. Adattár XIV. 
évfolyamában 1601-től 1812-ig Asztalos Miklós. Mint hallom, egy debreceni 
theologus akarja azok múltját feldolgozni egy dissertatió alakjában. A régeb
biek közül BélM.  és. Barlholamaeidesz, ki 1812-ben azok névsorát is közölte, 
s az újabbak közül egy Kerkápoly, Greguss, Benka, Böhm, Tatay, Molnár Al. 
és Zsilinszky a kiválóbbak.

Rákosszentmihály. Dr. Szldvik Mátyás.

Nedű Relkovié : Bilder aus dem deutschen Schulwesen der sieben niedern 
Bergstäite des ungarischen Oberlandes im 16. und 17. Jahrhundert. Zeitschrift 
für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 25. Jahrg. Heft 3/4. Son
derdruck.'

A szerző beható forráskutatás alapján foglalkozik a felvidéki bánya
városok iskolaügyével. Tanulmányában rendkívül sok érdekes és jellemző 
adatot sűrít össze, s ezekkel nem csak az iskolák XVI. és XVII. századbeli 
történetéről ad tiszta képet, hanem szemünk elé tárja az egész mozgalmas kort.

Bevezetésében rámutat a felvidéki városok németajkú lakosságának 
Németországgal való családi, kereskedelmi s főleg művelődési kapcsolataira. 
A XVI. században a wittenbergi egyetemnek sok felvidéki német hallgatója 
van, s ezek a reformációval megismerkedve az új hit terjesztőivé lesznek 
hazájukban. Alig fejlődnek a kis felvidéki bányatelepek városokká, a polgárság, 
átlátva a művelődés fontosságát, iskolákat akar szervezni. A városi tanács 
levelezésben áll a reformáció vezéreivel, Lutherrel és Melanclitonnal s a 
tanácstagok iskolamesterért és papért hozzájuk fordulnak. A magyarországi 
protestáns zsinatok törődnek ugyan az iskolaüggyel, de egységes iskola- 
szervezet abban az időben még nincs. A Németországból hozott iskolamester 
így hazai minták után szervezi meg a reábízott iskolát, azt az iskolatípust 
utánozva, amelyben ő tanult. Elsősorban minden evangélikus iskola őstípusa : 
Melanchton schola privataja, később Sturm és Trozendorf iskolái szolgálnak 
mintaképül. A lényeg azonban mindhárom iskolatípusban ugyanaz : mint 
külföldi mintáik, ezek is az új tanok szolgálatában állnak és erősen huma
nisztikus irányúak. Nagy súlyt helyeznek a vallás- és énektanításra s a klasz- 
szikus nyelvek elsajátítására, ezért még az anyanyelv használatát is meg
tiltják a tanulóknak. A reáltárgyak háttérbe szorulnak a matematika és 
növénytan kivételével, földrajz és történelem még nem szerepel a tantervben, 
de annál szigorúbban veszik a havonkénti vitatkozást.

A felvidéki bányavárosok egyetlen iskolája sem tükrözi teljesen a mintául 
választott iskolatípust, ennek oka az anyagi eszközök hiányában és a helyi 
viszonyokban keresendő. A besztercebányai, körmöcbányai és Selmecbányái 
iskolák szervezete, tananyaga, tanító és nevelő elvei nagyjából ugyanazok, 
de egy iskolán belül fejlődést mutatnak. Az egyes iskolák szervezete, a tanítás 
módszere nem merevedik meg, mert az iskolamester személyének változása 
ezekben is újítást jelent. Az iskolamester állása elfoglalásakor javaslatot 
nyújt be az iskola elöljáróinak az osztályok számára, a módszer változtatására 
és a tankönyvekre vonatkozólag, s elveik miatt nem egyszer kell harcolniok az 
iskolai hatósággal.

A besztercebányai, körmöcbányai és Selmecbányái iskolák osztályszáma 
állandó szaporodást mutat s tantervei is egyre bővülnek. A négy kisebb 
bányaváros (Bakabánya, Újbánya, Bélabánya és Libetbánva) iskolái nem
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á lln a k  egy  sz ín vo n alon  az e lőb b iek k el. E zek  nem  tu d n a k  fe jlő d n i, b ár i t t  is 
ta lá lh a tó k  tö re k v ések  reform ok  keresztü lv ite lére . A p o lg á rsá g  nem elég 
jó m ó d ú  m egfelelő  k ép zettségű  isk o la m e ste r  m e g h ív á sá ra , s  a n y a g i eszközök  
h iá n y á b a n  tö b b  o sz tá ly ú  isk o la  sem  tu d  k ife jlődn i.

A z isk o lam este re k  helyzete n ag y o n  k ü zd elm es, b ár a  v á ro so k  versen gése  
egy-egy  k ép z e tt  ta n ító é rt  m in den nél jo b b a n  b izo n y ít ja , h o gy  a hozzáértők  
m egbecsü lték  m u n k á já t . E g y -e g y  á llá s  b e tö lté sé t az isk o la  e lö ljáró i elég 
n ag y igén y ű  fe lté te lek h ez  k ötik . A z isk o lam ester a m egh ív ás e lfo g a d á sá t  szintén  
fe ltéte lek h ez k ö ti, s  a n y a g i k ö v e te lm én y ein  k ívü l a  v á ro si t a n á c s  véd e lm ét kéri 
a  rága lm azó k  ellen . E z  a kérelem  erősen  rá v ilá g ít  a ta n ító k  nehéz helyzetére . 
M u n káju k h oz n em  értők  so k szor ok  nélkül v á d o ljá k  ő k e t tu d a t la n sá g g a l , 
v a g y  tú lság o s  tu d o m á n y o ssá g g a l, ú jítá sa ik é r t  g y a k ra n  k én y te len ek  harcoln i.

R ész lete sen  ism erte ti a  szerző  a  tan u ló k  m a g a v ise le té re  v o n atk o zó  fe 
gy e lm i sz a b á ly o k a t, a  fegyelem  m e g la z u lá sá t  (a  h áb o rú k  és e lem i c sa p á so k  
k ö v e tk eztéb en ) é s a  b ü n te té s m ó d ja it . K ité r  a  v iz sg á k ra , a  szü n időben  ren
d e z e tt  isk o la d rá m á k  e lő a d á sá ra  ; az  ö sz tö n d íja k ra , am e ly ek k e l a  k özép isk o la  
b efe jez tével a  k ü lfö ldön  tan u ló  d iá k o k a t  tá m o g a ttá k .

A  p ro te s tá n s  isk o lák  m a g a s  sz ín v o n a la  a X V II . sz á z a d  m á so d ik  felében  
m á r  a láb b sz á ll. A z ellen reform áció  té rh ó d ítá sá v a l m egk ezd ő d ik  a  p ro te s tán s 
é s  je z su ita  isk o lák  h a rc a  az i f jú sá g  n eveléséért. T h ö k ö ly  v is s z a a d ja  u g y an  a 
p ro te s tán so k n a k  e lv e tt  te m p lo m a ik a t és isk o lá ik a t, de h a ta lm a  h a n y a t lá sá v a l 
v is sz a té r  a  régi á lla p o t . A  p ro te s tá n s  isk o lák  m in t v áro si isk o lák  m e g m arad n ak , 
de te lje sen  e lv e sz tik  p ro te s tán s  je lle g ü k e t.

A  szerző v é g ü l v is sz a p illa n tá s t  v e t a b á n y a v á ro so k  p ro te s tá n s  isk o lá in ak  
történ etére  és e lism erésse l á l la p ít ja  m eg, hogy  az isk o lam esterek  leg jo b b  te h e t
sé g ü k  szerin t te lje s ít ik  k ö te le ssé g ü k e t, s az  isk o lák  v ir á g z á sa  le gn agy o b b ré sz t 
a z  ő érdem ük.

B u d a p e s t . Lovas Sarolta.

F e b ru á r  24-én  k ísé rtü k  el k eg y e le tte l u to lsó  ú t já r a  a  B u d a p e s t— F a r k a s 
ré ti-tem etőben  L u d m a n  O ttó t, az  e p er je s i ősi K o llég iu m  fé lszá z a d o s ta n á rá t , 
n eg y ed század o s ig a z g a tó já t .

N em csak  év ei sz á m á v a l, de em beri é s ta n á ri n a g y sá g á v a l  is k iv á lt m in d 
n y á ju n k  közü l. Igen  n agy  v o lt a  tu d á sa  ; a  B r a s sa i  Sám u el-fé le  „m in d e n tu d ó “  
ta n á ro k k a l v o lt  szellem i ro k o n ság b an . Iro d a lm ak , k la ssz ik u s  és m odern  
n y e lv ek , tö r té n e t, fö ld ra jz , te rm é sz e tra jz , m a te m a tik a , fiz ik a  ta n á ro k n a k  
k iv á ló  és m in d ig  k észséges h e ly e tte sítő je  vo lt.

N a g y  v o lt  az  ism eretek  ren d szeres gy ű jté séb en , m ég n ag y o b b  azok n ak  
közlésében  és te r je sz té sé b en . D e ta n ítv á n y a ir a  m in den ek  fö lö tt  p u ritán  egy 
szerű ségű  és a  t is z ta sá g ú  egy én iségén ek  v o lt n agy  h a tá sa .

H o gy  n ém et an y an y elv ű  jó  m a g y a r  em ber v o lt, a z t  ,,z ip sz e r“ -ről lévén  
szó , h an gsú ly o zn u n k  nem  kell.

Im á d ta  a  term ész e te t , b o ly o n g ta  öregségében  is a  h egy ek et : tá r sa sá g b a n  
és m agán o sán  is. D e így  se v o lt eg y ed ü l : a  v ilág iro d a lo m  d icső  a la k ja i  v o lta k  
ú titá r sa i . E g y sz e r  —- ú gy  90 év es k o ra  felé m egin t i .tr a  k é sz ü lt, ezú tta l Sz ic i- ‘ 
l iá b a  K ö n y v e k  k ö z ö tt  lep tem  m eg. B ae d e k e r h e ly e tt a  „S z ic íliá ró l író ' 
T h u k id y d est, T h e o k r itu st , H o m ero st , Sch illert, G o eth e i, P la to n t  o lv a s g a tta .  
Ilyen  ú titá r sa k  k ísé rték  élete b o ld o g  ú t já n  is 1

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍR EK
Ludman Oltó.

1840—1936.



1 0 2 E g y h á z i  é s  i s k o la i  h ír e k .

D e azért n ek i is k i k e lle tt ü ríten ie , m in t em bernek  és h a z a fin a k  a k e se rű 
ség  p oh arát, lelete u to lsó  17 e sz te n d e jé t  szü lő fö ld jé tő l, L ő c sé tő l és m á so d ik  
o tth o n á tó l, E p e r je s tő l e lsz ak ítv a  k e lle tt  tö lten ie , leán y a  h ű séges g o n d ja i 
a la tt .

Mi f ia ta lo k . . . —  és itt  m a g u n k a t  is h ad d  sz ám ítsam  a  „ f ia t a lo k “  közé, 
m ert 72— 73 év ü n k k e l, lengedező, if jú  c se r jé k  v ag y u n k  a 97 év es tö lg y ó r iá s  
m elle tt. —  T e h át ,,m i f ia ta lo k “  já r ju n k  á ld o tt  em lékű N esto ru n k  n y o m d o k a in , 
és k iseb b -n agy o b b  szám ú  éveinket igy ek ezzü n k  m egtö lten i m inél g a z d a g a b b  
erkö lcsi és szellem i ta rta lo m m al.

Dr. Szigethíj Lajos.

Bemutató tanítások a  nagyközönség és a  szülők részére. A  h ó d m e z ő v á sá r
h e ly i re fo rm átu s g im n áziu m  az in téze t n ép szerű sítése  érdekében , h ogy  ig a 
z o lja  a  ta n ít ta tó  szü lő tá rsa d a lo m  e lő tt ta n ítá s i  m ódszerén ek  m odern ségét és 
ta n á ra in a k  n ívós te lje sítm én y é t, to v á b b á  h o gy  m indenféle m e n d em o n d áv a l 
szem ben  b izo n y ítsa  a  g im n áziu m i ta n a n y a g n a k  tén y legesen  g o n d o lk o d ó 
k ész ség fe jle sz tő  e re jé t  és m ai érte lem b en  v e tt  h a szn o ssá g á t is : b e m u ta tó  
ta n ítá so k  so ro z a tá t  in d íto tta  m eg. A  to rn acsarn o k  közepén  b eren d eze tt 
o sz tá ly  körü l m in te gy  k étszáz  érdek lőd ő  fo g la lt  helyet s f ig y e lte , m en n y iv el 
k ön n y eb b  és é rd ek eseb b  m a tan u ln i a  g im n áziu m b an , m in t an n ak id e jé n  az 
ő id e jü k b en . A ta n ítá s  végeztével a b e m u ta tó  ta n á r  a rra  n ézve  is  fe lv ilá g o sí
tá ss a l  szo lgált a szü lők n ek , hogy az  ilyen  ú jf a jt a  ta n ó rá k ra  h ogyan  kell 
k észüln iü k  a  gy erm ek ek n ek  o d a h a z a , s h o gy  a  régebb i m a g o lta tá s  h e ly e tt  
m in t m ű k ödh etn ek  k özre a  tan u ló  o tth o n i m u n k á já n a k  ellen őrzésében  m a g u k  
a szü lők  is. E d d ig  k é t ilyen b e m u ta tá s  tö r té n t , a  to v á b b ia k r a  nézve p ed ig  a z  
e lv  az , hogy  m in den  ta n tá rg y  alsó  és fe lső o sz tá ly b an  is so rra  k erü ljön . E z  a z  
ú j f a j t a  szü lői é rtek ez le t, m ely egy ben  sz ü lő k -isk o lá ja  is, az in tézet m u n k á 
já n a k  m egérté sé t eredm én yezi, m in t a  h e ly i sa jtó  elism erése  és a  gy erm ek e i
k e t ta n ít ta tn i  szán d ék o zó  szü lők  n ag y  érdek lőd ése  ig a z o lja  is.

A sárospataki református főiskola ta n á r i  k a ra  feb ru ár  21-én n a g y sz a b á sú  
Liszt-ünnepélyt re n d ez e tt a  rem én yen  fe lü l n ép szerű vé v á lt  „ Péntek-Esték“ ■ 
k eretéb en . A  m ű so rn a k , am ely et k é tz o n g o rá s , szóló h egedű, v e g y e sk a r i sz ám o k  
és sz a v a la to k  te t te k  v á lto z a to ssá , legk iem elk ed ő b b  p o n t ja  Szabó Ernő fő isk . 
ének- és zen etan ár fe lo lv a sá sa  v o lt. É r d e k e se n  m u ta to tt  rá  a r ra  a  n ag y  é r té k -  
k ü lön b ségre , am ely  a  n a p ja in k b a n  fe lk a p o t t  sz ó rak o z ta tó , ú. n . h a sz n á la t i  
zen e és az időálló  m ű v é sz i a lk o tá so k  k ö z ö tt  fen náll. Az e lőbb i egy  k ö z ö n sé g es 
szü k ség le te t a k a r  k ie lég íten i a n élkül, h o g y  a  le lk et v a g y  a  k ép ze le te t v a la m i 
m a g a sa b b  sík b a  igy ek ezn e len díten i. A z ilyen  zenében az em berek  le g tö b b 
ször c sak  m e g té p e tt  idegeik  z so n g ítá sá t  k ere sik . A z u tó b b i azo n b an , v a l l ja  
L isz t  is, nem elég, h a  c sak  sz ó ra k o z ta t , n eve l v a g y  a k á r  g o n d o la to k a t fo rm ál ; 
a  v ég ső  cél az, h o gy  a  tév e ly gő , k ü zd ő  és m e g v á ltá s  u tá n  v á g y ó d ó  le lk et Is ten  
felé vezesse . A  m ű v é sz e t és a v a llá s  k é t  k ü lö n  m e g n y ilv á n u lá sa  eg y azo n  em b eri 
erő fesz ítésn ek , m ert m in dk ét p on ton  a  v é g te len b e  v ág y ó  lélek  in d ít o ffe n z ív á t  
a  lé t  k o r lá tá i ellen . A  m ű vészn ek  te h á t  a  tá rsa d a lo m b a n  a  p a p  m e lle tt v a n  
a  h e ly e .“

Repülőélet a sárospataki református gimnáziumban. A  g im n áziu m  n ö v en 
d ék ei egész té len  fo g la lk o z ta k  a  re p ü lésse l. S ikeresen  k ísé rle teztek  m a g u k  
k ész íte tte  m o dellek k el szak szerű  v e z e té s  m e lle tt. A  t a v a sz  b e á lltá v a l  p e d ig  
10— 12-en já rn a k  k i a  k özség  h a tá rá b a n  levő  v ito rlázó  rep ü lő térre , ahol a  h e ly 
beli M O Y E R O  b ir to k á b an  levő k ifo g á s ta la n  ép ítésű  v ito rlázó  rep ü lőgép en  
ta n u ljá k  a  re p ü lé st. A  fiú k  érd ek lőd ése  és h a la d á sa  an n y ira  k om o ly , h o gy  
n y á r  ele jére ,,A “ -v iz sg á z á s is v á rh a tó .

A  sárospataki állástalan tanítók —  sz á m sz erű it  1-1-en —  m u n k ak ö zö sség b e  
tö m ö rü ltek  S z a th m á ry  F eren c re fo rm á tu s  gy ak o rló isk o la i ta n ító  v e z e té se  
a la t t .  M ese- és já té k d é lu tá n o k a t  ren d ezn ek , h o gy  fe n n ta r tsá k  a  k a p c so la to t  
az  isk o lá s  gy erek ek k e l, isk o la i szem lé lte tő  eszk özök et k ész íten ek , s a  szo m széd  
fa lv a k b a  is e llá to g a tn a k  k u ltú rd é lu tá n o k  ta r tá sá r a .  K ezd em én y ezésü k  é le tre 
v a ló n a k  b izo n y u lt.

Debrecen s z .k ir . város és a T iszántúli reíanSTnthS eeuflázkerület könyvnyomda-vállalata. 1936-774-T TfrJfflSi



dr. Zsedényi Béla 4-— P, Ambrózy Géza 4-— P, Fehér Gábor 4’— P, 
Fehér Gáborné 4-— P, dr. Gáspár Margit 4-— P, Karner Emilia 
4’— P, dr. Kovách Lászlóné 4-— P, Szenészi Gyula 4-— P, Weiszer 
Gyula 4 '— P, Weiszer Gyuláné 4-— P, Dubszinay Izabella 4-— P, 
Molnár Róza 4-— P, dr. Ruhmann Károlyné 4*— P, Rezessy Zoltán 
4-— P, dr. Bánkúti Dezső 4-— P, Bánki Lászlóné 4-— P, Fialka 
Margit 4-— P, Filarszky Erzsébet 4-— P, Gloek Klára 4-— P, 
dr. Győry Aranka 4-— P, Harmath Hona 4-— P, Halbsch Elza 4-— P, 
Jablonovszky Piroska 4’— P, Jeszenszky Ilona 4•— P, Kapi-Králik 
Jenő 4.— P, Kozma Gabriella 4-— P, dr. Láng Margit 4-— P, Lovas 
Sarolta 4-— P, Notel Elza 4 i— P, Ruttkay-Miklián Gyula 4-— P, 
Ruzicska László 4-— P, dr. Siftár Kamilla 4-— P, dr. Steinert Katalin 
4-— P, Télessy Dalma 4’— P, dr. Veress Lászlóné 4-— P, Vidovszky 
Kálmánná 4•—- P, dr. Zelenka Margit 4-— P, Kaiser Erzsébet 4 '— P, 
dr. Kring Miklós 4•— P, Margitay-Becht Magda 4‘— P, Kolofont 
Erzsébet 4’— P, Késmárszky Hermin 4•— P, Linder Vilma 4-— P.

Tanulók utáni járulékok 1935—36. tanévre : Nyíregyházi fiú 
gimnázium 192 — P, szarvasi tanítónőképző 48 20 P.

Az. Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1935 nov.-töl 
március 18-ig a következő befizetések érkeztek :

I. Tagsági díjra : Tarnóczi Jolán 5’—, Mezőtúr 75-—, Debrecen : 
egyetem 45'—, Debrecen : testületen kívüliek 40-—, Tölcséry István 
3*—, Karácsony Sándor 5-—, Miskolc : lgimn. 100.—, Búza László 
4-—, Magyari Kálmán 5-—, Nagykőrös : gimn. 90-—, Csanády Sán
dor 5-—, Varga Gábor 5*-—, Csűrös István 5*—, Szeremley Béla 
adomány 10-—, Bpest : gimn. 115-—, Györffy István 5-—, Molnár 
András 5-—, Mudrony Z.-né 10-—, B pest: Baár-Madas 50-—, Nánássv 
Mihály 5-—, Debrecen : tképző 9 +  18"—, Pénzes Zoltán 5-—, Hajdú
nánás 75-—, Debrecen : lgimn. 100'—, Debrecen : fiúpolg. 224 P.

II . TGyNA. díjakra : Kecskem ét: rg. 349’60 +  199‘60-f 150'—, 
B p est: Baár-Madas llíc. 1093-12, Nagykőrös : tképző 434-16, Mezőtúr 
748-16, Pápa : polg. leány 222 22, Pápa : tnőképző 258 06, Miskolc : 
leánygimn. 600-—, Kiskunhalas: leánypolg. 291-20, Nagy-kőrös: 
gimn. 70744, Szeghalom : 368-40, Bpest: gimn. 1178-24, Hajdú
nánás 602-56, Dunavecse : polg. 11872, Szentendre: polg. 100-—, 
Debr. tnőképző 573-40, Nyíregyháza : tnőképző 392-—, Hajdúböször
mény : gimn. 694-40, Kunszentmiklós 627-20, Gyönk 221 76, Miskolc : 
rgimn. 35‘84, Miskolc : lgimn. 646 16, Berettyóújfalu : polg. 255 36 P.

I I I .  Protestáns Tanügyi Szemlére : Mezőtúr 167*——, Szeghalom 
153-50, Hajdúnánás 134 50, Miskolc i reálg. 50-—, Kecskemét: rg. 
25 — P.

Az ösztöndíjak II. félévi részletét február 13-án és febr. 22-én 
elküldtem, kérem a még el nem küldött nyugtákat.

A nevelési segélyekre beérkezett kéréseket a központi igazgatóság 
1936 február 14-én elbírálta a múlt évben alkalmazott elvek alapján, 
de az összegek kiosztása csak a Konvent jóváhagyása után történhetik.

Debrecen, 1936 március 18.
Jakucs István,

az ORTE pénztárosa.
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. II. Gaudy László? dr. Rell, Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M E G JE LEN 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 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 I  ADÓHÍV 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'N  evelletési 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 P R O TE ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénzlári csekk
számlájának száma : 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án. ^



D r .  H o rk a i / L á s z ló  : B ö h m  K á ro ly . 1 9 3

Bőhm Károly.
1846—1911.

Huszonöt éve már, hogy örök álomra hunyta le szemetTrrfíagyar 
filozófia atyja, Bőhm Károly, a kolozsvári egyetem filozófia tanára. 
Háta megett egy hosszú tanári élet eredményes munkájával 1911 
május 19-én azzal a megnyugtató tudattal fejezte be életét Kolozs
várt, hogy a nagy célt, amelyet még diák korában maga elé tűzött, 
sikeresen megvalósította : a magyarnak Európa nívóján álló magyar 
filozófiát adott.

Voltak már előtte is sokan magyar földön, kik a filozófiának 
eredményes munkásai, jórészt idegen irányoknak terjesztői vagy nép
szerűsítői voltak. He csak Bőhm Károlyban term elt ki a magyar 
szellem önálló, rendszerezett, szervesen átgondolt és kidolgozott 
filozófiai egészet, Bőhm Károlyban, aki méltó helyet foglal el a filo
zófiai gondolkodás és rendszeralkotás nagyjai között.

Értékéből mit sem von az le, hogy neve külföldön alig ismert, 
s hazánkban is papi s tanári körökön kívül úgyszólván ismeretlen. 
A nagyságnak az elterjedtség nem biztos fokmérője. Különösen nem 
fokmérő a kis nemzetnek nagyjánál.

Aki Bőhm Károly filozófiáját ismeri, tudja, aki műveit olvassa, 
érzi, hogy benne nagy volt itt jelen : Őbenne nagy értéket adott az 
Isten, nemcsak a magyar, hanem az egész emberi gondolkozásnak.

Minden magyar ember előtt becsült kell legyen az alakja is. 
Német anyanvelvű volt, magyarul úgy tanult meg később, lóként 
az iskolában. Első filozófiai dolgozatai német folyóiratban jelentek 
meg. Milyen könnvű dolga lett volna ez úton tovább dolgozva be
kapcsolódni a német filozófiába, s ezzel együtt az európai együttesbe, 
ő t  azonban a szent cél, a nagy látomás igézi : magyar földön szerezni 
becsületet a filozófiai gondolkozásnak. E cél érdekében lassan meg
szakítja összeköttetéseit a német lapokkal, vállalja az átkos magyar 
elszigetelődést, hogy így nekünk magyaroknak igazi áldás lehessen. 
Ha ír, csak magyarul ír, sha később barátai buzdítják, hogy írja meg 
valamelyik kötetét németül is, egv elhárító kézmozdulat a felelet 
e szavak kíséretében : Dunára vizet, s nem ambicionálja az európai 
hírnevet. Pedig megérdemelte volna !

A német idealizmus nagyjainak: Fichtenek, Schellingnek, 
Hegelnek dicsőségét zengik a németek, de zengi az egész művelt

1
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világ, zengjük mi magyarok is. Schopenhauernek. Nitzschenek nevé
vel tele van az egész tudományos világ, a magyar közgondolkozás 
is. Bőhrn felérő volt ezekkel tudományban, s az utóbbi kettőt meny
nyire felülmúlja lelkének derűje, szellemének emelkedettsége, erkölcsi 
gondolkozásának nagyvonalúsága. Mégis a halált lehellő Schopen
hauernek nevét ismeri minden magyar intellektuel, a nemes szellem 
fenségében fénylő Bőhm Károlyról mit sem tud a magyar közvéle- 
lemény ; pedig nekünk magyaroknak áldozott nagy szelleme fényé
vel. Szomorú igazság, hogy mi magyarok is jobban ismernénk ma 
nevét, ha nem magyarul, de németül filozofált volna.

Talán mi, magyar tanárság is, hibásak vagyunk e téren. Mi 
magunk se merítünk annyit szelleme nagyságából, amennyi elég 
volna ahhoz, hogy ápolói és propagálói lennénk gondolatainak.

Igaz, hogy nehéz fogalmazásba van rejtve Bőhm szellemének kincse, 
s nagyon komoly elmélyedést kíván a vele való foglalkozás. Köny
veit nem lehet szórakozásképpen olvasni, hanem csak a legteljesebb 
csend és a legkomolyabb odaadás perceiben. De a neki szentéit órá
kat nagyon meghálálja az eszmélkedés, amire ösztönöz, éles látása, 
mellyel mindenütt biztosan eligazít, s gondolatainak mélysége, mely- 
lyel oly igen gazdagít, hogy ne is beszéljünk világnézetének emel
kedettségéről, melynek nyugodt méltósága s fennköltsége beragyogja 
fényével minden írását.

Nem beszélve köteteiről,1 melyek főként a szakember számára 
értékek, e helyen két munkájáról kell megemlékeznünk, melyek 
tanárok számára szinte nélkülözhetetlenek : Az Ember és Világa 
III. és V. kötetei (Az axiológia vagy értéktan és Az erkölcsi érték 
tana).

A hedonizmus, illetőleg eudaemonizmus ellen, valamint az uti- 
lizmus ellen, mint értékelési forma ellen a legjobb fegyvereket kapja 
meg a nevelő Bőhm fegyvertárából, aki mint a nemes intelligencia 
megtestesülése a legélesebb harcot folytatta életében, s folytatja mos
tan is munkái által minden haszonra vagy élvre épített ethika ellen.

Világosan m utatja ki, hogy az ember értékelése Énjének ref
lexió-fokától függ, illetve megfordítva is igaz : az ember értékelése 
fényt vet Énjének reflexió-fokára. E szerint tehát az, amit az ember 
értéknek tart az életben, árulója legbensőbb természetének, lelkisé
gének. Az érzéki ösztönös ember az élvezetben látja az élet értel
mét, igazi értékét. Fejlettebb reflexió-fokon a hidegen számító értel
mes ember abban lát értéket, ami hasznot hajt. A nemes intelligen
cia tud egyedül becsülni mindent annak igaz értéke, önértéke sze
rint. Ebből következik, hogy minél nemesebb az ember gondolkozása, 
minél magasabb az intelligenciája, annál inkább tudja magát sza-

1 Főműve : Az ember és Világa 5 kötete. Az első kötet : a Dialektika 
ismeretelméleti megalapozás, a második: A Szellem élete, a harmadik : A lélek
tan, a negyedik : A logikai értéktana. Bár a gondolataival való megismer
kedés szempontjából fontos az első kötetek ismerete, de azok nélkül [is 
haszonnal forgathatók későbbi kötetei.
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baddá tenni az alacsonyabb fokoktól, az élvezettől, a haszontól, 
s annál inkább tudja magát nemes irányban elhatározni.2

S a különben higgadt, szemlélődő Bőhmöt elragadja a hév, 
amikor az emberi Én legmagasabb reflexió-fokáról, a nemes intel
ligenciánál beszél. „Minél magasabb az intelligencia — mondja ő — 
annál önállóbb, annál magányosabb, annál megközelíthetetlenebb. . .  
Az oroszlán, amint a sziklafalak szoros átjárójában áll, magányos 
fenségében oroszlán; a heringek milliós rajokban érzik jól magu
k a t.“ De „amerre ő érvényesül, o tt pusztul az alacsonyság, uralkodik 
a kosmikus nemesség; ő az alsóbbakhoz leszállva, közéjük vegyül
het s mégis magánál marad. . .  nem vegyül a korpa közé s nem 
engedi a sablont magára húzni“ .

A nemes intelligencia az értékek hármasságát állapítja meg 
s egyúttal tartja magára nézve kötelezőnek; e három : az igaz, a jó 
és a szép. Igazság a tudományban, jóság a magatartásban s egyedüli 
gyönyörűség a szépségben. A nemes intelligencia kötelezve érzi 
magát arra, hogy gondolkozását az igazság, cselekedetét a jóság, 
élvezetét a szépség irányítsa, illetve kösse meg.

Az érték kötelez, ez a Bőhm mottója, s ennek megfelelőleg senki 
úgy nem taglalta, és senki olyan mélyre nem ásott a kötelesség fogal
mának vizsgálatába, mint éppen Bőhm. Egy nagy paradoxont kel
lett itten felbontania tudniillik. Egyfelől állítania kellett az intelli
gencia szabadságát, másfelől azonban fenn kellett tartani az értékek 
kötelező érvényét. Amint a nemes intelligencia fogalmához hozzá
tartozik a szabad elhatározás, éppenúgy az értéknek is csak úgy van 
értelme, ha az kötelez. De hogyan lehet összeegyeztetni az intelli
gencia szabadságát annak kötelezésével?

Bőhm látja, hogy a szabadság fogalma az Énre nézve viszony
lagos. A nemes Én, az intelligencia annál szabadabb minden ösztö
nös kényszerűségtől, minél inkább tudja életét kormányoztatni az 
értékként állított és felismert igaztól, jótól és széptől. Az intelli
gencia nemes tartalmánál fogva vonzódást érez, késztetést érez 
magában az értékek felé, mert tudja és érzi, hogy megszűnnék nemes 
Intelligencia lenni, ha nem ezek irányában vonzódnék. Tudja, hogy 
lényege szerint ezekhez van kötve. Az értékek tehát kötelezik őt, és 
nem kényszerítik. Kényszer és szabadság tökéletes ellentétével 
szemben, kötelesség és szabadság a nemes intelligenciának lényeges 
vonásai. Kényszerít az ösztön, kötelez a szellem. Ügy vagyok igazán 
szabad, ha az ösztön kényszerítésével szemben az értékek kötelez
nek, gondolkozásomat, cselekedetemet, élvezetemet megkötik. A kö
telesség e szerint tisztán emberi vonás, a szellem sajátsága.

Ennek megfelelően bővíti Bőhm az erkölcsileg jó cselekedet 
megfogalmazását. „Az erkölcsiséget azon cselekedetről állítjuk

2 Hogy a nevelőre nézve ez mit jelent, azzal foglalkoztam Szemlénk 
szeptemberi számában : ("mértékre nevelés címen. Ott fejtegettem az ebből 
szükségképpen folyó állásfoglalást az élet javaihoz s személyekhez egyaránt.

1*
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— mondja —•, amely az észszerű célt öntudattal és szabad elhatá
rozással kötelességül valósítja meg.“ Súlya van itten minden szó
nak. Erkölcsileg csak az olyan cselekedetet lehet jónak minősíteni, 
melynek célja észszerű, melynek helyességét tehát az ész megálla
pította. De ez még nem elég ; a helyes célt tudatosan, szabad elhatá
rozásból kell megvalósítani úgy, hogy azt az ember kötelességnek 
ismerje fel magára nézve. A nemes cél, a végrehajtás tudatos módja 
s az illető consensusa kell ahhoz, hogy erkölcsileg jó cselekedetről 
beszélhessünk.

A mai korban, amikor a kötelesség fogalmazása kezd elsekélye- 
sedni, s értelmezése kezd mechanizálódni, különös szükség van a fenti 
gondolatok hangsúlyozására.

Bőhm filozófiája szépen átgondolt, rendszeres egész. De az ő 
nagysága, mint minden filozófus nagysága, nem egyedül rendszeré
nek elterjedtségében, gondos felépítésében rejlik, hanem azokban a 
momentumokban, amelyekkel hozzájárult az emberi szellem titkai
nak felfejtéséhez, rejtelmeinek felfedéséhez.

A külső világ is sok titko t rejteget a kutató szeme elől, s az 
emberi gondolkodás egy darabig csak ezekre a titkokra fordította 
figyelmét, magát az emberi szellemet nagyon is nyilvánvalónak, 
egyszerűnek gondolta. Kant volt az első, aki rendszeres munkával 
m utatott rá a tényre, hogy a külvilágnál nagyobb titkokat rejteget 
a vizsgálódás számára az emberi lélek rejtelmes és sejtelmes világa. 
Kantnak és utána minden filozófusnak a nagysága jórészben attól 
függ, hogy mennyit tudott ellesni az emberi szellem műhelytitkaiból, 
s mennyiben járult hozzá eszméltetéssel a további vizsgálódáshoz.

Kantot azért tartjuk korunk legnagyobb filozófusának, mert 
neki sikerült bámulatosan mély és egyetemes elméjével a legtöbb 
kulcsot szolgáltatni az emberi szellem kincsesházához. S utána nagy 
minden filozófus, aki hozzájárult az emberi szellem munkájának 
igazabb és jobb megértéséhez.

Bőhmnek ott van a helye a nagyok között, mert magyar el
szigeteltségében is sok lovábbkulatásnak lett a forrása ; nagy filo
zófiájának szellemeket termékenyítő ereje, s mert neki is megadatott, 
hogy sok ponton hozzon elő újat és értékeset a szellemből, s mert neki 
is sok ponton volt csodálatos betekintése a világát alkotó szellem 
háztartásába.

Huszonötéves halála-fordulóján fáklyát gyújtottunk emléké
nek azzal az óhajtással, hogy ösztönzést nyújtsunk a munkáival való 
foglalkozásra. Nemes szelleméből hadd fakadjon minél több áldás, 
hadd derüljön minél több fény a magyar közművelődésre, melynek 
olyan önzetlen és áldott munkása volt.

Hajdúnánás. Dr. Ilorkaij László.
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Egy módszeres ismereti egység feldolgozásának 
lélektani mozzanatai.

i.
Minden nemzeti állam úgy rendezkedik be, hogy kultúrája a 

biztos fennmaradása feltételeit szolgálja. A nevelési eszmény ki
tűzése, az iskolatípusok megállapítása, az ismereti anyag kijelölése, 
a módszer technikájának megállapítása mind-mind e gondolatnak 
a megvalósításában nyerik igazi életüket.

Ez az önmaga felé tekintő józanság azonban nem zárja ki, hogy 
a nemzet részt vegyen az általános kultúra körforgásában, és 
magasabbrendű nemzetközi szellemi érintkezést tartson fenn, de 
sehol, egy ponton se engedje háttérbe szorítani, elsorvadni a maga 
életlehetőségeit. A magyar meghajszoltság mindenkinél nagyobb 
árat fizetett a tanulságaiért, s most a világos látás mindenütt nemzeti 
front megalkotását követeli.

Ilyen szempont szerint vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy a 
nevelésben csak olyan tervszerű, tudatos eljárásnak van jelentősége, 
amelyik az új magyar generáció lelki formálódását a nemzeti műve
lődés talajába gyökerezteti. Ezen a két alapon mérhetetlen jelentősége 
van a középiskola alsó osztályaiban a magyarnyelvi olvasmányoknak. 
Ezeket az ismeretrészleteket nem szabad csak erkölcsirányító alkalmi 
sorozatnak, vagy csak irodalmi tekintetek szerint feltüntetni, hanem 
a nevelői munkánkba mint egy általános művelődési rajz-részletet 
vonjuk be, melynek célja a magyar nép szellemi arculatának meg- 
állapíttatása a tanulók útján, mégpedig az ő történelmi és földrajzi 
miliőjébe beleágyazva. E megvilágítás közben napfényre ju to tt 
értelmi, érzelmi és akarati elemek fejlesztik aztán tovább a gyermek 
lelki tartalm át és határozzák meg a szellemi irányvonalát.

A középiskola alsóbb osztályainak olvasmányanyaga tehát a 
nemzet kultúrmezejének nagyon fontos részterülete, lássuk mindenek
előtt a parcellájában mit is találunk.

Az olvasmányanyag csaknem kizárólagosan a magyar ember 
világát öleli fel. A magyar történeti múlt életre keltője, a korhangu
latok, szuggesztív erők zónája, szépirodalmi értékek bemutatója, 
természettudományos tételek általánosító és közlő alkalma, a tár
sadalmi törvények legegyszerűbb foglalata, a népi lélek megnyilat
kozásainak lelőhelye. Érthető tehát, hogy a lélekalakítás nagyszerű 
szolgálata közben ekkora kultúranyag milyen kincses munkaterületet 
jelent. Elképzelhető, hogy e kultúrmező értékeinek szerencsés össze
találkozása a gyermek leikével, kedvező összehangolódás, sikerült 
kontaktus esetében a ráhatások milyen gazdag szövedékét teremti
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II.

A középiskola második osztályának olvasmányanyagából ,,A nép- 
és történeti monda“ címen kínálkozik egy egységes részlet a kidolgo
zásra. Láttatni lehet itt az olvasmány megfelelő elemeiből művészet- 
szerűen hogyan alakul ki a tiszta tartalom, miként válik eggyé a  
tanuló leikével minden lényeges vallási, szociális, esztétikai érték a 
lélektani összekapcsolódás útján. De nemcsak az egybeolvadás ténye, 
hanem a mértéke is ellenőrizhető a téma részletének folyamán. 
Mindez lényegében a magyar művelődési rajz egy részletképén tör
ténik, tehát a munka a középiskola mai eszményének irányában 
halad.

A kidolgozásnál e lapokon csak azokat a mozzanatokat adhatjuk, 
amelyekben a téma jellemző részleteinek megfelelő tények a gyermeki 
lélekkel legbensőbb kapcsolatba jutnak, a módszeres feldolgozást tel
jessé és hiánytalanná tevő egyéb részek elmaradnak. A kép világossága 
és maga a pedagógiai folyamat teljességéből semmit sem veszít, a 
kontúrok biztos és határozott volta ellenben a szemlélet élességét 
fokozni fogja.

Az említett módszeres anyagrészlet feldolgozása, a téma meg
rendezése a szellemi munkarend szokott sorrendjében történik. Főcél 
kezdetben a tanulók lelke és a téma között biztos összeköttetést terem
teni. Jelen esetben ezer ragyogó szállal lehet a múltat a jelennel össze
kötni, ha a mesék világának a tanulók által már ismert csillogó fényét 
rávetítjük a nép és történeti mondák világára, amelyben a ráhullott 
fénytől csillogni kezdenek a mesei fantasztikummal egyenlő műdarab- 
részletek. Azonban ezen a csodák fényétől és képzelet játékaitól meg
színesített területen csak ideig-óráig marad a tanuló érdeklődése, a 
figyelem domináló része az igazságnak azon kicsiny részlete felé fordul, 
amely a monda magvát alkotja, s ennek a valóságnak darabkáit, 
elemeit vizsgálja. Ügy látszik, hogy a megelevenítés e munkájában 
az igaz értékgondolata fog mint egyik centrális motívum szerepelni.

A felvetett nevelési gondolatok értelme szerint legjobb szolgá
latot teheti Tompa ,,Kenyérkö“ című mondája. Azon a szellemi foko
zaton, amelyen egy 11—12 éves gyermek lehet, ennél tökéletesebb 
és többfelé tekintőbb hatáskifejtő munkaegységet alig lehetne elkép
zelni. Egy lüktető drámai akció az egész költemény. A történés, a 
mozgás jegyében látjuk az egész műdarabot, ez a két elem pedig meg
egyezik egy II. osztályos szellemi fokozatának minőségével. A költe
mény egy életsors lüktető, izgalmas lepergése, mely sors minden moz
zanatához egy okvetlenül kifejlődött érzés, hangulat fogja csatolni 
a tanulót. Minden motívum a legmagasabb hatásfokon van a gyermek 
leikéhez viszonyítva. A mozzanatok élményalakító erejűek, s úgy
szólva, ragyogóan tisztán hozzák elő az igazság gondolatát, meg
nyitják az érzések zsilipjeit, s a gyermek akarati elhatározásaihoz 
döntő indítékokat nyújtanak.

Gondoljunk csak — a részletekre térve át — a beteg szegény
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ember környezetének rajzára. A részvétkeltésnek annyi eleme van 
itt együtt, hogy nem nehéz a tanuló már meglévő élményein keresztül 
az egész képről kiáradó hangulati hatást élővé tenni. Ami innen 
kibontakozhatik, az a gyermek erkölcsi érzületének jelentős, sőt erős 
alapeleme lehet. De tovább is : a kétségek között viaskodó szegény 
drámai megjelenése a mezőn, a kopár, szomorú földjének megpillan
tása más embereknek kihívóan, aranylóan, kérkedően gazdag búza
földjei közé foglalva maga az élő, a lenyűgöző művészet. Az elesettség, 
a magáramaradás szorongó érzésének páratlan aláfestése ! Olyan lelki 
szenzáció a tanulók számára, olyan alkalom az érzelmi élet mélyí
tésére, gazdagítására, mely szinte egyedülálló nevelői építő érték.

Tovább a rembrandti árnyékból és fényből kibontakozó gazdag, 
a verizmus minden tökéletes hatáseszközével megjelenített fukarság 
mind fokozhatja a lendületet, erőt a gyermeki lélek átformálódási 
folyamatában. A szegény és gazdag drámai összeütközésébe bele- 
belevillan az Isten intése a csodákban. Ez a lélekzetállítóan fokozódó 
művészi aktivitás, mely a történés forrpontján az átokban kirobban, 
a gyermek számára is megrendülés (jó előkészítéssel, hozzáértő peda
gógiai hatásművészettel). Vakító fénymegvillanás éppen az igazság 
eszméje felett.

Ez a drámai és erőteljes vég a gyermek leikébe markol minden 
bizonnyal, az Isten jóságából villámszerűén jelentkező erkölcsi elég
tétel olyan front, mely felé és melynek irányában fogja alakítani ő 
is az ő erkölcsi érzületét.

Milyen gazdag szépségek között vezet e költemény értékein 
keresztül az út a gyermeki lélek szentélyéhez ! Milyen különböző lelki 
hatások kiinduló pontja a műdarab, és hányféle utalás, szuggesztív 
intés, mindez az eszményben kitűzött kívánatos gyermeki maga
tartáshoz !

S most jön az átélés intenzitási fokának meghatározása. Feladjuk 
a tanulónak például „No hát válj kővé mindenestül 1“ című dolgo
zatot. E kifejezés után következett a műdarabban a drámai kifejlés, 
ez fogja tehát legvalószínűbben, leghatásosabban visszaidézni a 
tanuló leikébe a költemény tartalmának minden világító mozzanatát, 
tehát a gyermek lelki azonosulása a drámai eseménnyel e címszók 
mellett indul meg teljes aktivitással. A dolgozat e néhány szavas 
címmel m utatja meg igazán, milyen lelki rétegekbe hatoltak az 
impressziók.

Ez a pszichológiai folyamat teljes értékű megindítása újabb ható
erő megszerzése a gyermek lelki kibontakozásához.

Ezen a ponton a gyermek már a mondavilág légkörében él, meg
felelő irányítás mellett hajlandó beljebb is menni e világ küszöbétől, 
szívesen vállalkozik a szülőföldjén a mondái anyaggyűjtésre.1

1 A folyó tanévben Tolnából és Baranyából hoztak a tanulók irodalmilag 
fel nem dolgozott mondaanyagot. A Beremendi-hegy mond íja, a dunaszent- 
györgyi Janicsár-hegy eredete, Béri Balogh Ádám fehér lova etc. A gyűjtés
folyik
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Az öntevékenységi munka másik területe az ifj. könyvtár éppen 
ilyen fontos. Már a középiskola küszöbén minél többet halljon a 
gyermek a könyvről, és szokjék hozzá lassanként, hogy minden 
önállóbb munkaegység elvégeztével bemutatnak neki az anyag
részlettel kapcsolatosan egy-két jellemző művet. Nem nehéz sohasem 
egy könyv és a gyermeki lélek között kapcsolatot találni. Ajánlatos 
most is hangsúlyozni, hogy a könyvtár a magyar mondáknak való
ságos kincstára. Felhívjuk a tanulókat, hogy próbálják a mondái 
művek közül a legragyogóbbakat kiszemelni. Nyomban napot is 
tűzünk ki, amikor meghallgatjuk az olvasottakat. így a gyümöl
csözőknek ígérkező munkamódok megállapítása után az érdeklődés 
éppen elegendő irányban terjed szét, és reményünk lehet, hogy a 
gyermeki aktivitást eléggé felélesztettük, s az az önálló tevékenység 
közben eredményt is hoz.

III.

A megfelelő pedagógiai keretmunka után át is térhetünk „Bál
ványosvár“ című monda tárgyalására. Az olvasmány nyelvi értel
mezése után a költemény négy pontján lehet közösséget létrehozni 
a tanulók leikével. 1. A pogányság és a keresztyénség küzdelmére 
kell rámutatnunk Apor üldözésénél. Igaz, hogy a vallási eszmék 
összemérése magasabb értelmi nívón történhetik meg, de hatásos 
elképzeltetés meggyőző erejével mégis meg lehet a tizenegyéves 
gyermek lelkét is rezegtetni. El kell képzelteim, milyen megdöbbentő 
lenne reá nézve, ha holnap idegen felekezet templomába parancsolnák. 
Elvennék zsoltárát, amelyet édesanyjától kapott és idegen énekes 
könyvet adnának kezébe, és idegenszerű imádságot mondanának 
előtte, és szigorúan megtiltanák, hogy otthon a szüleitől tanult imát 
elmondja. Utalni kell reá, majd meglátja a mondákkal kapcsolatban, 
hogy imádságok, vallások miatt országrészek borulnak lángba, s ádáz 
véres tusák folynak majd. 2. A második kapcsolódási pontot jelenti 
az a tény, hogy Bálványosvár megszállt területi emlék, egyike a száz 
meg száz elveszett kincsünknek. Elmondjuk a tanulóknak, hogy mi 
most csak kopár falakat látunk Bálványosvárban, nem tudjuk azt, 
hogy a magyar történelmi múltat, annak egy részletét kell benne 
néznünk és tisztelnünk. Elmondjuk, hogy a megszállott területi 
magyar testvéreink ajkáról el van tiltva a magyar dal, sőt el van tiltva 
a magyar beszéd, egy magyar imádságos könyv az asztalukon börtönt 
hozhat rájuk, ők már megtanulták milyen kedves, milyen vigasztaló 
a magyar múltba visszaszállni, mikor még annak emlékeitől is meg 
akarják fosztani őket ellenségeink. Ők szeretnek Bálványosvárra gon
dolni, és tisztelik mint magyar emléket. Nekünk itt senki sem bántja 
magyar érzésünket, és nem próbálunk oda emelkedni, hogy a porladozó 
várromok felé tereljük gondolatainkat.

De ha hallottuk, hogy a magyar határállomást átlépő megszállott 
területi magyar sírva fakad, mikor lába magyar földet ér, és nagyot
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dobban a szíve az első magyar katona és magyar zászló láttára, akkor 
úgy érezzük, hogy Bálványosvár mégis csak több, mint kőhalom : 
a lelkűnkhöz közelebb ér, közünk van hozzá, ha ma idegen is mondja 
magáénak, de az emlékektől fényessé vált kődarabok nekünk világíta
nak, fehérlének. Harmadszor a tanuló lelke összeforr akkor, amidőn 
lezajlik Mike Ilona elrablásának drámai epizódja. A napfényes 
templom előtti téren ott vannak a székely nemzeti viseletű leányok, 
legények. Élet, beszéd, vígság mindenütt. A vidámság kedves percei
ben beront a körbe három lovas, és erőszakkal elragadja Mike Ilonát. 
Mikéné pártjára fog állani minden gyermek, s képzeletben együtt 
üldözi vele a leányrabló vad Aport. Ez az igazság és jog melletti állás- 
foglalást jelent, tehát az érzületalakításnak ado tt tápot a jelenet. 
A negyedik kapcsolódás akkor történik meg, amikor a tanuló elolvassa, 
hogy Mike Ilona az összedűlő vár egyetlen ép fala alatt pogány férje 
kezét fogja, és a veszély percében a konok, pogány Aport meg tudja 
keresztyén módjára imádkoztatni. Mi hat itt .a gyermek lelkére? 
A keresztyén hit csodálatos átformáló ereje. (Óvatosan segítségül lehet 
venni Madách római jelenetének a megfelelő motívumait is.)

Témánk következő állomása Tompa „Csörsz árka“ című költe
ménye. Itt már történelmi miliő bontakozik ki. Hangsúlyozhatjuk, 
hogy a mondák csodálatos részletei úgy elmaradoznak, mint a robogó 
vonatról a hegyóriások szeszélyes csúcsai.

A népvándorlás viharfelhőiből, melyeket Attila harcaiban a 
tanulók már egyszer láttak, előlép Rád óriási alakja. Le kell a tanulók
kal íratni Rád külsejét és rávezetni őket, hogy Rádban maga a nép- 
vándorlás korának a lelke jön elénk. Minden szava, tette korának a 
megnyilvánulása, ő történeti idők típusa. Rád nem válik ugyan bál
ványozott hőssé a gyermekek előtt, de h a t ; én már láttam, hogy 
utánozták vadságát, lerajzolták alakját, hatalmas bajuszt, szakállt 
ragasztottak. Kapkodtak a gótok, longobárdok, avarok képein, 
amelyeket bemutattam, néhány római sánc, avargyűrű fényképe 
érdekelte őket, úgyszintén a jellemző korszerű irodalmi részletek is, 
hiszen mind jegyei voltak egy dúló harcos időnek. A primitívebb korok 
világa aránylag közelebb van a 11— 12 éves gyermek lelki fokozatá
hoz, mint a fejlettebb, kulturáltabb időké.

Ez a műdarab átmenet a történeti mondákhoz.
E monda letárgyalása után jöhet mindjárt az áthasonulási próba 

„Csörsz királyt lováról az árok mentében az ég tüzes villáma üté le 
hirtelen“ címmel adott dolgozatban.

Ugyancsak most érdeklődhetünk a tanulóktól az elolvasott 
könyvtári mondaanyagról. Általában 15—20 monda az, amit elolvas
nak (ez iskolai évben több volt). Ha mindenik mondát az ifjak 
leikével legjobban összeillő pontján érintem, elképzelhető, milyen 
motívum-sorozat indul meg az olvasmányból a tanuló érdeklődési 
hajlama felé. És az olvasott mondák majd mindenikében van valami 
az elmúlt magyar világ szelleméből, talán éppen a nép lelkének a 
hangja szólal ki belőlük, tehát a magyar művelődési rajz elemein át
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kapcsoltuk itt is a mondáknak az értékeit a gyermekek lei
kéhez.

IV.
Áttérve a megoldandó problémák új részletére, állapítsuk meg, 

melyek azok a jellegzetes feltételek, amelyek mellett történeti mon
dáink legélőbben hathatnak közre a gyermek lelki fejlődése menetére, 
azaz mely pontokon okoznak olyan erős ingereket, melynek nyomán 
a legtökéletesebb szellemi asszimiláció indul meg.

A történeti mondák két speciális jellemző vonását az időbeliséget 
és érzelmi színezetet kell felemlítenünk olyan ható tényezőknek, 
amelyek az olvasmány és a tanuló lelki kölcsönhatását legfőbb mér
tékben szolgálják. Nem kevésbbé igen erős vonzást gyakorol a gyer
mekre, hogy a való elem előtérbe jut, és az előtte lefolyó élet alkotó 
részleteit látja meg a mondákban, s így úgyszólva, ismerős jegyekre, 
pontokra támaszkodva, sőt átélt részletekbe fogózva nézhet szét a 
monda területén.

A történeti mondákat, amelyek e lelki fejlődési korszak számára 
elő vannak írva, két értékgondolat jegyében visszük a tanulók leiké
hez. Az első gondolat a jó, a nemesedés értékeszméje, melyet a keresz
tyénné létei fejleszt ki, a másik az igazság gondolata, amely felé a 
magyarság új életformája a polgárosultság tart, amikor az ország 
rendeződéséből a magyar jogállam körvonalai bontakoznak ki.

Az általános eljárásunk az lesz, hogy a mondák történeti kor
szakainak minden jellemző életnyilvánulását a szemléltetés minél 
több módján a tanulók elé vetítjük, és az egymásután kibontakozó 
erőket lényegük szerint, amint a történelmi akciókat alakítják, meg
jelenítjük, gondos figyelemmel arra, hogy a tanuló már meglevő 
képzetei között kapcsolat alakulhasson ki. Ha így a korszakot deter
mináló hangulati egybeforrást sikerült elérnünk, megindul a tevé
kenység a tanulók részéről érdeklődés, vizsgálódás alakjában. Az a  
tanár számára a legszebb jutalom, ha a történelmi légkör kialakulásá
nak aktív jeleit látja a tanulói részéről.

Az első történelmi mondacsoport Szent István köré sorakozik. 
A magyar korona megszerzésében egyfelől a nyugati államok szellemi 
társaságába való belépést mutassuk ki, az apostoliságban önállósá
gunkat illusztráljuk. István vallási küzdelmében utaljunk arra, hogy 
a régi hit és az új vallás kicserélődése a legnehezebb problémája volt 
a fiatal magyar nemzetnek, melyet egy időben súlyosbított az is, 
hogy a nomádságot is felcserélte állandó letelepedéssel.

Aki e fogalmak sorozatát olvassa, nem tudja elgondolni, honnan 
vegye a tanár átadásukhoz a lélektani kulcsot, honnan vegye a hatást 
kifejtő eszközöket, vagy honnan vegyen egyáltalán olyan ragyogó 
fényforrást, amelyből kiindulva a világító sugarak be tudják  ragyogni 
megelevenítő fényhatásukkal ezeket a mozdulatlan, súlyos fogalmakat.

A megoldás céljából oda kell fordulni, ahonnan k iindultunk: a 
művészet alkotó, teremtő világához. A tudomány soha nem fog
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tudni olyan érthető nyelvet találni, amelyen második osztályos diák
nak a leikéhez közelhozza a középkor nehéz, bonyolult fogalmait 
történeti vagy jogi berendezkedésének alapelveit, sohasem fogja a 
tudós kellően átvilágíthatni a pogány és keresztyén vallás össze
ütközését a gyermeki lélekfokozat e lépcsőjén, hogy az asszimilá
lódjék, de mindezt meg tudja cselekedni a művész, akinek vatesi 
ereje plasztikusan, megjelenítőn idevarázsolja a múlt belső életét, 
és a távlatokban félig-meddig elvesző olyan összefüggéseket állít 
közvetlenül elénk, amelyekről már lemondott az emberi értelem, 
hogy közelébe tudja vetíteni. Világokat nyit meg előttünk, amelyek 
a csodákat formázzák, eszméket tesz közérthetőkké, melyekre eddig 
nem volt magyarázó ige.

Keressük ki Herczeg Ferenc klasszikus művéből a „Pogányok“- 
ból az idevonatkozó részleteket. Amint olvassuk, ott van a történeti 
kor hangulata, légköre nemcsak körülöttünk, hanem a tizenegyéves 
gyermek leggyengébbje körül is. Itt van az az ajtó, amelyiket ha ki
nyitunk, a letelepedés, vallás körül háborgó magyarok közvetlen 
közelébe jutunk; látjuk intézményeiket, életsorukat, összeütközésüket, 
együttjárásukat. A pusztából kiszakított vezér lelki forrongása hangot 
talál minden kis diák szívében. Vagy hallgassák csak meg a gyermekek 
a folyó partján tanyázó halászok rejtelmes beszédét, Ékese és Kocso- 
bur vitáját és még sok részletet, együtt fognak élni a „Pogánvok“ 
magyarjaival. Soha érdeklődőbb tanulókat nem láttam, mint azokat, 
akik e részletek keretében szinte pillanatok alatt egybeforrnak a 
korral. A regényművészet olyan színek felvételével, olyan hangu
latok kialakításával biztosítja a kor lényegének szellemi átvételét, 
mely nem egy keserves lassú appercepció, hanem a tanulóknak a 
művész intuitív meglátásával egyenrangú hirtelen bepillantás a törté
nelmi fogalmak belsejébe.

A második mondacsoport Szent László köré fonódik. A lovagi 
élet mintaképét kell látnia benne a tanulónak, a vallási intézmények 
őrét, de szociális vonatkozásban is a nemzet minden rendű lakosságá
nak védőjét, a népvándorlás egyik nagy tarajú hullámának erős 
gátját. A róla szóló mondák a teremtő élet változatos ritmusa szerint 
peregnek le. A kalandos fantáziájú életkor utórezgéseit még mindig 
érző gyermekcsoport külön szemléltetés nélkül közelebb húzódik 
Lászlóhoz, mikor aranyos nyílvesszőjét kilövi. Elkíséri őt képzeleté
ben Cserhalom oldalaira, vele együtt űzi a kunt. Ezekkel együtt fél, 
de velük ellentétben László miatt, amikor „Óriás robajjal kettéhasad 
mögötte a sziklahegy“ . Szeretettel gondol rá, mikor kicseppen a vére 
és piros rózsa lesz belőle. Hogy az áthasonulás minél teljesebb legyen, 
hogy a drámai hatások erejét, színét, hangulatát emeljük, s az egész 
pedagógiai eljárás szellemi lendületének az ívét teljessé tegyük, 
részünkről itt a magunk élményeivel igyekeztünk gyakorlatunkban 
a Szent László-mondarészleteket még élőbbé tenni. Az elképzeltetés 
lélektani eszközével erősítettük a beleérzés hatásfokát. Megmutattuk 
a gyermekeknek a dési színház vasfüggönyére festett Szent László-
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jelenet fényképét, megmutattuk Szolnok-Doboka vármegye címer
pajzsán Szent László alakját. Bemutattuk azt a festményt, mely 
Cserhalmot ábrázolja. Elmondtuk a Tordai-hasadékhoz te tt kirándu
lásunk lefolyását. Bemutattuk itt a nagy királyról elnevezett törté
nelmi helyrészleteket. Ez indítékok, valamint a mondákról készült 
rajzok, dolgozatok azt mutatták, hogy az olvasmányok Szent László 
mondái nagyszerűen felhasználható indítékaikkal élénk és nagyerejű, 
sokfelé működő lelki reakciót teremtettek meg a növendékekben.

A mondák világa mint magyar művelődési rajzrészlet és mint 
egységes téma így vetítődik a gyermekek elé. Minden motívumát a 
tanulók lelki megindulása avatja jellemző képrészletté. A magyar nép 
világának minden áttekintett részletét az ifjúi lelkek metamorfózisa 
kíséri, színesíti, formálja élővé. Mikor a vallás fénye ragyog a magyar 
kultúrélet képének valamelyik mezeje felett, ugyanakkor az eszmél- 
kedő gyermeki lélek világító sugarai gyúlnak k i ; ha pedig egy-egy 
történeti kor jellegzetes, életadó erői szántanak a kultúrkép talajába 
erős nyomokat, ez erők megrezdülése megérinti a gyermeki lélek puha 
rétegét is, rezgésével beleírván ugyanazon idők históriai értelmét, 
lényegét. Mikor végül a szép ragyogása színesíti be a magyar világ 
hegyeit, völgyeit, a tetszés, a természetszeretet mélységes érzése járja 
át a gyermek lelki rétegeződéseit.

Ki tudná számontartani, hogy e nevelői munka folyamata alatt 
a kapott impressziók alapján a gyermeki lélek aktivitása hány
féleképpen jelentkezett, és milyen elemek gazdagították az ifjúi lélek- 
formálódást legjobban, legtermékenyebben ; csak annyi bizonyos, 
hogy a nép- és történeti mondákban rejlő gazdag hatásértékek elég 
intenzívek, elég gyujtóak ahhoz, hogy mindazokat, kik részesei egy 
ilyen nevelői tevékenységnek, az élmények erején egy felsőbbrendű 
szellemi fokozatra segítsék.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

A tanár szakképzettsége, pedagógiai készültsége 
és általános műveltsége.

Miután a fenti három probléma közül a középiskolai tanár szem
pontjából a középső a legfontosabb, mert szoros kapcsolatban áll a 
rátermettség kérdésével, márpedig ennek van primér jelentősége : 
legyen szabad ezt tárgyalnom első helyen. Kézenfekvő igazság, de a 
gyakorlatban egyáltalán nem nyer méltánylást, hogy a pedagógiai 
készültség rátermettség nélkül mit sem ér. Hadd igazoljam ezt egy analó
giával. Annak a festőnek, aki művészi adottság nélkül tanulta ki 
a mesterségét, az alkotásai bármennyire a művészet hatását keltik 
a avatatlan szemlélőben, a legjobb szándék mellett is csak hamis 
artisztikumot jelentenek. Az ilyen festő tévhitbe, hiúságba, esetleg
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népszerűségbe is ringathatja magát, mindenesetre megcsal másokat, 
s így sub specie aeternitatis vétkezik. Vétke annál nagyobb, mennél 
tanultabb, raffináltabb, minél nagyobb mesterségbeli technikával 
rendelkezik, hiszen alkotása annál inkább megközelíti a műremek 
látszatát. A látszateredmény, a hamisítvány pedig minél tökéletesebb a 
kivitelben, annál alkalmasabb a megtévesztésre, tehát annál veszedel
mesebb. Ez a helyzet a műalkotás esetében. De a műélvezet terén 
sincs másként. Minél több esztétikai fogalom (távlat, síkok, szín
hatás stb.) kóvályog az esztétikai érzék híján tárlaton lézengő szak
laikus fejében, annál hiúbbá válik képzelt tudományára nézve s lesz 
kevésbbé alkalmas arra, hogy az egyszerű lényeget, a művészetet 
megláthassa egy-egy képben. Ha tehát a lényegében művészetmentes 
technikázás az esztétika síkjában is bűn, hogyne volna bűn az a 
pedagógiában ! Az ilyen avatatlan érintés ellen védekezik a tanuló ösz
tönösen akkor, amikor nem szereti a megérzett kontárt, és idegenkedik 
annak még a tananyagától is. Másnapra, a notesz számára talán el-el- 
készül, de akit nem szeret, attól egész életre szóló útravalókat nem 
fogad el, attól igazán nem tanul.

A pedagógiai és didaktikai készültség tehát csak nevelői munkára 
rátermett tanárnak jelent előnyt. De azt tényleg nagy előnyhöz 
juttatja, amennyiben óriási energiamegtakarítást jelent neki. Tanítani 
ugyanis csak a legszínvonalasabb módszerekkel gazdaságos, s ezeknek 
a megszerzéséhez a modern tanár hosszadalmas saját kísérletezések 
helyett pedagógiai tanulmányok útján jut el. De ez az eljárás egy 
még fontosabb szempontot is kielégít, t. i. a tanuló szempontját. 
A pedagógiailag jól készült tanár kezében a tanuló nem kísérleti 
nyúl, legalábbis nem felesleges mértékben az, s kevesebb viviszekciós 
mellévágásnak van kitéve.

Megoldás szüksége merül fel tehát arra nézve, hogy bizonyos 
szelekció érvényesüljön a tanári pályára lépni szándékozókkal szemben, 
még a tanári tanulmányok előtt. ( Kitanulás után ugyanis már késő. 
A pedagógiai vizsgán túl, előbb vagy utóbb, még az antipedagógusból is 
tanár lesz.) Meggondolás tárgyául javasolnám, hogy ez a szelekció 
esetleg már a középiskolában cserkészvezetőséggeJ, vagy egyéb 
ifjúsági vezetői munkával kapcsolatban történjék meg.

*
Ha tehát az előfeltétel, a rátermettség megvan a jelöltben, 

a pedagógiai tanulmányok mellett a szakképzettség a következő 
követelmény vele szemben. Bár kívánatos, hogy a tanár ne tálból, 
hanem legalább is tóból meríthesse napi tanításának csészényi anya
gát, hangsúlyozni kívánatos, hogy a tanár nem tudós. A tudósnak 
ugyanis a tudomány az anyaga, míg a tanárnak a gyermeki lélek. 
Baj, ha a tanár szíve elsősorban a tudományért rajong, nem az egész
ségesen nevelendő és kiművelendő gyermekért. A tudós a tudományt 
műveli, a tanár a gyermeket. A tanárnál a tudomány csak a nevelő ténye
zők egyike.
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Másfelől tudjon a tanár különbséget tenni a tudomány és a tan
anyag között, s e különbségtevésében az első szerepet a nevelői lelki- 
ismeretére bízott gyermek képezze, akit az Isten memorizálás által 
el nem fáradt, mozgékony szellemű embernek szánt. Az életben 
vannak lekszikonok és vannak emberek. Olyan emberekre van szük
ség, akik magukat minden momentán helyzetben fel tudják találni, 
akik nem fejbentartani, hanem használni tudják a lekszikonokat. 
Az ész síkjában tehát a gondolkodtatásra, a logikai készség kifejlesz
tésére kell a hangsúlyt helyeznünk. A tananyag lekszikális részletei 
aránylag inkább csak a logikai gyakorlatok tornaszereiül számítsa
nak a középiskolában. A tanár maga természetesen rendelkezzék 
a  szaktudás 100%-ával, mert minden válasz nélkül maradt kérdés 
és melléfogás csak bizalmatlanságot és csalódást eredményez a gyer
mek részéről.

*
A gyermeknek azt szoktuk mondani, hogy az iskolában tanult 

ismeretanyag és a dicsért jellemvonások az ember egész egyéniségét 
teljesebbé, tökéletessebbé teszik. Kellene tehát, hogy a gyermek ezen 
hallomása megerősítéséül és hitelesítéséül azt tapasztalja, hogy íme 
a tanárok, akik a tanított szakismeretekkel és dicsért jellemvoná
sokkal rendelkeznek, valóban teljesebb és tökéletesebb életet is élnek 
másoknál. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a tanárok egy nagy 
százaléka, bár a kellő szakismeretekkel rendelkezik, a maga egészében még 
sem vonzó egyéniség, elsősorban egyoldalúsága révén. Nem az az ember, 
akin a diák láthatná a tudományos szakismeretek lelket teljesebbé, 
tökéletesebbé tevő hatását. Hallottam ilyen diákkijelentést, egészen 
jószándékú fiútól : ,,Ha a szaktudás és a tanított valláserkölcs olyanná 
teszi az embert, mint a tanár úr, akkor én nem kívánok sem tudomá
nyos szakismeretekkel rendelkezni, sem valláserkölcsös emberré lenni. 
Inkább futballozom.“ S részben igaza is van. Egy kidolgozott láb
izom mindenesetre pozitív érték, de egy tanár, aki csupán bizo
nyos szakismeretekkel rendelkezik, de szinte minden más terüle
ten kapkod, bizonytalan, talaj átvesztett hullámok-játéka, bizonyos 
kétes vonzerő.

Ismét analógiához fordulok. A diákok túlnyomó százaléka nem 
készül szakmatematikusnak. Már most hogyan tanulna a diák mate
m atikát szívesen, ha azt látja, hogy az a tanár, aki a matematika szak- 
tudományával rendelkezik, ügyetlenül húzódik meg minden olyan 
vitában, amelyben nem matematikusok vesznek részt. Ellenben szí
vesen tanulja a diák a matematikát, ha azt tapasztalja, hogy tanára 
éppen a matematika révén nyert kombinatív és logikai készségével 
még irodalmi vagy társadalmi kérdésben is fölényesebben tud véle
ményt alkotni és nyilvánítani, mint a matematika lényegéhez közel 
nem férkőzött társaság többi tagjai.

A tanár tágkörű általános műveltségét teszi szükségessé a gyermek- 
léleknek az a romantikus jellemvonása is, hogy csak azt a felnőttet tudja 
csodálni és felettébb tisztelni, akitől bármit megkérdezhet. Elijedő csaló-
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<lást láttam egy alkalommal egy kis elsős tanítványom szemében, 
amikor nem tudtam elég hirtelen fejben kiszámítani, hogy Rómát 
hány éve alapították. Nem kötelességem a fejszámolás, nem vagyok 
számszakos, de egészen bizonyos, hogy kisdiákom több áhítattal vett 
volna részt az én további latin tanításomban is, ha ügyesebb fej
számolónak bizonyultam volna. H át még ha azt is rá tudtam volna 
vágni a kérdésére, hogy hány kilométer ide Róma ! Életét és vérét 
felajánlotta volna érettem.

De a felnőttek társadalma is azt igényelné (s csúfolódásain ke
resztül negative igényli is), hogy a tanárok vessék le riasztó egyoldalú
ságukat, s váljanak harmonikusabb egyéniségekké. Szívesebben bízná 
gyermekeit olyan tanárokra, akik nem egyszínű szemüvegen keresztül 
hamis világot látó részlet-gépek, hanem teljes világképpel rendelkez
nek, akik az élet összes értékeinek arányait áttekinteni és egységben 
látni tudó, önmagukban is egységes emberek.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos.

Értelmesség- s hivatásszerinti tájékozódás 
a francia gyermekeknél.

Franciaország orvosai 1932 óta szokásba vették, hogy Párizsban 
évente ötször összegyűlve megvitassák az általános orvostudomány 
nagy problémáit, melyeknek társadalmi visszahatásai olykor jelen
tékenyek.

Az 1936-os ülésszak egy igen nagy problémával nyílik meg : 
mi történjék a gyermekkel 11. és 13. életéve között, amikor az ottani 
iskolarendszer szerint az elemi- és középiskola közé ékelt felvételi 
vizsga vagy értelmiségi foglalkozás vagy valamely mesterség felé 
irányítja, melynek inaséveit rögtön megkezdi. Georg Duhamel, a 
kiváló regényíró elnöklete alatt folynak ezek a rendkívül tanulságos 
ülések, ki egyesíti magában a tudósnak és orvosnak jelességeit, a 
Trosseau de l’Hotel—-Dieu boncteremben, Carnot professzornak, 
az Orvosszövetség elnökének szívességéből, s az ügy lelke dr. Henri 
Godlewszki.

Az első ciklus (az elemi fok) végén a gyermek válaszúihoz érkezik. 
Válik-e vájjon belőle a másodfoknak tanulója, azon jövő minden 
lehetőségével együtt, melyet ez az oktatás engedélyez? Vagy ellen
kezőleg, közvetlenül egy olyan mesterséget, foglalkozást választ-e, 
hol a kézművesi, technikai rész láthatólag sokkal nagyobb helyet 
foglal el, mint a szellemi?

Döntő állásfoglalásra jutni itt, mely az egész jövőt terheli, igen 
nehéz dolognak látszik. Kell, hogy ez a döntés igazolt és igazságos 
legyen. Lehet-e végezni ilyen kezdőfokon sorsdöntő szelekciót, s kié 
legyen a felelősség? Ezeknek a problémáknak vágtak neki a francia 
orvosok üléseiken, s ime, tárgyilagosan egybefoglalva, tanácskozásaik
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foglalata, melyek első ízben s legalább egyúttal tiszta módon szök
tetik szemünkbe azt a lényegbevágó szerepet, melyet az orvosnak 
el kell foglalni az útbaigazítás eme fontos posztján, ahol az első hibás 
lépés nagyon is meggondolandó következményekre vezet.

Egy túlkorai szelekció kellemetlenségei.
Egy 1933 szeptember 1-én kibocsátott s 1934 február 13-án 

kiegészített miniszteri rendelet írásbeli vizsgát rendelt el mindjárt a 
hetedik év után s átmenetről beszél, mely lehetőséget enged, elfogadni, 
vagy visszautasítani egy tanulót a második ciklustól. Ez alól kivétet
nek azok, kik évközi különböző írásbeli dolgozataikban az átlagos 
mértéket megütötték 10-től 20-ig. A vizsgálat, mely sokkal inkább 
a gyermek ítélőképességének s értelmi fokának, mint tudásának 
mérlegelését tűzi ki célul, persze csak egy, a jelölteknek készített, 
rövid olvasmány s néhány egyszerű mennyiségtani művelet rövid 
kommentárral kísért eredményét veszi számba.

E vizsgálat előírásával meg akarták gátolni a tanulóknak a 
második fok felé való tömeges özönlését, összhangban az alsóbb osz
tályok ingyenességét biztosító törvényhozási intézkedésekkel. A féke
vesztett ascendizmus — úgylátszik — a nyugati nagy demokráciánál 
is aggályos.

Hogyan alkalmazták ezt az új szabályzatot? Bizonyos líceumok
ban nagyon is liberálisan értelmezték, számot vetvén a jelölt előbbeni 
érdemjegyeivel, s csupán csak akkor utasítván el őt, ha mind bizo
nyítványai, mind vizsgaeredménye nagyon közepes volt. De úgy
látszik, szigorúbbnak kellett lenni, mondják maguk a franciák. 
Egy tisztán materiális tényező is sokszor nagy szerepet játszott 
ezen elbírálásoknál. A rendelkezésre álló helyek hiánya bizonyos 
intézetekben. A vizsga egyszerre versennyé vált. Elkerülhetetlen 
igazságtalanságokat szült, s megállította végeredményében olyanok 
pályafutását, kik később talán fényeseknek mutatkoztak volna.

A francia Orvosszövetség országos ankét ja nemcsak az orvosok, 
hanem a szülők és nevelők véleményét is figyelembe veszi. Általában 
elég kedvezőtlenül nyilatkozik a felvételi vizsga (examen de passage) 
felől. Tipikusan jellemző formulába öntötte ezt a húzódozó vélekedést 
a montpellieri Euziere : Negyven esztendő múlva nagy pompával 
fogadja majd az Institut de France azokat az embereket, akiket az 
állam iskolaintézeteiből értelmi alsóbbrendűségükért elűztek, s sok 
olyan bizonyítványt fogok aláírni addig, melyek menedékhelyre 
ju ttatnak tanulókat, kik elit elemek s a nemzet szent reményei. A nagy 
emberré lendülő rossz tanulók paradoxonja — úgylátszik — nem 
a mai világba való.

Az orvosok által a vizsga, azaz inkább a túlkorai szelekció ellen 
támasztott érvek sorában egyik legerősebbet a gyermek egészségi 
állapota sugalmazza, mely nagyban befolyásolja értelmiségét s munka
készségét. Nagyon nézzük benne jelenlegi értelmiségét, fiziológiája, 
kedély világa s jelleme rovására.

Három nagy ok befolyásolhatja kedvezőtlenül a gyerm eket: a
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növekedés, a túlterhelés és a betegségek. A betegek közül vegyük 
csak az idegeseket, akik inkább fogyatékosak, mint abnormisák, s 
akiket sajátlagos vetítéssel s külön iskolákban az átlagosig el lehet 
v in n i; az endocriniásokat, akik secretiós mirigyeik elégtelen műkö
désében s szervi rendellenességeiben szenvednek ; a szívbajosokat, 
akiknél a fáradságra való alkalmatlanság lehet a késés egyik oka ; 
a rosszul tápláltakat s tartós erőfeszítésre képteleneket, de akiket 
kellő hepatikus (máj-) kezelés, vagy jobb táplálkozás ismét munkára 
serkenthetnek ; a tüdőbajosokat, kik a tanulók közt többen vannak, 
mint gondolnók, hisz iskoláskorában majdnem mindegyik átmegy 
e baj primairinfectióján, melynek azonban a többség győzelmesen 
ellenáll ; s végül a gyengénlátókat, akikről gondoskodni kell, hogy 
normálisak legyenek. Sok orvos ellene van a hiányos látásúakat testi 
rátermettség alapján kirekesztő vizsgának, mert hisz ezek kitűnő 
tanulók lehetnek, sőt számukra az értelmiségi pálya talán sokkal 
szükségesebb, mint másoknak. Mindezek az okok megfejtik a vissza
tartottak jelentős arányszámát, kiket bizonyos statisztikákban ki
emelnek. így dr. Gauchery Bourgsban 1132 vizsgázó tanuló között 
181 visszatartottat számolt meg. Vannak viszont — elég kis számban 
koraérett, rosszul szelektált gyermekek, akik minden elfogadható ok 
nélkül hirtelen csak megállnak.

Végeredményben a francia orvosok nagyobbik része, leszámítva 
egy kisebbséget, mely a vizsga módosításával is beéri, kijelenti, hogy 
egy, a 10—12 életévek közé eső, brutális szelekció megengedhetetlen, 
s az átlépő vizsgának meg kell szűnnie.

Mit tegyenek a helyére? Olyanféle megoldásra hajlanak, mely 
közös működés alá hozná a szülőket, nevelőket és az orvost. A szülőnek 
mindenesetre lényeges szerepet kell játszaniok, s a háború utáni nem
zedék egv részének, kivált az apáknak hiánya keményen érezteti 
hatását, s nagyon is igazolni látszik környezet s család döntő szerepét. 
A nevelők, akiknek nemcsak tanítani, hanem nevelni is kell a gyer
meket, sokkal jobban meg tudják ítélni annak értelmi erejét, mint 
bárki más. De psychológia és fiziológia összetartoznak; s ím itt 
tűnik ki az orvosnak kiemelkedő szerepe. A dolgok kezdetén a házi
orvos, előzmények és milieu pontos birtokában, sokkal több tekin
téllyel formálhatja át, vagy helyettesítheti mással egy apa elhatá
rozását, mint akárki más. Jön aztán az iskolák felügyelő-orvosa, 
akinek a szerepét ki kellene bővítni egy igazi iskolaorvosi napló 
bevezetésével, ahová bejegyződnék minden tanuló psychológikus és 
pathológikus fejlődésének képe. Az orvosnak fontosabb helyet lehetne 
s kellene betöltenie család és iskola életében.

Tájékoztató intézetek és munkaiskolák.

•Csak a háború óta foglalkoznak komolyan vele, hogy hivatalosan 
tájékoztassák a gyermekeket első tanulmányaiktól kezdve. Láttuk 
sorjában megjelenni a tájékoztató tanácsadókat és hivatalokat,

2
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melyek Párizsban vagy a vidéken különböző esélyekkel s eredmé
nyekkel működtek.

Van a párizsi pedagógiai múzeumban egy hivatalos nemzeti tájé
koztató intézet, mely a technikai tanácsadókat képezi. A tanulmá
nyok két évig tartanak s felölelik : a lélektant, az általános patholó- 
giát és psyciiiatriát, fiziológiát, közgazdaságtant, a pedagógiát s a 
mesterségek technikáját. A tájékoztató intézetek közt jelezzük : a 
párizsi kereskedelmi kamara munkaiskoláit, a vörösvirágok szana
tóriumát a Ruy-de-Dömeban ; a d’Orleans hivatalt, az 1920. óta 
munkálódó bourgesi hivatalt, a bordeauxi, strassburgi, nizzai hiva
talokat stb.

Némelyik ilyen intézet válságba került, de a párizsi kereskedelmi 
kamara munkaiskolái a legbrilliánsabb eredményeket érték el.

Mi a céljuk a tájékoztató hivataloknak? Akárcsak nálunk a 
szegedi, minden érdekelt fél számára a tehetségeinek legmegfelelőbb 
foglalkozást keresi ki, s főleg azt a helyzetet, mi mellett az egyén a 
legjobb teljesítményt érheti el, a lehetőség legfőbb mértékéig számot 
vetve a szülők vágyaival s azok helyzetével, valamint a munkabér- 
lehetőségekkel. Főleg arra szorítkoznak, hogy erkölcsi alapon ossza
nak tanácsot s adjanak irányítást, s ne gyakoroljanak kényszert. 
Tanácsaik részint az igénylő előélete, psychikai alkalmatosságai, 
másrészt physiológiai adottságai által megszabottak s igazoltak.

A nagyon gondos orvosi vizsgálat mellett hasznosítják a „testek“ 
formuláját, melyek sajátlagos eszközökkel megmérni engedik az alany 
izomerejét, látóképességét, észbeli színvonalát (emezt a társalgás és 
próbák eszközeivel), érteimességét (egy képtelen kifejezésre rájönni 
a szövegben) figyelmének és elfáradásának fokát (letöröltetni pl. a táblá
ról a legnagyobb gyorsasággal minden látható nyomot) stb. Mindezen 
„test“-ek zárt kritika tárgyát teszik, s azokkal nem külön-külön, 
hanem a másikakkal társítva tesznek próbát, a probléma más adott
ságaihoz közelítvén őket, s csupán aktuális, időleges s nem maradandó 
érvényt tulajdonítván nekik.

De a legjobb eljárás kétségtelenül az, mely a gyermekeket köz
vetlenül érintkezésbe hozza a különféle mesterségek nehézségeivel, 
akik azokat hajlandók vállalni. Az eszmék eme rendjében első helyet 
kell adni a Párizsi Kereskedelmi Kamarának. Ivb. 2000 12—16 éves 
gyermek van csoportosítva a kamara műhelyiskoláiban s kiosztva 
onnan 14 központba, a D’Andrésy-szabadiskolától a Saint—Marcell- 
mintaiskoláig. A folyó élet különféle mesterségeit tanítják  ezekben a 
fiúknak, akikből lehet : elárusító, szabó, szerelő, mechanikus, már
ványfaragó, nyomdász, szakács, kocsigyártó. Leányoknak viszont 
tanítják : a varrást, divatszabást, fehérneművarrást, hímzést, a koz
metikát, fehérítést. Néhány műhely vegyes. A tág kategóriává duzzadó 
különböző mesterségekben váltakozó gyakorlati idővel eltöltött egy 
esztendő után, miután a gyermek végigpróbálja a fa, vas, élelmezési, 
eladási, készáru szakmákat, már saját ízlése szerint választhat tapasz
talatai s a kapott jótanácsok szerint. Aztán végigmegy a kiválasztott
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mesterség háromévi tanonckodásán, mely — főleg technikai tekin
tetben — egy általánosan kiegészítő képzést jelent. A tanulmányok 
ingyenesek és verseny nincs. Az egész tanulásmód ebbe a rövid for
mulába sűríthető : a mesterségekkel való kísérletezés. Öt év alatt 
15,000 gyermek hagyta el e műhelyiskolákat.

A Párizsi Kereskedelmi Kamara műhelyiskoláinak technikai szer
vezete egy más helyeken már alkalmazott orvosi szervezettel egészül 
ki, melynek általánosodása kívánatos lenne. Van egy orvosi köz
pont, hova minden vélemény befut : a családé, a nevelőké, a műhely
iskolák orvosáé, a háziorvosé, a centráléhoz csatolt, különböző specia
listáké, a gyermek megvizsgálása alkalmából. Család és gyermek 
által már meg lévén határozva a mesterség, az orvos törekszik el
dönteni, alkalmas-e a pályázó azt gyakorolni hasznosan, vagy nem. 
Míg a gyermek nincs „fixálva“, a központ tanulmányozza az ő 
„biotípusát“ , s ebből vonja le következtetéseit, melyek tájékozódást 
engednek. Ez a biotipologikus tanulmány ankétot foglal magában 
a családi előzményekről, s az iskolaiakról s egy közvetlen, fiziológiai 
és észbeli, lehető legtökéletesebb megvizsgálást, bizonyos számú 
„test“-próbáktól kísérve. Ez utóbbiakat — ismételten leszögezve — 
a mai orvosok legnagyobb része csak nagyon relatív és járulékos 
értékűnek tekinti.

Végeredményben az orvos ád ugyan tájékoztatást, de mindig 
csak tanács s sohasem imperativ döntés formájában. Látjuk egyéb
ként szerepe egész jelentőségét s mindazt az egyre szélesebbre táruló 
kört, amit az ő működése van hivatva elfoglalni egy fokról-fokra 
ésszerűbb megszervezkedés felé haladó társadalomban. Ezen órában, 
amikor kemény válság dühöng mind a szellemi, mind a mechanikai, 
mind az ipari hivatáságakban, a választás kérdése a gyermekre nézve 
sorsdöntőbbnek látszik, mint valaha, amikor éppen a cselekvő élet 
küszöbére ér. Dicsérhető a Francia Orvosszövetség jelen ülés
szaka, hogy a közhatalom, szülők és nevelők figyelmét egyaránt a 
gyermek jövőjének nagy kérdésére terelte.

Nagykálló. Balogh István.

Hogy segíthet a szülői ház az iskolának 
a nevelésben ?

(Előadás szülői értekezleten.)
A székely nép gyönyörű balladái közt van egy megkapó költe

mény. Buday Ilona hallja, hogy ellenség rabol a környékben. Erre
Csak eszibe ju ta kéncsös kis ládája,
S kéncsös kis ládáját hóna alá fogja.
Hajadon kislányát jobb kezén vezette,
Futkosó kisfiát balkezire vette.

2*
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Menekül velük a nagy rengeteg erdőn át. Ám egyszer csak mintha 
már hallaná az üldözők zaját, előbb lányát, majd kisfiát hagyja el, 
de bezzeg szorítja kincses ládáját, abban a hitben, hogy

Pénzűm helyibe ingyen nem ad Isten !
Bnjdosása közben azonban egy anyaállattal találkozik, mely

Az idei hornyát szarva között hozta,
A tavalyi hornyát maga után rítta.
Ezt hogy megpillantá Budai Ilona,
A földre borula, keservesen síra,
Keservesen sírva, kárhoztatá magát :
Az oktalan állat nem hagyja el hornyát,
Hát én lelkes lévén, hogy hagyám gyermekeim !

Azzal visszafordult a nagy rengetegen, keresni kezdte gyer
mekeit, kicsi fiát, lányát. De egyik a másik után azt feleli :

Bizony, nem mögyök én, mert nem vótál anya,
Ha az lőttél volna, itt nem hagytál volna l1

Űgy-e, szinte a hideg szaladgál át rajtunk, mikor ezt az egy
szerűségében is mély igazságot hirdető költeményt olvassuk. Pedig 
hej, de sok ember van, akit „kéncsös kisláclájn“, az élet ezer anyagi 
gondja-baja annyira fogva tart, hogy nem látja tőle azokat a köteles
ségeket, amelyekkel gyermeke iránt tartozik. Pedig nemcsak Magyar- 
országnak, hanem talán a világnak is egyik legnagyobb közgazdásza, 
Széchenyi István mondotta k i : „Mindég csak azon kötelességekről 
szólunk, melyekkel szüléinkhez köttetünk, azokrul soha, vagy rit
kán, melyekkel gyermekeink iránt tartozunk, holott ezek még szcn- 
tebbek 1“

Szeretném hinni, hogy nálunk talán még kevesebb a Budai 
Ilona-féle szülő, de nem szabad szemet húnyni, hogy a világvárosok 
felől mindinkább közeledik ennek is a divatja. Németországban 
külön iskolafaj fejlődött ki az ilyen, szüleiktől elhagyott gyermekek 
nevelésére. Ó ne íelencházakra tessenek gondolni, inkább történelmi 
levegőjű, pazar szép kastélyokra, minőt magam is felkerestem Wei
mar mellett, a gyönyörű Éttersburgban, melynek rózsalugasai közt 
a nagy Goethe sétált nagy fejedelmével, s köröttük káprázatos irodalmi 
és művészi élet virágzott. Miközben magam is önfeledten sétáltam 
egvpár gyermekkel a gyönyörű utakon, s megtudtam nyugtalan 
kérdéseimmel, hogy a világ minden sarkából vannak itt gyermekek, 
aminthogy nagyra vannak az iskola vezetői azzal, hogy ezekben az 
ú. n. vidéki nevelő otthonokban minden nemzetbeli látogató talál 
saját nyelvén beszélőt, szánalom fogott e l : ,,Ür Isten, ezek a gyer
mekek nem fogják ismerni a szülői szeretet melegét, amit pedig nem

1 K riza : Vadrózsák. Kolozsvárt 1863. I. 317 1. A helyesírását kissé 
közelebb hoztam a mai kiejtéshez.
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pótolhat semm i!“ Olyan szülők gyermekei, akik el vannak foglalva 
„kéncsös kisládájukkal“, maguk elismerik, hogy nem tudják gyerme
keiket nevelni, s inkább fizetnek nehéz pénzt a Landerziehungs- 
heimnak. Ó vájjon milyen lesz ezeknek a nevelési pótlékon serdült 
gyermekeknek a lelkivilága?

Gyulai Pál „Nők a tükör előtt“ című gyönyörű körképében 
megrajzolja már a múlt század végén Arpadina, az írónő-anya 
alakját, aki szenvedéllyel temetkezik művei alkotásába, miközben a 
szomszédszobában a legelemibb szükségletei kielégítéséért ordít a 
cselédkezekre bízott gyermek. S azóta Budapest Magyarországnak 
1/8-ává nőtt. Külső haladás és belső romlás — sajnos, éppen a nagy 
elfoglaltság, vagy figyelemszóró alkalom miatt — mintha együtt 
járna. Nincs messze az idő, mikor magas társadalmi réteg gyermeke 
fejszét emelt anyjára, aki a maga kicsinyes ügyei után futva, elhanya
golta gyermekét. Fülünkbe hangzik a biblia évezredes szava : „Meg
büntetem az apák vétkét a fiákban, de irgalmasságot cselekszem 
azokkal, akik engem szeretnek, s az én parancsolatomat megtartják.“

Hála Istennek, különösen így jó, magyar vidéki városokban 
sokkal több az a szülő, aki gyermekéért minden áldozatra kész. 
Ám legyen ez a szeretet okos szeretet. Mert csaknem ugyanolyan 
nagy baj a másik véglet : a túlzott szeretetből származó agyon- 
nevelés. Hiába, úgy van megalkotva a legtöbb szülő szíve, mint egy 
skót ballada elbeszéli, melyben a fiú futva viszi kezében anyja kité
pett szívét, izgatott menekülésében elbukik, földre ejti a szívet is, 
s íme az a meggyötört, megkínzott anyaszív akkor sem magára, 
csak gyermekére gondol, s ijedten kérdi :

“Jaj, nem ütötted meg magad, fiain?“
Sokszor egész rokoni körök vetekedő szeretetének tárgya az az 

egy-két gyermek, babusgatják, cicomázzák, nincsen olyan kívánsága, 
amit futva ne igyekeznének teljesíteni. Ó te drága, szülői és rokoni 
szeretet, tudod-e, hogy „kincses kisládád“ után futsz magad is 
ezzel. A hiúságod dörömböl kincses ládád falán, tehát a neveléstől 
teljesen távol álló veszedelmes indulat, az fűti szíved buzgó vér- 
csöppjeit. Mindenkinél különbnek akarod látni gyermekedet, sőt 
már különbnek is hiszed, s közben szemet hánysz hibái fölött, melye
ket pedig idején még lehetne ellensúlyozni. Gyermekmesékből gyak
ran visszajár emlékembe az a történet, hogy Rózsa Sándor sokat 
emlegette magábaszállása óráiban : ha nem engedték volna szülei, 
hogy az első tű t ellopja a szomszédasszonytól, nem lopna ökröt. 
Nótagyüjtésem során is felmerült egy ilyen megható szegénylegény 
nóta :

Édesanyám volt kend, mért nem hajlított kend,
Gyenge fának ágaival, mért nem nevelt engem.
Ha hajlított volna, meghajlottam v o ln a ...

Nézzünk széjjel városunkban, ahol különösen sok az elkényesz- 
tetés miatt tönkrement gyermek, úgy a földbirtokos, mint az ipa-
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ros és kereskedő osztályban, s akkor megerősödik bennünk az a 
meggyőződés : legyen a szülői szeretet okos szeretet. Vigyázzunk, mind
két esetben egyformán elmondhatja majd a gyermek : Nem voltál 
igazi apa, nem voltál igazi anya !

Mi légyen ennek az okos szeretetnek az útja elsősorban közép- 
iskolás gyermekkel szemben, erről akarok beszélni most, a szülők 
és nevelők bizalmas találkozóján.

Kezdjük azon, hogy a gyermek középiskolába kerül. Valljuk 
meg, nagy esemény, nagy zökkenő a gyermek és bizony a szülő éle
tében is. Addig egy tanítóval volt dolga, az ölelte fel minden gondját, 
a módszer is inkább játékos volt, s a tantárgyak is a gyakorlati 
élet szolgálatában állottak. Most egyszerre több tanár veszi át a 
szakrendszer szerint. S bár mind több tanár lesz, aki játékos és atyás
kodó módszerrel igyekszik megkönnyíteni az átmenetet, azért mégis 
csak akad zökkenő. Komolyabb, elméletibb irányba fordul a tan
tárgyak sora, hiszen a latin nyelv, majd a hamarosan rákövetkező 
többi nyelv, magasabb mathezis mindinkább a szellem önálló orszá
gába vezeti a tanulót, ahol magában a tudásban lelhetjük gyönyörű
ségünket.

De nem kell a második és harmadik vonatkozás miatt sem két
ségbeesni. ídangsúlyozom, hogy a szakrendszer mellett sem esik 
szét a gimnáziumi nevelés, nem szabad szét esnie. Ott áll minden 
osztálv élén, mint valami családfő, az osztályfőnök. Ö az osztály apja. 
Figyelmeztessék a szülők gyermekeiket, hogy teljes bizalommal 
forduljanak minden bajukban az osztályfőnökhöz. Nagy áldásnak 
bizonyult ez évben már az ú. n. osztályfőnöki órák bevezetése, melyek 
keretében mindenről eltársaloghat az osztályfőnökével, közelférnek 
egymás szívéhez. Éppen karácsonytájt voltam tanúja annak, hogy egy 
helybeli jobbmódú gyerek az utcán odaszaladt osztályfőnökéhez 
azzal a kérdéssel, hol is lakik az a szegény tanulótársuk, akiről 
beszélgettek az órán, mert szüleivel megbeszélte, hogy az ünnepre 
meghívják magukhoz, ne legyen olyan elhagyatott. S így megy ez 
azóta talán minden vasárnap. Pedig egy-két tapintatos szóba került 
a gyermekek nemesebb érzésének felkeltése !

Ebből is látszik, milyen fontos az iskola és a szülői ház kapcsolata, 
együttműködése. A szülőknek nem szemben kell állani az iskolával, 
hanem mellette. Mert ne feledjük a nap 24 órájából csak 5, 6 órán 
át a mienk a gyermek, tehát 4—5-ször annyi ideig tarthatják  szem
mel a szülők, 4—5-szörös felelősség van a te vállaidon édesapa és 
édesanya, hacsak az időt nézzük. Ne feledjétek, ha a nevelés ered
ménytelenségéről panaszkodtok, s az iskolát szidjátok, 3/j, vagy4/» 
részben magatokat is kell hibáztatni. Azt tudjuk mi tanárok úgyis, 
hogy ha minden jól megy, az a gyermek tehetsége s a kiváló szülők 
javára íródik százszázalékban. Pedig hát tán ennek se így kellene 
akkor lenni ! És nem szabadna annak megtörténni, hogyha kikerül 
az iskolából az ifjú, hálájának azzal ad kifejezést, hogy nem köszön 
egykori tanárának, sőt messze elkerüli. Tudok olyan esetről, hogy 
maga az apa is javallta fia ilyen eljárását. Milyen vészes messzeségbe
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került itt az iskolától a szülői ház, és csak a gyermek jelleme adja meg 
az árát. Ha valami baj van, vagy valamin nem tud eligazodni a szülő, 
vagy még ha nincs is semmi különösebb ok, pusztán csak hallani 
óhajt a szülő gyermekéről, jöjjön fel ide az iskolába, nemcsak a heti 
fogadóórákon, hanem bármelyik óraközben, sőt akár még az utcán 
is szívesen sietünk segítségére. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk 
egy ilyen kisebb mezővárosban, hogy szinte személy szerint ismerünk 
minden szülőt, s azok is minket. Ha az az eszménvünk, hogy helyez
kedjünk a nevelés munkájába, mert hiszen —- mint láttuk — senki 
sem adhatja ide azzal a kijelentéssel gyermekeit : neveljetek belőle 
embert, hanem : neveljünk belőle embert, méltassuk különös figye
lemre a fogadóórákat, a tanár és szülők személyes találkozóit. De sok 
késő bánattól menthet ez meg mindenkit !

Még egy látszólag lényegtelen, de azért fontos dologra hívom 
fel a szülők figyelmét a gyermek iskolában töltö tt idejével kapcso
latban. Kétségkívül hosszú a 8—1-ig tartó órasorozat a fejlődő 
szervezetnek, s feltétlenül szükséges különösen kisebbnek az uzsonna. 
De semmi szükség nincs agyonetetésekre. Némelyik már 0 órakor 
akkora vajaskenyeret meg kolbászt húz elő az óra megpróbáltatásai 
ellensúlyozására, hogy megijed az ember tőle, s még az utolsó óra 
közben is rágódik egyik-másik. Hogy lesz az ilyennek étvágya ott
hon az ebédnél? Pedig akkor munkateljesítményében és egész élet
berendezkedésében zavarok állanak elő. Jön a vérszegénység és egyéb 
jók, ami ellen aztán igen költséges a védekezés. Mi már egy esztendeje 
eltiltottuk a kifliárusítást 11 óra után. Gondoskodjanak a szülők is 
a maguk részéről, hogy jó étvággyal ülhessenek a párolgó ételhez 
gyermekeik.

Ezzel benne vagyunk a testi vonatkozásokban. Bizony a tanár
nak nemcsak szellemiekre, hanem a testiekre is kell figyelni, sokszor 
valóságos orvosnak kell lennie. Mert sokszor a gyerek nem oka annak, 
hogy szelleme nem tud lépést tartani az osztállyal. A múltkoriban 
láttam, hogy egy gyerek állandóan tátott száj jal ül a padban, másik 
meg olyan furcsán néz rám. Nyomban figyelmeztettem az elsőt, 
hogy az orrát vizsgáltassa meg. Egyszerű orrsövényelferdülés, 
mandulatúltengés nehézzé teszi a légzést, s így nem tud figyelni a 
gyermek. A fülgyulladások is igen keservessé teszik a tanulók hely
zetét. Nem régiben egy kislányt vittek szülői pihenőre, megfogadva 
többszöri tanácsomat, amit az orvosé is megerősített. Elvégre vér
szegény szervezettel nem lehet dolgozni, s csak a kétségbeesést 
növeljük a gyermekben, ha erőltetjük. Egyébbként jól kell tudni a 
szülőnek, hogy a gyermek középiskolás pályája alatt megy át a 
leghatalmasabb fejlődésen : mint zsenge, hamvas gyermek jön ide, 
kész férfiként adjuk vissza a szülőknek. Ez idő alatt is kétszer jön 
elő rohamosabb ú. n. nyúlási szakasz : az egyik úgy a harmadik
negyedik, a másik a hat-hetedik osztályokra esik, utóbbi erős belső 
érési jelenségekkel kapcsolatos, amelyek nagyon igénybe veszik az ifjú 
testét-lelkét. Mindkét szakasz, de különösen az utóbbi, fokozott 
érzékenységgel jár. Bizonytalanul tétováz a lélek, mint az egyen-
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súlyt kereső mérleg nyelve. Az öngyilkos diákok is rendesen ebből 
a korból kerülnek ki. Fokozott figyelemmel kell tehát lenni a serdülő 
ifjúra. Lányoknál a fejlődés még rohamosabb, hamarabb átmennek 
serdüléses küzdelmeken, és akár tetszik, akár nem, ki kell mondanunk, 
hogy a lányok egyenletesebb, komolyabb munkát teljesítenek nagy 
általánosságban, mint a fiúk. A VII—VIII. osztályban érik utói és 
szárnyalják túl a fiúk a lányokat.

Ézzel ott is vagyunk a szülői kötelességek legfontosabb részénél, 
amelyet ígv lehet összefoglalni : a szülőnek állandóan szeretetteljes 
figyelemmél kell kísérni a gyermek otthoni munkáját és magatartását. 
Attól kezdve, hogy egy órakor hazamegy a gyermek, a szülői figyel
men, ezen a jóindulatú érdeklődésen fordul meg a gyermek haladása. 
Bár az újabb nevelési törekvések szerint igyekszünk mennél keveseb
bet hagyni otthonra, én pl. már a szószedést is együtt végzem a 
tanítványaimmal, mégis marad otthonra is. A begyakorlás már a 
szülőiház dolga. És ha minden tárgyból is csak ennvi marad, lesz 
vagy 2—3 órai tanulnivalója a gyermeknek, de különösen a nagyob
bak olvkor késő estig görnyednek a könvveik felett !

Miért van szükség a szülők érdeklődésére és hogvan mutathatja 
azt meg? A gyermeknek van egy nevezetes tulajdonsága : erősen 
szangvinikus, azaz hamar elcsügged, de hamar fel is villanvozódik, 
ha egy-egy jó szót kap. A lélektannak ezt az elméleti tanítását a 
gyakorlatban sokszorosan látom most, aminthogy nekünk, családos 
tanároknak nagy erősségünk s egyben kötelezettségünk is az, hogy 
a saját gyermekeink lelkén át nézzük a mások gvermekét is. Ha mellé 
ülök, és semmi egyebet nem csinálok, mint eleinte megkérdezem : 
no mi a lecke, hol jártok, mi a baj, s aztán buzdítom a munkára, 
majd végzem én is a magamét, ő is a magáét, közben hozzám is 
kotyog, mert ez a rapszódikus kikapcsolódás neki nagyon fontos, 
mert a pihenő szerepét játssza, a végén azt vesszük észre, hogy 
minden tanítás nélkül elkészültünk a dolgunkkal: én a dolgozat
javítással, ő a kis másnapi leckéjével. Mit kell tehát a szülőnek 
tennie? Az ebédutáni félórás-egyórás pihenés után nem azt mondja, 
hogy : „Eredj tanulni !“, hanem „Gyerünk tanulni“ . Én majd kézi
munkázom, vagy olvasok stb., te meg végezd a magad dolgát'!“ 
Közben, m utatja a gyermek délelőtti munkáját, pl. írása szépülésé
vel dicsekszik el, ne fukarkodjék a dicsérő szóval a szülő. Ha viszont 
hibát lát, akkor mondja meg őszintén, de minden indulat nélkül, a 
szeretet hangján megrovását is úgv, hogy abból ne elcsüggedés, 
hanem javulás származzék. Ha pl. valamit csúnván írt, megmond
juk, hogy : bíz ez nem valami szép ! De nyomban hozzátesszük a 
buzdítást is, hogy : „Tudnál te szebben is, próbáld csak“, és meglát
ják majd, a gyermek megfeszíti minden erejét. Mint a napraforgó, 
a nap áldó sugarai felé fordítja orcáját. Többre megvünk szép szó
val, mint durvasággal, mellyel érhetünk el ideig-óráig való sikert, 
de a gyermek lelkét örökre elvesztettük.

Ezzel ott vagyunk egy másik végtelenül fontos nevelési kérdés-
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nél : a gyermek jövőjét féltő s csak egyetlen utat látó szülő gyakran 
kerül abba a helyzetbe, hogy büntetnie kell gyermekét. Büntetés : 
ez alatt csaknem mindenki előtt testi fenyítés, egy-egy jó nyakleves, 
vagy az a bizonyos mogyorópálca merül fel. A dolog azonban úgy 
áll, hogy mindenféle tanügyi Rendtartás és Neveléstan tiltja a testi 
fenyítést, noha a gyakorlat emberei túlzottnak tartják ezt a fel
fogást. Bezzeg a múlt század elején még javában működött a „car
eer“ , az iskolai börtön is. Nemrég voltak kezemben adatok, melyek 
arról tanúskodtak, hogy a debreceni carcerben milyen rémületes 
állapotok uralkodtak : még a patkányok is látogatták. Ez meg a 
másik véglet volt. Hogy mit eredményez az a hit, hogy folytonos 
okoskodással akarják a gyermeket kormányozni, m utatja a sok 
féktelen pesti gyerek, akik legfeljebb idegesekké lesznek az agyon- 
beszélésben, a folytonos filozofálásban. Az is bizonyos, hogy a testi 
fenyítés rendkívül nagy vigyázatot igényel. Nem is arra akarok itt 
célozni, hogy valahogy testi épségében kárt ne szenvedjen a gyerek, 
elvégre a hóhérolásban a legkegyetlenebb szülőnek sem telhetik öröme, 
hanem arra, hogy valahogy gyakorivá ne váljék a testi fenyítés, 
meg ne szokja a gyermek, mert akkor vége van ! Egv lélektani tör
vény szerint szinte lehetetlen a fokozás, mert eggyel erősebb belső 
hatás eléréséhez sokszoros külső valóság szükséges. Mert a testi 
fenyítés esetén is a lelki hatás volna a cél. E nélkül nem javítás a 
büntetés. Lélekhez pedig lélekkel lehet legjobban hozzáférni, mint 
ahogv súlyt súllyal, térfogatot térfogattal, tehát hasonlóneművel 
lehet csak mérni. Egy-egy komoly szó, melyet aztán tartsunk is 
meg, egy tekintet, néhány szívből fakadó mondat többet tesz, mint 
holmi vénasszonyos véget nem érő fejmosás, jajongás, melyet rövi
desen azért csókok özöne vált fel. Legcélszerűbb a lelki büntetés, 
hamár egyáltalában büntetésről kell beszélnünk : azt vonjuk el a 
gyermektől, ami neki a legkedvesebb : a karácsonyi és húsvéti 
ajándékok elmaradása, várvavárt szünidei kirándulás meghiúsulása 
— hogy egyebeket ne említsünk — fájdalmasabb lehet minden testi 
fenyítésnél.

Legyünk őszinték : jóformán semmiféle büntetésre nem volna 
szükség, ha a szülők egy döntő ponton jobban segítségünkre jönné
nek. Ha semmiképpen nem akar tanulni a gyermek, ne is erőltessék. 
Legyen erejük arra, hogy legyőzzék saját hiúságukat, s vegyék ki 
az ilyen gyermeket a gimnáziumból, s adják más pályára, iskolába, 
ahol talán jobban meg fogja állani a helyét. Szerencsére lélektani 
törvény, hogy többarcú a lélek, leghamarabb .Tanús-arcú : vagy elmé
leti, vagy gyakorlati irányba néz. Ki kell tapogatni a haljama szerinti 
irányt és arra adni. Csodákat tud felmutatni esetleg a szíve szerinti 
irányban. Városunk egvik kitűnő iparosa lebeg most a szemem előtt, 
mikor ezt mondom, aki bizonyára nem cserélne egyikőnkkel sem. 
Sajnos, hogy nálunk valami szerencsétlen értelmezéssel csak a rossz 
tanulók menedékének szánták az ipari és kereskedői pályákat, én 
pedig azt mondom : a legjobbakat oda, ha hajlama van rá ! Hogy
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fejlődjék akkor iparunk és kereskedelmünk? Különben nemrégiben 
járt itt egyik fővárosi ipariskola tanára, aki azt mondta, hogy újon
nan felállított textilipari tanfolyamuk növendékeit előre lekötötték 
maguknak a szövő-, fonógyárak. Micsoda előny ez a mai bizonytalan 
világban, mikor érettségivel is helypénzszedői állásokért, kitűnő 
diplomával pedig 80 P-s gyakornoki megbízatásokért kell tülekednie 
szerencsétlen ifjúságunknak.

De hagyjuk most a jutalmazás és büntetés kérdését és térjünk 
vissza oda, ahonnan kiindultunk : a tanuló-asztalhoz. Még egypár 
lélektani tanácsot adok a tanuló vezetésére. Ne gondoljuk, hogv 
annál jobban tudja a leckét a gyermek, mennél többször elolvasta. 
Nem. Megszakításokkal' tanuljon, s akkor kevesebb ismétléssel 
többre megy, mint amúgy. Az is nagyon fontos, hogy értelemmel 
tanuljon a gvermek. Az értelem ugyanis úgy lebeg az egész felett, 
mint az Űr lelke lebeghetett a vizek felett a Teremtés hajnalán. 
A helyes eljárás tehát az, olvassa el először az egész leckét, melyet 
értelmes egységekben hagynak fel a tanár urak. Adjon számot 
a tartalmáról, ezt kézimunkázása közben meghallgathatja a szülő 
is, aztán tanuljon bekezdésenként, vagy versszakonként. Párszor 
olvassa így el, tegye félre, tanuljon kis szünet után mást. Mert azt 
se kívánjuk, hogy déltől estig egy ültő helyben görnyedjen gyerme
künk. Az iskolában is hagyunk szüneteket. Egy kis játék, mozgás, 
olyan szükséges délután, mint a falat kenyér. Küldje, vagy vigye 
magával a szülő sétálni késő délután, vagy este felé.

Este felé. . . Ez a szó megint kényes pontot ju tta t eszünkbe. 
Sok szülő azt sem tudja, elvégezte-e délután gyermeke a munkát, s 
nem folytatása az alkonyati, vagy esti flaszterkoptatás a délutáni 
semmitevésnek. Sőt tovább megyek : sok szülő azt sem tudja, hogy 
fia éjszaka otthon volt-e, vagy nem. A felelőtlenül látogatott név
napok és születésnapok de sok lazulásnak, korcsmázásnak lettek 
a forrásai, és boldog az, aki a lejtőről még akár a maga, akár a más 
erejéből vissza tudott fordulni. Szülők őrködjetek drága kincseitek 
felett! Tudjátok meg, ha nem tudnátok, hogy télen október 1 -tői 
április 1-ig 8, nyáron, azaz április 1-től október 1-ig 9 órán túl diák
nak kimaradni tilos. Mi szeretjük, ha ifjaink csiszolt emberekké 
fejlődnek, erre alkalmat adunk az iskola védőszárnyai alatt rendezett 
tánctanfolyammal, emelkedett és oktató célokat is szolgáló diák- 
bállal és majálissal, amelyeket mostanában itt já rt barátom, a 
debreceni gimnázium kitűnő igazgatója, a konzervatívizmus ősi 
várába is bevitt, hallva annak előnyeit, de azon éberen őrködünk 
és őrködjék minden szülő, hogy a társadalmi forgolódás kétes tobzó
dássá, életerő fecsérlésévé ne váljék. Az ifjaknak nincs ehhez esze, 
legyen a szülőknek, és szíveskedjenek tudomásul venni, hogy írás
beli engedély nélkül a jelzett időn túl nem szabad kimaradnia a 
diáknak. Különös indokolt esetben az osztályfőnök, vagy az igazgató 
megadja az engedélyt, ha jónak látja tárgyi és személyi vonatko
zásban.
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Nagyon örülök, hogy a diákság körében is megerősödött az a 
hit, hogy e korlátozások is az ö érdekükben vannak, és még a tévedt 
bárányok is bocsánatkéréssel tértek meg pásztoraikhoz. Az ideje
korán való vesszőhajlítás még sudár fát nevelhet.

Forgolódjunk mindnyájan úgy, miként az írás mondja : Úgy 
fény 1 jék a ti világosságotok, hogy mások is látván, dicsőítsék a mennyei 
Atyát ! Gondoljunk arra, hogy minden szavunk, amit elejtünk, 
minden tettünk, amiről azt hisszük, hogy elkerüli gyermekünk figyel
mét, könnyen bizonytalan talajra juttatja nevelésünket. És jaj, ha a 
só megizetlenül, ha a gyermek előtt elveszítjük tekintélyünket. Tekin
tély nélkül nincs nevelés. Mit szól az ifjú, ha meg tudja, hogy apja, 
szülője egyéniségéhez is sok szó férhet. Hiába akkor minden nagy
képűsködés. A példa a legfőbb nevelő erő végeredményben. Ugyan
ebből jön, hogy ha egy családban nem a legnagyobb megértéssel 
és tisztelettel beszélnek a tanár munkájáról, a másik oldalon maguk 
a szülők kapcsolják ki a leghatalmasabb nevelő erőt. A víznek felül
ről lefelé kell folyni, s e pályáján hatalmas erőt tud kifejteni, malmo
kat hajtani, hajót hurcol a hátán s vissz messze országokba, de mi
lenne, ha egyszer a gyermek próbálná tanítani szüleit vagy mesterét. 
Megakadna egész művelődésünk. Bizonyos távolságot tehát mindig 
hagyjon a szülő maga és a gyermek közt, aminthogy a tanár és a 
tanítvány közt is legyen meg az a bizonyos katonás „háromlépés 
Át tud sugározni a szeretet azon is. Ügy legyünk vele, mint a franciák 
voltak Elszász utáni rajongásukkal : érezzük, cselekedjünk szerinte, 
de ne beszéljünk róla. Olcsó eszközzé szent hitünk ne váljon, mint 
Arany János mondja. Magyarországnak erős várakra van szüksége, 
a lelkek, az egyéniségek váraira.

Erdély szélén, Déva mellett szédítő sziklacsúcson áll egy végvár. 
Aki felnéz rá, elcsodálkozik, hogy régi századokban, kezdetleges 
eszközökkel hogyan tudták ide építeni ezt a sasfészket. Egy gyönyörű 
székely ballada szerint hogy megint a költészet szavaival fejezzem 
be előadásomat — a vállalkozó 12 kőműves csakugyan csodával 
határos módon tudta megoldani nagy feladatát; úgyhogy egyikük 
feleségének, egy anyának, Kőműves Kelemennének a hamvait kever
ték a mészbe. És ez az asszony bátran ment végzete felé, tudatában 
nagy hivatásának. Elment haza még, elbúcsúzott annak rendje-módja 
szerint „asszonybarátaitól, szép kicsi fiától“, s aztán önként ment a 
máglyára.

Magyarországnak újra végvárakra van szüksége, a lelkek, a 
nagy egyéniségek megdönthetetlen váraira. Mi szülők, tanárok, 
készséggel ajánljuk fel vérünket, minden tehetségünket. Hiszen az 
a hivatásunk, hogy lelkünk, vérünk legyen a Jövő kötőanyaga. Ez az 
örök nevelés jellemvonása : az önfeláldozás.

Elnézem sokszor az égő fahasábokat. Sírásuk mintha azt hir
detné : nem lehet szomorúbb dolog, mint fának lenni és elégni,
semmivé. De ha a lángba nézek, melynek érzem áldástosztó melegét,
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az a gondolatom támad : nem lehet szebb dolog, mint fának lenni és 
áldást hinteni a világba.

Áldottak legyenek az igazi nevelők, akik teljes szívvel vállal
ják  az életnek ezt az Istentől rendelt, örök nagy hivatását.

Nagykörös.
Dr. Toros László.

Hogyan építheti föl a középiskola egy igazabb 
jövő társadalmát?

Szinte az unalomig hangoztattuk már, hogy milyen nehéz időket 
élünk. Nagy programmbeszédektől kezdve hatalmas tudományos 
munkákon keresztül egészen a legapróbb újságcikkekig ezer és ezer 
formában tárgyalták és tárgyalják ma is ugyanazt a problémát : 
világválság van és egyelőre nincs kiút a veszedelemből. Minden csoda 
csak három napig ta rt, s ezért igen sokan bele is törődtek már a nehéz 
időkbe. Illetőleg : megúnták már a bajok hangoztatását. Legfeljebb 
akkor tör elő belőlük a sóhaj, ha a nehéz idők egy-egy nagyobb 
csapását méri rájuk a sors, vagy : ha a fiúkra néznek. A fiúkra, aki 
most a könyv fölé görnyed, a football-pályán rúgja a labdát, vagy 
H arry Pielen izgul a moziban. Hová ju t, mi lesz az életcélja, a ke
nyere ? Megtalálja-e a maga életútját ?

A mai viszonyok olyan súlyossá teszik ezt a kérdést, s olyan 
gondot raknak a szülők vállára, hogy érdemes egy kicsit a mélyére 
pillantanunk.

Elhelyezkedés? Jövő? Érvényesülés? Oly kevéssé járja át a tíz
egynéhány éves kamasz lelkét ez a gondolat, oly kevéssé törődik 
vele ! Más problémái vannak, más céljai : s ha ismerjük a gyermek- 
leiket, ha tudjuk, hogy az emberré fejlődés egyes állomásain mire 
van szüksége, s éppen ezért : mire törekszik, akkor természetesnek 
is találjuk ezt. A jövő gondjai egyelőre csak a szülő vállát nyomják, 
de az övét annál súlyosabban. Mi lesz a gyermekkel, ha a viszonyok 
nem változnak, ha a válságos idők esetleg még rosszabbra fordulnak, 
a helyett, hogy megjavulnának? Hol fog elhelyezkedni, hol fogja meg
találni a hivatását? Még akkor is gond ez, ha a gyermek jól tanul, 
ha jó bizonyítványt hoz haza, mennyivel inkább gond, ha a tanulás 
nehezen megy, ha a bizonyítvány rossz !

S ha a gyermek jövőjéről van szó : elsősorban a fennálló viszo
nyokat okoljuk s azokat, akik ezeket az okokat előidézték. Csak
hogy panaszkodás közben nem vesszük észre, hogy nemcsak a mai 
nehéz idők következményei a megelőző korszak egyes jelenségeinek, 
hanem, hogy ezek a jelenségek : a világháború, a forradalmak, a 
konjunktúra is bizonyos társadalmi bajok következményei, oly 
társadalmi bajoké, melyek, sajnos, még ma is megvannak, s melyeken 
eddig, legalábbis nálunk, eddig igen kevés orvoslás történt.
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Nem akarom ezeket a társadalmi bajokat most részletesen fel
sorolni, nem akarom még egyszer megtenni azokat a megállapításo
kat, melyeket már énnálam sokkal nagyobb tudománnyal rendelkező 
és éppen ezért sokkal hivatottabb történészek, társadalomtudósok 
megtettek, csak annyit jegyzek meg, hogy fejtegetésemet folytatni 
tudjam, amennyi ehhez a folytatáshoz okvetlenül szükséges. Társa
dalmunk legnagyobb része, sajnos, nem áll azon a szilárd erkölcsi s 
ebből kifolyólag azon a n em ze tvéd e lm i  alapon, amely lehetővé tenné 
az idők jobbrafordulását. Mert ne higgyük, hogy a válságok meg
oldása akár felülről, mondjuk vezetőink részéről, akár pedig kívülről, 
csodaképpen megtörténhetik, ha belülről, a társadalomból, magunk 
közül nem indul meg ugyanakkor a válságok megoldására való 
törekvés. S ez nem történhet meg másképpen, csak úgy, ha a társa
dalom minden egyes tagja, legalábbis túlnyomó többsége revízió 
alá veszi önmagát, viselkedését, azokat a célokat, melyeket önmaga 
elé, s térjünk most már az iskola szűkebb körű problémájára : gyer
meke elé tűz.

Mert higgyük el, hogy a viszonyok olyanokká fajultak, amilyenek, 
abban nemcsak külső okok játszanak szerepet, hanem belső okok : 
mi magunk is.

Amikor tehát a szülő tanácstalanul figyeli gyermekét az asztal 
fölé görnyedve, a football-pályán, vagy a mozipénztár ablakánál, 
gondolja meg, hogyan lehetne a gyermek jövőjét boldoggá, biztossá 
tenni, nem anyagi érvényesülés keresésével, nem jelleme csúnya 
oldalainak kifejlesztésével, melyek esetleg mint törtető, másokat 
legázoló egyént érvényesítik, amelyek azonban nem segítenek az 
egész társadalom baján, nem változtatják meg azokat a körülménye
ket, amelyek között a mai bajok megszülettek, hanem éppen ellen
kezőleg : lelkének, jellemének nyílttá, egyenessé, önzetlenné való 
fejlesztésével.

Azt mondhatná valaki ellenvetésül : n y í l t tá ,  egyenessé, önzetlenné  
neveljem a gyermekemet ? Hiszen akkor kiveszem kezéből a mai 
keserves életküzdelem legelemibb fegyvereit ! A mai élet csupa hazug
ság, tekervény és önzés !

De hiszen éppen ezért o ly a n  nehéz a mai élet ! Éppen ezért lelt 
olyan válságossá, éppen ezért ju to tt csődbe ! Az emberek nem egymás 
mellett, és egymásért élnek, hanem eg y m á s  ellen ! Mindnyájan tudjuk 
ezt, szinte frázissá kopott kijelentés, és m égsem  te szü n k  ellene s e m m it!  
Ne higgyük, hogy a : „Más is úgy csinálja, én is úgy csinálom. . 
logikája igaz. Valakinek egyszer meg kell kezdenie a változtatást, s 
ha elkezdtük, megy magától a többi is ! A nyíltság, egyenesség, önzet
lenség követelményeit ne csak frázisokként hangoztassuk, hanem, 
igenis, valósítsuk meg abban a közösségben, melyben hatáskörünk 
van, tisztítsuk meg önmagunkat és saját kis társadalmi egységünket : 
a c sa lá d u n k a t  azoktól a hibáktól, amelyekkel, mint elkoptatott frázi
sokkal dobálództunk eddig, s ha többen, ha sokan megtesszük, nem-
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csak a magunk, hanem az egész társadalom problémáját tudjuk 
megoldani.

Hogy a társadalom viszonyai jobbrafordulásának ezen alapfel
tételeit mennyire nem tartjuk meg, mennyire nem tartja  meg jóformán 
senki, azt a társadalmi élet jelenének és egyben jövőjének is legjobb 
tükörképe : az iskola bizonyítja. Vájjon a szülők, akiket az isteni 
hatalom gyermekük nevelőjéül, nemcsak testi, hanem lelki jólétük 
biztosítékaiul rendelt a földre, megvalósítják-e a társadalmi viszonyok 
jobbrafordulásának három alapföltételét : a nyíltságot, egyenességet, 
önzetlenséget az iskolához való viszonyukban?

Nézzük legelőször is az őszinteséget. Mit vár a mai szülő az iskolá
tól ? Bizonyítványt. Valljuk meg nyíltan, minden kertelés nélkül. Bizo
nyítványt, salvus conductus-t az életre, amely ha jó,megnyitja az egye
temek, akadémiák, további érvényesülés lehetőségeit; ha pedig rossz, 
semmit sem ér, akár ki se adják. Hogy a bizonyítvány jelesei, jói, elég
ségesei, vagy elégtelenjei mögött mi van, hogy azok valóban lelki tükör
képei-e a gyermeknek, azzal aztán igazán keveset törődnek. Nagy 
baj ez, mert hiszen ebből természetszerűleg következik az őszinteség 
hiánya az iskola és a szülők között való érintkezésben. Persze, hogy 
a szülők a legtöbb esetben be sem vallják nyíltan, hogy : „Nekem 
csak bizonyítvány kell, bánom is én, hogy tndja-e a fiam azt a mate
matikát, latint nyelvtant, vagy természetrajzot“ — se  nyílt vallomás 
megtétele helyett alakoskodunk a tanár eiőtt, s az alakoskodásra a 
gyermekünket is rászoktatjuk. Összefacsarodott a szívem, valahányszor 
csekélyke tanári gyakorlatom ellenére többször is tapasztaltam, hogy 
a gyönge képességű fiú házi dolgozatát édesapja vagy édesanyja 
készítette el a fiú helyett, s hogy a gyermekkel karöltve igyekezett a 
tanárt az orránál fogva vezetni. Nem a tanárra van az ilyesmi rom
boló hatással, hanem elsősorban : a gyermekre. Hiszen hazudni, 
alakoskodni tanítjuk meg, megtanítjuk rá, hogyan kell ügyes csellel, 
csalafintasággal a földi élet legnehezebb, de egyszersmind legszebb 
és azt hiszem, egyetlen értékes tényezőjét : a munkát elkerülni !

Azt mondhatná valaki erre : „Dehogyis akarom én a munkáról 
leszoktatni a fiamat ! Csak ott könnyítek rajta, csak ott csinálom 
meg helyette a feladatát, ahol az én felfogásom szerint semmi szük
sége sincs tudásra ! Mirevaló neki a cosinus-tétel, ha latinszakos 
tanárnak megy, mire a sok gerundium, gerundivum és accusativus 
cum infinitivo, ha mérnöknek vagy katonai pályára szánom, s minek 
neki a rajz, ha patikus lesz belőle !“ Oly okoskodás ez, mely nem 
szünteti meg az alaphibát, a gyermek hazugságra való nevelését, s 
mely a mellett mást vár a középiskolától, mint amit a középiskola 
adni akar.

Már abban a kijelentésben, mely azt hangoztatja, hogy erre meg 
erre a tantárgyra a fiúnak nincs szüksége, benne van az a fölfogás, 
hogy a középiskola rendszertelen ismeretek tárháza, fölösleges szellemi 
megterhelés a gyermek számára, melyen csak azért kell átesnie, hogy 
az érettségi bizonyítványt megkapja,sezzel bizonyos jogokat szerezzen.
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S ha a középiskola valóban ilyen kulturális vegyeskereskedés 
volna, ha valóban csak arra vetné a fősúlvt, hogy a tanulókkal az 
egyes tudományágak tényeit elsajáttíttassa, megtudnék érteni a 
szülök felfogását: hadd essék át a gyermek minél könnyebben ezen 
a  tortúrán, kapja meg a bizonyítványt és vágjon neki az életnek.

Csakhogy a középiskola tantárgyai nem rendszertelenül és 
még kevésbbé önmagukért vannak a tantervben összeválogatva. 
Nem önmagukért, — a középiskola tehát nem tudományt tanít, 
mint a szakiskola vagy azj egyetem, hanem a tudományok és 
művészetek örök értékeit felhasználja a maga céljaira. Nem kultu
rális vegyeskereskedés tehát, ahol a gyermeket pusztán anyaggal 
tömik meg, hanem nevelő intézmény, mely az egyes tudományok és 
nem utolsó sorban a testedzés nevelő értékeit használja fémeszközül ! 
A nyelvtant, idegen nyelvet, irodalmat, mennyiségtant, rajzot és a 
többi tantárgyakat nem azért tanítja, hogy a gyermek agyát pusztán 
csak e tudományok és készségek tényeivel tömje tele, s értelmetlen 
öncéllal tanítsa a deklinációkat, irodalmi műfajokat, a cosinust és 
másegyebet, hanem azért, mert e tudományokban, a tudományok, 
művészetek tényei mögött nevelőerők  lappangónak, melyek nemcsak a 
gyermek értelmi világára, gondolkodásmódjára, hanem érzelmi és 
akarati világára is jelentékeny hatást gyakorolnak. S ma, amikor 
nyilvánvalóvá lett, hogy a társadalom bajait éppen a csak értelmileg 
kiművelt, nem erkölcsi alapon, csak intelligenciájában felnevelt 
ember okozta, a középiskola éppen elsősorban a jellemnevelést tűzte 
ki elsőrangú céljául, s e jellemnevelés elérésére hívja a tanítást, a 
gyermek lelkivilágára, — persze megfelelő formában — hatni tudó 
ismereteket s az ezek elsajátításához szükséges munkát segítségül.

Természetes tehát, hogy az ideális állapot az lenne, ha a szülői 
ház és az iskola karöltve dolgoznának a gyermeki jellem kialakításá
ban, ha nem egymás ellen, hanem egymás mellett dolgoznának.

Addig azonban, amíg a szülői ház nem a z  isk o la i  nevelés eredm é
n y é t  látja a bizonyítványban, hanem csak szükséges rosszat, mely csak 
bizonyos célok, állás, önkéntesség stb. elérésére szükséges, addig a 
középiskola nem tudja nevelő munkáját kellőképpen elvégezni. Amíg 
a szülő nem látja át, hogy a bizonyítvány épűgy nevelőeszköz az iskola 
kezében, mint a többi, s hogy ezzel is a gyermek jellemének a fejlesz
tése a célja, addig nem lesz meg ez a kívánt harmónia. Itt, persze, 
bizalmiak dolga az egész. A szülői háznak el kell hinnie, hogy az 
iskola előtt ideális cél lebeg : a teljes lelki alkatában kiművelt ember, 
mely a társadalomnak hasznos és éppen ezért a válságokból kivezető 
úton harcoló tagja lesz ; s ennek érdekében ad bizonyítványt is, 
ennek érdekében fényit és jutalmaz ott, ahol a fenyítést és jutal
mazást jónak látja, s véghezviszi a legszigorúbb büntetést is, ha nevelő 
szándékát máskép nem tudja végrehajtani.

Dehát, persze, hogy az  in tő , sőt, horribile dictu : a bu kás  használ
hat a gyermeknek, azt az a szülő, aki csak  b iz o n y í tv á n y t  vár az iskolá
tól, nem tudja belátni. Hogy az élet az esetleges botlásokat mily
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kevéssé nézi el, hogy a gyermeket már itt elő kellene és kell is készí
teni : „Ha hibáztál, a hibáért felelős vagy“ — azt nagyon kevesen 
látják be. Pedig hány, de hány szorgalmas, jóravaló embert ismerünk, 
akik szorgalmukat, becsületességüket annak köszönhetik, hogy gyer
mekkorukban, iskolájukban elejét vették azoknak a hibáknak, melyek 
többé-kevésbbé minden ember ösztöneiben jelentkeznek. S ezért 
hallom én mindig szomorúsággal a mamák és apák ajkáról : „Csak 
nem inti meg a fiam at?“ „Csak nem ad neki hármast, kettest : a 
jobbik jegy helyett?“ Hiszen a fiú javát akarom, az egyedüli erkölcsi 
lehetőség : a munka magaslatára akarom felemelni ! S ha esetleg -  
osztályra buktatom, leckét adtam neki, alkalmat a magábaszállásra ! 
Megszégyenítettem ! ? A megszégyenítés csak használ, ha fölösleges 
elbizakodottságot tör le, ha önkritikára nevel !

S az elveszett idő ? Igaz, hogy egy év a gyermek életéből ! De ha 
súlyos volt a hiba, nem volt-e jobb egy év alatt meggyógyítani, mint 
továbbengedni a gyermeket, hadd siessen a hibás cél, esetleg a — bűn, 
a züllöttség felé?

Társadalmunk válságával kezdtem s azt mondtam, hogy e válság 
alapoka a hazugság, az alakoskodás mennyire tovább él a jövő nem
zedék, a gyermek szívében, s hogy mennyire tápláljuk e csúnya bűnt 
mi magunk benne. De menjünk tovább.

Nem kell azt hinni, hogy csak az ú. n. „rossz tanulók“ szülői 
háza és az iskola vannak egymással ellentétben. Hiszen általános 
emberi szempontból véve nincs különbség rossz és jó tanuló között. 
Az ú. n. jó tanulónak is meglehetnek a maga hibái, melyek a társa
dalom szempontjából s elsősorban a közösség érdeke szempontjából, 
amely érdek pedig éppen a válságokból való kiút keresése miatt ma 
elsőrendű fontosságú, talán még súlyosabb hibák, mint a rossz 
tanuló esetleges gyenge képességei, vagy lustasága. A törtetésre 
utaljak, erre a mindenkit legázoló és semmi közös érdeket nem tekintő 
förtelmes vonásra, mely mai, válságokkal küzdő társadalmunkat is 
épúgy átszövi-fonja a maga indáival, mint a tehetségesebb tanuló 
lelkét, ha engedjük érvényesülni? Vagy az elbizakodottságot, a hízel
gést, az irigységet, a kotnyelességet, az arroganciát említsem, amely 
tulajdonságok, ha a gyermek tehetséges és szorgalmas, az osztályzat
ban nem juthatnak kifejezésre? Persze, hogy ezeknek a lenyesege- 
tésére megint más és más módszerhez kell folyamodnunk, nemcsak a 
gyermek, hanem a társadalom, elsősorban : a nemzeti közösség 
érdekében, amelyben élni fog. S milyen öröm, ha ilyenkor a szülők 
megértésével találkozunk ! S milyen kellemetlen meglepetés, ha egy- 
egy megértő megjegyzés helyett erkölcsi pofonok érnek, ha javító, 
jóakaratú munkánkat — megbélyegzéssel kísérik !

Természetes ezután, hogy az iskolának és a szülői háznak kar
öltve, kéz a kézben kellene dolgoznia. Az iskola felismeri a gyermek
ben a szülői ház szellemét, észreveszi azokat az irányelveket, azokat 
az előnyöket és — valljuk meg őszintén — azokat a hibákat is, 
amelyeket a szülői ház a gyermeknek nyújt. Jó megfigyelőnek a
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gyermek külső és belső képe, magatartása, szokásai, mozdulatai, 
öltözéke, sőt : sokszor még magyar dolgozatai, apró, kis önvallomásai 
pontos kis fényképei a szülői háznak, a szellemnek, a környezetnek* 
amelyben a gyermek felnő. Két példát említek meg, a közelmúltból, 
két tanítványomat, két esetet, melyek megvilágítják állításomat :

Rendes, tiszta gyermek az egyik. Öltözéke mindig a lehető leg- 
kifogástalanabb, még az iskolában is „mintha skatulyából húzták 
volna ki“ , ahogy mondani szokták. Pontos, szorgalmas, kötelesség- 
tudó. A felnőttekkel szemben tisztelettudóan viselkedik, de nem 
szolgaszellem, sőt : kritikus kis elme, aki őszinte is, ugyanakkor, 
mikor a kellő tiszteletet meg tudja adni, s nincsenek gátlásai senkivel, 
illetve semmivel szemben. A jövő társadalmának hasznos, kötelesség
tudó munkása lesz ez a kétségkívül tehetséges gyermek. A szülői 
ház, amelyben nevelkedik, érte él. Rend, tisztaság, fegyelem, a mellett 
azonban szeretet, közvetlenség, bizalom, mindez a gyermek érdeké
ben, a gyermekért. Ha nem is mentem volna el a szüleit meglátogatni, 
akiket tisztelek és becsülök, még úgy is meg tudtam  volna magamban 
rajzolni az ideális szülői ház képét.

S beszéljek a másik fiúról? A másikról, aki notórius hazug, ren
detlen, hanyag, szétszóródott figyelmű, a mellett piszkos, ápolatlan ? 
Beszéljek-e róla, hogy az ápolatlanságot, piszkot, hanyagságot is 
otthon szedte, az otthon levegőjében, s mondjam-e, hogy a — hazug
ságot, a konok tagadást is otthon tanulta, mert se iszákos apja, se 
mostohaanyja meg nem értik, s hogy ma a gyermek, pedig éppen hogy 
nem igen árasztom el jelesekkel, bizalmasabb hozzám, mint a tulajdon 
édesapjához, hogy jobban ismerem, mint a szülei?

Az iskola ismeri a szülői házat, tudja, hányadán van vele,s minden 
igyekezetével azon van, hogy a szülői házzal együtt, előnyeit és hibáit 
egyaránt figyelembe véve munkálja a jövő társadalom tagjának, a 
gyermeknek a lelkét. Ne csak bizonyítványt várjanak tőlünk a szülők, 
mert a kielégítő bizonyítvány halálos méreg is lehet a gyermeklélek 
szempontjából, ha meg nem érdemelt és alapvető hibákat takar, 
hanem nevelő munkát, mely az egyes gyermeknek is, a gyermektársa
dalomnak, a jövő társadalmának is hasznára van ! A nevelő munkás 
előtt pedig fölösleges az alakoskodás, a gyermekhibák takargatása, 
melyeket nem megtorolni, hanem megjavítani akarunk; a leckék 
másokkal való elkészíttetése, mellyel nem a tanár, hanem kizárólag 
csak a gyermek veszít. Az iskola nem szükséges rossz, hanem áldás, 
de csak abban az esetben, ha nyíltan és őszintén áll mellé a nemzet jövő 
épületének másik hatalmas pillére : a szülői ház, még akkor is, ha ez 
fájdalmába kerül, még akkor is, ha gyermeke érdekében anyagi 
áldozatokat kell meghoznia, még akkor is, ha a remélt karrier, a jó 
bizonyítvány helyett csak elégséges osztályzatot, de őszinte, egyenes, 
önzetlen gyermeket kap : a társadalom jobbrafordulásának zálogát.

Nyíregyháza. Sziklay László.
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Református Betegsegélyző Intézet.
Pium desiderium ! Mégis ezt a címet kellett adnom ennek a 

cikkemnek, hogy ezáltal nevet adjak egy olyan vágynak, mely a 
lelkekben él, vajúdik, és ma már testet követel.

A Kecskeméti Református Tanárok Szövetsége pattantotta ki 
a gondolatot 1935 decemberi összejövetelén. Ott ismertettem az 
országban működő különböző betegsegélyző intézetek közül azokat, 
amelyeknek szervezete bevált, mert szükségletet pótol, amelyek 
tehát egy megszervezendő hasonnemű református intézménynek 
talán mintái, ta lán  eszmeébresztői lehetnének. Ilyenek voltak a 
M. kir. Posta és MÁV betegsegélyző intézményei, az OTBA újabb- 
keletű szervezete, melyeknek sok tekintetben rokona az OTI és a 
MABI, továbbá a költségmegtérítésen alapuló, szabad kötvényrend
szerű Turul Magyar Országos Biztosító Intézet Rt., mely az osztrák 
Phönix Biztosító Intézet magyarországi vállalata.

Mindegyik intézménynek megvan a maga előnye és hátránya. 
A Posta, MÁV, OTI, MÁBI, OTBA-intézményeknek az az előnyük 
van, hogy aránylag kicsiny havi tagdíj járul ék fejében vállalja az 
egyes családok egészségügyi gondozását ; a családfő nyersfizetésének 
2—2-5%-a ellenében orvosi ellátást, gyógyszert, különleges kezelést, 
műtétet, kórházi, esetleg fürdői gyógykezelést ad mind a családfőnek, 
mind — bár megszorított mértékben — a családtagoknak. Hátránya 
a sok utánjárás, blankettázás, ellenőriztetés, főleg pedig a szabad 
orvosválasztás hiánya, a kötött gyógyszerválaszték stb.

A Turul—Phönix ezzel szemben havi 6—7 pengőt kíván egy-egy 
személy után, ami drágának látszik minden olyan ember számára, 
aki istenadta egészségét áldja, és éveken át nem kénytelen orvost 
igénybe venni. Ez a szabad kötvényrendszeren alapuló biztosítás nem 
kíván előleges bejelentést, sem kijelölt orvosa nincs, tehát semmi olyan 
megkötöttség nincsen a feltételek között, amelyek nem tennék kívá
natossá. Minden utólag igazolt orvosi ténykedést, gyógyszert, mű
tétet, kórházi kezelést stb. készpénzzel térít meg bizonyos táblázatok
ban felsorolt mérték szerint. Ha nem volna kissé drága, mindenkinek 
ezt ajánlottam volna, annyival is inkább, mert a Biztosító anyagilag 
stabilnak látszik, az Anglo Danubian Lloyd-dal áll kapcsolatban.

A Kecskeméti Református Tanárok Szövetségének egyik beteg
segélyző intézményt sem ajánlottam.

Felvetettem tehát azt a gondolatot, nem lehetne-e az Országos 
Református Jóléti és Gazdasági Társulat (ORJÓ) kebelében egy nagy, 
országos református betegbiztosító intézményt felállítani, melynek 
tagja lehetne nemcsak a református tanárság, hanem minden refor
mátus egyházi szolga, kezdve a lelkészeken, folytatva minden egyházi 
tisztviselőn, alkalmazottakon egészen a fizetést élvező altisztig, szol
gáig. Kimutattam a legújabb statisztikai adatok alapján, hogy olyan

I
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tábor állana itt össze, amellyel már nagyobb dolgot lehetne kezdeni. 
Mert van Csonka-Magyarországon

1054 református lelkész,
334 „ segédlelkész,

75 „ nyugalmazott lelkész,
20 (hozzávetőleg) óvó és menedékházi alkalmazott,

2543 református elemi iskolai tanító,
115 ,, polgári iskolai tanár,
408 ,, középiskolai tanár
104 ,, tanítóképzőintézeti tanár,

6 „ kereskedelmi iskolai tanár,
1000 (hozzávetőleg) református tanítói és tanári nyugdíjas,

40 egyházi tisztviselő (hozzávetőleg),
100 szolga (hozzávetőleg),

5709 ellátatlan családfő.
Ha minden családfőhöz csak két családtagot veszünk számításba, 

ez az 5799-es szám megháromszorozódik és több mint 17,000 ember 
az, aki betegsegélyezésre szorul. Persze, hogy ebből tagdíjjárulékot 
fizető egyén csak a fenti kb. 6000. De ez is olyan jelentékeny taglét
szám akármely egyesületben, hogy ezzel már meg lehet indítani a 
szervezési munkát. Ha ezt a hatezer embert országosan megszervezve 
egyszerre be tudnók léptetni akár a Turul Magyar Országos Biztosító 
Intézetbe, akár az ORJÓ kebelében létesítendő Református Beteg
segélyző Intézetbe, ez már olyan súllyal esnék a latba, hogy számot
tevő előnyöket jelentene a református tanárság számára is.

Ilyen vállalkozáshoz kis létszámmal nem lehet hozzáfogni, mert 
drága. Elviselhetetlen tagdíjjárulék nehezednék a kevésszámú egyes 
vállára. Ezért eleve lemondtam arról, hogy csupán a református közép
iskolai tanárság a maga 108-as létszámával a kívánalmaknak meg
felelő betegsegélyezési intézmény rentábilis megvalósításához fog
hasson. Ha a Turul Biztosítóba lépnénk be, ott létszámunk már elég 
volna arra, hogy némileg kedvezőbb feltételeket alkudhassunk ki 
magunknak. Az ORJÓ kebelében azonban egészen a kezdet kezdetén 
állana betegsegélyezésünk, ezért ott csak a közös református érdekek 
egyesítésével boldogulhatnánk.

Nekem mégis ez utóbbi megoldás felé hajlik a szívem. De ész
szerűnek is tartom. Az OR.IÓ igazgatója, Egerházy Lajos református 
lelkész úr volt szíves engem tájékoztatni ilyen irányú terveiről, s a 
kecskeméti elgondolásbanareformátustanároknakfeléjenyujtott segítő 
kezét látja. Ő ugyanis már 1927-ben zsinat elé terjesztette a lelkészek 
és családtagjaik betegsegélyző pénztárának létesítésére vonatkozó 
javaslatát, úgyszintén egy másikat az Országos Református Temet
kezési Pénztár létesítése érdekében. A zsinat az országos betegsegélyző 
pénztárra vonatkozó javaslatot a IX. te. 7. fejezetében törvénnyé is 
emelte, s a Konventre bízta a további teendőket. A megvalósulás azon-

3 *
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ban késik, mert ez az intézkedés a lelkészi nyugdíjtörvénnyel kap
csolatos, amelyik pedig még nem lépett életbe.

Javaslatának lényege az volt, hogy minden lelkész fizessen 
évente 24 pengőt. Ennek ellenében minden lelkész betegség esetén 
igazolt költségeinek felét kapná segélyképpen, de évente nem többet 
400'—, a feleség 200'—, a gyermek ÍOO-— pengőnél. Tőkésítéssel a 
segély fokozatosan a teljes költségek mértékéig (100% megtérítés) 
volna felemelhető. Szerinte is jobb és erősebb volna az intézmény, 
ha kecskeméti elgondolás szerint a többi egyházi szolga is bevonatnék. 
Ha most a tanárság is szorgalmazná a Konventhez beterjesztett 
beadványában a betegsegélyezés ügyét, a kérdés elővétele ez oldalról 
is újabb nyomatékot kapna a Konvent előtt.

Az OR.IÓ igazgatójának elfogadott javaslata bizonyára az ú tra 
induló mű kezdeti nehézségeivel számolt, azért rögzíti meg a segélyezés 
mértékét összegszerűleg (400•—, 200-—, 10O— P). Egyelőre ez is jobb 
a semminél. Javaslatában máris benne vannak azok a legfontosabb 
alapelvek, melyeket a Kecskeméti Tanárok Szövetségében alapvető 
feltételekül megjelöltem. Ilyenekül gondolom :

1. A szabad orvosválasztást. (Minden ismert betegsegélyző intéz
mény, amelynek kijelölt orvosa van, abban a sarkalatos hibában 
szenved, hogy nem a beteg érdeke a legelső szempontja, hanem magá
nak az intézetnek anyagi előnye.)

2. Pénzben térítse meg a beteg költségeit. (Orvosi számlák, gyógy
szerek, kezelési, műtéti költségek, ápolási, kórházi ellátási dijak stb.)

3. Természetben adhassa az intézet mindazt, amit maga nagy 
tömegben beszerezve olcsóbban tud nyújtani, mint a gyógyszertár.

4. Minden betegségre a leghatékonyabb gyógyszer legyen rendelhető, 
s a legalkalmasabb műtét legyen végrehajtható. Ne legyen kötve az 
orvos keze sem a gyógyszer, sem a gyógymód megválasztásában, 
mint az OTI, MABI, OTBA sokszor felpanaszolt eseteiben látható.

5. Teremtsen az intézet kapcsolatot az ország legelső kórházaival, 
klinikáival, hogy a beteg ezek valamelyikét is szabadon választhassa.

6. A család valamennyi tagja egyenlő elbánásban részesüljön et 
családfővel mind betegsegélyezési összeg, mind kezelés dolgában. 
(Családvédelmi szem pont! A családosnak ne hátrányára legyen az, 
hogy családja van.)

7. A tagdíjjárulék ne legyen magasabb, mint a családfő törzsfize
tésének és családi pótlékának 2'5%-a.

8. A szervezetbe való belépés ne legyen szabad tetszés tárgya, hanem 
az állás elfoglalásával egyidejűleg kötelező követelmény legyen, mert 
ellenkező esetben a biztosítások alapját képező valószínűségi számítás 
lehetetlenné válik.

Erős a hitem, hogy ilyen alapelveken elindulva reális számítá
sokat lehet tenni a rentábilitást illetően, továbbá, hogy a legszélesebb 
körök irtózását le fogja küzdeni az intézmény, mert semmi olyan 
gátló körülmény nincsen benne, amely a betegsegélyző intézmények
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népszerűségét csökkenteni szokta, ellenben megvan minden olyan 
előny, amely rokonszenvet kelthet iránta.

Bár az én javaslatom nem egészen egyezik a lelkészi betegsegé
lyezés elveivel, mégis úgy gondolom, bogy nem lesz nehéz a kettőt 
összeegyeztetni. Kívánatos is, hogy ennek áldásaiban református egy
házunk minden munkása egyformán részesülhessen.

Nagyon kérem kedves kartársaimnak mielőbbi és minél alaposabb 
hozzászólásait e folyóirat hasábjain.

Kecskemét. Soós Tamás.

MEGJEGYZÉSEK
T a n á rs o rs .

Sötét koporsó nehéz út végén 
és körülállja sok, sok kis diák. . . 
mosolygó hatott — egy a sok között, 
de akinek itt nem futott virág.

Aki a szivét szétdarabolta, 
gyermekek között szórta szerteszét, 
s ha fájt talán a kis diák szíve, 
megfogta kicsiny barátja kezét.

A vén diákok lassan elfeledték, 
és vágtak szívén sebet seb után. . .
— gyermekből lesz mind a gőgös ember 
s a tanár sorsa tanársors csupán !

Akik siratnak, mind, mind a másé, 
fehér halott, Te, lelkek küszöbén, 
s mind a tiéd volt ! Tán fog is fájni 
megállni olt fönn a Föld peremén ?

De csak egy percre, s Te szállsz boldogan, 
és mosolyogsz a szemfedő alatt, 
mert ha Isten a szivedet kérdi,
bevallód, hogy biz neked nem maradi. . . Balázs Győző.

Klasszikus kultúra és tudomány.
Leube boroszlói egyetemi tanár j» „Di Literatur des deutschen Katho

lizismus“ és „Die katholischen Bestrebungen zur Revision der deutschen Ge- 
schichts und Literaturauffassung“ c. két nagyobb tanulmányában kritikai 
vizsgálódásának tárgyává teszi az egyoldalú felekezeti szempontból művelt 
és ápolt kultúrát és tudományt a következőkben :

Ha Kornis Gyulával „kultúrán“ az értékek rendszerét értjük, amelyek 
a vallási, erkölcsi, jogi, művészeti, technikai és politikai intézmények és moz
galmak sokszor egymásnak ellentmondó kultúrjavaiban öltenek alakot, úgy 
világos, hogy ezek a kultúrtényezők egyenként és összesen, de nem egyenlően 
ható erők és hatalmasságok, és egyikük-másikuk igen gyakran téves és vesze
delmes útra tereli az egyetemes kultúra és vele a tudomány fejlődését. Pedig 
a kultúrának az egész emberiség érdekeit kell szolgálnia.

XV. Benedek pápa volt az, aki 1918-ban az egész közéletet magában 
foglaló, irányító és művelő ú. n. ,,actio katholicá“-t megindította. Erősebb 
propagandajelleget nyert követőjének, XI. Pius jelenlegi pápának amaz 
„urbi et orbi“ szóló rendelkezésével, amely szerint ez a mozgalom „a köz
élet összes tereit hódítsa meg a római kath. keresztyénség számára“.
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Valóságos megváltásnak vették Németországban az akkori válságos 
időkben a két pápa felhívását az egységes kát. kultúra megteremtésére. 
Ma már egy katolikus tudósnak könyvtára egészen más, mint protestáns 
társáé. Mint az összismeret és tudás encyklopediáját Leube szerint hiába 
keresed előbbinek könyvtárában Brockhaus vagy Meyer konversations- 
lexikonát, hanem ott találod a freiburgi Herder-cég művét, amelynek munka
társai kizárólag róm. kát. hitvallásúak. Vagy ha a műveltebb katolikus 
olvasó a politikai és nemzetgazdasági kérdések iránt érdeklődik, úgy a köz
ismert Görres-társaság államlexikonához fordul. A róm. kát. vallású nemzet- 
gazdász a jezsuita Pesch és nem Roscher, vagy követőinek művéhez fordul, 
sőt szélesebb körben már egy kath. pedagógiai leiikon is el van terjedve, 
holott jóval régebbi és tudományosabb értékű annak felekezetközi kiadása. 
1930 óta jelenik meg Kosch V. nagy „életrajzi lexikona“, mely a müncheni 
tudományos akadémia által kiadott általános német, tehát felekezetközi 
életrajzi lexikon kiszorítására van hivatva. A katolikus ház összkiadású 
műveit tehát egészen mások, mint a protestánsé. Katolikus felekezetű 
művek terjesztik itt az általános tudást és ismeretet, s a részletkutatást 
nagyon szűk körre szorítják. Pedig nem vallásos, egyházi é s teológiai kér
désekről van itt szó, hanem kati likus laikusok és világi irodalom szükkörű 
klerikalizálásáról. így aztán megesik, hogy a német kát likus ember nem 
Giessbrecht, Ranke, Treitschke és mások műveiből tanulja megismerni népe 
történetét, hanem Michael, Janssen, Pastor és más német ultramontán törté
netírók műveiből, amelyek történetírásának, mint ,,ultramontán“-nak raj
zával már a Prot. Szemle 1. füzetében foglalkoztam, amelyek bevallott célja 
a reformáció előtti kort Németország vallásos, egyházi és nemzeti virágzása 
idejének tüntetni föl, s ezen kulti rális ,,aranykorszak“-nak (1450—1500) 
erőszakos, gonosz felforgatásáért Luthert, Janssen szerint, ,,a vallási örjön- 
gőt“ és művét, ,,a reformációt, mint vallási forradalmat“ teszi felelőssé. 
A dogma korrigálja itt a történetírást, és a teológus váltja itt fel a történetírót.

Hogy a klerikális felekezeti irányzatosság aztán az irodalom és a művészei 
történetében nyilvánul, naponként tapasztalhatjuk. Nagyszámú német 
folyóirat — mint nálunk Bangha jezsuita Magyar Kultúrája -— közvetíti 
évről-évre az újonnan megjelent klerikális irodalmat a tudás és ismeret min
den ágából. Zárt katolikus irodalomról és kultiuáröl van itten szó, amelyben, 
főleg a reformáció értékelésében, vagy elhallgatják, vagy elferdítik az adatokat. 
Igazi „sacrificium intellectus“ az, amelyet már 1864-ben IX. Pius pápa“ 
„Syllabusa“ kívánt a katolikus tudósoktól. Tudományos megalapozását 
nyeri ez a pápás római univerzalizmus a német katolicizmus két nagy tudós 
társaságában : a német birodalom területén a Görres és Németausztriában a 
Lco-társaságban, nálunk pedig a Szent István-Társulatban, mely társaságok 
szakosztályai kiterjednek a történelem, jog-, állam-, társadalom- és gazdaság- 
tudományok, bölcselet, régiségtan, természettudományok s művészettudo
mányok összes területeire és ágaira, amelyekben serényen folyik az irányzatos 
kutatás és feldolgozás az igazi kultúra nagy kárára.

De már a világháború előtt is felismerték, hogy nemcsak az egyetemes 
tudomány, hanem a költészet és művészet világában is küzd az actio catholica 
a szellemi vezérségért. Jól tudjuk, hogy a vallásos katolikus és protestáns 
honi költészet mellett és fölött volt, van és lesz egyetemes költői alkotás is 
az egyes körök megvilágításában, a jelenkor értékelésében és a jövőnek szel
lemi átalakításában. E ponton a költő szerepe az egyházi szónokhoz hason
lít, aki midőn a jelenkori történést értékeli, a jövőt formálja. Azonban napja
inkban megjelent egy német mű, mely — igaz, hogy elsősorban a marxista 
és liberális táborral szemben — közelebbről a katolikus művészetnek s a 
kalólikus regény, dráma és líra költészetének csinál propagandát. így küzd a 
klasszikái irodalom, a tiszta eszteticizmus, az önértékű művészet, a naturaliz
mus, s az ember szekularizálása ellen azzal az indolkolással, hogy az ember 
életét pusztán belső világi törvények és szabályok szerint magyarázni és meg
érteni nem lehet, minek folytán a szerelem, házasság, gyermek és család
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modern problematikája az egyoldalú felekezeti szempontok mögött teljesen 
háttérbe szorul.

ím, így fejlődött ki a klerikális kultúrmozgalom, amelynek jelenségeit a 
tudományban, irodalomban és sajtóban naponként szemlélhetjük. S ha ez 
ellen felszólalunk, Bangháék „kálvinista makacsságnak“ minősítik. Szinte 
nagy és erős kát likus hullámzás észlelhető a liberális államtól felszabadult 
mai német kát likus világban. Ez az erőltetett ka tó likus univerzalismus 
magyarázza meg egyes német művelt köröknek katolicizmusra való hangos 
áttérését is. Egész irodalom feljődött ki a kattlikus emberről és világnézeté
ről. Korunk égető kérdéseit a kát. világnézetbe helyezték, kát. világnézeti 
tanszakokat -— mint nálunk Szegeden — létesítettek, sőt legújabban sokan 
a német birodalomban már kai likus egyetemek létesítésére, sőt a hitegység 
helyreállítására is gondolnak. Erre törekszik a Bonijácius német hittérítőnek 
emlékére 1920-ban sírhelyén, a fuldai dómban alapított Winfried-szövelség 
s a sok konvertita-életrajz. S hihetőleg erre a mozgalomra gondolt a mi domo- 
kos páterünk : Badalik is, midőn a minap a rádió útján is hirdette, hogy a 
protestantizmusnak befellegzett, s csak egy keresztyén egyház van, s ez a római 
kát likus.

Ennek a kát likus kultúrmozgalomnak történeti alapja természetesen 
a középkor és annak legnagyobb gondolkodója : Aquinoi Tamás. Ez a közép
kor a romantikus ízű katolicizmusnak máig is a legtipikusabb eszménye, 
mely szerint a középkor a legtökéletesebb rendű világ, amint utána újabban 
Novalis egy dicsőítő himnuszt írt a középkorról. Ennek a katolikus kultúr- 
képnek, mely azonban könnyen átsiklik a középkor ismert szakadékain, 
együtt kell járnia a „protestáns betörés“ jóvátételével. A nagy német törté
nelemnek a reformáció által a keletre és északra való áthelyezésében az egye
dül élet- és fejlődésképes déli alapról való elszakadást látja. München és min- 
denekfölött Bécs tűnik föl a német történelem gyújtópontjának, s újból fel 
kell támadnia a német nemzet római szent birodalmának. Hasonlóan a német 
irodalomtörténetet e történetírás délre helyezi át. A babenbergerek udvará
nak költői alkotásai, a habsburgok udvarának barokk-művei s a középkori 
léleknek a romantikában való felújulása a német irodalom nagy virágzó 
korszakainak tűnnek fel, melyeknek története többé már nem a weimari 
Goethe—Schiller-szellemtől való fel-, vagy leszállásnak mondható.

Ezt a történeti képet is protestánsellenes beállítás jellemzi. Ennek itt 
a német szellemtörténetnek az az ultramontán felfogása szolgál alapjául, 
amely a reformációnak és kultúrális következményeinek még német eredetét 
is kétségbe vonja. E felfogás szerint tulajdonképpen a XVI. század refor
mátorai utolsó elemzésükben igazi okai a német kultúra összeomlásának a 
novemberi forradalomb n, mert ez a politikai forradalom Németország szellemi 
forradalmasításának az a záróköve, amelyet a vallási reformáció vezetett be 
a történelembe.

Ezzel meg is van adva a kiindulópont e katólikus kultúrális törekvések 
kritikai megvizsgálására. Mert ez a katólikus történeti kép teljes ellentéte 
a nagy német népfejlődésnek. Hiszen ismeretes a német nemzet szent római 
birodalmának története a középkori szász császároktól kezdve, egészen teljes 
összeomlásáig Napóleon idejében. V. Károly impériuma alatt a németek 
története csak egy kis része volt a Habsburgok nagy birodalmának. A német 
reformáció rendítette meg e birodalom alapjait azzal, hogy a lelki urának, a 
pápának felmondotta az engedelmességét. Most a császári hatalom csak 
utánzó lenyomata volt a pápainak. Ez időtől fogva tudtak a német fejedel
mek és birodalmi városok erősebben önállóan is belenyúlni a történeti ese
ményekbe, mígnem Brandenburg, Poroszország vette át az önállóbb vezetést, 
erősítette a német nemzeti tudatot és megalkotta a német törzseken és tarto
mányokon át az egységes nagy német birodalmat. Aki tehát a maga történeti 
kiinduló pontját a népfejlődés körén kívül veszi át, az elzárta maga előtt a 
német történeti fejlődés amaz útját, amely a császári in periumról a Habsbur
gok alatt a néphez vezetett. Az elbukott imperium helyére a német nép lépett, 
s azért csakis népi kultúráról beszélhetünk. A kultúrában a személyiség és
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közösség egyaránt termékenyen ható erő és hatalom. Ezt a kultúrát egyetemes 
keresztyén és nem szűkebb felekezeti alapon kell ápolnunk és fejlesztenünk, 
mert különben megszűkítjük annak körét. Hivatalban és családban, közös
ségben és népben kell azt szolgálnunk öntudatosan és lelkiismeretesen.

Míg ezeket írjuk, tudomásunkra jutott, hogy a tiltott könyvek jegyzé
kén, a hírhedt Index-en kívül a mai klerikális kultúrát szolgálja különösebben 
és zárt egységben 24,270 jezsuita, 22,527 ferences, 12,613 kapucinus, 9070 
bencés, 67Ö0 dömés és 6739 redemptoriata szerzetes. Hatalmas fekete sereg ! 
Cult ura — quo vadis? !

Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE * 1 2
A külföldi középiskolák tájékáról.1
1. Fölvétel a német középiskolába.
Míg mi tanakodunk, tusakodunk az osztályzsúfoltság miatt, hogy ne 

legyen, a leleményes national-szocialista elme kitalálta nagyokosán az ellen
szert és alkalmazta is vígan, következetesen. A főiskolák, egyetemek kapui 
felé nyomuló abituriensek hadát, kötelező mezőgazdasági gyakorlatokkal 
(1. róluk alább) hátráltatja és fogja fel ; a középiskolák tájékára áradókat 
még egy kis ártatlan árja-árok és gátversenynek veti alá fölvételi vizsga 
képében, mely a kevésbbé kívánatos nem-árja fajbelieket, be nem vallott, 
ravasz ,,handican“-pel kicsit megritkítja a beérkezés előtt.

Jelentsük ki azonban az igazság kedvéért mindjárt, hogy a kiválogatás 
kényes munkájában egyébként már jogosultabb és emberiesebb szempontok 
vezérlik az intézőket. A betegen kívül kizárják föltétlenül azokat, kiken a 
test tisztasága, gondozása iránti érzéknek hiányát az első tekintetre meg lehet 
állapítani, kik a testgyakorlatokhoz akaratgyöngeségből, vagy lomhaságból 
nem mutatnak hajlamot ; elutasíttatnak a lelki rokkantak, el az erkölcsi 
mételytől tisztátalanok, a más nyelven is egyforma kíméletlenül „rühes 
birkák“-nak nevezett szennyek, minden tiszta nyájnak e kész veszedelme, 
pusztítása, el a baráti, testvéries megértésnek fittyethányó szilajok, el az 
iskolai rendtartással, fegyelemmel hadilábon álló apró Catilinák.

Csak ezután érvényesül a nevelők, tanárok által annyit hangoztatott 
„criterium inlellectuale“ , az értelmi mérték irányító elve. Itt mégsem pusz
tán az ismeretek tömege, sokfélesége dönt, hanem inkább az addigi iskolázás 
s a szerzett ismeretek által elért tájékozottság, nyilteszűség, bátor, okos 
felelet, a világos, tiszta beszédből kicsillátnló értelmesség. Ezért, ha valamelyik
nél ismeretekben egy kis hézag, elmaradottság mutatkozik is, amit különben 
a k rral, osztállyal előrehaladva könnyen helyreüthet, ezt szó nélkül be
fogadják, vagy eresztik felsőbb osztályba.

Szociálista kormány természetesen a középiskolába bejutást egy valamire 
való tehetség előtt sem zárhatja el, kivált mióta az oktatás ezen a fokon is 
ingyenes és a szorgalmas, jóviseletű tanulók javára szolgáló ösztöndíjak száma 
annyira megnövekedett (az eddigi 12'5 százalékról 20 százalékra). Egyéb
iránt külön megjegyzés nélkül tudnivaló, hogy a nem-árják e jótétemények
hez, valamint más iskolai jutalomhoz egykönnyen hozzá nem jutnak ; a 
közösség, a nemzeti, az állami egység fontos érdekei ellen iskolában és azon
kívül súlyosan vétkezők pedig haladéktalanul eltávolíttatnak a náluk meg 
honosult rövid úton.

2. Az új német középiskola.
Bizony a régit hiába is keresnők. „Névben él csak, többé nincs jelen.“ 

Maholnap tán névben sem. Kő íe‘ mutatja helyét. A hitlerizmus nem állt 
meg az egyház-reformnál. Ezután az iskoláé következett. Mégpedig nemcsak

1 A  R e v u e  U n i v e r s i t a i r e ,  L*  I l l u s t r a t i o n ,  A n n a l e s  é s  F ő i  e t  V i e  c .  f o l y ó i r a t o k  n y o m á n .
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imígy-amúgy, tessék-lássék formán. Hanem elevenig ható bátor, vakmerő 
metszésekkel. A lelke is megsínylette. Oda van tőlük. Üj bor, új tömlőben. 
Üj iskolában új szellem, amely, lehet gondolni, majdnem tisztán a „vorzüg
lich national-social“ tantárgyakból táplálkozik, számuk nem sok ; inkább cse
kély a régihez képest. A vezérszólamot a német nyelv, irodalom, történelem 
és földrajz viszik, m int jól szervezett zenekarban az első hegedűk. A többi 
csak kísérő, másodrangú hangszer.

És amire a pedagógia története példát nem m utat : a régi és modern 
nyelvek majd mind háttérbe szorultak. Kicsi h 'ja , meg nem valósult a „zelóta 
reform átorok“ álma : nem a régóta ábrándként sóvárgott egységes, hanem 
eddig pedagogusagyban még lehetőségnek sem gondolt — egynyelvű iskola. 
Pontosan ide világít a „Mein Kam f“-nak (464 1.) egy elképesztő nyilatkozata : 
„K i érti meg, miért kell száz, meg százezer embernek évről évre két-három 
idegen nyelvet tanulni? amit csak olykor-olykor, alkalom adtán használnak, 
és legtöbbször csupán arra jó, hogy elfelejtsék végképpen.“ A gyakorlati élet 
emberei, a hamburgi kereskedők azonban,.a környező légkör dacára, más véle
ményen bátorkodnak lenni. Ő szerintük lehet valaki bármily nagy német, 
ha élni, boldogulni akar a kereskedő, ipari pályán, rászorul az idegen nyelvre. 
Az iskolákban dívó nemzetközi levelezés megint iskolai példa a tekintetben, 
mennyi anyagi és erkölcsi hasznot el lehet általa érni. A tanulók, míg a m a
guk apró érdekeinek árta tlan  eszközéül használják fel a francia, olasz stb. 
nyelvet, sőt elvétve a m agyart, ugyanakkor a közjót, a békeügyét is szolgálják 
sokszor öntudatlanul, s egyszer azon vészük észre, hogy szép csöndben folyta
to tt munkálkodásukkal a népük iránt feszült hangulatot, ellenszenves köz
véleményt, e kis íródiákoknak, sportoló, cserkésztársaikkal vállvetve, szelí
debbé sikerült enyhíteni. Más szóval, hozzájok mért okos diplom atam unkát 
végeznek s talán eredményesebben, m int az arra h ivato tt nagy
követek, és kihúzzák így észrevétlenül, külön megbízás, felhatalmazás nélkül 
a háború m éreg-fogát... (ha ugyan ez, egyáltalán kihúzható).

így áll meg a közkeletű mondás : amely m unkát a kisfiú játszva végez, 
annak gyümölcsét a belőle leendő férfi örömmel szakítja majd le.

Magától kínálkozik e helyen a lányok nevelésében történ t cél- és módszer
változásnak a szóvátétele. A hitlerizmus szele a henye régi jelszót : „quieta 
non movere“ , végkép elsodorta. A Weimariak elnyűtt vesszőparipája (a hírhedt 
„coeducatio“ , a fiúk-lányok együttnevelése) szinte tűzre került. Felhang
zott a parancs : mindenik nem külön-külön a neki való iskolába ! Tanulja 
külön a maga anyagát, a maga külön módszerével, a maga külön célja szerint. 
A fiú készüljön az életre férfinak, harcosnak: a leány a családba — anyának. 
Az eddigi elegy-belegy, össze-vissza tanulás kölcsönösen zavarta őket term é
szeti rendeltetésükben : a fiú nem tudo tt egész férfivá lenni a leány m iatt ; 
a leányt meg hivatása komoly előkészületeiben akadályozta a fiú.

A női élet igazi célja (legalább eszményi elgondolás szerint) egyedül : az 
anyaság. Amely nő e dicső hivatástól valami ok, kényszer folytán e lü lte te tt, 
Hitlerek annak külön nemzeti h ivatást jelölnek ki ; legyen belőle népnevelő. 
E  célra szolgálnak a mindenfelé felállított nemzeti szociálista nőképző inté
zetek, ahol az új rendszer alapelveit ham isítatlan tisztaságban elsajátíthatják. 
Megismerik a történelm et, a népgazdaság és társadalom tan elemeit. A szív
képzés a fő náluk. A költészet, zene, néptánc kötelező tárgy mindenkire. 
A könyvből szerzett tanulságon kívül a vallásos érzület, a szelíd erkölcs, a 
tiszta felebaráti szeretet, a m űvelt jó modor élő példáin növekednek, hogy 
majd az életbe kilépve, tanítványaik és mások előtt ők m ag ik  is mintául 
szolgálhassanak.

Az érettségis nők (Abiturientinnen), m int férfi társaik szintén egy-egy 
félévi önkéntes m unkára vannak kötelezve az 1933 márciusi rendelettel. Erejüket 
meghaladó, nehéz dolgot nem végeznek. A rosszhírű „Gelände-sport“ -ra (mezei 
sport) nem szorítják őket. A gazdaasszony kodás száz meg százfelé ágazó, 
kisebb-nagyobb, de mind megannyi komoly teendőiben szorgoskodnak szün
telen ; amilyen : a sütés-főzés nagyban munkáscsapatok részére (Massen
speisungen), varrás, hímzés, kertészkedés stb., hogy majd, ha a maguk
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asszonyai lesznek, saját tűzhelyök melegét, jólétét, jó étét szintúgy meg 
tud ják  terem teni és biztosítani.

3. Háromezer évvel ezelőtt.
E címen minap a rádióban érdekes előadást lehetett hallani. Kemp R. 

toulousi francia tanár ta r to tta  a homerosi Nauzikáról, egy kissé megereszt
vén a képzelet kantárszárát. Ő ugyanis úgy gondolta el, hogyha az a megénekelt 
királyleány valami csuda folytán a technikai csudák e mai hírhedt világába 
hosszú-hosszú háromezer év m últán visszatérne közénk, nem igen ,,rína ki“ 
modern társnői közül ; sőt (Uram bocsáss !) jó neveltség, illedelmes, okos 
beszéd, negédes magaviselet dolgában egyik-másik még tán  tanulhatna is tőle.

A mélységes álmából feltám adott királyleánynak, állítja váltig a tudós 
szerző, minden nagy előrehaladottságunk dacára, szép keveset kellene újon
nan elsajátítania. Mindössze néhány gépszerű apróságnak (jou jou) a csinyját- 
b inyját, amikkel ham ar eltelnék.

Homerosból sokat okulhatunk ma is. Tőle tudjuk (hova nem ereszti gyö
kerét a tudásunk?), hogy háromezer évvel ezelőtt, az előkelő leányok kíséret, 
felügyelet nélkül já rtak  mezőre, tengerpartra (,,strandolni“ , mondanák ma 
divatosan). „H a Nauzikát én (veszi vissza tőlem a szót az előadó) Mainténon 
asszony idejében idézem föl, vagy a Balsac, a Seribe korszakába teszem á t, 
amikor a fiatal lányok mellfűzők kemény páncéljaiba karcsúsították m agukat, 
csak a félig-meddig végzett mosakodás után szellőzködtek egy kicsit a szabad 
szél lengedező fuvallatán: az a felvilágosult feák kisasszony bizonyára rimán- 
kodott volna, eresszem vissza a halottak országába ; őneki o tt jobb. Vagy 
ha mindenáron kísértem, kísérjem el legközelebb a berlini olimpiász izgal
mas színterére. Ahhoz úgyis többet ért és jobban m ulat majd.

Érdemes megfigyelni, milyen sportfajokat űztek az időnek abban a 
messze-messze kéklő távolában. N autika labdázik a társnőivel. Hiszen emlé
kezhetünk, épp egy vigyázatlanul félrerepített labda okozta ujjongás ébresz
te tte  föl álmából a bokor mögött pihenő, szegény Ulisszest. A görög lányok 
a kockajátékban is kitűntek ; ez az amerikai ,,póker“-ra, labdajátékuk meg 
a tenniszre emlékeztet. Nauzikának, a harmincszázaddal későbbi új találm ány, 
mindössze az a halászhálóféle lenne, am it mi a játékosok közé szoktunk 
kifeszíteni és amilyet Feákiában a halászok használtak, amikor Alkinous 
királyuknak a halászlébe való haltizedet szolgáltatták be. Lehet, jegyzi meg 
tréfásan a felolvasó, maga a királykisasszony is o tt forgolódott annakidején, 
a rotyogó bogrács körül, m ert a konyhai dolgokhoz bizonyosan érte tt annyit, 
m int az egészség gondozásához. Ne felejtsük, eszméltet végül „hajtási enge
délye“ is \o lt  — az öszvéreihez, amelyek tudvalevőleg csökönyesebbek 
néha sok ,,motoroskocsi“-nál. Elevenre tapintó, meggyőző ékesszólásban, 
ismerjük el, túltesz akárhány mai nőtársán. Talpraesett rövid beszédei érett
ségi vizsgáinkon elsőfokú osztályzatot érdemelnének ; homéroszi görög for
dítása s m agyarázata pedig egyenesen örömkönnyeket csalna némely kemény
szívű érettségi elnök szemébe is.

(Mezőtúr.) Fejér Lajos.

HAZAI IRODALOM
Kálvin és a kálvinizmus. Tanulmányok. Az Institutio négyszázadik 

évfordulójára írták a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem refor
m átus hittudom ányi karának tanárai és doctorai. Debrecen, 1936. Negyedrét 
461 1. -—- Impozáns kötet olyan tartalom m al, amelyre büszke lehet nemcsak 
a debreceni egyetem hittudom ányi kara, hanem az egész magyar protestáns 
theologiai tudom ány. Mint az előszóból megtudjuk, e könyv létrehozásában 
az eszme fölvetéséből annak kiviteléig dr. Révész Imre fáradt a legtöbbet, 
s ezzel ő és a theologiai fakultás olyan emléket állított az Institutio négyszáz- 
éves fordulójának, aminőt még a magyar református egyháznak eddig egyet-
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len  ünnepélyes mozzanata sem alkotott. Ahogy a könyv címéből látjuk, a cél 
nem az volt, hogv Kálvin nagyjelentőségű jubiláris m űvét minden oldalról 
ismertessék a tudós írók. és így pusztán csak az aktuális tárgyat öleljék fel és 
dolgozzák ki. Nem is találunk egynél több aktuális tanulm ányt az egész 
könyvben. Ez dr. Láng Gusztáv német szuperintendens és tb. egyetemi tan á r 
nagyon becses dolgozata az 1536-i Institutio  forrásairól. Az lnstitu tio  létre- 
jövetelének körülményeiről, tartalm áról, hatásáról stb. nem szól a könyv. 
E helyett abba mélyed el, s azt fejtegeti a különböző szerzők szerint külön
böző tárgykörben és természetesen nem is mindenben cooptáns felfogással, 
de egészben véve, alapos tudón ányos készültséggel, amire eddig kevés gondot 
fordított a magyar tudom ány, amire tehát nagy szükség van, t. i. Kálvin 
theolog iáját.

Aki e nagyszerű könyvet figyelmesen, sőt tanulm ányozva végig olvassa, 
az nemcsak a Kálvin hittudom ányi felfogásának és rendszerének több ism eret
len részletét látja  eredeti források nyomán tudós elmék mélyreható fényével 
megvilágosítva, hanem biztosabb alapot talál a kálvinizmus világszemléle
téhez. és sokkal helyesebben, nyito ttabb szemmel tud ja  megítélni a kálviniz
mus lényegét, fejlődését és hatását. Ez a könyv kiváló érdeme. Ahogy pl. 
dr. Soós Béla, Szemlénk volt szerkesztője, kifejti a Kálvin és Zwingli, még 
fokozottabban dr. Révész Imre a Méliusz és Kálvin hitelvi álláspontjának az 
egyezőségét és különbözőségét, az valóban klasszikus példája annak, hogy 
miként lehet és kell a kálvinizmus történetét teljes kiterjedésében feldolgozni. 
Kár, hogy dr. Révésznek a tö rténetírást új nyomokra vezető tanulm ánya, 
Méliusz és Kálvin theol. összehasonlítása, nagyobb terjedelme m iatt csak cson
kán jelenhetett meg e könyvben, de reményünk van, am int a szerző írja, 
a hiányzó rész kiadására is az Erdélyi Múzeum ezévi folyamában. Ezzel 
a m agyar kálvinizmus hitelvi és tanfogalmi kifejlődéséhez rendkívül értékes 
forrást nyerünk.

A könyv három tanulm ánya (dr. Török István : Az Ószövetség értékelése 
Kálvin Institutiójában ; dr. Vasadig Béla : Isten megismerésének kérdése 
Kálvin Isntitu tió ja alapján a napjainkban folyó theologiai vitatkozások 
tükrében ; dr. Tóth Endre : Pápa város plébánosa és Kálvin Institutiója) az 
Institution alapszik ugyan, de annak nem az 1536. évi első kiadásán, hanem 
az idők folytán két hatalm as könyvre nő tt, teljes formáján. Tartalm ánál fogva 
mégis e három tanulm ány szorosabban csatlakozik a jubiláns műhöz, mint 
a többi, melyek részint Kálvin egyes szentírás magyarázataiból veszik tá r
gyukat (dr. Kállay Kálmáné, dr. Tóth Lajosé, dr. Erdős Károlyé, dr. Pong- 
rácz Józsefé), részint Kálvin principális tanait (dr. M usnai László : Isten igéje ; 
Csánky Benjám in: Praedestinatiotan) és módszerét (dr. Csikesz Sándor: 
Pásztori igehirdetés) fejtegetik. Némelyek a kálvinizmus egyes életformáit 
és tényeit ku tatják  ( dr. Ferenczy Károly : A missziói felelősség ; dr. Nagy Géza : 
A belmisszió nyomai az erdélyi református egyházban ; dr. Miklós Ödön: 
A holland kálvinizmus és a magyar gályarabság). Két tanulm ány egészen 
általános protestáns érdekű (dr. Payr Sándor : Testvéri közösség magyar prot. 
énekeskönyveinkben ; dr. Varga Zsigmond : A magyarországi közkönyvtárak 
értékes legrégibb bibliái).

A könyvnek mind a 18 tanulm ánya, ha nem is egyenlő mértékkel mérhető, 
de kétségtelenül egy-egy becses darabja a magyar theologiai irodalmunknak. 
Legjelentősebbek közöttük azok, amelyek Kálvin theologiájához járulnak ér
tékes vonásokkal, s ezáltal olyan téren érnek el minden elismerést megérdemlő 
eredményt, melyet nálunk eddig még alig műveltek. Ezek a dolgozatok, 
összhangban a jubileummal, nemcsak egy ünnepi alkalom ephemer olvasmányai, 
hanem — azt hisszük — hozzájárulnak ahhoz is, hogy K álvint és a kálviniz- 
must, úgy általános, m int speciális magyar vonatkozásban tér, idő és hatás 
tekintetében a valóságnak megfelelőbben tudjuk felfogni, értékelni és helyét 
a történelemben kim utatni —■ am int ezt fentebb már röviden jeleztük. Aligha
nem a könyv spiritus rektora, Révész Imre sugalló hatásának tulajdoníthat
juk azt, hogy a tanulm ányok szerzői legnagyobb részben nem a külső élet
form ákat és jelenségeket keresik, hanem a belső, lelki erőket, a kálvini tan-
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fogalmakat kívánják feltüntetni, s ezzel az eszmék tisztázását előmozdítani. 
És itt még bőséges teendő vár azokra, akik a szellem történetével foglalkoz
nak. Mintahogy Pongrácz megjegyzi : Kálvint nem ismerjük eléggé, kevesen 
merülnek el műveinek tanulm ányozásába. A debreceni egyetem theol. fakul
tásának ez a reprezentatív könyve mintegy a Kálvin renaissance hirdetője 
hazánkban. Minden egyes tanulm ány végén rövid összefoglalásban valamelyik 
széleskörben ismert európai nyelven (német, angol, francia, holland) is olvas
ható annak a tartalm a újabbkori tudományos eljárás szerint.

A könyv tüzetesebb ismertetése a szorosabb theologiai szaktudományi 
folyóiratok feladata. Mi e helyen csak föl akarjuk hívni tudós theologiai 
professzoraink és doctoraink eme nagyértékű teljesítményére a közfigyelmet 
és örömmel regisztrálni ennek megjelenését. Érezzük, hogy ha többel nem, 
legalább méltányló elismeréssel kell adóznunk azoknak a kiváló szakemberek
nek, akik a protestantizm us egyik fényes magasságban ragyogó tanítóm esteré
nek elmekincseit fáradságos és mélyreható tanulmányozással igyekeznek 
a maguk igazi valóságában feltüntetni. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
őket, s óhajtjuk, hogy minél többen olvassák tanulságos, szép könyvüket, 
melyet Debrecen sz. kir. város és a tiszántúli református egyházkerület könyv
nyom da-vállalata adott ki olyan technikai kiállításban és egyrészét olyan 
remek díszkötésben, hogy azért méltán megilleti a legteljesebb dicséret.

S. Szabó József.
Szondy György : A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. ( A tanítás 

problémái. 7. szám. Magyar Kir. Egyetemi Nyomda. Ára 1'20 P .)
,,Ez a kis füzet az ifjúsági irodalom és más, az ifjúságnak alkalmas olvas

mányok tervszerű felhasználásában óhajt a m unkáltató oktatás segítségére 
lenni.“ Ezek a kis mű bevezető sorai. S már ebből is kitetszik, hogy a könyv 
írója elsőrenden az ifjúságnak íro tt olvasm ányokat akarja művével az oktatás 
szolgálatába állítani. A felső osztályokban a magyar nyelvi tanulmányoké 
az oroszlánrész — írja — ezeknek olvasmány any aga azonban legnagyobb 
részben már a felnőttek irodalmából kerül ki. Az alsó osztályok ilyenmű 
anyaga leginkább a földrajz, történelem és természetrajz tárgykörébe esik. 
A kis mű azért csakis ezzel foglalkozik.

Szerző elgondolása szerint az olvasmányokat a tanításban módszeresen 
háromféleként értékesíthetjük : 1. Mint háziolvasmányokat. Ilyen minőség
ben, mint előkészítő, „ráhangoló“ eszköz szerepelnek. 2. Adatok gyűjtésére. 
Ezt a m unkát természetesen a tanulók, vagy kisebb tanulócsoportok végzik, 
s munkájuk eredményéről az osztályban beszámolnak. 3. Az osztályban 
részleteket olvasunk föl belőlük.

A könyv első részét tevő könyvjegyzék e szerint a három szempont 
szerint csoportosítja a gondos kiválogatással jegyzékbevett műveket. A máso
dik rész az I—VI. osztály természetrajz, földrajz és magyar történelmi anya
gának tanításához felhasználható, felolvasásra alkalmas irodalomnak tan 
tárgyak s ezeken belül fogalmak szerinti feldolgozását adja ; pl. így : Állatok, 
Alkalmazkodás, Állatvédelem, Baglyok, Barnamedve stb. és mindenik után 
a megfelelő, az első részben is szereplő irodalomra lapszám szerinti hivatkozás. 
Ezért az összeállításért mi, szaktanárok is hálásak vagyunk Szondy Györgynek.

Kis könyve, a maga nemében, első irodalmunkban. Üttörő munka. 
Éppen ezért vannak kisebb, magától a szerzőtől is lá to tt s jórészt a szűkre- 
szabott keret rovására írható fogyatkozásai. Ezek azonban nem hibái, csak 
pótolható fogyatékosságai a derék kis műnek, amely kétségtelenül igen sike
rült és igen hézagpótló. Dr. Hoffer András.

Rucsinszki Henrietta : A vegytan és ásványtan tan'tása a székesfővárosi 
irány tó polgári leányiskolában. Tanulmány. (A Budapest-székesfővárosi 
IX.. Mester-utcai irányító polgári iskola kiadványai. III. kötet. Budapest, 
1935.)

Á székesfővárosi irányító polgári iskolának ez a kötete a polgári iskolák 
vegytan és ásvány-kőzet-földtani anyagának a legmodernebb pedagógiai 
és didaktikai szempontból való földolgozását adja. A 87 oldalas szöveg s a 84
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óraterv-tábla olyan részletekbe menő tárgyalását adja ezen tantárgy anyagá
nak, amelyre aligha van még példa nevelésügyi irodalmunkban.

Szerző művének anyagát három főrészre tagolja : 1. A módszeres eljárás 
ismertetése. 2. Részletes tanmenet. 3. Óravázlatok.

Az első részben foglalkozik : A )  A tananyag kiszemelésével; B) A taní
tás módjával; C) A dolgoztató tanítás eszközeivel.

A tananyag kiszemelésére szánt fejezetben a tantárgy tantervi beállított
ságát ismerteti, összevetve azt az angol és közelebbről a német tantervben 
elfoglalt helyzetével, azután a tananyag órákszerinti felosztását adja.

Érdekesebb már a tanítás módját tárgyaló fejezet. A számonkérésről 
a jövő iskolájának szellemében nagyon helyesen állapítja meg, hogy „Ez 
a beszámoló a munkaiskola életében nem kínvallatás, nem osztályozatra való 
leckefelmondás, hanem a nevelés egyik fontos tényezője : a munkában fel
lelt örömnek kifejezésre juttatása, a munka menetének és eredményének, 
a ,tudom“ érzésének örömteljes közlése.“ Leszögezi, hogy : „A cselekedtető 
eljárás azonban annyi időt igényel, hogy mindezt — t. i. a számonkérést 
és a tantárgy természete által megkövetelt gyakori ismétlést — bajosan való
síthatjuk meg minden órán. Ezek pótlására szolgál többek között a tanmenet 
mellé összeállított feladatgyűjtemény.“ A tanuló azonban nemcsak a már 
tárgyalt anyag gyakorlására kap utólagos, hanem az új anyag előkészítésére is 
előzetes feladatokat. Ez utóbbiak már az irányított megfigyelést szolgálják, 
amelynek egyébként a folyosói szekrényekbe már előzetesen kiállított tárgyak 
megfigyelése áll a központjában. A probléma kitűzését ezek alapján a tanulók 
már magukkal hozzák, az órán csak a probléma megoldása az elvégzendő 
feladat. A tanultakat az óra folyamán vázlatba foglalják (a 84 vázlatminta). 
Ebben, mely lehetőleg egyszerű rajzokból s az azok mellé írt legszüksége
sebb állatokból áll, benne van minden fontos tudnivaló. Az iskolában készített 
vázlatot a tanuló odahaza letisztázza.

Mindez kétségtelenül nagyon szép elgondolás. Vele szemben csak annyi
ban van kétségünk, hogyha minden tantárgy ennyi házifeladatot ad, s azután 
a természetrajz, esetleg a fizika, rajz, talán az irodalom és a történelem is az 
irányítás céljára előre kitett tárgyak, képek megfigyelését kívánja, a növen
déknek aligha le nem foglalják minden otthoni idejét és az óraközi szünetei
nek is igen tekintélyes részét.

Jól tudjuk, hogy a munkáltató oktatásnak minden órán való erőltetésé
vel sokan túllőnek a célon. Szerző nem esik ebbe a hibába. Az óra anyagának 
természete szerint alkalmazza a közlő, kérdvekil'ejtő és munkáltató mód
szereket.

A tanóráknak kilenc típusát állítja fel : kísérleti óra, kísérleti bemutató 
óra, ásványtani óra, Dalton-rendszerű órák, törvények levonása, részben közlő 
óra, technológiai óra, rendszer kiépítése, ismétlő óra.

Külön fejezetet szentel a dolgoztató oktatás eszközeinek : kísérletek, 
gyűjtemények, vázlatrajzok, vetítés, gyárlátogatások és pályatételek.

A részletes tanmenet minden egyes óra tananyagát táblázatba foglalva 
adja. Ennek rovatai : anyag, előzetes munka, irányított megfigyelés, probléma, 
munka az osztályban, szükséges eszközök és anyagok, utólagos munka, kap
csolat, kirándulás.

Az óravázlatok igen ügyesek ; nagyon egyszerűek, de annál áttekinthe
tőbbek.

A feladatgyűjtemény minden egyes óra előzetes és utólagos munkájához 
bőségesen ad jól összeválogatott anyagot.

A könyv végén, két oldalon, a legfontosabb irodalomról is ad a szerző 
összeállítást. Talán minden műnek ez a része az, amelyben könnyen lehet 
találni kifogásolni valót. Lehet természetesen itt is. De én csak egy kirívó 
dolgot említek meg. A földtani részbe fölvétetett Kober J. : ..Das Werden der 
Alpen“ c. műve, ellenben kimaradt a Telegdi Róth K. : „Magyarország geoló
giája“ és a Gaál I. pompás kis könyve : „A Föld története.“

Amikor kijelentem, hogy a nagy hozzáértéssel, elmélyedéssel és nagy 
szorgalommal készült munka minden elismerésünket megérdemli, éppen a mű
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későbbi kiadásainak tökéletesítése végett hadd mutassak rá néhány becsúszott 
tárgyi tévedésre.

A vegytani rész, úgylátszik, közelebb áll a szerzőhöz, mint a földtani. 
Itt. t. i. leginkább akadnak elnézések. Hogy csak néhányat említsek : az ande- 
sit nem színes kőzet ; a bazaltnak nem alkotórésze a magnezit, ellenben az 
augit és olivin igen. A láva nem kristályos kőzet, csak kőzetolvadék. A gránit 
inkább a gyűrött hegységek magvában, mint a röghegységekben található. 
Röghegy és röghegység, tehát hegy és hegység nem egy. Nem minden érc 
kőzet (pl. aranyérc). (Mindez a 48. óra vázlatán.) A lösz keletkezésére félre
vezető a 47. óra vázlatán az a rajz, amely a Telecskai halmok tájékán levő 
löszt a Tisza-Duna közti futóhomokból származtatja. (Itt a lösz a i'utóhomok 
előtt, és nem abból képződött). A 49. óra vázlatához : a csil'ámpala nem tűzi 
eredésű kőzet. Pala, így magában nem jelent kőzetfajt. A vulkánok vagy éppen 
a gyűrődés épúgy építő, mint romboló erők ; a szél viszont épúgy romboló, 
mint építő.

Tudom, hogy senki sem érthet mindenhez egyformán, de az átnézést 
minden szakbúvár szívesen vállalná.

Ezek azonban csak apró szeplőfoltok a szép mű arcán, amelyek úgyszól
ván csak nagyítóval látszanak, éppen azért fő érdemeiből semmit le nem 
vonnak.

A mű megjelentetésével a főváros nagy szolgálatot tett a modern magyar 
tanügynek. Éspedig nemcsak a polgári iskolai oktatásnak, mert — mutatis 
mutandis — ezt a művet mintául minden középfokú iskola jól felhasználhatja. 
Bár minél előbb követhetnék ézt a kötetet mások és más középiskolák 
számára készültek is 1 Erre égetően szükség volna, éspedig úgy a most felnövő 
tanárgeneráció szempontjából, mint — és talán még inkább — a régebbi 
generációkéból, amelyek a munkaoktatás iskoláját annakidején nem tanul
mányozhatták, de bizonyos, hogyha teljesen kész munkatervet kaphatnának 
kézhez, az új módszerek alkalmazásával is sokkal könnyebben megbarátkoz
nának.

Örömmel üdvözöljük azért e nagyértékű művet és őszintén gratulálunk 
hozzá hivatott szerzőjének. Dr. Hoffer András.

I)r. Farkas 1,ászló : Módszeres Földrajzi kirándulás a néprajzi múzeumba.
(A Tanítás Problémái. 9. szám. 1 vázlatrajzzal. 20 oldal. Ara 80 fillér. Kir. 
Magy. Egyetemi Nyomda.)

Szerző bevezetésképpen rámutat arra, hogy múzeumainkat eddig föld
rajzi szempontból kevés figyelemre méltattuk, pedig ezekben nagy didaktikai 
érték rejlik. A fővárosi iskoláknak erre a célra rendelkezésre áll : a Magyar 
Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya, a Mezőgazdasági Múzeum és a Közlekedési 
Múzeum. Kis könyvében csak a Néprajzi Múzeummal foglalkozik, abból 
az alkalomból, hogy az 1934-es tanterv a magyar földrajzi anyagban a nép
rajzra külön súlyt helyez, annak külön fejezetet szán.

A módszeres múzeumlátogatást három részre osztja : 1. előkészítés az 
iskolában ; 2. szemléltetés a helyszínen ; 3. megbeszélés a látogatás utáni 
órán az iskolában. Az előkészítés technikai és tanulmányi részből áll. A tanul
mányi résznek pontjai : a) mi a néprajz? ; b) a Néprajzi Múzeum helye és 
rövid története ; c) a leglényegesebb szemléltetési csoportok ; d) a megnézendő 
termek és csoportok vázlatrajza (melléklet) ; e) esetleges előzetes bemutatás 
képekben. Szerző mindenik pont anyagáról igen tanulságos rövid összefog
lalást ad.-

Amint látjuk, dr. Farkas László csak a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá
lyának földrajz-didaktikai fölhasználásával foglalkozik, kis műve azonban 
minden iskolai múzeumlátogatására mintául szolgálhat, ezért általánosabb 
értéke van. Annál is inkább, mert vidéki múzeumainkban is — pedig ezek 
örvendetes mértékben szaporodnak — legalábbis a vidék néprajzi anyaga 
a régiségtani anyag mellett, a tanítás szolgálatára áll.

Dr. Hof jer A ndrds.



Egyházi és iskolai hírek. 239

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztő bizottsága folyó évi április hó 

7-én Cegléden gyűlést tartott dr. Kell Lajos ev. tanáregyesületi alelnök 
elnökletével. Jelenvoltak vitéz dr. Bessenyei Lajos, S. Szabó József, Ravasz 
Árpád, dr. Kun Sándor, Zsolnai Vilmos és dr. Bánkúti Dezső. Dr. Kun Sándor 
részletes beszámolót olvasott fel a Szemle 1935. évéről. Kiemelte, hogy szer
kesztő társával harmóniában teljesen a m It évben elhangzott kívánságoknak 
megfelelően járt el. Nagy segítségére van szerkesztési munkájában a MÁV-nál 
500 km.-re érvényes bérletjegy megszerzése, mellyel már eddig is több iskolát 
látogatott meg, s személyes beszélgetés révén kiváló új munkatársakat tudott 
a Szemle írói gárdájába toborozni. Kéri, hogy jövőben minden szám részére 
3 ívet, összesen kilenc szám részére 27 ív terjedelmet engedélyezzen a bizott
ság. Dr. Bessenyei Lajos örömmel veszi a jelentést tudomásul, kifogástalan
nak látja a szerkesztés munkáját : a lap már nemcsak hézagpótló, hanem ön
álló becsű szakirodalmi lap. Örvend a vasúti bérletjegy megszerzésének, 
mert ez nagyban hozzájárul a lap további fejlődéséhez. Helyesli, hogy január
februárban az új tantervvel kapcsolatos tanulmányok jelentek meg a Szendé
ben, más lap nem hozott hasonló értékű véleménymegnyilvánulásokat. Dicséri 
a pontos megjelenést, s támogatja az ívszám felemelését. Kéri, hogy a tan
tárgyak jelenlegi methodikájának kidolgoztatását is vegye tervbe folyóira
tunk, mert ez a középiskolai köznevelés gazdagodása lenne. S. Szabó József 
a lap első éveihez képest lát nagy haladást, mert most rendszeresebb a menete. 
Cikkei mélyrehatók, egyes írók újszerű stílusával azonban már nem tud meg
barátkozni. Helyesli, hogy didaktikai cikkek uralkodtak lapunkban ; függet
lensége, szókimondása sok barátot szerez neki. A külföldi lapszemle hiányát 
megérti, ennek pótlását azonban a cikkekben látja, melyekben a cikkírók 
a szakirodalomban való nagy tájékozottságot mutatnak. Kívánná a Hírrovat 
bővítését. Külsejében is örül az állandó betűtípus használatának, nyomdai 
kiállítását is szépnek találja. Bavasz Árpád szintén teljes elismerését fejezi 
ki, a személyes látogatás nagy értékét hangsúlyozza, a tárgy method ikát 
nevelési, tanárnevelési szempontból tartaná szintén igen fontosnak. A kül
földi lapszemle érdekében a Pedagógiai Könyvtár használását javasolja, s erre 
a budapesti szerkesztő figyelmét felhívja. Régi nagy tanáraink ól való meg
emlékezéseket az új tanárnemzedék érdekében ajánlatosnak tart. Zsolnai 
Vilmos ama véleményének ad kifejezést, hogy még több jó cikket kapna 
a szerkesztőség, ha gyakran kész témákat jelölne ki a munkatársak számára. 
Dr. Rell Lajos, mint elnök maga is legjobb meggyőződése szerint őszintén 
csatlakozott az elismerésekhez, és összefoglalta a szerkesztő bizottság véle
ményét.

Ezután a szerkesztő bizottság a maga részére a következő szabályzatot 
állapította meg és fogadta el :

1. A bizottság címe : A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztő bizottsága.
2. A bizottság tagjai : Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) 

és az Országos Evangélikus Tanáregyesület (OETE) elnöke, a két szerkesztő, 
továbbá az ORTE és OETE által kiküldött három-három tag.

3. A bizottság hatásköre : Kizárólag dönt és intézkedik a Protestáns 
Tanügyi Szemle szellemi és anyagi ügyeiben.

I. A bizottság működésének módja : É énként legalább egyszer, rend
szerint az év első negyedében, ülést tart. Ez ülésen a két elnök felváltva 
elnököl. Itt számol be a felelős szerkesztő az elmúlt évről, terjeszti be a kiadó 
az anyagi eredményt. A bizottság határozza meg évről-évre a lap terjedelmét, 
megteszi észrevételeit, s utasításai szerint végzik a szerkesztők munkájukat. 
Megállapítja a szerkesztők és a kiadó tiszteletdíját. A bizottság jegyzőkönyvét 
a főszerkesztő írja, a jegyzőkönyvet tudomásulvétel végett a két egyesület 
elnökségének beterjeszti.

A sárospalaki főiskola tanári kara a dicsőséges múltnak haza-, hit- és
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isk o laszeretetre  nevelő  érték ét le g ú ja b b a n  azzal is közelebb  a k a r ja  hozni 
a  d iá k sá g  leikéhez, hogy  m űvészi d o m b orm ű v ek b en  ö rök íti m eg áz isk o la  
történetének  k im a g a sló  esem én yeit, ö ssz e se n  n yo lc  d o m b o rm ű v et fog fe l
á llítan i az isk o la  fő b e já ra tá n a k  á r k á d ja i  a la tt . A  fő b e já ra ttó l jo b b ra  eső 
á rk á d  fa lán ak  első  m ezejében  a  fő isk o la  a la p ítá sá n a k  és a la p ító já n a k  : K o p á c si  ! 
I s tv á n n a k  á llít  em lék et a fő isk o la . A  m áso d ik  m ezőben  L o rá n tffy  Z su zsán n a 
és K om én iusz  re lie fje  fog la l h elyet. A  h arm ad ik  m ező a  g á ly a ra b , a  n egyed ik  
p ed ig  a  b u jd o só  p a ta k i  d iákoké. A  b a lo ld a li á rk á d  a la t t  a  m a i főépü let a la p í
tá sá n a k  és V ay  Jó z s e f  főgo n d n ok n ak , r r a jd  K ö v i p ro fesszo rn ak  és n ag y  d iák - ! 
já n a k , K o ssu th n a k  em léke k övetk ez ik . K ü lö n  d o m b o rm ű v et k a p n a k  a  4 8 -as :
sz a b a d sá g h a rc  p a ta k i  d iá k ja i, m íg a so rt a  v ilág h áb o rú  hősi h a lo tt ja in a k  ; 
re lie fje  z á r ja  b e . . .  E lő szö r a  g á ly a ra b o k  em lékét örök íti m eg a fő isk o la , i 
A  b eérk ezett n égy  p á ly á z a t  közül a b iz o ttsá g  Dabóczy Mihály te rv é t fo g a d ta  
el. Az em lék m ű vet m ég ez isk o la i év  fo ly a m á n  leleplezik.

A sárospataki református gimnázium önképzőkörének m áso d ik  teh etség- 
k u ta tó  gyű lése m árc . 29-én fo ly t le, n ag y sz á m ú  v áro si k özön ség  élénk érd ek 
lődése  és ő szin te  te tsz é sn y ilv á n ítá sa  m elle tt. A  gyű lésen  12 gy erm ek teh etség  
m u ta tk o z o tt be. N o v e llá k , tan u lm án y o k , eredeti versek , sz a v a la to k  és zene
szám o k  a lk o ttá k  a  m ű so rt. E red etiségü k n é l, ü deségü k n él fo g v a  m in den ü tt 
n ag y  érdeklődésre ta r th a tn a k  szám o t az ilyenféle ön k ép ző kö ri gyű lések.

Megjelent az ..Igazság és Élet” Í1U oldalas Kálvfn-száma a k övetkező  
ta rta lo m m a l : Kálvin : B ű n v alló  im á d sá g . Ravasz László : So li D eo G loria 1 
Révész Imre : Az ú t  eleje és vége. Révész Imre : R é sz le te k  K á lv in  p réd ik ác ió i
ból : a) A le lk ip ász to r i t isz t  m é ltó sága  ; b) Isten  eg y etem es ü d v a k a ra ta  és 
a  p red estin ác ió  ; c) Az asszon y  h a llga sso n  a  gy ü le k ezetb e n ?  Márkus Jenő : 
K á lv in  ta n ítá sa  a  b ű n b án atró l. Kovács József: K á lv in  fe ltá m a d á s ta n a . 
Vasady Béla : H o g y an  gon dolkozik  Isten , h ogyan  g o n d o lk o zo tt K á lv in  és 
h ogyan  gon do lkozzu n k  m i?  Imre Lajos : K á lv in  eg y h áz fegy e lm e az In stitu tio  
a la p já n . Gönczy Lajos : A z erdély i litu rg ia . (K ü lö n ö s te k in te tte l a  kálv in i 
litu rg iáh oz va ló  v isz o n y á ra .)  Victor János : A k álv in izm u s k iú jú lá sa . Vasady 
Béla : B a r th  K á ro ly  K á lv in ró l. Szabó Zoltán : K á lv in  a  népi tu d a tb a n . Vasady 
Béla : A k is a já t í to t t  kálv in izm u s. Irodalmi Szemle. Az „ I g a z sá g  és É le t ” 
e ju b ilá r is  K á lv in -sz á m a  n yo lcvan  fillér bek ü ldése  ellenében m egrendelhető  
a fo ly ó ira t K ia d ó h iv a ta lá tó l , D ebrecen, K ö z p o n ti E g y e te m . A z „ Ig a z sá g  é s  
É le t “  p o sta ta k a ré k p é n z tá r i szám la  sz á m a  : 42 ,569. Az „ I g a z s á g  és É le t “  
m egje len ik  év en te  tíz szer, összesen  400 o ldalon . C élja  a  le lk ip ász to ri és nevelő i 
m u n k a  sik eresebbé té te le . E lő fizetési d í ja  egy  évre le lk ip ász to ro k n ak  és v a llá s-  1 
tan áro k n ak  n égy  p en gő , v a llá so k tató -le lk é szek n ek , ta n ító k n a k , segéd lelk észek 
nek és th eo lo gu so k n ak  három  pen gő. M áso k n ak  a n y a g i h e lyzetük h öz k ép est 
h árom  v a g y  n égy  pen gő.

Az „Országos Evangélikus Tanáregyesület’* értesíti t a g ja i t ,  hogy  a  jö vcafl 
isk o la i évre jú n iu s végén  fo g ja  az ille ték es b iz o ttsá g  a neveltetési segélyeket -'4 
szé to sztan i. A  segé ly  irán ti kérvén yek  jú n iu s  20-ig k ü ld en d ő k  be az ille ték es 
ig a z g a tó  lá tta m o z á sá v a l dr. B á n k ú ti D ezső ü gy v iv ő  a le ln ök  cím ére, B u d a p e s t , I 
IV ., D eák-tér 4. K é ső b b  b ea d o tt  k érv én y ek et nem  veh et tek in te tb e  az eln ökség.

Az Országos Ilrunsvik Teréz Szobor Itizottság. D r. Czeke M arian ne, a  B ru n s- 
v ik  N ap ló k  szerk esztő jén ek  és dr. S p u rn é , B á rd o s  F é lto ro n y i M agd a d r ., 
a  b u d ap e sti so ro p tim istá k  elnökének k ezd em én y ezésére , m árc iu s hó 15-én 
O rszágos B ru n sv ik  T eréz Szobor B iz o ttsá g  a la k u lt, am ely n ek  cé lja , hogy a z  
első m agy ar óv ón ő k épző  fe lá llítá sá n a k  százév es ju b ile u m ak o r  1937-ben 
B ru n sv ik  Teréz m éltó  szobrot k a p jo n  B u d a p e s t  sz é k esfő v á ro s egy ik  terén .
A  B ru n sv ik  T eréz S z o b o r  B iz o ttsá g  tá r sa d a lm i és egy esü leti ú to n  k ö z a d a k o z á s
bó l, to v á b b á  m ű vész i B ru n sv ik  Teréz leve lező lapo k  á ru s ítá sá b ó l m áris n ag y 
ré sz t ö sszeh ozta  egy  k iíran d ó  p á ly á z a tn a k  ju ta lo m d íja it . A  B iz o ttsá g  ezú ton  
kéri m in d azo k at, a k ik  tu d a tá b a n  v a n n a k  an n ak , h o gy  B ru n sv ik  T erézn ek  
m it köszönhetnek , k a ro ljá k  fel e n em es eszm ét.

F e lv ilág o sítá so k  és B ru n sv ik  T erézt áhrázn ló lap o k  (á 10 fill.) b izo m án y 
bán  dr. Spu rn é, B á rd o s  Eé 1 t o ^ P ^ T -ná  1 IV ., P e tő fi S .-u . 2 ., IV . 3 a.

jw i sz. kir. város és a T i s ^ ^ ^ ^ ^ e io r m á tu s  d fij^ jj^crü le t könyvnyomda-vállalata. 1936-900
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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 fennlartótestületi 
járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányttandók.

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 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 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 SZE M LE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztárnoka a nevelési segélyeket 
szétküldte az egyetemes tanügyi bizottság 41— 1936. sz. pontja 
alapján (87—89. lap). A segélyek összege ott látható, azért külön 
értesítést senkinek sem küld. Kéri a nyugtákat.

Az iskolaév vége közeledik és kezdődik a gondos szülő nagy gondja, hogy 
melyik tanintézetbe, melyik internátusba adja gyermekét, milyen életpályát 
válasszon fiának, leányának? Most jelent meg az „Internátusok-Tanintéze'tek 
részletes tájékoztató címtára“ az 1936—37. tanévre, mely részletesen ismer
teti a hazai oktatóintézetek és nevelőotthonokat. Ezt a minden szülőnek 
nélkülözhetetlen és rendkívül ügyesen, áttekinthetően összeállított tájékoz
tatót, amely öt esztendő óta évenként megjelenik, 20 fillléres portóbélyeg 
beküldése ellenében ingyen küldi meg Erdős József hirdetési irodája*. Buda
pest, VI., Teréz-körút 35.
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"Megjegyzések a középiskolai meftttyise]|tan- 
tanítás didaktikájához és methodikájához.

A mennyiségtan tanításának eélja.

Minden tantárgynál, de különösen a mennyiségtannál a tanítási 
anyag és módszer megválasztására nagy befolyást gyakorol a tanítás 
céljának miként való megállapítása. Hogy ez a cél még mindig nincs 
elég biztossággal megállapítva : arra mutatnak egyrészt a középiskola 
tanítási anyagának gyakori változtatása és átcsoportosítása, más
részt a pedagógusok között saját szaktárgyaik tanítását illetőleg 
fennálló, nem ritkán elég mélyreható véleménykülönbségek. Maga 
a régi vita, a didaktikai materializmus és didaktikai formalizmus 
vitája is még mindig eldöntetlennek mondható. Az előbbinek van-e 
igaza, amely az anyag közlését tűzi fő szempontul, vagy az utóbbi
nak, amely szerint nem valamely kijelölt anyag megtanulása a 
fontos, hanem az, hogy tanulás közben az emlékezet erősödik, a 
logikus ítélő és gondolkozó-képesség gyakorlódik?

Nem tekinthető megoldásnak jelenlegi formájában az a közvetítő 
szempont sem, amely szerint bizonyos későbben is megtartott, állandó 
lelki birtokunkat képező anyag nyújtása is cél, és a mellett az is, 
hogy az anyagnyujtással együtt minél nagyobbfokú formális képzést 
adjunk. Mert ekkor is tisztázást kíván az a kérdés, hogy a matema
tikai oktatás egész anyaga tárgyi szempontból fontos-e, vagy csak 
az anyag egy része ilyen, míg a másik rész tisztán csak formális képező 
erővel bír ; és ha ez utóbbi eset áll fönn, akkor hogyan vonjuk meg 
a határt, amely a tisztán formális képező erővel biró részt a tárgyi 
szempontból is fontos, tehát maradandó megrögzítés célzatával 
tanult résztől elválasztja?

Mindjárt itt meg kell állapítanunk, hogy ilynemű célkitűzést 
az összes tantárgyakra vonatkozólag egységes módon aligha eszközöl
hetnénk, sőt még a matematika területén is a célkitűzés iskolafajok 
szerint változik! Legtisztábban és leghatározottabban meg lehet 
adni a választ az elemi iskolára vonatkozólag. Ott ugyanis tényleg 
nyújtani kell bizonyos ismeretanyagot, amelyet azután a tanuló 
nemcsak későbbi tanulói pályáján, hanem tovább és egész életén át 
használ. Ezt az anyagot, amely elég biztos körvonalakkal meghatá
rozható : el kell sajátíttatni a tanulóval minden módon, elsősorban 
ugyan szemléltetéssel és megértetéssel, de puszta mechanikus be- 
emlékeztetéssel is, ahol másként nem lehet. Logikusnak kell ugyan 
lenni tanítás és tanulás közben az eszmemenetnek mindenütt, még
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a legalsóbb fokon is, de végeredményében a megszerzett ismeret 
(pl. az egyszeregy, vagy a többjegyű számok szorzása) a tanulóra 
nézve akkor is értéket jelent az életben, ha a hozzá vezető út nem 
volt eléggé világos előtte. Ezen a fokon tehát kétségtelenül a meg
tanulandó a n y a g  bír elsőrendű fontossággal, és bár a megtanulás 
munkája minden bizonnyal nagyban elősegíti a gyermek szellemi 
képességeinek kibontakozását: a tanítás főcélja mégis az, hogy egy 
határozott, mással nem helyettesíthető és nem pótolható a n y a g o t  
sajátíttassunk el vele.

Hasonlóképpen van a dolog a szakiskoláknál is. Van bizonyos 
matematikai anyag, amelyben való jártasságra az egyénnek élet
pályáján szüksége van. Nem tartozik most ránk, hogy az illető szak
iskolák jól vagy rosszul szemelik-e ki ezt az anyagot; a fontos csak 
az, hogy ez az anyag itt is olyan gyanánt van kijelölve, amelynek 
megtanulása önmagáért szükséges. I t t  tehát az iskolai tanítás célja 
— épúgy, mint az elemi iskolában — bizonyos állandóan megtartandó 
és használható, meghatározott a n y a g  nyújtása, amelynek legfeljebb 
szélesebb alap van adva a tiszta belátás és öntudatos alkalmazni 
tudás kedvéért.

Egészen más azonban a helyzet a középiskolában. A közép
iskolai matematikai anyagnak igen kicsiny része az, amelyet az iskola 
falai közül távozók az életben közvetlenül használnak. A négy alap
művelet egész számokkal és tizedes törtekkel, a legegyszerűbb közön
séges törtek, némi kevés geometria, a százalékszámítás, esetleg a 
kamatszámítás legegyszerűbb esetei azok, amelyek ebből a szempont
ból szóba jöhetnek. Igaz, hogy a középiskolai matematikai oktatás 
a különféle tárgyi körök felhasználása révén egyéb későbben használ
ható ismereteket is nyújt, mint pl. a vám, adó, értékpapírok, váltó, 
brutto, tara, netto stb. fogalmai, azonban ezek már nem m a te m a t ik a i  
jellegűek. Ilyenek gyanánt a később is használtak közül csak a fentebb 
említett néhány egyszerű művelet tartható, és a n y a g i  képzés  szem
pontjából a középiskolai matematika többi része nem jön számításba.

A továbbiakban tehát szabad tere nyílik a didaktikai formaliz
musnak. A matematika tanításának céljául kitűzhetjük az értelmi 
képességeknek, a lelki élet formális elemeinek fejlesztését, ami ter
mészetesen csakis valaminő anyag segítségéve] történhetik, de ez az 
anyag nincs ta r ta lm i  s zem pon tok  á l ta l  egyértelm űig megszabva, hanem 
a formális képzést egyaránt nyújtani képes szélesebb körből lehet 
egyéb, még figyelembe veendő szempontok alapján összeválogatva. 
E szempontok tárgyalása azonban már átvezet ahhoz a második 
kérdéshez, hogy mit tanítsunk a matematikából a középiskolában?

Az anyag megválasztásának szempontjai.

A tapasztalatok azt látszanak mutatni, hogy az értelem két fő 
működési iránya : az emlékezés és az ítélő gondolkozás közül inkább  
a z  utóbbi az, a m e ly  mesterségesen fejleszthető. A memoria gyakorié-
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konysága bizonyos fokig : inkább csak a gyakorlott iránnyal rokon 
emlékezetfajokra mutatható ki, s ha valaki pl. sok matematikai kép
letet fejében tart, ezáltal a történelmi eseményekkel vagy latin 
nyelvtani szabályokkal szemben nem javul a megtartó képessége.

Ha ez így áll, akkor formális képzés szempontjából csak olyasmit 
érdemes tanítani, amit az elmefejlettség azon fokán, amelyen élet
koránál fogva az illető osztály áll : a tanulók átlaga meg is érthet. 
Ezért volt helyes, hogy pl. a rövidített szorzást és osztást a gimná
zium második osztályából kihagyták, mert a tanulók nagy része előtt 
csak alapjában véve meg nem érte tt üres mechanizmus maradt, 
amelyet ugyan jól el tudtak vége/.ni, de amelyet a gyakorlati életben 
úgy sem használnak. Ezért nincs értelme például sokat ölelni fel a 
differenciál- és integrálszámításból, amelynek formuláit ugyan a 
tanulók aránylag könnyen emlékezetben tartják, adandó esetben 
talán alkalmazni is tudják, de amelynek igazi lényegével a legtöbb 
esetben nincsenek eléggé tisztában. És ezért meggondolást kívánó 
dolog, hogy érdemes volt-e az algebra elemeinek a középiskola har
madik osztályába való beszorítása, mert az e fokon még erősen 
konkrét hajlamú gyermeki lélek számára az algebrai mennyiségekkel 
végzett műveletek jórészt formalisztikus jellegűek maradnak, a 
bennük rejlő logikum kellő értékelése nélkül. Márpedig a „formális 
képzés“ korántsem azonos a „formalizmus“-sal, sőt ez utóbbi köny- 
nyebben fölléphet ott, ahol a főcél bizonyos meghatározott mate
matikai anyag elsajátítása, mint ott, ahol éppen a gondolatok közti 
logikus kapcsolatok feltárását tesszük a tanítás céljává.

Éppen mivel a gyermeki elme a konkrétumot szereti, ezért az 
anyagkiválasztásnál — egyébként egyenlő körülmények között — 
előnyt nyújtunk az olyan anyagnak, amely szemléltethető, vagy 
amely a gyermek mindennapi ismereteivel, szemléleteivel közvet
lenebb kapcsolatba hozható, mint pl. a trigonometria, vagy a kamatos 
kamatszámítás.

Ha az említett szempontok figyelembevétele mellett valamely 
fokon még mindig többféle lehetőségünk van az anyagkiválasztást 
illetőleg, akkor a formális képzést egyébként egyenlően megadó 
anyagrészek közül azt kell választanunk, amelyhez a középiskolai 
oktatást követő felsőbbfokú szakoktatás anyaga erősebb szálakkal 
kapcsolódik. Nem szabad azonban ezt a kijelentést úgy értelmeznünk, 
mintha talán a középiskolai matematikai oktatás céljának az egye
temre való előkészitést tartanánk. Ellenkezőleg: hangsúlyoznunk 
kell, hogy úgy az elemi, mint a középiskolának teljesen önálló cél
kitűzései vannak, illetve kell, hogy legyenek, és általában véve nem 
az alsóbb iskolatípusnak kell alkalmazkodni ahhoz, és a szerint irányí
tani a maga berendezését, hogy mik lesznek a felsőbb iskolatípus 
követelményei, hanem éppen fordítva : a felsőbb típusnak kell, mint 
készen adott alapra, építeni arra, amit az alsóbb fok a maga tan
tervében mint általa legcélszerűbben használhatót egybeállított.

Sajnos, ez a fölfogás nálunk nem mondható nagyon elterjedtnek.
í*
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Az ellenkezője általánosabb. így az Országos Középiskolai Tanár
egyesületi Közlöny f. é. márciusi számában olvasom : „A középiskola 
tudósaink és törvényeink fogalmazási eltérései mellett is egyértelműen 
a tudományos tanulmányokra való előkészítés iskolája.“ (274. 1.) 
De hogy ez csak nálunk ilyen általános felfogás, arra vonatkozólag 
idézem Lietzmann „Methodik des math. Unterrichts“ c. munkájának 
következő sorait : „Az iskolában a matematikával nem a leendő 
matematikus kedvéért foglalkozunk. A matematikai tudományszak 
által felállított követelmények nem lehetnek irányadók a középiskolai 
tanítás kialakítására, mely a tanulók összességéhez, s nem egy kicsiny 
csoporthoz alkalmazkodik.“ (I. 53. 1.) Természetesen végeredmény
ben itt is, mint mindenütt, a fogalom miként való meghatározása 
dönti el, hogy igaz-e a reá vonatkozó állításunk, s ha „tudományos 
tanulmányokra való előkészítés“ a latt azt értjük, hogy a tanulókat 
megtanítjuk éles és tiszta logikával gondolkozni, és képessé tesszük 
a matematikai alapfogalmakkal való tudatos és önálló operálásra, 
akkor ezt az előkészítést a középiskolának mindenesetre nyújtania 
kell. Azonban az „előkészítés“ munkája a valóságban ezen legtöbbször 
túllép, és inkább a nagy anyagközlésben keresi a maga hivatását, ami 
pedig egyenesen a kellő elmélyítés rovására megy, és túlterhelés for
rásává válik. Éppen ezért valóban nagy szükség van rá, hogy az ilyen 
túlzott mértékű „előkészítéssel“ szemben a középiskolai matematikai 
oktatás öncélúságát hangoztassuk.

Egyébként éppen a túlzott méretű anyagközlésből származó túl
terheléssel kapcsolatban óhajtanám még megjegyezni, hogy a túl
terhelés forrása nem annyira magában a tantervben keresendő, mint 
inkább a tankönyvekben. Mert ámbár igen sok matematikus — helye
sen — a tanulókkal egyáltalán nem használtat tankönyvet: de a 
köztudatba az megy át mint előírt tananyag, amit a tankönyvek 
felölelnek, s ami mindenesetre túlsók, jóllehet a tanterv által előírt 
kereteket úgy is ki lehet tölteni, hogy ne kívánjunk több munkát, 
mint amennyit a normális szellemi képességű tanuló megerőltetés 
nélkül elvégezhet. Az anyagban eszközölt megszorítás bőven vissza
térül az igazi matematikai gondolkozás intenzívebb kifejlesztésének 
lehetőségében.

Az alsóosztályos számtani és mértani anyag tanításának módszere.

Az alsóosztályos számtani anyag tanítása nemcsak formájánál, 
hanem céljánál fogva is teljesen különválik a későbbi matematikai 
anyagtól. A közönséges számokkal végzett négy alapműveletet, a 
százalékszámítás egyszerűbb eseteit, a kerület-, terület- és köbtarta- 
lomszámítás alapjait azzal a céllal tanítjuk, hogy ezek tanítványaink 
állandó lelki birtokát képezzék iskolai tanulmányaik bevégzése után is. 
Míg egészen természetesnek találjuk, hogy valaki pár évvel az iskola 
padjainak elhagyása után már nem tud logaritmust keresni, vagy 
differenciálni és integrálni, addig fonák dolognak tartanánk, ha egy
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középiskolát végzett intelligens ember nem tudna szorozni, vagy 
nem tudná ellenőrizni a mázolómester számítását, aki szobája padlójá
nak fölfestését területi nagyság szerint, négyzetméteres egységár 
föltüntetésével vállalja. Ezen a fokon tehát a matematikának első
renden materiális, anyagközlő céljai vannak. Természetesen anyag 
a la tt nem a különböző tárgyi köröket értjük, amelyekből a számtan
tanítás a maga példáit válogatja, szolgálván ezzel egyéb tantárgyak
nak s magának a gyakorlati életnek céljait : hanem értjük magát a 
megtanult és megtartandó számműveletet.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy megelégednénk műveleti for
máknak megértés nélküli bemagoltatásával. A matematika-tanítás 
másik fontos célja : a logikus és fegyelmezett gondolkozóképesség 
fejlesztése itt is megmarad. Különben már maga a tanultak jobb 
megtartása is azt kívánja, hogy a tanulás a teljes megértésen, az 
összefüggések világos felismerésén alapuljon.

Nem szabad azonban még ezen a fokon túlságosan széles meg
alapozással és nagy matematikai apparátussal dolgozni. Nem szük
séges, sőt elhibázott dolog volna arra törekedni, hogy mindenről 
pontos logikai meghatározást nyújtsunk. Lietzmann még az ellen is 
tiltakozik, hogy a nagyság vagy számlálás fogalmi meghatározását 
adjuk. (Id. m. II. 15.) Sajnos, ez a felfogás nem általános, mert pl. 
•egyik elterjedt I. osztályos tankönyvünkben a következőket találjuk :

„Mindaz, amit nagyobbíthatunk vagy kisebbíthetünk, meny- 
nyiség.“ Majd alább : „A szám nem mennyiség, hanem a mennyiség 
nagyságának kifejezése.“ .. .,,A szám megmondja, hogy a mennyiség 
hány egységet foglal magában“ . . .  stb.

Igen figyelemreméltó Rohrberg megjegyzése: „A szigorúság, 
mely valamely probléma tárgyalásánál kívánatos, egyedül a tanulóhoz 
igazodik és nem tudományos követelményekhez. Az iskolában nem 
tudományos matematikával foglalkozunk és nem leendő matema
tikusokat képezünk... Elsősorban megérthetők legyünk tanulóink 
előtt és csak azután exaktak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy 
bizonyítani és magyarázni két különböző dolog.“ (Rohrberg : Didaktik 
des math. Unterrichtes. I. 1.)

A megérthetőség útja pedig ezen a fokon mindenesetre a szem
léltetésen keresztül vezet. Manapság ezt elméletileg alig is szükséges 
hangoztatni, de a gyakorlat sokszor erősen hátramarad e téren. 
Minden egyébtől eltekintve pedig magában véve már az is nagy 
értéke a szemléltetésnek, hogy leköti a gyermek különben könnyen 
elcsapódó figyelmét. Ahol pedig ez az eszköz nem áll rendelkezésre, 
o tt a figyelmet lehetőleg a választott példák tárgyi érdekességével 
kell lekötni.

Igen élénkíti a tárgyalás menetét, ha a példákat néha a fiúk 
maguk adják fel. Esetleg előre meg lehet beszélni bizonyos problémá
kat, hogy azokra vonatkozólag otthon szedhessenek össze adatokat^ 
Pl. kérdezzék meg édesanyjuktól, hogy mennyibe kerül 1 kg. cukor, 
rizs, marhahús, borjúhús; édesapjuktól, hogy mi az ára 1 kg. búzának*
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rozsnak ; esetleg hallgassák meg a tőzsdei jelentést a rádióban. Vagy 
mérjék meg otthon a tégla hosszát, szélességét, magasságát. Kér
dezzék meg 1000 tégla árát stb. Az ilymódon összeállított feladatot 
mindig sokkal nagyobb kedvvel és érdeklődéssel, s éppen ezért 
nagyobb figyelemmel dolgozzák.

Nehéz problémák itt az alsó fokon még nem merülnek föl. Az új 
elem szinte észrevétlenül olvad bele a régibe, ámde utólag ilyenkor 
is mindig tisztázzuk, hogy mi az, ami a tárgyalt feladatokban mint 
új ismeret szerepel.

Kérdés, hogy milyen módszer szerint dolgoztassuk a tanulókat? 
Felemlítem a leginkább szokásos eljárásokat, rövid bíráló megjegy
zések kíséretében.

1. A tanulók egymást hosszabb-rövidebb időközben felváltva 
a táblánál dolgoznak, a padban ülők a táblánál dolgozóval együtt 
haladnak, és a tanár közben-közben valamelyiket felhívja, hogy 
füzetébe nézve folytassa tovább a számolást.

Ez a módszer a Madách falanszter-rendszerére emlékeztet, 
amely békóba veri, lassú tempóra kényszeríti a tehetségesebbeket, 
és útját vágja annak, hogy egyesek önálló invencióval, a többiektől 
eltérő módon oldják meg a feladatot. E mellett még a lustábbaknak 
arra is lehetőséget nyújt, hogy minden gondolkozás nélkül, egyszerűen 
a tábláról másolják a kidolgozást.

2. A tanulók mindnyájan csak a padban számolnak, egyesek 
— fölváltva — hangosan végzik a számolást; mindenki együtt tart, 
készen arra, hogy a hangosan számolást bármely pillanatban folytassa. 
Erre ugyanaz a megjegyzés, mint az előbbi módszerre, legföllebb a 
lusták vagy tehetségtelenek itt diktálás után írnak.

3. Egy tanuló a táblánál „felel“ , a többi a padban úgy számol, 
ahogy akar. Ekkor az ügyesebbek előbb is járhatnak, az önálló el
gondolások érvényesülhetnek, de viszont a táblánál dolgozó elveszíti 
az összeköttetést az osztállyal, fölösleges munkát végez, mely leg
föllebb csak azt eredményezi, hogy a dolgozni nem akarók lemásolják 
a táblára írt számolást.

4. A tanulók mind a padban számolnak. Nem számol hangosan 
senki, csak az egyes önálló részletek eredményeit olvastatjuk fel 
időnként, értelmezve jelentőségüket, és végül a végeredményeket 
hasonlítjuk össze. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy a gyen
gébbek esetleg semmit sem tudnak csinálni, és így a dolog nem járt 
rájok szellemi haszonnal.

Mindamellett is ez az utóbbi eljárásmód az, amely nézetem 
szerint legjobb eredménnyel alkalmazható. Ezért ezt a módot vegyük 
kissé behatóbb megbeszélés alá.

A tanár tömören megfogalmazva elmondja a példát, amelyet a 
tanulók lehetőleg egészében írjanak le a füzetbe. Szükség esetén 
tárgyi magyarázatokat fűznek a példához. Azután a tanulók részekre 
boncolják a példát (ha összetettebb szerkezetű), és megállapítják a 
megoldásnál követendő egyes lépéseket. Ez a részekre boncolás mun-
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kája rendkívül fontos ; a „divide et vinces“ elve a számtanpéldákkal 
szemben is érvényesül. Ezután fognak a kidolgozáshoz, a tanár pedig 
közöttük járva folyton figyeli a munkájukat, különös tekintettel a 
gyengébbekre, akiknek szükség esetén némi irányítást ad. Ha a példa 
általában nehéznek bizonyul, akkor közösen is kidolgozzák, amikor 
is a tanár saját maga is írhatja a táblára -— a közös megbeszélés 
alapján — azokat a részeket, amelyeknek fölírását szükségesnek 
tartja.

Természetesen nem kell és nem is lehet mindig egyoldalúan 
ragaszkodni ennek a módszernek az alkalmazásához. Különösen mikor 
egészen új problémák kerülnek elő, akkor a tanulóknak a táblánál 
való dolgoztatása nem mellőzhető. Ilyenkor azután jó, ha ebből a 
figyelem nagyobb ébrentartása kedvéért minél többen kiveszik a 
részüket.

Részletkérdések tárgyalására nincs elég terünk. Mégis egypár 
apróbb dolgot megemlítek, mintegy illusztrálására az előzőkben 
mondottaknak.

A bebizonyítás és megértetés közti különbség feltüntetésére 
vegyük szemügyre a tizedestörtek szorzásának esetét. Vannak, akik 
ezt a műveletet a közönséges törtek szorzásán át akarják megtanítani, 
megtanítván először azt, hogy tizedrész szorozva tizedrésszel század
részt ad, tizedrész szorozva századrésszel ezredrészt ad stb. Ez persze 
föltételezi, hogy a közönséges törtekkel végzett műveleteket előbb 
tárgyalják le, mint a tizedestörteket, ami különben a tanterv inten
cióival is ellenkezik. De még így is : a tizedestörtek és közönséges 
törtek közötti kapcsolat ekkor még nem olyan világos a gyermekek 
előtt, hogy ez az egyébként szigorú bizonyosságú eljárás megértést 
is jelentene számukra. Célszerűbb, ha szabad ezt a szót itt használni: 
induktív úton vezetni rá őket az eredményre. Gyakorlati példákból 
indulunk ki és nem valami elméleti megfontolásból. Például :

Derékszögű négyszög-alakú udvarunk hossza 42-6 m, szélessége 
23-4 m. Hány m2 a területe?

Á tanulók először is jöjjenek rá maguktól, hogy mi a különbség 
e között és az eddig számolt példák között? Állapítsák meg, hogy 
ilyet még nem számoltunk. Végezzék is el esetleg a szorzást, és ekkor 
kitűnik, hogy nem tudják : hova kell feltenni a tizedespontot. Ekkor 
újra hozzáfogtunk a szorzáshoz úgy, hogy a hosszúságokat dm.-ben 
fejezzük ki, és dm2-ben kapjuk az eredményt, melyet aztán m2-ré 
változtatunk. Az eredmény a táblán marad.

Más példa : 4-2 kg. kávét veszünk á 8-46 P. Mennyit fizettünk? 
Itt kiszámítjuk 42 kg-nak az árát, és 4-2. k-nak az ára tízszer kevesebb. 
A példa kidolgozása itt is a táblán marad.

Más példa : Megmérjük a tanterm et. Hossza 11-34 m, szélessége 
6-28 m. Mekkora a területe? Itt cm2-ben számítjuk a területet, és azután 
visszalakítjuk m2-ré.

E néhány eset után az elvonást a tanulók maguktól elvégzik. 
Itt előre meg szoktam tudakolni, hogy kik tanultak az elemi iskolában
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tizedestörtet tizedestörttel szorozni, és azokat ilyenkor nem engedem 
beleszólani.

Később, a tizedes és közönséges törtek teljes letárgyalása után, 
a köztük lévő kapcsolat fejtegetése alkalmával, ezt a kérdést újból 
fölvetjük, amikor is már valóban az előbb jelzett módon, teljes elmé
leti pontossággal adhatjuk meg a választ.

Hogy a szemléltetésnél milyen egyszerű eszközöket is használ
hatunk, arra megemlítem, hogy mikor a méterről és részeiről tanulnak, 
mindenki egy darab cérnát hoz fel, amiből szemmérték szerint 
szakítnak 1 m.-es és 1 dm.-es darabot. Élvezet nézni, hogy milyen 
öröme van annak, aki a megfelelő hosszúságot közelítőleg eltalálja. 
A kör kerületének számításánál meg egy hengeralakú vizespoharat 
papírszalaggal körülkerítünk, és így állapítjuk meg, hogy a pohár 
alapkörének (vagy felső szélének) kerülete Ü^-szer akkora, mint a 
kör átmérője. De előzőleg ennek a mérésnek otthon való elvégzésére 
őket szólítjuk fel. A mérést borospohárral is megismételjük, hogy 
lássuk a viszonyok azonosságát.

A II. osztály anyagából a hármasszabályt és annak aránypárral 
való megoldását újabban mindinkább kiszorítják. így különösen a 
százalékszámítás egyes eseteinél. Természetesen ott, ahol valaminek 
pl. 6, 8 stb. %-át kell kiszámítani, könnyen nélkülözhető is, ha a 
tanulót hozzászoktatjuk ahhoz, hogy valamely összegnek 1%-a 
ónnak az összegnek a századrészét jelenti. De már ha ez a feladat : 
Egy iskola 250 növendéke közül 14 elbukott, hány % az elégtelenek 
száma? — furcsán veszi ki magát azt mondani, hogy 1 tanuló közül 
250-szer kevesebben buktak el. Az aránypárral való megoldás itt 
mindenesetre a gyermek számára tisztább képet ad, csak általában 
Véve ügyelni kell arra, hogy az aránypár alkalmazása ne legyen üres 
forma, s a tanuló az aránypár felállításánál mindig tudatában legyen 
annak, hogy itt arról van szó, hogy ahányszor nagyobb lett az egyik 
mennyiség, ugyanannyiszor nagyobb lett a vele összefüggésben levő 
másik mennyiség is. Éppen ezért pl. ennél a hármasszabálynál :

ha 12 m. szőnyeg 102 P
akkor 8 ,, ,, x ,,

ne engedjük meg így állítani fel az aránypárt :
12 : 102 =  8 : x

hanem mindig úgy, hogy az egynemű mennyiségeket mérjük össze 
egymással, tehát :

12 : 8 =  102 : x.
A tapasztalat azt mutatja, hogy akit a II. és III. osztályban 

helyesen tanítottak meg a hármasszabályra, illetve annak aránypár 
segélyével való megoldására, az később is ezt az ismeretét aránylag 
jól megtartotta, és úgy a középiskola felsőbb osztályaiban, mint 
azután is, ha alkalma nyílt rá, sikerrel tudta használni.
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A felsőbbosztályos matematikai anya;) tanításának módszere.

Míg az alsóbb osztályok számtani anyagában a munkáltató 
tanítás elve úgyszólván teljes mértékben érvényesíthető, addig a 
felsőbb osztályok matematikai anyagával szemben ugyanezen mód
szer teljes mértékben keresztül erőszakolt alkalmazása nemcsak 
hogy rendkívül nagy időveszteséggel járna, de sok helyen egyenesen 
lehetetlen. Itt gyakran van rá szükség, hogy a kérdve kifejtő mód
szerhez forduljunk, sőt néha (bár minél ritkábban !) még az előadó 
módszert is kénytelenek vagyunk igénybe venni. A tanítás sikerének 
egyik legfőbb titka éppen abban rejlik, hogy a tanár jól meg tudja 
választani : mikor melyiket alkalmazza, fölhasználván mindig a 
tanulók önálló munkásságát, amikor csak lehet, de nem erőltetve a 
munkáltató módszert olyankor, mikor a meglévő előfeltételek mellett 
sikerre ily úton nyilván nem lehet kilátás.

Abból a körülményből, hogy a felsőbbosztályos matematikai 
tanítás elsősorban formális képzést ad, éspedig kiválóan a logikus 
gondolkozóképesség fejlesztésére törekszik : önként következik, hogy 
tanítási eljárásunk folyamán mindig és mindenütt célokat kell kitűzni, 
éspedig a lehető legnagyobb világossággal. Az egyes lépésekben rejlő 
logikumot a tanuló csak úgy láthatja tisztán, és úgy értékelheti, 
illesztheti be helyesen a maga tudása körébe, ha tudja, hogy e lépések 
mily cél érdekében történnek.

Az egyes tanórák végigvezetésére általános sémát adni nem 
lehet. Néha nincs is szó új anyag közléséről, csak a már szerzett 
ismeretek több oldalról való megvilágításáról, vagy gyakorlati 
téren való alkalmazásáról. Mégis általában véve új anyag nyújtásánál 
a következő eljárást az alábbiakban vázolhatnánk.

Összeszedjük azokat az elemeket, amelyek a továbbhaladáshoz 
alapul szolgálnak. Ezzel mintegy tisztázzuk azt is, hogy a tárgyalt 
anyagkörben már meddig jutottunk, és most hol állunk. Azután — ha 
lehet, a tanulókkal közösen, még jobb, ha egészen az ő saját munkájuk 
alapján — megállapítjuk, hogy mi lesz a legközelebbi teendő. Ez az 
úgynevezett probléma-kitűzés, és azt lehet mondani, hogy ennek 
helyes véghezvitele a tanítás egyik legfontosabb, de egyszersmind 
néha a legnehezebb feladata. A kérdést legjobban néhány példán 
lehetne megvilágítani.

A sinus tétel ismeretének birtokában már ki tudjuk számítani 
az általános háromszög alkotórészeit, ha egy oldal és két szög, vagy 
két oldal és a nagvobbikkal szemközti szög adva van. Most olyan 
példát adunk fel, amelynél két oldal és a közbezárt szög ismeretes, 
és keresendő a harmadik oldal. A tanulók rájönnek, hogy az eddig 
ismert eszközökkel ezt a számítást nem lehet elvégezni. Arra kell 
tehát módot keresni, hogy az ismeretlen (a) oldalát ki tudjuk fejezni 
a másik két oldal (b, c) és a közbezárt szög segélyével.
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Hogy ennek világos és pontos leszögezése milyen nagy jelentő
séggel jár, azt akkor látjuk, ha a további eljárás menetét figyelemmel 
kísérjük. A háromszögben a három magassági vonal a három oldalát 
két-két részre osztja. E részeket a tanulók eddigi ismereteik alapján 
könnyen ki tudják fejezni :

a =  b cos y +  c cos ß
b =  c cos a +  a cos y
c =  a cos ß +  b cos a

Ha tanulóink figyelmét felhívjuk rá, hogy mi ez, ami itt előttük 
van, rájönnek, hogy egy háromismeretlenű egyenletrendszer, amelyben 
az ismeretlenek az a, cos ß és cos y. A további probléma most már csak 
abban áll, hogy ezt a háromismeretlenű egyenletrendszert meg kell 
oldani, éspedig, mint az előzőkben már leszögeztük, az a ismeretlent 
kell meghatározni, amiből következik viszont, hogy a cos a-t és 
cos Y-t kell kiküszöbölni, legcélszerűbben az angol módszer segélyével. 
A két első egyenletből a cos Y-t küszöböljük ki a és 5-vel való végig- 
szorzás és kivonás által, az így nyert egyenletből és a harmadikból 
— annak c-vel való szorzása után — a cos a-t elimináljuk.

Némelykor a probléma arra irányul, hogy tapasztalati úton m ár 
ismert tételnek kell szigorú igazolását adni. Ez az eset pl. a Pythagoras 
tételénél. A tanulók, miközben a hasonlóságra vonatkozó tárgyalások 
alkalmával háromszögeket szerkesztettek, ismételten látták, hogy 
némelykor a megadott három oldalból derékszögű háromszög le tt. 
Ilyenkor felhívtuk a figyelmüket az átfogó és befogók négyzetei 
közötti sajátságos összefüggésre. Ez az összefüggés az egyenlőszárú 
derékszögű háromszögre vonatkozólag igen egyszerűen szemléltethető 
is, ha egy négyzetet két átlója által négy darabra vágunk. Ezt a 
tanulók papírból ki is vágták. A további teendő most már tisztán 
áll előttük abban, hogy ennek az összefüggésnek az igazságát ne csak 
pár konkrét esetben, ne csak az egyenlőszárú derékszögű három
szögre, hanem általánosságban minden derékszögű háromszögre 
kimutassák.

Néha a probléma helyes felállítása már a megoldás módját is 
magában foglalja. így volt ez bizonyos mértékig a cosinus tételnél, 
és így van pl. teljes mértékben a szabályos sokszög trigonometriai 
megoldásánál. Ha rámutatunk, hogy a cé l: a sokszög területének 
kiszámítása egy oldalnak és az oldalak számának ismeretéből, és ha 
megállapítjuk, hogy a terület kiszámításához egy kis részletháromszög 
területének ismerete szükséges : akkor a többit már a tanulók maguk
tól elvégzik.

Egy-egy önálló tárgykör befejezése után az ismétlés munkája 
nagyon fontos. Nem a jobb megtartás kedvéért, vagy legalábbis 
nem elsősorban azért, hanem mert az egységet, az összefüggést ekkor 
látja meg jól a tanuló. Nagyon fontos is ilyenkor az áttekinthető rend
szerbe foglalás munkája. Ilyenkor látja végig a tanuló, hogy micsoda
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logikai elmemunkát végzett; és miután szinte elkerülhetetlen, hogy 
első tárgyaláskor itt-o tt egy részlet némileg homályos marad egyik
másik tanuló előtt : ilyenkor érti meg az először talán még homályosan 
maradt részt is teljes világossággal.

Természetes, hogy e szűkre fogott elmefuttatásban a matematika 
didaktikájának és methodikájának igen sok nagyfontosságú kérdése 
egyáltalán szóba sem kerülhetett. így pl. a függvényfogalom szerepe 
és jelentősége mai tanításunkban, a grafikus ábrázolás, a házi és 
iskolai dolgozatok problémája, a többi tantárgyakkal való kap
csolódás, koncentráció lehetőségei stb. A cikk azonban már így is 
hosszabbra nyúlt a kelleténél, jóllehet úgy érzem, hogy a kényszerű 
rövidség a közölt részek világosságának is rovására válik. Még csak 
egy rövid megjegyzést szeretnék tenni a tanítási anyag terjedelmét 
és nehézségeit illetőleg. Buzgó matematikusokkal gyakran megtör
ténik — éspedig annál könnyebben, minél szebb szaktudással 
rendelkeznek, és minél lelkesebb hívei a maguk szaktárgyának —, 
hogy teljesen elvesztik a kapcsolatot a diáklélekkel (nem érzelmileg, 
hanem értelmi képességek dolgában), nem tudnak jól belehelyezkedni 
a gyermeki és gyermekifjúi léleknek az övékénél sokkalta primitívebb 
gondolatvilágába, és maguk az előtárt anyagból mindent könnyűnek 
érezve, nem veszik észre, hogy mikor és hol tám adnak esetleg súlyos 
szakadékok az anyag igazi, belsőleges megértésében. És nem veszik 
észre, hogy szándékuk ellenére túlsók, vagy túlnehéz terhet raktak 
a tanulók vállaira. Legkevésbbé derül ez ki a dogmatikus, előadó 
módszer alkalmazása és a velejáró számonkérő feleltetés mellett, 
mert a tanuló szorgalma és a bevágott levezetés pontos recitálása 
sokszor eltakarja a megértésben rejlő hézagokat. A kérdve kifejtő 
módszer alkalmazása mellett is sokszor megtéveszti a tanárt az a 
körülmény, hogy mindig akadnak az osztály nívóján felül álló kiváló 
tanulók, akik azonnal átlátják a tárgyalt gondolatok közti logikus 
kapcsolatokat, s megadják a választ a föltett kérdésre, míg az osztály 
zöme előtt a probléma megértetlen marad. A helyesen alkalmazott 
munkáltató tanításnál azonban ez a veszedelem csaknem teljesen 
el van hárítva, mert az egyéneknek figyelemmel kísérhető munkáiból 
mint összetevőkből rakódik össze az eredmény. Az eljárás lassú, az 
bizonyos. Nagy anyagot nem lehet felölelni. „Elegáns“ megoldási 
módok, bonyolult, bravúros, nehéz fogásokon alapuló feladatok szá
mára nem marad idő. De az értelem birodalmának az a talpalatnyi 
része, amit tanulóink meghódítottak : igazán az övék lesz, a kristály- 
tiszta logikai kapcsolatok megbecsüléséhez és megköveteléséhez 
hozzáedződnek. így alakul ki igazán bennük a féligazságokat nem 
tűrő, a helyes értelmi kapcsolatokat mindenkor megkereső és meg
találó, a gyakorlati élet számára is értéket jelentő igazi matematikai 
karakterű gondolkozás.

Debrecen. Dr. Vekerdi Béla.
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Az alkotómunka az Üj Iskolában.
Igen figyelemre méltó könyv jelent meg fenti címen a Magy. 

Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság kiadásában. Szerzője : 
Domokos Lászlóné és Blaskovich Édit dr. Megérdemli, hogy vele rész
letesen foglalkozzunk, mert beszámol arról a tervszerű pedagógiai 
reformmozgalomról, amely már több mint két évtized óta a Bíró
utcai „Új Iskola“ működéséhez fűződik.

Ma már pedagógiai lapjaink hangosak a munkaiskola, az aktív
iskola, a munkáltató, cselekvő tanítás jelszavaitól. De még most is 
többnyire csak a külföldi forrásokra támaszkodva tárgyalják e fel
merült kérdéseket. Pedig nálunk a reformmozgalomnak igen értékes 
múltja van. Sok tekintetben megelőztük a külföldet, és oly nevezetes 
új eredményekre bukkantunk, amelyeket még a külföld sem ismer. 
Nálunk a munkaiskola reformmozgalma az alkotómunkára való 
nevelés jelszava alatt már 1912-ben megindult, és nem maradt csak 
jelszó, hanem mind elméleti, mind gyakorlati irányban kezdték az 
üj eszmék tartalm át és követelményét kutatni. Ez évben jelent meg 
Lechnitzky G yulától: „Az alkotómunkára való nevelés“ címén az 
első ilyen tárgyú magyar könyv (Athenaeum, 3041.). Ugyancsak ez 
évben megtartott első gyermektanulmányi kongresszuson Nagy 
László a kongresszus főtémájává a gyermek alkotómunkáját tette. 
I tt  tarto tta  meg Domokos Lászlóné „Az alkotómunka lélektana“ címén 
előadását. Az előadás és a hozzászólások nagy érdeklődést keltettek, 
és a kongresszussal kapcsolatos kiállítás a gyermek alkotómunkáiból 
még fokozta az érdeklődést. Bizonyára ezek a tények érlelték meg 
Domokos Lászlónéban azt az elhatározást, hogy egy olyan iskolát 
létesítsen, hol kipróbálja az alkotómunkára való nevelés módszerét. 
Ennek érdekében felhasználta Nagy Lászlónak a gyermek érdeklő
désének fejlődéséről szóló kutatását is. Nagy László és a Magy, Gyer
mektanulmányi Társaság munkája kim utatta, hogy minden egyes 
korszaknak más-más jellege van. Ha a nevelő célt akar elérni, akkor 
alkalmazkodnia kell a gyermekek különböző korszakaihoz. Az élet
korok sajátos fejlődése szab irányt a helyes oktatásnak. Figyelembe 
kell venni a fejlődő életben feltáruló érdekes törvényszerűséget. 
Ennek következtében a gyermek 6—7. évében az érzelmi és kedélyi 
élet kiművelését kell elsősorban szem előtt tartani, a 8—10-ben a 
konkrét tapasztalatszerzésre, a 11—12-ben a gyakorlati és konstruk
ciós munkára, a 13—-14-ben az ,,én“-t alakító esztétikai és etikai élmé
nyekre kell a fősúlyt fektetni.

Domokos Lászlóné magáévá teszi ez értékes adatokat, és ezek 
alapján megalkotja tantervét, és 1914-ben megnyitja Bíró-utcai Új 
Iskoláját. Csodálatos az a következetesség, amellyel ragaszkodott 
mindmáig az egyszer helyesnek felismert két alapelvhez : az alkotó
munkára való nevelés és a gyermek fejlődéséhez igazodó nevelési
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elvhez. Az Új Iskolának sokat kelletett küzdenie fennmaradásáért 
és munkájának elismeréséért. Sokan támadták, a hivatalos körök 
eleintén nagyon is tartózkodóan viselkedtek vele szemben. A magán
iskoláknak jellemző gyermekbetegségeit éles elítélő kritikával illették, 
bátor kezdeményezését és jobb utakat kereső szándékát félreértették. 
Voltak, akik el akarták gáncsolni működését; szigorú elítélő sok akadt, 
de kevés megértő támogató. Közben az Új Iskolának a világháborún 
és az azt követő válságos éveken is át kellett vergődnie. De a sokféle 
akadály ellenére is már 22-éves múltra tekint vissza, és most már a 
hivatalos elismerés sem maradt el. Előkelő nevelőkből álló társaság 
gyűlt össze az Új Iskola Barátainak Körében, és Domokos Lászlóné 
működésének érdemét méltányolta ez évben a Magy. Pedagógiai 
Társaság is, amikor tagjai közé választotta.

Az idézett munka e küzdelmekről nem igen emlékezik meg, pedig 
jó volna részletesen beszámolni róluk. Hiszen az újabb magyar 
neveléstörténelemnek egyik érdekes fejezetét pontosan ismernünk 
kellene. A könyv előszavában Ferriére Adolf, az Új Nevelés Nemzet
közi Ligájának vezére, legnagyobb elismeréssel nyilatkozik az Új 
Iskolánk működéséről, és legfőbb értékét abban látja, hogy Domokos 
Lászlóné „ritka hűséggel és tisztánlátással tudta Nagy László esz
méit egy élő iskolában megtestesíteni“ . (9. 1.)

Az Új Iskola vezetője és tanárai nemcsak gyakorlatban próbál
ták ki az új aktív tanítási módszert, de számos kisebb és nagyobb 
értekezésben tanúbizonyságot tettek elméleti belátásuk fejlődéséről 
és tapasztalataik gyarapodásáról. E kettős munka egy részét össze
foglalva találjuk a könyvben. A magyar könyvkiadás nehézségei 
megakadályozták az összes tanulságok kiadását. így is gazdag anya
got és hű képet kapunk arról a szorgalmas kutatómunkáról, amely 
az Új Iskola érdekében folyt.

Az Új Iskola igazgatója és tanárai szívósan ragaszkodtak már 
az alapításkor megérlelődött pedagógiai meggyőződésükhöz ; de ez 
nem akadályozta meg őket abban, hogy mind azt a jót, amit a peda
gógiai reformmozgalmak, a lélektan, a gyermektanulmány újabb 
fejlődése felvetett, magukévá ne tegyék. Figyelmesen tanulmányozzák 
a külföldi hasonlócélú reformiskolák gyakorlatát, és minden alkalmas
nak látszót kipróbálnak, és ami jó, azt megtartják. Együtt élnek a 
gyorsan lüktető korszellemmel. Végigélik a pozitívista-racionális- 
naturalista hitetlen korszellemtől való elfordulást, a mai szellemi 
valóságok felismeréséből a hívő, teljesebb élet felé törekvő korszellem 
ébredését. Az alkotómunkára való nevelés elve vezeti őket Bergson 
filozófiájához és lélektanához. Felhasználják Jospersnek, a ma divatos 
existenciális filozófia képviselőjének új lélektani szempontjait is.

Régebben a racionális-pozitivista korszellem és a kísérleti lélektan 
és pedagógia teljesen tájékozatlan volt a serdülőkor igazi lényegével. 
Hiányoztak a szükséges módszerek és lélektani fogalmak. Diltheg és 
Spranger gyarapította e téren tudásunkat a szellemtudományi lélek
tannak A megértés a lelki alkat, (struktúra) az életformák felísmo-
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résére tanít. Spranger ifjúkori lélektana és Bergson kutatásai már 
most megadják azt a fogalmi készletet, amellyel hozzá lehet fogni 
a  serdülők lelki világának kikutatásához. A szerzők valóban együttél
nek a korral, a megismert új fogalmak közül azonban legszívesebben 
Bergson intuiciós fogalmát értékesítik kutató-munkájukban. Bizo
nyos, hogy nem mondták ki feladatuk megoldása közben az utolsó 
szót. Keresők, akik lelkét megtermékenyítette mindaz, amit az újabb 
vizsgálódás és gondolkozás felvetett. Fejlődési ú tjuk  következetes. 
Az alkotómunkára való nevelés elvét az intuitív beleélés elvével 
egészítik ki. Bergson útm utatását követik, de hibáiban is osztoznak. 
A fogalmak pontos meghatározása itt-ott kívánnivalót hagy. A tudo
mányos babérok helyett inkább költői lendületre törekednek, és a 
stílus szépségével gyönyörködtetnek. Könyvük a nagyközönség 
érdeklődésének fölkeltésére is pályázik, és ez sikerül is e szépen meg
írt munkával.

A könyv az Űj Iskola főbb elveinek áttekintése után részleteseb
ben a 13—14 éves korban lévő leány-gyermekekkel foglalkozik, de 
nemcsak a tanítók, hanem a középiskola magasabb évfolyamainak 
tanárai is igen eszméltető gondolatokkal gyarapíthatják tapasz
talatukat.

A könyv két részre oszlik. Az I. rész összefoglaló címe : A gyer
meki alkotás lélektani feltételei, írta Domokos Lászlóné (109 1.) 
A II. rész címe : A történelem- és irodalomtanítás új módszere (651.), 
írta Dr. Blaskovich Edit, az Új Iskola tanára.

Az I. rész 1. fejezete a gyermek fejlődéséhez alkalmazkodó neve
lés szükségének és fokozatainak megállapítása u tán ismerteti az Űj 
Iskola tantervét.

A II. fejezet foglalkozik az alkotó gyermekkel éspedig A ) al- 
fejezetben tárgyalja a cselekvés szerepét az iskolában ; a B )-ben az 
alkotás jelentőségét.

A francia és német cselekvő iskolák keresik a helyes utat, de 
úgy hisszük, hogy csak a magyar Új Iskola találta meg az igazi utat 
az alkotómunkára való nevelés módszerében. A cselekvés nevelői 
értéke tagadhatatlan, de az alkotás tudja csak a gyermek összes erőit 
munkára serkenteni és biztosítani a gyermeki lélek örvendetes oda
adását. Már Pestalozzi felismerte a lélek sajátos teremtő mivoltát. 
Azért követelte, hogy az ifjúság minden tanulása öntevékeny legyen, 
önmagából merítendő szabad alkotás, élettel teljes teremtés. Az Űj 
Iskola is azért alakult, hogy az alkotómunkára való nevelés elvével 
felszínre hozza az egyén összes alkotóerőit, felszabadítsa teremtő
képességeit. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az alkotómunkára 
való nevelés elve a tanítás és nevelés egészét átható, átfogó elv.

Az Új Iskola igyekszik elkerülni a közönséges iskola hibáit, a 
könyvhöz tapadó, a leckeanyagnak főkép az emlékezet által való el
sajátítását, az egyoldalú értelemfejlesztést, a nevelői szempontok 
háttérbe való szorítását, a lenyűgöző tekintélyen alapuló és a büntetés 
által kikényszeríthető engedelmességet. Nem a könyvből tanulnak, ha



Lechnilzky Gyula: Az alkotómunka az Üj Iskolában. 255

nem kísérletekből, rendszeres megfigyelésekből, a gyermek érdeklődésé
hez szabott feladatok megoldásából és megfelelő művek alkotásából. 
Nem az emlékezeti ismeretekre, kikérdezésekre fektetik a fősúlyt, 
hanem a gyakorlati feladatok megoldására, azaz az alkotómunkára. 
Az emlékezet helyett tehát inkább a gondolkozóképességet fejlesztik 
és értékelik. A tanítás problémákból kiinduló, problémát megoldó 
és problémákat meglátó tudásra nevel.

Logikai értelemfejlesztésük nem egyoldalú, nem a tudós típus 
működését másoló, a tudományt a központba állító tanítás. Nemcsak 
az élet gyakorlati érdeke tiltakozik ez ellen az eljárás ellen, hanem a 
gyermek eredeti természete is. A gyermek felfogása, lelkülete a művész
alkatú típushoz közelebb áll, mint a tudóséhoz és azért az emlékezet 
és a gondolkozás kizárólagos uralma helyett a teremtő-képzeletnek 
kell nagyobb teret adni az iskolában.

Ugyanerre figyelmeztet különben a gyermeknek a felnőttől 
eltérő lelki alaptörekvése is. „Míg a felnőtt törekvése az önfenntartás, 
addig a gyermeké a kibontakozás. A fejlődő egyén erőit, képességeit 
ki akarja próbálni, mindent kockára akar tenni, szét kívánja szórni, 
amije van : teremteni akar. Eszköze a teremtő-képzelet.“ (45. 1.)

A személyiség nevelése érdekében nem elegendő az eddigi csak 
egyéni tudást megbíráló és egyéni munkát kívánó módszer sem, 
azért alkalmazza az Űj Iskola a munkacsoportok módszerét. Az egyes 
nagyobb problémákat rendszerint nem egyének, hanem munka- 
csoportok közösen oldják meg.. Ezekben kifejlődik az együttmű
ködés, az egymásért való dolgozás, az egymásrautaltság érzésének 
nevelő értéke. Míg a mai iskola a kölcsönös segítés felebaráti erényét 
legtöbbnyire üldözi, addig itt kellő ápolásban részesül. Önkéntes 
válalkozás alapján keletkeznek a munkacsoportok. Mindegyik gyer
mek képességének megfelelő munkafeladatot vállal, és így nagyobb 
kedvvel és odaadással dolgozik, mint az egyéniséget figyelembe nem 
vevő lecketanuláskor. Az ily önkéntes munkacsoportokban mutat
koznak a gyermek alkotóerői.

Az új tanítási módszerek érdekes gyermek-lélektani megfigye
lésekre és didaktikai tanulságokra vezethetnek. A könyv beszámol 
az etéren te tt felfedezésekről is. Igen meglepő a gyermek vidám munka
kedve és alkotóképessége. Egy-egy feladat megoldása érdekében 
lexikonokat átböngésznek, nagyobb könyveket áttanulmányoznak, 
vagy hosszabb ideig tartó gyűjtést, megfigyelést, kísérletezést végez
nek. Nem hagynak a szülőknek sem békét, támogató közreműködé
süket kérik. A feladat megoldásában a főmunkát mégis ők végzik. 
Oly nagy buzgóságot, oly eleven érdeklődést ébreszt az alkotómun
kára való nevelés módszere, hogy hasonlót nem tudunk találni a 
rendes iskolában.

Ezt a nagy eredményt az Üj Iskola annak köszöni, hogy ki
kutatta a különféle gyermeki munkamódoknak sajátosságát. Gon
dosan figyelembe vette az alkotás külső és belső feltételeit; a külön
böző munkacsoportok munkáját helyesen megszervezte, és ügyelt
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arra, hogy az osztály egységes munkaközösségében minden szervesen 
beleilleszkedjék. E követelmények természetesen új feladatokat 
róttak a tanítókra és tanárokra. Nemcsak a tanítványok munkája 
folyt le az alkotómunkára való tanítás jegyében, hanem az oktatóé is.

A könyv III. és IV. fejezetében a közvetlen megismeréssel és a 
serdülő gyermekkel foglalkozik. Először korunk szellemiségének elem
zésével rámutat a letűnt XIX. század egyoldalú világnézetére majd 
kiemeli az intuíció fogalmának pedagógiai jelentőségét; részletesen 
elemzi a gyermeki megértést és lélektani sajátosságait. Megállapítja, 
hogy a serdülőt csak a ,,megélt ismeret“ képes átformálni. A gyer
mek megismerése inkább intuitív mint értelmi, szintétikus és 
globális egységben folyó felfogása a rokonszenvtől vezetett, a való
sággal azonosuló intuitív megismerés. Azért az egyoldalú elvont 
logikai képzés helyett vissza kell adni a gyermeknek az életteljességet, 
amely áhítatot és mély megrezdülést kelt föl a szellemi értékek és a 
világnézetet formáló eszmények iránt. El kell szakadni a hasznosság 
szűkítette racionális rendezéstől, hogy a gyermekek gazdagon élhessék 
a boldog azonulás szabad áramlását. (106. 1.)

Ez a pedagógiai felfogás jellemzi Blaskovich Edit új módszerét 
a történelem és irodalom tanításban is.

A serdülőkor központi tevékenysége az etikai Én kiformálása. 
Főtárgya az említett két tan tá rg y ; módszere az intuitív beleélő 
módszer.

Blaskovich E. nehéz témáját igen áttekinthetően és világosan 
rendezi, pontosan megállapítja új módszerének sajátosságait, ered
ményeit és a gyermek munkájának sokféle eddig még ki nem derített 
típusát. Kár azonban, hogy a serdülők munkáinak elemzése alkal
mával nem használja ki a Spranger-féle struktúra-fogalmat. Érdemes 
volna foglalkozni még e kérdéssel, a struktúra fogalma bizonyára itt is 
megmutatná nagy termékenységét. Blaskovich E. eddigi eredményei 
is igen értékesek, és bárcsak valóra tudná váltani ígéretét, és meg
ajándékozná a magyar pedagógiai irodalmat a 15— 18. év lélektani 
tanulmányozásával és kísérleti vizsgálódásával. E korban a belső 
életterv öntudatos megválasztásának és az életterv egyes részletének 
a konkrét körülményekhez való hasonulás problémájának kikutatása 
van soron.

De eddigi munkája is megérdemli, hogy a tanárok komolyan 
foglalkozzanak vele. Értekezésében részletesen beszámol új módszeres 
eljárásának minden mozzanatáról, és közli a serdülők munkájának 
meglepő eredményét. Tudom, a szakértők fel tudják majd használni 
Blaskovich E. megállapításait, mert nemcsak eszményi követeléseket 
hangoztat, hanem a gyakorlatban járható utakat is kikutatta. Út
törő munkája bizonyára megindítja e téren a kívánt haladást.

~Most, amikor a hivatalos körök is mind az oktatás nevelő hatá
sának fokozását sürgetik, és a nevelés elsőbbségét hangoztatják — 
különösen figyelmet érdemel a könyv két szerzőjének kutatása. Az
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alkotómunkára való nevelés elvének értéke nemcsak az oktatás, de 
a nevelés terén is igazolódott.

Az Űj Iskola működését ismerteti még Domokos Lászlóné 
nyilv. jogú leánylíceumának évenként megjelenő értesítője is, amiben 
mindig egy-két oly tanulmányt, beszámolót találunk, amelyek más 
oldalról megvilágítják az alkotómunkára való nevelés elvét. Érde- 
dekesek az évenként ta rto tt kiállítások is. Komoly érdeklődőknek 
szívesen megengedik a tanítások látogatását. Ezzel az Űj Iskola 
tudatosan a magyar pedagógia fejlődésének egyik tényezője akar 
lenni. E munkájának támogatására alakult az Űj Iskola Baráti Köre 
is. Feladatául tűzte ki, hogy az Űj Iskolában rejlő nevelő értékeket 
a magyar nevelésügy fejlődése érdekében terjeszteni fogja. „K utató
munkára felkészült nevelő oktatókat akar képezni.“ E kör meg van 
győződve arról, hogy az Űj Iskola a magyar nemzetnevelésnek még 
nagy szolgálatot tehet.

Az Űj Iskola munkájához fűzött várakozás már eddig is sok 
tekintetben teljesült; bízunk abban, hogy a Baráti Kör célkitűzése 
sem marad puszta ábránd.

Budapest. Lechnitzky Gyula.

Tanulmányi összejövetel.
A dunamelléki egyházkerület középfokú iskolái számára a 

szokásos tanári gyűlésektől több pontban eltérő u. n. tanulmányi 
összejövetel volt ez évben Kecskeméten április 16—19 napjain, 
a húsvéti szünet négy utolsó napján. Külön feljegyzésre érdemes, 
hogy az egyh.-ker. a kivitel anyagi eszközeiről is gondoskodott, úgy 
hogy részben a kerületből, részben — ennek intézkedése folytán —■ 
a fenntartók pénztáraiból az összejövetel résztvevői költségeiket 
fedezhették. Az ellátás és rendezés egyéb dolgairól a vendéglátó 
egyház és intézetei gondoskodtak.

Az összejövetel az ifjúság egyöntetű nevelésének és a tanárságban 
egységes közszellem kialakulásának az alapgondolatával hármas célt 
szolgált. 1. Továbbképzést, hogy a tanári működés korszerűségének 
a biztosítása céljából fontos kérdésekben közös tájékozást adjon.
2. Közös tanári munka és feladat részeinek kölcsönös megvilágítását 
megbeszélés alakjában. 3. Egymás megismerését.

Az első cél elérése érdekében szakemberek tarto ttak  előadásokat 
nem iskolai tananyagról, hanem olyan kérdésekről, amelyekkel minden 
művelt embernek foglalkoznia kell. Az előadások tárgyának a meg
választását ez alkalommal a következő elgondolások vezették, amint 
Imre Sándor megnyitójában vázolta : Világnézeti megalapozottság 
nélkül komoly építő szellemi munkát nem lehet végezni, tehát tájéko
zódást kell szerezni a világfelfogás kérdéseiben. A magyar történetírás

2
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új utakat vágott, új módszerekkel dolgozik, tehát a jövő és az igazság 
érdekében ismerni kell a történettudomány mai feladatait és mód
szerét. A világháború óta viharosan zúgnak körül bennünket az 
állandóan izgalomban tartó, sőt elevenünkbe metsző nagy gazdasági 
kérdések, s a művelt középosztály legtöbb tagjának nemcsak biztos 
tájékozottsága, hanem homályos fogalma sincs róluk. Tehát érde
künk ismerni a magyarság gazdasági helyzetét, ennek vezető elveit, 
s ezekkel kapcsolatban a jegybank szerepét. Látjuk, vagy világosan 
nem is tudjuk átlátni, hogy a világforrongásból micsoda átalakulások 
kezdenek kinőni. Látjuk ezt egyházközségi életünkben, iskoláink 
fokozatos alakulásaiban, növendékeink sorsában. Tehát ismernünk 
kell református lakosságunk szociális és gazdasági helyzetét.

A második cél szerint sem oktatásról vagy módszertani kérdé
sekről volt szó, hanem olyanokról, amelyekről eddig részben még nem is 
lehetett beszélni, mint az osztályfőnöki órán te tt tapasztalatokról, 
vagy amelyeket el is hanyagoltunk, kellő figyelemre semmiesetre 
sem méltattuk őket, pedig sok tanulságot nyújtottak volna, mint 
a tanuló ifjúság magatartásának változásai az utolsó tíz év alatt, 
vagy egyes előfordult fegyelmi esetek és elintézési módjuk. E három 
kérdés össze is tartozik. S a róluk való megbeszélés bepillantást adott 
más intézetek belső életébe, mert nemcsak egy, hanem több 
iskolafaj, fiú- és leányiskolák, gimn., reálgimn., polgári iskola 
és tanítóképzők tanárai voltak együtt. De más intézetek viszo
nyaiba való bepillantás mellett megnyugtatást, esetleg óvást, intést 
is nyertünk saját viszonyaink jelenségeire.

Őszintén be kell vallani, hogy az egész összejövetel minden 
részletében kellemes csalódást hozott, s a súlyos, többnyire napi 
nyolc órát igénybe vevő, teljes figyelmet kívánó előadások hallgatá
sának fárasztó volta mellett is emelkedettség, szellemi nagy élvezet 
és nyereség örömével ajándékozott meg. Azt gondoltuk, hogy a tanári 
munkától és gondolatkörtől távolálló, azzal alig, vagy nem kapcsol
ható elvontságokról fogunk hallani, s közben mindig az volt az érzé
sünk, hogy minden gondolat a mi lelkűnkről szakad lé.

A Bartók György előadásának nagyon nyers —• szinte bűnösen 
rövid — kivonata a következő : Világfelfogásunk válságos helyzetbe, 
némelyek szerint csődbe jutott. Ez a fenyegető erejű válság nem új
keletű. Ott élt az már a múlt század első harmadában, de lassan el
tűnt. Ha fel is bukkant egy-egy bátor ember életében és írásaiban, 
a tömeg fenyegetve vagy szitkozódva ment el mellette. (Nietzsche, 
Ady.) Ez a válság jelentkezett a dán filozófus, Kierkegaard műveiben, 
aki, ellentétben kora divatos világnézetével, mely az emberi hatalmat 
végtelennek hitte, mélységes fájdalommal ismerte fel e felfogás 
teljesen haszontalan voltát. De az ő kétségbeesett intését csak a mai 
kor filozófusa és teológusa, Heidegger és Barth hallotta meg. Az ő 
kegyetlen bírálatánál és ítéletmondásánál is szörnyűbb ítéletet 
mondott koráról Nietzsche, aki Übermenschétől, a mindenkinél 
emberebb embertől új eszmények, új értékek, a szellem nagyságának
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a megvalósulását várta. Kora nem ismerte fel, őt sem, Euckent sem, 
a nemes értelemben vett élet e filozófusát. Látták ezt a válságot a 
nyugalmasabb légkörben élő angol Inge és Livingstone is. És látta 
minálunk Böhm Károly, aki, mikor harminc év előtt ítéletet mondott 
Európa erkölcsi élete fölött, meghatott szavakkal idézte az írás 
szavait: a fejsze a fa gyökerére vettetett. És ne feledkezzünk meg 
Adyról, kinek költészetéből szintén új világ után való kifejezhetetlen 
sóvárgás tűnik elő. És gondoljunk Ravaszra, aki korunk legjellemzőbb 
vonásának éppen azt tartja, hogy itt minden meg van támadva és 
minden védelemre szorul.

Válságunk okait Bartók a következő okokban keresi: Az ember 
elszakadt az élő természettől és az anyagi, holt világ rabja lett. Az élő 
természet megvetése mellett megvetette a szellemet, s mechanizálta 
mind a kettőt, holott az ember léte egyenesen a szabad szellem cél
jainak a megvalósulásához van kötve. A mechanizált és eszközzé 
merevített szellemből eltűnt a szabadság, az ideális cél, az önérték 
megvalósítása, helyette az alacsonyabb értékek, az élv, a haszon 
terpeszkedtek szemérmetlenül szerteszét. Eltűnt a bűntudat is. A 
szellem lefokozását követte a relatívizmus, mely kéjelgett abban, 
hogy minden értéket viszonylagos becsűnek tartott.

Segítség csak életfelfogásunk gyökeres megváltoztatása, azzal 
való teljes szembefordulás nyomán jöhet. Maga az életfelfogás ki
alakítása rendkívül szövevényes út. Főbb pontjai Bartók szerint : 
a tudattalan vagy tudatalatti tények és események, az új fizikai világ
kép,1 a biológia mai tanításai az élet jelenségeiről (köztük az á t
öröklés, teleológia, az elmúlás, a halál kérdései), a szellem önértékében 
való átfogó hit, a szellem szabadságának ki nem irtható érzése, a 
mindenkit átható szeretet s az erkölcsi értékek kötelező ereje. Mind
ezek fölött egy örök abszolút pont, a mindent átfogó szellemet meg
személyesítő Isten személye, akihez életfelfogásomat hozzá kell 
kötnöm, hogy abszolút bizonyos erejét megnyerje. Minden életfel
fogás a maga munkájában folytonos átalakulásban, növekedésben 
van, s minden életfelfogás az egyén életén keresztül a nemzeti élet 
csiráját ju tta tja  növekedésre vagy viszi pusztulásra. Ezért nem 
közömbös a nemzet fiainak életfelfogása.

Mályusz Elemér a történettudomány mai kérdéseiről és fel
adatairól szólva a sújtó önismeret kegyetlen vádjával állapította meg, 
hogy a magyar protestáns történetírás a világháború után nem ismerte 
fel, mi a kötelessége, és milyen lehetőségei vannak. Ezért a hazai 
protestáns tudományosság a történetírás területén elvesztette azt a 
vezető szerepet, amely a XIX. sz.-ban a kezében volt. A szellem- 
történeti kutatásokban elvesztettük a csatát a magunk könnyelmű
sége következtében. Az előadás első része gazdag történeti példákkal 
és bírálattal odaállítja világosan a szellemtörténeti értékelés új 
szempontjait, megállapítva végső következtetésképpen, hogy a nyugati

1 Jeans ; Eddington: A természettudomány új útjai. Magvarul is.
2*
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szellemtörténeti kutatások alaposabb megismerése után, de a magyar 
történelem szelleme szerint is más szerepe volt a magyar protestántiz- 
musnak a magyar történelemben, mint ahogy azt a ma uralkodó 
történeti felfogás tanítja, és ugyancsak más a magyar történet kor-1 
szakainak a jelentősége. Mindezek szerint a magyarság jövője egye- | 
nesen elképzelhetetlen a magyar protestánsság nélkül. De vannak e 
nyugati kutatásnak más olyan eredményei, tanulságai is, hogy azokat 
a magyar múlt elfogulatlan vizsgálatánál alkalmazva más képet 
rajzolhatunk meg.

Egy másik pont, ahol korszerű modern szellemben, a történetírás 
legújabb iránya szerint lehet dolgozni, amely határtalan lehetőségeket 
nyújt, s ahol tevékenykedve azt a megelégedettséget is érezheti a 
kutató, hogy az elnyomott, másodrangúvá fokozott nemzeti kisebb
ségek érdekeit is szolgálja. Ez a magyar népiség (nem nép) története. Az 
idevonatkozó minden szükséges kérdést a legrészletesebben kifejtve 
megállapította Mályusz, hogy e területen is már a tizenkettedik 
órában vagyunk.

Nagy Dénes a M. Nemzeti Bank működését és szerepét világította 
meg, szólva a vele kapcsolatos közgazdasági fogalmakról (érckészlet, 
váltótárca, kézizálog, államadósságstb.), megállapította, hogy a Bank 
az alapszabályszerű hármas feladatbóí csak egyet, a pénzforgalom 
szabályozását tud ta  elvégezni, a másodikat, a készfizetések előkészí
tését nem tudta teljesíteni, s a harmadiknak, a pénz értékállóságának 
a megóvása is rendkívüli nehézségekkel jár, ma is.

Boér Elek bőséges számadatokkal Magyarország helyzetét vilá
gította meg a világgazdaságban. Schneller Károly pedig a református 
lakosság szociális és gazdasági viszonyairól szólva elméleti alapvetést 
adott a statisztika ama területén, amelyen megállapításait végezte, 
a vallás és a kulturális jelenségek területén. Bendkívül tanulságos 
volt minden adat, minden kimutatható szabályszerűség és összefüg
gés. Meglepők voltak az egyes felekezetek között a közművelődési 
viszonyok szerint való tagozódás s a vele kapcsolatos iskolapolitika 
néhány aggasztó tünetének a számadatai. Pl. hogy az 1924—29. év
körben a református iskolák száma 1093-ról 109Ö-re apadt, a kato
likusoké 2649-ről 2770-re emelkedett ; hogy a statisztikai évkönyv 
adatai szerint a középiskolákban az említett évkörben az összes 
növendékek osztályozásában jeles volt 16'4% kát., 13-1 % ref. és egyéb; 
a jóképzettségűek aránya 32 : 28, a kitüntetéssel éretteké a katóliku- 
sok, reformátusok és evangélikusok rendjében 10-4 : 6 : 6-1, a jeles 
éretteké 15-2 : 12 : 13, a jóléretteké : 34 : 27 : 26 %. E számok a jövő 
intelligenciájának a kiképzésében sokat jelentenek és kiáltóan 
szólanak.

E rövid vázlatok és kiragadott számok legfeljebb csak halvány 
fogalmat adnak arról, hogy milyen életbe-, elevenbevágóan fontos 
napi kérdések kerültek megvilágításba a délelőtti előadásokon.

Délután voltak a megbeszélések. Ezeknek nagyobb eredményét 
biztosította az a tény, hogy a tanári karok mindenik kérdést otthon
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előzetesen megbeszélték, így minden felvetődő gondolat és adat 
mindenki lelkében meglevő alaphoz kapcsolódott. Egy-egy meg
beszélés vezetését egy-egy igazgató végezte, s mikor az egyes tanári 
karok megbízottai feladatukat elvégezték, az összejövetel vezetője 
tette meg megjegyzéseit, levonta vagy hangsúlyozta a tanulságokat.

Az első megbeszélés az osztályfőnöki órákon szerzett tapaszta
latokról adott számot. Ez óráknak az iskolákba való bevezetését 
általában nagyon szerencsésnek ítélték. Akiknek voltak bizonyos 
aggályai, azok sem az intézményt illették, hanem a valószínűleg 
sietve készült utasításokat. A tárgyat illetőleg szinte hihetetlen meny- 
nyiségű anyag került azokon elő, olyan is, amilyet az utasítás nem 
emlit. Éppen ez m utatja az órák helyes gyakorlati értelmezését. 
E tárgyak felsorolása hosszúra nyúlnék. Volt olyan intézet, amely 
nagy gyakorlati haszonnal járónak lá tta  a napi élet apróbb vagy 
nagyobb társadalmi, politikai, hazai és világeseményeinek a meg
beszélését. Szóbakerült itt, hogy több külföldi iskolában erőteljesen 
él a jelenre nevelés szükségének a tudata. Nem is kétséges, hogy ha a 
jelen kérdéseinek a megbeszéléséből nevelő értékek nőhetnek ki, s ha 
azokat megkötő sémák,erőltetés nélkül bele lehet vinni az osztály
munkába, elsősorban természetesen a felső osztályok ilyen óráin, 
azok üdvös hatásúak is lehetnek, különösen ma, mikor az élet jobban 
szorongat mindenkit, s még a tapasztaltakat is sokszor bizonytalanság 
elé állítja.

A tapasztalatok, mint az utasítások is, megkívánják az órák le
folyásának teljesen közvetlen, fesztelen, meglesetlen, mozgékony, 
eleven, könnyűvoltát, kérdezgető-felelgető formáját, a közös meg
beszélést s azt, hogy a gyermekek maguk jöjjenek a kérdésekkel, 
hogy minden megbeszélés vagy alkalomhoz, a növendék élményeihez 
kapcsolódjék, halehet, élményeire, életére kapjon vonatkozást, vagy 
legalább élménnyé tudjon válni számára, s mindent bőséges példa 
világosítson meg. Most, mikor ezen a területen pozitív hatások ismere
tének még nem vagyunk bővében, hasznos útmutatást adhatnak 
bizonyos negatívumok is. Az óráknak gyökeresen különbözniök kell 
más tanítási óráktól, még külsőségeikben is. (Leányiskolában el lehet 
nézni a kézimunkázást ezen az órán.) Nem szabad az anyagot tan- 
tárgyszerűen kezelni. Nem szabad az ország összes iskoláira azonos 
feladatokat kitűzni. Nem szabad rajtuk száraz moralizálást adni. 
Nem szabad a tisztán tanulók ötletszerűen felvetett kérdéseinek 
esélyeitől tenni függővé a megbeszélés tárgyát, de nem szabad a meg
beszéléseket csak az osztályfő által felvetett kérdésekre korlátozni. 
(Ady Lajos.) Nem szabad az óra tanulságait leckeszerűen kikérdezni, 
elmondatni, természetesen azok élő ismételgetése alkalmak szerint 
gyümölcsöző. Az órák ne legyenek felekezeti jellegűek. Természetes, 
hogy református iskolában más szellemet, mint reformátust terjesz
teni és ápolni nem szabad ; az is természetes, hogy az egyházhűség, 
a vallásosság ápolása, mélyítése lehet a megbeszélés tárgya adott 
esetekből kifolyólag, a gyermeknek hasznos is lehet annak a látása,
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hogy a vallás dolgai nem elmélet, hanem élő valóság : de az osztály- 
főnöki óra célja nem lehet a felekezeti szellem ápolása, (kivéve termé
szetesen az egyfelekezetű osztályokat) mert a tanulók lelki összhangját 
megzavarni semmiképen sem kívánatos.

Sok szó esett ez órák jó hatásainak látható jeleiről, bizonyságai
ról, amelyek mutatkoztak a tanulók viselkedésében és tanulmányi 
előmenetelében is. Legtöbb eredmény az egyszerű családok gyerme
keinél mutatkozott, akiknél legtöbb csiszolni, nyesni, köszörülni való 
van. Igaz, hogy e munkához idő, tapintat, nagy türelem és szeretet 
kell, de nevelőre alig lehet hálásabb feladat, mint a — sokszor hibá
jukon kívül — elgörbült gyermeki lelkek kiegyenesítése, meg
mentése, hogy azok a közösségnek ne rombolói, hanem építői legyenek. 
Helyesen látták meg azt is, hogy ma, amikor a legtöbb otthon nagyon 
sok tekintetben nem éli a neveléshez szükséges nyugodt életet, ez 
órák hivatva vannak pótolni azt, amit ma a legtöbb szülei ház nem 
tud megadni. Jóhatásúak ez órák pusztán az értelem, a gondolkozó- 
képesség fejlesztésére is, amikor a tanuló a tanár magyarázata, közbe 
lépése nélkül maga érti meg a tényeket, élményszerűségének a meg
indított munkája útján. Ha a gyermek e nem könnyű értelmi tevé
kenységet, a mindennapi kis kérdésekről való gondolkozást gyakorolja, 
megszokja, jobban fog menni a tananyagról való gondolkozása is.

De minden felszólaló látta, hogy mint a tantárgyaknál, itt is 
végeredményben minden a tanár arra valóságán, személyiségén múlik. 
Elhangzott az a természetes óvás is, hogy ez órák révén az ifjúság lelki 
vezetése, nevelése nem hárítható csak az osztályfőnökökre, tehát a 
többi tanár nevelési feladatai éppenúgy megmaradnak ezután is, 
mint eddig. Sőt a modern pedagógia követelményei szerint még inkább 
hozzá kell járulnia a saját tapasztalataival is ahhoz, hogy a tanuló 
lelki képe minél hívebben megrajzolható s az osztályfőnöki órák ha
tása egyetemesebb érvényű legyen.

A Baar-Madas-intézet ez év szeptemberétől mind a nyolc osz
tályba bevezette ez óratöbbletet is jelentő órákat. Megfelelő ered
ményről, a hatások megerősödéséről így még nem beszélhet. De hisz 
üdvös rendeltetésében, és fenntartását szükségesnek látja. Ugyanez 
az intézet ez órák tervszerűségének a biztosítására s a helyes munka
mód kialakítására osztályfőnöki megbeszélést is tartott, s azon a leg
sikerültebb ilyen órák menetéről számoltak be.

Felmerült az az óhajtás, hogy jó volna összegyűjteni az osztály- 
főnöki órákon te tt észleleteket és hatásokat, hogy az érdekes adatok 
a gyermeki lélek kutatóinak, a szakembereknek s pedagógusoknak 
rendelkezésre álljanak. Felmerült az órák anyaga összegyűjtésének, 
összeállításának az óhajtása is : megírni ez anyag vezérkönyvét. 
Fiatal kartársaknak szüksége is lehet ilyen tájékoztató, irányító 
eszközre, mégha csak azt látná is belőle, hogy mit nem helyes vagy 
nem szabad csinálnia. Élettel úgyis a tapasztalat, a gyakorlat, s az 
osztály hullámzó élete töltené ki az órákat még ez esetben is, és i t t  
is és mindenek felett a nevelő annyit emlegetett személyisége. (Jékely)
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Helyes megállapítás volt, hogy ez órákon szerzett nevelő hatások 
egy része még nem is jelentkezhetett ; hogy igen sok gondolat és hatás 
egyelőre tudat alá kerül, elraktározódik, s a zajgó élet számtalan 
behatására fognak azok lassanként, fokozatosan feléledni és élő 
erőkké válni.

Sok rendkívül értékes tanulsága volt a másik két megbeszélésnek 
is, amelyekre, miután el nem avulnak, adandó alkalommal vissza
térünk.

Az összejövetel szakított időt a Bodor Zsuzsánna-árvaház meg
tekintésére és Katona J. szobrának a megkoszorúzására. Az össze
jövetelt istentisztelet zárta be, amelyen Kováts J. István hirdette 
az Isten igéjét. A bezáró összejövetelen pedig ennek vezetője levonta 
a tanulságot, mely ezúttal a kétségtelen zsúfoltság ítéletét foglalja 
magában, de kettős eredmény kiragyogását is, azt, hogy előadó és 
hallgatóság egymásra talált és — ami még lényegesebb, vagy talán 
ugyanaz — az összejövetel hiányt, szükséget pótolt, és szükséget 
elégített ki.

A mindenki számára kétségtelen nagy nyereséget jelentő elő
adások nyomtatásban is meg fognak jelenni.

Budapest. Kónya Sándor.

Bolyai Farkas, mint nevelő.
A nagy Bolyai életét és tudós munkásságát több kitűnő könyv 

ismertette és méltatta már a magyar irodalomban, de egy kis mun
kájáról, amelyet 1852-ben írt, inkább csak megemlékezés olvasható 
ezekben. Ez a kis munkája tartalmazza összefoglalólag az ő tanítási 
és nevelésügyi alapelveit, s megjelent a Koncz József könyvében, 
amit a marosvásárhelyi kollégium történetéről írt. Gondolom, nem 
lesz érdektelen, Jia ebben a folyóiratban megemlékezünk ennek a láng
észnek és világhírű tudósnak a nevelésről alkotott gondolatairól.

Mindjárt a dolgozat elején rám utat arra, hogy e világ sok bajának 
és a sok sikertelen életnek legmélyebb és legijesztőbb forrása a szere- 
tetlenség : „Egymást szaggató fenevadak ordító pusztája ez, ahonnan 
az égnek az Isten képével kellene visszaragyogni. Elszakadt a szeretet 
odakötó szent tánca, s az elsötétült csillag jajgatva, számkivetve buj- 
dosik. A legmelegebb szivek is magánosán, fájdalommal vernek, s 
mintegy zivataros éjszakában külön lámpásoknál fut kiki haza, félve 
mindentől s leginkább egymástól.“

A legfontosabb dolog tehát — Bolyai szerint — a nevelésben, 
sőt az oktatásban is a szeretet. „A legelső lépés az Isten képét a tudat
lanság és műveletlen vadság homályából és szennyéből kivenni. A 
lobbi önként következik.“ „Fontos dolog a vetés“ — mondja tovább 
;— „mert az aratás csak burjánnal adhat egyebet a vetésnél. Jobb 
épen nem, mint rosszul tanulni annak, akinek tovább is tanulni kell“ .
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Ezek után az okos és bölcs bevezető szavak után, amelyek a mai, 
világszerte elég zivataros időkre is jól találnak, elmondja a tanításra 
és nevelésre vonatkozó főbb gondolatait, amelyeket áttekinthetőség 
kedvéért pontokba foglalunk.

1. ,,Minden erőt úgy kell használni, hogy minél kevesebb vesztéssel 
legnagyobb nyereséget hozzon ; azaz kit-kit odatenni, ahol az ő maxi
muma mind magára, mind a közre nézve leginkább kijön.“

Vájjon ha minden nevelő és minden vezető társadalmi tényező 
szigorú következetességgel igyekeznék ezt az elvet alkalmazni, nem 
magától oldódnék-e meg sok nevelési probléma, amelyekkel a mai 
modern pedagógia küzködik. Hiszen más szavakkal mit jelent az, 
amit Bolyai mond? Azt, hogy a nevelésben a tömeges uniformizálás 
nem hozhat megfelelő és elég tartós eredményt. Azt, hogy csak az 
egyéni neveléstől várhatunk sikert. Azt, hogy magának az egyénnek 
kell rájönnie — kellő irányítás mellett — mindazokra a reális és ide
ális ismeretekre, amelyek az ő egész egyéniségének az egészséges ki
fejlődéséhez s az ő világképének a kialakulásához szükségesek.

2. „A tanításban minden, ami taníttatik, valóság — azaz a lélek 
épülésére tartozó legyen; maradjon el, ami a lelket vagy nem formálja 
s csupán elfelejteni való, -— vagy egyébnek a helyét veszi el, könnyeb
ben és inkább formálná. A tudományt is le kell a lehetőségig minden 
szükségtelentől vetkeztetni; magában is elég nagy s mind nő ; mire 
emelni haszontalan terhet, amelyet a módi, vagy a hiú büszkeség te- 
szen reá a való kontójára?“ S hogy ne értsék félre a szavait, hozzá
teszi : „nem azt teszi ugyanez, hogy a tudomány könnyűszerűvé 
tétessék : alaposan kell a legalsóbb iskolában is tanítani és úgy, hogy 
a legfelsőbben tanítandókkal megegyezzék ; sok függ a kezdettől, 
hogy a folytatás, ha szükséges lesz, egy plánum szerint menjen, mint 
Philadelphia építése.“

Íme, milyen okosan szól hozzá, majdnem 100 évvel ezelőtt, 
Bolyai a ma is rémképen elénk meredő tantervi és 
tankönyvi túlterhelés kérdéséhez ! S a fentidézett rész utolsó 
mondatában milyen pompásan látja és juttatja  kifejezésre az egész 
közoktatás és nevelésügy egységességének feltétlen szükségességét. 
Ő, aki életében annyit tanult, s a tudományt igazán megbecsülte, 
tisztán látta, hogy épen a tudomány megszentségtelenítése és a gyer
meki értelemnek nem fejlesztése, hanem butítása következik a sok 
felesleges dologgal agyonterhelt, túltöm ött tantervekből.

3. A második pontban említettek magyarázására és erősítésére 
szolgálnak Bolyai következő megjegyzései: „Sokfélének egyszerre való 
tanulása zavart főt csinál, s nagy veszteséggel későn juthat valamire ; 
többnyire az élet legszebb része végén a summa : ex omnibus aliquid, 
ex toto nihil, az eltikkadt tűznek (vagy sokszor egy csupa szemét
dombnak) füstjével.“ Másik helyen így folytatja : „Az időből okosan 
veszteni is kell; aki mindent meg akar nyerni, legtöbbet veszít — 
cito rumpes arcúm. A henyeség nem rosszabb a szüntelen való tanu
lásnál, kimeríti ez (t. i. a szüntelen tanulás) a testet és lelket s azután
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vagy dolgozni nem tudó komor léteit, vagy lélektelen munkásságot 
mozgó halottakat csinál. A természet sem hozza meg a második 
aratást az esztendő második részében“ . „A vakációk olyan szüksé
gesek, mint a diligenciák, Mindazáltal a vakációkat is úgy kell okosan 
intézni, hogy minden tanuló úgy el legyen önkéntesen foglalva, hogy 
a láthatatlanul hintett burjánmag lelkében ürességet ne találjon.“

Nevelőemberek előtt nem szükséges semmi megjegyzést fűznöm 
Bolyainak ezekhez az aranyszavaihoz.

4. „A tanítók választassanak meg mindenek felett, ez a fő dolog. 
Legyenek fachjokra termettek és abban alapos ismeretekkel bírók, 
és annak világos előadására alkalm atosak; ennekfelette igaz vallásos 
lelkűek, kinyílt, szelíd, mástkimélő s alázatos szívűek legyenek. A 
füstösség, durvaság, kevélység, hidegség, haragtartás és tettetés a 
fejlődő Istenképe első kezdetében kitörölhetetlen mocskot ejtenek, 
mert a rosszat könnyebben fogadja el a földi természet, s elvétetni 
bajosabban engedi. Hiába mondja a tanító a jót, ha benne nincs. A 
durva tanító durva szívet formál, a kegyetlen nevelő szörnyeteg, és 
példás büntetésre méltó az ilyen.“

A nevelői példaadás kimondhatatlan jelentőségét ma sem tudnók 
klasszikusabb szavakkal kifejezni.

5. „A tanítók idejét a haza szent tulajdonának kellene nézni, amely
ben a jelenvaló és jövendő világossága teremtetik ; templom meg- 
lopása azt vele elvesztegettetni ; minden erő és idő, amelyet jobban 
lehetne fordítani, annyiban elveszett.“ És itt a hivatása szeretetétől 
égő ember szent lelkesedésével m utat rá néhány mondatban arra, 
hogy egyenesen szerencsétlenség számba megy az, hogy nálunk a 
tanító és nevelő embereket anyagi gondok is nyomják. „Mindennek 
annyi baja és oly kevés ideje van, hogy bételik, amit Seneca mond: 
A homine occupato nihil agitur. A tanító fizetése olyan legyen, hogy 
azon időt, ami a haza szent tulajdona, ne legyen kénytelen kenyér- 
keresetre fordítani.“ „Másutt expressis verbis fejezi ki a tanítókra 
vonatkozólag ezt az óhajtást. „Igen sok órát ne tanítson egyik is, 
hogy a meg nem hamvasodó gyertya jobban világítson.“

íme az az igazság, amit 1Ó0 év múlva sem értett meg a mai 
magyar társadalomnak egy jelentékeny része. Hiszen most is köz
szájon jár az, hogy milyen jó dolga van a középiskolai tanárnak, — 
napi 3—4 órai elfoglaltság s aztán hajrá, derüre-borura : vakáció.

6. ,,Mindent el kell távoztatni, ami a tanitónak s a tanítványnak 
lelkét megköti s lenyomja; a szabad áeren s jó klímában nyílik a szép 
természet, csak jói kell rendelni a körülményeket, s a zelus önként 
gyullad, a parancsolat hideg szava sohasem gyújtja meg, ahol nincs, 
sőt ami van is, inkább kiolthatja.“ Majd így folytatja: „A tanulásra 
való ösztönre nézve is legjobb volna a dolgot magát szerettetni meg ; 
a tudás kívánsága eredeti tárgy a lélekben, csak fel kell serkenteni. 
Fejteni kell azt, ami van, s önként fejlődik a mag, csak napfény s eső 
legyen, s úgy kell nevelni mindent, hogy kiki azzal, amire teremtetett, 
megelégedve legyen.“
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A fent idézettekből világosan, látszik, hogy Bolyai a legújabb és 
legmodernebb nevelési rendszerek alapgondolatát fejezi ki, amikor 
rámutat a tanulásban s a nevelésben az önkéntesség lényegére, s arra, 
hogy a nevelőnek az a feladata, hogy a neveltjében szunnyadó erőket 
felkeltse, azokat helyesen irányítsa, s inkább a nevelődésben nyújtson 
segítő kezet, mintsem erőszakosan akarjon nevelni. (Montessori, 
Kertschensteiner, a cserkésznevelés, Baden Paul stb.)

7. Nagyon talpraesett az iskolai törvényekre, rendtartásra, 
fegyelmi szabályokra vonatkozó véleménye is. ,,A fenyítékre nézve 
kevés, világos s mind a boldogság valóságára tartozó törvények legyenek; 
és azokat kivétel nélkül kell szorosan megtartani ; az indiferens tör
vény, vagy amelyet előre lehet látni, hogy meg nem tartanak, a 
többinek is elveszi szentségét. Bómának, míg Bóma volt, — kevés tör
vénye volt, — nem az volt többé, mikor sok lett.“ Aztán fejtegeti, hogy 
a gyermekkel szemben sohasem lehet túlszigorú, vagy épen bosszúálló a 
nevelő, m ert: ,,a kegyes életű tanító szelíd lelke napsütésén jó szívek 
nyílnak“ . Az nem lehet, hogy a hibáját megbánó gyermekrea „rosszaság 
pecsétjét“ üssük rá,,a világbírója kezéből kiragadva az ítélő serpenyőt“ . 
A durva bánásmódot, vagy épen a verekedést nem ta rtja  emberhez 
méltónak, mert „a természet csak egy szemérmetesség fátyolát ad, 
ha egyszer letépik, többé nincsen“ .

8. Ebben a pontban megemlítem néhány korát megelőző gondo
latát. Ő a tanulók testi és lelki fejlődését egyaránt fontosnak tartja. 
Azt mondja, hogy az iskolában az egészségtant is kellene tanítani, s 
mindenkit tájékoztatni a hazai alkotmányról és törvényről. Hangoz
tatja a reáliskola szükségességét s a tanulásra alkalmas növendékek 
idejében való kiválasztását, a gyenge tehetségűek más gyakorlati 
pályákra terelését. Azt mondja, hogy mindenkit el kell látni bizonyos, 
az életben szükséges és nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretekkel is. 
Fontosnak tartja  az érzelmi nevelést is, és hiszi, hogy eljön az idő, 
amikor a „muzsika“ is fontos tanítási tárgy lesz az iskolában. A testi 
nevelés legjobb módját az önkéntesen és szívesen vállalt, szabad téren, 
friss levegőn végzett játékokban látja.

Ezek a Bolyai Farkas nevelési alapelvei. — Hadd fejeződjék be 
ez a kis cikk magának Bolyainak a szavaival. Azt mondja, hogy a 
keresztyén embernek sűrűn kell a keresztfára gondolnia. Akkor talán 
áldozatosabb is lenne, s ez jó lenne, mert az oktatás és nevelésügy 
áldozatokat kíván. Gondoljunk Jézusra, minden nevelők nevelőjére, 
aki értünk feláldozta magát. Gondoljunk arra a napra, amikor Ö ki
szenvedett : „Ez az igaz ünneplése ezen nagy napnak, erről kellene, 
mikor legelőbb eljövend, prédikálni minden templomban, hogy ki-ki 
számot vetve magával, mondjon le bár esztendeig az őtet magát s 
együtt a hazát semmivétevő hiú fényről, vendégeskedésről, kártyáról 
s több ártalmas hiábavalóságoknak bár fél légiójáról és a mit ezáltal 
megtart, annak bár felét adja ezen célra. Az így elhomályosuló fény, 
a közégés alvása és az Isten országa szürkülete volna.“

Budapest. Ravasz Árpád,
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Variációk Apácai Cseri témája felett.
Egy diákom, lassú észjárású, becsületes, megbízható fiú, meg

hallgatta nálam a Kilencedik Szimfónia rádióközvetítését. Megláto
gatott, itt tartottam , kicsit kísérletképen. Alig mondtam neki csak 
kuriózumokat a megsüketült Beethovenről, Schiller ódájáról a zené
szek hangszerpróbálása friss zűrzavara alatt. Aztán kezdtek lefelé 
ugrándozni a megindulás kurta tőmondatai a zenében, és az én fiam 
arca megélte a kiváncsi figyelmet, a türelmet, a szeretetet, a csodál
kozást. Azóta tudom, hogy akkor egy ablak nyílt ki előtte a végtelen 
felé. Azóta kevesebb biztosat tud, az énekórákra többet kellett be
vágnia a zeneszerzőkről, s minden elporladt most azokból a fennkölt 
és szenvedélyes hitvallás érintésétől. De szent ez az újdonság, ez a 
zavar. A tanult — vagy meg sem tanult — életrajz egy eddig isme
retlen, most barátságos és tágas világgá varázslódott. A keleti mese 
pókhálós üvegéből komor és derűs szellemek szálltak ki.

Mert a magánéletben történt ez vele. Isten őrizze attól, hogy most 
pesti egyetemi hallgató korában hangverseny-habitüé legyen belőle, 
hogy tudálékosan és nagyképűen rajongjon csonkán dúdolt opera
közhelyekért. Egy egész életre ébredt benne tisztelet és egyetlen 
gondolat, hogy van egy olyan szellemi közeg, hangokkal szimbolizált 
világ, amelyet bejárnia talán egy hosszú élet megfeszített munkája 
is kevés, hiszen végtelenül különös, gondoktól nehéz. De mégis talán 
nem lehetetlen, mert egy emberen látta, hogy érti ezt a nyelvet.

A második század múlik m ár azóta, hogy a megújhodás remé
nyét a kulturált intellektus horgonyként kivetette magából először 
a népbe, azután a gyermekbe. Attól az ugartól az egészséges, romlatlan 
ethoszt várta, ettől az ártatlan, magától helyesen növekedő generá
ciótól a születendő új kort, eszmét, a generációk önmagát megújító 
váltakozását. Sodrában boldognak érezte magát jövőnek e jelen. 
Mind a kettőnek lett irodalma is, a parasztnak is, a gyermeknek is. 
Mind a kettő magára maradt, a paraszt is, a gyermek is. A 
második század múlik már azóta, s ma is még mindig ott tartunk, 
hogy egyetlen hatalmas munkaközösséggé kellene toborzódnunk, 
közfelelősségérzést kellene felráznunk a terméséért kiuzsorázott, de 
minőségben fel nem javított nép érdekében. Hát a gyermek a „jövőnek 
záloga“ ügye hogyan áll? Itt, valóban, mintha elült volna az Apák és 
Fiúk harca. Az orvosi diagnosztika előtt az étvágytalanság, a fejfájás, 
a rheumatikus fájdalmak már régen csak szimptómák, jelek, de még 
nem az ezer lehető betegség, amelyet kísérhetnek. Az apa-generáció 
felől békesség van, s lesz is mindaddig, míg a köznevelés-gyakorlat 
megelégszik a felelet szimptóma-eredményével, jó gyereknek tartja 
és ítéli azt, amelyikkel a legkevesebb baj van, azt pedig nyolc közép
iskolai év alatt sem tudja meg, hogy tanítványának a Háry János 
vagy a Fehérvári Huszárok tetszenék-e szíve szerint jobban.

Gyermekszobaként rakja-e az idősebb nemzedék a fiatalabb köré
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a jelenné nőtt m últat : Dantet és Zrinyit, Dickenst és Széchenyit, 
Mozártot és Kodályt, Dosztojevszkijt és Aranyt? Magárahagyott 
függetlenségében tudja-e élni ifjúságát, már ma a jövőjét az ifjúság?

Az ifjúság éli az ifjúságát : a sportot, a korzót, a kamaszszerelmet, 
az iskolai ,,drukkot“ , a bajtársi-pajtási barátság-pótlékot, növekszik, 
és tájékozatlan, éretlen marad önmaga céljait, környezetét, hivatását, 
politikát, kora öntudatát : irodalmat, művészetet illetőleg. S legvégül 
is csak „élettapasztalattól“ megszürkült nyárspolgárrá, felelőtlen és 
semmikért lázadó pozőrré válik.

Az apa-generáció körérakott egy kultúrából épített tantárgy
labirintust, csak maga tudja, hogy mi okból és mi végre. Adott az 
ifjúságnak egy nem kívánt ál-életet, amelyben ez magát ritkán találja 
meg, de amely mellett aztán éli a maga külön életét, mint sokszor a 
felnőttek a hivatásuk mellett a kedvtelésüket. Mindannyian ismerünk 
olyan hivatalnokot, akinek az igazi élete otthon a gonddal öszehozott 
kis asztalosszobábantelik,és büszkébb egymagakészítette kiscigaretta- 
dobozra, mint arra, hogy ő készítheti el az előkészítő statisztikát egy 
készülő reformtervezethez, fgy vannak a fiaink is. Igazi életük a sport
körben, diákügyek és fiúügyek tanácstalan és elkietlenedő zavarában, 
legeslegjobb esetben a cserkészetben folyik. Mindig elbástyázva gon
dosan az iskolától. Még akkor is, ha főmunkája a délutáni tanulás, 
ezzel megadja a császárnak a császárét, hogy szabadabban, joggal 
adhassa meg magának a magáét, magánéletének a felszabadult időt.

Ez jó volna így, ha önmagának jól meg tudná adni azt, ami őt 
megilleti. Ebben az iskolától megváltott magárahagyottságban lesz 
ő azzá, ami és aki egész elkövetkezendő életében ő lesz, én, egyéniség. 
A gondviselésen kívül egyetlen garanciát sem nyújt a ma folyó nevelés 
arra, hogy ez az egyéniség személyiséggé válik-e.

Nézzük meg, ki a diák ebben a magánéletében, a tanárok, osztály
főnök, vallástanár szemeügyén kívül, hogyan folyik az élete jól
rosszul, s hogyan kellene épen erre a magánéletre, a nap 24 mínusz 5 
órájára az eddig meg nem adott döntő hatással céladással lennünk.

Legkietlenebb a vidéki diák élete. Budapest már a plakátjaival 
is ad ösztönzést, s ha máshonnan nem, akkor a hirdetőoszlopokról 
tudja meg, hogy az első színház mindig az Opera, aztán a Nemzeti, 
a Vígszínház, tehát ezek a legkülönbek, az értékek első otthonai. 
Még azt is megtudja, hogy van Verdi és Puccini, Wagner és Richard 
Strauss. Még azt is megtudhatja, ha a feliratok alá is esik a tekintete, 
hogy ezek két különböző világba tartoznak, amelyeknek más a jellege, 
a levegője. Shakespeare-ciklusaink felkeltik benne a gyanút, hogy 
Shakespeare nem csak remekíró, akiről ő egyet-mást már hallott, 
hanem olyasvalami, ami úgy látszik magában megérdemli emberek 
napjainak a ciklusát, vele való folytatólagos törődését. Érdemes lehet 
elérni Shakespearet, nekem is adhat a hétköznapokban tartalmat. 
Aztán észreveszi, hogy üzleti vállalkozáson felül áll Pirandello vagy 
Hauplmann neve, ezek nem slágerek, íme komolyarcú emberek beszél
getéséből szabadultak felé mondatfoszlányok utcán, villamoson,
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akárhol. Nagy fektetett téglalap-plakátok úgy kiáltják pirosan-fekete 
betűk közül írók, zenészek és énekesek neveit, mint régi ismerősökét, 
akik örömünkre újra be fognak toppanni, rég várt vendégek. Példából 
ennyi is sok, de nagyobb, százezerszeres az utca bennfentes köztuda
tának hatása a fiatalemberre : könyvesboltok, történelmi épületek, 
forgószélben kavargó újságcímek, feliratok. Mindez a fővárosban. 
Vidéken? Mozi, ritkán egy színtársulat, félpengőstől tízfilléresig iro
dalom, egy kevéssé a rádió a legbővebb táplálék.

Tájékozatlan, tudatlan fiatalember akkor, amikor országos vi- 
szonylatú dolgok közé kerül. Megtámadhatják a bámulni való dolgok 
élete minden vonatkozásában és átbámulhatja pesti egyetemi éveit, 
végül ítélőerő híján a könnyen tetsző álértékeknél, Ravel helyett 
Lehárnál akad el. Vagy beleakad a munkába, és az őstalaj erejével 
szökken tudásba, de az ismeretlen nagy tájak örökre messze maradnak 
tőle, későn vagy sohasem fog arra eszmélni, hogy ő csak a műhelyben 
dolgozik, de kimaradt egy gazdag világ kincsestárából. Ismerni ilyen 
szánalmas szakembereket is a nagylátókörű elmék és szívek között. 
Pedig bizonyosan ez a legjobb s ritka eset, mert szereplője nem hang
talan vagy nagyhangú félművelt, hanem alázatos bölcs, aki talán 
egyszer egy hatalmas elmélet embertkiemelő gondolatláncolatán 
keresztül el fog jutni az ezerszínű világ kincseihez és álmélkodva, 
hódolattal fog megállni Michelangelo vagy Fra Angelico sugallata 
előtt, felismerve bennük, ebben vagy abban, küzdelmes élete egy-egy 
azonos kísérő érzését, „közérzetét“ .

A mi fiaink itt a várossá terpedt faluban szomjas föld, amelyik 
azt sem tudja, hogy van eső. Pedig hálás, ha egyszer eső éri, s feléled rá.

Az apa-generáció tagjai vagyunk mindnyájan, akikből az együtt
élés során hatás, tanítás árad a fiú-generációra, nem utolsósorban a 
tanárok is. A fiú-generáció a la tt értsük most csak a középiskolást, 
elsősorban a gimnázistát, korunkban a történelmi szellemiség örök
lésére intézményesen elszánt jelöltet. Benne sub specie aeternitatis 
együtt kell nevelődnie egy nem specializálódott fokon a tudós kuta
tónak, politikusnak, művésznek, mérnöknek, akinek a feladata az, 
hogy az örökkévaló eszmék értelmében értékké tegye az egyén és a 
társadalom életét, neki ju to tt korát. A látás és a lelkiismeret letéte
ményese, tőle függ a „rabszolgák, polgárok és katonák“ sorsa is. 
Iskolája egyetemre, főiskolára készíti elő, adja ezeknek a teljes embert 
a szaktökély átadásához.

1920-ban egy körkérdés Németországban a legkiválóbbaktól 
véleményt kért arra nézve, hogy a gimnáziumi nyelvi tanítás —■ mivel 
ez öleli fel a léleknek a nemzeti kultúrához való hozzáalakítását első
rendű feladatként — nem inkább volna-e költők, nyelvművészek fel
adata, mint filológusoké. A körkérdés kísérőlevele szerint nem egyes 
eseteken, szimptómákon kell tantervileg segíteni, hanem a szellemen. 
Nemesebb lelkületű életformára van szükség, az átélés és alkotás 
szenvedésére képes és azt vállalni tudó tanító- és tanulógenerációra, 
nagystílű, idealisztikus életformára. Thomas Mann válaszában nem
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a filológusoknak tudta be a hibát, hanem a hivatalnokoknak, azoknak, 
akiknek az életében a klasszikus műveltség nem nyugalom, magános 
órák kedvteli foglalkozása, valami derűs idealizmus, tisztán világosodó 
öncél, hanem megbízás, tekintély, kötelesség, szolgálat, karrier. Méltó
sággá és kenyérréprofanizálódotthumanitás. A,,Buddenbrooks“ iskola
jelenete is ezért a mondanivalójáért lett annyira lidércnyomássá az 
olvasók, a volt szenvedő alanyok számára. Szerinte a tanárnak fél
annyi munkát és három annyi fizetést kellene kapnia, hogy paeda- 
gógus tehetségében friss, iskolázott ember maradhasson, a költők, 
művészek, tudósok, vezérek barátja. Társadalmilag polgári tekintélyt, 
magasabbrendűséget jelenthessen, kedvtelésének élhessen, kedvtelése 
pedig a kultúra élménye legyen.

Az élet-ifjúságról, a magavágású fiatalemberről Francois Mauriac 
adott lelkiképet 1927-ben a „Neue Rundschau“ számára. Nem mun
kásifjúságról szól, mert ezt már hamar a születése után megöli a rab
szolgamunka, a nélkülözés. Nem is a polgári életre adottakról, mert 
ezeket is megöli hamar valami : a felnőttek szokásai, hagyományai, 
a koravénség. Hanem azokról, akiknek szabad, magukválasztotta 
munkára van tétlen idejük, akik olvashatnak, szórakozhatnak, s mind
ebben változhatnak, alakulhatnak. Gorkij visszaemlékezéseit hozza 
fel annak igazolására, hogy milyen nehéz dolog volt a lélek tüzét meg
őrizni a munkásfiú körülményei között. Akik a kettős kizárás után 
bennmaradnak, azok a mi feljavítandó fiaink.

Rajtuk a gimnáziumi tanterv szerint szerencsére nem rontott 
sok bifurkáció. Németországban a rokon iskolafaj csúcsa kettéválik 
szellemtudományi és természettudományi tagokra. A mi gimnázis- 
tánk műveltsége nem specializálódik még annyira sem : neki nem kell 
lemondania semmiről sem, minden út nyitva még előtte, nem dönt 
egy rész javára. Elaprózás, egy darab birtoka helyett előtte van az 
egész bősége. Az egész gazdagsága volna előtte, ha nem tanulnivaló- 
nak, „anyagnak“ hívnák, hanem volna eleven, csillogó, önmagukat 
megkíván tató csodák és furcsaságok vására. Nemcsak a népiskolában, 
hanem a 16 éves gyerek osztályában is „játszva“ kellene tanítani. 
Nem a könnyebbsége kedvéért, hanem azért, mert az ember csak 
játékból, kedvtelésből képes nagy erőfeszítésekre, ha veleszületett 
ösztönének jókedvéből foghatja a vitorlás ázott, hideg, drótfonat
kemény kötelét órákig megmerevedő marokra. Kötelességből, parancs
szóra, de biztatásra se mennék magam se viharban bőrig ázni a vissza
riasztó hullámokra. Kedvtelésből igen. Nem lehet ilyen kedvteléssé 
tenni a tanulás „munkáját“? Nietzschének igaza volt, hogy hazug
ságnak bélyegezte „A munka szent !“ szólamát.

„Inkább pathetikus létet, mint csendet!“ Mondja André Gide 
a „Nourritures terrestres“ lírai életbölcseletében. Azt az életben, az 
együttélésben, a tanulásban-tanításban is. Idézi Alfréd de V ignyt: 
„A szép élet nem más, mint ifjúkori ábránd, ha valóra válik a férfi
korban.“ A tizenhat-tizennyolc éves embernek a férfikora ott kísért 
sejtelmes álmaiban. A felbukkanó vágyak az élet közelgő valóságait
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jövendölik, s egyet kell csak tennünk, amit Hölderlin ajánl: „Was das 
Leben uns verspricht, das sollen wir dem Leben halten.“ Ma, száza
dunk harmincas éveiben kissé van biztosítva, hogy az ilyen álmok rá
találjanak kisvárosi diákjainkra. Hogy mik azok az álmok, azt csak 
az alakult, történő történelem szabhatja meg és konstatálhat ja, lévén 
azok valóban a megjósolhatatlan jövő önalkotta eszközei.

Ha André Gide felrója, hogy kevés olyan kortársa van, aki hfi 
maradó ifjúságához, nekünk kevesebb az olyan kortársunk, akinek 
volt ifjúsága. Jóravaló, mégsem kapja meg úgy, ahogy élni tudna vele.

Rendkívüli tulajdonságok vannak benne. A sporttal testét Őrzi, 
izmait kidolgozza, s értük lemond a kicsapongásról, még a régiek 
alkohol- és cigarettaélvezetéről is. Őrzi szépségét és fölényes erejét, 
mint Narcissus. A „soffőrtípusa“ pedig épen merész és megbízható, 
vállalkozik és kockáztat. Érdekfeszítő, teljesítményszerű cél szolgá
latába szívesen be is szerveződik. Az adott szó, a titoktartás, a becsü
let, a szemérem becses a szemében. Baráti bizalmában az intelligen
sebb itt is elmondja gondolatait a szenzibilisebbnek, ez benyomásait, 
sejtéseit annak. Csak egy dolog van meg már alig, ami megvolt a 
„Faux-monnayeurs“ fiataljaiban, Mauriac fiatal barátaiban : a barát
ság mérlege többnyire egy-egy könyv volt, amit egyedül nem tudtunk 
eléggé szeretni, egy-egy színházi előadás, amit együtt néztünk meg, 
valami addig ismeretlen zene, új filozófia. Minden barátság magával 
hozta egyikben vagy másikban a növekedésünket. „Egyik a Kara- 
mazoV-testvéreket adta kölcsön, másik Ravel Szonatináját fedezte 
fel számomra, a harmadikkal egy Cézanne-kiállítást látogattunk meg, 
és á szemeim tágra nyíltak, mint a vakon születettéi, amikor látni 
tanul.“ A bizalmas együttélésnek ilyen mélyre vésődő élményei 
szövik szilárddá az ifjúság szervezeteit is. Ha a szervezet laza, akkor 
bizonyosan egyéntől egyénig nem volt gyarapító, nevelő sugárzás. 
A gyerek önző és hálás, épen testi-lelki fejlődésének ösztönösen 
tudott fontossága folytán.

Sok helyen a cserkészet a legrangosabb, kétségtelenül a leg
tökéletesebb „mellékutca“, a fiúk egész alkatát felvevő életforma. 
Ilyen helyen van legalább egy forma, amelyben egyfelől őszinteség, 
bizalom, másfelől másfél lépésnyi közvetlenség, azonos öltözék, tábor- 
demokrácia lehetővé teszi a kölcsönös hitelt. H ite l: a középiskola 
hiába kapacitált, hogy Jósika kedvéért olvassak el egy Walter Scott- 
regényt, hanem Szabó Dezső egy csípős megjegyzésétől nekiláttam 
Balzacnak, hogy ne tartozzam azok közé, akik a Rücksackkal téveszt
hetik össze.

Aki ismeri egy közepes, de iskolai készültsége miatt kény
telen-kelletlenül leérettségiztetett gimnázista lelkialkatát, s azt, 
hogy vidéken az ilyen nem üt ki a többi piaci helypénzszedő sorából, 
Pesten a nagyon átlag jazz-dobosok közül, annak éreznie kell, hogy 
ezen csak szellemváltoztatással lehet segíteni, bármennyire is keve
sebbet látszik mondani a „szellem“, mint a „módszer“ . A magán
életben kell varázslattá, gyönyörűséggé lennie a betűnek, a köteles
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ségnek. Elég Kruif könyveit elolvasni, s minden erőteljes, lelkes 
teljesítményről bizonyos, hogy autodidaxis eredménye. A tanító
munka végső eredménye nem is lehet más, mint az autodidaxis ösztön
zését felkelteni a tanítványban. Keresse maga személyiségét, művelt
ségét, ítélőerejét, ismerjen rá megfoghatatlan egyéniségére, amely 
fiatalságának ebben a második tizedében teszi fogékonnyá minden 
iránt.

A mi vidéki fiainkat nem kell félteni az „entellektüell“ kultúr- 
mániától. Erőslelkű, nyers, rakoncátlan mindannyia annyira, hogy 
kibírja a beoltást és termésnek induljon. „Lelkében Petrarca dalolt, 
S keltek újféle magyar zenék. Álmodott, álmodott a diák.“ Nem 
az európaian magyar terminológia követeli-e ezt így?

A szellemtudomány dolgai eleven lelki tartalommá tehetők, 
a természettudomány élménnyé, mind új dallamok a sivár hétköz
napokon. A jövő fizikusa már most csodálkozzék egy kvantum- 
elmélet szédítő átlendülésén, orvosa a hormonok óramű-egyensúlyán, 
művészét ejthesse meg Gauguin trópusi paradicsoma, válasszon, titok
ban jegyezze el magát a csodák egyikével, amelyek között kalandozhat. 
Ha a képzelete indult meg, akkor nem életpályák, hanem tartalmak, 
tárgyak között fog az érettségi után választani. A pályaválasztás nem 
kenyérkereseti kérdés lesz, nem is pszichotechnikai alkalmasság
kérdés, hanem bizonyságtétel arról, hogy van-e bora, mámora, el
szántsága, szeretete valamihez. Schuberték nem teremtettek exzisz- 
tenciát maguknak, Demosthenes sem volt alkalmas a szónoklásra.

Idelátszanak Apáczai Csere János, a gyulafehérvári és kolozsvári 
féltékeny professzorok, barbár diákok, a felháborodás és a hívek 
lelkesedése. S a holt professzor szellemét idézik Ady ígéretei és átkai.

A tanulók forradalmian lelkes szellemi megmozdulására már van 
példánk: Vajthó Lászlóék, tanár és diákok kiadták kritikai tökéletes
séggel régi magyar írók műveit. Nagyobb körre átragadva az ilyen 
diák-jókedvből fakadt kezdeményezés a magyar gimnázium „aka
démiai“ fiatalságának szellemét, életformáját, magános időtöltését, 
munkaszobája csendjét, baráti beszélgetését átminősítheti.

Nem reform kell. A mi régi iskolánk jó, s a legrégibb volt talán 
a legjobb. Olyas valami kell, amit a leggondosabb exaktsággal sem 
lehet másnak nevezni, mint szellemnek, új légáramlásnak, Reform 
volna az, ha az ó-kút kőkáváját restaurálnánk, egészítenénk ki. Élet 
volna az, ha a régi kutakból a víz, az élő víz bugyogna újra gazdagon. 
Reform volna az, ha az eddig szárazon felszolgált fűrészport szakács- 
művészettel felkörítve vagy doktor-bácsi ügyességgel akarnók be
adni egészséges gyereknek. Élet, ha kertjeink és Dél gyümölcseit 
adjuk nekik ezentúl étvágyat keltő szépségükben, frissen, csalogató 
illatukkal, színükkel. A renaissance útja először egy új fölfedezés felé 
visz : a gyerek spontán leikéhez. Űttörés még nem látott, ismeretlen 
kontinensen. Bizalmuk, hogy a két generáció között világos helyzet 
teremthető : megvilágosodás a két ellentett pólusú szénszál ívlámpa- 
fényé.ben a kultúra elektromosságából és a közelségből.
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Parzival sorsa is, a Gral-lovagkör sorsa is azon fordult meg, 
hogy a gyerek teszi-e fel a kérdést arra, amit megtudni egyértelmű 
volt a megoldással. Csak az a bizonyos önkéntelenül felvetett kérdés 
teheti a kalandos fiút férfifeladat hősévé. Iskolánk alaptévedése, 
hogy nem a fiúk zaklatnak bennünket kérdésekkel, mint mindenre 
kíváncsi kisgyerek az a p já t : mi ez, miért, miért, miért, hanem mi 
kérdezünk tőlük. Ha ellenben ámulatba ejtette fiunkat egyszer a 
tanárra bízott dolog, akkor személyes ügyévé is lett, s érte fontosnak 
tartja  az utánajárást.

Nagykőrös. Körmöczi László.

A  kirándulások a tanítás szolgálatában.'

„A szabadban való tanítást mind a természetrajz, mind a föld
rajz és történetben meg kell valósítani.“ A német pedagógusok 
gyűlése mondotta ki ezt már 1900-ban. A határozat azonban csak 
jelszó volt, melyet azután lassan elfelejtettek. Ugyanez történt Junge 
Frigyes elveivel is, aki azt ajánlotta, hogy az „életközösség“ megfigye
lését tegyük az oktatás középpontjává. De hiába, az életközösség, 
az élet megfigyelése még ma is kevés iskolát köt le. A tanulók meg
tanulják a megállapításokat, amit a tanteremben vontak le — 
elméletben, a nélkül, hogy maguk a tanulók látták volna a kísérletet, 
az életet, tehát megfigyeltek volna. Junge, a kiváló pedagógus, 
leikével sejthette ezt előre, mert könyvében az „Előszó“ nyolcadik 
lapján ezt m ondja: „A ,Dorfteich1 csak azt akarja megmutatni, 
hogy miként tárgyaljuk általánosságban az életközösségeket, de 
világért sem tankönyv az én művem, a tankönyv maga a nagy ter
mészet.“

„A szabadban való tanítás“ jelszava tulajdonképpen segély
kiáltás volt, hogy a földrajzot és természetrajzot a régi iskolák sal
langjaitól, a könyvből való „magolástól“ megszabadítsák. A termé
szetrajzban és földrajzban a könyvből való tanulást legjobb volna meg
tiltani, mondotta Schilber dr. a német tanítók és tanárok 1900-i 
gyűlésén. Mindent életben, a szabadban mutassunk be, kísérletezzünk, 
s ha ezt nem tehetjük, akkor se magoltassunk, hanem olvastassunk 
és beszéljük meg élményeinket, tapasztalatainkat. A tanulónak ilyen 
módon nemcsak földrajzi, növénytani és állattani gyűjteménye lenne, 
hanem benne élne a természetben és megtanulná a természet, az 
élet egyetemleges szemléletét. E miatt és a honismeret, a szülőföld
ismertetés érdekében sürgetik olyan sokan a kirándulásokat és a 
szabadban való oktatást.

De hogy még ma is rá kell mutatnunk a kirándulások, a szabad- 1 * 3
1 V. ö. Bánkúti (Böhm) D^zső : A tanulmányi kirándulások. (Az Orsz.

Ev. Tanáregy. Évkönyve, 1935. 30. laptól.)
3
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ban való tanítás pótolhatatlan értékére, azért azok a külső nehéz
ségek a hibások, melyekkel az ilyen kirándulásoknak meg kell küzde
niük, nem pedig az, mintha a kirándulások értéke csökkent volna 
a pedagógusok előtt, vagypedig talán a kirándulások keresztül
viteléhez szükséges komoly kísérletek hiányoztak volna. Már Müller 
Hermann, a természet- és földrajztanárok nesztora,.kinek 1865-ben 
a lypistadti reáliskola értesítőjében megjelent tanterv-vázlatát több 
porosz iskola elfogadta és megvalósította, a természet-és földrajz
tanítás lényeges részének tarto tta  a kirándulást. 1879-ben meg
jelent igazoló-iratában azt mondja : „Miután az a tanítás föladata, 
hogy az élő természet, a növény- és állatvilág, azután az emberek 
élete, meg lakóhelyük : a Föld iránt felkeltse az érzéket, elenged
hetetlenül szükséges megfelelő kirándulások rendezése.“

Flatt Róbert 1904-ben már a „rendszeres osztálykirándulásokat“ 
hangoztatja. „A szabadban való tanítás“ c. munkájában2 olvassuk: 
„Ha a tanuló csak a tanteremben veszi tudományát, és nincs alkalma 
arra, hogy környezetét az iskolán kívül is figyelmesen megszemlélje, 
úgy az ott kitűnő tanulók az élet küzdelmeiben szánalmas ügye- 
fogyottságot árulnak el, míg az elméletben tehetségtelen, de gyakor
latias érzékű, ú. n. „rossz“ tanulók a „jelesektől“ elragadják a pál
mát. Ezért arra kell törekednünk, hogy a gyakorlatiasság, a munkál
tatás, az össztevékenység elvét alkalmazzuk. Erre pedig seholsem 
adódik jobb alkalom, mint a szabadban, a hamisítatlan természetben, 
ahol a gyermek a való igazságot látja, nem pedig a mesterkélt színpadi 
fogásokat. Nagy nemzeti és emberi hatások vannak elrejtve ebben a 
kérdésben, ezért mindnyájunknak közre kell munkálnunk, hogy ki
küszöböljük a szánalmas szótanítást. A mai munkáltató-tanítás, 
ha nem külsőségekre törekszik csak, megvalósíthatja ezt.

Hányszor halljuk, hogy egyes tanulók, mintegy belső ösztönből, 
ki akarják magukat vonni egyik-másik tanáruk vezetése alól. Ilyen
kor mindig érdemes volna megvizsgálni, mi az oka a tanár és tan ít
vány közti eltávolodásnak, sőt elidegenedésnek. A közös munka a 
tanteremben, a kísérleti teremben, a szabadban mindig közelhozza egy
máshoz a tanítót és tanítványt. A tanuló bepillant oktatója lelki vilá
gába, emberi egyéniségébe, viszont a tanító, a tanár is rájöhet, hogy 
némelyik tanulóról nincs egészen helyes ítélete, végül a friss levegő, 
napfény, kék ég, remek táj emelkedettebb hangulatot, a közös meg
beszélések, megfigyelések és fáradalmak, gyaloglás, társalgás, együtt- 
ebédelés a kiránduláson stb. bajtársias érzést, szociális együttélést 
teremtenek. Mindezt csak óriási munkával érhetjük el a tanteremben. 
A szabadban való munkához és a kiránduláson emberileg közelebb 
férkőzhetünk a tanulókhoz, kiváló tulajdonságaikat, de a  hibáikat 
is jobban megismerhetjük, megítélhetjük, mint a hagyományos 
felelések és vizsgák révén.

A tanár és tanítványok közti szabadabb érintkezés nevelő hatását
2 Der Unterricht im Feier auf der höheren Schulstufe. Frauenfeld 

Huber et Go. 1908.
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már rég hangsúlyozzák a pedagógusok, ahogy Diesterweg is mondja : 
„Csak akkor érzi magát a tanuló boldognak, ha észreveszi, hogy a 
tanár ismeri az ő tulajdonságait, kiválóságát figyelembe veszi, 
fogyatkozásait elnézi. Mily könnyen elérhetjük ezt sétákon, kirándu
lásokon és a tanuló milyen hálás ezért a vele való foglalkozásért. 
Tapasztaltam, hogy a kirándulásokat követő órákon meghittebb a 
hangulat.“

Sokan a kirándulásokkal együttjáró etikai és szociális jelentőséget 
annál inkább hangsúlyozzák, mert a legtöbb nyelvész csak az iro
dalmi és történelmi oktatás etikai hatását óhajtja elismerni. Kétség
telen, hogy a történelem- és irodalomtanításnak fontos a feladata : 
megtanít emberi dolgokat emberileg megérteni. De mennyivel töb
bet tanít az emberi dolgokról a természettudomány, azután a föld
rajz, mint alkalmazott természet- és embertudomány, éspedig nem 
szóval, hanem élő példákkal, miközben az ember az emberrel, a tanító 
a tanítvánnyal személyesen érintkezik. Éles szavakkal fejezte ezt ki 
dr. Dáhnhardt igazgató a lipcsei Miklós-iskola 400 éves jubileumán : 
„Az önzés elleni küzdelem, az eszményinek való örvendezés ma a 
legfőbb nevelőhatások közé tartozik. De sem tanterv, sem szabály 
nem alkalmas erre, csak a barátság és jókedv. Ennek eszköze a 
kirándulás, a közös dal, játék, ez annyira szükséges a mi tanítóink
nak, mint a falat kenyér, hogy megértsék, mit kell tisztelniük és 
ápolniok.“

Nyilvánvaló, hogy a tanár és tanítvány közti bizalom ápolásán 
kívül a hazaszeretet fejlesztése is feladata a szabadban való oktatás
nak. „Bacon és Comenius óta minden iskola tudja, hogy nem a 
könyvekből kell tanulni, hanem az égből és földből, tölgyből és cser
ből.“3 Igen sokan a hazaszeretet felébredését, a szülöföldismeret 
ápolását a természettudományok, az igazi földrajzi ismeretek el
terjedésével és felvirágzásával hozzák összefüggésbe.

Idetartozik az esztétikai érzék fejlesztése is. Az emberek a legtöbb
ször csak gyönyörködnek a hegyekben, sokszor a divat, a szokás 
viszi őket a hegyekbe, vagy legújabb divatú sportruhájuk bemutatása, 
de kevesen tudják megmondani, hogy milyen kövekből, kőzetekből 
van felépítve az a hegység, melyet izzadva bár, de mégis csak meg
másztak. Az is oka lehet ennek, hogy az emberek még ma is egymást 
kizáró dolognak tartják  a tudományos ismeretet és esztétikai gyönyör
ködést. Pedig már Leonardo da Vinci megcáfolta e z t ; az ő hatalmas 
művészete mély természetismereten nyugszik. A kiránduló, a ter
mészetjáró se higyje, hogy a természet szakszerű tanulmányozására 
korlátozza tán a benne való gyönyörködést és elmélyedést.

Ezt a megértést a serdülő ifjúságban felébreszteni, azt a termé
szet éles, de elmés megfigyelésére buzdítani, megmutatni, hogy miként 
hozható összhangba a szép és fenséges a természetben a természet 
szigorú törvényszerűségével, miként él a nép, hogyan kapcsolódik 
foglalkozása, települése, múltja, története a földhöz, a föld kincsei
hez, a földfelszín adottságaihoz stb. — ez mindenesetre egyike a

3 »
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természetrajz és földrajztanítás legjelentékenyebb feladatainak, 
főleg a szabadban való oktatásnak. Azt se felejtsük azonban, hogy a 
nép életét, a falvak, városok kialakulását alig magyarázhatjuk meg 
a történelem ismerete nélkül.

A természetre való nevelés humanisztikus feladatát abban 
látjuk, hogy az ifjúságot bevezeti a természet szépségeinek, a nép 
életének és gazdálkodásának benső megértésébe. Meglátja a diák 
a természetben a remekművet, de egyúttal az élővilág életterét, az 
ember munkálkodásának színhelyét is. így a természetben nemcsak 
üres gyönyörűséget keresnek és találnak, hanem olyan keretet, 
ahonnét az ember, mint lelkes lény, iparkodik kiemelkedni és ameny- 
nyire lehet, a természet, a Föld urává lenni. A természetben való 
járkálás, a város életének, gyárainak, utcáinak ismerete, a falu 
életébe való bepillantás, amikor látják, mint szánt, vet, arat, szüre
tel, erdőt írt, leszáll a bányába a dolgozó ember ; mint pihen, mulat : 
születésnél, lakodalmon, temetésen, vásárokon stb. a mi népünk, 
akkor nem elképzelt, hanem a való világba vezetjük be tanulóinkat. 
Ez a kép nem lesz mindig népszínmű, sőt attól messze eltér, de fel
tárja legalább erényünket és hibáinkat, mintegy tükörben, meg
látjuk a magyarság mai a rcu la tá t: örömét, bánatát, küszködését, 
szenvedését egyben.

A természettel és a benne élőkkel: növényekkel, állatokkal és 
emberekkel való foglalkozás világosan látó és cselekvő embereket 
nevel. S ha ez a való életre való nevelés sikerül, egész lelkivilágunk 
átalakul, szellemi világunk gazdag ismeretekkel gyarapszik.

Hogy miként kell kirándulásokat rendezni, arra nézve gazdag 
irodalmat találnak érdeklődő kartársaink. Bár alig akad pedagógus, 
aki ellenezné a kirándulásokat, még ma sem kapcsolódtak be telje
sen mindenütt oktatásunkba. Először is nem mondhatjuk — minden
kire nézve — könnyűnek és élvezetesnek — amint talán némelyek 
hiszik — az ilyen kirándulások rendezését. Hogy „gyönyörű
séget“ találjunk az ilyen kirándulásokban, ahhoz szükséges a fiata
los jókedv természetes megértése, mely (jókedv) néha meglehetős 
neveletlen alakban nyilvánul meg a nélkül, hogy megróható szándék 
lertne az alapja. Azért élesen meg kell különböztetni az ártatlan élet
örömet és a büntetendő engedetlenséget. A kirándulások vezetőjének 
tehát erős idegekre van szüksége. „Aki — mondja Landsberg —, 
olyan megcsontosodott iskolamester (Schulmeister), hogy a fiatalos 
jókedvet büntetendő cselekménynek tartja, az maradjon otthon.“ 
Nem mindenki való tanárnak, de még a tanárok és tanítók sem 
alkalmasak mind kirándulások vezetésére.

Ugyanígy vagyunk a mezőgazdasági károkat és a baleseteket 
illetőleg táplált aggodalmakkal is. Mindegyik megeshet. A legjobb 
akarat mellett sem lehet ott a vezető minden gyerek mellett és csin
talan, rakoncátlan, meggondolatlan diák mindig akad. De ha tanuló
inkat csoportokba osztj uk, és nagy létszámot nem viszünk magunk
kal, sohasincs nagyobb baj. A rend semmiesetre se legyen pedantéria
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csupán. Amelyik tanárnak a tanulók engedelmeskednek a tanterem
ben, annak kint sincs nehéz dolga, főleg ha a fegyelem szereteden és 
tiszteleten alapszik.

Mindig határozott céllal menjünk a természetbe, a mezőre, 
rétre, erdőbe, a faluba, tanyákra, gyárakba, vagy máshova, vagyis 
tanítványaink ismeretkörének tágítása, begyakorlása, elmélyítése 
vezessen bennünket. Ismerek német iskolát, ahol már 30 -40 éve 
az órák felét, egyes osztályokban kétharmadát a szabadban tartják. 
Ugyanezt láttuk Svájc-ban a glariseggi Landerziehungsheim-ban. 
De kevés iskolának van olyan hatalmas kertje, gazdasága, alkalmas 
környéke, hogy ott mindent tud majdnem szemléltetni. Ilyenkor 
csak a kirándulások segítenek ki bennünket. Ha azonban ritkán van 
kirándulás, akkor a tanulók figyelmetlenek, mert újság előttük a do
log. A kirándulás ne tartson sokáig, mert akkor szétforgácsolódik a 
figyelem.

A gyakori, de rövidebb kirándulások előnyösebbek, mint a ritka, 
de hosszú ideig tartók, mert még a felsőosztályos tanulók felfogó
képessége is csökken hosszabb gyaloglások után. Ha ugyanazon a 
napon túlgyakran változnak a benyomások, a megfigyelések nem 
kapcsolódnak helyhez, összecserélődnek az emlékezetben, és lassan
ként elmosódnak, amivel az egész kirándulás elveszti a célját. A tanu
lók tanuljanak kint a szabad természetben. Amint Mühíberg írja, a 
tanuló tanuljon meg megfigyelni, a megfigyelteket osztályozni, 
összehasonlitani és az eredményt feldolgozni.

A szabadban való megfigyelést mindig előzze meg az iskolában 
való gondos előkészítés. A gazdaságföldrajzi, néprajzi nagy anyagban 
a sok növény és állat között eltéved a gyermek, tényleg nem látja 
a fáktól az erdőt, hacsak mi nem szorítjuk a kellő térre és korlátok 
közé. Ha minden fontos gazdasági növényt, ha az összes talaj féle
ségeket begyüjtjük kis diákjainkba egyetlen napon, semmit sem 
segítettünk. Lassú, alapos, lépésről-lépésre haladó tervszerű munka 
vezethet csak sikerre, amikor a megfigyelések eredményeit, a látot
takat fel is dolgozzuk és agyunkba is raktározzuk. Ezért útközben 
jegyzeteket csinálunk, rajzokat készítünk, fényképezünk stb., stb.

Nem kell talán hangoztatnunk, hogy a szorgalmi időben tanterv- 
szerűen rendezett kirándulásokon lehetőleg minden diáknak részt kell 
vennie az osztályból. Kötelezővé azonban csak akkor tehetjük, ha a 
tanulóknak a kirándulás semmi költséget sem okoz. Ilyenkor szülői, 
sőt orvosi bizonyítvány nélkül senkinek sem szabad elmaradni. 
A jó tanárnak nem kell kényszeríteni erre senkit, vele szívesen 
elmennek a tanítványai: De magukra a tanulókra nem bízhatjuk 
a kiránduláson való megjelenést, vagy meg nem jelenést, sem őket 
nem küldhetjük el egymagukban kirándulásra, mert a kirándulás 
oka és célja a megfigyelés. Ezt pedig tanári vezetés nélkül a tanulók 
egymagukban rendszerint nem tudják elvégezni.

A kirándulók számát illetőleg is eltérnek a vélemények. 20—25— 
30f sőt egyesek 40 tanulóról beszélnek. A rendes szám 20 tanuló.
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Kisebb csoporttal kényelmesebb a munka, viszont az sem ajánlatos, 
hogy az osztállyal két részletben ránduljunk ki.

Némelyek csak a felsőosztályos tanulókkal szeretnek kirándulni, 
mert szerintük a természet jelenségei, a föld titkai, a nép élete, a 
gazdasági élet rejtelmei sokkal bonyolultabbak, semminthogy azo
kat a 10—12 éves tanulók megérthessék. Pedig nem lehet minden 
ismeret megszerzését a középiskolákra és azoknak is a felső osztá
lyaira hagyni, hiszen végtelen sok olyan ismeret van, amit már az 
alsóbb osztályokban el kell sajátítanunk. Vagy talán a kisebb tanuló
kat csakis elmélettel kell megtömnünk? Hisz akkor csak légvárakat 
építünk minden természetes alap nélkül. Alsóbb fokon sokkal több
ször kell kirándulnunk, mint a középiskolák felső osztályaiban, ha 
életre és munkára akarunk nevelni. Az elem isták is már ott kint a 
szabadban ismerjék meg az életet, a va’3 természet igazságait. 
Áll ez a földrajzra, néprajzra, növény- és állattanra, földtanra, az 
emberi településekre stb. egyaránt. Természetes, ami nem illik bele 
osztályunk anyagába, azt nem tárgyaljuk. Az időjárás mindig bizony
talan, de a helyet előre meg kell választanunk. A fiatal tanárnak 
eleinte szabad délutánjait fel kell áldoznia, hogy áttanulmányozza és 
megismerje működési helye földjét, talaját, növény- és állatvilágát, 
települését, a község kialakulását, történetét, a lakosság életét, 
szóval otthon kell lennie a szülőföldismeretben minden téren. E nél
kül a tanítványok igen sokszor kényelmetlen helyzetbe hozhatnak 
bennünket kérdéseikkel.

A német iskolák természettudományi tanterve már 1908-ban 
kimondja, hogy „rendszeres iskolai kirándulások teszik az összes 
földtani, földrajzi és biológiai oktatás kiegészítését, mert csakis így 
lehet az élővilágnak (tudós nyelven biosphaera) a talajtól való füg
gését megérteni. Kisebb helyeken a tanórákkal kapcsolatban nehéz
ség nélkül rendezhetünk rövidebb kirándulásokat. Nagyobb városok
ban azonban, kivált a fővárosban csakis villamoson érhetünk el 
megfelelő helyekre (hegy, erdő, rét, patak, forrás, városszéli telep 
stb.). Más a célkitűzése Budapesten a várbeli iskoláknak, mint a 
Kelenföldön, Kőbányán, Rákosváros, vagy a Lipótvárosban levők
nek. De ki kell mennünk a szabadba (Városliget, kisebb-nagyobb 
parkok, az utcák fái stb.), nem azért, hogy nyalábszámra gyűjtsük 
a növényeket és gyilkoljuk az állatokat, elrettentsük magunktól 
az embereket, sőt hogy lássuk a gyárban, műhelyben, a kertekben, 
szántón, réten verejtékező dolgozó magyart. Alsóbb fokon az alak
tani, rendszertani, biológiai viszonyok, felsőbb osztályban már az 
élővilág háztartástana (oikológia, etológia) érdekel inkább bennün
ket. A földtani, földrajzi, biológiai és emberföldrajzi ismeretek teljes 
birtokában tudjuk csak megrögzíteni és elmélyíteni a honismeretet 
és tudatossá tenni a hazaszeretetei, amikor a szívünk-lelkünk össze
forr szülőfalunkkal, városunkkal, sokat szenvedett szegény hazánkkal.

Hogy ki mikor menjen a szabadba, a nagyváros különböző 
részeibe, azt a helyi tantervhez alkalmazva, mindenki csak iskolájára
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való tekintettel állíthatja össze, éspedig az iskola jellegéhez és foká
hoz mérten 4—8 esztendőre elosztva.

Meg kell emlékezni a kirándulások anyagi oldaláról is, mert 
minden ideálizmus mellett sem követelhetünk csak a tanférfiaktól 
ingyen munkát. Minden munkás megköveteli és megkapja már az 
őt megillető bérét, ezért nem lehet kizárni ebből az iskola munkásait 
sem. A kirándulásokat is vagy be kell osztani a rendes óraszám kere
tébe, vagypedig külön kell őket díjazni, amint az külföldi (amerikai, 
angol, német) mintákra lassan nálunk is kezd meghonosodni.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

BELFÖLDI ÉS K Ü LFÖ LD I LA PSZEM LE
A külföldi középiskolák tájékáról.* 1
1. Egy különös horatiusi emlékünnep Genfben.
Különös és eredeti, mert a mi It évben lezajlott sokféle ünnepség közt 

sem nálunk, sem a külföldön nem akad párja. A latin tanulmányok Párizsban 
székelő köre, otthonán kívül, Genfben, az ott működő testvér-egyesülettel 
karöltve rendezte a nevezetes évfordulót. Gallusok és helvéciusok (nekünk 
szokottabb néven : helvétek) ritka testvéries összefogással közösen ünnepelték 
a római latin anyának világhírű gyermekét. Az ünnepély, a horáciusi anya
jegyű „utile cum dulci“ jelig" alatt folyt le ; amennyiben a komoly részt, 
horáciusi modorban rendezett víg lakoma, vagy inkább villásreggeli: „prar,dilim 
Horatianum“ követte. Előzőleg bárom előadás volt. Mindegyiken sok szépet és 
újat összehordtak a becsvágyó tudósok, ha ugyan lehet egyáltalán újat 
mondani olyan íróról, akiről már az elődök, nem ldsebb jóakarattal, mindent 
elmondottak. Elmondták ömlengő bőbeszédűséggel : milyen hű volt önmagá
hoz, mily következetes eszthetikai elvéhez (ridendo dicere verum) ; ritmikája, 
metrikája mily bűvölő hatással zeng mai olvasójának is a fülébe ; vallásos 
nézetei meg becsületére válnának egy keresztyén bölcselőnek ; szóval minden, 
de minden, a nap megdicsőült és dicsőitett hőse körül, annak személye, köl
tészete, kivált világra szóló irodalmi hatása körül forgott.

A horáciusi stílusban tartott reggeli ebéd, egy előkelő genfi vendéglőnek 
„triclinium “-szerűen átalakított szabad tornácán folyt le, a tó vizére és a túl 
rajta messze távolban kéklő hegyekre nyíló remek kilátással. Az utolsó ízéig 
alkalomszerű étlapról, a jól ismert szabinumi házikó barátságos képe inte
getett nyájas biztatással a fürkésző vendég felé. Az egykor Mécénásznak 
kínált ételek szinte sóvárogtak a fogyasztó szeme elibe kerülni és az ő ínyére 
méltónak találtatni, noha a gazdához illő igénytelen, egyszerű külsejükön 
mindnyájan ott viselték az „aurea mediocritas“ kétségtelen horatiusi bélye
gét. Dús választékukban csakúgy dúskálkodhatott a válogatós vendég. 
Rómaias szólás szerint „ab ovo usque ad mala“, tojástól az almáig (elejétől 
végig) (hettr. Élükön legelői feszengett a „cognata Pithagorae“ néven meg
örökített jóféle bab (nyilván a pithagorási előkelő atyafiság tudata szította 
benne a tolakodó bátorságot).

Utána gurult előre a frissen szedett borsó, a kövér ágakról imént szag
gatott olaj-bogyó, aszalt szőlő, füge, a fojtó illatukkal mindenüvé befurakodó 
hagyma és zeller (klasszikus eredetüktől kapván erre vérszemet) ; asztal köze
pén illatqzott „a farkas szájából kiszakított bárány“ nak pirosra sült húsa, a 
sokra becsült gyöngytyúkpecsenye stb. Mindezen szemnek-szájnak kívánatos 
jó falatok mellé szép rendben sorakoztak fel : az Albai-feliér bor, a nektárral

A  U e v \ i e  V n i v e r s i t a i r e ,  h* I l l u s t r a t i o n ,  A n n a l e s  é s  J 'o i  e t  V i e  c .  f o l y ó i r a t o k  n y o m á n ,
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vetekedő Falernumi, a kedvderítő Massikumi stb., ki tudná szerét-számát 
Itália híres borainak.

Bekoronázta mind e világi gyönyörűséget az asztali áldásként felhangzó 
horatius-dalok andalító zengzete. Az Integer vitae, Vile potab's, Acquam 
memento, Herculis ritu, na és a kötekedő szerelmes pár, Horatius—Lydia 
közt elcsattogó párbeszéd. Nem csuda, ha az emlékek varázsától még jobban 
megittasult vendégek a jó kedv hullámain ringatózdva, kétezer év messze 
távlatába képzelték magukat. Az érzéki csalatást teljesebbé tette a szüntelen 
hangzó latin beszéd. Mintha csak ott ült volna közöttük a nap ünnepeltje 
Hcratius, a maga csalhatatlan igaz valóságában és a körülte ülők, félreérthe
tetlen bizonyossággal, közvetlenül, világhíres ajkáról lesnék el a büszke igét ; 
non omnis moriar.

Tetőzte a lakoma örömeit a másnap, Helvécia hajdani fővárosába, a római 
Aventicumba tett társaskirándulás. Egy kis romváros közepén találták itt 
magukat, amely romjaiban, sőt lehet mondani, a sűrűn látogató utasok 
után —- romjaiból él. Érdekes múzeuma tele emlékkövekkel, szobor-, épület
részekkel s egyéb látnivaló különlegességekkel. A színház előtt megállt a 
társaság és sokáig elgyönyörködött az ott zsibongó, de még inkább a feljáró 
lépcsőkön sütkérező tömegen, a ,,profanum vulgus“*-on, amely (művészi kéz 
rendezte színi jelenet!) ép’ a Horatius revében, az ő emlékére adott városi ebéd 
fáradságát pihente ki -— nagy ártatlanul ; az Apolló templomától elszakadt 
12 m. magas oszlop pedig, amely századok óta gólyafészkül szolgál, ott mere- 
dezett rideg fönségével előttük, s mintha fejők felett kelő magas fokáról egy 
intő szózat nyilalna le reájok és ők képzeletben visszaálmodnák, újra terem
tenék a fényes mi Itat e bús düledékekből :

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo ;
................................ Redeunt Saturnia regna.
Üj sora századnak büszkén támad fel a múltból ;
.............................. . Saturnus uralkodik újfent.
2. A népszövetség és a humanista tanulmányok.
E különös szócsoporton talán megütődik egyik-másik olvasóm. Emezen 

szintúgy: „Népszövetség és naptárreform“. Olyanformán hangzik mind a kettő, 
mintha azt mondanám : „A világpolitika nagy pörölye és a porcellán.“ Hogy 
kerülnek e fogalmak egymás mellé, ki tudná hamarosan megmondani? Mi 
hasznát veszi a Népszövetség a klasszikus tudományoknak? Viszont fordítva, 
a kiáss, tudományok a Népszövetségnek? Ne feszegessük. A látszat az, hogy 
a N. Sz. a földi gondviselés szerepét kezdi játszani közöttünk, ha mindjárt 
fejünket csóváljuk is e szokatlan vállalkozás hírére. Legalább mi magyarok 
fájdalom, a N. Sz.-nek eddig csak balkezét ismerjük — balsikereiről. . .

Szerencsére ott áll oldala mellett villámhárítónak egy előkelő társaság : 
az Értelmi Együttműködés Bbottsága. Ennek ülésein csakugyan már több
ször felmerült a 1 lassz. tanulmányok védelmének, pontosabban, a világszerte 
ilytermészetű kérdéssel foglalkozó egyesületek kapcsolatának, azok nemzet
közi szövetséggé tömörülésének ügye, ám valamin mindannyiszor meg
feneklett. Legalább erről veszünk hírt a „Nouvelle Revue de Hongrie“ francia
nyelvű, de Budapesten megjelenő folyóirat 1935 novemberi számának hasáb
jain ; ugyanott tudjuk azt is meg nagy vargabetűs kerülő úton, hogy Velics 
László, Genfbe delegált rendkívüli miniszterünk újfent fölvetette, most már 
Velence és Nizza után harmadszor, a klassz, tanulmányok kérdését, sőt egy- 
egyúttal ama jámbor óhajtásának is kifejezést mert kellő diplomatikus for
mák közt adni : vajha legközelebb a mi fővárosunkban összeülő Bizottság 
tárgysorozatára tűznék ki a „humaniora“ szerinte „égető problémáját“, 
mely tekintetben a magyar kormánytól már biztató ígéretet sikerült nyernie.

A klassz, műveltség sorsa, úgymond, szoros kapcsolatban áll a magyar 
hagyományok múltjával s az, mint a magyar művelődés és iskolázás sokszáz 
éves alapja, a legkomolyabb elméket foglalkoztatja nálunk. A közéletben 
ugyan gyakorta hallani, hogy a görög-latin nyelv és irodalom szeretete,
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ápolása egyre gyöngül, sőt válság előtt áll, ő azonban, ellenkezőleg azt látja, 
több nemz» I középfokú oktatásának ügye mind szorosabban fűződik össze a 
már-már elhagyott klassz, alappal (I. a mi legutóbbi latin nyelvi tantervűnket), 
ennélfogva, tulajdonkép a „humaniora“ valóságos új'ászületéséről kellene 
beszélni ; azért szeretné, ha majd a Budapesten tartandó értekezlet e tárgy
ról a maga véleményét megalkotná ; a Népszövetség pedig, továbbmenőleg 
a maga tekintélye súlyával a klassz, tanulmányok nemzetközi szövetségének 
eszméjét minél előbb megvalósítaná ; az európai gondolatok közös forrása 
ezzel is gazdagodnék, és a világ művelt népei között ekkép eggyel több lenne 
az erősítő, összetartó kapocs (trait d'union). Az egyes nemzetek kormányai, 
folytatta tovább a személyi meggyőződés meleg hangján a miniszter, kétség
kívül tudnivágyóan és örömmel hallanák azt a sok szép és okos dolgot, amit 
a leghivatottabb szellemi vezérek a Népszövetség cége alatt erről a keményen 
vitatott s ele\enbe vágó kérdésről, jónak látnak majd nyilvánosságra hozni. 
Egyúttal szorosabbra fűződnék, a Miniszter úr szerint, az a kötelék, mely az 
Értelmi Együttműködés Bizottsága és Magyarország közt eddig szerencsésen 
fennállott.

Spanyolország érdemes követe a klassz, tudományok ügyét szintén a 
Népszövetség egyik elsőrendű feladatának jelentette ki. Görögország kép
viselője, hasonlókép az olasz és angol megbízottak, mind kivétel nélkül lel
kes beszéddel keltek a magyar miniszter álláspontjának védelmére. Herriot, 
az ismert francia humanista és népszerű író, a magyar irodalom és műveltség, 
valamint Budapest szépségeinek bókoló dicsérete mellett meleg szavakkal 
csatlakozott a napirenden forgó tervhez.

A Szellemi Együttműködés Bizottsága ezek után haladéktalanul tárgya
lás alá vette az indítványt, s kilátás van rá, hogy jeles írók, szakemberek, 
úgyszólván az egész világnak leggyakorlottabb szervező tehetségei s tanárai, 
rövid idő mi lva, egy széleskörű értekezleten fogják megvitatni Budapesten 
azt a javaslatot, melynek érdekében a Nouvelle Bevue de Budapest néhány 
éve oly nemes hévvel és tiszteletre méltó kitartással szállott síkra.

Orszájjos, Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1936. évi 7. számában 
Imre Sándor ír ,,A nyelvi kisebbségek iskoláidról. Ezekben az iskolákban 
a kezdő oktatást az illető anyanyelven tartja helyesnek, ezzel párhuzamosan 
kell az állam nyelvét tanítani. így biztosabb az előmenetel és csökken az ide
genkedés. ,,Falumunka a középiskolában“ címmel minden középiskolát 
közelebbről érdeklő cikket írt dr. Sándor István. A tanítás anyagában minél 
többet kell a faluval foglalkozni, de személyes kapcsolatot is kell teremteni 
iskola és falu közt, hogy a társadalmi ellentétek elsimuljanak, az iskolából 
kikerülő ifjúság pedig jó népvezetővé és támogatóvá váljék. Csanády Sándor 
cikke',,A nevelés másik pillére“, azzal a mindjobban terjedő felfogással száll 
szembe, mely szerint a család gyermeknevelő ereje és kötelezettsége csökkent. 
A Figyelőben Várdai Béla szól „A helyesírás ügye a középiskolában" címmel. 
A helyesírásban tehetetlen tanulókat ki kell rostálni, mert különben a dolgo
zatjavítási órákon stílustanításra nem jut idő. „A tanárok óraszáma Francia- 
országban" függ a tanár képzettségétől, szaktárgyaitól, osztálya fokától, 
növendékei számától és egyéb intézetbeli kötelességektől. ( Sípos Lajos cikke.) 
A Forgácsokban dr. Hári Ferenc úgy véli, hogy az intézeti óralátogatásokon 
kívül alkalmat kellene adni a tanároknak időnként arra is, hogy európai szín
vonalú tanításokat látogathassanak.

A 8. számban dr. Kari János ismerteti. „Az új osztrák középiskolá“-t, 
melynek célkitűzései : vallásos, nemzeti, néphű nevelés. Dr. Ember István 
„Budapest történettanításunkban“ címen főleg fővárosunk építészeti emlé
keivel foglalkozik. Ezeknek metszeteken, képekben és sétákon való bemutatása 
növeli a tanuló történeti érzékét. Dr. Fest Sándor cikke „Az angol irodalom 
tanítása középiskoláinkban“ különösen érdekli a protestáns középiskolákat. 
Azt a kérdést tárgyalja, hogy mit lehet iskoláinkba az angol irodalomból be
hozni, hogy ez ne maradjon idegen. Ajánlja, hogy csak az iiodalom legjobb
jait ismertessük meg az ifjúsággal, irodalomtörténeti teljességre nem lehet 
törekedni. A Figyelőben dr. Gáspár Pál érdekes statisztikát készít a jeles, jó
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és elégséges, elégtelen osztályzatok százalékarányáról. Az eredmény függ 
1. tanulók fejlődési fokától (I—IV. osztályokban fokozatosan romlik, V-—VIII. 
fokozatosan javul a százalék) ; 2. a tantárgyak nehézségétől (legkönnyebb
nek bizonyul a bittan és a rajz, legnehezebbnek a történelem, latin és mennyi
ségtan) ; 3. a tanár szakképzettségétől (a szaktanár mind'g szigorúbb, mint 
a nem-szaktanár). V. Fehérvári/ Dezső Földessy és Nagy Toldi olvastatásá- 
nak problémájához fűzi gondolatait.

Magyar Középiskola. 3. számában Vtírkonyi Hildebrand ,,Az alázatosság 
új pedagógiája“ címmel ismerteti Buytendijk könyvét. 4. szám. Kallós Ede : 
i.Csökevényes elemek latin nyelvtanításunkban.“" A latin mondattan egyes 
elavult szabályaival foglalkozik. Bodnár Lajos: „Módszeres megjegyzések 
a földrajztanításhoz.“ A földrajztanításban elengedhetetlen segítség a raj
zolás, —■ ilyenkor a gyermek aíkotóvágyát hívjuk segítségül.

Magyar Tanítóképző 3., 4. szám. Dr. Tóth A ntal: „A társaslénnyé fejlő
dés az ifjú kor kezdetéig.“

Evangélikus Népiskola. 4. szám. Sátori/ Vilmos fejtegeti,- hogy mehet át 
a gyermek a veleszületett egoizmusból az altruizmusba. 5. szám. Bozsondai 
Karolt/ folytatásos cikket kezd „A magyarrá nevelés mai nagy kérdéseidről. 
A jelszó-nevelés ellen emeli föl szavát, és kárhoztatja a csali fajiságon ala
puló nemzeti kizárólagosság gondolatát.

Néptanítók Lapja. 6. szám. Dezső L ip ó t: „Védjük meg nyelvünk tisztasá
gát s a magyar tájszólásokat.“ Fináczy Ernő didaktikai elméletét : „Mester
ség-e, vagy művészet?“ ismerteti dr. Gyulai Ágost. Harminc évi állandó munka 
eredményét foglalta itt össze a nagy pedagógus. Az emelkedett tanítást mű
vészi tevékenységnek mondja. Aki nem támaszkodhatik lelki adottságra, 
annak a didaktika elméletével fokozottan kell foglalkoznia. 8. szám. Hubay 
Ferenc : „Vidámság és öröm az iskolában.“ Jó, ha a növendékeknek jóked
vük van. Nevetéssel is lehet tanítani. Várady József Marczell Mihály könyvét 
ismerteti. Címe : „A bontakozó élet.“

Magyar Művelődés. 1-—3. számok. Bartha József : „Irodalmunk válsága“ 
címen közöl figyelemreméltó cikket. A nemzeti irodalmunkat megrontó, 
idegen, nemzetközi és silány irodalmi irányok ellen szól. Nem szabad ezeket 
az irányokat közömbösen nézni, kell, hogy a tudományos, irodalmi egyesüle
tek és a társadalom bojkottja letörje ezeket.

Kereskedelmi Szakoktatás. 8. szám. Póschnc R. Marianne a gimnáziumok
ban jól bevált osztályfőnöki óra bevezetését sürgeti a kereskedelmi iskolák
ba is. 9. szám. Kircher Ilona a prágai kongresszuson szerzett tapasztalatairól 
számol be. Krisch Jenő: „Közgazdasági tanfolyam Csehszlovákiában.“

Pannonhalmi Szemle. 2. szám. Dr. Mérei Kálmán : „Lelki készségek 
fejlesztése a gyermekben.“

Gyermeknevelés. 3., 4. szám. Herrmann Alice : „Az anyához fűző érzelmi 
kapcsolat nevelő erejéről.“

Oktatófilm közleményei. 2. szám. Albrecht István : „A film az iskola szol
gálatában — a filmoktatás fejlődéséről beszél. Az új rendben legnagyobb 
szerepe lesz a válogató, szövegíró és az anyagot módszertanilag feldolgozó 
pedagógusnak.

Evangélikus Családi Lap. Marcsek Jánosné evangélikus nevelést szorgal
maz iskoláinkban és internátusainkban. 7. szám.

Evangélikus Élet. 10., 11. száma dr. Bánkúti Dezső böjti előadását hozza 
Berzsenyi Dánielről.

Budapest. Dr. Győry Aranka.

H A Z A I IR O D A L O M
Dr. Dékány István : A történelmi kultúra útja (Középiskolai történettaní

tás). Budapest 1936, az Orsz. Középisk. Tan. Egyesület kiadása.
A középiskolai tanítás korszerű irányításál a hivatott pedagógiai szakköny- 

vek sorozatának harmadik köteteként jelent meg fenti címen Dékány Istvánnak
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a magyar szakdidaktikai irodalomban egyedülálló, hézagpótló munkája. 
A főcím után ítelve bizonytalanságban lennénk a könyv tartalma felől az 
alcím azonban már közelebbről megvilágítja azt a vezető szempontot, amely 
köré szerző csoportosítani kívánja anyagát.

Évtizedeken át folytatott részlettanulmányokon kiérlelődött, széles és 
biztos tudásnak, valamint a gyakorlati tanítás gazdag tapasztalatainak értékes 
eredménye ez a könyv. Az egészet szerzőnek a történelmi kultúráról alkotott 
felfogása hatja át, azért bevezetőül annak mivoltát fejtiki. Eszerint a régi 
szükkörű pozitivista felfogással szakítva ,,a tényeket, eseményeket, intéz
ményeket mindig valamely kulturális értékhez mérjük“ és mind'g ,,egy nagvobb 
szintetikus egészbe illesztjük“. A történeti kultúra lényege ezek szerint nem más 
mint „korok egészének látása találkozásban a jelen egészének megértésével“.

Anyagát két részben csoportosítja.
Az első rész a történettanítás céljaival és főelveivel foglalkozik. Részle

tesen és megszívlelésre méltó okfejtéssel ismerteti a pozitivista történet- 
írásnak a középiskolai történettanításra gyakorolt kártékony hatását, s 
nyomban utána kitűzi az új történetdidaktiká célját: a múlt igazi újraélését 
az adatnak, a részletnek a szintetikus egészen belül való helyes megértését. 
Azután megvilágítja az anyagkiválasztásnak eddig követett téves útjait, s 
megállapítja a gyermek tényleges fejlődési színvonalát és a kitűzött eszményi 
célokat egyaránt szolgáló, vagyis iskolaszerű szelekciónak szempontjait. A 
következő fejezetben az új, vagyis a szellemtudományi történetírásra támasz
kodó történettanítás nagyfontosságú alapelveit állapítja meg, amikor le
szögezi, hogy „minden történettanítás kiindulásában csakis jelenközpontú 
lehet.“ A múltból elsősorban az érdekel, „ami a jelenben a jövőnkre vonat
kozólag érdekkel bír“. A történettanítás sokféle célja közül főként az ember- 
ismertető (karakterológiai), felelősségérzésre és állampolgári kötelességekre 
nevelő, a történeti folytonosság tudatának és a munkaközösség gondolatának 
kialakulását végző s jellemképző feladatokat fejti ki.

Az első rész végén figyelemre méltó, nagyon értékes és Dékány mélyen 
szántó történetdidaktikai elmélkedésének érett gyümölcse a történetiségnek 
mint általános pedagógiai elvnek kifejtése. Saját szávai szerint „a történetiség 
elve ezt je lenti: általános nevelési elv követeli, hogy gondoskodjunk — több 
tárgy keretében •— egy szilárd vagy később még szilárdítható jelen- és jövő
képről. Legyenek tehát határozott helyzetismereteink, határozott történeti 
színezetű érzületeink s végül konkrét történeti talajról meginduló, konkrét 
akarásaink, azaz programmunk. A középiskola mondhatni ép ezt szorította 
háttérbe".

A második részben a tanítási eljárásokat ismerteti. Itt is gazdag, gondosan 
átszűrt, sokoldalú anyag tárul elénk. Mint az első részben, itt is meghagy 
minden régi jót, de erősen kidomborítja az újabb, haladottabb, korszerűbb 
eljárások előnyét és szükségét. Módok, szempontok, elvek, technikai eljárások 
egész tömege rajzik elénk. S mint az első részben a szellemtörténeti, úgy itt 
a munkaoktatás szempontja szövi keresztül-kasul az ismertetett eljárások 
hosszú sorát. A methodika régi, kipróbált elvei itt is új, kritikai szempon
tokkal gazdagítva jelennek meg előttünk.

A könyv végére érve úgy érezzük, hogy abban a történelemtanításra 
vonatkozó legfőbb problémák a tudomány korszerű eredményeinek felhasz
nálásával, mindig komoly, tárgyilagos nézőpontból, sokoldalúan vannak 
megvilágítva. De azt is érezzük, hogy szerzőt az előre megszabott terjedelem 
a magyar folyóiratok hasábjain általa már korábban részletesebben kidolgozott 
témák leegyszerűsítésére, sokszor bővebb fejtegetést igénylő kérdések meg
rövidítésére, néha megcsonkítására kényszerítette. Talán épen e miatt néha 
úgy tűnik fel, mintha a korábbi részletmunkák nem forrtak volna eléggé 
világos, rendszeres egységbe, mintha bizonyos strukturális hiányokat az 
olvasónak kellene pótolni. Helyenként bővebb lélektani, főként gyermek-lélek
tani fejtegetés is célravezetőbb lett volna, pl. a történeti megismerés és a 
szemléltetés kérdéseivel kapcsolatosan. Egy részletesen kidolgozott mód
szeres egység is jó példa lett volna a kifejtett elvek gyakorlati alkalmazására,
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Igaz, hogy szerző az utóbbit iraga is egy gyakorlati útmutatást nyújtó vezér- 
könyvbe szánja, azcnban a jó vezérkönyv tulajdcnképen elméletet és gyakor
latot egyesít, és a keretek némi kitágítása, a gyakorlati példák megszaporítása 
esetén Dékány könyve nagyon értékes történelmi vezérkönyvvé bővülhetett 
volna.

így is — főként a könyv korlátozott terjedelmére visszavezethető apró 
hiányoktól eltekintve — a magyar tört énét tanárok a legnagyobb elismeréssel 
fogadhatják Dekánynak a magyar szakdidaktikai irodalomban egyedülálló, 
a történettanítást ä szellemtörténet problémakörébe sokoldalúan beállító 
könyvét. Ennek a korszerű felfogást tükröző munkának és a benne felsorolt 
szakirodalomnak gyakori forgatása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a magyar történettanárok a régi, idejét múlt, sok tekintetben kártékony 
módszeres eljárásukat értékesebbekkel és célszerűbbekkel cseréljék fel.

Dr. Madai Pál.
Greguss Pál : 400 egyszerű növényélettani kísérlet 263 szövegközötti 

ábrával. 1936. Árpád-nyomda kiadása Szeged. 142 1. Ára kötve 3-80 P.
Amikor még nem hangoztatták úton-útfélen a pedagógiában a munkál

tató tanítást, már akkor bevezették a biológiai gyakorlatok, növénytani 
gyakorlatok, kísérletek címén iskoláink a tanulók foglalkoztatását a növény
tanban, állattanban, ásványtan- és vegytanban. Az angol, német irodalom 
mellett lassan kezdett kialakulni a magyar is : Plusz Ödön : Gyakorlati beve
zetés a biológiába ; Mágócsy—Dietz S. : A növények táplálkozása ; Futó 
Mihály : Kísérletek egy cserép virággal ; Horváth—Polgár—Varga : A növé
nyek élete ; Greguss P. : A növények csodálatos élete, jelezték a haladást. 
Ahogy a külföldi irodalmon végigtekintünk, azt látjuk, hogy a régi alapvető 
művek : Claussen, Dennert, Detmer, Gorbsch, Krüger, Meyer, Müller, Neger, 
Oels, Oettli, Pieper, Rein, Scheffer, Schleinhert, Schmid, Schmitt, Schvenichen, 
Schurig, Wagner stb. művei még mindig megállják a helyüket.

Az újabban megjelent művekből Brauner, Kämmerer, Kolkowitz, Lepe- 
schf in, Molisch, Pringsheim, Sprott, Thüring stb. nevét kell kiemelnünk. 
Általában a növénytanban sokkal több az irodalom, mint az állattanban. 
Mintha félnének az állatokkal való bajlódástól, mert az állattartás nehezebb 
és több pénzbe is kerül. Az iskolában ugyanis csak az egyszerű, könnyen át
tekinthető és olcsó kísérletek vihetők keresztül, azok valósíthatók meg. 
Ezeket úgy az órán, mint az óra előtt könnyű összeállítani, sőt még maguk 
a tanulók is játszi könnyedséggel elvégezhetik. Hiszen ma az iskola is száz 
oldalról igénybe van véve, viszont évről-évre csökken a szülők teherbíró- 
képessége, így az iskoláknak nincs pénze drága eszközök beszerzésére. Azok 
a kísérletek kecsegtetnek tehát, amelyekhez az anyag : dugó, üvegcső, próba
cső stb. majdnem mégis megvan minden iskolában.

Mert szükség van az ilyen kísérletekre, hiszen a modern biológiai oktatás 
csak akkor lehet eredményes, ha tanításunkat főleg az egyszerű kísérletezésre 
és a tanulók aktív tevékenységére alapozzuk. A kísérletező oktatás a külföldi 
nyugati államokban már teljesen általánossá vált, nálunk azonban csak most 
kezd minden iskolába bevonulni. Ma már a mi pedagógusaink is egyértelműen 
elismerik, hogy a puszta magyarázat, szótanítás, a szertári tárgyak, kitömött 
állatok és képek bemutatása egymagában nem elégséges, mert hiszen minden 
biológiai oktatás sokkal biztosabb alapokon nyugszik akkor, ha a tudatosan 
megfigyelt élet jelenségek törvényszerűségeit a tanulók előtt kísérletekkel is 
igazolni tudjuk.

De nemcsak a tanár és tanító kísérletezik, hanem a tanuló is, mert hiszen 
az ilynemű egyszerű kísérletezésnek a tanuló szempontjából is óriási peda
gógiai jelentősége van. A tanulótól végzett legegyszerűbb kísérlet a tanulót 
önálló munkára neveli, türelemre, kitartásra szoktatja, kritikai ítéletét és tár
gyilagossá! át fejleszti, találékonyságát növeli és a lényeg meglátására neveli. 
Áz ilyen kísérletezéssel tanítjuk meg a tanulót arra, hogy körültekintő legyen, 
növeljük önbizalmát, munkával szerettetjük meg a munkát, melyre áz életben 
oly igen szüksége van,
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A tanár azonban ügyeljen arra — figyelmeztet okosan könyve előszavá
ban szerzőnk —, hogy a sok kísérletezés a tanítást el ne laposítsa. A kísérlet 
csupán mindig a magyarázatot igazolja és támogassa. Ebben a tekintetben 
a tanítás sikerét mindig a tanár és tanító leleményessége biztosítja. Termé
szetesen egészen más a munka akkor, ha külön biológiai gyakorlatokat tartunk 
tanítványainkkal pár hónapon át. Mert olyan gazdag az anyag : Biokémiai 
kísérletek ; a termőtalajjal végzett kísérletek; a növények tápláló anyagai; 
a táplálék felvételével kapcsolatos fizikai jelenségek ; csiráztatási kísérletek ; 
a tápláló anyagok felvétele ; a nyers tápláló anyagok elvezetése ; a növények 
párolgása ; az asszimiláció ; a szerves anyagok vándorlása és felhalmozódása ; 
a lélekzés ; a növekedés j a mozgások ; a szaporodás a főbb fejezetek, hogy 
bárki talál kísérletezésre alkalmas anyagot.

Szerzőnk minden könyvével az életet szolgálja, ez a könyv nemcsak a 
kezdők, hanem a régen működő kartársak munkáját is megkönnyíti, e miatt 
jelentős eredménye a magyar gyakorlati pedagógiának.

ür. Horváth K.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍR EK
1). Geduly Henrik 25 éves püspöki jubileuma. Nemcsak a nyíregyházi 

evangélikusságnak, nemcsak az egész tiszai ev. egyházkerületnek, nemcsak 
a magyarországi evangélikusoknak, hanem az egész ország protestánsainak 
bensőséges ünnepe volt D. Geduly Henriknek 25 éves püspöki jubileuma. 
Az a nagyszámú és díszes közönség, mely ünneplésére az ország minden tájé
káról összegyűlt, fényesen bizonyította, hogy olyan nagyérdemű és jelentős 
munkásságnak a jutalma volt ez az ünnepség, mely túlszárnyalta a megszabott 
hivatali kereteket és az egész nemzetre nézve jelentőssé vált. A lelkipásztor, 
aki működésének évfordulóján ily tömegek lelkét tudja megmozdítani, min
den szempontból méltó a hódolatra : mert oly lelki gazdagságot adott egy
házának és egyházán keresztül nemzetének, mely erőssé és szilárddá tehette 
nemcsak a körülötte állókat, hanem mindazokat, akik lelke sugárzásához 
közel tudtak férni.

D. Geduly Henrik a legválságosabb időkben került a tiszai ev. egyház- 
kerület püspöki székébe. Mikor 1911-ben ezt a széket elfoglalta, az egyház- 
kerület nagy és gazdag volt, nemcsak területben, hanem hívőkben is. S alig 
vette kezébe a vezetést, beállott a világkatasztrófa s utána a magyarság 
és az egész ország szörnyű porbadöntése : a hatalmas egyházkerület kicsivé 
vált, mint ahogy az egész ország fájdalmasan összeroppant testben és lélek
ben egyaránt. De éppen ezekben a nehéz időkben, a testi fájdalmak előidézte 
lelki vajúdásban volt szükség arra a nagy lélekre, aki erős, biztos kézzel 
és mindig atyai jósággal, a krisztusi szeretet soha el nem gyöngülő, el nem tán
torítható biztosságával kormányozta egyháza hajóját a legviharosabb vizeken 
is. D. Geduly Henrik ünneplésének a jelentősége éppen abban van, hogy az 
erőskezű, áldásthozó lelkipásztor küzdelmekkel, de diadalmas küzdelmekkel 
teli működése állott a hálás ünneplő gyülekezet lelki szemei előtt. Kevesen 
vannak, akik nehéz időkben is meg tudnak maradni a kormányrúdnál, hogy 
a  hajó utasai megmaradhassanak a kijelölt úton : az üdvösség útján. S D. Ge
duly Henrik jóságos, munkás keze még a mai napig sem lankadt el, még a mai 
napig sem feledkezett meg a reábízottak lelki jólétéről.

Élete egyenes íveléssel haladt fölfelé. Bécsben született 1866 október 
24-én. Gimnáziumba Losoncon és Selmecbányán járt, teológiai tanulmányait 
pedig Pozsonyban végezte. Először Zólyomban volt segédlelkész, majd 
1891-ben választották nyíregyházi segédlelkésszé és hitoktatóvá abban a gim
náziumban, mely ma egyházi fennhatósága alá tartozik. S ettől a perctől 
kezdve mind a mai napig nem feledkezett meg a lelkipásztorság egyik leg
fontosabb teendőjéről: a fiatalságnak, az egyház és nemzet jövőjének a veze
téséről és ápolásáról. 1896-ban lelkésszé választják Nyíregyházán, 1911-ben
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pedig a még akkor nagy terjedelmű tiszai ev. egyházkerület püspöke lett. , 
Áldásos működését, melyet ebben a minőségben mind a mai napig kifejtett, < 
alig lehet megfelelő szavakkal méltatnunk. Ezen a helyen, ahol protestáns , 
ifjúságunk nevelésének korszerű kérdéseivel foglalkozunk, elsősorban arra ■ 
a soha el nem lankadó, fáradhatatlan irányításra kell rámutatnunk, mellyel 
a vezetése alatt álló iskolákat a nemzeti és valláserkölcsi nevelés terén az elsők . 
közé tudta emelni. Munkásságának méltó jutalma volt, mikor 1935-ben ’ 
a Kormányzó Ür Őfőméltósága a m. kir. I. o. érdemkereszttel tüntette ki.

Ünneplése méltó volt a nagy ember nagyjelentőségű munnásságához, , 
amennyiben a magyarországi protestáns egyházak ritka és nagyméretű t 
találkozása volt. Pénteken, május 15-én délután a Városi Színházban a fő
hatósága alatt álló iskolák, a nyíregyházi fiú- és leánygimnáziumi, valamint 
a miskolci tanítóképző és jogakadémia ünnepi díszelőadást rendeztek számos 
előkelőség jelenlétében, utána pedig a gimnázium rendezett színpompás 
fákylásmenetet, amikor is dr. Vietórisz József főigazgató, a Kossuth-gimnázium 
felügyelője köszöntötte az ősz püspököt éppenúgy, mint 25 évvel ezelőtt, 
püspökké választása alkalmából. Este az evangélikus nőegylet ünnepi szeretet- 
vacsorát rendezett. 16-án ünnepi istentisztelet és díszközgyűlés volt, melyek
nek szónokai Duszik Lajos miskolci esperes és dr. Zsedényi Béla jogakadémiai 
tanár, egyházkerületi főjegyző voltak. Ott találtuk mind a négy evangélikus, 
két református püspököt, valamint dr. Soltész Elemér prot. tábori püspököt is. 
Ezenkívül a tiszai ev. egyházkerületből, valamint más ev. és református 
egyházkerületekből, sőt az integer tiszai egyházkerületnek jelenleg elszakított 
részéből, a Felvidékről és Erdélyből is együttvéve mintegy ötven evangélikus 
és református lelkész sereglett az ünnepségekre. A m. kir. kormány képvisele
tében dr. Tasnádi Nagy András államtitkár vett részt az ünnepségen. Meg
jelentek ezenkívül D. báró Radvánszky Albert, a magyar ev. egyház egyete
mes felügyelője, Mesterházy Ernő, homrogdi Lichtentstein László ny. főispán, 
egyházkerületi felügyelők, farkasfalvi Farkas Géza református egyházkerületi 
főgondnok s az állami és egyházi élet számos kiválósága.

Nyíregyháza. Dr. Sziklay László.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület április 6-án tartotta közgyűlését 

Budapesten. Kemény Lajos esperes imája után Dr. Domanovszky Sándor 
elnök nyitotta meg az ülést. Danhauser László, budapesti vallástanár Az 
ifjúság fájó sebei címen adott elő; Dr. Losonczi Zoltán titkári és Kilczer Gyula 
pénztári jelentése adott számot az év munkájáról. A közgyűlés után a mennyi
ségtan-természettudományi szakosztály ülésezett. Renner János elnöki meg
nyitása, majd Levins Ernő és Vermes Miklós, budapesti tanárok adtak elő 
bemutatásokkal a Kerr-féle jelenség (tekintettel a hangosfilmre) címen.
A gyűlésen megjelent Dr. Kovács Sándor püspök, s a testvér református 
tanáregyesületet Dr. Bessenyei Lajos főigazgató-elnök képviselte.

Középiskolai kérdések a szegedi tankerület középiskolai igazgatóinak 
értekezletén. (Szeged, 1936.) A szegedi tankerület középiskolai igazgatóit 
folyó évi március hó 23—-24-én értekezletre hívta össze ár. Kisparti János 
főigazgató. Az értekezlet tárgysorozatán szereplő kérdéseket a tankerület 
középiskolái már előzetesen egy-egy tanár írásbeli előterjesztése alapján, 
rendkívüli értekezleten megvitatták, úgyhogy az igazgatói értekezleten el
hangzott előadások már ezen előterjesztéseket és hozzászólásokat tartalmazó 
jegyzőkönyvek figyelembevételével és feldolgozásával készültek. Ennélfogva 
az értekezlet nemcsak azért jelentős és figyelemreméltó, mert olyan fontos 
középiskolai kérdéseket tárgyalt, m in t: I. A középiskolai tanárképzés (Schill 
F'ülöp tanker, kir. főigazgató, a szegedi áll. leánylíceum igazgatója) ; II. Az 
igazgató feladata a kezdő tanár továbbképzésében (Járay Imre, a szentesi áll. 
reálgimn. igazgatója) ; III. A középiskolai tanár szakképzettsége, pedagógiai 
készültsége, és általános műveltsége (Nagy Miklós, a szeghalmi református reál
gimn. igazgatója); IV. A szelekció (dr. Tihanyi Béla, a kegyesrendi szegedi 
városi gimn. igazgatója); V. Az osztályozás (dr. Benkő István tanügyi tanácsos, 
a küzépisk. ügyek szakelőadója), hanem azért is, mert e kérdésekre nézve nem
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>gy-két véleményt kapunk, hanem a szegedi tankerületbe tartozó tanárok
iak, tehát a magyar középiskolai tanárság tekintélyes hányadának állás- 
oglalását. (Az értekezleten résztvettek az önkormányzati középiskolák igaz
gatói, illetve az előkészítő munkálatokban tanári testületéi is.) „Talán egy 
iskola, közelebbről középiskolai reformmal kapcsolatban sem hangzott el, 
talán sohasem, annyiszor és olyan meggyőzően az a megállapítás, hogy az igazi, 
u jó iskolát a tanár teszi, mint az utolsó évtizedben itthon és külföldön is — 
nondotta az értekezlet elnöki megnyitójában Kisparti főigazgató — azért.. . ,  
mikor először van alkalmunk a középiskola életéről gondolatokat cserélni, 
tanárkérdés megbeszélését tartom minden más előtt fontosnak. A megvita- 

ásra kitűzött öt tétel közül három erre vonatkozik ; a másik kettő tárgyalását 
időszerű kultúrpolitikai meggondolások javallják.“ A megtárgyalt kérdésekben 
az értekezlet nem foglalt egységesen állást. De nem is határozathozatal volt 
a célja és feladata, hanem „pedagógiai gondolatok kicserélése és ezzel a tan
kerület nevelői munkájának elvszerűbbé tétele ; további célja a tanári testü
letek nevelői gondolkozásának megtermékenyítése és ösztönző előmozdítása“. 
Néhány javaslatot azonban magáévá tett az értekezlet, s az elnöklő főigazgató 
megígérte, hogy azokat az illetékes hatóságoknál pártolóan fogja képviselni. 
E javaslatok között ott van a tanárságnak egy igen égető kérdése : „A fiatalabb 
tanárnemzedék anyagi érdekei, de az egész középiskolai tanári rend erkölcsi 
tekintélyének megóvása végett is kívánatosnak tartaná, hogy a megüresedett 
katedrák betöltésére küldött helyettes tanárok a mostani 80—-113 P helyett 
legalább a helyettes tanároknak kijáró illetményeket kapják meg.“

Az értekezleten elhangzott előadásokat a hozzászólásokkal együtt a 
szegedi tankerület kiadta, s ezáltal lehetővé tette, hogy az értekezlet lefolyásá- 
"ól, az összes tanintézetek, az egész ország tanársága tudomást szerezhesse
nek, s a felvetett, megvitatott ériékes gondolatokat a maguk számára is 
gyümölcsöztethessék.

Nyíregyháza, Dr. Benkő László.
Hírek a sárospataki református jjiiiiuázhimhől. 1. Mióta felépült Patakon 

a főiskola modern csónakháza, a gimnázium növendékei is egyre fokozottabb 
mértékben használják ki a Bodrog nyújtotta pompás sportlehetőségeket. 
Tizenegy különféle csónak áll a hetven tagot számláló gimn. evezősszakosztály 
rendelkezésére. A szakosztályban rendszeres evezőskiképzés folyik. Mindenki 
korának és testalkatának legmegfelelőbb csónakokban evez. Tanári vezetés
sel többször rendeznek egésznapos csónakkirándulásokat. Komoly előkészü
letek folynak az év végén megrendezendő evezősversenyekre.

2. A főiskola tanári kara élénk részt vett a gimnáziumi cserkészcsapat 
nevelő munkájában. Ez évben nyolc előadást tartottak az idősebb (vízi) cser
készek számára. A megbeszélésekkel kísért előadások a következők voltak : 
Cserkészetből vízicserkészetbe. Zsúr, tánciskola, társasági élet, leányok között. 
Nemzeti és faji érzés, honszeretet, népszeretet. Szociális érzés, közélet. Export, 
import, diplomácia. A magyar nemzet értékei. Tehetség, szorgalom, érvé
nyesülés. Tiszta élet.

3. A gimnázium tanári kara fényképalbumot létesít, amelybe belekerül
nek a tanárok és diákok legjobb, a pataki diákélet, valamint Sárospatak kör
nyékét megörökítő képei. A tanári kar az ifjúság körében fényképpályázatot 
hirdetett, ami iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. A tapasztalat azt mu
tatja, hogy a szakszerűen és művészi szempontok által irányított fényképezés 
nemcsak kellemes időtöltésül szolgál, hanem igen jó irányban fejleszti a tanu
lók érdeklődését és szépérzékét is.

4. A VI ,  osztály növendékei néprajzi gyűjtéssel egybekötött falumegismerő 
munkát kezdeményeztek. Az eddig összegyűjtött szellemi és tárgyi néprajzi 
anyagból kis kiállítást rendeztek be osztálytermük egyik sarkában. A többi 
osztályok tanulói is nagy érdeklődéssel figyelik ezt a munkát, s máris többen 
belekapcsolódtak a hatodikosok kezdeményezésébe.

5. A III.  B)  osztály tanulói „Rügyfakadás“ címen novellákból, versek
ből és apró tanulmányokból összeállított füzetet szerkesztettek és adtak ki
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ízléses formában. A 13 éves fiúkból álló osztály belső életének, érdeklődésköré
nek tanulságos és érdekes keresztmetszetét tárja elénk ez a füzet.

Iskolaközi érintkezés, ö t éve dolgozik már a nyíregyházi ev. Kossuth 
Lajos-reálgimnázium azon, hogy személyes érintkezés révén szorosabb, test
véri kapcsolatot teremtsen meg a magyar középiskolák tanuló ifjúsága és 
tanári testületéi között. Teszi ezt olyasformán, hogy jóhírű ifjúsági zene
karával meglátogat esztendőnként 2— 3 középiskolát és ott a tanulóifjúság 
részére hangversenyt rendez vagy önállóan, vagy a meglátogatott iskola 
bevonásával. A zenekart elkíséri útjára a tanári kar egy része is. így hozott 
létre kapcsolatot Nyíregyháza Debrecennel, Sárospatakkal, Kisvárdával, 
Nagykállóval, Békéscsabával, Szolnokkal és Budapesttel, az idei május h'
4. és 5. napján pedig a győri állami leánygimnáziummal és a soproni e , .  
líceummal. Győrben az ev. egyház látta vendégeiül a nyíregyháziakat, Sopro 
ban pedig a líceum tanári kara és tanuló ifjúsága gondoskodott a vendég 
egyénenkénti elszállásolásáról és ellátásáról. A soproni hangversenyen, Né
meth Sámuel líceumi igazgató előrelátásából, megjelent Sopron minden közép
iskolájának tanuló ifjúsága és lelkesen ünnepelte nyíregyházi tanulótársait.
A nyíregyháziakat Zsolnai Vilmos igazgató, Máczay Lajos, dr. Sziklay László, 
Kiss János és Krecsák László reálgimnáziumi tanárok kísérték. Hangverseny- 
kőrútjuk végeztével Bécsbe és onnan a budapesti árumintavásárra rándultak 
ki a nyíregyháziak. A nyolcnapos tanulmányút költségeinek felét az iskola 
fedezte.

Tíz éves a debreceni Nyári Egyelem. A debreceni Nyári Egyetem tizedik 
tanfolyamát az idén aug. 1—-18-ig rendezik meg. A múlt nyáron 255 külföldi 
vett rajta részt, s az idén már eddig 18 nemzet fiai közül 320 külföldi részt
vevő jelentkezett. így kiváló alkalom nyílik idegen nyelvek gyakorlására és 
külföldiekkel való megismerkedésre. A jubiláris tanfolyamon a legkiválóbb 
magyar és külföldi előadók tartanak előadást magyar, német, francia, angol 
és olasz nyelven. Az előadások délelőtt 8—11-ig és délután 5—-7-ig lesznek, 
hogy maradjon idő a gyönyörű nagyerdei strandon való fürdőzésre is. A hall
gatóság internátusokban, bútorozott szobákban és jó szállodákban nyer 
elhelyezést. A legújabb kutatásokat felölelő előadássorozatokat hangverseny, 
magyar táncbemutató, nyelvleckék, szórakozási és sportolási alkalmak, 
továbbá kirándulások egészítik ki. A résztvevők vasúti és vizumkedvezményt 
kaphatnak. Lakás és elsőrendű ellátás három hétre 65 P. Beiratkozási díj 
8 pengő. Részletes felvilágosítással szolgál a debreceni Nyári Egyetem titkár
sága, Debrecen 10.

A budapesti három evangélikus iskola, a fiúgimnázium, leánygimnázium 
és elemi, március 28-án ülte legnagyobb jóltevőjéről, várdombi Simonyi 
Ágostonról elnevezett ünnepét. Ez alkalommal Dex Ferenc tanító Luttenberger 
Ágostonról, az elemi iskola egykori büszkeségéről emlékezett meg, az elemi 
iskola növendékei Raffay Sándor tanító vezetésével Luttenberger dalaiból 
mutattak be. Dr. Hittrich Ödön, ny. főigazgató, iskolafelügyelő pedig Kéler 
Napóleonról és Kéler Teréziáról, a fasori gimnázium két nagy jótevőjéről 
értekezett. Vidovszky Kálmánná tanár Dr. Győry Aranka tanár verseiből, 
Dr. Remport (Vathy) Elek saját költeményeiből szavalt. A leánygimnázium 
énekkara és kamarazene-együttese Schütz zsoltárát adta elő Kapi-Králik 
Jenő vezetésével. Az ünnepély fényét emelték az egyház előkelői Raffay 
Sándor püspökkel élükön.

Németországi tanulmányút középiskolai tanárok számára a Rajna 
vidékére. A tanulmányutat " ugyancsak a Magyar-Német Főiskolai Útba
igazító Iroda rendezi, amely a múlt nyáron is rendezett másik tanulmány
utat, amit a Szemlében ismertettünk is. Akik érdeklődnek, forduljanak 
tájékozás végett az irodához : Budapest, VIII., Üllői-út 20.

Szerkesztői üzenet. A Protestáns Tanügyi Szemle legközelebbi száma 
szeptember hónapban jelenik meg.
D ebrecen  sz. k lr .  vá ro s  és a  T i p  ly h á zk e rü le t k ö n y u n y o m d a -v á lla la ta .  1 9 3 6 -1 0 7 0



Pályázat. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartó hatósága 
pályázatot hirdet három tanári állásra, egy közülük egyházi választás, 
kettő állami kinevezés alá esik.

1. Latin-magyar szakcsoportú okleveles evangélikus középisk. 
tanárok címezzék kellően felszerelt kérvényüket a Deák-téri ev. 
testvéregyházak képviselőtestületéhez.

2. Angol és vele. kapcsolatos más tantárgyból képesített,
3. természetrajz-földrajzból képesített evangélikus oki. közép- 

isk. tanárok címezzék kérvényüket a nm. vallás és közokt.-ügyi 
Miniszter úrhoz.

A pályázatok beadási határideje 1936 június 15., helye a gimná
zium igazgatósága (VII., Vilma királynő-út 17). Személyes bemutat
kozás kívánatos.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1936. évi 
március 16-tóí 1936. évi május 15-ig a következő összegek érkeztek:

Tagdíj 1929—30—31-re : dr. Mohr Győző 12—  P ; 1933-ra : 
dr. Noszky Jenő 4—  P, Lamnek Vilmos 2—  P, Reif Pál 2—  P, 
Martony Elek 2—  P ; 1934-re : dr. Noszky Jenő 4—  P, Dendely 
Károly 2—  P, Glatz József 2—  P, Lamnek Vilmos 2—  P, Reif 
Pál 2—  P ; 1935-re : dr. Noszky Jenő 4—  P, Lamnek Vilmos 2—  P, 
Pap Ferenc 2—  P, Reif Pál 2—  P, Rimár Jenő 2—  P, dr. Rell 
Lajos 4—  P, Bakay Ferenc 4-— P, Bayer Jenő 4—  P, dr. Czin- 
kotszky Jenő 4—  P, Hidasi Lajos 4—  P, Kimer Gusztáv 4—  P, 
Lándori Nándor 4—  P, Mázán László 4 '— P, Mészáros Imre 4—  P, 
Csák János 4—  P, Pataki Sámuel 4—  P, Réthy Dezső 4—  P, 
Saguly József 4—  P, Szeberényi Lajos 4—  P, Udvaros József 4—  P, 
Tömör József 4—  P, dr. Kovács 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. Podmaniczky Pál 4—  P, dr. Jánossy Lajos 4—  P ; 
1936-ra : Zsolnai Vilmos 4—  P, Barcs Rezső 4—  P, dr. Belohorszky 
Ferenc 4—  P, Benigny Andor 4—  P, dr. Gacsály Sándor 4—  P, 
dr. Kiss László 4—  P, Máczay Lajos 4—  P, Péter Károly 4—  P, 
dr. Scharbert Ármin 4—  P, Szalay Sándor 4—  P, dr. Sziklay László 
4—  P, Tóth István 4—  P, Valent József 4—  P, Varga József 4—  P, 
dr. Szigethy Lajos 4—  P, Belfy Sári 4—  P, Hamer Gyula 4—  P, 
Ihász Ferenc 4-— P, v. Lenky Jenő 4-— P, Mathcidesz István 4—  P, 
Sass László 4—  P, Várallyay János 4—  P, dr. Gárdonyi Zoltán 
4—  P, Csoknyay József 4—  P.

Tanulók utáni járulékok 1935—36. tanévre : aszódi gimnázium 
131-20 P.

Budapest, 1936 május 16.
Kilczcr Gyula,

pénztáros.
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I D R. B A L T A Z Á R  D E Z S Ő .

I)r. Baltazár Dezső, a tiszántúli református egyházkerület püs
pöke, a református Zsinat és Konvent egyházi elnöke, 1036 augusztus 
25-én meghalt. Olyan hihetetlennek mutatkozott az első órákban 
és napokban ezt a tényt valónak elfogadni : egy testileg és lelkileg 
egyaránt kiváló egyént, kinek fősajátsága az erőben, a megtörhetet
len és elemészthetetlen nagyságban, szilárdságban, keménységben 
jelentkezett, az enyészet legyőzött prédájának tudni, hogy itt is 
,,az első hír, amint kimondta, önnön hangjától visszadöbberie“ . Azt 
sejtettük évek óta, hogy a daliás test beteg, megtámadta valami 
alattomos kór, de naiv bizodalommal azt reméltük, hogy e fizikum 
elől még a nagy kaszás is visszatorpan, és megszégyenülten félreáll. 
De keserűen csalódni kellett, és a végzet hamarább betelt, mint 
gondoltuk volna. Még ez év júniusában, a huszonötéves püspöki 
jubileumon, mikor Baltazár Dezsőt egy ország tisztelete és szeretete 
övezte körül, s ő ott állt igézetes méltóságában a fényes ünnepség 
gyújtópontjában, a magatartása és beszéde, testi és lelki megnyilat
kozása szinte jogossá fokozták még pz aggodalmaskodóknál is azt 
a feltevést, hogy a vég messze van. S ime : consumnyatum est ! Elmú
lására, kidőlésére pompásan ráillik Vergilius örökszép hasonlata 
(Aen. II. 626—31.), amelyben az „antiqna o rn u s ... vulneribus 
paulatim evicta supremum congemuit traxitque iugis avulsa ruinam.“

Nincs itt a helye annak, hogy e cikk megrajzolja, habár csak 
vázlatosan is, Baltazár Dezső egész egyéniségét, teljes jelentőségét, 
összesített képét. Egyháztörténelmi feladat e püspöki portré mű
vészi kidolgozása, pontos és hűséges megfestése. De a totalitásból 
vegyünk ki egy részt, amely idevaló e folyóirat lapjaira, és emlékez
zünk meg Baltazár Dezsőről a tudomány buzgó és ernyedetlen 
művelőjéről, az iskolák bölcs kormányzójáról és melegszívű támo
gatójáról, barátjáról.

Baltazár Dezső a gimnázium I—VI. osztályát a hajdúböször
ményi református gimnáziumban végezte, míg a VII—VIII. osztályo
kat és a teológiát a debreceni Kollégiumban. A kálvinista Róma 
világhíres főiskolája örökre beleoltotta leikébe a tudományszomjat,

í
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és a különféle ismeretek után úgy óhajtozott, mint ahogyan a „szép 
híves patakra a szarvas kívánkozik“ . Ismereteit nem szűnt meg soha
sem gyarapítani, s mindnyájan tudtuk róla, akik őt közelebbről 
ismertük, hogy naponként tanul, a legkülönbözőbb tudományok
kal foglalkozik, és így nemcsak régi ismereteit tartja állandó frisse
ségben, hanem lépést tart a haladó korral, és a legújabb eredménye
ket is mindig megszerzi a maga számára. Innen volt, hogy akármilyen 
vizsgálaton elnökölt —- pedig ezt a tisztet szerette ellátni, és még 
a múlt tanév végén is két középiskolánk érettségi vizsgálatán vett 
elejétől végig részt —, az ő tudása, tájékozottsága, jártassága a 
legkülönbözőbb tudományokban egyenesen meglepő volt. Igazi 
tudós püspök volt, akiben a hit és tudomány gyönyörűséges ikerség- 
ben egyesült. De innen származott mélységes, gyermeki szeretete 
is a debreceni ősi Alma Mater iránt, melyet védett és oltalmazott, 
mint szemefényét, de fejlesztett is, amennyire csak a viszonyok 
engedték. Ravatala méltán nyugodott a Kollégium dísztermében, 
ahonnan, mint a szerető anya kebeléről, tért meg a földbe, hogy por 
és hamu legyen a teste.

De még nagyobb, tiszteletreméltóbb volt, mint a vezetésére 
bízott számtalan iskola legfőbb egyházi kormányzója. 1904 óta, 
amikor hajdúböszörményi esperes lett, bezárólag 1935 június haváig, 
szerencsém volt alatta és vele működhetni különféle minőségben és 
szolgálati beosztásban, mint hajdúböszörményi és debreceni refor
mátus gimnáziumi tanár, majd mint debreceni református gimnáziumi 
igazgató, végül mint tiszántúli középiskolai felügyelő és egyetemes 
konventi középiskolai szakelőadó. így módomban volt a lehető leg
közelebbről megfigyelni iskolapolitikáját. S ha most visszagondolok 
három évtized sok-sok tanügyi problémájára, nevelési és tanítási 
kérdésére, személyi és dologi, szellemi és anyagi feladatára, amiket 
Baltazár Dezső vezérsége alatt kellett elvégeznünk, megoldanunk, 
sokszor kiharcolnunk, akkor csak a legőszintébb hála, a legmélyebb 
elismerés érzésével emlékezhetünk reá, az iskolák szószerint értel
mezendő édesatyjára. Úgyhogy Baltazár Dezső a szó legnemesebb 
értelmében elsőrenden a magyar kálvinista tanügynek, de általában 
véve az egyetemes nemzeti közművelődésünknek mindig kiváló és 
hűséges szerelmese, áldozatkész és jó példával elöljáró szolgája, 
melegszívű és megértő támogatója volt. Akár az új iskolaalapítások 
hosszú sorozatát, vagy a meglevők továbbfejlesztését nézzük, mely
ben az egyetemtől kezdve mindenféle iskolatípus ott szerepel, akár 
a tanárok és tanítók erkölcsi és anyagi érdekeinek istápolását tekint
jük, melyért szót emelni, tettre és cselekedetre indulni, harcba szál- 
lani bármikor kész volt, akár az ifjúságnak, az igazi magyar jövendő
nek kellett a tanulmányi és jóléti ügyekben szerető szülei szívet, 
irányító és kormányozó bölcseség'et megbizonyitani, Baltazár Dezső 
mindenkit megelőzve az élen járt, és így az elmúlt negyedszázadban 
a magyar nemzet kultúrájának igazi ,,7ipó[/.a)(C5“-a, tyrtaiosi szellemű 
élharcosa volt. Az a cselekedete pedig, hogy a forrón szeretett debre
ceni Kollégium leromlott anyagi helyzetének felsegítése végett két
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utat te tt tengerentúlra, Amerikába, ahonnan a dollárok ezreit 
hozta vissza az ősi Alma Mater számára, kigondolásában annyira 
eredeti, végrehajtásában olyan mesteri, érzelmi viszonylatában oly 
megható, hogy példátlanságánál csak az érte kijáró tisztelet és csodá
lat lehet nagyobb. El lehet mondani, Baltazár Dezső személye a 
magyar kultúrtörténetben históriai alakká nőtt és magasztosult, s 
ez annalesek csak ragyogó és diadalmas sorokban örökíthetik meg 
művelődés- és neveléstörténeti működését.

És íme ő is elment a minden élők útján a maga nyugodalmába. 
Ott áll már az örök Bíró előtt, aki megítél mindenkit, eleveneket és 
holtakat. A „nagy“ püspök teljes bizodalommal nézhet az isteni íté
let elé : hibái neki is voltak, hiszen tökéletes ember nincs és nem is 
lehet, de erényei és kiválóságai sokszorozottan javára billentik az 
igazság mérlegét. Márpedig ha valaki, mint a Jézus Krisztus jó vitéze, 
szabályszerűen küzd, az végezetre megkoronáztatik (Timóth. 2.

Egy kissé talán az igazság megcsúfolásának látszik, ha újnak 
mondunk olyan gondolatokat, amelyek közül a legfiatalabb is szüle
tésének harmincadik évfordulója felé közeleg, akárhánynak pedig 
százados múltba nyúlnak vissza a gyökerei. Észmeáramlatok korát 
azonban nem lehet születésük évétől számítani, m ert népek és országok 
határain belül többször születnek újra. Legelső szülőföldjükön 
talán már az elöregedés jelei mutatkoznak rajtuk, mikor más vidé
keken hatni kezdenek.

Ilyenformán nem jogosulatlan a címben foglalt je lző; a mi 
számunkra valóban újak a biológia tanításában mindössze néhány 
év óta érvényesülő szempontok, ha másutt m ár régebben ezek 
irányítják is az iskola munkáját.

E szempontok egy része magának a tudományszaknak a fejlő
déséből fa k a d t; többségük azonban pedagógiai irányú, és a biológia 
tanításának módjára, anyagának megválogatására és fölfogására 
vonatkozik. Valamennyi között az öntevékenységre nevelés gondolata 
a legjelentősebb, minthogy ennek hatása nemcsak a biológia-taní
tásban, de az iskola egész munkájában érezhető. Rendkívüli fontos
ságát legtalálóbban Kornis Gyula szavai jellem zik: „A magyar 
iskolának, de egyben a magyar kultúrának jövője is attól függ, 
mennyiben tudjuk az öntevékenység elvét iskolánk egész belső 
életében minél hatékonyabban valóra váltani. A magyar iskola 
sorsa nem is elsősorban az iskolák külső szervezetén, az iskolatípusok 
formai megállapításán fordul meg, hanem azon a nevelő-tanító 
szellemen, mely áthatja őket. Bármi legyen is az ismeret anyaga, 
a lényeges az, hogy gondolkodtatva és cselekedtetve tanítsunk,
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a szellemi energiákat öntevékenységre serkentsük. Csakis ezen a 
módon léphet a szótudás helyébe a cselekvő tudás, csakis így remél
hetjük, hogy a most felnövő nemzedéken keresztül a jövő magyar 
társadalomban több hatalma lesz a cselekvés alkotó erejének, mint 
a szavak ünnepélyes kultuszának.“

Az öntevékenység elvének érvényesítése a biológia tanításában 
nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a tanulónak ugyanazon az 
úton kell megismerkednie a természettel, ahogyan a tudomány meg
ismerkedett vele : nem szavakból, hanem önálló megfigyelés és 
értékelés útján- Minthogy pedig a rendelkezésére álló idő, az eszközök 
fogyatékossága, legfőképpen pedig a tanuló szellemi fejlettsége nem 
nyújthat módot a teljes megismerésre, erről már eleve lemondunk ; 
nem óhajtjuk megismerni a természetet, csak ismerkedünk vele ; 
nem természetismerőket nevelünk, hanem természetkutatókat. Ez 
a nevelés azonban semmiesetre sem merülhet ki pusztán a kéz foglal
koztatásával ; nem elégedhetik meg azzal, hogy a tanév folyamán 
néhány órában a tanulók végeznek el egy-egy kísérletet, ők készí
tenek el holmi kis modellt, rajzot, vagy táblázatot, míg a többi órán 
folyik a régi szótanulás : a kéz foglalkoztatása nem cél, csak eszköz, 
a szellemi öntevékenység a lényeg, ez az alap, minden órának ezen 
kell felépülnie. Az első lépcsőfok, amelyre el kell jutnunk, a meg
figyelés ; a második a megfigyelés eredményeinek értékelése. A meg
figyelés egymaga, bármily értékes adatokat gyűjtsön is össze, nem 
sokat éi, ha nem arra szolgál, hogy annak révén általános érvényű 
megismeréshez jussunk. Ezt a magasabbrendű szellemi munkát kell 
a tanulókkal elsajátíttatni, meg kell tanítani őket indukciós okos
kodásra.

A megfigyelőképesség és a megfigyelésre való hajlam többnyire 
töretlen még a középiskolába lépő gyermeknél, de vezetésre vár : 
a tanárnak szóval, vagy mozdulattal kell a megfigyelendő részletre 
irányítania. Minthogy a tanuló szellemi öntevékenysége így alá
rendelt szerepet játszik, arra kell törekednünk, hogy növendékeink 
mielőbb képesek legyenek önállóan is megfigyelni egy-egy növényt, 
állatot, ásványt, egyszerűbb folyamatokat. Nem baj, ha megfigye
lésük hézagos leszen, a hiányukat tankönyvük, vagy más irodalmi 
forrás segítségével esetleg maguk is pótolhatják, ha pedig ez nem 
sikerül, közös megbeszélésen derítünk fényt reájuk. A legmagasabb 
osztályokban, kiváló megfigyelő és gyors észjárású tanulók talán 
arra is képesek lesznek, hogy a megfigyelt adatokat előbbi megfigye
léseikkel, emlékképekkel összevetve, hosszabb gondolatláncolat útján 
jussanak új eredményekre : amikor is munkájuk a tudományos 
kutatóéhoz hasonló, s eredménye ugyanolyan diadal-érzetet kelt a 
hősben.

A megfigyelés anyagát tanításunkban élőlények és életfolya
matok alkotják, csak szükségből nyúlunk az élet szurrogátumához : 
kitömött vagy más módon megőrzött állatokhoz, szárított növé
nyekhez, modellekhez, fali- és vetített képekhez és a mozgófényképhez. 
Hogy a megfigyelés menete a közös arcvonalon egységesen halad
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hasson, gondoskodnunk kell arról, hogy a megfigyelendő anyagot 
minden tanuló lehetőleg azonos körülmények között, mennél több 
érzékszervével vizsgálhassa.

Könnyű belátni, hogy ezek a kívánalmak igen nagy nehézség 
elé állítják az iskolát. A természetrajzi szertár a maga régi anyagával 
csak korlátolt mértékben lehet az új módszerű tanítás segítségére : 
magának is á t kell alakulnia annak érdekében. Múzeum helyett 
taneszköz-gyűjteménnyé kell lennie, ahol a kisebb szemléltető 
tárgyak annyi példányban találhatók, hogy legalább minden négy-öt 
tanulóra jusson belőlük egy-egy ; ugyanilyen mennyiségben kell 
tartalmaznia kézi nagyítókat, késeket, ollókat, csipeszeket és az 
egyszerűbb élettani kísérletekhez szükséges eszközöket. Kisméretű, 
régi faliképéi helyett a vetített képeket kell bevezetnie, amelyek 
világosabbak, nagyobbak, s mégsem kerülnek annyiba, mint akár 
a legolcsóbb faliképek. Hogy olyan életet is élőnek mutathassunk be, 
amely elérhetetlen távolban van térben vagy lehetőségben, a mozgó- 
fényképhez kell folyamodnunk. A legdrágább eszközt, a mikroszkópot, 
amelynek megfelelő mennyiségben való beszerzése egyelőre valóban 
lehetetlen kívánság, egy mikroprojektor pótolhatja. De mindenek- 
felett élő anyagról kell gondoskodnunk, s tulajdonképpen ez a könv- 
nyebben megoldható feladat; m ert akváriumok, terráriumok, palu- 
dáriumok, keltető-ládikák liiVt-lomokból, hulladék anyagokból is 
összeüthetők s a virágcserepek sem jelentenek komoly kiadást.1 
A fenti követelményekkel szemben tehát egyetlen iskola, egyetlen 
tanár sem helyezkedhetik a ,, non possumus“ kényelmes álláspontjára. 
Néhány esztendő becsületes munkájával és némi anyagi áldozattal 
— amely, ha több évre oszlik el, nem is igen nagy — a legelhanya
goltabb szertár is korszerűvé tehető, különösen vidéki iskolákban, 
ahol a területben rendesen nincs hiány, saz élő anyag beszerzése is 
könnyű. Persze, fölöttébb kívánatos volna, hogy a tanárnak ezt a 
nagy munkáját az illetékes tényezők észrevegyék és méltányolják ; 
mert, ha még elismerő szót sem kap érte, ugyan mi serkentse az 
igyekezetre?

Az új módszerű biológia-oktatásban az ifjúsági könyvtár is 
fontos taneszközzé válik : ő szolgáltatja a megfigyelés útján szerzett 
adatok ellenőrzésére és kiegészítésére az irodalmi anyagot. Ennek 
megfelelően a biológia körébe vágó munkákat a biológia tanára 
kezeli és adja ki az érdeklődőknek ; a nagyobb adattárak, a flórisz- 
tikai és faunisztikai munkák pedig az olvasószobába kerülnek, hogy 
a tanulók bármikor használhassák őket. A szak- és szépirodalom

1 L : Szondy György : A term, rajzi szertárak alkonya. Orsz. Középisk. 
T. E. Közlöny. U. a. : Levelezőlapok, vetítőgép. Prot. t. Szemle 1930. 56—-59. 
Vetítésre olcsó és alkalmas képanyag a Schmeil-féle Lehrbuch der Botanik és 
L. d. Zoologie színes táblái. A könyvből kiszedjük és kemény papírra ragasztjuk 
őket. A viváriumokat illetőleg 1. : Pirikért Zsigmond : A biológiai iskolakert. 
Kiskunfélegyháza, 1913. — B. Schrn dd : Der Naturwissenschaftliche Unter
richt. 1907. Leipzig, — Schotnichen : Methodik u. Technik des naturgeschicht
lichen Unterrichts. Leipzig. 1926. -— Jeges S. : A biológia tanításának Vezér
könyve. Szeged, 1913. . .
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eleven életet festő remekműveiből válogatott részleteket megfelelő 
alkalmakkor, a tanítási órákon maga a tanár is felolvas.2

❖
A tanulóknak a megfigyelés, esetleg irodalmi búvárkodás útján 

szerzett ismereteket ki kell fejezniük. Minthogy képességeik nem 
egyformák, a kifejezés is különböző módon történhetik. Legegyszerűbb 
és legszokottabb a szóbeli, aminek azonban külön jelentőséget ad 
az a körülmény, hogy a középiskola többi tárgya főként elbeszélő
előadásra, mesélésre nevel, a biológia jóformán az egyetlen, amely 
leírást kíván. A szóban előadottakat kiegészítheti, mozgalmasabbá 
teheti a mozgások, meghatározott elhelyezkedések utánzása : a hal
farok, a csillószőrök, az araszoló-hemyók mozgását kezünkkel utá
nozzuk, a virágrészek, a galandféreg szelvényeinek elhelyezkedését 
azonos rendben felállított tanulókkal m utatjuk be.

írásban is beszámolhat megfigyeléseiről a tanuló, és nem mellőzzük 
a rajzot sem, amelynek rendkívüli jelentőségére itt éppen csak rá
mutatok. Mellette már az alsó fokon alkalmazhatunk egyszerűbb 
grafikonokat is. A táblára rajzoltatás megbízható fokmérője annak, 
mennyi a tanuló biztos tudása a már tanultakról, vagy mennyi az az 
ismeret, amelyet valamely, közösen még nem vizsgált tárgyról 
magával hozott.3 Vagyonosabb gyermekek kezében a fénykép is 
kifejező-eszközzé válhat, míg a mintázást a legszegényebbekkel 
is gyakorolhatjuk, s a papírból, gyöngyökből, drótokból, bútor
lemezből készített egyszerű modellek is igen kevés költséget 
igényelnek.4

A biológiai természetfölfogás diadalra jutásával lassanként 
eltűntek az iskolából a tanuló-gyűjtemények, amelyeket a „biológus“ 
tanárok mélységesen megvetettek, hiszen nem — éltek ! A munkál
tató-iskola ismét polgárjogot ad nekik. Miért ne? Mialatt a gyermek 
gyűjt, egyszersmind látni, megfigyelni tanul, folytatja ezt a gyűjtött 
anyag meghatározásakor, még inkább pedig olyankor, ha gyűjte
ménye számára maga nevel állatokat vagy növényeket. Ez egyben 
felelősségérzését is fejleszti, míg a gyűjtemény felállítása, felragasz
tása kézügyességét teszi próbára, s az eredmény egyben ízlésének 
is tanúbizonysága lesz. S minthogy egészségügyi szempontból minden 
perc nyereség, am it a gyermek a szabad levegőn tölt, a gyűjtési 
szenvedélynek a bélyeg- és autogramm-gvüjtés mezejéről a biológia 
berkeibe terelése semmiképpen sem kárhoztatható, ha a gyűjtés nem 
fajul állatkínzássá, vagy a természet oktalan pusztításává. Külön 
is hangsúlyozzuk, hogy tojás-gyűjtemény készítése semmiképpen 
sem engedhető meg. Az alsó osztályokban egyébként a szőr-, toll-,

2 L. bővebben : Szondy György : A modern iskola és az ifjúság olvas
mányai (A tanítás problémái 7. sz.). Budapest Kir. Magy. Egyet. Nyomda.

3 L. Horváth Károly : Ki és mit rajzoljon a term, rajzórákon? Prot. t. 
Szemle, 1933. 318'—325. — U. a. : Rajzoljunk-e a term, rajzórákon? Prot. t. 
Szemle 1933. 97— 101.

1 Ezekről bőségesen tájékoztat Jeges, i. m. 102- 111. 1. és Scholnichen 
i. m. 30—84. 1.
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fog-, termés-, rügy-, stb. gyűjteményeket, a felsőkben herbáriumokat, 
rovar-, csiga-gyűjteményeket készíthetnek tanulóink. Gyűjteményeik 
abban fognak különbözni a régi iskola hasonló gyűjteményeitől, 
hogy nem annyira rendszertani, mint inkább biológiai szempontok 
szerint állíttatjuk őket ősszé.

Kísérleteket is végezhetnek növendékeink ; az alsó fokon egysze
rűbbeket, a felső fokon bonyolultabbakat. Ez a munkálkodásuk 
azonban csak akkor lesz igazán értékessé, ha maguk jönnek rá, 
hogyan lehet valamely kérdést kísérlet segítségével megoldani. 
Természetesen ebben a mükedvelő-felfedezgetésekben a tanári segít
ségre többé-kevésbbé rászorulnak ; de ez a segítség csak irányításban 
áll. Hatodik osztályos leánynövendékeimmel így állítottuk össze 
például a növények lélekzésekor fejlődő hő kimutatására szolgáló, 
s a gyökerek savkiválasztását igazoló kísérleteket, amelyek tanköny
vünkben nem szerepeltek, tehát abból nem nyerhettek útmutatást.

A különböző kifejezés-módok és lehetőségek révén a osztály 
munkaközösséggé válik, amelyben egyes kérdések megoldására 
önként vállalkozó csoportok alakulnak, s a résztvevők képességeiknek 
megfelelően veszik ki részüket a közös munkából. A tanár egyéni
ségétől függ, hogy az öntevékenység elvén felépülő módszernek ezt 
a legideálisabb betetőzését mennyiben tudja és akarja érvényesíteni, 
úgyszintén az is, hogy az öntevékeny szellemi munka mellett mekkora 
teret enged a kézimunkáknak ; mindez nem fogja érinteni a lényeget, 
ha megérti a munkaiskola lelkét : azt, hogy a rivalda elől a háttérbe 
kell vonulnia, s a tanítás m unkáját a gyermek leikéből kiindulva, 
velük és általuk kell véghez vinnie.

Minthogy az öntevékenység iskolájában a tanítás a megfigye
lésen épül lel, magától értetődő követelmény, hogy a tantervnek 
is ehhez kell alkalmazkodnia : csak keretet nyújthat, amelyet a tanár 
szabadon tölt ki a rendelkezésére álló szemléltető anyag szerint. 
Ugyanilyen rugalmasnak kell lennie a tanmenetnek is, mert a tanítás 
igen sokszor csak alkalomszérű lehet.5

Az öntevékenység gondolata mellett, részben annak a követ
kezményeként, a szülőföld megismerésének a tanítás központjába 
állítása a legfontosabb szempont a modern biológiai oktatásban. 
Végre ráeszméltünk arra, hogy a „nemzeti“ tantárgyak sorában a 
természetrajz éppen annyi joggal követelhet magának helyet, mint

b Az óriási irodalomból, a már említetteken kívül, a következő munkákat 
említem még meg : Karstadt Ottó : Methodische Strömungen der Gegenwart, 
Langensalza, 1930.— Brohmer P. : Methodik der Naturgeschichte, Leipzig, 
1918. (Mindkettő elsősorban a népiskolák szempontjából tárgyalja a kérdést, 
de rendkívül világos áttekintést nyújt.) Folyóiratunkban megjelent, idevágó 
tanulmányok : Arató István : Középiskola és munkaiskola. 1934, 176—183. 
-  Horváth K á r o ly : A munkáltató iskoláztatás kialakulása és fontossága. 
1935. 241—246. — U. a. : A munkaiskola elvei a természetrajzban. 1931. 280—  
285. U. a. : Amit munkáltatva mindenki megcsinálhat a természetrajzban. 
1935. 165—172. — U. a . : Módszeresen taníthatunk-e minden órán? 1934. 
109-112.
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a földrajz, a történelem, vagy az irodalomtörténet. Az embert nem
csak a közös nyelv, műveltség és m últ fűzi a szülőföldhöz, hanem 
ennél sokkai-sokkal több : ezer és ezer láthatalan szál kapcsolja 
egy nagy közösségbe a hazai röggel, s a biológia egyik legjelentősebb 
feladata az, hogy ezeket a szálakat legalább részben felfedvén, 
tudatossá tegye az ösztönös érzést : i t t  élned, halnod kell. . .  Meg 
kell éreztetnie a hazai föld életének lüktetését, amelybe mindnyájan 
beletartozunk ; felelősség-érzést kell a gyermekbe nevelnie a hazai 
földet érhető változásokkal szemben, életszükségletté kell tennie 
számára az állandó kapcsolatot a hazai természettel. Nem eléged
hetünk meg avval, hogy az alsó fokon lélektani okokból a környék 
növényei- és állatai szolgáltatják a tanulmányi anyagot, mint a 
gyermekkel legközvetlenebbül kapcsolatban álló élővilág ; az sem 
elég, hogy a felső fokon is ez kínálkozik elsősorban közvetlen szemlé
letre. Arra kell törekednünk, hogy minden vonatkozásban a hazai 
élet megnyilvánulásait mutassuk be o tt is, ahol eddig külföldi pél
dákra hivatkoztunk. Hogy növendékeink állandóan a hazai élő
világ közepette érezzék magukat, hazai fák és bokrok, növények 
fogadják őket az iskola udvarán, ilyenek legyenek a folyósok és ablakok 
cserepeiben, dézsáiban, a viváriumokat a szülőföld csigái, halai, 
kétéltűi, rovarjai népesítsék be. Télen madáretetőt állítsunk fel 
az udvaron.

Benn, a tantermekben és a folyósokon a hazai tájak, növények 
és állatok képei díszítik a falakat, s a folyosó olyan helyén, ahol az 
iskola minden növendéke naponta megfordul, üveges szekrényben 
állandó kiállítás m utatja be a szülőföld változatos életét. Ide kerülnek 
a kirándulásokon talált érdekességek, talajmintáktól élő hernyókig 
és csigákig ; a szertár anyaga is felvonul, s új és új szempontból mutatja 
be a magukban véve elszigetelt élőlényeket. A rendezés, az anyag- 
gyűjtés munkájában a növendékek is résztvesznek ; a felsőbb osztá
lyosok a magyarázó cédulák elkészítésében is segíthetnek. Az élő
anyagot rajzok, táblázatok, grafikonok egészítik k i ; kártevők kár
tételeiről, aratási eredményekről, a term elt cikkek ipari felhaszná
lásáról stb. stb. A szekrény mellett, csinos keretben van a fenológiai 
naptár, amelyet szintén a növendékek állítanak össze, sők is rajzolják 
m eg ; díszítő elemek gyanánt a naptárban fölsorolt növények és 
állatok szolgálnak.6

A tanulók által készített gyűjtemények is a szülőföld-ismeret 
szolgálatában állanak. A herbáriumok a jellemző növény-asszociá
ciókat mutatják be, vagy a kultúr-növényeket gyűjtik össze, szántó
földi és kerti veteményeket, takarmánynövényeket, városokban a 
dísznövényeket. Talán még érdekesebbek és tanulságosabbak az 
egy-egy növényre vonatkozó gyűjtemények : pl. valamely fa élete, a 
csiranövénytől kezdve, lombhulláson és virágfakadáson á t a termésig, 
kártevőivel egyetemben. Az ilyen gyűjteményt a szokásos herbá- *

* L. Szondg György: Szülőföldem szép határa ... Prot. T. Szemle 1932.
63—68.



Szondy György dr. : Újabb szempontok a biológia tanításában. ^97

riumi kiállítás helyett nagyméretű, fehér karten lapon, ízléses el
helyezésben ragasztjuk fel, s a lapot kép gyanánt bekereteztetjük. 
Hasonló képek a növényszövetkezetekről is készíthetők, amikor is 
a virágosok mellett a virágtalanokra is kellő gondot fordítunk.

Hasonló fölfogással készülnek az állattani gyűjtemények. Különös 
figyelemben részesítjük a kártevő rovarokat, külön-külön csoporto
sítván az erdő, a szántóföld, a kert kártevőit, az egészségügyileg 
veszedelmes rovarokat stb. stb. A szertár egy részét szülőföldismereti 
gyűjteménnyé fejlesztjük, ahol az élővilág rendszeres gyűjteménye 
mellett talajpróbák, talaj szerkezeti szelvények, domborművek, talaj- 
és csapadéktérképek, a különböző mezőgazdasági művelési ágakat 
feltüntető grafikonok és térképek, céltudatosan gyűjtött és készített 
fényképek m utatják be minden oldaláról és a legkülönbözőbb szem
pontokból a szülőföld életét és természeti adottságait.7

A munkaiskola módszere lehetőséget ad arra, hogy a növendékek 
alkotásvágyát ilyen irányban érvényesítsük ; ennek viszont az a 
következménye, hogy a gyermek valóban benne él a honi termé
szetben, ismeri annak minden lélekzetvételét, és változásait értő és 
és féltő figyelemmel kíséri. Ez a helyes módja a természetszeretetre 
való nevelésnek, ez igazi biztosítéka a természetvédelem érvényesülé
sének a nép legszélesebb rétegeiben is. Az a gyermek, aki az iskolakert 
növényeinek, a viváriumok állatainak ápolása közben megtanulta 
az élet minden megnyilvánulásának áhítatos tiszteletét, a termé
szetben is kíméletet fog tanúsítani az élőlényekkel szemben. A szülő
föld ismertetése során módunk lesz arra is, hogy eléje tárjuk az ember 
munkájának, a kultúrának szerepét a növénytakaró, az állatvilág 
életében. Mennyi növény, mennyi állat esett áldozatul az egyre 
nagyobb területeket igénylő mezőgazdaságnak, az ipartelepeknek, 
az elterpeszkedő nagy városoknak ! Mennyire megváltozott a viszo
nyok átalakulása következtében egyik-másik állatfaj életmódja, 
amint ezt Schnurre a madarakról kim utatta.8 S a kipusztulók több
nyire örökre eltűnnek a föld felszínéről! Velük szemben találni fogunk 
idegenből behurcolt jövevényeket, úgy az állat, mint a növény
világban. Az életkép tehát nem állandó ; a biológiai oktatásnak az 
a feladata, hogyr a gyermeket ennek az átalakulásnak megértő 
tanújává tegye, aki felnőtt korában szükség esetén szembeszáll a 
hazai természetet, a természeti emlékeket fenyegető kísérletekkel.9

A szülőföld megismeréséhez hozzátartozik a gazdasági, élet 
ismerete is. Sétákon, kirándulásokon megfigyeljük a termelési ágak 
és termények megoszlását a határban, vagy — igen nagy városokban 
— annak egyes részein. A megfigyelés a talaj minőségére is kiterjed, 
s odahaza a megfigyelt adatokat a felvételi térképbe rajzoljuk be, 
helyességüket a hivatalos statisztikai kiadványokból ellenőrizvén.

7 H o r v á th  K á r o ly  : Amit munkáltatva mindenki megcsinálhat. Prot. T. 
Szemle 1935. 165— 172.

8 S c h n u r r e ,  O . : Die Vögel tier Deutschen Kulturlandschaft. Marburg 
a. L. 1921.

9 L . K a á n  K á r o l y :  Természetvédelem és természeti emlékek, lfpest.
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Az eredményt egyszerű grafikonokban tüntetjük fel, amelyből 
világosan szembe fog tűnni a termelés összefüggése a talajviszonyokkal 
és a település diktálta feltételekkel.

A gazdasági viszonyok megismerése révén alkalom kínálkozik 
az alkalmazott biológia eredményeinek értékesítésére. Igen fontos, 
hogy a kártevőkre vonatkozó helyes ismeretek és gyakorlati tanácsok 
mennél szélesebb körben terjedjenek el.

Honismertető munkánkat kiegészíti és betetőzi a néprajz be
kapcsolódása népies növény- és állatnevek, népies szokások, babonák, 
regulák, gyógymódok gyűjtésével, s a hazai természetre vonatkozó 
költői remekművek beillesztése biológiai oktatásunkba.

Mint látható, a szülőföldismeret az a terület, ahol a biológia 
a legtöbb alkalmat nyújtja a többi tárgyakkal való koncentrációra : 
földrajz, néprajz, történelem, irodalom, mennyiségtan -— mind alkal
mazást talál abban a munkában, amelynek végső eredménye el
szakíthatatlan kapocs a gyermek és a szülőföld között.10

Hibát követnénk el, ha a szülőföld élővilágát alkotó növényeket 
és állatokat a közösségből kiszakítva, mint össze nem tartozó, egy
mástól független lények tömegét ismertetnék meg a gyermekkel. 
Számot kell vetnünk a biocoenotika újabb fejlődésével, és pedig 
nemcsak szakszempontból, de módszertani okokból is, és szülőföld- 
ismertetésünknek mindig az életközösségeken kell felépülnie. Ez a 
fogalom azonban a mi számunkra kevésbbé szigorúan határolt, 
mint eredeti, Moebius-féle értelmezésében. Minthogy valamennyi 
alkotó tagot nem vehetünk figyelembe, s a mennyiségi viszonyokat 
és a stabilitást sem állapíthatjuk meg, lévén ezeknek észlelésére 
esztendők szükségesek, — inkább csak keretről lehet szó, koncentrá
ciós pontról, amely körül az egyes tagokat — a létfeltételek és szükség
letek kölcsönhatásának kiemelésével — egymás mellé rakjuk. Ilyent 
formán az alsó fokon,ahol céljainknak megfelelően tanításunk anyagá- 
több életközösségből válogatjuk össze, a legelemibb kémiai és geo
lógiai ismeretek hiányában az életközösség egy bizonyos össze
tartozó csoportot jelent, egy rendszert, amelynek megismerése a 
tagok ismeretét tételezi föl. Ez viszont csak évek munkája árán 
lehetséges, a megismerés ezért mozaikszerű, évről-évre tökéletesedő. 
A felső osztályokban már inkább van módúnk arra, hogy egyik
másik életközösséget legalább megközelítően, a maga teljességében 
megvizsgáljunk és megértessünk. A mennyiségi szempont azonban 
még itt is elesik, vagy csak bizonyos biocoenosisoknál, pl. a plank
tonnál, lehetünk reá tekintettel.

A megértés megkönnyítése érdekében célszerű, ha a fajok egy
másrautaltságát először kevés fajból álló életközösségeken mutatjuk 
be. Különösen alkalmasak erre a mesterséges biocoenosisok, pl. 
az iskolakert, az akvárium. Utánuk a természetes növényformá
ciókkal próbálkozhatunk meg. Előkészítésről m ár az alsó fokon

H o r v á th  K á r o l y : A honismeret megalapozása a költészetben. Prot. T. 
Szemle 1931. 89 —95.
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gondoskodtunk, mindig pontosan megjelölvén a gyűjtött növények 
lelőhelyét, a talajt, megfigyelve a környező növénytársaságot s 
egyes fajok egymásrautaltságát. így tisztázzuk az erdő, rét, mocsár 
fogalmát, s megösmerjük őket, mint növényformációkat. Kirándulá
sokon vétetjük észre a különbséget erdő és erdő között a faállomány 
szerint, úgyszintén az állatvilág függését a növényvilágtól, ameny- 
nyiben ez ismeretes és a tanulók által már felfogható. A felső osztá
lyos tanuló már megértheti, hogy minő okok következtében kerülnek 
együvé a formációkat alkotó növényfajok: a talaj, az éghajlati 
viszonyok, az árnyék s a többi tényező befolyását. Ennek meg
értéséhez fölösleges és célj áttévesztett volna nagyszámú formáció 
vizsgálata. Ajánlatosabb néhánynak megismerése után, egyik-másik 
bonyolultabb rendszer kibogozásával a tapasztalatokat elmélyíteni.

A természetes formációk mellett a kultúrformációk megismerése 
hozzátartozik a szülőföldről alkotott kép teljességéhez. Ezek közül 
legfontosabb a szántóföld, és pedig nemcsak termesztett növényei 
miatt. Igen tanulságos a gyomok élete is, az a mód, ahogyan minden 
irtási törekvés ellenére biztosítják fennmaradásukat. Lépten-nyomon 
szemünk elé kerül, sígy önkételenül ráirányul figyelmünk a ruderális 
növényzetre, valamint az adventívus fajok közül néhány igen fel
tűnőre, amilyen pl. a betyárkóró, a gombvirág, stb.

Az ember beavatkozása következtében lényegesen módosult 
formáció a rét és az erdő. Az utóbbi kiváltképpen alkalmas arra, 
hogy az életközösségek rendkívül bonyolult kapcsolataira példákat 
szolgáltasson. A rovarok tárgyalásánál semmiképpen sem mellőzhető 
egy-egy erdei kirándulás, hogy növendékeink tapasztalatból győződ
hessenek meg a rovarkárok nagyságáról, megismerhessék a szapo
rodásukat gátló természetes tényezőket s azokat a módokat, ahogyan 
az erdész igyekszik ellenük védekezni. A rovarkárok láttán fogják 
csak növendékeink igazában méltányolni a rovarevő madarak szerepét 
s a madárvédelem jelentőségét. Itt azonban eszükbe kell juttatnunk, 
hogy a madarak a károsok mellett a hasznos rovarokat is pusztítják, 
azokat a fajokat, amelyek maguk is rovarirtók. Ez csökkenti hasznos 
munkájuk értékét; minthogy azonban számos rovarparazitának 
magának is van élősdije, az előbbi pusztulásával ez is vesztét leli 
s így a vélt kár mégis csak hasznot jelent. Mindebből az derül ki, 
hogy a haszon-kár kérdése sokkal bonyolultabb probléma, mint 
első pillanatra látszik ; de az bizonyos, hogy a rovarvilág szaporodá
sának fékentartásában a madarak szerepe nélkülözhetetlen.

Az ilyen láncolatok végigpörgetése megéri a ráfordított időt, 
mert valójában ezek világítják meg az életközösségek különböző 
sorsokból összefonódó, színes és mozgalmas életét.

*

Az életközösségek megértése nemcsak biológiai tudásgyarapodást 
s a szülőföld életének ismeretében való előhaladást jelent. Fontos 
azért is, mert eredményei valósággal kínálkoznak arra, hogy kap
csolatba hozzuk őket az emberi társadalom hasonló jelenségeivel,
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s így a leendő állampolgár nevelésének szempontjából is haszno
síthatók. Az újabb biológiai oktatás ennek a szempontnak kidombo
rításával nagy mértékben emelte a biológiai tanulmányok nevelő 
úrtékét. Könnyű belátni, hogy mindaz, amit fentebb a szülőföld
ismeretre vonatkozólag elmondottunk, az állampolgári nevelés 
szempontjából is elsőrendű fontossággal bír. Ha politikájukat tényekre 
-építő, önállóan gondolkozó állampolgárokat óhajtunk nevelni, úgy 
első feladatunk az „ismerd meg magadat“ elvet k itág ítan i: ismerd 
meg, mije van hazádnak! A szülőföld termelési viszonyaiból ki
indulva, be kell vezetnünk a tanulót az ország gazdasági életének 
ismeretébe, fel kell tárnunk világgazdasági helyzetét és jelentőségét 
a nemzetközi élet tényezői között. A biológia kapcsolatai itt a leg
erősebbek a földrajzzal, itt kell erősen igénybe venni a számok 
tudományát, a statisztikát, amely eleddig mostoha gyermeke volt 
a középiskolai oktatásnak : legfeljebb egv-két mennyiségtani példát 
szolgáltatott munkájához. Ámde a számok magukban semmit sem 
mondanak a gyermeknek : módszeres földolgozásra várnak. Ismert 
mennyiségekkel kell őket összehasonlítanunk, vagy a grafikonokat 
hívjuk segítségül. Ezek az alsó fokon figurálisak is lehetnek, mert 
az ilyen ábrázolás jobban leköti a gyermek figyelmét, noha egy
szersmind igen könnyen el is terelheti a lényegesről.

Ha megfontoljuk, hogy Magyarország gazdasági viszonyairól 
mily végtelenül kevés szó esik a középiskolában, úgy a biológia ilyen 
irányú közreműködését a legelőkelőbb feladatok egyikének kell 
tekintenünk. Egyre táguló körben, a szülőföldről a szomszédos 
területekre térve át, ismertetjük meg növendékeinkkel a termelési 
viszonyokat : szántóföld, kert, rét, erdő, legelő, terméketlen terület 
megoszlását, míg végül összefoglalhatjuk az eredményeket az egész 
országot illetőleg. Ugyanígy vizsgáljuk meg a termő területeket: 
hol, mit, milyen mennyiségben termelnek. Kirándulások adják 
vizsgálataink alapját, tenyésztési kísérletek mélyítik el, hogy meg
állapíthassuk az összefüggést a talaj, az éghajlat és a termelés között. 
De a birtokmegoszlást is tekintetbe véve, egyébre is rájövünk : 
észre fogjuk venni a nagybirtok és a kisbirtok termelése közötti 
különbségeket : ahol a nagybirtok dominál, ott dohány-, cukorrépa-, 
napraforgó-termelést nagy arányokban találunk ; kerti vetemények, 
gyümölcstermelés viszont a kis gazdaságokkal jár karöltve. A nagy
üzem gazdaságosabb mivolta, s az a tény is ki fog derülni, hogy bár 
szociális szempontból kívánatosabb a kisbirtok, a nagyüzemek 
felosztása — legalább átmenetileg —- a termelés csökkenésével jár. 
Mi lehetne ennek az ellenszere? —■ A szövetkezés ! A magyar falu 
problémája itt kapcsolódik be eleven életközelségben a középiskola 
munkájába. Itt tárgyalhatjuk az Alföld talajának üszkösödő sebét, 
a szíkesedést; itt van helye az öntözés megvilágításának. A leg
érdekesebb biocoenosis, amelynek elemei ezenfelül pontosan fel
mérhetők, a mezőgazdaság, a népélelmezés, mezőgazdasági ipar és 
állattartás összefonódása a termelt cikekk felhasználását illetőleg ; 
s ezt szintén grafikonokban ábrázolhatjuk. A háború óta százszorosán
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fontos minden ország számára az önellátás kérdése. Ezt azok az 
adatok világítják meg, amelyekből kiderül, hogy a mezőgazdaság 
mit és milyen mennyiségben szolgáltat a nép élelmezésére. Az alsó 
osztályokban csak általánosságban fogalmazzuk meg az eredményt v 
búzatermésünk ennyi, burgonyatermésünk ennyi ideig volna elegendő 
az ország lakosságának. A felsőbb osztályokban, jobb felfogású 
tanulóinkkal, talán a termélt cikkek kalória-értékét is kiszámíttat
hatjuk. Az egyes élelmiszerek tápértékének tárgyalása kivált leány
iskolákban elengedhetetlen ; ugyancsak, főként a leendő anyáknak 
kell megtanulniok a csecsemőtáplálás ábécéjét.

Az önellátás kérdésének vizsgálata rávezeti növendékeinket 
azokra a terményekre, amelyek ellátásunkból hiányzanak, de azokra 
is, amelyekből fölösleggel rendelkezünk. Ezeknek pénzértékét is 
kiszámíthatják, vagy grafikusan ábrázolhatják, s evvel már világ- 
gazdasági kérdések kapcsolódnak be szemlélődésükbe. Miért fontos 
az, hogy külkereskedelmi mérlegünk aktív legyen? Mitől függ a 
termelt cikkek világpiaci értéke, a kereslet és a kínálat árszabályozó 
hatása — mindezekre önmaguktól a statisztikai adatok tükréből 
fognak választ kapni.

Ugyanilyen módon és alapossággal kell foglalkoznunk a mező- 
gazdaságnak az állattenyésztést illető részével. Megkeressük az 
összefüggést a terület, éghajlat, birtokmegosztás, stb. stb. és a tarto tt, 
illetve tenyésztett állatfajok k ö zö tt; megállapítjuk az állatállomány 
jelentőségét a közellátás szempontjából, az ipart, a kivitelt illetőleg ; 
megoszlását a népesség között, stb. stb. És vizsgálat alá vonjuk 
az erdőgazdálkodást, annál inkább, mert ezen a téren igen sok még 
nálunk a teendő. Az erdőüzemnek még szakkifejezései is jórészt 
ismeretlenek a magyar középiskolákban : a szálerdő, sarjeidő 
botfaerdő, csererdő, középerdő fogalma. Foglalkoznunk kell az erdő 
gazdasági jelentőségével : megnézzük, hol, milyen vidéken, milyen 
talajon vannak erdeink ; megtanítjuk, mi a berki-, lapály-, homoki-, 
dombvidéki-, előhegységi-, közép-, és magashegységi erdő ; milyen 
fanemek alkotják őket; hogyan oszlanak meg hazánk erdőségei 
fanemek szerint? Megmagyarázzuk, miért fátlan az Alföld? Hogyan 
történik a fásítás? Mi ennek a gazdasági jelentősége?

A külföldi növények : déligyümölcsök, fűszerek tárgyalásánál, 
de a hazai gazdasági viszonyok szemrevételekor is, felhívjuk a gyer
mekek figyelmét arra, hogy mit jelentenek egy nemzet gazdasági 
életében a gyarmatok. Ha magunknak nincs is ebből a jóból, a gyar
matokért folyó világverseny megérthetése végett mégis nélkülöz- 
hetelenül szükséges ennek a kérdésnek kissé behatóbb tárgyalása.

Nemcsak a biológia, de a kémia tanításában is többször sor 
kerül mezőgazdasági ipari üzemek : malmok, cukorgyárak, szeszfőzők, 
sörfőzők, keményítő- és szövőgyárak megtekintésére. Ezek a ki
rándulások nemcsak tárgyi szempontból hasznosak, ha jól elő
készítettük őket, arra is alkalmat adhatnak, hogy az ipari munkásság 
helyzetéről szót ejtsünk, s bepillanthassunk a munkásság életkörül- 
ménveibe.
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Ezek a vázlatos szemlélődések távolról sem merítik ki a lehető
ségeket, amelyek a biológiával kapcsolatban a nemzet gazdasági 
életfeltételeinek megvilágítása körül kínálkoznak, s amelyek több 
esztendő céltndatosan irányítottoktató-munkásságával többé-kevésbbé 
megvalósíthatók. A biológia azonban magára a társadalomra vonat
kozólag is jó iskolája az állampolgári nevelésnek.

Már a legalsó fokon, saját testén megtanulja a gyermek a munka
felosztás elvének fontosságát, azt a nagyjelentőségű tényt, hogy 
a közösség érdekében végzett mindennemű munka egyformán nélkü- 
lözhetelen. Már it t  meg kell szoknia azt a gondolatot, hogy a közösség 
minden tagjának be kell illeszkednie a szervezet keretei közé ; ha 
megértette a „szervezet“ fogalmának valódi jelentését, akkor állam- 
polgári neveléséhez megkapta a kellő alapot. Állattani tanulmányai 
során a méhek és hangyák társadalma az állam életének és szerveze
tének megfigyelésére és az emberi viszonyokkal való összehasonlí
tására ad lehetőséget. Bizonyára bámulattal fog adózni a hangya
állam tökéletes kommunizmusának, s — legalább a felső osztályban 
— bizonyára rájön ari’a, hogy ez az államrendezés csakis az ösztön 
világában lehetséges. A méhek állama az egyénnek a közért való 
feltétlen önfeláldozására mutat gyönyörű példát, akár saját testének 
bőrsejtjei. Az örökléstan az „egyenlőség“ jelszavát világítja meg a 
biológia fénysugarával, olyan különbségekre m utatván reá az egyének 
között, amelyek semmiképpen sem magyarázhatók a környezet 
hatásaiból. Végül az egészségtan leikébe vési, hogy népével szemben 
legelső kötelessége egészségének megőrzése. Teste-lelke nemcsak 
a magáé, hanem a közösségé is, s az egészsége ellen elkövetett tény
kedéseiért felelős népével szemben. A középiskola révén a népesség 
széles rétegeiben terjednek el az egészségügyi ismeretek, de ennél 
is fontosabb az egészséges életre irányuló akarat nevelése, a közösségbe 
tartozás érzésének kifejlesztése, a szociális ethos életrekeltése a 
gyermek lelkében. Ebben a munkában a biológia szerepe nélkülöz
hetetlen.11

11 H o rv á th  K .  : A term, rajz nevelőértéke. Prot. T. Szemle 1928. 248—250.1. 
A já n lh a tó  iro d a lo m  : G a u d ig ,  H .  : Freie geistige Schularbeit in Theorie und 
Praxis. Breslau, 1922. -— D o m o k o s  L á s z ló n é  é s  B la s k o v ic h  E d i th  : Az alkotó
munka az Üj Iskolában. Budapest, 1936. —- C o n w e n tz  : Die Heimatkunde in 
der Schule. Berlin, 1906. —  S e im e r  A .  : Naturkunde auf Grundlage der hei
mischen Scholle. Heidelberg, 1921. — M a r o s i  A .  : Átöröklés és nemzet- 
védelem. Budapest, 1924. —- T h ie m  K .  : Die Wirtschaftsbiologie im Bahmen 
des naturwissenschaftlichen Gesammtunterrichtes. Leipzig, 1928. — S ch o e-  
n ic h e n  W. : Der biologische Lehrausflug. Jena, 1922. —- S c h m i t t  C o r n e l :  
Der sonnige Wegrain des Lebensgemeinschaft. (Lebensgemeinschaften der 
deutschen Heimat c. sorozatból.) — W a g n e r , E .  : Naturgeschichte im Freiens. 
Hamburg, 1927. — K a e h n e  E .  : Schülerselbsbetätigung im Biologieunterricht. 
Langensalza, 1930. —  H o r v á th — P o lg á r— V a r g h a  : A növények élete. Budapest, 
év nélkül. —- O e ttl i  M .  : Versuche mit lebenden Pflanzen. Leipzig, 1914. —  
S c h m i t t  C .:  200 leicht ausführbare botanische Schüler-Übungen. Freising,1924. 
S c h u r ig  : B io lo g isc h e  E x p e r im e n te ,  Leipzig, 1919. •— S p i l g e r  L. : Biologische 
Beobachtungsaufgaben. Leipzig, 1914. W a g n e r  E . : Insectenzucht in der 
Schule. Hamburg 1900. B e ln jn a  V I. : Édesvízi akváriumok berendezése és
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Madártávlatból, vázlatosan m utattam  be néhányat a modern 
biológiai oktatás problémái közül. Bizonyos, hogy azoknak a fel
adatoknak maradéktalan megoldása, amelyekre rávillantottam, 
egyelőre legalább talán a legtöbb iskolánkban lehetetlen. Az elérendő 
színvonal megmutatása mégsem fölösleges, valamint az sem, ha 
megkeressük a mai helyzet orvoslásának módjait. Ezek a következők :
1. az osztálylétszám csökkentése. 2. a term, rajzi szertárak korszerű 
megújítása, iskolakertek és viváriumok berendezése, vetítőgép be
állítása a tanításba ! 3. a tanárok szertári munkájának ellenőrzése 
és megfelelő méltánylása. 4. módszertani kézikönyv kiadása. 5. bioló
giai irányú ifjúsági olvasmányok kiadása. 6. biológus-tanfolyamok 
rendezése módszertani kérdések megvilágításával és bemutató
tanításokkal.

Tudom, hogy ma minden anyagi áldozattal járó kívánság telje
sítése igen nehéz. De az elutasítások hallatára mindig eszembe jutnak 
az erdélyi magyar iskolák. Azok sokkal súlyosabb anyagi viszonyok 
között tengődő nép áldozatából, sokkal nagyobb követeléseket 
is teljesítettek, mikor az ellenséges hatalom a lét vagy nemlét kér
dését a kívánság teljesítésétől tette függővé.

Vájjon önszántunkból nem láthatnék be, hogy iskoláink szín
vonalon tartása művelődésünk szempontjából a lét és nemlét kér
dését jelenti, és megéri a legsúlyosabb áldozatokat is? !

(Debrecen.) Szondy György dr.

A z önképzőkör válsága.
Folyóiratunk lapjain a közelmúltban többször olvashattuk az 

ifjúsági élet egyik kedves és nagyon sok nevelőértéket magában- 
rejtő intézményének : az önképzőkörnek válságáról. Péter Zoltán 
kartársunk iskolai dolgozatok alapján kimutatta, miben látja a mai 
ifjúság a válságot, s minő gyógyszereket tud a válság megoldására 
ajánlani. A cikknek megvolt a hatása. Ruhmann Jenő és Harsányi 
István kartársaink mélyedtek el az igen érdekes problémában, mely 
valóban kortünet, s nem csupán egy-egy iskolának gondja. Ők már 
határozott programmal jönnek, s elgondolásaik minden szempontból 
figyelemre érdemesek, s meggondolásra késztetők.

Iskolánkban, a nyíregyházi evang. fiúgimnáziumban is évek óta 
észlelni lehet a tanulóifjúság bizonyosfokú kedvetlenségét az önképző
kört munkában. Az év kezdetén, a választások alkalmával még 
csak érdeklődtek. Mikor azután az izgalmak lecsillapodtak, kedvel
és gondozása. Budapest, é. n. — P .  K r e j f t : Reptilien und Amphibienpfelge. 
Leipzig. —  N ie m a n n  G. : über Schul- und Schülerversuche zum menschen- 
kundlichen Unterricht. Österreich. A felsorolt művek legtöbbje megtalálható 
a Fővárosi Pedagógiai Könyvtárban, amely minden iskolának megküldi 
ajándékba „Az elemi és középoktatás vezér- és segédkönyve“ c. kitűnő ki
adványát.
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leriség, unalom lett úrrá az önképzőkörön. S ez volt még a jobbik 
eset. A rosszabbik az volt, amikor a választás a tagok egyik részének 
kedvét teljesen elvette, s egyáltalán nem foglalkozott többet az 
önképzőkörrel, ha meg is jelent, csak hallgatott. A másik, a „győztes“ 
rész pedig felolvasásaival és igen „önképzőkörös“ műsoraival húzta 
kéthetenként, szombat délután az „igát“ . Hiába volt minden eről
ködés, hiába minden akarat. A tagok megjelentek, mert névsor- 
olvasás volt, s a jelennemlevők büntetést kaptak, de komoly munka 
nem folyhatott, legalább is olyan komoly munka nem, amely a 
tanulók „leikéből lelkedzett volna“ . Végre is az elmúlt esztendőben 
kísérletképpen gyökeres revízióra gondoltam, aminek határozott 
eredményeiről óhajtanék itt röviden beszámolni:

Az önképzőkörünkkel kapcsolatosan évek óta könyvtárunk van, 
amit á tagok is használhatnak. A könyvtárba folyóiratok is jártak 
mindig, de különösebb érdeklődést ezek iránt a fiúk nem tanúsí
tottak. Most rendszeresen bevezettük az önképzőkörbe a folyóiratok 
ismertetését. A Magyar Szemle, Nyugat, Erdélyi Helikon, Diarium, 
Szabolcsi Szemle, Keresztyén Igazság, Ifjú Évek alapján főként 
irodalmi kérdéseket, eseményeket, másfelől az elszakított területen 
élő magyarság sorsát és kérdéseit ismertették egyes tanulók, rövid 
10 15 perces szabadelőadásban vagy felolvasásban. A kérdéshez
azután a tagok hozzászóltak, megvitatták a kérdéseket, s az ered
ményeket az elnök vagy a vitavezető röviden összefoglalta. így 
megismerték és lépést tarto ttak  a külföldi magyarság sorskérdéseivel, 
állandóan tájékozottak voltak a csonkaországi magyar irodalom 
érdekes problémáiban. Hogy pedig a mindennapi kérdésekkel még 
inkább tisztában legyenek, az olvasóterembe újságot is járattunk. 
A Prágai Magyar Hirlap, Budapesti Hírlap rendszeres olvasásával 
tájékozottságukat csak kibővíthették.

A folyóiratismertetés mellett rendszeresítettük a könyvismer
tetéseket is, és pedig olyan módon, hogy minden ülésen egy könyvet 
ismertettek a tanulók, természetesen nem életrajzi és száraz tartalmi 
kivonat alapján, hanem az irodalmi művekben rejlő értékek egyéni 
szempontú meglátásával. így 10 klasszikus magyar művet és nyolc 
világirodalmi értékű alkotást ismerhettek meg közelebbről a tanulók. 
Ezek az ismei'tetések mindig igen élénk vitát váltottak k i ; nem 
is annyira az ismertetőt bírálták, sokkal inkább magát a művet 
elemezték, s szóltak hozzá különféle szempontokból. A könyv- 
ismertetések célja éppen az volt, hogy mélyebb érdeklődést ébresszünk 
a tanulókban az egyes munkák iránt, ami sikeres is volt, mert azóta 
kétségkívül megnövekedett az olvasók száma, mind az olvasó
körben, mind az ifj . könyvtárban is.

Minden harmadik ülésünk pedig vitaülés volt. Ez a közismert 
formájú ülés igen nagy látogatottságuak örvendett, s a viták mindig 
igen szépek, lehet mondani magasszínvonalúak voltak. Az első vita
ülést az önképzőkör céljáról tarto ttuk  meg, egy másikon az igazi 
vallásosságról, a harmadikon pedig a felebaráti szeretetről vitáztak 
a tanulók. Talán nem is annyira viták voltak, mint inkább meg
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beszélések, mindenféle szenvedély és személyeskedés nélkül. Mivel 
ezeket-a vitaüléseket csak a második félévben kezdtük meg, kiépítésük 
a jövő feladata lesz. A vitaüléseknek egy vezetője volt, aki meg
világította a kérdést részletesebben; ehhez szóltak hozzá már elkészül
tén és hosszabban ketten-hárman, s ezután következett a tulajdon
képpeni vita, aminek végső eredményeit ismét egy tanuló foglalta 
össze. A viták minden merevséget eltüntettek, a tanulók szabadon 
nyilatkozhattak meg, s nem gátolta őket véleménynyilvánításukban 
senki és semmi.

Mindemellett természetesen megszólalhattak a kör tagjai közül 
azok is, akik egyéni tehetségükkel, szavalattal, verssel, novellával, 
útleírással, stb. tudtak nemes szórakozást nyújtani. De ezek már 
rostán mentek keresztül. Mind a vitavezetőkkel, a könyv- és folyó
iratismertetőkkel is előzőleg megbeszélést folytattam (minden héten 
egy délután két órát szenteltem ezeknek a tárgyalásoknak), mind 
az egyéni szereplőkkel is magam foglalkozva, csak azt bocsájtottam 
az önképzőkör elé, amit arra megfelelőnek és érdemesnek tartottam , 
így nemcsak a nívót biztosíthattuk, de főként azt, hogy mindenféle 
meddő vitának elejét vegyük. Ezért kísérletképpen megpróbáltam, 
hogy a bírálattal kapcsolatos fokozást és minősítést töröljem. S nem 
várt sikerrel történhetett ! Az a tapasztalati meggyőződés vezetett, 
hogy a fokok ajánlása és megszavazása az, ami mindig a legnagyobb 
széthúzást teremti és osztályharcokhoz vezet. Amilyen osztálybeli 
szavalt, adott elő, már osztálybecsületből is az osztály nagy része — 
ha nem az egész — melléje állt. S ez bizonyos mértékig természetes 
is ! Ki védje meg, ki legyen mellette, ha nem az osztálytársai, akiket 
komoly érvekkel amúgy sem lehet meggyőzni arról, hogy nem helyesen 
cselekedtek. A barátság, a sorstárs, a bajtársi mivolt nagyobb erő, 
s ezen nem kell túlságosan sopánkodni! De ha ez a testvéri érzés 
szép erény is, ez esetben nem igazságos, s ha nem az, akkor fel
tétlenül segíteni kell rajta. S egyedüli mód erre a fokok eltörlése, 
ami nagyobb zökkenő nélkül járt, s lényegbevágó volt mégis. Meg
szűntek a torzsalkodások, a baráti alapon való megítélések, viszont 
az intézkedés összehozta és egyesítette a növendékeket, ami ennek a 
körnek is egyik főfeladata. így alakulhatott aztán a helyzet olyatén- 
képpen, hogy a sima lefolyású vitákban sokan vettek részt, s igen 
szép szellemi harcok tanúi lehettünk.

Mindezzel azonban még nem láttam biztosítottnak az önképzőkör 
látogatottságát, még kevésbbé a cél megvalósulását. Mert az önképző
körnek határozott nevelő célja is van. Szerény véleményem szerint 
minden kérdés, ami a zárt keret miatt gyakorlatilag és elméletileg 
ma még nem tárgyalható az iskolai tanulmányok körében, az önképző
körben kell, hogy szóba kerüljön, ha másként nem is, legalább 
érdeklődést ébresszünk az iránt ebben a jelentős intézményben. 
Mert míg az előbb kifejtettek, úgy hisszük, modern formában, csak 
hozzátartoztak az iskola valóságos nevelőhivatásához, s inkább a 
tanulmányok és erkölcsi nevelés tudatosítását, elmélyítését célozták, 
vannak olyan sajátos magyar feladatok, amelyeknek— sajnos — nem
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igen ju t egyelőre még hely a középiskolai tanulmányok során. Ilyes
mire rám utatott már Ruhmann .Jenő is, amikor a népnyelvi, nép
rajzi és falukutatómunkára hívta fel a figyelmet éppen az önképző
körökkel kapcsolatban. S ugyanezzel az elgondolással tartottunk 
mi is ebben az évben egy néprajzi előadást, amelyen egyik kollegánk, 
aki maga is ilyen tárgykörben dolgozik, egy előadás keretében hívta 
fel az ifjúság figyelmét a körben a szabolcsi néprajzi feladatokra. 
Ugyanakkor pedig a második félévben az önképzőkör ama tagjai 
számára, akik maguk jelentkeztek, s nagyobb érdeklődést tanúsí
tanak, tartottunk ketten is heti 1—1 órában irodalmi elemző
előadásokat. Sziklay kollégám az újabb magyar lírai költészetet 
ismertette meg a tanulókkal, magam pedig a Bánk bánt olvastam 
velük, s elemeztük órákon keresztül a tragédia jelentőségét, Bánk 
tragikumának fejlődését, stb. Persze mondani sem kell, hogy ezek 
az órák nem egyetemi rendszerűek voltak, amikor a tanár előad, 
s a diák csak hallgat, hanem élményi alapon folyt, olvasás, meg
beszélés alapján, s a tanárnak puszta irányítás volt csak a szerepe. 
Az érdeklődés ezen szemináriumi órák iránt rendkívül nagy volt, 
élénk bizonyságául annak, hogy az irodalom iránt lehet kellő érdek
lődést kelteni, csak meg kell találni a hozzávezető eszközt. 25 tanulót 
vettünk fel a szemináriumra, akik szorgalmasan látogatták az elő
adásokat, ahol pedig semmiféle számonkérés, osztályozás, névsor- 
olvasás sohasem volt. Az eredmény arra ösztönzött, hogy ezeket 
az előadásokat csak megsokszorozzuk a jövőben is.

Ezek a kísérletek végül is azt a tapasztalati meggyőződést 
adták nekünk, hogy a kezdet helyes volt, az alap, amelyen elindultunk 
jó és számottevő, hasznothajtó lehet a jövőre nézve is, de még ki 
kell bővíteni. Bár iskolánkban külön van természettudományi kör, 
külön szavalókör, ének- és zenekör, sportkör, sakkor, gyüjtőegyesület, 
mégis az a határozott meggyőződésünk, hogy az önképzőkörben 
szakosztályokat kell felállítani, s a VI—VII—VIII. osztályos tanulók 
részére egyetemlegesen kötelezővé tenni a kör valamely szakosztályá
ban való működést. Elvégre a középiskola a szellemi elit nevelő
iskolája. Az önképzőkörben ma már nem folyhatik kizárólagos 
irodalmi önképzés, hanem a humántárgyak körébe tartozó szellemi 
tudományok, s főként a magyar problematikába tartozó gondolatok 
elmélyítése, ezeknek a tanulókban való kifejlesztése, ezekre való 
ránevelés az egyedüli élettel teljes feladata. Ha pedig ezt szem előtt 
tartjuk , akkor az a heti 1 óra, amit a körben, annak valamely szak
osztályában a tanuló eltölt, csak eredményes és hasznothajtó lehet 
számára is. Mert akit az, ami egy ilyen önképzőkörben folyik, nem 
érdekel, az nagyon kétségessé teszi, hogy beleillik-e abba a szellemi 
elitbe, amit ma kinevelni elsőrangú feladat. Az V. osztály tagjai, 
lévén nagyrészük még mindig erősen a kamaszodókorban, a körben 
csakis önkéntes jelentkezés alapján vehetnek részt, s mivel számukra 
a nyilvános szereplés a körben még nem igen lehetséges, természe
tesen tagdíjat sem fizetnek. Nem így a VI—VII—VIII. osztály tagjai, 
akik a tagdíjukkal hozzájárulnának ahhoz a költséghez, amit a kör



Dr. Belohorszky Ferenc: Az önképzőkör iniltdga. 307

folyóiratok, könyvek, újságok beszerzésére ad ki. Az a csekély tagdíj 
biztosítja számukra azt, hogy újságot, könyvet és folyóiratot naponta 
2 —3 óráig szabadon használhatnak és olvashatnak az olvasóteremben. 
(Az a feifrissítés, amit a Harsányi kolléga ajánlott, hogy az alsó
osztályosokat is szerepeltessük az üléseken, eilenemond a pedagógiai 
felfogásnak. 12—14 éves gyermekek érdeklődési köre más, mint a 
15—18 évesé. Azokat inkább szavalókörben kell tömöríteni. Erről 
más alkalommal bővebben.)

A szakosztályok felállítását pedig a következőképpen tervezzük : 
szervezünk egy irodalmi, egy néprajzi, s kísérletképpen egy német 
szakosztályt. Az egyes szakosztályok a kör kebelén belül működnek, 
s mindegyiknek egy vezetője, s egy jegyzője volna. így sokkal több 
tanulónak biztosíthatnánk vezetőszerepet is. Az egyes szakosztályok 
hetenként esetleg csak kéthetenként tartanának egy-egv ülést, 
amelyen felolvasások, megbeszélések volnának. Az irodalmi szak
osztályban lehet a könyvismertetéseket, folyóiratismertetéseket és 
önálló irodalmi alkotásokat megbeszélés tárgyává tenni, ahogy már 
fentebb is vázoltuk. A néprajzi szakosztály kirándulásokon gyűjtő
munkát végezne, s ezekről a gyűjtésekről számolna be, feldolgozva 
az érdekelt területet (pl. nálunk Szabolcs és Nyíregyháza) tárgyi és 
szellemi néprajzát. Ez a szakosztály év végén kiállításban is be
számolhatna a maga munkájáról. A német szakosztályban viszont 
érdeklődést lehet ébreszteni a magyarral kapcsolatos külföldi iro
dalmi, népi, stb. problémák iránt is, sőt ismertetni lehetne azokat 
a problémákat, amelyek kizárólag idegen eredetűek, s éppen azt 
megvilágítani, mennyire nem helyes idegen eszméket, gondolatokat 
szószerint átvinni a hazai területre. A mellett önálló németnyelvű 
dolgozatokkal, ismertetésekkel a nyelvi alapot is erősíteni az arra 
hivatott tanulókban, akiktől kis műfordítások, egyszerűbb magyarról 
németre való fordítási pályázatok is sikeres eredményűek lehetnek.

Az önképzőkör tagjai e mellett résztvennének a 2—3 hetenként 
tartandó vitaüléseken, amelyeken egy-egy erkölcsi problémát, nemzeti 
érzést nevelő, közérdekű problémát fejtegetnének, vagy egyik-másik 
szakosztály számolna be a maga munkásságáról az önképzőkör 
nagyobb nyilvánossága előtt. így nemcsak megosztanék a munka, 
de nyilván eredményesebb is volna, hisz a sokféleségben mindenki 
megtalálná a maga szerepkörét, amihez ő a legjobban tudna alkal
mazkodni is. Haszna volna egyénileg is minden felsős tanulónak, 
de haszna volna ebből feltétlenül a válságba indult önképzőkörnek 
is, amely így újabb fejlődése elé tekinthetne.

Mindemellett természetesen az önképzőkörre hárulna az a fel
adat is, hogy az iskola nyilvános ünnepélyein a szereplések nagy 
százalékát ellássa, s magára vállalja. De így sokkal könnyebb szerepe 
is volna, mert változatosabb és bőségesebb műsort tudna adni, 
mint eddig, a mellett még újat is adhatna, az ünnepélyek meg 
kötöttsége mellett. Bár a mai rendszert, különösen az ünnepélyeket 
illetően, nem a legszerencsésebbnek tartjuk, mert olyannyira meg
szokottá váltak, s oly kevés azokban az elmélyítő tartalom, hogy
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a tanulók érthetően idegenkednek ettől, mégis a rendszer nieglevősége 
kötelességeket ró az önképzőkörre elsősorban, s így annak is eleget 
kell tudni tennie. Iskolánkban évenként átlag 7 8 alkalommal kell
az önképzőkörnek a nagy nyilvánosság előtt szerepelnie, ami magában 
véve is éppen elég időt ad előkészületre, próbára, betanulásra egyaránt. 
Mindezt számításba véve a szakosztályok munkarendjénél már, 
háromféle változatban könnyebben elő is lehet készíteni, s biztosabb 
megoldásra lehet vinni.

Kétségtelen, hogy ezek az elgondolások, mint az eddigi tapasz
talatok is igazolják, rengeteg munkatöbbletet jelentenek a vezető
tanárnak. De távolról sem annyit, hogy ezért ne volna érdemes 
fáradni. Egy azonban kétségtelen, amint azt Ruhmann kolléga is 
kiemelte : Nem szabad a vezetőt változtatni évenként vagy akár 
kétévenként. Mert a változtatás mindig zökkenővel jár, s egy ilyen 
határozott elgondolás nem valósulhat meg egyetlen esztendő alatt, 
ahhoz évek kellenek, tapasztalatok, hogy és miként válik be ilyen 
elgondolás a legbiztosabban és a legjobban. Ha a válságban levő 
önképzőkört évről-évre kísérletezéseknek tesszük ki, azzal a válság csak 
eltolódik, meg nem oldódik, sőt mi több, súlyosabbá lesz, ami semmi- 
esetre sem használ, ellenkezőleg, a meglevőjót is megsemmisiti. A vezető
tanár agilitásának, állandó együttműködésének a tanulókkal való 
szórós kapcsolatának meg kell lennie, s ezért helyesen teszi, ha 
időnként, havonta legalább egyszer baráti eszmecserére hívja meg 
a tanulók közül azokat, akiket arra érdemeseknek talál, s természe
tesen a vezetőséget elsősorban, s ott velük megbeszélést folytat. 
Én minden héten egy délutánt szenteltem ezeknek a megbeszélé
seknek, s meggyőződésem, hogy elsősorban ezeknek a megbeszélé
seknek az eredménye volt az a siker, ami új vállalkozásunkat kísérte. 
Hiába, itt is beválik az a régi pedagógiai igazság : amit mi komolyan 
veszünk, s szívvel-lélekkel teszünk, ugyanezt az ifjúság is lelkese
déssel karolja fel. Nagy eredmény, s elsősorban a vezető-tanár 
érdeme azonban az, ha a kör tagjai nemcsak érdeklődtek a munka 
iránt, s abban résztvettek, hanem ha abból a maguk számára sok 
hasznot és eredményes nevelőértéket is szereztek. Az, aki magára- 
vállalt egy ilyen fontos és eredményeiben egy életre is kiható intézményt 
vezetésben s irányításban egyaránt, annak számolnia kell azzal, hogy a 
mai válságos, vajúdó időkben itt is többet, sokkal többet kell tennie 
a köz, az ifjúság érdekében, amelynek azonban termő haszna lesz 
a hazafias munka önzetlen és szolgálatkész vállalásával éppen abban, 
hogy maradandó értékeket és erőket ültet át az ifjúság leikébe. 
A tanári feladatnak és hivatásnak úgyis ez az egyetlen és igazi 
nagy egyéni jutalma.

Mindezzel, ha nem is oldottuk meg, hisszük, legalább közelebb 
vittük a megoldáshoz az önképzőkör válságát, ami kétségkívül 
megvan, de amin nem szabad túltekinteni, hanem megoldásával 
feltétlenül foglalkozni kell, éppen pozitív irányban, nehogy a válság 
elmérgesedve az iskola e nemes szervét halálra ítélje.

Nyíregyháza. Dr. Belohorszky Ferenc.
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Önképzőköri tervezet.
Sokat írtak az utóbbi időben az önképzőkörök hanyatlásáról. 

Péter Zoltán a Protestáns Tanügyi Szemle márciusi számában a 
debreceni református Kollégium VIII. o. tanulóinak e kérdésre adott 
feleleteiből állapítja meg az önképzőkörök hanyatlásának okait, s 
ugyanezen dolgozatokból szűri le a mai ifjúság igényeit az önképző
körökkel szemben. Ugyané folyóirat áprilisi számában Ruhmann 
Jenő és Harsányi István foglalkoznak a középiskolai önképzőkörökkel. 
Mindketten megállapítják, hogy az önképzőkörök elmaradtak a 
kor és az ifjúság mai igényeitől, egyúttal beszámolnak kísérleteikről, 
célkitűzéseikről, melyekkel igazolni akarják az önképzőkörök további 
létjogosultságát. Sőt az intézmény korszerű átalakításával az eddigi
nél nagyobb teret, nagyobb szerepet kívánnak adni az önképző
köröknek az iskola és az ifjúság életében. Mindhárom tanár írásában 
az ötletek egész halmazával találkozunk, melyekkel fel lehetne fris
síteni, eleveníteni a mai önképzőkörök valóban kissé elernyedt vér
keringését. Megállapításaikból igen sok hasznos gondolatot meríthet 
az érdeklődő, bár egységes, kidolgozott terv — ami alapul szolgál
hatna a jövő önképzőköreinek — még csak igen homályosan bonta
kozik ki előttünk.

Nem célom részletesebben visszaidézni azt a sok, részleteiben 
igen helyesnek látszó és megszívlelendő gondolatot, amelyeket e 
tanárok a fiú-iskolákban az önképzőkörök hanyatlásának megaka
dályozására részben már ki is próbáltak, részben javasolnak. A cik
kek olvasásakor a bennem régóta szunnyadó hasonló gondolatok 
felelevenedtek, s most meg szeretném kísérelni egyes gondolataikat, 
melyek az én meggyőződéseim is, egységes tervbe összefoglalni, azaz 
újakkal bővítve leányiskolákra alkalmazni.

Nem vitás kérdés ugyanis azt hiszem senki előtt már, hogy az 
önképzőkörök mai általános alakjukban valóban nem mozdítják elő 
a kívánt és várható módon sem a fiúknak, sem a leányoknak önkép
zését. A mai gyorsütemű, sokoldalú életfelfogás, életstílus mellett 
az élénkebb, a mai élet forgatagában benne élő ifjúság egyoldalúnak, 
nehézkesnek találja a jórészt irodalmi körben megmaradt önképző
köröket. A diákok nagy százalékának érdeklődése, a leányoké is ma 
inkább a sport, a technikai, társadalmi, psychologiai, sőt politikai 
kérdések felé terelődik, tehát a középiskolai önképzésnek is csak az 
lehet a célja, hogy tagjainak mindenirányú érdeklődését kielégítse és 
bővítse. Amikor az új, talán alakulóban levő fiú-önképzőkörök fel
vetett problémáin gondolkoztam, felvetődött bennem a leányiskolákra 
vonatkozólag egy terv, mely alapos megvitatás, kiegészítés után 
talán átmenetül szolgálhatna a leányönképzés új útjaira.

Az olvasottak alapján, részben pedig a saját elgondolásaim 
közben nagy vonalakban a következő új szempontok körvonalazód
tak  ki előttem :
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1. több tanárt kellene belevonni az önképzőkörök munka
körének irányításába;

2. a két felsőbb osztályra esetleg kötelező tagság mellett kívá
natos volna a II. vagy III. osztálytól kezdve az alsóbb osztályosok 
közül is az önként jelentkezőket önképzőköri tagoknak felvenni;

3. a témakörök, munkakörök sokoldalú kibővítése volna szük
séges, ele nem mint különálló szakosztályi alakulatok, hanem mint 
az egésznek összefüggő, együttműködő szerves részei.

Hosszú fejtegetésre vezetne e főszempontoknak egyenkénti 
részletes megokolása, szükségességeiknek bizonyítására. Ezért csak 
röviden néhány érvvel fogom igazolni elgondolásaimat. Több tanárt 
kívánnék belevonni a munka irányításába részint azért, mert egy 
tanár nem adhat minden irányban szakszerű útm utatást, részben, 
mert több tanár részvétele, érdeklődése bizonyára pezsdítőleg hatna 
az ifjúság érdeklődésére, munkájára is. És bizonyos rövidebb idő
közökben cserélgetném is a vezető tanárokat, hogy így állandóan 
új és friss munka legyen elérhető. Az alsóbb osztályosok részvétele 
alkalmat adna a különböző irányú tehetségeknek korábbi felszínre 
jutására, és talán ösztönzőleg hatna a felsőbb, vezetőbb osztályok 
munkájára is. Több, azaz az ifjúságot érdeklő lehetőleg valamennyi 
témakör felölelésével a műsorok változatossá, vonzóbbá válnának, és 
alkalmat nyújtanának a speciális érdeklődésű tanulóknak tehetségeik
nek már a középiskolában való továbbfejlesztésére.

Gyakorlati kivitelben és részleteiben talán a következőképpen 
volna elindítható az önképzőkör új megszervezése. Az önképzőkör
nek, mint eddig is, volna egy tanár-elnöke és az ifjúság a szokásos 
módon választana ifjúsági elnököt (alelnököt), főtitkárt, jegyzőt 
(aljegyzőt), pénztárost (ellenőrt), főkönyvtárost (alkönyvtár őst). 
Azután az összefüggő tárgyak összekapcsolása folytán keletkező 
szakosztályok élére a vállalkozó vezető tanárok mellé az ifjúság egy- 
egy ifjúsági titkárt választana. A szakosztályok vezető tanárai ezek
kel a titkárokkal félévenként gyűléseket tartanának az egyes szak
tárgyak iránt érdeklődő tanulókkal, és megbeszélnék a kidolgozásra 
alkalmas témákat, és egy-egy félévre előre megállapítanák, hogy a 
szakosztály kb. milyen számokkal és kb. mikor tudná gazdagítani 
az önképzőköri gyűlések műsorát. Mikor mindenik szakosztály 
titkára  összegyüjtené az előjegyzéseket, összegyűlne az egész tiszti
kar és a tanár-elnök és a szakosztályokat vezető tanárok irányításá
val kidolgoznák nagy vonalakban egy-egy félévre előre a gyűlések 
műsorát. A műsorok megállapításánál főelv lenne a változatosság, 
azaz a különböző témájú értékesebb és a szórakoztató számok válta
kozása tanulás, illetőleg tanítás céljából. Az egyes szakosztályokat 
vezető tanároknak szerepe ezenkívül tulajdonképpen csak az volna, 
hogy az iskolai tananyagot kibővítő általánosabb érdeklődésre szá
mot tartható kérdéseket tanítás közben állandóan kiemelnék, és az 
érdeklődőbb tanulókat e kérdésekkel való komoly foglalkozásra 
buzdítanák, irányítanak és gondoskodnának arról, hogy való-
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ban műsorra kerüljön időnként szaktárgyaikkal foglalkozó valamilyen 
műsorszám.

A szakosztályokat kb. a következő tárgykörökkel lehetne 
elhatárolni egymástól :

I. Lenne magyar irodalmi szakosztály. Ennek a vezetője az 
önképzőkör tanár-elnöke volna. Ő irányítaná elsősorban az irodalmi 
dolgozatok készítésére jelentkezőket. Nagy súlyt helyezne minél 
önállóbb munkák elkészítésére és főként az újabb irodalom ismerte
tésére, tárgyalására. A serdülő leányok nagy szeretettel olvassák 
iskolán kívül az újabb, sőt legújabb műveket is, amelyeknek meg
beszélésére csak a VIII. oszt.-ban, de o tt is igen kevés idő áll rendel
kezésre. így tehát hasznos volna némi kritikai és értékelő ismerteté
sekkel az ifjúság ízlését fejleszteni, helyes útra irányítani a legújabb 
irodalomban is. Ez a szaktanár vezetné a szavalatokat, az esetleg 
előadásra kerülő darabokat, kidolgoztatna időnként pedagógiai, 
nyelvészeti, népnyelvi kérdéseket is, és témákat tűzne ki a diákélet
ből, a leányok lelkiéletéből, társadalmi elhelyezkedéséről, időszerű 
problémákat, melyeket vitatkozások, hozzászólások formájában 
beszélne meg az ifjúság. A tanár-elnök gondoskodna arról is, hogy 
mindig légyen valami szórakoztató szám is, hisz kétségtelen, hogy az 
ilyen számok vonzzák és lekötik az ifjúságot. Jó volna rávezetni a 
leányokat a folyóiratok olvasására, ezért állandóan ismertetni kel
lene a folyóiratokat. Hálás téma volna, különösen az alsóbb osztá
lyosok számára az ifjúsági irodalom ismertetése. A tanár-elnök 
irányítaná évenként a szavalóversenyeket, melyeket feltétlenül 
bővíteni kellene az alsóbb osztályosok részvételével, esetleg külön 
csoportban. Ugyanez a tanár vezetné a szokásos iskolai ünnepélyek 
előkészületeit, tűzne ki pályamunkákat, és több tanárból álló bizott
sággal döntené el a jutalmazásra alkalmas munkák rangsorát.

II. A természettudományi szakosztály élettani, psychologiai, 
technikai, fizikai, mathematikai kérdéseket tárgyaló értekezésekkel 
szerepelhetne a gyűléseken.

III. A természetrajz-földrajz iránt érdeklődő leányok igen hálás, 
tanulságos és szórakoztató munkát végeznének saját élményű ú t
leírásaikkal, néprajzi, természetrajzi, földrajzi megfigyeléseiknek, 
vagy az ilyen irányú újabb kutatások eredményeinek ismertetésével. 
Pest és Pest-környékén lakó tanulóknak igen érdekes volna egy- 
egy távolabbi vidékről, faluról bekerülő társuknak falujáról, annak 
népéről, szokásairól szóló ismertetése is.

IV. A történelemmel foglalkozni szerető tanulókat a szaktanár 
haszonnal irányíthatná általánosabb művelődéstörténeti, művészet- 
történeti, társadalmi kérdések tanulmányozására is. Ilyen tárgyú 
dolgozatokkal igazán lehetne az ifjúság látókörét szélesiteni.

V. Az önképzőkörökön zeneszámokkal szereplő tanulók is egységes 
irányításra szorulnak. A szaktanár rávezethetné a zenével foglalkozó 
tanulókat arra is, hogy zenetörténelemmel, modern zenével, népzené
vel foglalkozó elméleti tanulmányokat is mutassanak be. Igen ideális
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volna a kamarazenét bevezetni és a szóló, de különösen a könnyedébb 
karéneklést gyakoribbá tenni. Lehetne kis önképzőköri énekkart 
(esetleg ifjúsági vezetővel) és önképzőköri triót, quartettet megszer
vezni és néha szerepeltetni.

VI. A hazai és külföldi időnkénti sportbeszámolók egészen bizto
san általános érdeklődést keltenének. A testneveléssel, testgyakor
lással foglalkozó dolgozatok is igen hasznosak volnának és válto
zatossá tennék az önképzőkör munkáját.

VII. Végül a modern nyelveknek is teret lehetne ju tta tn i az önkép
zőkörök munkakörében. Lehetne előzetes ismertetés után német- és 
francianyelvű mintaszavalatokat és rövid kis jeleneteket bemutatni. 
A külföldi ifjúság életéről, iskoláiról bizonyosan szívesen hallgatna 
ismertetéseket a mi ifjúságunk. Sőt lehetne néha az európai irodal
mat, annak irányait, képviselőit tanulmány tárgyává tenni.

Hasznos volna továbbá a gyűlések számát 10—12-re emelni, és 
évenként egy nyilvános önképzőköri ülést tartani a szülők és köz
vetlen hozzátartozók számára. A kitüntetéssel megdicsért munkákat 
jó volna egy nagy könyvben megörökíteni és a könyvtárban meg
őrizni. A könyvtár szerepét, használatát olvasó-órák (esetleg 6 órá
ban) bevezetésével lehetne még jobban megkedveltetni az önképző
köri tagokkal. Az olvasó-órák alatt a könyvtárosok felügyelete 
a la tt olvashatnák a folyóiratokat, könyveket, esetleg újságokat is. 
Az önképzőköri záróülés mellett az egyes szakosztályok is tartaná
nak évvégi megbeszéléseket, s tulajdonképpen már ezen kellene és 
lehetne az egyes tém ákat a következő évre felvetni, hogy az arra 
vállalkozó tagok már a nyár folyamán előkészülhessenek nagyjából 
szereplésükre. Ezzel egyúttal ki lehetne tölteni a pihenés és szóra
kozás mellett komolyabb munkával is foglalkozni szerető leányok
nak a nyári szünidejét.

Amint látjuk, számtalan út kínálkozik, amelyeken elindulva, 
az önképzőköröket a szó valódi értelmében az ifjúság önművelő 
összejövetelévé lehetne tenni. Ez a kis tanulmány csak szerény, kezdet
leges indítvány akar lenni, amely csak kellő megvitatással, hozzászólá
sokkal, főként a kezdeti évekkel adódó tapasztalatokkal válhatna 
esetleg az önképzőkörök felfrissitésének alapjává. De egészen bizo
nyos, hogyha az önképzőkörök életébe több mozgalmasságot, válto
zatosságot vihetnénk bele, és ha az önképzőköri munkakört egészen 
közel tudnánk vinni az ifjúság leikéhez, érdeklődéséhez, nemcsak 
maguk az önképzőköri gyűlések lennének értékesebbek, vonzóbbak, 
hanem az egész középiskolai életben az ifjúságnak értékesebb, komo
lyabb része válna irányítóvá, és adná meg az iskolának is a magasabb 
szellemet, magasabb színvonalat.

D r .  V irág l i  R ózsa .
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A  magaviseleti jegy központisága.

I. A legújabb középiskolai törvény fokozottabb mértékben 
sürgeti a jellemnevelést, sőt azt a tanári testületek egyik legfőbb 
munkájának jelöli meg.

Az új középiskolai törvény szükségképpen új Rendtartás alkotá
sát teszi szükségessé. Különösen elkerülhetetlenné válik az új Rend
tartás az új célkitűzések miatt is, melyek nem csupán a törvényből 
erednek, hanem már a törvény szellemét is eredményezték : a ma- 
gyarabb és erkölcsösebb ember megnevezésének nagy gondolatából támad
lak az új törekvések.

Erről a nevelési eszményről alább még szólunk.
II. A készülő új Rendtartással kapcsolatban a budapestvidéki 

tanker, főigazgatóság a múlt tanévben a kerület állami középiskoláihoz 
kilenc kérdőpontot küldött le, melyek közül a legfőbb a tanulók 
magaviseleté és erkölcsi nevelése körül forog.

Mi csak az 5. és 7. pontot idézzük, és ezekkel foglalkozunk ki
merítően és érdemben.

Az 5. kérdőpont így szól :
,,A tanuló általános tanulmányi előmenetelébe hogyan tudjuk 

be erkölcsi magaviseletét és egyéniségét?“
A 7. pont a következő kérdést teszi fel :
„Külön osztályozzuk-e a tanuló szorgalmát? Ha igen, milyen 

fokozatokkal? Vagy azt is csak az általános tanulmányi eredménybe 
tudjuk be?“

Ezek a kérdőpontok megoldást keresnek arra, miként lehetne 
a tanuló erkölcsét, jellem ét; tehát egész magatartását, mely több 
és teljesebb fogalom, mint a „magaviseletének a pusztán szabályok 
megtartásához mért tartalma, igen ezt a magatartást miként lehetne 
a bizonyítvány jegyképletébe beleilleszteni, azaz a tanuló egyéniségét 
megosztályozni.

Nem hihető, hogy a tanügyi felsőbbségnek a kérdőpontokból 
kiolvasható terve és szándéka csupán azt a célt tartaná szem előtt, 
hogy a tanulóról időnként pusztán öncélúságot szolgáló jellemmérés 
eszközöltessék. A tisztán megállapítást mutató és célzó eljárásnak 
nem volna teljeshasznú értéke, sem pedig komoly értelme. Amikor 
tehát a törvény a jellemnevelés fokozottabb feladatát kívánja meg 
az iskolától, a tanuló jellemének és egyéniségének megosztályozá- 
sánál döntő szempont az lehet és annak is kell lennie, hogy eljárásunk, 
módszerünk, eszközünk a javító célt szolgálja, a tanulót serkentse, 
a szülőt figyelmeztesse, de ne bélyegezze meg se a szülőt, se a tanulót.

Ha valamelyik tanuló akár osztályismétlésre bukik is el, ez a 
tény a tanulóra nem borít jóvá nem tehető árnyékot, mígha pl.
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az az ítélet kerülne a bizonyítványába, hogy „megbízhatatlan“, 
örökké eltörölhetetlen folttal bocsátaná útnak az iskola a tanulót.

Ez az oka annak, hogy az 1920-ban kiadott Rendtartástól meg
kívánt, a bizonyítványban részletesen körülírandó tanulójellemzésnek 
módja csak rövid ideig maradt érvényben, mert inkább megbélyegző, 
mint nevelőhatású volt.

Másrészt pedig általános tapasztalat, bogy a tanulók még a 
tantárgyak közül is csak azokat veszik komolyan, melyekből bukni 
lehet. A magaviseleti jegyeket már kevésbbé veszik komolyan a 
tanulók, hasonlóképpen a szülők is, mert a magaviseleti jegyek, 
a legrosszabb fokozatúakat kivéve, a tanulónak előmenetelét nem 
gátolják, nem módosítják ; sőt még az anyagi kedvezmények elérésénél 
és juttatásánál is a szabályzatok (tandíjszabályzat) és tanári testüle
tek meglehetős szabadelvűén kezelik a magaviseleti jegyeket. Termé
szetesen hasonló megítélésben részesítik a szülők is a magaviseleti 
jegyeket. Pl. a kettes magaviseleti jegyet a legtöbb szülő és tanuló 
a bizonyítvány szépséghibájának tekinti, mintha csak az osztályfőnök 
írta volna el a jegyet, mikor a bizonyítványt kiállította, illetőleg 
másolta.

Éppen ezért minden terv, módosítás és szándék a tanuló jellem
nevelésére vonatkozólag csak akkor és csak azon feltétel mellett 
jöhet érdembeli tárgyalásra, ha a tanári testületek a tanulónak a 
magaviseletére, magatartására vonatkozó ítéletüket fontosságában 
első helyre teszik.

A tanügyi felsőbbség által a tanuló jellemére, egyéniségére, 
annak megosztályozására kívánt javaslat két nehézségbe ütközik.

III. Az egyik elvi, a másik tárgyi akadály.
Nem kicsiny azoknak a tanároknak a száma, akik materiális 

világszemléletükből következően éles határvonalat húznak a tanuló 
jelleme, mondjuk iskolás nyelven : magaviseleté és szellemi képessége 
között. A kettőt semmi szín alatt egy nevezőre hozni nem akarják, 
sőt küzdenek ellene, mert szerintük az ész, a tehetség mindenek 
felett való. Ennek adják az elsőséget, a tanuló jellembeli fogyat
kozásait életrevalósággal, vagy más hasonló, de semmiesetre sem 
az iskola eszményi világába tartozó érvekkel mentik és magyarázzák 
félre. (Pl. a tanuló hazudozásait nagy képzelőtehetséggel, a duhaj 
természetet erős temperamentummal, a szemtelenséget önérzettel, 
a lagymatagságot a mindig kéznél levő családi bajokkal hozzák 
kapcsolatba és okolják meg.)

A tervbevett új célkitűzést, a jellemnevelés fokozottabb mun
káját és eredményét utasításszerű rendelkezésekkel nehezen lehet 
biztosítani, mert míg a hivatalnok mennyiségileg és minőségileg 
lemérhető, könnyen irányítható aktamunkát végez, a tanár lelkekkel 
dolgozik észrevétlen hatásokban, azért különben szükséges tételes, 
felsőbb rendelkezéseken kívül elsősorban a tanári testületek egységes 
felfogására és egyetértő lelkületére (Lásd az Orsz. Középisk. Tanár
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egyesületi Közlöny 1935 febr. számában : „Az iskola egyénisége“ 
címmel megjelent cikkünket) van szükség a tanulóifjúság jellem- 
nevelésénél, és az e célból követett elvek, eszközök alkalmazásánál. 
Mert ha valahol, itt valóban személyeken fordul meg a dolog.

Mert bármennyire bajos is a különböző egyéniségekből álló 
tanári testületeket a mérhetetlenül finom lelki munkára, a tanuló- 
ifjúság lelkiségének kialakítására, jellemek megnevelésére össze
fogni, egybeforrasztani, mégis minden, emberi gyarlóságokból adódó 
akadályok ellenére is meg kell küzdeni a nehézségekkel. Egy nemzet 
jövője és érdeke olyan tét, amelyért való megküzdésben nem lehetnek 
akadályok. Nem kell ide sok : csak egyetértés.

IV. A másik, tisztán tárgyi, de talán még az előbbinél is nehe
zebben kiküszöbölhető akadály a tanuló jellemének megosztályo- 
zásánál az a körülmény, hogy amikor a tanuló egyéniségét kompen
zációba akarjuk hozni a tanulmányi általános előmenetellel, két 
különböző területről vett fogalmat kell összekapcsolni.

V. Pedig az 5. kérdőpont a lehetőséget nem is teszi vita tárgyává, 
hanem csak a módot. Sőt a kompenzáció keresztülvitelét imperative 
említi. Márpedig ha nincsen lehetőség, akkor módozatról nem is 
beszélhetünk. Ámde, mi is állítjuk, hogy a lehetőség megvan, csak 
a módot kell megkeresnünk a kompenzáció gyakorlására.

Nem tagadjuk azon jelenséget, hogy a tanulóknak százalékosan 
nagyobb átlaga és része az egyes tárgyak számszerű és mennyiségi 
adatait és részleteit pár év múlva lehántja magáról s megmarad 
csupán a tanultaknak egy általános képe és csak körvonalakat 
mutató kerete. Mégis amikor a jelen sorok írója tanári munkájában 
a nagy, általános, biztosabb tájékozódást adó, tehát szükséges 
perspektívákon kívül a kisebb részeket és részleteket is szigorúan 
megkívánja, voltaképpen a becsületes munkavégzés nehéz és görön
gyös, de értékes és nevelő útján akarja a tanulót előre kényszeríteni.

A legnehezebb próbája a léleknek : a pontosság, a rend, a köte
lességérzet, a becsületes munka. Ez a legfontosabb, amit a közép
iskola adhat, nem pedig a tudós, vagy alapvetően tudományos 
tételeket hangoztató hivalkodás.

Bár a most felsorolt lelki készségek nem merítik ki még teljesen 
a jellem fogalmát és tartalm át, mégis a munkáját híven és becsüle
tesen végző ember komoly értéke a nemzetnek, társadalomnak, köz- 
és magánéletnek egyaránt.

A becsületes munka nagy szó !
Nemzeteket fenntartó egyik erő.
A lelkiismeretes, szívet-lelket elfoglaló munkából, mely a tanuló*' 

az élet ezer csábításától elvonja, könnyebben kelthetjük életre» 
növelhetjük meg a jellem többi összetevőjét: az istenismeretet, igaz
mondást, emberszeretetet, erkölcsi bátorságot, stb.

Igenis a középiskola nemcsak a tudásnak, de a fokozottabb 
jellemnevelésnek az iskolája is. Akkor pedig ebbe az irányba az



316 C.sanády Sándor : A magaviseleti jegy közponíisága.

egyes szaktárgyakat is be kell állítani, éspedig úgy, hogy azok mégse 
szenvedjenek hátratételt saját jelentőségükben. Mert bármennyire 
ellenmondásnak látszik is, a tantárgyakban felmutatott eredmény és 
a tanuló jellembeli magatartása között sokszor van kapcsolat. És ezt 
a kapcsolatot a tanári testületek osztályzó gyakorlata bizony néha 
károsan módosítja, a tanuló messze fekvő, végső lelki értékére nézve 
hátrányosan formálja.

VI. Csak emlékeznünk kell arra, hogy hány esetben javítják 
a tanári testületek a tanuló jegyét, jegyeit, általános osztályzatát 
a tanuló anyagi érdekeiből, tandíj vagy más előny elnyerése céljából, 
holott erre a tanuló sem egész évi szorgalmával, sem magatartásával 
nem érdemesült. Ilyenkor rendesen a tanulón kívül fekvő súlyos 
vagy kevésbbé fontos okokból következik az a különben emberileg 
szép eljárása a tanári testületeknek, hogy a tanulót erkölcsi, jellembeli, 
tanulmányi értékénél magasabbra emeli, mert kevés az olyan esetek 
száma, amikor a tanuló erős törekvése, megfeszített munkája ellenére 
sem ér el kellő eredményt és így szükséges, helyénvaló humánusan 
elnéző megítélésben részesíteni. Mert : Summum jus summa injuria. 
Tehát komoly betegséggel, szociális vagy súlyos családi bajokkal 
kapcsolatos esetekben helye van a tanári szív résztvevő melegségének. 
Sőt példaadón nevel ilyenkor.

Ámde nem a tanuló kötelességérzetét, munkaszeretetét, pon
tosságát, lelki fegyelmét destruálj uk-e akkor, mikor osztályzó érte
kezletek előtt, pl. tömeges referáltatások leple és mentőöve alatt 
a tanuló egész évi hanyagságát, lustaságát, munkakerülését egy 
gyorsan megszületett jegyben elsimítjuk azon jelszóval, hogy 
„tudja“ az anyagot? Holott a tananyag döcögő tudása mellett első
sorban fontos, hogy a tanuló minden kötelességét és feladatát a 
maga idejében végezze el. Mert bárhogyan érvelnek is eme gyakori 
eljárás körül, csak az amerikázó munkára csábítja az ilyen inód- 
és rendszer a gyermeket. íme, a tantárgyakban való foglalatosság, 
az azokban való munkáltatás mikéntje, az e munkáért adott érdem
jegy természete és e jegy megszületésének körülményei szoros kap
csolatban vannak a tanuló jellemének, egyéniségének kialakításával. 
Nem tagadhatjuk, hogy a tanári testületeknek a gyermek, a tanuló 
pillanatnyi, átmeneti érdekeit szem előtt tartó eljárása hozzájárul 
a tanulóifjúság lelkületének és szellemének kiformálódásához, annál 
is inkább, mert a mai eszmények nélkül való korunkban nemcsak 
a felnőttek, de már a tanulók is hamar kiszimatolják a dolog könv- 
nyebbik oldalát.

Nyomatékosan állítjuk, hogy az osztályzó értekezleteken, jegy
adásnál követett gyakorlatunk, célkitűzésünk, következetesen alkal
mazott elvünk, avagy puszta ötletszerűségünk nagy kihatással van 
az iskola nevelő munkájára. Sőt a társadalomnak az iskolával szemben 
megnyilvánuló ítéletére és értékelésére is.

VII. Mivel a mai időknek kórosan kifejlődött érzéke van a 
gyakorlatiasság iránt, melyet az utilitárizmus legszélsőbb értelmé
ben lehet használni, nem sok gyakorlati és célirányos jelentősége és
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sarkaló hatása lenne egy meddő, új jegy bevezetésének abból a 
célból, hogy az a tanuló erkölcsi, jellembeli értékét, egyéniségét, 
mint egy hatástalan index-szám mutassa. Látjuk, hogy a maga
viseleti jegy, még a hármasfokú sem, bír kellő súllyal, mert a tanulónak 
kevés érdeke fűződik hozzá, helyesebben : nem képez komoly akadályt 
a tanuló továbbhaladásában.

Ezért az új eszköz és mód csak olyan lehet, mely a mai kor 
utilitáris, eszménynélküli szellemének megfelel.

A tanuló magaviseleté, jelleme, erkölcsi magatartása és egyénisége 
tudassák be az általános előmenetelbe, azaz a tanári testületek kénysze
rítsék a tanulót amerikázás nélküli pontos munkavégzésre, tisztes
séges magatartásra, illedelmes magaviseletre, meg szerénységre.

Aki pedig azzal válaszolna vissza, hogy a kitűnő eszü, de jellemben 
vagy erkölcsi érzésben fogyatékos jeles tanulót mégis csak nem lehet 
leértékelni, más a tudás és más az erkölcs, annak feltesszük a kérdést: 
önmagáért van-e a tudós, vagy a közjót kell szolgálnia? Avagy 
magáévá teheti az iskola azt az elvet, hogy a tudás nemes köntöse 
mindent betakar, mert elvégre az emberiség haladását az ész biz
tosítja, biztosítja minden más feltétel nélkül?

Igaz, hogy a szellem győzelmei viszik előbbre a kultúrát, de ennek 
fundamentuma az erkölcs és legbiztosabb őre a jellem.

Ha nagy múltú iskolák történetét forgatjuk, és vizsgálódó lel
kűnkkel végigpásztázzuk ezeknek az iskoláknak a messze száza
dokból felmerülő arculatát, a törvényeikből, belső eszményeikből 
kiolvassuk, hogy a jellemnevelés főtárgyuk volt. Ma meghökkent 
csodálkozással látjuk, hogy nagy túlzással még az iskoladrámák 
előadásánál is a művészet rovására kiélezetten az erkölcs gyara
pítását tűzték ki célul.

Majd jöttek a tudomány aranyszázadai, a racionálizmus kor
szakai, s ketté hasadt az ember. Elkezdtek beszélni külön erkölcsi, 
és külön szellemi emberről. Ez is más, az is más. Esetleg együtt
járhat a kettő, de nem fontos körülmény.

Most pedig nem történik semmi más, csak az ősök szelleme 
megszólal, és elmondja a kifosztott lelkű utókornak, hogy az ősi 
Alma Műterekben sokszázados hagyománnyal, írott rendelkezések 
nélkül következetesen alkalmazták azt a szokást és nevelési elvet, 
hogy a tanuló egyéniségét és jellemét összhangba hozzák az általános 
előmenetellel. Annyira kikristályosodott szelleme volt ez az isko
láknak, hogy a legtermészetesebb felfogásnak tartotta mindenki; 
illetőleg e kérdésről nem is esett szó, mert ilyen kérdés nem merült fel.

Erre keressünk ma paragrafusokat.
Az új törvénynek hivatkozott célkitűzése tehát nem új a nevelés 

történetében, de hisszük, hogy sokaktól várva-várt feladata lesz 
az iskoláknak, melyet minden magyar tanár teljes erejéből igyekezni 
fog szolgálni és megoldani. Föltétien a nevelés, a nemzetnevelés 
jobb eredményének céljából kívánja a tanügyi kormány, hogy 
az egyes tanári testületek megfontolás tárgyává tegyék a múlt sok 
iskolájának eme jellemképző módszerét, amely iskolák úgy vallották,
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hogy tudás és erkölcs, ész és kötelességteljesítés, jártasság és szerénység 
teszen egy embert és egész embert.

Vili. Mielőtt az 5. kérdésre a tételes javaslatunkat megtennők, 
a fentebbi fejtegetésünk vezérfonalát követve a 7. kérdőpontra 
azt jegyezzük meg, hogy nem sok ösztönző hatása lenne egy külön 
szorgalmi jegy beiktatásának, mert sem szülő, sem tanuló nem látná 
abban a továbbhaladás akadályát, ezért sok figyelemre nem is mél
tatná, akárcsak a mai „magaviseleti“ jegyet. Viszont azon kisebb
számú esetekben, mikor valóban ernyedetlen szorgalmú, föltétien 
értékes tanulóval találkozunk, aki erejét megfeszítve törekszik, 
sokkal jobbat teszünk, ha tanulmányi érdemjegyeiben méltányoljuk 
dicséretes buzgalmát, mert ebből nemcsak erkölcsi, de anyagi haszon 
is származhatik.

IX. Bár tételesen és kimerítően nem lehet felsorolni a tanulóknál 
gyakran előforduló és tapasztalható erkölcsi fogyatkozásokat és 
jellembeli hibákat, mint pl. lopás, hazudozás, bosszúállás, alatto
mosság, durvaság, trágár beszéd, bujtogatás, hányaveti önteltség, 
kihívó viselkedés, tiszteletlenség, stb., mégis a tanári testületek 
szorgos figyelemmel, lelkiismeretes mérlegeléssel állapítsák meg 
minden egyes tanulónál az erkölcsi és jellembeli képet éppen úgy, 
mint az a tanulmányi előmenetelnél történik.

Tehát a „magaviseleti jegy“ tartalm a több legyen az eddiginél.
Ebből következőleg, ennek szükségszerű feltételezésével java

soljuk, hogy a tanuló általános előmenetelébe a magaviselet, egyé
niség, magatartás beszámíttassák jegy alakjában ; illetőleg a tanuló 
jellembeli és erkölcsi értékeivel a tanulmányi eredmény összhangba 
hozassék olymódon, hogy a bizonyítványba külön rovat legyen az 
„általános előmenetel“-re (Nem általános „tanulmányi“ előmenetel!).

Az általános előmenetelnek, mint végső eredménynek egyenlő- 
rangú összetevői : a magaviseleti jegy és a tantárgyak jegyei az 
alábbi módon.

Általános jeles előmenetelt csak olyan tanuló érdemeljen ki, 
akinek erkölcse, jelleme, egész egyénisége, magatartása méltó példa
képpen áll meg társai előtt, aki dísze az ifjúságnak, tehát nemcsupán 
jó haszon fejében alkalmazkodik a szabályokhoz és valláserkölcsi 
normákhoz, iskolai rendhez.

Jó előmenetel annál a tanulónál állapíttassák meg, akiben 
erkölcsi fogyatkozások nincsenek, magaviseletében azonban lényegbe 
nem vágó hibák fordulnak elő, m ondhatnók: stílushibák. Mint : 
udvariatlanság, dacosság, fölényeskedés, nyegleség, stb.

Elégséges előmenetelnél jobb eredményt ne kapjon az a tanuló, 
akiben legfeljebb kisebb erkölcsi fogyatkozások vannak, pl. hazudozás, 
árulkodás ; vagy aki az iskola általános rendjét, fegyelmét, az osztály 
munkáját biztosító nyugalmat ismételten zavarja, egyszóval olyan 
tanuló, aki bár kisebb mértékben, de hátráltatja és gátolja az iskola 
nyugodt munkáját.

Erkölcsi hibában szenvedő (lopás, rágalmazó hajlam, bujtogató 
természet, stb.), vagv fékezhetetlen magaviseletű tanuló középiskolába
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nem való, amely iskolát a nemzet vezető embereit, magasabb szelle
miségű réteget adó intézménynek tarto tták  a háború előtt és mostani 
leesett, lehanyatlott állapotából ismét oda akarja azt a tanügyi 
kormány emelni.

A magaviseleti jegy azonban csak akkor bír módosító hatással 
és számottevő értékkel, ha a tanulmányi jegyektől eltérően kettős, 
azaz kétszeres beszámítás alá esik. Ellenkező esetben könnyen meg
történhetik, hogy egy eszes, fölényes tehetségű, de szélhámos lelkű 
tanuló jeles előmenetelt nyer, mert minden tantárgyból jeles, a 
kettes magaviseleti jegy pedig egyszeresen számítva nem módosítja 
az általános eredményt. Csupán arra kell vigyáznia, hogy nagyobb 
bajt ne keverjen fel. Lehetne még sok példát és esetet felsorolni.

Ilyen formula mellett a tanulmányi eredményt világosan, 
tisztán m utatják a tantárgyak jegyei ; a jellemet és egyéniséget, 
magaviseletét pedig az általános előmenetelből ismerjük meg, nem 
ugyan tételes megnevezésével a hibáknak, ami, mint a cikkünk 
elején említettünk, megbélyegző volna.

Hisszük és állítjuk, hogy nagyon sok tanuló igyekezni fog arra, 
hogy magatartása, erkölcsi magaviseleté, iskolai viselkedése meg
javuljon, hogy általános előmenetelét a ,,magaviseleti“ jegy ne 
rontsa le.

Csak gyökeres eljárással lehet segíteni, mert a középiskola 
színvonala és tekintélye leszállóit. Még a sok jeles érettségi bizo
nyítvány és sok-sok példás magaviseleti jegy ellenére is ezt kell 
mondanunk.

X. Nem tagadjuk, hogy az általunk javasolt jegyérték és 
eljárási mód sem vezet pusztán magában eredményre, de más új 
jegyrendszer (pontozás) sem, mert mindezek magukban csupán 
külső formák.

Mit sem érnek a holt formulák, ha a tanári testületek erkölcsi 
ereje, bátorsága, hivatásszeretete meg nem tölti azokat élő tar
talommal.

Mindig nehéz volt a tanár munkája. Ma kétszeresen az.
Ma nem csupán a tanítványok seregével van dolga és munkája 

a tanárnak, de a közszellemnek könnyebb utakat kereső nyomásával 
is meg kell küzdenie.

Ez a munka és küzdelem azonban nem lehet más, mint győze
delmes, mert a nemzet jövendője indul útnak az iskola falai közül.

Sopron. Csanády Sándor.
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Tanulmányi összejövetel.
i i .

Az áprilisban ta rto tt kecskeméti tanulmányi összejövetelen az 
osztályfőnöki órákon szerzett tapasztalatokon kívül két más tárgy
körről is folyt megbeszélés.

A fegyelmi esetek és elintézésük módja című talán nem vetett 
felszínre új adatokat, de több értékes tanulsággal szolgál.

A fegyelmi esetek számát tekintve a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az szinte évről-évre fogy. Egyik reálgimn. az utolsó 16 évről 
ötéves csoportokban állítva össze és mérlegelve a fegyelmi eseteket, 
a következő számarányt állapíthatta meg : 35 : 17 : 4. Ez az arány 
számszerűleg m utatja az ifjúság javulását.

Magukat az eseteket tekintve a leggyakrabban előfordulók a 
lopások, veszekedések, iskolakerülések, butorrongálás, ,,a gyermek 
elevenségéből folyó könnyebb testi sértések“, hazudozások, dohányzás 
igazolatlan óramulasztások. A leányiskolák esetei tipikusan nőiek : 
az egyenruha alkalomszerű levetése, a ruházkodásban fel-felbukkanó 
fényűzés, a kozmetika, az iskolai ünnepélyeken gavallérral való 
megjelenés. A kozmetika őrülete néha úgy kikészíttet egy-egy növen
déket, hogy az utcán rá sem lehet ismerni. A jelentések szerint a 
fiú- és leánygyermekek együtt neveléséből azok egymással való 
viselkedésével kapcsolatban fegyelmi eset nem fordult elő.

A fegyelmi esetek okai és magyarázata között a legtöbb esetben 
a nem megfelelő környezet szerepel. Annak a leánynak, aki havonta 
150 P zsebpénzt kap, akinek ez nem is elég, s akinek ezen felül csinált 
adósságait kifizetik : a vagyonúkban pöffeszkedő szülők maguk 
szolgáltatják a legelevenebb alkalmakat az iskolai rend megszegésére. 
Az intő sajátkezű aláírására leginkább a szülők kemény vagy szere
tetlen szigorúsága s a gyermeknek ettől való félelme v itt rá növen
dékeket. Igazolatlan óramulasztást elkövető egy leány elváltán élő 
szülők gyermeke, s nem nagy intelligenciájú édesanyja mellet nem 
sok jót tanulhatott. Elváltán vagy különélő, különböző vallású szülők 
gyermekei között több a fegyelmet és rendet sértő. Valószínűleg 
örökölt adottságokból magyarázhatók ama gyermekek eltévelyedései, 
akiken nem lehetett segíteni. Egy lopás és fenyegető levélírás miatt 
eltávolított, a nyolcadik osztályt másutt elvégző tanuló az egyetemen 
is lopkodott. Egy maga körül egész bandát gyűjtő, ennek vissza- 
adhatatlan kifejezésekkel „erkölcsi“ prédikációkat tartó , más inté
zetbe vitt növendék ott is sorozatos lopásokat, sőt kereskedésekbe 
betöréseket követett el. A vonaton bejárás (van olyan intézet, amely
ben a bejárók az összes növendékek 20%-t teszik) egészségtelen voltát 
egyetemesen állítják, s több fegyelmi eset bizonyítja. Több alkalmat 
adott ez az iskolakerülésre. Itt azután az egyik félrelépés maga után 
vonta a másikat : igazolványhamisítást és lopást, sőt a szülő félre-
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lépését is, aki gyermeke hibáját fedezni akarva azt állította, hogy 
fia otthon tartózkodott, holott a gyermek már bevallotta az iskola- 
kerülést. Sem az eltávolított, de visszakérezkedés után visszavett 
egyik, sem a máshova vitt másik tanuló ellen később nem merült 
fel kifogás. A büntetés célt ért. Ugyancsak bejáró, durván viselkedő, 
veszekedő, egymás szüleit is sértegető tanulók szüleiről kitűnt, 
hogy társadalmi, politikai okokból ezek is halálos ellenségek voltak, 
maguk mondtak gyermekeiknek becsmérlő kifejezéseket a másik 
szüleiről, s maguk biztatták gyermekeiket arra, hogy a másikat meg 
is verhetik. A tánciskolából, a tánctanulásból, amelynek megvannak 
a jó hatásai, de rossz következményei is lehetnek, szintén származott 
baj : a tanulás elhanyagolása, az intések számának a növekedése, 
sőt lopás is. Egy negyedik osztályos tanuló a nagyobbakat óhajtva 
utánozni, cukrot és virágot akart venni táncosnőjének. Pénze nem 
volt rá, internátusi gyermek lévén, betört társa szekrényébe, s onnan 
vett pénzt cukorkára. Az említett okokon kívül, különösen a háborút 
követő első években, a tekintély nem tisztelése, a tudásnak kevésbe, 
semmibe vétele, legénykedés, hetykélkedés is oka volt több, nem 
rosszakaratra, rosszaságra mutató, inkább meggondolatlanságból, 
neveletlenségből, virtuskodásból származó, vétséget jelentő fegyelmi 
esetnek. Az ismétlő, nagyobb, idősebb tanulók is többször inkább 
rosszat jelentenek. Kevesebb esetben javítja meg az osztály az ismétlőt, 
mint ahány esetben ez elrontja az osztályt. Az idősebb tanulók 
pedig más életfelfogást, rendesen szintén nem kedvezőt jelentenek 
a fiatalabbakra.

Az elbírálás és elintézés módjait illetőleg a rendtartás utasításai 
szerint való eljárások általában helyesléssel találkoztak. Egypár 
esetben a büntetést túlszigorúnak találták. Az iskolai nevelés újabb 
s helyesebb irányának a bizonysága, hogy a nevelési tényezők a 
kevésbbé súlyos esetekben az igazi nevelési eszközökkel, a meg
magyarázással, rávezetéssel, leszoktatással, az eset feletti gondol
kozásra indítással, a tanuló érzelmeinek a megbolygatásával igye
keznek célt érni. S ez a legtöbb esetben sikerül is. A fegyelmi esetek 
elbírálásánál a törvény, a szabályok nemismerése mentség. A tanuló 
helytelenül cselekedett: ezt meg kell neki magyarázni. Ha vissza
esés jelentkezik, jön a második megítélés. De mindig nagyon fontos 
a sokat hangoztatott következetes eljárás. A dohányzás és alkohol 
esetei világos meggondolásokat adnak erre. Vagy szabad valami, 
vagy nem. De az, hogy évközben nem szabad, a majálison, tánc- 
mulatságokon, kirándulásokon pedig szabad : kétségtelenül olyan 
helytelen és következetlen eljárás, amelynek a következményeit 
minden iskola tanári kara érzi. Az alkohol kérdésénél ezenkívül nem 
arról van szó, hogy a tanuló (megfelelő korban) sohase igyék, hanem 
arról, hogy sohase vetkőzze le emberi mivoltát. Minden elintézésnél 
ajánlatos vezető gondolat, hogy a fegyelmi büntetéseket, a tanuló 
magatartásáról való kedvező, vagy kedvezőtlen véleménymondást 
nem e/ítélésnek, hanem pusztán pillanatnyi megítélésnek kell tekin
teni. A bíró azt mondja : ez az eset, ez az ítélet, a büntetés. Mi ezt
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mondjuk: ebben az esetben azt tapasztaltuk, így ítélünk, talán 
büntetést adunk, de tudjuk, hogy máról-holnapra, vagy egy hét, 
egy hónap múlva a megbánás, a változás, a javulás bekövetkezik. 
Feladatunk tehát nem a megtorló, büntető, hanem javító célzattal 
való véleménymondás.

A fegyelmi esetekkel kapcsolatban igen hangsúlyozott volt 
az a törekvés, amely a bajt inkább meg akarja előzni; amely úgy 
folytatja az iskolai nevelő és oktató munkát, hogy ne következzenek 
be olyan ténykedések, kihágások, neveletlenségek, amelyeket 
fegyelmi eseteknek kellene követniök. Ennek egyik nagyhatású 
eszközét, a tanári fogadó órák jelentőségét mind szélesebb körben 
ismerik fel, a szülők mind gyakrabban keresik fel azokat, s a meg
beszélés útján közös erővel sok hibát küzdenek le. Az iskola és szülői 
ház kapcsolatának a fontosságát bizonyítja negative a számos fegyelmi 
eset, amely e kapcsolat hiánya következményének tulajdonítható. 
A szülőkkel való megbeszéléseknek természetesen akkor van meg 
az igazi haszna és kedvező eredménye, ha a nevelési tényezők a 
nevelés és oktatás minden kérdésében jártasak és tájékozottak.

A fegyelmi esetek elbírálásánál egy intézetben igen fontos és szük
séges az egyöntetűség az igazgató és tanárok, az osztályfőnök és az 
osztályban tanító tanárok között. De a tanulók vagy az osztály minden 
dolgáról való megbeszélések nélkül nem alakulhat ki egységes és 
egyöntetű eljárásmód.

A fegyelmi esetek nyilvánosságra hozása kétélű fegyver. Egy 
esetben van igazán értéke, ha az okot is nyilvánosságra hozzuk. 
Ez pedig nagyon sok esetben nem ajánlatos, nem célszerű. Az azonban 
nagyon fontos, hogy a tanulók tudomást szerezzenek arról, hogy 
az eset, amelyről ők tudnak, el van intézve. Lehet gondolkozni a 
nyilvánosságrahozásnak azon a módján, amelyben a gyermek maga 
mondja el, mit te tt. Ennek az eljárásnak megvan az erkölcsi ereje 
és értéke, de kétséges, hogy alkalmazható-e mindig.

A fegyelmi esetekkel kapcsolatban alkalmat kell adni a jóvá- 
tevésre. Erre sokszor önkéntelenül is kínálkozik alkalom. Ha nem 
kínálkozik, teremteni kell, csak a gyermek ne vegye észre, hogy mi 
csináltunk ilyen alkalmat. A jóvátevés lehetősége egyik legjobb 
nevelőeszköz.

Szóbakerült azoknak a tanulóknak az esete, akik egy intézetből 
kiléptek, vagy ki kellett lépniök. Semmi kétség nem fér az alapvető 
tételhez, hogy intézeteink nem tartoznak senkit befogadni, vagy 
ott tartani. Ha tehát az intézetnek, a tanulók többségének az érdeke 
azt kívánja, hogy egy tanuló távozzék onnan, hát távozzék. Azonban 
van egy meggondolandó dolog. Az intézetek kész bélyegzőjén ott 
van az írás : más intézetbe való felvétele ellen nincs kifogás. Az esetek 
legtöbbje olyan természetű, hogy bizony van kifogás ellene. A kérdés 
tehát az : van-e egy intézetnek joga ahhoz, hogy ilyenformán hallga
tólagosan megtévesszen egy másik iskolát? Nem tartozik-e az intézet 
megnevezni a szóban levő kifogás tényét? Ilyen tanuló-áttolásokkal 
a másik iskola kerül bajba, amelyik a kilépettet átveszi, mert tapasz
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talati tény, hogy az ilyen jött-mentek rendesen zavart szoktak 
csinálni. Ilyen esetekben az óvatosságra, vigyázásra való felhívás, 
az iskoláknak ez a kollegialitása hozzátartoznék a tanári pálya 
etikájához.

A tanuló ifjúság magatartásának az utolsó tíz énben történt válto
zásairól szóló másik megbeszélés a jelenségek olyan hihetetlen tömegét 
tárta  fel, amilyet a régi időkben el sem lehetett képzelni, hogy szinte 
riadtan állottak meg előttük azok, akik következtetni tudnak. A vál
tozások, féleségek rendkívüli gazdagsága magában véve egészen 
bizonyosan helyes tapasztalatokon alapult, igaz volt, együtt mégsem 
adott teljes képet. De nem is adhatott. Hiszen nemcsak hogy egyik 
iskola kedvező, a másik kedvezőtlen jelenségeket jelenthetett, 
hanem ugyanabban az iskolában is kedvező és kedvezőtlen tapasz
talatokat lehet észlelni. Sőt különböző ez a magatartás fiúk és leányok, 
a gimnáziumok, líceumok, tanítóképzők, polgári iskolák, nagy és 
kisebb, főváros és vidéki városok szerint is. Változó az a társadalmi 
osztályok, körök szerint. A lecsúszó és rohamosan felemelkedő 
családok óriási különbsége éppenúgy jelentkezik abban, mint az 
ezerféle családi élet minősége. Rányomja bélyegét az elhelyezkedésben 
való teljes bizonytalanság, a napi élet sok küszködése, gazdasági 
zűrzavara, az állami élet, az elvi és elvnélküli harcok óriási forgataga. 
Nem kis mértékben függvénye e magatartás a tanár egyéniségének, 
természetének, kedélyének (komoly, víg, lelkes, közömbös tanár), 
a helynek (szűk, tágas hely), a tanulók számának (kevés növendéket 
jobban félt és pártol a tanár és a tanári kar, s néha jogosulatlanul is 
elnézőbb vele szemben).

Az előadók rám utattak a változatok okaira is. A mai ifjúság 
legnagyobb része mindenütt nehéz, gondokkal terhelt, rohanó, 
egyensúlyát vesztett jelent s kilátástalan jövőt lát. A szülei liáz 
nevelő irányából hiányzik a szigorúság, a szigorú felügyelet. A családi 
élet és otthon erkölcsi felfogása általában meglazult. Ennek szomorú 
következményei különösen a nagyvárosi leányok magatartásában 
jelentkeznek, ahol nagyon sok leány elvált vagy különélő szülők 
gyermeke. Sok gyermek ritkán látja szüleit, különösen anyját. 
A láttamozásra hazavitt dolgozatot 3—-4 nap múlva viszik vissza, 
ugyanúgy késnek a mulasztások, késések igazolásával csak azért, 
mert 3—4 nap óta anyjuknak színét sem látták. Nem kevésbbé 
zavarók a tánciskolák, próbabálok, reggelig tartó  összejövetelek, 
házi mulatságok, táncok, amelyeknek a következményei nemcsak 
a tanulás elmulasztásában jelentkeznek. Az egyke gyermekben nem
csak az önző tulajdonságok fejlődnek ki, hanem az egyedülvalóság, 
árvaság nyomasztó érzése is. Az is igaz azonban, hogy igen sok, 
többed magával levő, a család középpontját alkotó gyermek sem 
ismer ma más akaratot, mint az övét.

A ma iskolája sem a régi. Igen nagy mértékben másolja a külső, 
rohanó életet. A tanítás erőteljesebbé, fokozottabb erejűvé tétele által 
kész ételt ad a növendékeknek, nagyon igénybe veszi azokat, meg
akadályozza őket erejük összpontosításában, egyéni képességeik ki
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fejlesztésében, elvonja őket az önállóvá, egyéniséggé formálódástól, 
belső meggyőződés és erős hit kialakulásától. E mellett a mindig új 
és sokféle felső irányítás nyomán százados hagyományait is mind
inkább elhagyja és minden iskola egyformává lesz.

A színház és mozi is nagy szálékban csak ront. Ha nagy városban 
4—5 leány (a vagyonosabbak), lá to tt egy első előadást, tíz azzal 
megy haza,hogy azt neki is látnia kell. Ha egy-egy szülőnek valamelyik 
darabról az a véleménye, hogy nem leánynak való, újabb szín
darabnál már elfelejti a szerzett tanulságot s megint csak elviszi 
a leányát. S ha egy nagyobb leány másnap az iskolában egy színészin 
új frizurájával jelenik meg, a kicsik utánozzák, s természetesen e 
tanulják azoknak szintén a színházban és moziban rájuk ragac 
lazább erkölcsi felfogását is. A mellett a színdarabok és filmek nag 
átlagából sem művelődési, ismereti, sem erkölcsi gyarapodás nei 
nyerhető. Azokból nem dolgozó, küzdő hősök ragyognak ki, hamu 
önző, fényűző, cifrálkodó, zülött, rabló alakok. A hírlapok, ujságo 
nagyszámú rendőri rovata öngyilkosságokról, gyilkosságokról, pan; 
mákról, a békeszerződések arcátlan igazságtalanságairól, a nemzetei 
erkölcstelen veszekedéseiről szólanak nekik. A könyvek nagy részéből 
is, amelyeket a gyermekek válogatás és ellenőrzés nélküi olvasnak, 
megint többnyire olyan ideál tolul elébük, amelyet nem kellene 
követniük. És e nem nevelő, vagy rosszra nevelő, elgörbítő, romboló 
hatalmak esetében nemcsak az a szomorú, szinte vigasztalan, hogy 
itt valamennyi szülő, valamennyi nagy város, maga a korszellem 
a hibás, amely ezeket kitermeli, hanem az is, hogy a rossz példa 
mindig ragadósabb, mint a jó, hogy pl. a leányok esetében a jó, 
az erkölcsös nőnek sokkal kisebb a hatása a társadalomra és egyesekre, 
mint a rossz, az erkölcstelen nőké. Hogy így az iskola minden szép, 
nemes tanításával keveset ér el, m ert az az ideál, amelyet az iskola 
állít a növendékei elé, nem egyezik azzal, amelyet azok látnak és 
mert úgylátszik, hogy majdnem mindig az életnek van igaza.

A tanulók magatartásának alakulásában és változásaiban sze
repet játszó e sokféle oknak megfelelően különbözők voltak az ítéletek 
is. Az egyik szerint a mai szülei és iskolai nevelés követ
kezményeképpen a mai gyermek általában gyengébb, testileg és 
lelkileg kényesebb, igényei megnövekedtek, a mellett mindent inkább 
a történeti hatalmak parancsából, kényszerből tesz és mihelyt teheti, 
le is ráz magáról. Az idők haladásával erőkifejtése fokozatosan csökken 
amint közelebb jutunk korunkhoz, és vele szemben a felső fokokon 
a lelki ráhatások eszközeit fokozottabb mértékben kell igénybe venni, 
mégis aránylag kevesebb sikerrel. Ez ítélet szerint az ifjúság romlik. 
Másik ítélet, statisztikai kimutatások adataival is támogatva a 
magáét, megállapítja, hogy a mai ifjúság szellemi képessége kevesebb, 
de érzelmi élete és akarati tevékenysége több és magasabb, mint a 
régi ifjúságé volt. Több érzékkel bír az élet reálitásai iránt, és buzgóbb 
az emberi közösségek iránti kötelességek teljesítésében. Ismét másik 
ítélet a tanulásbeli színvonal emelkedését, a magaviselet javulását 
tapasztalja. Ebben jelentős szerepet tulajdonít az erősebben érvénye-
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sitett válogatásnak. Meglehetős általános volt az a tapasztalat is, 
amely szerint a tanárok és tanulók között az iskolai életben való 
érintkezés, ifjúsági egyesületek és mozgalmak, kirándulások nyomán 
kifejlődött meghittebb, bizalmasabb, közvetlenebb viszony kedve
zően hatott a tanulók magatartásának jó irányba való változására. 
Több ítélet nem látja veszélyeztetettnek a mai diákságot, mert ez az 
ifjúság annyi életképességet mutat, hogy abból bizonyosan ki fog 
forrni valami, amely a nemzet jövőjére hatással lesz, sőt megmenti 
a nemzetet.
, Különös ellentétes vélemény hangzott el a nagyvárosi és vidéki 
lánytanulók magatartásának változásairól. E szerint a nagyvárosi 
ányokban csökkent a felnőttekkel szemben való tisztelet, a fel

lőttek tekintélye. Csökkent a szorgalom is. Kisebb az érdeklődés 
z iskolai munka iránt, de az otthoni kötelességek iránt is. Az otthoni 

munkáról általában gyönge fogalmaik vannak. A terítést pl. vagy 
fém ismerik, vagy nem szeretik. Ugyanilyen az állásfoglalásuk pl.

harisnya javítással szemben. (Csoda-e ez, ha egyik leány arra a 
kérdésre, hogy ki stoppolja a harisnyáit, ezt felelte : anyának az új 
vőlegénye.) A legsúlyosabb változás az erkölcsi felfogásban jelent
kezik, amely rendkívüli hasonlóságot mutat a nagy városok laza 
erkölcsi felfogásával. Mindent könnyebben vesznek, a tanulást, 
kötelességteljesítést éppenúgy, mint ahogyan még kisleányoknak is 
elképesztő kijelentéseik vannak az élet komoly nagy kérdéseiről, s 
igazán nem csoda, ha nem tudják, mi a családi élet, apa, anya fogalma. 
A vidéki városok leánytanulói általában helyesek, jómagaviseletűek, 
udvariasak, tisztelettudók. Tiszteletük nem olyan, mint amilyet 
a mai felnőttek mutattak, hanem jobb, közvetlenebb, őszintébb. 
Általában nőiesek is. A nőiesség értéke mind tudatosabbá válik 
előttük, mert értik, mit jelentenek a női erények a család, a nemzet 
számára, értik azt nemzetgazdasági vonatkozásban is. Példák hang
zottak el arra vonatkozólag, hogy milyen boldog örömmel vállalnak 
és teljesítenek minden, a női hivatásnak megfelelő munkát (háztartás, 
gyermekápolás, másokról gondoskodás), és pedig nem a leányokat 
jellemző gyermekes rajongásból, vagy divatból, hanem a bennük 
levő vagy kifejlődő lelki készségből, állandó nőies vonásból, cselekvő 
emberszeretetből. Fejlettek és kifejlődnek bennük a szerénység és 
alkalmazkodás női erényei is. Nem hibátlanok ugyan a vidéki leányok 
•sem. De az előadók tapasztalatai azt mutatják, hogy ha az iskolában 
kedves, csendes, szerény magatartású leány az iskolán kívül ki
hívónak mutatkozik, a szülei ház az oka, s ha a kozmetikai szereket 
ízléstelenül használta, a szülei ház kényszerítette rá. Az is tapasztalat, 
hogy ha valamelyik leány arcán, nagy ritkán, valamilyen kérdésről 
(kenyérsütés, csecsemőápolás) beszélgetés közben lekicsinylő vonás 
jelenik meg, szinte kivétel nélkül nem keresztyén leány arcán van. 
Vannak vidéken is az alkalmazkodás, szerénység erényeit nem ismerő, 
elkapatott, önző leányok, kivált az egyetlen gyermekek. Nyolc év 
alatt azonban olyan indítást nyer a legtöbb gyermek, olyan világ- 
szemlélethez jut, amelyből megérzi a szellemiség feltétlen előnyét,
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jóváteszi a szülők hibáját, boldogan fog szolgálni és alkalmazkodni, 
ha eljön az ideje.

A tapasztalatok a fiúk és leányok barátságát a modern élet okos 
változásának mutatják. Ennek nyomán az álszemérem helyét talán 
elfoglalja a természetes szemérem, őszintébb és természetesebb 
viszony fog közöttük kifejlődni. A barátkozás túlzása természetesen 
nem kívánatos sem formájában, sem következményeiben. Egyébként 
a vidéki tapasztalatok azt mutatják, hogy itt a bajok, a nagy társas 
élet hátrányai majdnem mindig a jómódú családoknál mutatkoztak. 
Amint egyik előadó megjegyezte, ez annak az igazolása, hogy 
úgylátszik a teher, a nehéz élet áldás az emberen. Általában 
kedvezőnek látják a sportnak a szerepét és hatását is, természetesen 
ismét ennek túlzásai nélkül. Amelyik leány szombaton, vagy dél
utánonként halálra síeli vagy .ten niszezi magát, az hétfőn vagy másnap 
halálra fáradtan megy az iskolába. S amelyik leány mindent meg akart 
tenni, amit a fiúk tesznek, sokszor agyon van fáradva, elcsigázva, 
s ezt az elsőrendű kötelességek teljesítése sínyli meg.

Az ellentétes vélemények és tapasztalatok az egyes esetek igaz
ságai mellett, s a nélkül, hogy egymást megcáfolnák, világosan bizo
nyítják, hogy a mai ifjúság magatartásában rendkívüli ellentétek 
vannak. Egyik oldalon az önzés, mert az ifjú kénytelen is a maga 
életére gondolni az ,,aki bírja, marja“ elv rettentő érvényesülése 
m iatt, a másik oldalon az önzetlenség, a szolgálni akaró készség, 
a jótékonyság, a másikon segítés jelenségei. Egyik oldalon a bátor
talanságnak, a csüggedésnek lehangoló tünetei, a másikon az élethez 
való bátorságnak komoly, felnőtteknél tapasztalható mértéket is 
felülmúló példái. Ott vannak a vallásosság és vallástalanság, az erős 
és meglazult erkölcsiség, a hazafiasság és hazafiatlanság, a nemzeti 
érzés, és a nemzeti érzésnélküliség képei.

Azonban ez ellentétes tapasztalatok és ítéletek között is világos,, 
egységes és épen nem ingadozó volt az állásfoglalás, egyfelől, hogy 
éppen a magatartások változásai, az egyéniségek hihetetlen sokfélesége 
m iatt a nevelés nem lehet univerzális, uniformizáló, másfelől, hogy 
a nevelőknek nem lehet és nem szabad ingadozniok a romboló erőknek, 
amelyeket minden előadó világosan és komoly aggodalommal látott, 
az ellensúlyozásában, kiküszöbölésében, megszüntetésében, minden 
építő, vallási és erkölcsi erő latba vetésében, és nem szabad ingadoz
niok az ifjúság iránt való szeretetben, amely a legnagyobb zűr
zavarban is megtalálja a kivezető utat.

Budapest. Kónya Sándor.
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MEGJEGYZÉSEK
A liitin mint nemzeti tantárgy. Kevés igazságosabb s történelmileg mél

tányolhatóbb újítása van az új 1934-es középiskolai törvénynek, mint az, 
amikor a latin nyelvet nemzeti tantárggyá deklarálja. Hiszen évszázados 
múltúnkban, a rendi Magyarország 1848-ban történt megszűntéig híresek 
voltak elveink arról, hogy nemcsak a közéletben, hanem a jozefinizmusig 
még a művelt társalgás nyelvéül is a latint használták lengyel testvéreinkkel 
együtt a legszívesebben. A tudományos respublicában magyar földön kelet
kezett jeles kiadványok kis népünk jóhírnevét akárhányszor az egész föld
kerekén meghordozták. Nemzeti múltúnk kutatása, igazán mélyreható 
forrásokra visszamenő ismerete az Imperium Romanum világrészeken végig- 
dübörgő, diadalmas keménységgel pattogó, klasszikusan kiképzett, logikus 
és tiszta nyelvének ismerete nélkül alig lehetséges. Hiába vannak jó fordítá
sok, agyonjegyzetezett, szabad átültetések, kitűnő összefoglaló történeti és 
jogi munkák, magyar nyelvű Corpus Jurisok, törvény- és döntvénytárak, 
bő kútfő szemelvények, először is mindent lefordítani és magyarul kiadni 
szinte lehetetlenség, azután kontroverz kérdések eldöntésénél, vitás ügyekben, 
a minden dekasban szinte kötelező átértékeléseknél mindig szükség van 
s szükség lesz visszamennünk az alapnyelvre. A hungarológia nagystílű 
s nemes, okos tervszerűséggel átgondolt mozgalma célul tűzte ki a magyarság
tudomány mennél szélesebb megalapozását. Hiszen annyi sok még itt a teendő, 
annyi a kutatnivaló. Latin s neolatin kapcsolatainknak a maguk egészében 
való föltárása, egész latinnyelvű irodalmunk, műveltségelemeink, viszony
lataink rendszerbe foglalása még tömérdek monografikus előzményre, hosszas 
részletkutatásra vár. Csodálatos eredményeket hoz napról-napra a tudós kéz
irányította, többhelyütt végzett ásatás is. Nemrég meg a L’Ilüstratioil című 
nagy francia képeslap is igen elismerő sorokat közölt pl. a csongrádi ásatá
sokról, s megjegyzi az ott talált avar sírleletekkel kapcsolatban, milyen meg
ható az egyik ott eltemetett házaspárnak a sírban is nyaklánccal való, szim
bolikus egybefonódása, lábuknál pedig a kedvenc paripa teteme, mely a vitéz 
harcost életében annyit hordozta. Pannónia földjének ősrómai múltja mind 
nagyobb arányokban bontakozik ki a mai kutatások minderősebb világánál. 
Mindig jobban látjuk, mennyi drága emlék régi temetője sokfajta vértől 
sokszor öntözött hazánk, melynek múltjához csak új nemzeti tantárgyunk, 
az oktalanok által oktalanul oly sokszor szidott latin révén juthatunk mélyebb 
alapossággal.

Ma már más a latin tanítás általános európai s így magyar célja is, mint 
volt el egészen a XVI. s részben a XVIII., sot XIX. századig, amíg állam, 
egyház, tudomány, az egész szellemi élet ezen a nyelven nyugodott. Ma már 
nem elsőrendű célunk latinul írni és beszélni megtanulni. Igaz, hogy a halott
nak hitt fa sokszor meglepően új és friss hajtásokat hoz ma is, s nagyon igaza 
van az egyik külföldi újság egyik levélírójának, amikor azt írja : „Ma legalább 
öt-hat nyelvet kell ismerni, hogy lépést tarthassunk a tudományos fejlődés
sel. De holnap talán harminc se lesz elég.“ Nem lenne-e sokkal egyszerűbb 
egy egyetlen olyat fölhasználni nemzetközi nyelvül, amely ezirányú használ
hatóságát már bebizonyította. Szép idea, de ehhez sokkal nagyonb nemzet
közi összefogás, sokkal elevenebb érintkezés, gyűlölségeken erőtvevő, paran
csoló szükségérzet, szeretettel teljes mozgalmasság kellene, hogy egy végered
ményében lezárt fejlődésű, holt nyelvet élővé varázsoljunk, s a modern nyel
vek végtelenül könnyed variabilitásával állíthassunk ismét szolgálatba. 
P. Zsillet, P. Valery, G. Duhamel s annyi más, fennkölt, kiváló elme szellemi 
együttműködést célzó kezdeményei voltaképpen a legmagasabb keresztyén 
idealizmus céljait szolgálják.

Sokat hánytorgatott s az ellentábor által is nagykegyesen koncedált 
formális képzőereje mellett fontosabb a latin nyelv nélkülözhetetlenségének 
hangsúlyozásánál az a szempont, hogy ennek révén ismerhetjük meg első 
kézből s igazán egy olyan világhódító, óriás kultúrnép gazdag irodalmát,
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mely az egész európai fejlődés döntő alapja. Az ókor ezer esztendeje mellett 
ott áll közép- és újkoron keresztül száz év híján szinte a jelenkorig, mint egy 
szakadatlan virágzásban lévő világirodalom hatalmas eszköze, mint a nagy 
francia forradalommal meginduló s azóta is folyton tartó, friss, újonnan 
támadt nacionalizmusnak méltóságteljes elődje, tömérdek szellemi érték 
bőséges tárháza. Múlt magyarázza a jelent. Nekünk, magyaroknak a latin
tudás jelenünk megértéséhez van olyan fontos, mint édes gyermekeinek, a 
a román népeknek. Hiszen minden idegszálunkkal a latin műveltségben 
gyökerezünk. Mutassuk meg, hogy az adoptált gyermekek sokszor hálásabb 
örökösök, mint a vérszerinti leszámlázok.

Üdv a nagyjelentőségű felismerésnek, hogy a latin nálunk nemzeti tan
tárgy. Ha tudományos, művészeti, irodalmi s pedagógiai vonatkozásokban 
eme nagyfontosságú megállapítás összes következményei gyökeresen levonód- 
nak, európaiságunk ezáltal a legmonumentálisabban igazolódik ország-világ 
előtt.

Nagykálló. Balogh István.

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesiileli Közlöny 9. (májusi) sz. Ilári 

Ferenc : ,,A német nevelés és oktatás új szempontjai“ címen ismerteti a Hitler 
Mein Kampfjában megállapított elvek alapján kialakult új nevelési utakat. 
Ennek a nevelésnek célja, hogy a múlt században igazi éltető alapjától, a nép
től és államtól elszakadt nevelést életképes alapokra fektesse. Vezetőt kíván 
nevelni, s három irányú ismeretek közlésével technikai készséget, akarati és 
jellemképzést akar adni, továbbá a közösség képét kívánja az egyénbe plán
tálni. Egységes szerve a Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung, ennek vezetője a Pesten is járt Bernhardt Rust. A közép
iskolákban a szakrendszer hibáit kívánja megszüntetni ; a nevelés célja az 
egészséges test, egészséges szellem, becsületes jellem. Nagy szerepet juttat a 
történelemtanításnak, a nyelveknél részben a gyakorlati érték (angol), rész
ben a formaképzőerő (latin) a fontos, a görög értékeit jó fordításban kívánja 
a német iskolában érvényesíteni. — Arató István Élet és munka a szaktermes 
középiskolában címen a kőszegi ev. leánylíceum kezdeményezését ismerteti. 
(V. ö. a Protestáns Tanügyi Szemle 1935. évi májusi számában ugyancsak 
Aratótól megjelent közleménnyel.) Bónisné Vallon Emma a művészettör
ténet tanításának jelentőségéről és módszeréről a középiskolában ír cikket. 
Kívánatosnak mondja e fontos tárgyat az új középiskolában is. Célja a szép
érzék fejlesztése, mit sok szemléltetéssel (vetítés) lehel elérni. Úttörőnek lát
szó cikk, pedig már másfélévtized óta végezte a művészettörténet tanítását 
Láng Margit hasonló elgondolása szerint a budapesti evang. Veres Pálné- 
intézetben majd leánykollégiumban(gimn.). Erről a munkáról beszámol Láng az 
Ev. Tanárok és Tanítók Egyesületének Évkönyvében (Mezőtúr, 1933). Művé
szeti nevelés címen, a fentnevezett iskola 1928—29. évi Értesítőjében (A 
képzőművészetek tanítása a leányközépiskolákban), a Protestáns Tanügyi 
Szemle 1929. évi májusi számában (A művészettörténettanítás módszere), 
végül fenti iskola tanárainak A középiskola tárgyainak egymásra vonatkoz
tatása a gyakorlatban című könyvében (Bp., 1930) Művészettörténet címen. 
Mint ebből látható, elég irodalma van már e kérdésnek, pedig csak a legelső 
ilyenfajta cikkeket említettük. — Márffy Oszkár A magyar nyelv és az olasz 
közönség címen a magyar-olasz kulturális egyezmény kedvező hatásáról 
számol be, továbbá Várady Imre alapos nyelvtana, meg a debreceni és keszt
helyi Nyári Egyetemek sok olasz résztvevőjének gyakorlati nyelvtanulása 
eredményes hatását említi. — Sípos Lajos a francia tanárok továbbképzését 
ismerteti, Kardeván Károly Irodalomtörténet és magánélet cikke a Surányi 
Széchenyi regénye nyomán keletkezett vitába szól bele. Laczkó Géza és más 
hasonló gondolkozású íróval szemben, kik bizalmas adatok közlését kívánnák,
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megállapítja, hogy „a költő magánéletéhez csak annyi köze van az irodalom
történetnek, amennyit a költő maga belevisz költészetébe, amennyi költé
szete megértéséhez szükséges“. Magasabb céljai vannak, minthogy botrány
krónikákkal keltsen érdeklődést; főleg igaz ez az iskolai irodalomtörténet- 
tanításra vonatkozólag. -— Ébner János : Néhány szó az érettségi bankettek
ről — beszámol néhány iskola szokásáról, hogy végzett növendékeivel kirán
dulást rendez, s ezt hazánk megismerése céljából, s önmagában is melegen 
ajánlja. Olyan gondolat, mely sokszor fellépett, de mindig meghiúsult az érő 
ifjak makacs „hagyománytiszteletén“, mely bankettet kíván. Szabó István 
A ndor Visszalapozunk ■— evangélikus iskoláink múltjához is hoz adatokat, lek. 
Tanári notesz és önismeret címen a noteszt emlékezetünk támogatására 
•szükségesnek ítéli.

10. (júniusi) sz. Hómon miniszter költségvetési beszédéből közli a minket 
érdeklő részeket. — v. Temesy Győző A kérdezés szerepe a történelemtanítás
ban címen megállapítja, hogy a tanárnak tudatosítania kell kérdezési mód
szerét : ha hibásan kérdez, azonnal javítsa, egyszerre csak egy kérdést tegyen, 
váltogassa a kis- és nagyobbkörű kérdéseket, csak ismertre kérdezzen, gon
dolkodásra mindig hagyjon időt, a feleletre várjon, s azt ne ismételje, végül 
ügyeljen arra, hogy kérdezésével ne aprózza el az anyagot. Mindezt önnevelés 
útján kell elérnie. -— Pénzes Zoltán észrevételek az írásbeli érettségi tételek 
központi kitűzésének kérdéséhez cikke következő eredményre jut : ne szakít
sunk a mai gyakorlattal, ne térjünk rá az azonos tételek rendszerére, de elő
nyeit kihasználni igyekezzünk azzal, hogy csökkentsük a tételek s érdem
jegyek nagy értékkülönbségét az új Utasítások szempontjainak alkalmazá
sával, s megszüntetve az alternatív tételek szabad választását, rostáljuk meg 
a különleges előképzést igénylő tételeket ; helyesnek tartaná, ha a főigazgató 
időnként egv-egy kerületre kísérletül azonos tételeket adna, épígv az autonóm 
felekezeti főhatóság is. -—• Terebess János A latin nyelv tanítása a gimnázium 
első osztályában jónak látná, ha az elemi a IV. osztályban kissé nyelvtanítás
sal alapozná meg ezt a munkát. Arató Amália Női szempontok a közép
iskolai nevelőoktatásban a tananyagban nőknek alkalmasabb momentumok 
beiktatását (megfelelő olvasmányanyag válogatását, tárgyak beillesztését 
stb.) kívánja. — Bartha József Hol olvastassuk a Toldit? hozzászól Földessy 
■Gyula, Nagy Sándor és Fehérváry Dezső e vitájához s kritikájuk után java
solja, hogy a Toldit a III., Toldi Estéjét a IV., Toldi Szerelmét az V. osztályba 
illesszék be iskolai olvasmányul. -—" A Forgácsokban kk. megemlíti a múlt 
szám Tanulmányi kirándulás az érettségi után című cikkéhez kiegészítésül, 
hogy 1907-ben kiadott értesítője szerint a brassói szász evang. Honterus- 
gimnázium érettségi után Rómába, Athénbe vitte növendékeit. A mai viszo
nyok között az ország megismerésén kívül Olaszországba teendő út bizony
nyal lehetséges lenne.

Magyar Középiskola 5. (május) sz. Várkonyi Hildebrand folytatja Az 
alázatosság új pedagógiája című cikkét. Simon Károly az osztályfőnöki óra 
kedvező hatásáról értekezik. Kürti Menyhért Időszerű nevelési problémák az 
új gimnáziumban (az osztályfőnöki óra, lélekképzés és jellemnevelés a 1 állí
tásban, cselekvő elvek megvalósítására példák az egyes tárgyak köréből). 
Pedagógiai Szemléje igen gazdag, s felöleli a magyar folyóiratokat, továbbá 
a külföldi mozgalmak ismertetését is. -— ti. (június) sz. Farkas István : Az 
ifjúság erkölcsi veszedelme. Temessy Győző: Mi lesz a fiúból? tanácsolja, 
hogy a szülő tudatosan fogjon a gyermek életpályájának előkészítéséhez, 
figyelje hajlamát, engedje kibontakozni, s így nevelje rá. Geszti Lajos a film 
szerepét ismerteti a földrajztanításban.

Pannonhalmi Szende 3. sz. Kemenes Illés tollából az osztályfőnöki óra 
értékelését hozza, s megállapítja, hogy ennek komoly és jó hatása volt mind 
erkölcsi, mind szorgalom tekintetében, a tanárt is ráeszméltette nevelővol
tára.

Magyar Tanítóképző (3. (június) sz. Padünyi- Frank Antal: Mit kíván 
a gyakorlati élet a tanítóképzéstől? — Bálint Sándor : A néprajz és a tanító- 
képzés — Straub Ferenc tanítói közszellemre való nevelését kíván, s ezt a 
végzett tanítványokkal való kapcsolat révén kívánná elérni, mint az öreg
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diákegyesületek a középiskolákkal kapcsolatban már sok helyt eredményesen 
el is érték. Közli a lap Imre Sándor arcképét abból az alkalomból, hogy az 
egyesület harmincéves egyetemi tanársága alkalmából tiszteleti tagjává 
választotta meg. Kiemeli kapcsolatait a tanítóképzőintézeti tanársággal. 
Mi örömmel üdvözöljük Imre Sándort kitüntetése alkalmából, mert a közép
iskolai tanárság is közel áll hozzá, hiszen a kolozsvári református Kollégium
ban kezdette pályafutását mint tanár, még sokan gondolnak hálával nevelő 
hatására. S mint egyetemi tanár is állandó kapcsolatban volt velünk, most 
meg mint a dunamelléki református egyház tanügyi vezetője irányítja 
iskoláink ügyét.

Kereskedelmi Szakoktatás 10. sz. Boda István Polgári iskola — felsőkeres
kedelmi iskola — középiskola címen igen nehéz kérdéshez nyúl. Kissé „tömör“ 
stílusban írt fejtegetései világosan feltárják hibáit, mely abban nyilvánul 
hogy minden iskolafaj felsőbb felé törekszik. Megállapítja, hogy a polgári 
iskola kisebb igényű társadalmi rétegek széles köre számára adjon művelt
séget, a kereskedelmi magasabbrendű műveltségre képezzen. E kettősség 
tehát nem zavarható össze. A polgári és középiskola különbségét is fejtegeti, 
s köztük könnyű átmenetet kíván. Végül legérdekesebb cikke Kapcsolatok 
báró Eötvös József elgondolásaival című fejezete. Itt látjuk, hogy Eötvös 
már 1818-ban a középiskolával benső kapcsolatban levő kereskedelmi iskolát 
kívánt, melyek egyes tárgyait együtt tanulnák a két típus tanulói, s csak a 
VII. osztálynak megfelelő év után nyertek volna speciális ismeretekben ki
képzést. Boda megjegyzi, hogy nem állhat meg minden, mit Eötvös közel 
száz éve kíván, de egyszerűbb és határozottabb körvonalú középiskolai rend
szer tanügyünk előnyére válnék. Táblázata, mellyel fejtegetéseit bezárja, 
négy-négy évet kíván a polgáriban és középiskolában, ez egységes lenne ; 
míg a polgári V—VI. évfolyama mezőgazdasági, ipari és kisebb igényű keres
kedelmi, a középiskola V—VIII. osztálya gimnázium, reáliskolai és gazda
sági s ez utóbbin belül magasabb igényű hármas tagolást nyújtana. Itt is 
hangsúlyozza, hogy minden fokon könnyű legyen az átmenet, mert — meg
állapíthatjuk most a sok különbözeti vizsga igazán ok nélkül nehezíti a 
különböző iskolafajok közti átlépést. A középiskolai reformmal kapcsolatban 
értékes cikk bizonyára gondolatokat fog ébreszteni. —- Pásztor József az osztály- 
főnöki óra kérdéséhez szólván hozzá, kívánja, ne legyen ez új tárgy, ne hozzon 
tananyagot, hanem meghitt együttlét legyen tanár és tanuló számára.

Oktat őíilmkireiidcltseg Hivatalos Közleményei 4. sz. gl. Megálljon vagy 
ne álljon meg? Nagy József : Jó vetítettképek előállításának feltételei. 5. száma 
a Kormányzó jelenlétében történt filmbemutató bevezető előadását s beszá
molóját közli, Kanszkij Márton A pergőkép és a földrajz című cikke is propa
ganda célt szolgál.

Evangélikus Népiskola fi. sz. v. Szomjas Frigyes : A magyar parasztdal a 
népiskolában című cikke, Rozsondai Károly A magyarrá nevelés mai nagy 
kérdései tanulmányának folytatása.

Gyermeknevelés 5. (június) sz. a nyaralás előkészítésére szolgál s foglal
kozik a kérdéssel, hogy családnyaralás, vagy gyermeküdülő az előnyösebb 
nyaraltatási mód. ( F. Ozorai Gizella és Takács István cikkei.) Felveti azt a 
fontos kérdést is : Kell-e nyáron tanulni? Burchard—Bélaváry Erzsébet és 
Nemesné Müller Mária szólnak hozzá, s határozott Nem-mel felelnek rá. 
Ugyanezt célozta Hőman miniszter rendelkezése, mely a szünidőkre túlságos 
buzgó tanárok által történt feladatkitűzést tiltja el. — 6. (július) sz. felveti 
a kérdést, hogy lehet-e a gyermeket egyedül iskolába engedni ( Szepes Jenőné 
kérdése). Bár ez inkább elemi iskolai növendékeknél probléma, felmerül nem 
egyszer középiskoláink alsó fokozatának tanulói körül is, főleg Budapesten, 
s nagyobb helyeken.

Sárospataki Református Lapok 21. sz. a sárospataki református cserké
szek, tanítójelöltek tanyalátogatásáról számol be, melynek nyomán a nép 
meghatódottan közeledett a jövendő tanítókhoz. Az érettségi bankett helyett 
ilyesféle kirándulást gondol az OKTEK cikkírója iá.

Evangélikus Élet 20. sz. Bereczky Sándor folytatja Vető Lajossal való 
vitáját Vallástani kérdések címen. 21. sz. evangélikus könyvkiadás időszerű
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kérdéséi veti fel ; ehhez a következő számban Hamvas József, a 25. számban 
Sch. R. szól hozzá. Ugyanitt dr. Veressné Ulmer Ilona, leánygimn. tanár, 
Ki a bűnös? című előadását kezdi közölni, melyben a diákok kommunista 
szervezkedésével összefüggésben veti fel a kérdést, (i. folytatása a következő 
két számban, 23—24—25. szám dr. Sólyom Jenő, budapesti ev. giinn. vallás- 
tanárnak A középiskolai vallástanítás reformjáról szóló székfoglaló előadását 
közli 24. sz. vezércikke Bizonyítványok címen megállapítja, hogy minden 
bizonyítvány egyúttal az iskola munkájának is képe. „Felekezeti iskoláink
nak erről a jelentőségéről és ebben való szolgálatáról most is nyugodtan állít
hatunk ki jó bizonyítványt. Becsülje és őrizze azért mindenki tovább is 
iskoláinkat.“ (Ugyané cikk Ev. Csal. Lap 18. számában.) A 25. sz. Evangéli
kus arcképei között Károsy Pál báró Kass Ivorról ír.

Krön ikds.
A külföldi középiskolák tájékáról.1

1. A középfokú oktatásnak X V I I .  nemzetközi világgyűlése Oxfórában 
(1935 augusztus).

A világgyűlés nevezet, jelentsük ki mindjárt elöljáróban, csak nagyjából 
illik az ott jelenvoltakra ; mert bizony az egész világ nem volt ott —- kép
viseletben ; sőt egyes országok képviselete is gyérszámú küldöttekkel dicse
kedhetett. Teljesen hiányoztak a magyarok, bolgárok, portugálok, görögök. 
Feltűnést keltett a németek elmaradása, ha mindjárt kormánytilalom kény
szere alatt történt is. Más feltűnő körülmény szintén akadt. Feltűnő sok volt 
többek közt a külső, elintéznivaló ügyek száma ; csupa időrabló formaság. 
Most ment végbe a meglankadt munkásságé Világszövetségnek újjászervezése, 
az evvel járó szakbizottságok alakítása, tisztviselők választása stb.

A sok apróbb kérdés közül csak egy vált ki különösebben, az is inkább 
közigazgatási természetű : a középiskolába való fölvétel módozatainak meg

vitatása.
A vita során főkép az olasz képviselő élesebb hangja zavarta meg a vissz

hangot, mikor a főtárgytól némikép mellékútra tévedve, azt bizonyítgatta 
beszédes példákkal, hogy náluk, Olaszországban, tulajdonkép csak a fascista 
csapatok tagjai, a balillák iratkozhatnak be középiskolai tanulókul. A néme
teknél alkalmazott gyöngéd árja-nyomást több oldalról ismerjük. A bolgár 
követ festői elevenségű képet rajzolt hallgatói elibe a bolgár kormánynak 
a középfokú oktatás ,,demokratizáció“-ja ellen folytatott szívós küzdelméről 
és a több középiskola bezáratásával fölidézett zajos tüntetésekről.

Az oktatásügy párizsi ligájának titkára pedig bátran, tartalék nélkül 
világgá kürtölte, hogy náluk az ingyenes középfokú iskola csupán üres csalo
gató marad a nép gyermekei számára, ha arányosan nem emelkedik egyúttal 
az ellátást biztosító ösztöndíjak száma, s ezeknek a jótéteményében a nép 
fiai nem részesülnek — érdemük szerint.

Az egyhangúlag elfogadott határozati javaslat pontjai ezek :
1. A középfokú iskola, a nem közvetlen érdektől irányított művelődés

nek, az arravaló tehetségek pallérozásának, az erkölcsi nevelésnek az iskolája ; 
meg kell ezt nyitni minden gyermek előtt, aki hasznot tud belőle húzni — 
faj, rang, vallás, vagyon tekintetbevétele nélkül.

2. A fölvételi vizsgának, inkább a rávaló képességek, mint a kész ismere
tek elbírálására kell kiterjedni.

3. Az elemi, vagy egyéb iskolás bizonyítványhoz a fölvételért folyamodó 
ifjú külön olyan hiteles írást csatoljon személyi viszonyairól, hogy annak 
alapján több irányban tájékozódva, a vizsgáló bizottság nyugodtan ítélhessen.

4. A középiskola igyekezzék a többi iskolával állandó összeköttetésbe 
jutni, hogy így az intézetváltoztatás lehetősége, az egyikből a másikba való 
átmenet könnyen, döccenés nélkül bármikor megtörténhessék.

*

Ha sok gyűléstagnak távolmaradása, mint legelőbb jeleztük, feltűnt, 
egynek a megjelenése és hirtelen való feltűnése okozott rendkívüli feltűnést : 
egy valóságos rézbőrű főnöké, valamely, az „Óperenciás tengeren“ is túl érő

1 A  R e v u e  U  n i  v e r s i  t a i r e ,  L ' I l l u s t r a t i o n ,  A n n a l e s  é s  F ő i  e t  V i e  c .  f o l y ó i r a t o k  n y o m á n .
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szigetországból. Ragyogó színpompájú tollazata mindjárt fényes cáfolat volt 
arra a hírhedt fogalmi meghatározásra, hogy az ember „kétlábú tollatlan 
állat“. Mikor pedig a maga huhogó-bugyborékoló anyanyelvén megszólalt, 
majd angol beszédre csapott át kerékbetört kiejtéssel : egyenest ámulatba 
ejtett^ a körülte zsibongó vendégsereget. „Ilyenformán hangozhattak, 
harapdálta ketté a szót tovább, az én őseim üdvözlő szavai szintén 
az első európaiakhoz, akik lábukat az ő országukba betették. Ügy közelítek, 
úgy beszélek én is hozzátok és hozok becsületes jóakaratot, nyíltságot, érdek
lődést. Látni, tapasztalni, tanulni akarok, hogy ismeretekben gazdagodva 
térhessek haza és köszönettel, hálával emlegethessem majd otthon a köztetek 
való időtöltésemet“ stb. Ám ha e nevezetes férfiú egy szót sem szól, már puszta 
jelenléte maga csöndes lecke lehetett a faji egyenlőtlenség maradi híveinek ; 
amilyen bizonyára még tán kivételkép sem akadt egy is a tudós gyülekezetben.

2. A férjes tanárnők kérdése külföldön.
Ez a fogas kérdés egyre kísért nálunk is, kint is. Szigorúan fogalmazott 

és végrehajtott eljárás kevés országban van, az utána való vágyakozás s 
komoly törekvés már több helyen. Az ügy, mint jól tudjuk, gyökerében 
gazdasági természetű ; ám sok egyéb körülmény hat rá : társadalmi, művelt
ségi, politikai viszonyok, szokás, hagyomány, világnézet stb. Az általános 
egyöntetű megoldás szinte lehetetlen. Az egyéni jog, érdek, személyi szabad
ság megannyi akadálya ; mind külön megfontolást, nagy óvatosságot kíván. 
Példáknak van bizonyító erejök.

Hollandiában az állami tisztviselőnőket, kivált ha tanárnők, házasság 
esetén azonnal lemondatják ; ez a rendszabály a községi nő-tanácsosokra is 
kiterjed. A kormány, bár törvényes tilalom nincs róla, kimondta, hogy : 
magános nők helyett is, amikor alkalom kínálkozik, mind'g férfiakat válasz- 
szanak. Az angol-szász népeknél, kezdve az angolokon, a házasság a nőkre 
nézve komoly akadályt, sokszor leküzdhetetlen nehézséget jelent a szabad 
foglalkozások és hivatali pályák területén ; az ausztráliai szövetséges államok
ban szintén.

Ilyen zsarnoki rendszabályokkal s igazságtalan törekvésekkel azonban 
itt-ott mégis sikerült eredményesen szembeszállni. Jugoszláviában  például a 
pénzügyminiszternek az a jól előkészített szándéka, melynek értelmében az 
állami nőalkalmazottak, köztük elsősorban a tanárnők száma tekintélyesen 
megcsappant volna, egyenest a női szervezkedés erején s kitartó, következetes 
munkáján tört meg. A férjes nők kiküszöbölését célzó kormányrendelet épp 
a nők elszánt tiltakozása s makacs ellenszegülése miatt nem valósult meg. 
A férjes nők mind megtartották hivatalukat ; illetményük azonban jóval 
lejjebb szállt.

Kanadában  az arra hivatott iskolai tanácsosok választáskor mindig a 
férfiaknak adják az elsőséget, szerintök egy másodrendű férfi (olyan a köz
felfogás) többet ér egy elsőrendű nőnél. Ám a férjes nőket a torontói egyetem 
tanszékeiből kizárni heves küzdelemmel ugyan, de mégsem engedte meg az 
Okleveles Tanárnők Szövetsége.

A francia  tanárnők helyzete szintén elég válságos. Náluk különösen két 
irányban mutatkozik a veszedelem : 1. férjes nőknek a háború végeztével 
való sűrű alkalmazása, mondhatni kapóssága, nagyon lehanyatlott, sőt las
sanként majdnem egészen elakadt; 2. ahol megmaradtak is hivatalban, 
számukat szigorúan arányosították ; például a személyzet létszámának csak 
30, legföljebb 50 százaléka lehetett nő. A vezető, jobb állásokat pedig majdnem 
kizárólag férfiak foglalták el.

Nagyon rendjén van tehát, ha a francia tanárok szövetsége, magát jog- 
fosztottnak érezvén, gondolkozás nélkül csatlakozott az Okleveles Nők Nem
zetközi Szövetségének mozgalmához, és a maga nem rég tartott köri gyűlésén 
a következő erélyes hangú határozatot hozta egyhangúlag : „az Okleveles 
Tanárnők Társulata aggodalmak közt is sajnálattal látja a női munka, főkép 
a nyilvános pályákon dolgozó férjes asszonyok ellen irányult s egyre élesedő 
hangulatot; közakarattal és elszántan tiltakozik tehát minden oly szándék, 
minden oly magán és hivatalos törekvés ellen, mely a francia nők munka
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jogát, bármely okon, fokon, bármely mértékben, bármely alkalommal két
ségbevonni, csorbítani, vagy érvényesülésében gátolni igyekeznék“.

Erre az egyetemet végzett okleveles nők Nemzetközi Szövetsége még 
fokozottabb, erélyes hangon, a küzdelemre eltökélt nők bátorságát tükröző 
feliratban kimondotta : le nem rakja a fegyvert, meg nem pihen addig, míg 
útját nem állja, tehetetlenné nem teszi azt az emberietlen elmében fogant 
sötét gondolatot, amely arra irányul, hogy a nők az ő képességeikhez mért 
felsőbbrendű oktatásban ne részesüljenek, és hogy ezt az értelmi, ismeretbeli 
gyarapodást, ezt a tekintélyes műveltségi erőkészletet és szellemi értéket a 
maguk s a köz javára ne gyümölcsöztessék. Fejér Lajos,

HAZAI IRODALOM
Bucsay 'Mihály : A  reálitáskérdés a kriticizmiison belül és a kritieiznmsoii

túl. Szerző kiadása. Debrecen, 1935. 50 lap. Ára 2 P 80 fill. Kapható a szerző
nél : Debrecen, egyetemi könyvtár.

E tartalmas ismeretelméleti tanúimányában a szerző bevezetőképpen 
ismerteti a valóság fogalmát és problematikáját, aztán végig kíséri a valóság
probléma történeti fejlődését a görög bölcselettől kezdve egészen Kant kriti
kájáig, majd behatóan méltatja Kant észkritikájának korszakalkotó ismeret- 
elméletét, amelynek tarthatatlanná vált részei a híres „Ding an sich“ tana, 
az ő szenzualizmusa és fizikális tudományelmélete, végül útmutatást ád egy új 
ismeretelmélet felé. Műve végén, és ezt különös érdemének tudjuk be, kimerí
tően és színvonalasan közli a realitásprobléma eddigi pályafutásának rendkívül 
gazdag német, francia, angol és magyar irodalmát. Akit a mélységes filozó
fiai probléma érdekel, biztos úton halad a megfelelő szakirodalom felhaszná
lásában. Tanulságos fejtegetéseinek záradékául megállapítja, hogy ,,az isme
rés előfeltétele, amelyre annak minden mozzanata utal, az alany és a tárgy 
ősviszonya. . . “ „az ismeret épúgy az alanyé, mint a tárgyé“ s „az ismeret- 
elméletre épülő valóságelméletnek feladata legfelsőbb fórumként megszabni 
az egyéb tudományszakok hatáskörét, amelyek együttesen, egymást kiegészítve 
magyarázzák az egységes valóságot“.

Elismeréssel és örömmel állapítjuk meg, hogy fiatal szerzőnk (jelenleg 
szolnoki református segédlelkész) Kant ismeretelméletének kritikai ismerteté
sénél utal Böhm K. a külföldet is megelőző korrekciós értékelméletére, Panter Ä. 
amaz új aristoteleszizmusára, amely szerint minden igaz tudomány előfeltet étele 
az igazságok összefüggő rendszerének a fennállása, és végül Tankó B. Kant
tanulmányaira. Böhm Károlynál még a projekció-elméletét is felhasználja.

Kant főművénél az Alexander— Bánóczi-ié\e fordításból idéz. így hát 
természetes, hogy szerzőnk kritikai tanulmánya nem könyvi olvasmány és 
bő bölcselettörténeti tájékozást kíván. Az elvont gondolkozás és fejtegetés 
meg a sok terminus technikus tehát inkább a nagy königsbergi filozófus, 
mint szerzőnk számlájára írandó. Azért azonban megfelelő magyar szakki
fejezésekkel élhetett volna a következőknél: „specializálódás“, „szisztemati
kus“, „functio“, „eliminálni“, „heterogén“, „pszihologista“ stb. Á nyomtatási 
hibák közül megemlítem, hogy a 10. 1. kétszer is előforduló „Guanilo“ helyett 
a nominalista skolasztikus Gaunilo írandó.

Melegen ajánljuk a díszesen kiállított szép tanulmányt bölcseletkedvelő 
közönségünk és bölcseletkari egyetemi hallgatóink szíves figyelmébe. Nehéz 
és fáradságos spekulatív úton járnak, de elérik a valóságproblémának nagy 
csúcsát. Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.

,.A Luttor-íéle új írásmód tanmenete“ címmel érdekes könyv jelent meg 
a húsvéti könyvpiacon, mely most azért is alkalomszerű és érdekelhet min
den szülőt is, mivel a székesfőváros elemi iskoláiban jövő évtől kezdve ezt az 
írásmódot alkalmazzák. Külföldön, az amerikai és angol, újabban pedig 
a német és osztrák iskolák is Luttorhoz hasonlóan tanítják a gyermekeket.

Módszere egyszerű : maga a betű igyekszik a legrégibb (még ma is leg
szebb) díszítetlen római betűalakot követni, vonalvezetése lehető legcélszerűbb 
és legrövidebb ; eleinte nyomtatott betűket írat, csak később következik a
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betűfűzés. A szavak betűit közel írja egymáshoz, viszont a szók között elég 
nagy közöket helyez el. A technikai nehézségeket (hegyes toll, árnyékolás) 
kézhezálló, tompavégű toll alkalmazásával hárítja el. isiivel a papír tartása 
egyenes, a betűk állójellegűek, megszünteti a görbe testtartást, a gerincferdü- 
lés és rövidlátás veszélyét. így pedagógiai értéke mellett gyermekeink egész
ségét védi is. A 102 oldalas szépkiállítású könyv méltán számíthat széles
körű érdeklődésre és 1 P 40 fillérért minden könyv- és papírkereskedés
ben kapható. b. d.

Csekey István és Diósi Géza: ,,H irhedelt zenésze a világnak. . (Egykorú 
versek Liszt Ferenchez.) Szeged, 1936. 90 oldal. Ára 1-20 P.

Liszt Ferenc emlékének a megünneplése országszerte folyik zenében, 
szóban és írásban. Ez a füzet is az ünnepiévvel kapcsolatos írások egyike. 
Célja főként az iskolai Liszt-emlékünnepek szavalóinak megfelelő anyagot 
kezébe adni. A kiadvány az 1838— 1886. évek közti időből 13 magyar és 9 
idegen (német, olasz, angol) eredetű, Lisztről szóló költeményt közöl, az 
idegen nyelvűeket költői becsű magyar fordításban is. A költemények leg
többje Liszt művészi és emberi nagyságáról szól. Közülük kimagaslik Vörös
marty közismert, remek ódája és Vajda János négy strófányi verse. Az ünnepi 
hangok közül csak a német Heine gúnyos verse ütközik ki ; de ez nem is abból 
a célból került a füzetbe, hogy ünnepélyen elszavalják. A füzet elején levő 
rövid Liszt-életrajz különösen néhány olyan adat miatt érdemel figyelmet, 
ami Liszt származására és gyermekéveire vonatkozik. Ezt követi Liszt önval
lomása hazafiságáról (1838 május), majd Csekey István egyetemi professzor
nak Szeged város törvényhatósági bizottságához benyújtott indítványának 
(„Hozzuk haza Liszt Ferencet“) a szövege, melyben különösen a Liszt sze
mélye és Szeged város közötti kapcsolatot domborítja ki.

A Lisztről szóló költemények sora e füzet tartalmával nincs kimerítve, 
de a közölt versek (melyek közül ma már nem egy csak nehezen hozzáférhető) 
elég példát szolgáltatnak arra, hogy a „hirhedett zenész“-t mily sokan énekel
ték meg lelkes hangú költeményekben. Dr. Gárdonyi Zoltán.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
D. Dr. Kaffay Sándor, bányakerületi evang. püspök folyó évi június hó 

12-én töltötte be munkáséletének 70. évét. Ez alkalomból hívei a Deák-téri 
díszteremben meleg ünneplésben részesítették. Lapunk azóta nem jelent meg, 
így elkésve, de legőszintébb hálával csatlakozik az evangélikus tanárság az 
ünneplőkhöz. Raffav Sándor maga is mint tanár kezdette munkáját a besz
tercebányai evang. gimnáziumban, azután mint pozsonyi teológiai professzor 
folytatta, s nincs olyan iskolafaj, melyben ne munkálkodott volna mint nevelő. 
Egész életén iskolaépítő volt, s a világháború utáni pangás korában alapí
totta a budapesti Veres Pálné-intézetet s belőle a leánykollégiumot, illetőleg 
leánygimnáziumot, létesítette a budapesti fiúgimnáziummal kapcsolatos 
internátust, felépítette az aszódi Petőfi-gimnázium új épületét, a régiben pedig 
internátus létesítését tette lehetővé, Szarvason bennlakás hirdeti munkáját, 
hogy csak a legjelentősebb alkotásait, iskolaszervezését említsük fel. Az isko
lák kiküldöttei csatlakoztak az ünneplők sokaságához. -— Teljes munkaere
jében és munkakedvében megért jubileuma után is sok eredményt kívánunk 
egyházunk és iskoláink érdekében Raffav Sándor püspöknek.

Németh Sámuelt, a soproni evangélikus líceum (gimn.) érdemes igaz
gatóját a kormányzó tanügyi főtanácsosi címmel tüntette ki. Németh legré
gibb evangélikus középiskolai igazgatónk, ki az elszakított Felsőlövő gimná
ziumának éléről jött Sopronba, s mint felszentelt lelkész igazi evangéliumi 
lélekkel munkál egyháza és annak iskolaügye felvirágoztatásán. Sok tevékeny
sége mellett mint az evang. egyetemes tanügyi bizottság középiskolai elő
adója végez fontos munkát, s szerkeszti a Hetvényi-alapította Luther-naptárt. 
Sok áldást kívánunk további életére és munkálkodására.

Ilalle-uitteuliergi egyetemi magyar reformációtörténcti kutatóintézet. 
E szép tervnek sikeres megvalósítása tárgyában az egyetem rektorának és
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teológiai Dékánjának : Schumann  tudtával és helyeslésével ár. Rucsay
Mihály debreceni teológus, jelenleg szolnoki református segédlelkész, az egye
temi tanács helyeslésével is fogadott memorandumot dolgozott ki, amelyet 
hivatalos úton a hazai evang. és református egyházak vezetőségével is fog 
közölni. Az intézetnek neve lesz : , , Institut für die Geschichte des Protestantis
mus in Ungarn“, vagy szerintünk helyesebben : ,,Institut fiir ungarische 
Reformationsgeshichte“ , mely kérdésben nálunk a legilletékesebb irodalmi 
erő Zoványi J., Révész és Sólyom  J. — Az emlékirat szerint az intézet széle- 
sebbkörű munkaterülete volna 1. a német egyháztörténeti kutatás és a mü
veit nagyközönség kellő tájékoztatása a reformáció magyar egyházainak 
a történelméről, a németországi protestantizmussal való történelmi kapcsola
tairól (tudvalevőleg összes magyar reformátoraink egészen a lutheránus 
orthodoxia föllépéséig a XVI. században a wittenbergi egyetemen tanultak 
és Luther és Melanchthon tanítványai voltak), nemkülönben a kapcsolatok 
jelenlegi teológiai, egyházi és szociológiai viszonyairól. 2. A világ protestan
tizmusának tájékoztatása az utódállamoknak a fennhatóságuk alá került, 
protestánsokkal szemben gyakorolt egyház- és iskolapolitikájáról és e végből 
az elszakított protestánsok küzdelmeinek állandó szemmeltartása. 3. A magyar 
és német teológiai irodalom figyelemmel kísérése és aj Németországban 
a magyar teológiai kutatás eredményének német teológiai folyóiratokban 
és sorozatokban való közlése és esetleg német fordítások eszközlése és meg
rendezése ; b) Magyarországon a német könyvpiac kiválóbb értékeinek a meg
jelölése révén a magyar kollégiumi és szemináriumi könyvtárak szakszerű 
könyvbeszerzésének az észszerűsítése és esetleges magyarra fordítások meg
rendezése. 4. Az egyetemen tanuló magyar és német ösztöndíjasoknak a kutató- 
intézet kebelében termékeny munkaközösségbe való tömörítése és összefogása. 
A gondosan készült lelkes memorandum végül konkrét javaslatokat is ád 
az intézet legfelsőbb felügyeletéről, működésének formáiról, vezetőjéről, 
személyi és dologi szükségleteiről és azok fedezéséről a német evang. egyház, 
a porosz közoktatásügyi kormány, Halle városa, a két magyar protestáns 
egyház, tehetősebb magánosok, s a magyar kultuszkormány részéről. Az emlék
irat tárgyára vonatkozólag bármely hivatalos vagv személyes állásfoglalás, 
terv vagy bírálat Schumann dékántanárral közlendő, kinek lakása Halle a/S. 
Am Kirchtor 17. sz. a. van. E kutatóintézet vezetőségének szerintünk 
egyik legelső teendője lészen a Berlinbe került Halle-wittenbergi biblioteca 
hungarica" Haliéba való visszaszerzése. Három évi gondozásom alatt —(1882 
1885) volt alkalmam megismerni e könvvtár még eddig fel nem dolgozott 
értékes kéziratait és inkább magyar, régebbi és újabbi irodalmi termékeit. 
Sylvester magyar bibliafordítása is ott található. Azok feldolgozása egyik leg
sürgősebb és legszebb feladata lészen a mi kutatóinknak. E könyvtárat 
értékesebb kéziratainak és régebbi hungarikáinak megjelölésével a „Erőt. 
Egyh. és Isk. Lap“ 1882. évfolyamának hasábjain és magánúton Ballagi 
Aladár egyetemi tanárral is ismertettem. A legmelegebben ajánljuk a halle- 
wittenbergi egyetem e nagyjövőjű tudományos és irodalmi tervét, létesülő 
kutatóintézetét és Bucsay M. szép emlékiratát Szemlénk olvasóinak is szíves 
érdeklődő figyelmébe. (Rákosszentmihály.) Dr. Szkunk M átyás.

Az Országos Református Tanáregyesület )>ulutonl>oi|lári üdülőtelepe az 
ötödik fürdőidényt szép erkölcsi sikerrel fejezte be augusztus végén. Tanár- 
egyesületünk vezetősége ezt a nagyértékű, gyönyörű jóléti intézményt évről- 
évre nagyobb arányokban fejleszti, szépíti. A reá fordított szerető gond és 
áldozat jutalomképpen évről-évre több lelkes barátot hódít magának üdülő
telepünk. Az őszi és tavaszi renoválási és tatarozási munkákon kívül a szobák 
berendezését kiegészítettük és megújítottuk. Tetemes költséggel a telek 
pompás fekvéséhez méltó szép modern parkot létesítettünk, úgyhogy ez 
újításokkal nyaralónk kényelemre, szépségre a legelőkelőbb balatoni egye
sületi üdülők közé emelkedett. Üdülőtelepünk gyorsan fokozódó népszerű
ségéhez, látogatottságához szépségén és kényelmén kívül hozzájárult az a 
páratlan arányú kedvezmény is, melyet a többgyermekes családoknak nyúj
tottunk ez évben a díjak fokozatos és jelentős mérséklésével. E humánus 
díjszabás az erre leginkább rászoruló tagokon segített, s egyszersmind meg-
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növelte az idei forgalmat, mely az eddigi fürdőidények között a legnagyobb 
volt 12,138 P-vel. Virágzó intézményünk a jövőben is nagy fejlődési lehető
ségeket ígér.

Az idén nyáron 148 üdülővendég kereste és találta meg nyaralónkban 
nyugodt testi pihenését, lelki felfrissülését és kellemes szórakozását. Közöt
tük 64 volt középiskolai tanár és családtag, 9 egyetemi és főiskolai tanár és 
családtag, 4 református lelkész és családtag és 71 pártoló tag családostól 
(orvos, bíró, mérnök, földbirtokos, tanító és egyéb tisztviselő). A vendégek 
közölt 11 külföldi volt (lengyel, svéd, német, osztrák, elszakított országrészi). 
Kívánatos lenne ha a jövőben rendes tagjaink még nagyobb mértékben ven
nék igénybe e közös vagyonunk áldásait. Ezért az Elnökség lehetővé teszi, 
hogy tagjaink a nyaralási összeget 10— 20 pengős havi részletekben előre 
befizethessék az ORTE pénztárába, mivel így több részletben könnyebben 
ki tudják fizetni a négyheti nyaralás díját egy összegben. A havi részletek a 
hovaíordítás céljának megjelölésével Jakucs István pénztárnok címére kül
dendők : Debrecen, Református gimnázium. Aki valamely közbejött ok 
miatt nem tud résztvenni a jövő évi nyaraltatási akcióban, a befizetett 
összegei természetesen visszakapja.

A Itarlh Károly közreműködésével tartandó debreceni leolój|iai tovább
képző tanfolyam projjraniinja : Szeptember 28-án délután 4 órakor : Bibliát 
olvas és imádkozik : Dr. Szász Imre esperes. — D. dr. Barth Károly bázeli 
egyetemi proíeszszort üdvözli és előadásai megtartására felkéri : Dr. Erdős  ̂
Károly dékán. — y25— y%l-\% : D. dr. Barth Károly első előadása az elevcelren- 
delésről. Az előadást tolmácsolja : Dr. Vasady Béla egyetemi tanár. — yyi—
8- ig : Áhítat közös megbeszéléssel: A küldetéstudat imaéletemben és igehirde
tésemben. Vezeti: Dr. Révész Imre egyetemi tanár. A rendezőség állal felkért 
elsőhozzászóló : Nagy Lajos sárándi lelkipásztor. — Szeptember 29-én délelőtt 
8 órakor : Áhítat : A szuverénül kiválasztó Isten. Tartja : Dr. Erdős Károly 
egyetemi tanár. — 9— %11-ig : Barth Károly második előadása. — %12—1-ig: 
Barth Károly harmadik előadása. —• Délután %5— %7-ig : Barth Károly 
negyedik előadása. —  y2l —8-ig : Áhítat közös megbeszéléssel : A küldetés
tudat lelkigondozói munkámban. Vezeti : Dr. Soós Béla debreceni lelkipásztor, 
egyetemi m. tanár. A rendezőség által felkért első hozzászóló : Ördög Lajos 
pocsaji lelkipásztor. — Szeptember 30-án délelőtt 8 órakor : Áhítat : Krisztus,, 
kiválasztottságom tüköré. Tartja : D. dr. Kállay Kálmán egyetemi tanár. —
9—  12-ig : Az eleveelrendelésről elhangzott előadások megbeszélése a Tisza 
István tudományegyetem református hittudományi karának tagjaival. — 
Délután %5— yyi-ig : Barth Károly felelete az előadásai alatt írásban benyúj
tott kérdésekre. (E kérdések benyújtásának végső határideje szept. 29-én 
délután 7 óra.) — y27— 8-ig : Záró áhítat közös megbeszéléssel : A küldetés- 
tudat közéleti forgoíódásomban. Vezeti : Gönczy Béla vésztői lelkipásztor.. 
A rendezőség által felkért első hozzászóló : Uray Sándor debreceni lelkipásztor. 
A tanfolyamra való jelentkezés határideje : Szeptember 20. A jelentkezési díj 
debrecenieknek 2 P, nem-debrecenieknek 1 P 50 fillér, amely a jelentkezéssel 
egvidőben küldendő a tanfolyam adminisztratív intézőjének : Ördög Lajos 
lelkipásztornak a címére, Pocsaj, Bihar vm. A tanfolyamra bárki jelenlkez- 
hetik. A tanfolyam tagjainak olcsó és jó együttes étkezéséről a kollégiumi 
tápintézetben történik gondoskodás.

Felvidéki kimutatást olvastam. Még van 8 magyar gimnázium ottan, 
ezek növendékszáma 4068, 62-vel több, mint előző évben. így 508 tanuló esik 
egy iskolára, míg a csehszlovák Felvidéken a szlovák és ruszin iskoláknál 
397. Öt év alatt 931-gyel szaporodott a magyar növendékek száma, aránylag 
kevesebbel, mint az állam más iskolájában. Szomorúbb, hogy 546 magyar 
gyermek jár másajkú középiskolába olyan helyeken is, ahol van magyar 
iskola. Ennek oka az, hogy a magyar bizonyítvánnyal rendelkezőket háttérbe 
szorítják másokkal szemben, ha végeztek. Érdekes, hogy Beregszászon a

_____ ínagyar iskola tanulóinak 99-17 h -a  mag var anyanyelvű. A csehek megkülön-
"^OA/^höztetnek zsidókat, kik zsidó^^SzitisSNjiek, s olyanokat, kik magyar nem- 

#íe\iségííck 1 Beregszászon izraelit o ,>ki csak magyarul beszél,' s ezeket
z-SMó nemzetiségűnek min/JstQaí; viszont hasonlót magyar nemzetiségűnek 
fogadnak el. Ez igazán^efortséges;: kSlöiíl&égtétel I

Szerkesztői üzenet, ' - f f r(i)$piígyi!. Szemle legközelebbi összevont 
^ /-9 . száma folyó évi í^vtim^a^Sfó'i-én JFltjnik meg.
Debrecen sz. kir. v á r o s isa  Tisztyiluh re/nnnátns eSffh^kJriile t könyvnyomda-vállalata. 1936-165T



Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a Tanárok 
Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1936—37 évben kiosztandó 
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 1936 szeptember 20., a 
kérvényhez űrlapok a pénztárosnál kaphatók.

Debrecen, 1936 szeptember 1.
Jakucs István, 

pénztáros.





3 H 2 3 ---------------
IX. ÉVFOLYAM. H 9. SZÁM. 1936. ÉVI OKT.—NOV. HÓ.

DEBRECEN — BUDAPEST
K IA D Ó H IV A TA L: DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM.

■Protestáns J

n- - —»—m̂y'n\a n u q u i x / j
KSzemleAZ^J

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dr. BÄNKÜJI DEZSŐ Dr. KUN SÁNDOR

w  TARTALOM: fór
Az egysége«: iskolareform és a gyermek. Dr. Vetéssy\ i

A n^jaíiikáltatás jelentősége a történettanításban. Dr. Vályi
A r m a n d ........................................................................  349 ''a::=-

Bcpillantás a mai német ifjúság nevelésébe. Fejér Margit 353 
A testgyakorlás mint egyenrangú tantárgy. Dr. Dezső

G yula ..............................................................................359
Hogy segít a testnevelés az intézet nevelői munkássá

gában I Somorjai László..............................................362
Az Országos Református Tanáregyesület XXX. rendes

közgyűlése. Kónya Sándor..........................................365
Megjegyzések.
Belföldi és külföldi lapszemle.
Hazai irodalom.
Egyházi és iskolai hírek.



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
R e f o r m á tu s  r é szrő l :  v i té z  dr. B e s s e n y e i  L a jo s ,  dr. K u n  S á n d o r  
dr. P a p p  F erenc , R a v a s z  Á r p á d ,  S .  S za b ó  József .
E v a n g é l ik u s  r é szrő l :  dr . D o m a n o v s z k y  S á n d o r ,  dr. B á f lk ú t i  D e zső ,  
dr. H .  G a u d y  L á s z ló ,  dr. R e l l  L a j o s ,  Z s o ln a i  V ilm ös .

M E G J E L E N I K  é ven k én t  10  fü ze tben .

E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6  P .  E g y e s  s zá m  á ra  8 0  f i l lé r .  — 
A z  O R T E  és O E T  ta g ja in a k  a  P r o t .  T a n ü g y i  S zem le  k ü lö n  elő
f iz e té s  nélkül, a z  egyesü le t i  t a g d í j  fe jében  já r .

K É Z I R A T O K  re fo rm á tu s  részrő l  a  fe le lős  szerkesztőhöz (D e b re c e n ,  
R e f o r m á tu s  g i m n á z i u m ) ,  ev a n g é l ik u s  r é s z r ő l  a főszerkesztőhöz (  B u d a 
p e s t ,  IV . kér. D e á k - té r  4. s z á m )  k ü ld e n d ő k .  -

K I A D Ó H I V A T A L : D ebrecen , R e f o r m á tu s  g im n á z iu m ,  ah o vá  a z  elő
f i z e té s i  d í j a k  és r e k la m á c ió k  k ü l d e n d ő k ; a  ta n á r i  és fen n ta r tó te s tü le t i  
já r u lé k o k  azonban  egyenest  a ta n á re g y e sü le t i  p én z tá ra k b a  i r á n y i ta n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli  ta g ja iv a l ,  hogy  
a z  egye tem es k ö zg yű lés  h a tá ro za ta  érte lm ében  m in d e n  ta n u ló  u tán  
s ze d e t t  1 P  6 0  f i l lé r  a  N eve l te tés i  A l a p  ja v á r a  az  egyetem es p é n z tá rb a  
k ü ld e n d ő  (  B u d a p e s t ,  I V . ,  D e á k - té r  4 . ) ,  a 40  fil lér tanu ló  já r u lé k  p e d ig  
a T a n ü g y i  Szem le  j a v á r a  az  egyesü le t  pén ztárosáh oz ,  I í i l c z e r  G yu lá h o z  
( B u d a p e s t ,  V I I . ,  V i lm a  k i r á ly n ö - ú t  1 9 . ) .  U g y a n c sa k  a p é n z tá ro s  
c ím é r e  kü ldendő m in d e n  év decem ber  3 1 - ig  4 P  évi tag sá g i  d í j .

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o s la ta k a r é k p é n z tá r i  c sekk
s z á m l á j á n a k  s z á m a : 4 2 .6 2 5 ,  c ím e  : P ro te s tá n s  T a n ü g y i  S zem le ,  
D eb recen .

L A P Z Á R T A  m in d e n  h ó n a p  20 -á n .

Pályázati hirdetmény.

A debreceni református Kollégium igazgatótanácsának elnöksége 
pályázatot hirdet a gimnáziumban lemondás folytán megüresedett 
mathematika-fizika szakcsoportú rendes tanári állásra, melyet csak 
abban az esetben tö lt be már az őszi egyházkerületi közgyűlés, ha 
addig megérkezik a VKM engedélye az állás betölthetésére. A meg
választandó rendes tanár javadalma a nem-állami tanszemélyzet 
részére megállapított javadalommal minden tekintetben azonos. 
A tiszántúli református egyházkerület elnökségéhez cimzett és sza
bályszerűen felszerelt kérvények 1936 november 15-ig a református 
gimnázium igazgatóságának címére (Debrecen) küldendők be. Az 
állást a választást követő napon kell elfogalni.
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Az egységes iskolareform és $ gyermek.
A népiskolának és a középiskolának egymáshoz való viszonyáról 

beszélni ma, mikor az új egységes középiskolai reform kialakulóban 
van, időszerű feladat. Hogy folyóiratainkban a két iskolatípus viszo
nyával mégis aránylag kevés cikk foglalkozott, annak oka talán abban 
keresendő, hogy mind a két iskola körülbástyázta magát az önállóság 
és az egymástól való függetlenség jelszavaival, és elzárkózott az egy
mással való együttműködés szükséges lehetőségétől. Ha a két iskola
típus célkitűzéseit vizsgáljuk, akkor a népiskolát és a középiskolát 
egymástól független, más célkitűzések szerint dolgozó, zárt egységnek 
találjuk, de ha arra gondolunk, hogy az anyag, a gyermek, amelyen 
keresztül mindkét iskola a maga célkitűzését meg akarja valósítani, 
sok esetben közös és azonos, akkor nem szabad elzáikózni attól a 
gondolattól, hogy a két iskolafajtát egymáshoz közelebb hozzuk 
anélkül, hogy bármely iskolatípus önállósága csorbát szenvedne. 
Gondolok itt elsősorban a nevelésben és tanításban nagyfontosságú 
folytonosság elvére, a gyermek lelki fejlődésének gondos figyelembe
vételére. Továbbá azokra a nehézségekre, melyek a népiskolából 
kikerült gyermek elé tornyosulnak a középiskolába való belépésének 
pillanatától mindaddig, amíg bele nem illeszkedik a középiskola 
hangulatába. Ezeknek a gátlásoknak — a gyermek középiskolai 
elindulását megkönnyítő — leküzdésére a tanítóság és a középiskolai 
tanárság egymás munkáját kölcsönösen elősegítő, harmonikus nevelői 
munkáját látom legcélravezetőbb megoldásnak.

A „középiskola“ elnevezés helyet jelöl, mégpedig a gyermek neve
lésében elfoglalt helyet, s már a neve is mutatja, hogy előtte is kell 
lenni valaminek és utána is kell következni valaminek. Egy egységes 
nevelési folyamatnak egyik nyugvó pontját jelenti s ennek a folya
matnak az elején a népiskola, vagy elemi iskola áll, a végén, a tető
fokán pedig az egyetem. A középiskolának ebből a sajátságos helyzeté
ből önként következik aztán, hogy tekintettel kell lennie az ú t elejére 
és végére, céljára is. Ezzel szemben a népiskolai utasítás a maga cél
kitűzésébe nem vette be a középiskolára való előkészítést, amikor 
igy jelzi a maga egyetemes cé ljá t: „A népiskola célja a hazának 
vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatos hazafias polgárokat nevelni, 
kik az általános műveltség alapelemeit bírják és képesek arra, hogy 
ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék.“

Hogy a népiskola a középiskolára való előkészítést nem vette 
be célkitűzései közé, azt látszólag igazolja egy statisztikai közlés az
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1930—31. évet illetőleg : népiskolások száma : 966,947, polgári isko
lákban és szakiskolákban tanult 87,633, illetve 20,331, középiskolák
ban ta n u lt: 64,218, középfokú iskolákban tanult összesen : 163,182. 
Tehát ezen adatok szerint a népiskolákból a középiskolákba csak a 
tanulók 5—6%-a lép. Tovább tanul pedig kb. 20—22%-a. (Rozsondai 
Károly. OKTK, 1934 december, 109 old.)

Eme egyetemes célkitűzéssel szemben azonban az 1932-ben 
kiadott népiskolai utasítás határozottan elő is írja a tanítónak az 
esetleges előkészítést egyes tanulókkal szemben, amikor így í r : 
„Az emberi lélek szabadsága ellen vétene a tanító, ha nagyratörő 
gyermekvágyaknak szárnyát szegné, ha esetleg nyilvánuló nagyobb 
tehetségnek ú tjá t nem egyengetné a további kiképzésre.“ (Népisk. 
Üt. 118 old.)

A középiskolai utasítás célkitűzésébe beveszi az egyetemre való 
előkészítést, s nem érzi magát más iskolafajtától független iskola
típusnak : „A középiskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos 
alapon erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szellemben magasabb 
általános műveltséghez juttassa és a felsőbb tanulmányokhoz szüksé
ges szellemi munkára képessé tegye.“ (1924. évi XI. te.)

A kétfajta célkitűzésnek látszólagos ellentétei mellett is van 
egy rokonvonás, amit mindkettő hangsúlyoz : a nevelés gondolata .  
A népiskolai részletes utasítások különösen és többízben kifejezésre 
is ju ttatják ezt : „A népiskolában a nevelésnek, az oktatással egybe
forrva kell haladnia. . .  Ezért a népiskola épúgy nevelő-, mint oktató
intézet, és nevelő s oktató feladata el nem különíthető egymástól“ 
mondják az utasítások. „Egész erőnkkel küzdenünk kell ama törek
vések és körülmények ellen, amelyek a népiskolát ettől a nevelő fel
adatától eltéríthetnék.“ (Űt. 87. old.)

Kiolvasható ezekből, hogy a népiskola inkább nevel, mint 
elvont ismereteket közöl. Nem az ismeretek mennyiségét hangsú
lyozza, hanem azoknak a m in őségé t s azt, hogy mennyiben alkalmasak 
azok a gyermek vallásos, erkölcsös nevelésére, értelmes és öntudato
san hazafias polgárrá tételére. A tudományok a lape lem eit tanítja, 
amennyiben azok a gyakorlati életben szükségesek. A népiskola 
tehát a gyakorlati életre nevel, a középiskola pedig előkészít a felsőbb 
tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára, azaz a középiskolában 
az elméleten  van a hangsúly, szemben a népiskola gyakorlatias
ságával.

Az elmélet hangsúlyozása mellett azonban úgy az 1927-ben kiadott 
Középiskolai Utasítások, mint az 1934. évi XI. te. részleges és ideig
lenes végrehajtására vonatkozó rendelkezések, de különösen az 1934— 
35. tanévben életbeléptetett osztályfőnöki órák egyre jobban tekin
tetbe veszik a nevelés érdekeit is. „Az osztályfőnöki óra célja a tanítási 
órákon folyó iskolai nevelés rendszeres kiegészítése és betetőzése, a 
tanulók erkölcsi érzékének és erkölcsi tudatának fejlesztése jellem
képzés és állampolgári nevelés által.“

A két iskolatípus előkészítésében közösen előforduló nevelés
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elvének kell tehát összekötő kapocsul szolgálni a kétfajta iskola 
között. A nemzetnevelés ügyének egységesítését célozzák a legújabb 
kultuszminiszteri rendelkezések, amelyek az összes iskolatípusokat 
egy királyi főigazgató vezetése alá rendelik. Egységessé kell tenni 
nevelésünket, mert közös a nevelés tárgya: a magyar gyermek, 
akiért mindent meg kell tennünk — írja az új népiskolai utasítások 
előszavában a miniszter : „Reá kell pazarolnunk minden szeretetün- 
ket, minden gondoskodásunkat, de fel kell őt vérteznünk a nehéz 
magyar életre is, hogy forró szívvel és hideg ésszel folytatni és be
fejezni tudja azt a művet, amin most mi dolgozunk.“ (Népisk. Ut. 4. 
oldal.)

A közös nevelesi céLa* szemben áll azonban a népiskola gyakorlati 
s a középiskola elméleti jellege. Ez a gyakorlati jelleg a mellett, 
hogy alacsonyabb kultúrnívót követel, egyszersmind az elemi mód
szerét és tananyagát a konkréthez, a praktikushoz köti, szemben a 
középiskolának már az első osztályban is jellemző absztrakt és teo
retikus jellegével. E miatt azután, különösen régebben, míg a gyer
mek helyesebb megismerése és a tanítás középpontjába való állítása 
ismeretlen fogalom volt, nagy volt a szakadék a két iskolatípus 
között.

Mármost mielőtt rátérnénk annak a kérdésnek a vizsgálatára, 
hogy milyen ismereteket hoz a tanuló a népiskolából, meg kell 
vizsgálnunk, hogy milyen tárgyakat tanít a népiskola, s befejezte-e 
célkitűzését tanulóinak azon nagy százalékán, akik az elemi iskola
VI. osztályának elvégzése helyett a IV. osztályból léptek át a közép
iskolába.

Ha végigvizsgáljuk a népiskola tantárgybeosztását, akkor 
azonnal észrevesszük, hogy a népiskola a célkitűzését csak a VI. 
osztállyal f-jezi be, a tanuló ismeretei az egyes tantárgyakból akkor 
alakulnak ki és rendszereződnek, s több tárgyat pedig csak éppen 
az V. és VI. o.-ban tanulnak : így a földrajz jórészét (külön tantárgy
ként, csak III. o.-ban kezdik), a történelmet teljesen (addig csak 
beszéd-és értelemgyakorlatok alakjában!, a polgári jogok- és köteles
ségeket ugyanígy, valamint a természettant, vegytant és egészség
tan t is.

A középiskola pedig legtöbbnyire a népiskola IV. o.-ból kapja 
növendékei jórészét, amikor még azokon a népiskola nem fejezte 
be a maga célkitűzését, s egyes ismereteknek még éppen csak elemei
vel rendelkeznek.

E hiányokat akarja pótolni a 3000—1935. sz. új középiskolai 
rendelet, amely az osztályfőnöki óráknak az I. o.-ban való megtartása 
mellett bevezeti azokat fokozatosan a II. o.-ba is, ahol is szó kerül 
az egészségügyi szabályokról és az állampolgári nevelésről is. Az új
I. o. tanterv továbbá a földrajzot is kibővíti néprajzzal, a természet
rajzot pedig ásványtannal az I. o.-ban.

A középiskola tantárgybeosztása egyébként természetesen tágabb- 
körű és az ismeretek s tudományok minden egyes mezejére kiterjed.

í*
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A népiskolában tan íto tt tárgyak mellett rendszeresen tanul első
sorban idegen nyelveket: latint mindenütt (a leánygimnázium alsó 
osztályai kivételével), e mellett még két idegen nyelvet : németet és> 
angolt, franciát, olaszt vagy görögöt, azonkívül állattant és növény
tant, ásványtant és kémiát, fizikát, mennyiségtant, rajzoló és ábrá
zoló geometriát és filozófiát.

Az itt felsorolt tantárgyak az 1924. évi XI. te. által megállapí
to tt három középiskolatípus (gimnázium, reálgimnázium és reál
iskola) tantárgyai, s az egyes középiskolai típusokban a kijelölt 
tárgyak tanításának megvan a maga sajátos jelentősége az illető 
iskolatípus követelményeinek megfelelően. Ezekből az egyes iskola
típusok közötti különbségekből (tantárgy, órabeosztás, tankönyvek 
különbözősége) adódó sok kellemetlenségen s panaszon akar segíteni 
az új iskolareform azáltal, hogy az 1935—36. iskolai év I. o.-ban 
új egységes iskolatípust léptetett életbe : a gimnáziumot, s minden 
I. o.-ba bevezette a latin nyelvet heti 4 óraszámmal. A tárgyak 
tanításában különösen hangsúlyozza az egységes nemzeti öntudat 
fejlesztését a magyar nép etnikumát híven feltáró népi termékek 
(népmese, népmonda, népdal, népszokások, népművészeti termé
kek stb.) ismertetése és megszerettetése által. Az új tantervnek csak 
az I. és a napokban a II. o.-ra vonatkozó része jelent még csak meg, 
a teljes Tanterv és Utasítás később fog megjelenni, am it határozot
tan  ígér a miniszteri rendelet: ,,Az eddigi eljárástól eltérően azért 
teszem közé ezúttal külön egy osztálynak — az első osztálynak — 
tantervét, hogy a teljes Tanterv és az Utasítások későbbi időpontban 
történő közzététele az új tantervre való áttérést ne késleltesse.“ 
(A 3000—1935. ein. sz. rendelet, bevezetése.)

Miután úgy nagyvonásokban áttekintettük a népiskola tantárgy
beosztását, meg kell vizsgálnunk azt az ismeretanyagot, annak minő
ségét, amit a népiskolai tanuló magával hoz a középiskolába.

I t t  megint a Népisk. Utasításokból s azok célkitűzéséből kell 
kiindulnunk. E szerint: ,,Az értelmi nevelés célja: ismeretekkel a 
gyermek értelmének művelése és oly irányba való fejlesztése, hogy 
ennek majdan az életben hasznát is vehesse.“ (Népisk. Ut. 99. old.)

Tehát itt a gyakorlati életen van a hangsúly, nem a tovább
képzéshez való alapnyujtásról 1

Érdekes és megszívlelendő, amit az ismeretek^ mennyiségéről 
mond : „Ismeretek alapján akarjuk a gyermek lelkét művelni, de 
ezt nem az ismeretek halmozásával érjük el. Ellenkezőleg. A sok 
ismeret megterheli és megzavarja a gyermek lelkét.“ (Népisk. Ut. 
99. old.)

A tudás szélesítése helyett a tudás mélyítésére törekszik, illetve 
ad utasítást, mert „minden amit felszínesen tudunk, megterheli 
elménket“ . (Népisk. Ut. 100. old.)

Az ismereteket nem szabad elszigetelten közölni a tanulóval, 
mert az „ismeretek egységes összekapcsolása az egész tanítás leg
főbb elve“. (Népisk. Ut. Í00. old.)
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Az összekapcsolásnak, a koncentráció elvének a figyelembe
vételéből kiindulva arra törekszik, hogy a különböző tudományok 
területéről szerzett alapismereteket kezdettől fogva összefoglalja és 
összetartozandóságukat éreztesse. Ez végső fokon a középiskola 
célja is, mert az Utasítások szerint is : „A középiskola az egyes 
tárgyakat nem szakszerű elszigeteltségben, hanem kapcsolatos 
összehangzó együttességben használja fel célja elérésére. Az iskola 
nevelői feladatával nem férne meg, ha a középiskolai tanítás tisztán 
a tudományszakok szerint megoszló u tat követné.“ (Középisk. Ut. 
6. oldal.)

Ezen rokon célkitűzés mellett azonban mégis nagy a különbség 
a népiskolában szerzett alapismeretek és a középiskolában már 
tudatosított s tovább képzett és rendszerezett ismeretek között. 
A különbség oka a gyermek lelkének, érdeklődési körének és értelmi 
fejlettségének a különböző foka, amihez elsősorban kell alkalmaz
kodni.

Ehhez az értelmi fokhoz alkalmazkodik a népiskola akkor, 
midőn arra törekszik : ,,hogy a gyermek jó alapot kapjon az emberi 
életviszonyok józan megértéséhez, az életkorén belül való helyes 
gondolkozáshoz, gondolatainak világos kifejezéséhez, hogy érzéke 
legyen az élet nemesebb javai iránt, hogy érezze és tudja magát 
életköre, hazája polgárának, akinek ebben az irányban kötelezett
ségei vannak, hogy szeresse a hazáját és Istenét, mert mindenét 
ezeknek köszöni“ . (Népisk. Ut. 102. old.)

E cél elérése érdekében gyakorolják az élőbeszédet és fogalmazást, 
olvasást, írást, megtanulják a négy alapműveletet, rajzolást, ének
lést. Tud földrajzilag gondolkozni, ismereteket szerzett a családról, 
iskoláról, községről, környezetéről, tud  valamit az ország múltjá
ról, jelenlegi állapotáról alkalmi szemléltetések és rendszeres beszél
getések alapján.

Ezek az ismeretei azonban nem fogalmi ismeretek, hanem a saját 
szemléletén és a maga munkájával szerzett tárgyismeretek, ami még 
nem jár absztrakcióval, mert ez meghaladná még az ő képességeit.

Nem tud a népiskolai tanuló tételeket, szabályokat, definitió- 
kat, mert ezek tanítását tiltja is az Utasítás. Emlékezetük sincs 
túlterhelve, csak azt tudják, amit maguk is átéltek, nincs könyvből 
tanult fogalmi tudásuk. De e helyett van igen sok értékes tulajdonsá
guk, amire a középiskolában építeni lehet. Ezeket szépen összefoglalta 
F. Kiss István : Mit várhat a népiskolától a középiskola? c. értekezé
sében (Prot. Tan. Szemle, 1933 márc.), ahol többek között ezeket 
mondja a gyermekről, aki a népiskolából kikerült: „ ...fan táz iá ja  
élénk, hozzászokott a gondolkodáshoz, az önálló ítéletalkotáshoz, 
véleménye szabad nyilvánításához. . . derült a kedélye, nemes az 
érzülete, gazdag az érzelemvilága, van kötelességtudása, felelősség- 
és igazságérzete, vannak jó szokásai, gyakorlott a cselekvésben, 
örömét leli a munkában, szóval korához mérten megvan a teljes 
fe jle ttség e ...“ (i. h. 92. lap).
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A felsorolt jó lelkitulajdonság mellett, aminek kétségtelenül sok 
hasznát veszi a középiskolai tanár és nagy lelki gyönyörűségére is 
szolgál, azonban van egy nem elhanyagolandó szempont is, a gyer
mek által hozott tárgyi ismeret, amelyhez neki kapcsolódnia kellr 
vagy sok esetben — sajnos — teljesen elölről kell kezdenie azoknak 
a gyűjtését és tudatosítását.

A népiskolából hozott ismeretanyag figyelembevevése s annak 
tudatos fejlesztése mellett a gyermek lelkifejlődése szempontjából 
nagyon figyelemreméltó szempont a népiskolai és a középiskolai 
tanítás és tanulás módszere között levő különbség is, ami súlyos fel
adat elé állítja a gyermeket.

Hogyan tanult a népiskolában és hogyan tanul a középiskolában ? 
Lássuk mindjárt a Népisk. Utasításokat : ,,A legsúlyosabb feladato
kat rója a tanítóra az egész methódika legfőbb elve, az, hogy a gyer
meket szellemi önmunkásságra szoktassuk... Ez kizárja, hogy az 
ismereteket készen adjuk át növendékeinknek. Nekik maguknak 
kell dolgozniok, hogy megszerezzék azo k a t... A tanulás alkalmá
val a tanítónak és tanulónak mintegy együtt kell keresniük az igazsá
got . . .  az egész osztálynak részt kell vennie ebben a munkában. . . 
Természetesen vannak dolgok, amelyeket a gyermek ki nem talál
hat, melyeket közölni kell vele és jól emlékezetébe vésetni... Semmi
esetre sem szabad azonban arra törekednünk, hogy az emlékezetet 
túlságosan fejlesszük, a gondolkodás rovására.“ (Népisk. Ut. 107— 
108. oldal.)

Az itt hangsúlyozott elvek a munkáltató oktatás alapelveik, 
szemben a régi előadó és kérdező módszerrel. Ez az újfajta tanítási 
mód már belátja azt, hogy a gyermeket nem lehet tétlenségre kárhoz
tatni, mert a gyermek tevékeny lény és ezt az alkotási vágyát ki kell 
elégíteni, ébren kell tartani s az ismeretszerzés céljaira produktív 
erővé kell átalakítani. Az öntevékenység útján önállóságra akar 
nevelni, s azt akarja elérni, hogy a gyermek ne kényszerből dolgoz
zék, hanem saját ösztönéből, s belső cselekvési vágyától vezéreltetve. 
A népiskolában az ilyen tanítás mellett a gyermekek viszik a szót, 
kérdeznek, sőt felelgetnek is egymásnak, előadják élményeiket, 
tapasztalataikat. így a tanítás alakja tulajdonképpen természetes 
beszélgetés.

Ennek az új tanítási elvnek az alkalmazása folytán megváltoz
ta tja  az eddigi ,,fegyelemről“ való felfogást. A gyermekek itt sem 
ülnek mozdulatlanul és karba kulcsolt kezekkel. A munka lázában 
felszabadulnak azoktól a gátlásoktól, amelyek a munkában hátrál
ta tták . De a gátlásoknak ezzel a felszabadulásával együtt felszabadul 
a gyermek természetes humora, játékos kedve, keze-lába mozog a 
padban, gyakrabban feláll és kérdez, s ez meglazítja a fegyelmet. 
Ez azonban még nem fegyelmezetlenség, ez a munka zaja, a jókedv
vel végzett munka pezsgése, s belőle csak a munka tempója hangzik 
ki, ha nem megyünk túlzásba. Ez a „fegyelmezetlenség“ különbözik 
attól a tudatos rendzavarástól, mely a közös munka alól való ki
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búvásnak a következménye (pl. padalatti olvasgatás, gombozás, a 
szomszéd zavarása stb.), vagy amelyek egyenesen a tanár bosszan
tására irányulnak.

Ezt a munkáltató módszerrel való tanítást elfogadta a közép
iskola is, s az Utasításaink is előírják, hogy „Óvatos tartózkodással 
semmit sem szabad elvonni (a tanárnak) növendékei önmunkás
sága elől. Maga semmit ne végezzen, amit valamely tanulóval szint- 
oly helyesen és jól elvégeztethet. Tanítása inkább célok kitűzésébe 
álljon, amelyeknek megoldásában a tanulóifjúság szellemi erejét 
edzi és értelmét fejleszti.“ (Középisk. Ut. 21. old.)

Helyesen jár tehát el a népiskola akkor, midőn a gyermeket 
önálló munkára szoktatja, mert ez fejleszti a gyermek munkakedvét 
és becsvágyát, azonban bölcs mérséklettel a tanítónak arra kell 
törekednie, hogy a gyermekeket leszoktassa az állandó s fontoskodó 
érdeklődésekről, kérdezősködésekről, az ú. n. osztálybölcseket az 
állandó, sokszor szögletes, vagy rosszmodorú közbeszólásaikról a nélkül, 
hogy az önállóságról leszoktatná, s érdeklődési vágyukat gúzsba 
kötné. A középiskola is szereti az őszintén érdeklődő, szívesen beszélő, 
bátor fellépésű gyermeket, s az ilyen gyermeknek nem lesz nehéz 
beleilleszkedni a középiskola megváltozott rendjébe.

A népiskolában hozzászokott a gyermek, hogy a tanítás mindig 
az eleven szemléletből indult ki. A népiskolai tanítás a gyermeket a 
környező valóság megfigyelésére szoktatta : szemléltette vele a 
természeti jelenségeket, a mennyiségeket, még a nyelv tényeit is, 
hiszen az élő beszéd szabályait figyelik meg a nyelvi magyarázatokon. 
Nem kész ismeretekre tanítja  őket az iskola, hanem mint tárgyismere
teket, szemlélés útján szerzik meg maguk az ismereteket. így azután 
az egész népiskolai munka induktív természetű, azaz sohasem az 
általánosból halad az egyes, a különös felé, hanem a sok apró meg
figyelésből vonja le a szabályt.

Ugyanezen az úton halad a modern középiskola is. Megkívánja a 
lehetőségszerinti gyakori szemléltetést: „Ilyen szellemű tanítás 
azonban sohasem foganatosítható, ha a tanár a tudományos absztrak
ció eredményeit tekinti az oktatás kiinduló pontjának, ha megelég
szik egyszerű közlésükkel és nem tapasztalatok alapján magukkal a 
tanítványaival végezteti azok elvonását.“ „Minden szakban sokoldalú 
megfontolást követel, hogy minő tapasztalati adatok, s velük kapcso
latban mily szemléltető eszközök szolgáljanak az oktatás alapjául.“ 
(Középisk. Ut. 21. old.)

A középiskolának azonban már nem áll állandóan módjában a 
szemléltetés, használnia kell a tankönyvet is. A népiskolai tanuló 
pedig ehhez nincs hozzászokva. A Népisk. Utasítások nagyon alá
rendelt szerepet ju ttatnak a könyvből való tanulásnak :

„Ha a tanulás a tanító  és a tanuló közös munkája, ha a tanító 
előszaván, a tanuló szemléletén és cselekvésein fordul meg, akkor a 
tankönyvnek csak igen korlátozott szerepe lehet az oktatásban. 
A legjobb tankönyv sem pótolhatja ezen a fokon a tanítót, a tanító
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helyes tanítása pedig fölöslegessé teszi a tankönyvek jórészét.“ 
(Népisk. Ut. 121. old.)

A népiskolából kikerült gyermek ezért nem tud tankönyvből 
tanulni, a középiskola pedig tankönyvek nélkül nem lehet el, s így 
ez is gyakori ütköző pont a két iskolatípus között. A középiskola 
felismerte a népiskolából felkerült gyermeknek ezt a súlyos problé
máját, s az osztályfőnöki órákon több órán át igyekszik az egyes 
tárgyak tanulásához legjobban illő könyvből való tanulási módra 
megtanítani a gyermeket. Ez az átmenet azonban az élőszóból való 
tanulásból a könyvtanulásra csak fokozatos lehet, tehát a népiskolá
nak is meg kell a lehetőség szerint kezdeni — mint már több helyen 
teszik is — beavatni a gyermekeket a könyvből való tanulás titkaiba.

Ez a beavatás már azért is fontos, hogy ezen a téren is érvénye
sülhessen a pedagógiában oly fontos szerepet játszó folytonosság, 
hézagtalanság elve, melyet már Pestalozzi is hangsúlyozott. Ha 
ugyanis a nevelő fórumoknak a munkaprogrammjában nincs egység, 
nincs folyamatosság, s ugrások vagy ismétlések akadályozzák a 
fejlődés természetes menetét, akkor a gyermek fejlődésében zavar 
áll be, s ez a zavar mindaddig ta rt, amíg a folyamatasság ismét 
helyre nem áll. Ilyen zökkenő a gyermek fejlődésében a népiskolá
ból a középiskolába való átlépés első ideje mindaddig, míg a folya
matosság meg nem teremtődik a kétféle iskolatípus célkitűzése és 
módszeres eljárása között. E kérdés fontosságát érzik a Középisk. 
Utasításban is, midőn a folyamatosságról ezt olvashatjuk : . .  ,,,A tör
vény rendelkezései értelmében készült tanterv arra törekszik, hogy 
a tanuló fejlődéséhez mért tananyag egymásutánjában olyan folyto
nosság létesüljön, mely az egyszer megszerzett ismeretet nem hagyja 
többé vesztegelni, hanem alapul tekintve a továbbhaladásban, azt 
szükség esetén fel tudja használni.“ (Középisk. Ut. 5. old.)

Ezt az elvet azonban a középiskola csak a saját területén belül 
folytatott ismeretközlésekkor tartha tja  szem előtt, mert még nincs 
egymással szervesen összefüggő közoktatási rendszerünk — illetve 
éppen most áll a megvalósulás előtt —, amely rendszer figyelemmel 
lenne az alsóbb iskolatípusban szerzett ismeretekre, s a középiskolá
nak minden átmenet nélkül oly ismeretek átadására kell vállalkoznia, 
melyek meghaladják a gyermek értelmi fejlettségét. így van ez pl. a 
földrajzi, természetrajzi, s számtani oktatásnál a középiskolákban, 
ahol pl. a tankönyvek már bevezetésben oly magaslatokba tévednek, 
amely magassság a fejlődő gyermeki felfogóképesség számára elérhe
tetlenek, amikor pl. fontos definitiót követelnek arról, hogy mi a dél
kör, mi a vízszintes, mi a függőleges tagosultság, mi a számrend
szer, mi a mennyiség, mi a különbség alaki és helyi érték között? stb.

Ezek a lélektani lapsusok bizony sok fejtörést okoznak a lelki- 
ismeretes tanárnak, aki ingadozik a tantervi anyag és a gyermek 
felfogóképességéhez való alkalmazkodás Scylla-Charybdisei között. 
A helyes megoldás csak bizonyos tantervi, illetve tankönyvi egyszerű
sítések által jöhet létre.
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Ebben a munkában tekintettel kell lennünk a gyermeklélektan 
eredményeire is. A tanításnak úgy az elemi, mint a középiskolában 
a gyermeki lélek fejlettségi fokához kell alkalmazkodnia. Ezért 
igyekszik a népiskola tanításában a gyermek lelkének megfelelő 
gyermekszerü, játékszerü lenni, figyelembevéve 6—9 éves gyermek 
lelki tulajdonságait, a játék után való vágyakozását.

Változás áll azonban be a gyermekkor 9—12 éves szakaszában, 
tehát a középiskolába való átlépés első éveiben. Ekkor kezd a gyermek 
szellemi képessége fejlődni. Öntudata kezd kibontakozni, ismeret
körét tudatosan tágítani vágyik, nem nyugszik bele a mesékbe, 
érdeklik a dolgok mozgató rugói. A „miért?“ gondolata előtérbe lép 
gondolkozásában. Kutatja az okokat, s aki ebben segítségére siet, ab
ban gyermeki lelke egész ragaszkodásával bízik. Lelke formálható s 
nevelői ráhatásokra nagyon érzékeny. A középiskolának kezdetben 
erre a fejlődési fokra kell tekintettel lenni, s akkor munkája ered
ményes lesz, mert nem fog ellentétben állni a gyermek természetes 
lelki fejlődésével.

Aki így közelről vizsgálja a gyermek kedély világának változásait, 
annak feltétlenül észre kell vennie, hogy milyen nagymérvű vissza
hatásokat válthat ki a gyermek leikéből az a sok újdonság, változás 
és szokatlanság — éppen az átmenetben szükséges folyamatosság 
hiánya következtében — amely a középiskolába való lépés pilla
natában a gyermek lelkét éri.

Egy egész új világ tárul itt a gyermek érzékeny s az új benyomá
sokra erősen reagáló lelke elé. Az elemi iskola megszokott termei 
helyett teljesen idegen, nagyobb, új épületbe lép a 10 éves kis
gyermek. Nemcsak az épület más, mások a lakói is. Több éven át 
megszokott és megszeretett, s őt is szerető tanítója helyett idegen 
tanárokkal találja magát szemben, a víg játszótársak helyén pedig 
idegen, sokszor fölényes nagy diákokat talál. Mások a közvetlen 
osztálytársai is, s igen sokszor más városba is kerül, s így nincs egyet
len kis barátja sem. Még talán a mellette helyet foglaló, s őt, a kis 
falusi iskolából érkező egyszerű kis földműves fiát bizonyos idegen
kedéssel fogadó elkényesztetett úrficskával össze sem ismerkedett, 
mikor belép egy előtte még ismeretlen új hatalmasság, a „számtan 
tanár úr !“ , a következő órán a „magyar tanár úr“ , majd sorban a 
többiek, s felhangzik a jól megszokott becéző Pistuka !, Józsika ! 
helyett a szigorú, szokatlan, szinte ismeretlen „Garaczi István“ és 
„Szappanos József“ megszólítás. Telnek a napok, s a félelmetes 
tanár úr kezében feltűnik a notesz, s belekerül abba felelésének 
érdemjegye. Azé a felelésé, amelyet a megszokott iskolában való 
tanulás helyett otthon sok sírás és keserves izzadás után tanult 
meg a neki szokatlan könyvhalmaz valamelyikéből, hogy számot 
adhasson otthoni munkájáról, melyhez ugyancsak nem nagyon 
szokott hozzá. A mindentudó s egységes módszerrel tanító tanító úr 
helyén most a más-más módszerrel tanító szaktanár ül, aki az eset
leges másfajta bánásmódjával félelmet kelt a gyermekben, s ennek
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következtében bezárkózik előtte az érzékeny gyermeki lélek, s meg
változik az iskoláról s a tanulásról való felfogása. A népiskolában a 
gyermek nem fél a tanítójától, az iskolától, mert érzi, hogy ő a köz
középpont, hogy ő érte történik minden, a tanító nem szigorú bírája 
és parancsoló ja, hanem szerető munkatársa, aki együtt dolgozik és 
örül vele. Közel hozza egymáshoz lelkeiket az állandó együttlét 
az órák közvetlen, játékos hangulata.

Más a középiskolában az órák hangulata is : kevesebb a játék, 
nagyobb a fegyelem, s a szakrendszer következtében kevesebb a 
lehetőség a tantárgyak közötti feltétlen szükséges koncentrációra. 
Ezeken a bajokon akar segíteni az új középiskolai reform, elsősorban 
az osztályfőnöki óra bevezetésével, amely igen jó eszköznek bizonyult 
arra, hogy a középiskolába lépő gyámoltalan kisgyermeket a reá 
váró sok meglepetésben eligazítsa, kiegyenlítse a két iskola közötti 
nagy különbséget. Nagy segítségére van a tanárnak a tanuló igazi 
egyéniségének a megismerésében s igen jó hatással van a gyermek 
jellemének a nevelésére. Ezeken az órákon szokik hozzá a közép
iskola fegyelméhez a népiskola játékos szabadsága után, az eddigi 
órákon való tanulás helyett megtanulják az órákra való előkészülés
nek a tárgy természetéhez illő tanulási mód alkalmazását, helyes 
viselkedést az órákon, szünetekben, folyosón, udvaron, utcán, társa
ságban és a szülői házban. Hozzásegítik a gyermeket az órák köz
vetlen hangulata, társalgásszerű lefolyása révén egymás megismeré
séhez, s ahhoz a gondolathoz, hogy a megszokott és megszeretett 
tanító ja helyén most már tanárja áll, aki éppen úgy szereti őt, éppen 
úgy a javát akarja, s előtte is feltárhatja a lelkét, s hű segítőtársra 
talál benne. Ezeknek az óráknak a segítségével könnyen kialakul a 
jó közszellem, ami az osztály előmenetelében erős támasz lesz.

Az osztályfőnöki órákban tehát megtaláltuk az egyik hathatós 
eszközt arra, hogy a két iskolatípus közötti átmenet nehézségeit 
megkönnyítsük. Ennek a könnyítésnek azonban más módja is van, 
lássunk néhány szót ezekről is.

Ez a könnyítés csak a tanárság és a tanítóság kölcsönös össze
fogása alapján lehetséges. Külön feladat vár a tanítóra, s külön 
feladat a tanárra, csak a cél azonos, a gyermek átsegítése az iskola 
változtatás okozta krízisen. Elsőrendű feladat a tanítóra vár : elő
készíteni a gyermeket a középiskolára. Ezt előírják az utasítások is 
mint láttuk, de ez közös kultúrérdek is. Beszéljen alkalomadtán a 
tanító a gyermekek előtt a középiskoláról, annak beosztásáról, tan
tárgyairól, fegyelméről, de nem ijesztésképpen, hanem éppen abból 
a célból, hogy a gyermek lelkét előkészítse a nagy változásra. Beszél
jen neki a tanárokról, az ott szokásos szakrendszerről, s így nem oly 
idegen a gyermek előtt az új világ, nem fog előre félni tőle, sőt talán 
mint minden újdonságra, kíváncsian is fog rá várni. Bizalommal fog 
nézni új tanárjaira, akikben éppen olyan segítőtársakat fog látni, 
mint látott tanítójában.

Dr. Sándor István (OKTK, 1935 dec., 137. lap : „Népiskola és
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középiskola“) ajánl egy érdekes újítást, amely szintén kapcsolatos a 
tanító előkészítő munkájával, s nagyon jó támpontokat nyújthat 
a középiskola I. o.-ában működő tanároknak a gyermek lelkének, 
egyéniségének és képességeinek gyors megismeréséhez. ,,Egy-két 
előzetes szóbeli információ, egy-két soros írásba foglalt jellemzés 
(természetesen nem sablonos ajánló levél), amelyet a tanár különösen 
az osztályfőnök a gyermek régi ismerősétől, a tanítótól kap, nagy mér
tékben megkönnyítheti nemcsak a középiskola, hanem az új körül
mények közé került gyermek helyzetét is.“

Ez az írásbeli információ egy kis munkatöbbletet jelentene a 
tanítóságnak, de a cél érdekében megérné véleményem szerint is a 
fáradságot, mert sok fáradságos tapogatózástól kímélné meg a tanárt, 
de sokkal közelebb is hozná mindjárt az új gyermeket a tanárjához, 
s a gyermek egyéniségéhez mért foglalkozás, képességeinek ismerete 
nyugodtabb, zökkenésnélküli haladást biztosítana a gyermek szá
mára is, aki változott viszonyok között nehezebben találja fel 
magát, s lassabban tud azokhoz alkalmazkodni.

Nehezebb a feladata a középiskolai tanárnak. Neki minden
képpen a kapott anyaghoz kell alkalmazkodnia. Ez az anyag azonban 
a legtöbbször heterogén elemekből áll, s ezekből kell neki homogén 
egészet formálnia. Nem várhatja csak a népiskolától, hogy az alkal
mazkodjék hozzá, s puszta előkészítő tanfolyammá váljék, s lemondjon 
a maga célkitűzéseiről. Nem zárkózhatik el az ott folyó munka meg
ismerésétől, meg kell ismerkednie a népiskolákban folyó munkával, a 
népiskolai tanítás módszereivel, a munkáltatás s a foglalkozás 
hangulatával, az ott szerezhető ismeretek minőségével és mennyiségé
vel, hogy lehetőség szerint könnyűvé tegye az átmenetet a gyermek 
érdekében a két iskola között. Nagy hiányt pótol ebben a tekintet
ben a felsőbb tanügyi hatóságok azon rendelkezése, mely a közép
iskolai tanárok számára kötelezővé teszi a népiskolák látogatását. 
Ezek a látogatások nemcsak az első osztályban tanító tanárok szá
mára nyújtanak érdekes s tanulságos szempontokat, hanem a gyer
mek számára is az első találkozást jelentik jövendőbeli tanárjával, 
ami a közeledés szempontjából nagyon fontos lépés. Természetes 
kiegészítése lenne e fontos intézkedésnek a hospitálásnak lehetővé 
tétele tanítók számára is a középiskolákban, ami ismét nagy lépéssel 
vinné előre a kiegyenlítődés nagy munkáját.

Ugyancsak a középiskolai tanárra vár az a feladat is, hogyha a 
hospitálások útján és más úton már megismerkedett a népiskolai 
tanítás módszerével és hangulatával, igyekezzék eleinte ezt a mód
szert követni. Ereszkedjék le a gyermeki lélek egyszerű világához, 
felfogó- és befogadóképességéhez s játékos kedvéhez, s e feltétlen 
figyelembeveendő adottságokhoz alkalmazza a maga módszerét s 
tanítási elveit. Az a tanár, aki erre nem képes, vagy ezt tenni tanári 
méltóságán alulinak, s a középiskolai nívó színvonalát el nem érő 
eljárásnak érzi, az a tanár sohasem fog közel jutni a gyermek leiké
hez, attól a vezetésére bízott gyermeksereg lelke elhidegül, s ennek



348 Dr. Vetéssy Géza : Az egységes iskolareform és a gyermek.

következtében a várt eredmény is elmarad. Ezért, ha egyáltalán sok 
függ a nevelő egyéniségétől, akkor különösen sok függ az I. o.-ban 
tanító tanárok rátermettségétől, kedélyének elevenségétől, a tanítás
közben felmerülő kérdésekhez, s váratlan helyzetekhez való gyors 
alkalmazkodóképességétől, fiatalos, a gyermek leikéhez közelálló 
egyéniségétől.

Végezetül meg kell emlékeznünk néhány szóval azokról az aggo
dalmaskodókról is, akik felvetik azt a minden lélektani alapot s 
objektív ítéletet nélkülöző kérdést, hogy „Vájjon megfelelhet-e cél
jának az oly középiskola, mely egy vélt „szakadék“ áthidalása céljá
ból színvonalát az elemi iskola fokára süllyeszti? Nem állhatunk a 
merev elzárkózás álláspontján — írja dr. Hári Ferenc (OKTK, 
1935 szept., 20. old.) —, de hangsúlyoznunk kell, hogy az elemi és a 
középiskola közt szükség van a válaszfalra, mert különben még több 
tehetségtelen elem tör be hozzánk, s ezek jogosulatlan ambíciói elé 
aztán semmiféle szelekció sem tud majd komoly gátat emelni.“

Ez a felfogás amilyen tévesen ítéli meg egyfelől az elemi iskolai 
tanítás színvonalát, úgy nem veszi figyelembe másfelől azt a megszív
lelendő tényt, hogy „a tehetségtelen elem“ elejtése kedvéért nem 
kockáztathatjuk sok tehetséges, de talán érzékenyebb lelkű gyermek 
elvesztését azáltal, hogy a két iskolatípus közötti válaszfalat még 
magasabbra emeljük, s nem igyekezünk az iskola változtatásával 
járó lelki megrázkódtatások erejét csökkenteni tudatosan megfontolt 
kölcsönös munkával. A tehetségtelen elem úgy is elhull a természetes 
rostálódással, az igazán tehetségesek lelki fejlődése elé pedig nem 
emelhetünk tudatosan gátakat.

Nekünk nem szabad sohasem megfeledkeznünk arról, hogy min
den nevelő eljárásnak alapfeltétele a nevelő eljárás folytonossága, 
hézagtalansága. Ha nincs meg ez a kellő összhang a nevelő tényezők 
munkája között, hanem helyében öncélúság uralkodik, veszélyben 
forog a nevelés végső célja : a magyar gyermek, a jövendő záloga, s 
az egységes, szilárd alapon nyugvó nemzeti kultúra kialakulása, 
ezekért pedig mindnyájunknak, mindenfajta nevelőknek, közös 
akarattal és kölcsönös megértéssel kell dolgoznunk, hogy a várt 
eredmény ne maradjon el.

Kecskemét. Dr. Vetéssy Géza.
Felhasznált cikkek :

F. Kiss István : Mit várhat a népiskolától a középiskola? (Prot. 
Tanügyi Szemle, 1933 márc.)

Barcsai Károly : A népiskolai módszertan tanítása. (P. T. Sz., 
1934 febr.)

Bernolák Kálmán : A munkáltató tanításról. (OKTK, 1934 jan.)
Rozsondai Károly : A népiskola és a középiskola viszonyáról. 
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Dr. Márton György : Újabb adatok és szempontok az osztály- 
főnöki óra megítéléséhez. (Szegedi m. kir. állami Klauzál Gábor 
reálgimnázium 1934—35. évi értesítője.)

Dr. Hári Ferenc: Szakadék van az elemi iskola és a közép
iskola között. (OKTK, 1935 szept.)

Bihari Ferenc: Középiskolai értesítők szemléje. (OKTK, 1935 
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Dr. Sándor István : Népiskola és középiskola. (OKTK, 1935 dec.)
Masszi Ferenc : Az első osztályosok problémája. (OKTK, 1935 

december.)

A  munkáltatás jelentősége a történettanításban.

Mielőtt a szaktárgy didaktikai elve útjára indul -— mindig fel
teszi alapvető kérdését: mi végből tanítom ezt a tudományt? Kettős 
összefüggés adja meg erre a feleletet: a tudomány lényege és a nevelés 
célja közötti kapcsolat egyrészről, a tudomány és elsajátítója, a 
tanuló közötti kapcsolat másrészről. E második összefüggés úgy 
viszonylik az elsőhöz, mint az ágak a gyökérhez : hozzátartozik, 
belőle magyarázható. Az első viszonylat elvont, elméleti, kérdése a 
miért, a második módszeres gyakorlati: kérdése a hogyan.

Ha címet akarunk adni annak a kapcsolatnak, amelyik a szak- 
tudomány lényege és a nevelés célja között fennáll — ez a cím : 
a történettanítás lényege lehet.

A második részben azután szólhatunk a „hogyan“ kérdéséről, 
s a módszerek útvesztőjében a legújabbról: a munkáltatásról.

Mi tehát a történettanítás lényege? Alapelvül sokan a történeti
ség elvét teszik. Ez azonban csupán szemléletünk külső síkja, amely
ben elhelyezzük a történeti tárgyak sorát. A történelem az emberi 
szellem életfolytonossága. Tartalma a sokmilliószor fellobbanó és 
újra kihunyó egyéni lét. E tartalom formák között él. E formák 
az emberi szellem legvégső törvényszerűségei, históriai princípiumok, 
amelyek korlátjaik között görgetik a századokat. Több ez, mint az a 
puszta logikai alkat, amely felfedezi a szellem számára : ez a legvégső 
Rend. A történelem tárgyi megnyilvánulásai magukban hordozzák 
ezeket a törvényszerűségeket, mint a tó tükre a beléhajló ember
arcot. De menjünk tovább egy lépéssel: az az abszolút valóság, 
amelynek törvényszerűségeit láttatja  a történelem — és az élet 
közötti összefüggés állandó magasabb tervszerűséget sejtet. Úgy is 
mondhatnánk, hogy az isteni világtervet legjobban, számunkra a 
leghozzáférhetőbben a történelem tükrözi vissza. Isteni arc az, 
amelyik a történelem tükrére h a jo l...

Hogyan függ össze a történelem lényege és a nevelés célja ? 
A középiskolai nevelés, mindkevesebb ingadozással kitűzte célját : 
a világnézet kiformálásában. A világnézet viszont nem egyéb, mint
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a szellemi életfolytonosság törvényszerűségeinek az öntudatosítása. És 
ez a legbensőbb rokonság a jelen és a múlt között, nem a soha meg 
nem ismétlődő, egyszer lepergett történeti tárgy. Összefüggő világnézet 
így történetismeret nélkül nem is lehetséges. Amikor tehát a törté
nelem törvényeit ismerem meg középpontjukban, voltaképpen 
magamat ismerem meg. Ha most tesszük fel a kérdést : mi a törté
nettanítás lényege, élőnkbe áll a felelet is : a cél a történelem egye
temes, abszolút törvényszerűségeinek a felismertetése, felfedeztetése 
az egyéniség lelkében. Természetesen e végső történeti alapelveket 
a kézzelfogható történeti tárgy ismeretéből kell elvonni. Az első 
lépés, amit a történettanítás tehet — minél jobb tényismeretet 
adni. Ez azonban csak akkor lesz tudományos ismeret, ha belé- 
sugárzom az érték fogalmát is. A történettanítás fogalmával velejár 
a történeti értékelés fogalma is. Ennek viszont a történeti ítélet az esz
köze. A történeti ítélet feltételezi — de egyben kifejleszti az erkölcsi 
mérték, s így az erkölcsiség fogalmát. Az erkölcsi mérték alkalmazása 
egyéni életemben ugyanis az erkölcsiséget fejleszti ki. Helyes tör
téneti ítélet a lélek abszolút lelkiismereti, erkölcsi magja nélkül üres, 
elképzelhetetlen. Viszont a történeti ítélet gyakorlása — a történet
ismeret egyre szélesedő horizontja egyre magasabb látókörre emeli 
ezt az erkölcsi kategóriát. Máskép : minél behatóbb, minél teljesebb 
történetismeretünk ■— annál szorosabbra fűztük lelkünk igaz való
jának rokonságát a történelem mélyét munkáló szellemi erőével. 
A gimnázium történettanításának e köré a tengely köré kell csopor
tosulnia : a szellem abszolút érvényű formáinak öntudatosítása. 
Öntudatosítás? Ügy de az egyéniség legmélyebb ügye ez ! S valóban 
az egyénien felelős kutatás, szellemi munka kapcsán csendül ki a 
hangsúly: a történettanítás a legnemesebben protestáns veretű 
tantárgy, még akkor is, ha nem felekezetieskedik ! Itt a kutató lélek
nek az egyéniség teljes erejével, magának kell a történelem tükre 
fölé hajolni. Nem dogmatikus továbbfolytatódás, hanem egyéni 
újból meg újból való átélés adja meg a tudást !

A történettanítás célja a nemzetnevelés. Mit jelent ez? A leg
mélyebb rétegből, a szellem törvényszerűségeiből kell itt  is kiindulni. 
A lélek öröktüze, a vágy a közösség után. A protestáns történet- 
tanítás dicsekedhet avval, hogy éppen a szellem legvégső funkcióinak 
öntudatosításával ennek a vágynak a felébresztésén munkálkodik. 
Az egyéni jogoknak csak a félreismerése, de nem igazi valójuknak 
a felismerése vezet a társadalomszéttöredezésre, amelytől annyira 
fél a modern etátizmus. Nemzetnevelés, közösségi gondolat, általá
ban a szociális problémák alig félszázada előtérbe nyomuló kérdé
sek. Szellemi világképünk mindjobban a társadalmi szintézis gondo
lata megvalósulása felé fordul. De amit ma még alig akar a forrongó 
idő elismerni, csakis az egyéniség helyesen értelmezett beleilleszkedése, 
az egyén szabadakaratú törekvése az egyetemes szellemi világ felé 
■— adhatja meg a tökéletes társadalmi szintézist. A rész felismeri, 
hogy alkotóeleme, tehát belesimul : az egészbe. Az azonban kivált
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ságos művelődési fok, amelyről az egyén éppen lelki szabadsága 
révén bele tudja magát vetíteni a közösségbe, simán, alku nélkül. 
A tömeg a közösségi szükségszerűség gondolatáig, nem a lélek magas
rangú vágya, hanem kívülről jövő behatás: vezetés révén jut. De a 
gondolkozó vezetők, a társadalom erjesztő kovásza az a társadalmi 
rend, amelyik a tudományos, öntudatos abszolút szellemiségbe 
mélyedt világnézet birtokosa. Egységes új gimnáziumunk — azt 
hiszem — e társadalmi elitet van hivatva nevelni, vagy talán meg
teremteni. Mily szép vezetőszerep ju t itt a történeti sorsközösség 
gondolatától az örökkévaló világterv fogalmáig vezető történet- 
tanításnak.

Ha futólag érintve is — de átszaladtunk a miért mezején. De 
mindez hogyan? Még egy pillantást a módszerek kohója felé:

A történettanítás módszeréhez tartozik, s minden időben egyik 
legnehezebb kérdés : az egész és a részek viszonyának kérdése : a 
tárgykiválogatás, azaz mennyit tanítsunk. A divatos túlterhelés 
így fogalmazta meg e kérdést : mi az a legkevesebb részismeret, 
amely mellett még felismerhető az egész, hacsak körvonalaiban is? 
Hiszen kétségtelen — az egészet, a történetismeret teljességét még 
viszonylagosan sem lehetséges adni a középiskolában. Az apró ta r
talmakat, az egyéni lét történettöredékeit nagyobb formák voná
saiba kell összeolvasztani. így is mondják tankönyveink, így is van 
rendjén. A tárgykiválasztás főszempontja az az alkalmasság, amely 
lehetővé teszi a történetileg kevéssé iskolázott tanuló számára is az 
absztrakciót. A tanításban nem lehet a végcél a história, a tárgy- 
ismeret puszta rögzítése, hanem a histórikum, a törvényszerűségek 
felfedeztetése. Természetesen histórikum história nélkül nincs. 
De oda kell fejleszteni a tanuló lelkét, hogy amikor históriát ismer, 
gondolkodó tevékenysége a histórikum elvonására vezesse. A törté
nelemformáló rend felismerése nehéz önmegtagadó munka, küzdel
mes tárgyi megismerés eredménye. A hiányos, nagy vonásokban 
rajzolt tárgyismeret előtt a lassan érlelődő történeti ítélőképesség 
inkább sejtelmeket, mint megingathatatlan valóságokat ad. S a 
mester keze munkájára, a tanár vezető, nem pórázon segítő, csupán 
iránymutató tevékenységére vár a biztossá tétel. Hivatásának éppen 
ez a mélysége : megbizonyosítani a tanulót arról, hogy gondolkozása 
az igazság nyomában jár. Ez a munka : amikor a tanuló fáradságos 
szellemi munkával kiépíti a történeti tárgyi tényezőkből a történet 
örökérvényű igazságait, abszolút valóságát — csakis ez lehet egye
dül a munkáltatás helyes jelentősége, és értelmezése a történet- 
tanításban. Szünet nélkül viaskodó forrongó történeti ítéletek, 
értékelések születése ez minden tanuló lelkében.

Kétségtelen, hogy a múlt fantázianélküli elmélet síkjában — 
idegen tőlem. A múlt csak akkor bír rám vonatkozással, csak akkor 
érdekel, ha az én arcomat, az én örömömet, az én könnyeimet, 
szóval az én életemet tükrözi vissza. A tanuló számára a múlt alakjai 
bármily módszeres fogással lopjam leikébe, századok lomtárából
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előkerült poros furcsaságok, figurák maradnak akkor, hogyha nem 
fedezi fel az ő életét és azok életét, az ént és a történelmet azonosan, 
formáló szellemiség végső törvényszerűségeit. Ez az azonosság a 
megismerésnek nem kiinduló, hanem zárópontjaként fogja ered
ményezni az élményét. Addig nincs is valós történeti élmény, míg 
a megismerést be nem fejezve elvégzi a tanuló e legvégső absztrak
ciót. Nézzük gyakorlatban : tanítom a francia forradalmat. Bonyo
lult szövevénye az adatoknak. Nincs az a módszeres tökély, termé
szetesen általánosságban szólok, amely biztosítani tudná az adatot 
a feledéstől, az emlékezeti széthullástól, csak tíz évre is. De ha a 
külső eseményt a históriát csak addig használom föl, amíg a histó- 
rikumot fel nem fedezik benne a tanulóim, s a tenger adaton túl a 
forradalmak keletkezésének lélektanát, a társadalmi osztályok 
ingatag és biztosított helyzetét, örök ellentétét, a forradalom kör
körös fordulását az abszolutizmustól az abszolutizmusig megértik, 
s mindezen törvényszerűségek lelkűkben is élő ultima ratioját meg
találják — egészen bizonyos, hogy e szellemi életfolytonossággal 
átitatott adatok nevelnek, élnek, újra felbukkannak, ítélnek, s talán 
valaha megóvják birtokosát a forradalomtól. Az adat csak akkor 
él, az esemény csak akkor maradhat meg, ha értelmezése lelkűnkből 
fakadó rokonság, s azonos szellemi formája elevenbe vág ! A roman
tikus kalandvágy korában élő fiú előtt zúgó csataképeket szoktak 
hangsúlyozni. De a hősök, a nagy lendületek, a szégyenteljes meg- 
futamodások csak addig érnek életében valamit, amíg az ébredő 
erkölcsi érzék, a bátorság, a lovagiasság, a nemesség izmosodik 
lelkében tőle. Ha jól megtanult, esetleg plasztikusan ábrázolt roman
tikus hősök maradnak csupán, bármilyen szemléletesen és elevenen 
is életnemző, jövőt, ítéletet, te tte t teremtő átgondolásé nem szer
vülnek — akkor nincs is értelmük a nevelés szempontjából. Nem 
időzhetek a példáknál. Összefoglalásul csak annyit, hogy a történet
ismeret maradandóságának egyedüli biztosítéka az a fejlődés, ame
lyet megtett vele a lélek : az ítéletalkotásban.

A modern munkáltatás főkérdése annak a megoldása, hogyan 
lehet minél maradandóbbá tenni magát a tárgyat, minél szemlé
letessebbé, minél plasztikusabbá. Világos, hogy ez magában nem elég, 
A történettanítás lényegéből következik, hogy a megrögzítésnek 
ennél tovább kell m enni: a lélek elevenjévé vált abszolutumig, 
A histórikum, a történet filozófiája lesz igazi kincse lelkemnek, 
amely azután rögzíti, feléleszti a históriát, a történeti tárgyat. Meg
fordítva azonban aligha. Szétszórt, elszigetelt adatok nehezen, vagy 
nem utalnak felsőbb törvényre ! Nem a történeti kép fog akkor 
utalni az abszolút történeti igazságra, ha jól végeztem munkámat, 
hanem az öntudatossá lett, s végső fokon magamhoz fűzött szellemi 
valóság fog bizonyságot keresni a vele rögzített s rendszerezett 
adatokban. A történet megismerésének és felhasználásának ellen
tétes az útja. Reprodukciós jelenetek, modellek készítése, filmek, 
tanulók által készített eszközök, grafikonok, rajzok, mind a törté
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neti tárgyra, annak illúziós valóssá tételére, élénkebbé rajzolódására 
vonatkoznak. Pedig ez még nem minden, sőt másodrangú dolog. 
Világos, hogy a történeti esemény, a külső jelenség az, amelyen 
alapulnia kell annak a történeti metafizikának. De mindenekfölött- 
való célnak nem tekinthető puszta rögzítése : hanem magasabb 
fogalmakra eszméltetése, benső munkáltatása. A történeti esemény 
színes látható valóját szerettetjük és rögzíthetjük a gyermek lel
kének arravaló korában, 10— 13 éves korban. De már itt érezze a 
tanuló, hogy a történelem több, nagyobb, szentebb valami, mint 
Kinizsi legendás ereje, és a willendorfi Vénusz sejtelmes mosolya. 
Érezze, hogy a tények mögött saját életének óriási dimenziójúvá 
nőtt törvényszerűségei élnek és hatnak az első gondolat felvettetése 
óta. Innen a puszta tényismeretről kell felfejlődnie a léleknek a 
tény értelmezéséig, amíg elvégzi a gimnázium III—VIII. osztályát. 
A két felső osztályban a történeti tények már csak a filozófiájuk 
szempontjából bírnak jelentőséggel. A VIII. osztályban tanult 
nemzeti történet voltaképpen történethez adott történetfilozófia. 
Ha átvergődött a kalandvágy korán, s az alig melegedő erkölcsi 
érzékét megrohanja a 16 esztendő szkepticizmusa, a pubertás ciniz
musa, s lelke fejlődése átsegíti az Aphrodité Urániáig, s ideális 
álmokat szövögető lelke elé kiterül a lélek legszebb, legtermékenyebb 
ideje : a felnőtt ifjúkor — akkorra a történetismeret ítélete érett és 
magasrendű lesz, s ha belehajol a történeti múlt sokat emlegetett 
tavának tükrébe : ott fog előtte ringani a saját arca — az isten
ember arca. Hiszen életének csak akkor van értelme, hogyha a törté
neti múltjában meglátja az isteni arcot, világtervet, s életét annak 
folytatásává tudja tenni.

Akkor igaz : antiquitas saeeuli — inventus mundi.
Karcag. Dr. Vályi Armand.

A „Deutscher Akademischer Austauschdienst“ a nyár folya
mán is rendezett tanulmány utakat Németországba, többek között 
egy háromhetes utazást július hó folyamán, melyen magam is részt 
vettem. Utunk a következő városokon v itt keresztül: Dresden, 
Leipzig, Berlin, Warnemünde, Lübeck, Hamburg, Bremen, Essen, 
Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt a. M., Heidelberg, Stutt
gart, München. A német alapossággal megrendezett úton gyönyörű 
élményekben volt részünk. Német vezetőink, többnyire német profesz- 
szorok, tanárok, vagy egyetemi hallgatók, akik becsületből („Ehren
dienst“) vállalják egy-egy városban a külföldiek kalauzolását, 
valamint fővezetőnk dr. Schurig Walter budapesti egyetemi lektor 
igazán mindent elkövettek, hogy jól érezzük magunk, s hogy minden

I.

2
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városnak feltárják előttünk legfőbb érdekességét, értékét. Nem mond
hatni, hogy mindezt tisztán önzetlenségből, de azt sem merném 
állítani (mint sokan), hogy tisztán nemzeti kérkedésből, elbizakodott
ságból teszik. Inkább, mint a kis iskolás, aki most állt saját lábára, 
a betűvetés nehéz tudományában, s csillogó szemmel, kipirult arccal 
ta rtja  elénk teleírt palatábláját : „Lám, ez a sok tudomány mind 
az enyém ! Látjátok, mit tudok én !“ Mintha minden vezetőnk 
szemében ez a boldog és büszke öntudat égett volna, mintha mind ezt 
kiáltotta volna felénk : „Látjátok ez mind a mienk !“ „Látjátok 
mit tudunk mi !“ Igen. De ők mindig a többes számban m ondják; 
az új Németországban eltűnik az egyén, hogy egy hatalmas közösségbe 
olvadjon össze. Olyan a nagy népösszesség, mint egy óriási kórus, 
melyet azonban egy nagy egyéniség, a kiváló karmester, Hitler Adolf 
a szeretetből s tiszteletből emelt magas pódiumán vezényel.

1931-ben jártam kint utoljára Németországban, azóta egészei) 
átformálódott ez az ország, mintha az emberek is mind újra szület
tek  volna. Mindenkit áthat a nagy lelkesedés az iránt a férfi iránt, 
aki jólétet teremtett, egységessé tette  a birodalmat, s a nagy német 
nemzeti s faji eszme, amely a birodalom népét összekapcsolja. Ezzel 
az eszmével maga előtt tör előre erős akarattal, bámulatos kitartás
sal, szívóssággal minden ember ; ezeknek az eszméknek szolgálatában 
áll az iskola, s ezekkel van átitatva az ifjúság is.

A német közoktatásügyi minisztertől nyert engedély alapján 
alkalmam volt néhány leányközépiskolában látogatást tennem 
(sajnos, egy váratlan programmváltozás s a közben beálló nyári 
szünetek miatt nem annyiban, mint előre terveztem), s így a német 
ifjúság életébe, szellemébe s az iskolai életbe is némi bepillantást 
nyernem.

Minden nemzet ifjúságára nehéz feladatok várnak, s ma minde- 
hikre elég korán. De különösen korán fogja Hitler munkára az ő 
fiait és leányait. Már 10 éves korától 14-ig tagja lehet a német fiú
gyermek a „Deutsches Jungvolk“, a leány pedig a „Jungmädel“ 
ifjúsági szervezetnek. A „Jungmädel“ minden kisebb csoportja 
(hasonlókép a fiúknál) egy-egy nagyobb Hitler-leány (illetve Hitler
im) vezetése alatt áll. Ez egy-egy délután összegyűjti védenceit 
(ú. n. ,,Heimabend“-ek), elbeszélget, énekelget velők, miközben igyek
szik őket már ekkor a szociális eszmék megértésére és befogadására 
alkalmassá tenni, nem mulasztva el a „Führer“ munkásságának 
a megismertetését sem ; a Führerét, aki „fölemelte Németországot 
a lealázottságból“, s aki „munkáról gondoskodik“ . A jó idők beálltá
val vasárnaponként kirándulásokat tesznek ; a nyári szünetben meg 
lépten-nyomon találkozhatunk velők, sőt még kisebb gyermekek 
csoportjával, akiket vasúton, hajón, autóbuszon szállítanak nyara
lásra, különféle egészséges fekvésű vidékre, de főként a Keleti-tenger 
partjára.

Az igazi kiképzést s szociális, politikai beavatást 14 éves koruk 
után (14—18-ig) nyerik el a német gyermekek. Ekkor léphetnek
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á t a fiúk a „Hitlerjugend“ (HJ), a leányok pedig a „Bund Deutscher 
Mädel“ nevű ifjúsági szervezetekbe. Ezeken kívül az iskolákban 
semmi más alakulatot meg nem tűrnek. Belépésre senki sincs köte
lezve, mégis a középiskolák növendékeinek alig 4—6% nem tag. 
A két nembeli ifjúság kiképzése, munkája egészen különböző. A fiúk 
szigorú fegyelem alatt, csaknem katonai kiképzésben részesülnek, 
sokat menetelnek mindenféle időjárásban, gyakorlatoznak, verse
nyeznek, nyaranta meg a birodalom különböző vidékein táboroznak. 
De e mellett nem szorul háttérbe politikai s szellemi tájékoztatásuk, 
munkájuk sem. Gondoskodnak róla, hogy minél előbb megértsék 
a „national socialismus“ lényegét, Hitler törekvéseit, s tudatosan 
támogassák a már most rájukbízott különféle kis feladatok betölté
sével a „vezért“ munkájában : Németország felvirágoztatásában. _

A leányoknál is nagy gondot fordítanak erős, egészséges fejlő
désükre ; ők is nagy utakat, kirándulásokat tesznek, edzettek, fegyel
mezettek ; de természetesen leányoknak megfelelő módszer szerint 
vezetik őket. Munkásságuk, kiképzésük is egészen más. Belőlük 
otthonukat, a házi munkát kedvelő nőket akarnak nevelni, s külön
féle szociális tevékenykedésbe vonják be ő k e t: gyűjtenek a munka- 
nélküliek felsegítésére, kisebb kézműiparosok munkáit árusítgatják 
egy-egy erre kijelölt napon, szegénysorsú társaikat segítik ; a nagyob
bak segédkeznek a csecsemő-s gyermekápolásban is. Érdekes, hogy 
ezek az ifjúsági csoportok sem állanak felnőttek vezetése alatt. 
Bármerre találkoztunk a kis barnaruhás Hitler fiúk, vagy a fehér- 
blúzos Hitler-leányok komoly kis csapatával, hiába kerestük a tanári 
vezetőket, nem voltak sehol. Minden kisebb csoport élén egy-egy 
alig néhány évvel idősebb, vezetésre alkalmas társuk áll, ezt köze
lebb érzik magukhoz, s jobban önállósághoz szoknak. Felnőtt ifjúsági 
vezetőt csak az egész nagy szervezet élén találhatunk ; ez Baldur 
von Schirach.

De kisérjük csak figyelemmel a 18 évet betöltött német ifjak 
munkáját. Ha Hitler politikai gárdáit, az SS1 vagy az SA* csapatokat 
nézzük, az tűnik szemünkbe, hogy ezekben is csupa 20 év körüli 
ifjak teljesítenek szolgálatot. (Megjegyzem még, hogy ezek nagy része 
nem állandó, fizetett, „beruflich“, ahogy ők mondják, hanem becsület
beli tisztet („Ehrendienst“) teljesít. Idősebb férfiak csak hivatali 
s magasabb tisztségeket töltenek be.

Az ifjúság szociális érzésének fejlesztése s a fizikai munka meg
becsülése szempontjából nagy jelentősége van még az ú. n. „Arbeits- 
dienst“-nek. Kivétel nélkül mindenkire kötelező (középiskolát vég
zettekre érettségi után) eddig fél-, mostmár egyévi közmunka. 
Társadalmi különbség nélkül óriási táborokba helyezik el ezeket 
az ifjal cat, hogy a legegyszerűbb fizikai munkákat végeztessék velük, 
mint pl. útépítés, mocsár lecsapolás, föld nivellálás. Ilyen munkával 
készült pl. a híres „Reichsautobahn“ egy része s a heidelbergi sport

1 Schutz Stafel. — a Sturm Abteilung.
2*



356 Fejér Margit : Bepillantás a mai német ifjúság nevelésébe.

stadion is. Bizony nem mindegyiknek fűlik a foga a nehéz munkához, 
de addig az egyetemi felvételre se számíthatnak, amig munkaévüket 
ki nem töltik. Az állam azonban főcélját, hogy az ifjak szociális 
érzékét fejlessze, megszüntesse a társadalmi osztályok közti éles 
különbséget, s elősegítse a fizikai munka megszeretését, megbecsülé
sét -—, eléri vele. Sőt a szellemi munkára nem alkalmas egyéneknek 
a fizikai munkára való terelésében (annak megbecsülése általi is 
nagy része van.

A közmunka-kötelezettséget most már a leányokra is mindjob
ban ki akarják terjeszteni. Egyetemre ma sem vesznek fel olyan nőt, 
aki ennek a kötelezettségének eleget nem tett. A leányok munkája 
természetesen itt is teljesen más, különféle házi és szociális tevékeny
ségekre szorítkozik (betegápolás, szegények látogatása, gyermek- 
és csecsemővédelem, beteg anyák segítése stb.).

Az ifjúság említett szociális tevékenységével kapcsolatban szeret
nék még a társadalom néhány e nemű mozgalmáról pár szóval meg
emlékezni. Egész Németországban mindenfelé olvashatunk hatalmas 
falragaszokat, hirdetéseket: „Lépjetek be az NSY-ba !“ Tagja vagy 
már az NSV-nak?“ Az NSV (Nationalsozialistische Volkswoldfahrt) 
tagja lehet bárki, aki gazdasági helyzetének megfelelően bármely 
összeggel hozzá akar járulni a szegény nép felsegítéséhez. A német 
társadalomnak ez a hatalmas intézménye szép, áldásos működést fejt 
k i : munkaalkalmakat teremt, segélyezi a munkanélkülieket s szegé
nyeket különösen a téli hónapokban. (Ezért nem lehet Németország
ban koldusokat s lerongyolódott alakokat látni.) A segélyezésekhez 
nagyban hozzájárul a társadalom télen, még az ú. n. „Einschüssel
gericht“ (egytálétel) alapján befolyt összegekkel is. (Bizonyos vasár
napokon csak egyféle ételt készítenek, s az árkülönbözetet, ami 
ennek és az egybkénti három-négy fogásos ebédek előállításánál 
mutatkozik, az NSV-ba fizetik be. Ilyen egytálételt vendéglőkben is 
lehet kapni.)

Nagyon sok hajón, vonaton, autóbuszon láttam  utazásom 
alatt a messze föltűnő „K raft durch Freude“ vörösbetűs feliratot. 
Ezeken a közlekedési eszközökön szállították a szegény munkásosztály 
tömegeit különféle vidékekre nyaralni, utazni, hogy nekik is meg 
legyen nagyon csekély ellenszolgáltatás fejében a nyári pihenésük, 
üdülésük. Munkástelepeket is majd minden nagyobb város szélén 
találhat az ember. Új onnan épített, csinos kis kertesházakból álla
nak ezek a telepek, melyeket 20—25 évi törlesztésre kapnak a szegény 
munkásemberek.

II.

Az iskolák, amelyeket meglátogattam, igen különfélék voltak. 
Volt közöttük leánygimnázium s vele kapcsolatos reáliskola és közép
fokú iskola ú. n. Mitlere-Schule. Berendezésüket, felszerelésüket 
nem találtam különbnek, mint a mi iskolánkéi : kisebb-nagyobb
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szertárak, ifjúsági könyvtárak (az új ifjúsági könyvek nagy része is 
a national socialismus szolgálatában áll), jói felszerelt tornatermek, 
udvar a nyári testgyakorlásokra, de minden iskola felszerelésénél 
elmaradhatatlan a vetítőgép. Pozitívokhoz, képekhez nagyon olcsó 
áron, vagy állami kölcsönzőből jutnak. Minden nagyobb német isko
lának van erdei otthona („Waldheim“), ahová a jó idő beálltával 
felváltva egy-egy osztály sokszor egy-két hétre kiköltözik. I tt foly
tatják  a gyermekek tanulmányaikat, megfigyeléseiket, s gondozzák 
a számukra kijelölt kertrészeket. Amelyik iskolának nincs erdei 
otthona, az a szombati napot használja fel tanulmányi kirándulásokra, 
amikor az iskolai tanítás szünetel.

A látogatott iskolák közül legnagyobb a dresdeni Städtisches 
Mädchengymnasium volt (900-as létszámmal) ; mégis amikor a IX. 
osztály (Oberprima) francia nyelvi órájára bementem, csodálattal 
vettem észre, hogy a kis teremben csak öt növendék ül egy asztal 
körül. Ennek a föltűnő kis létszámnak oka mint később megtudtam, 
részben abban rejlik, hogy a növendékek szabadon választhatnak 
a görög és francia nyelv tanulása között. Az osztály létszáma külön
ben sem nagy sehol, különösen nem a felsőbb osztályokban ; (30-nál 
több fel sem vehető). Micsoda álom ilyen kis osztállyal dolgozni, 
de meg is van az eredmény. Kiejtésük, kifejezési készségük bámulatos 
(csak három éve tanulnak franciát), a szöveg fordításával nem kell 
bajlódniok, legfeljebb egy-egy kifejezést magyaráznak meg. Nem for- 
dítnak, csak értelmeznek, a költemény (éppen ezt olvastak) eszméjét, 
gondolatmenetét, érzelmi világát igyekeznek megérteni. „H át még 
ennyi növendékkel se lehetne eredményt felmutatni !“ , mondja maga 
a tanárnő is.

Az idegen nyelvek tanítása alsóbb fokon kb. olyan, mint a mi 
iskoláinkban. Az órákat igyekszik a tanár minél mozgalmasabbakká 
tenni, sokat rajzolnak színes krétákkal a táblára, különféle szemlél
tető képeket visznek be, a gyermekek maguk is vágnak ki képeket 
alakokat kartonokból, amiket aztán tanításnál ügyesen felhasznál
nak. Különösen nagy gondot fordítanak a kiejtésre, főkép az I. o.-ban, 
amint azt a kölni Mittlere Mädchen Schule-ban tapasztaltam. (Itt első 
idegen nyelv a francia, de az angollal fogják rövidesen fölváltani.) 
Láttam az I. o. növendékeinek füzeteit, a tanév kezdetén minden 
egyes eltérő hang begyakorlására külön 8—10 szót írtak fel s tanultak 
meg a gyermekek, s ezekből alkottak legelőször mondatokat (az újabb 
módszer már a mondatokból indul ki). Azután rengeteg példa monda
to t írnak (volt, aki magánszorgalomból 20—25-öt) a nyelvtani alakok 
begyakorlására. Tankönyvük ebben az osztályban, meg máshol is, 
nagyon ügyesen van összeállítva ; mindjárt az elején a szokásos tan
terem s eszközök megismertetése után, rövid, összefüggő értelmű kis 
olvasmányokra, anekdotákra, találós kérdésekre tér át, melyeknek 
szavai különféle szükséges tárgykörből vannak véve (igen mulatságos 
kis anekdotát olvastam pl. még a számok gyakorlására is). Ezek a for-
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dulatos kis olvasmányok érdeklik a gyermekeket, lekötik a figyelmét 
kicsit jobban, mint a minálunk használatban lévő legtöbb tankönyv 
összefüggés nélküli : „Was ist das?“ „Was ist vorn“-szerű kérdéshal
mazai.

Az idegen nyelvi órákon kívül még német, anyanyelvi órákon 
voltam ; az egyik osztályban (Untertertia V. o.) éppen a Götz von 
Berlichingent olvasták és magyarázták. Amikor óra után az évi tan
anyag s a tankönyv iránt érdeklődtem a tanárnőnél, csodálkozva 
rázta a fejét. Ebben s még a másik két közbülső osztályban tankönyvet 
nem használnak, egész évben irodalmi művek olvasásával (iskolában, 
otthon egyaránt) és magyarázatával foglalkoznak. Poétika, retorika 
tanítás külön mint ilyen egyáltalán nem szerepel. A három alsó 
osztályban nyelvtani, stilisztikai ismeretek, a három középsőben 
irodalmi művek olvasása, a három felsőben irodalomtörténeti ismere
tek összefoglalása foglal helyet.

Az iskolai kiválogatás (szelekció) — különösen olyan leány- 
gimnáziumokban, melyekkel párhuzamosan reáliskola is működik -  
magától megy végbe. Ezekben az iskolákban a négy alsó osztály 
együtt halad, az elkülönülés az V. o.-tól történik, amikor egy részük, 
mégpedig a szellemileg kiválóak, választják a gimnáziumi osztályt, 
míg a gyöngébbek, vagy esetleg anyagiakban szűkölködők a reál
iskola V. osztályába iratkoznak. (Ez a különválás a két osztály 
szellemi színvonalán is észlelhető.) A reáltagozat csak a VI. o.-ig 
megy föl s gyakorlati irányú kiképzést ad hasonlókép, mint a szin
tén hatosztályos Mittlere Schule, csakhogy ennek meg külön háztar
tási tanfolyama van, míg a leánygimnázium természetesen egyetemi 
tanulmányok folytatására jogosít. Tehát a nőket egyáltalán nem 
zárják el Németországban az egyetemi tanulmányok elől (mint azt 
nálunk sokan hiszik), csak módot és lehetőséget adnak más praktikus 
és családi elhelyezkedésre, s igyekeznek ezeket a fiatal leányokkal 
megkedvelteim, hogy szellemi pályára csak az, igazán rátermettek, 
tehetségesek kerüljenek (nemkülönben a férfiak közül is).

Éppen úgy nem zárják ki az iskolából, a szellemi fejlődésből a 
zsidó gyermekeket sem. Vannak, csak nagyon kevesen (3—4%). 
I tt  éppen ügy, mint az egész birodalomban, megfogyott a számuk. 
Nem is hiszem, hogy nagy kedvük lehet az iskolába járni, hiszen 
minden órát „Heil Hitler“-rel kezdenek és végeznek a növendékek.

Vallási ügyekben nagyon türelmesek a német iskolák. Éppen 
o tt tartózkodásom alatt jelent meg a német közoktatásügyi minisz
ternek egy rendelete, mely szerint egy szülőt sem lehet arra kény
szeríteni, hogy gyermekét vallásórára, vagy templomba járassa, s 
az elmaradás m iatt a gyermeket nem érheti semmiféle hátrány, 
ugyanígy a templomot nem látogató tanárt sem.

Néhány szóval szeretném még ismertetni azt a kis kiállítást, 
melyet a Deutsche Akademie rendezett Münchenben „Pedägogische 
Schau“ ; „Deutscher Sprachunterricht im Auslande“ címen. Négy 
teremben vannak itt összegyűjtve mindazok a segédeszközök és
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szellemi termékek, amelyek a külföldi német nyelvet tanítóknak 
segítségül szolgálhatnak. Az egyik falon óriási térképen jelölik azokat 
a külföldi városokat, melyekkel Németország műveltségi kapcsolat
ban áll ; feltüntetik az intézményeket, melyek ezeket a kapcsolato
kat létesítik. Az egyik teremben a német nyelv tanításánál fel
használható segédeszközök : szemléltető faliképek, kivágásra alkal
mas képek, szavalókórus szövegek, előadásra alkalmas színdarabok, 
ú. n. Laienspiele, különleges nyelvtanítási módszerek. Másik terem
ben a német írás, olvasás elsajátítását szemléltető képek, régi és 
újabb írók müveinek ifjúsági kiadásai, stilisztikai segédkönyvek, 
szókincsgyüjtemények, iskolai használatra, irod. történeti, nyelv- 
történeti, helyesírási munkák s a „Deutschunterricht im Auslande“ 
című folyóirat számai. Majd az utolsó teremben láttam különféle 
fonetikai táblázatokat, kimutatásokat a német nyelvjárások, vidé
kek és törzsek közötti összefüggésekről.

A külföldi kapcsolatok mélyítésére nagyon alkalmas eszköz az 
ifjúság levelezése ; szívesen vállalják ezt a német gyermekek is. 
Gyakran meg apró ajándékokat cserélnek ki levelező barátaikkal : 
albumokat, kézimunkákat, népviseletbe öltöztetett babákat. Egy 
ilyen magyar gyermekek által összeállított albumot találtam az 
említett kiállításon is.

Láttuk, legalább nagy vonásokban, milyen újult erővel s milyen 
egységesen lát munkához a harmadik német birodalomban ifjú, 
öreg egyaránt. Igen, a lankadt, összegubbaszkodó sasmadár új 
életre kelt ; nagyobb, hatalmasabb, mint valaha, s még most is 
egyre növekedik. Parázs szemei a távolból is rajta égnek fajának 
a világ bármely részén elszórtan élő sarjadékain. Jó lesz, ha résen 
áll a kis turul madár, nehogy a fészkében lakó sasfiókák révén őrá 
is kiterjessze végzetessé válható „védő szárnyait“ .

(Mezőtúr.) Fejér Margit.

A  testgyakorlás mint egyenrangú tantárgy.

Az Országos Református Tanáregyesületnek folyó évi szeptember 
28—29-én m egtartott XXX. rendes közgyűlésén szerencsés voltam 
megjelenni a kecskeméti református jogakadémia képviseletében. 
Ügy éreztem, hogy kötelességem a  közgyűlésen résztvenni annak 
dokumentálása, céljából, hogy úgy a középiskolai, mint a főiskolai 
tanárságot az az egységes pedagógiai cél kell, hogy egyesítse, mely 
szerint hivatása egy minden tekintetben kiváló ifjúságot nevelni 
a nemzet részére.

Mert rendíthetetlen meggyőződésem az, hogy úgy a középiskolá
nak, mint a főiskolának nemcsak oktatnia, hanem nevelnie is kell. 
Ez az elv talán még inkább áll a jogakadémiára, mint az egyetemre, 
mert míg az utóbbin — valljuk meg : sokszor iélremagyarázott
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és túlzott tanszabadság uralkodik, addig a jogakadémia szerencsés 
átmenetet képez ezen teljes tanszabadság és a középiskolákban 
alkalmazott szigor és fegyelem között.

Nem lehet keresztül siklani azon a szomorú jelenségen sem, 
hogy az utóbbi évek során a középiskolákból a főiskolákra kerülő 
ifjúsági anyag a múlthoz viszonyítva -— nagy általánosságban 
bizonyos visszaesést mutat, aminek elfogadható — de korántsem 
vigasztaló magyarázata az, hogy utóbbi években kerültek a főiskolákra 
a háborús évek szülöttei, s a szülők akkori izgalmai, gondjai és folyto
nos idegessége elkerülhetetlenül maradandó nyomokat hagytak 
gyermekeik testi és szellemi szervezetében. Remélem, sőt hiszem, 
hogy ez a szomorú átmeneti állapot hamarosan meg fog szűnni, 
és az ifjúsági anyag már a közeljövőben fokozatosan javulni fog.

Ennek azonban nélkülözhetetlen előfeltétele az, hogy a közép
iskolák ne csak tamdmányi, hanem jellemképző és testnevelési 
tekintetben is gondoskodhassanak a tanulóifjúságunk minél intenzí
vebb kiképzésével.

Törvényhozásunk bölcsesége szükségszerűnek látta, hogy a fő
iskolákon a zárt létszám rendszerét honosítsa meg, mely a háború 
után szörnyen leromlott gazdasági és társadalmi viszonyaink között 
nyilván elkerülhetetlen volt. A zárt létszám rendszerét a középiskolák
ban természetesen nem lehet megvalósítani, de egy bizonyos szigorú 
szelekciónak ott is minden vonalon érvényesülnie kell. S nézetem szerint 
ennél a szelekciónál nem szabad figyelmen kívül hagyni a testnevelési 
szempontot sem.

Kétségkívül vannak sporadikus esetek, amikor a tanulónak 
testi szervezete gyönge, sőt sajnálatos testi hibában szenved, s ennek 
dacára a Teremtő kifürkészhetetlen akarata oly ragyogó szellemi 
képességekkel ruházta fel, hogy a társadalomnak nemcsak hasznos 
tagjává válhatik, de magasan kiemelkedő eredményeket érhet el 
a tudományos vagy egyéb szellemi pályán. Az ilyen kivételeket 
respektálni kell, s őket a torna és egyéb sportok alól fel lehet menteni, 
aminthogy a honvédelem sem veszi igénybe szolgálataikat. Azoknál 
a tánulóknál azonban, akiknek testi szervezete kifogástalan, a test- 
gyakorlást éppen olyan komolyan és szigorúan kell venni, mint bár
melyik másik stúdiumot. E mellett a felfogás mellett az érvek egész 
arzenálja hozható fel, amelyek általában ismeretesek, s így csak 
nehányat említek meg a magam elgondolása szerint.

I tt van elsősorban magának a tanulónak az érdeke. A rendszere
sen végzett testgyakorlás és sport azonkívül, hogy erősíti és fejleszti, 
betegségek ellen edzi a tanuló testi szervezetét, a mellett új ambíció
kat ébreszt benne, frissé és üdévé teszi, és elvonja olyan ifjúsági 
bűnöktől, amelyeknek kísértése állandóan ott settenkedik körülötte.

Hasonlóan fontos a magasabb nemzeti érdek, éspedig két irány
ban : béke idején a nemzetközi versenyek, amelyeknél elért kimagasló 
eredmények hatalmas megbecsülést és tekintélyt biztosítanak az 
illető ország részére a többiekkel szemben (lásd a legutóbbi berlini
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Olympiászt), háború esetén pedig a kiváló emberanyag legalább is 
bír annyi fontossággal, mint a technikai felkészültség, s egyik sem tud 
a másik nélkül győzelmet kivívni.

Szabályként felállítható az is, hogy úgy az iskolában, mint későb- 
.ben bármely életpályán, a lelki erő és a szellemi képesség is csak úgy 
tud zavartalanul és teljes mértékben érvényesülni, ha a testi kondíció 
kifogástalanul működik. Ezért van az, hogy pl. Amerikában és Angliá
ban vezető állásban lévő legkiválóbb férfiak még idősebb korban is 
igen nagy súlyt helyeznek az egészséges sportok állandó űzésére, 
ezért vadásznak, golfoznak, síelnek és így tovább.

De mindez csak akként válik lehetségessé, ha már a középiskola 
szisztematikusan ráneveli, ha kell : rákényszeríti a tanulóifjúságra 
a testi önfegyelmezést és a testkultusz ápolását is. Ehhez pedig az 
szükséges, hogy a tanuló állandóan lássa, hogy a torna és a testgyakor
lás ugyanolyan komoly tantárgy, mint bármely másik, s hogy a torna
tanár ugyanolyan komoly tanár, mint bármely másik, annál is inkább, 
miután az éppen olyan főiskolai végzettséggel rendelkezik, mint 
a többi tanár. A tornaóra komolyságának és a tornatanár tekintélyé
nek egy árnyalattal sem szabad kisebbnek lennie, mint a többi 
tanórának és a többi tanároknak.

Ila azután ezt a helyes elvet magunkévá tesszük, akkor annak 
keresztülvitelében minden vonalon következetesnek kell lenni, és 
a többi tárgyakkal való egyenrangúságot minden vonatkozásban 
kifejezésre kell juttatni.

Jól tudjuk, hogy a tanulóifjúság nagy része nem rendelkezik 
a priori a kívánatos lelki és jellembeli jó tulajdonságokkal, hanem 
inkább a rosszra hajlamos, tehát a jóra szorítani kell. Ez a szorí
tás két irányban történhetik a testgyakorlás tekintetében is. 
Egyfelől a tornában és sportokban magukat kitüntető diákokat 
ugyanúgy kell ösztöndíjban s szép jutalmakban részesíteni, mint 
a többi tárgyakban kiváló tanulókat — amire a társadalom, különö
sen a sportegyesületek s egyéb ily célra adakozó intézmények figyel
mét lel kell hívni —, másfelől azokat a tanulókat, akik egészséges 
szervezetük s ép testalkatuk dacára, tehát pusztán lustaságból, 
vagy nemtörődömségből elhanyagolják a testgyakorlást, éppen 
úgy el kell buktatni s javítóvizsgára, sőt osztályismétlésre utasítani, 
mintha bármely más tárgyból nem tanúsítanak megfelelő előmenetelt. 
Erre az intézkedésre annál is nagyobb szükség van, mert magam 
többször szomorúan tapasztaltam jogakadémiánkon, hogy a hallgató
ság egy része sajnálatos negligentiát tanúsít a lövészgyakorlatok 
iránt, aminek eredendő okát a középiskolai testgyakorlás részükről 
való elhanyagolásában és ennek megszokásában látom. S ha ez 
a kötelességmulasztás elharapódzik az ifjúság körében, valóságos 
nemzeti veszedelemmé válhatik.

Ez a gondolat fölvetődött már az említett tanárgyűlés test- 
nevelési szakosztályának ülésén is, ahol a legnagyobb mértékben 
megragadta figyelmemet, s azóta arra a meggyőződésre jutottam ,
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hogy ez az egyetlen lehetséges út, amely célravezető. Mint minden 
újítástól, úgy ettől is eleinte sokan vissza fognak riadni ; azt fogják 
mondani, hogy a gyönge szervezet, vagy hibás testalkat, vagy álta
lában a testi "ügyetlenség az emberrel veleszületett tulajdonságok, 
amelyekről nem tehetnek, amelyekért tehát büntetni őket nem lehet. 
Példákra fognak hivatkozni, hogy rossz tornász is lehet kitűnő 
tanuló és kiváló tudós, vagy politikus és így tovább. Ám az ellen
érvek maguktól adódnak.

Először is azok a tanulók, akik pl. nem tudnak megfelelni 
latinból, vagy görögből vagy mathézisből szintén hivatkozhatnak 
arra, hogy ez velük született hiba, amelyről nem tehetnek, tehát 
őket sem szabad elbuktatni, másodszor ezek is hivatkozhatnak arra, 
hogy az életben még kiváló tudósok, vagy politikusok lehetnek, 
ha tehát ezeket a szempontokat nem vesszük — minthogy nem is 
vehetjük — figyelembe a latinnál, görögnél vagy mathézisnél, 
akkor nem vehetjük figyelembe a tornánál sem.

Harmadszor a hibás testalkatúnk, vagy feltűnően gyenge szerve- 
zetüek amúgyis fölmentést kapnak a testgyakorlás alól, sőt még 
azt is meg lehet tenni, hogy kirívó esetekben, pl. ha a tanuló szemmel- 
láthatóan tehetséges és szorgalmas, vagy a zsenialitás lángol benne, 
de tornából a legjobb igyekezettel sem képes eredményt produkálni, 
akkor a tanári testület kivételesen az ilyeneket is fölmentheti a test- 
gyakorlás alól, vagy kompenzációs alapon megadhatja nekik a kegye
lem elégségest. Áz ilyen szórványos kivételek nem ronthatják le 
a szabályt, amely egyébként már több külföldi államban meg
valósult.

Meg vagyok győződve, hogy ennek az újításnak igen rövid idő 
a la tt mutatkoznának üdvös hatásai ; a tanulóifjúság csakhamar 
megbarátkoznék a gondolattal, mely egy-két év múltán egészen meg
szokottá válnék, a diákok csakhamar és mindjobban megkedvelnék 
a testgyakorlást és sportokat, aminek jótékony eredményeit első
sorban ők maguk élveznék egészségükben, frisseségükben és fokozódó 
életkedvükben, a nemzet pedig gazdagodnék egy nemcsak szellemi
leg, de testileg is még kiválóbb új generációval.

Dr. Dezső Gyula.

Mint minden tantárgynak, úgy a testnevelésnek is megvan 
az eredménye, melyet a modern embernevelésben egy intézet sem 
nélkülözhet. Sajnos, legtöbben (sokan) a testnevelésben semmi 
egyebet nem akarnak látni, csak az ordító, hajrás küzdelmet és a 
tanulástól elvonó versenyeket. Az izgalmas versenyek tényleg a 
testnevelés eredményei. De a meglátott izgalom és meghallott ordí

Hogy segít a testnevelés az intézet nevelői 
munkásságában!
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tás tulajdonképpen csak kísérői azoknak a végső céloknak, melyeket 
végül eredménynek nevezhetünk. De menjünk szépen sorban, és ve
gyük azokat a mozzanatokat, melyek a testnevelésben előfordulnak, 
és vizsgáljuk meg tárgyilagossággal, bogy segítenek-e ezek a mozza
natok az intézeti ifjúság nevelésében, és ezáltal szükség van-e reá ?

Legelső és legláthatóbb eredménye a testnevelésnek a testet 
fejlesztő hatása. Ezt már ma senki nem vitatja. Ha általánosan és 
minden irányban folyik a testnevelési óra, akkor a tömegen meg
látszik a heti két-három tornaórának a hatása, aki kételkednék 
a testnevelésnek ilyen irányú, határozottan érzékelhető hatásában, 
az menjen be a tornaterembe, és figyelje meg a következőt. Figyel
jen meg egy szorgalmas, mozgékony, szereken mászkáló, atletizáló 
fiút (leányt), és nézzen meg egy lustát. Hasonlítsa össze ott azonnal 
a két gyermeket, és a fejlődésben tüstént érzékeli egyiken a mozgás 
hatását, másikon a lustaság eredményét. Vegyük elő a felmentetteket 
(kiket legtöbbször a szülő túlzott óvatossága üt el felmentése által 
a nevelő gyakorlástól — nem pedig a komoly betegség !), és meglát
hatjuk ennek elmaradottságát azokkal szemben, akik mozognak. 
Egész természetes az is, hogy minden gyermekből nőne,fejlődne valaki, 
valami a testnevelés nélkül is, de azt senki nem vitathatja, hogy 
fokozatos nevelői hatással, az okos és mérsékelt irányítással mást 
mutat a fejlődési vonal. Mozgás által hatalmasan befolyásolható a szer
vezet alakulása (munkás háta, arató karja, birkózó nyaka, zongora- 
művész ujjai). Intézetem egyik-másik osztályában nagy szenvedély- 
lyel játsszák a kézi labda-játékot. Ez a játék állandóan a magasban, 
a levegőben folyik. Az órákhosszat tartó  felfelé történő mozgás, 
éveken át azt érzékeltette velem, hogy a fiúk magasra nyúltak, 
az apja (anyja) magasságánál legtöbb magasabbá lett. Nyilván
való a fokozatos és állandó munka hatása. Természetesen én az 
általános és nem a kivételes eseteket óhajtom bizonyítani. Amint a 
matematikát (zenét) is mindenkinek tanítják, és mégis van eredmény
telen tanítás, kivételes esetekben, úgy a testgyakorlásban is előfordul, 
hogy egyes időben (telési korszak) nem érzékelhető a szerkezetek 
átformáló hatása, csupán külső (izom) eredményesség észlelhető. 
De ha egészséges szervezetet veszünk alapul, arra nyugodtan ki
mondhatjuk azt, hogy a ráfordított munkával (testgyakorlással) 
az eredményesség (a kivételes eseteket eltekintve) egyenes arányban 
áll. Tehát ugyanaz áll a testnevelésre is, mint az intézet bármelyik 
más tárgyára. A testnevelés különleges hatásáról itt nem szólok, 
mert nekünk általános, mindeneket fejlesztő, mindenki által végezhető 
nevelői testgyakorlásra van az óránk beállítva.

Természetesen ebből az következik, hogy egy jól megalapozott, 
testileg kiegyensúlyozott tanulóval többet ér minden tanár (tantárgy!), 
mint aki kínlódva és nagy zökkenőkkel fejlődik. Az általános hatású 
testnevelés áldás egy intézetre, mert ezt nyomon követi a szervezet 
alkalmazkodni tudása és a szervezet munkabírásának növekedése. 
Tehát a testnevelés közvetlennek látszó (erős testképző) hatása
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mellett, közvetve az egész intézet nyereségének számít. Jól fejlődő 
testre, kiegyensúlyozott szervezetre nemcsak magának a tanulónak, 
hanem minden tanárnak, az egész intézetnek szüksége van. Nem v ita t
ható az sem, hogy egy tanár (más tárgyat) szívesebben tanít piruló 
arcú, jókötésű fiúk között, mint olyanok között, akiknek a térdét 
veri folyton az orra. A testnevelésnek tehát ezeket a könnyen érzé
kelhető hatásait nem kell bizonyítanom. Nem kell bizonyítanom azt 
sem, hogy minden intézet nyer az erőstestű, rugalmasizmú, edzett 
diákkal. Ez az egészséges, általános fejlődés pedig a rendszeresen 
vezetett, jól megépített testnevelési órának (gyakorlásnak, mozgás
nak) a hatása.

Minden mozgás nagyobb anyagcserével jár. A nagyobb anyag
csere feltételezi a jó emésztő szerveket. A jó emésztő szervek a jó 
kedélynek, az egészségnek a bizonyítékai. Fiatal korban, a lélek szom- 
jazása idején mire van leginkább szükség, mint a jó anyagcserére és 
jó egészséges szervekre. Jól működő emésztőszervek hagyják inni a 
szomjazó lelket, hagyják tömni a kinyitott agyat. A diák egész kedélye 
az anyagcserén múlik (de mindenkié). Ki tudna búsongó, beteges, 
nyomott hangulatú ifjúságból „jövő reményeit“ nevelni.

A pubertás kor rejtelmei megoldást nyernek az általános és 
rendszeres mozgással. Nincs még fogalom a világon, mely az ifjúság
nál oly mély nyomot hagyna a lélek síma tükörén, mint a serdülő 
kor égető tomboló titka. A minden józan észt elsöprő, titkos erők 
ellen pompás gát a modern, az általános, a rendszeres testnevelés ! 
Megvilágítom, hogyan. Aki átesett a fiatalság betegségén, vissza
emlékezhet arra, hogy a „roham“ legtöbbször zárt helyen, szobában, 
melegben és lustálkodás közben, de főleg ülő, fekvő helyzetben éri 
el az embert. A mozgás, a torna, a sport, a testgyakorlás pedig 
mindig az ellenkező helyeket, helyzeteket, hőmérsékletet követeli 
meg. Kivisz a levegőre. Kicsal a napfényre. A szélbe, a hóba, a jégre. 
Ledobatja a melegítő ruhákat, elvetteti a parfümökkel átita to tt 
kerítőruhadarabokat. A mozgás a lustálkodás egyedüli ellensége. 
A mozgás nem szereti a meleg helyet. Amíg mozgással tölti idejét 
az ifjú, addig bizonyosan védve van a rohamoktól. Márpedig, ha foly
ton szobában „magoltatjuk“ a gyermeket, akkor ne csodálkozzunk, 
ha az arca sáppadt és a szeme karikás. Mondanom sem kell, hogy 
a testi felüdülés elhessegeti a pubertás kor rémét. Egy jó kiadós 
játék után felengednek a görcsökbe merevedett izmok és eliminálód
nak a tombolni vágyó feszítő erők. A testgyakorlás a pubertás kor 
villámhárítója. Okosan kell vele élni. Bárcsak minden tanár, minden 
nevelő tudná ezt, és akkor sok minden másképpen lenne. A jól ki
sportolt, a léleknek engedelmeskedő test jobban meg tud birkózni 
a kísértésekkel.

Ha testnevelési órán az izmokat dübörögve feszítő erők felhasz
nálódnak, álékor azokkal ezen kívül nincs komoly baj. Csak azt kapja 
el a pubertás kor komoly veszedelme, aki a testét kíméli a fáradságtól. 
Aki fél a küzdéstől. Tanulmányi szempontból mennyivel értékesebb
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a kiegyensúlyozott testű-lelkű és a pubertáskor tomboló követeléseit 
okosan, a testnevelés által ellensúlyozó kedélyű diák, mint aki 
a titkos sejtések és a titkos aktivitások rabja. Nézzük meg a napfényes 
levegőn sportoló, a testét fáradságnak bátran odaadó diákot, és néz
zük meg a kétes világítású, fülledt levegőjű szobákban, titkos vá
gyakban fetrengő (lelkű) ábrándozó ifjúságot. Ha az ifjúsággal 
megérteti a testnevelő, a tanárkar, hogy az egészséges élet a szabad
ban van, a levegőn, a napfényen, és szabad idejében ideirányítjuk 
az ifjúságot — a magyar jövő képe meg fog változni. Sportokkal 
jól megtört test, a sporttéren jól megfáradt te s t ; kacagva néz szembe 
az ördöggel. Nézzük meg a magyar parasztot, aki látástól-vakulásig 
kapál, kaszál, nézzük meg jól megfáradt te s té t; hol van ebből az 
erotika, hol van ennél a beteges tünet? (Mert nem Móricz Zs. regény
alakjai ám a mérvadók !) Ha a sporttér köti le a fiatal testet, ha a 
fiatal test megérzi a mozgás megejtő örömét, ha a fiatal test érzi 
a napfény és levegő simogató, erőt, frisseséget adó erejét, akkor már 
az a testnevelés eredménye, ez minden szónál, minden prédikációnál 
többet segít. (Nem értem alatta a közös fürdőknek, még felnőtteket is 
zavaró jelenségeit -— ez nem s p o r t!)

Fejlődő korban ez a két legnagyobb probléma. Egészséges 
emésztő szervek és a pubertáskor zavarainak a lehető legkisebbre 
való szorítása. Ebben a munkában pedig a többi tárgyak fölött egye-" 
dűl a testnevelésnek van előjoga. I tt  kapcsolódik bele tehát a test
nevelés az intézet nevelői problémájába. Ezek a hatások, melyeket 
a felületes szemlélő nem vesz észre, oly értékesek, hogy nélküle az 
intézeti nevelés lehetősége nagy mértékben veszít hasznosságából. 
A fizikai életnek a léikére is nyilvánvaló hatása által így lesz az 
intézeti rendszeres testnevelés az ifjúság nevelési ügyének főtényezője, 
így lesz a testnevelés (rendszeres !) komoly segítőtársa az ember
képzésnek. Az emberképzés a testnevelés nélkül csak döcögő és sok 
mellékvágányra tévedő munka.

Ahol komoly, általános és rendszeres testnevelési munka folyik, 
ott ez a nevelői munkát jól megkönnyíti; ahol pedig ez hiányzik : 
ott az emberképzés szekere kátyúból kátyúba döccen.

Debrecen. Somorjai László.

Az Országos Református Tanáregyesület 
X X X . rendes közgyűlése.

Minél zavarosabbak, súlyosabbak az idők, vagy minél fontosabb 
belső kérdések foglalkoztatnak egy egyesületet, annál inkább kor- 
és művelődéstörténeti okmányokká válnak az egyesület közgyűlései
ről szóló feljegyzések és tudósítások. Az elnöki megnyitók, a főelő
adások, a v ita to tt kérdések egy-egy gondolata rávilágít nemcsak 
a tanárság, a közművelődés, köznevelés korszerű fontos kérdéseire,
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hanem a helyes vagy helytelen irányba tévedt korszellem egyes 
jelenségeire is.

Ha külső jelei szerint nem is, belső feszültsége alapján ezt 
a megállapítást lehetett tenni a 35 évvel ezelőtt Karcagon tiszán
túliból országossá alakult Református Tanáregyesület ezévi 30. 
közgyűléséről is, amelyet szept. 25—26. napjain ismét a Nagykunság 
régi székvárosa és a harmadfélszázéves Nagykun-gimnázium szék
helye látott szívesen falai között. A szép, híres nagykun várost 
egész nyáron különös szeretet, melegség és lelkesedés fogta el a nagy
szerű vendégszeretet megbizonyítására és a nagytekintélyű egyesület 
méltó fogadására. Bár az augusztus végére tervezett gyűlés meg
tartását Baltazár püspök halála távolabbi időre kényszerítette ; 
bár az iskolákban a tanítás teljes erővel folyt, és bár a közgyűlést 
nem középponti fekvésű városban ta rto tták  : az ország minden közép
fokú iskolájából mégis 160-nál többen jelentek meg azon. Nagy öröm
mel fogadta a résztvevőket nemcsak a város minden lakosa, hanem 
az ég és időjárás is, mert a régóta tartó  esőtlenséget és nagy port 
jó  eső szüntette meg a nélkül, hogy a kellemes, enyhe nyárvégi hő
mérsékletet lerontotta volna.

A találkozás örömeinek a kifejezése után sűrű kisebb-nagyobb 
csoportok keletkeztek, mindenütt élénken tárgyalva a politikai, 
a világjelenségeket. Sok csoport egy-egy kis igazi módszeres értekez
let, bizalmas kis gyűlés volt, amelyen a legmeghittebb, őszinte, fesz
telen megbeszélések folytak a mindenkit legközelebb érdeklő szak
kérdésekről. De mindenkit foglalkoztatott a tanárság nyugalmát 
nagy mértékben megzavaró Utasítások kérdése is. Este a szakosztá
lyok kebelében folytak előadások, megvitatások a tanítás és nevelés 
korszerű kérdéseiről és feladatairól. Majd ismerkedési vacsora volt, 
amelyen Karcag értelmisége is majdnem teljes számban résztvett, 
közöttük sok szép leány és asszony.

A közgyűlés napján a választmányi ülést istentisztelet követte 
a szép nagy templomban, amelynek belseje nemcsak hatalmas ter
jedelménél, hanem építészetileg is művészi szépségénél fogva meg
érdemli turisták, kirándulók és arrajárók figyelmét. Szombathy 
István lelkész Máté 5, 13—16 alapján: Ti vagytok a földnek savai. . ., 
a köré a gondolat köré fonta imáját, hogy ,,a magyarság, a református 
egyház jövendő vezetői lelkének, szívének a kirfomálásában milyen 
nagy feladat és különösen milyen nagy felelősség vár a tanárságra 
a világnak és világnézetek mai gigászi harcában, a mai rettenetes 
nagy vajúdásban, ez új tohuvabohuban, melynek mindenkit megülő 
sötét homályáról azt sem tudjuk, hogy a virradat derengését-é, 
vagy az éjtszaka leszállását várjuk benne“ .

A tulajdonképpeni közgyűlés 10 órakor kezdődött a városháza 
szép közgyűlési termében. Vitéz dr. Bessenyei Lajos országos elnök 
megnyitó szavai után a megjelentek felállva mély megilletődéssel 
hallgatták az elnök kegyeletes megemlékező szavait: ,,1936 augusztus 
25-én meghalt dr. Baltazár Dezső püspök, a Református Zsinat
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és a Református Egyetemes Konvent egyházi elnöke. Eltávozása 
a magyar kálvinizmus számára pótolhatatlan veszteséget jelent. 
A mi egyesületünk is elvesztette benne pásztorális főfelügyelőjét, 
elvesztette, mint a református tanügynek bölcs és jóságos vezérét 
és kormányzóját, példaadó tiszteletbeli tagját. A veszteség és fájda
lom érzése még mindnyájunkban annyira friss, be nem gyógyult, 
hogy mielőtt a legkisebb lépést is tennők közgyűlésünk munkájá
ban, az őszinte kegyelet néhány pillanatnyi néma felállásra készt, 
hogy így áldozzunk soha el nem múló emlékének, azzal az indítvá
nyommal, hogy emlékezetét közgyűlésünk jegyzőkönyvének első 
pontjában örökítsük meg.“

Az elnöki megnyitót nagy érdeklődés és nagy várakozás előzte 
meg. Az új iskolai törvények és az új Utasítások kérdésében szigorúan 
körvonalozott állásfoglalást, kétségtelen aggodalmak eloszlatását 
várták tőle. A megnyitó valóban erről a kérdésről szólt a következő 
gondolatmenettel : A középiskolák által nevelt nemzeti középosztály 
nélkül egy nemzetnek sem lehet boldog életfennmaradása és virág
zása. Amilyen egy állam középosztálya, olyan az állam, tehát alap
vetően és sorsdöntőén fontos a középiskolák minőségbeli értéke. 
Ezért a 34. évi XI. tc.-kel a magyar köznevelésben megindult messze 
kiható átalakulási folyamat különös figyelmet érdemel. Miután a 
törvénycikkel más időben és helyen foglalkozott, most célkitűzéséből 
csak a magyar nemzeti művelődés szellemét emeli ki, mint amely 
a ma uralkodó világszellemnek, de a természeti világ törvényeinek is 
legjobban megfelel. „Csak a faj állandó és fontos, az egyed múlandó 
és jelentéktelen. így kell lenni az emberi közületekben is.“ Az Euró
pában mindenütt fellelhető hatalmas faji összefogás szellemi moz
galma természetszerűleg jelenik meg nálunk is, ha nem is a pártpoli
tika terén, hanem igazi formájában a köznevelés eszményi célja gya
nánt. E hatalmas és döntő jelentőségű változás értékét azonban 
csak megfelelő gyakorlati végrehajtás adhatja meg.

Még lényegesebb az 1935 : VI. te. és az annak végrehajtására 
vonatkozó Utasítások megjelenése. Hiba volna ezt pusztán admini
sztrációs szemszögből tekinteni, mert az az egész magyar köznevelést 
a legalsótól a tetőpontig egy szerves összefüggő szellemi egységbe 
összefoglaló szervezet és alkotás, amely jövő sorsunk szebbé, jobbá 
alakítása végett szükséges egységes népiélek megteremtését van 
hivatva munkálni.

A magyar református tanárságot azonban közelebbről az érdekli, 
hogy a református tanügy hogy illeszkedhetik bele ebbe az átalaku
lásba? Az Egyetemes Konvent által folyamatba te tt lépések követ
keztében egyfelől lis sub iudice est, másfelől pedig az ő itt adott 
egyéni véleménye kizárólagosságra és csalhatatlanságra jogot nem 
tart. Véleménye szerint a református egyház önkormányzatának 
szempontjából az új törvény több rendelkezése a múlthoz képest 
haladást jelent. Ezeket felsorolva különösen magasra értékeli az 
egyházi hatóságok alá tartozó középiskolákban önálló tanterv
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készíttetésének a szabadságát, amelynek becikkelyezéséért ő maga is 
harcolt. Nem látja aggodalmasnak a törvénynek az államsegély 
kérésére és elfogadására vonatkozó rendelkezéseit, illetőleg a VKM 
és a fenntartó hatóság között létrejött szerződést sem, melyből 

- esetleg — következhetnék az állami tanterv kötelező bevezet- 
tetése.

A fontos elvi jelentőségű tényeken túl azonban, a részletek 
terén, az autonómia szempontjából némi aggodalommal nézhetünk 
a jövő elé. (Ebből a szempontból különösen kiemeli a 34. évi XI. te.
2. § 2., 8. § 1., 2., 9. §, a 35. évi VI. te. 8., 9., 10., továbbá a 49., 50., 
52., 53., 54. §§-ait és pontjait.) Elismeri, hogy ezekkel kapcsolatban 
minden a végrehajtástól függ. Megértő, tapintatos és hozzáértő 
hatóságok kezében azok a rendelkezések semmiféle veszedelmet 
nem jelentenek, ellenben erőszakos és avatatlan tényezők e rendel
kezéseket súlyos visszaélésekre használhatják fel.

A másik kérdésre, hogy mit jelentenek az új törvények a köz
nevelés által elérendő cél szempontjából, nem nehéz megnyugtató 
feleletet adni. A köznevelés terén elérendő magasabb és azzal szerves 
összefüggésben álló egység, valamint a főfeladatot alkotó nemzet- 
nevelés olyan eszmények, amelyeknek szolgálása, ápolása a magyar 
református iskoláknak és tanügynek születésük óta vezércsillaga volt. 
A magasabbrendű fajiság védelme kulturális irányelve volt, amire 
mindig büszkén, önérzettel lehet hivatkozni. Ez irányelv céltudatos 
megvalósításáért sokat szenvedtek iskoláink, de a forgandó szerencse 
változásai és megpróbáltatásai között hűségesen kitarto ttak  ez eszmé
nyek mellett. Ki fognak tartani ezután is, csak lelkiismereti szabad
ságuk féltve őrzött kincsét ne veszélyeztesse senki és semmi.

Ezután az elnök az egyesület tisztes szokásainak és hagyomá
nyainak eleget téve, üdvözölte a közművelődési és közigazgatási 
hatóságok és intézmények képviselőit, akik a közgyűlésen megjelenve 
az. egyesület munkáját figyelemmel kísérték. Ott voltak Szentpéteri 
Kun Béla az EK, Kőrössy László és Szeőke Zoltán a VKM, Tankó 
Béla a Tisza István Tud.-egyetem, Madai Gyula és Német József 
az OKTE, Bemport Elek az Orsz. Ev. Tanáregyesület, Ormós Lajos 
és Nagy Lajos az Orsz. Református Tanítóegyesület, Kuszka István 
gondnok a Heves-Nagykunsági Egyházmegye, Hajnal István polgár- 
mester Karcag város és szentesi Tóth Kálmán főgondnok a karcagi 
egyház képviseletében.

Az üdvözlések során Kun Béla rám utatott arra, hogy abban az 
érdekkomplexumban, amely a tanár és iskola javát szolgálja, amelyet 
az EK-nek épúgy kötelessége előbbvinni, mint a Tanáregyesületnek, 
régebben inkább a tanárok, most inkább az egyház szempontjai 
állanak előtérben. Mert bár még van ma is sok jogos tanári érdek 
kielégítetlen, az utolsó harminc év, különösen a nemállami tanárok 
helyzetét illetően, jelentékeny elöhaladást jelent. A tanárok szociális 
Ónsegélyezése terén pedig éppen ez az egyesület a vezetőséggel és 
a tagok támogatásával sok értékes és közhasznú intézményt hozott
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létre, s mindezekben az EK tőle telhető nagy buzgósággal, őszinte 
igyekezettel és komoly szeretettel állott a tanárok ügye mellett. — 
Az egyház akár gazdasági, akár jogi helyzetét illetőleg azonban 
a harminc év előtti állapot kedvezőbb volt. Ma az egyház tagjainak 
a teljesítőképessége leromlott és a közoktatásügy európai színvonalra 
emelkedésével előállott súlyos feladatok teljesítésére kevésbbé alkal
mas. De a teljesítő képességgel egyenlően vagy jobban hanyatlott 
a teljesítő készség. A nagy adományok, nagy hagyományok ma el
vétve jelentkeznek, s azok tevőinek utódai még az adót is csak 
kényszerítésre fizetik meg. így az önkormányzat elfakul, sok tekin
tetben éppen az iskola elerőtlenedése következtében. Nem az elnöki 
megnyitóval vitába szállás céljából, csak mint a maga véleményét 
említi meg, hogy közoktatásügyünk egészét tekintve az új közoktatási 
törvény az egyház önkormányzatát kétségtelenül jelentékenyen 
korlátozza. Az állam, mint a pénz nagy részét adó gazda, a maga szem
pontjából jogosan szabja meg parancsait azokkal az intézményekkel 
szemben is, amelyek évszázadokon keresztül, igen sokszor nagyon 
szegényesen, de mindig eredményesen, igen sokszor súlyos terhek 
alatt vergődve és végső erejét megfeszítve szabadon szolgálták 
a nemzet kultúráját. Az egyház pedig, amely most az államnak sok
szoros anyagi támogatását élvezi, nem egy esetben kénytelen a régi 
független szegénységet visszasírni. Súlyos bűnnek tartja az ellentétek 
keresgélését, de a szabadságot védelmezni nemcsak harci riadóval 
lehet, hanem állandó vigyázással és folytonos résenállással is. Az 
iskolai élet terén ez a tanárok és tanítók feladata.

Madai Gyula az ő üdvözlő szavaiban arra hivatkozott, hogy 
a református tanárságra, amely a nagy eszmények, a szabadság, 
az erkölcsi és nemzeti gondolatok örök szentsége mellett mindig 
hűségesen k itarto tt és helytállott, a világnézetek világraszóló harcá
ban, mikor piros lángnyelvek csapkodnak fel mindenfelé, a nemzet- 
nevelés rendkívül fontos nagy frontszakaszán külön nagyjelentőségű 
nemzeti munka vár.

A többi üdvözlés elhangzása és a Hóman Bálint miniszternek 
küldendő üdvözlő távirat szövegének az elfogadása után Nagy Miklós 
napirend előtti felszólalás jogán szóvátette az új iskolai törvényeket 
és utasításokat. Elismerve azok kétségtelen nemes szándékait és 
céljait, kifejezést adott annak a megzavart lelkiállapotnak és feszült
ségnek, a református iskolázás önkormányzatát fenyegető korlátozá
sok és a mindenesetre helyteleníthető egyformásító törekvések miatt 
feltámadt komoly aggodalmaknak, amelyeket az új törvények és 
utasítások a református tanárság lelkében előidéztek. A felszólalás 
nyomán tám adt elég heves vitának, amelynek folyamán az elnökön 
kívül Kun Béla, Papp Ferenc, Gaál László szóltak a kérdés tárgyi 
és formai szempontjaihoz, eredménye az a szótöbbséggel elfogadott 
határozat lett, hogy a közgyűlés a súlyos kérdésekben való állás- 
foglalás céljából felhívta a választmányt két hónap múlva rendkívüli 
választmányi ülés tartására s a tanári karokat arra, hogy a központi

3



370  Kónya Sándor : Az Országos Református Tanáregyesület XXX.  közgyűlése.

igazgatósághoz küldjék be a szóban forgó kérdésekre vonatkozó meg
jegyzéseiket.

Dr. Harsányt István előadása következett ezután ,,Az irodalom- 
tanítás megalapozása a középiskolák alsó osztályaiban“ címen. 
„Az irodalomtanítás ne tan legyen, hanem olvasmány ; ne történet
tudomány-paródia, hanem történetileg magyar ízlésre és irodalmi 
fogékonyságra neveljen.“ (Horváth János.) Hogy ezt elérhessük, már 
kezdettől fogva tudatosítani kell a szerzőséget. Ne elkülönített olvas
mányokat, hanem költői oeuvre-ök egymással összefüggő darabjait 
olvastassunk. Ennek a biztosítására, az összefüggés megteremtésére 
ajánlatos irodalomtörténeti füzetek használata, amelyekben a 
tanulók maguk csoportosítják az egyes szerzőkről, műveikről szerzett 
tudásanyagot. Fontos az író személyének közelvitele a gyermekhez, 
hogy így érdeklődése fölébredjen iránta.

Az irodalom megéreztetése, átéletése érdekében már korán 
meg kell kezdenünk a stíluskülönbségek felismertetését. E cél el
érésére ajánlatos különböző stílusjátékok rendezése. Az önképzés 
vágyának a felébresztése, az alkotás megkedveltetése is nagyon 
fontos, már az alsó osztályokban. A III. osztálytól kezdve meg kell 
kezdeni egyes írók részletesebb tanulmányoztatását az önként 
jelentkezőkkel. A IV—VI. osztályok az irodalmi és esztétikai tanítás 
tulajdonképpeni előkészítői. Fontos feladat itt a szóban és írásban 
történő önkifejezés tökéletesítése.

Ezen a fokon kezdetét veszi az összpontosított élményítés 
munkája. Különböző írókat, irodalmi jelenségeket helyezünk az 
érdeklődés középpontjába, s igyekszünk azokat valódi élményekké 
fokozni. Példákat sorol fel az élményítésre. Az eredményes irodalom- 
tanítás egyik legfontosabb szükséglete egy diákkönyvtár megterem
tése, amit minden tanulónak meg kellene szereznie.

Dr. Csinády Gero karcagi református gimnáziumi tanár „Pedagó
giai törekvések és tanulságok“ c. tanulmányában a nemzeti és a vallá
sos nevelés korszerű feladataira m utatott rá. Az Értesítők adatai 
alapján végigvizsgálta a református intézetek ilyenirányú munkássá
gát. Azok alapján, másfelől pedig mint a kor által is követelt égető 
kérdések megoldását, sürgette a nemzeti nevelés terén a föld- és 
népismeret elmélyítését (egyik szakértekezleten a történelemtanárok 
is hasonló feladatok megoldását kívánták), a megszállott területek 
magyarjaival benső lelki kapcsolat megteremtését. Szerinte fokozot
tabb eredményeket ezen a területen egyfelől az iskolai kirándulások 
tervszerű rendezésétől, az osztálykirándulási rendszer általános 
bevezetésétől és az anyagi nehézségek elhárításától, másfelől az ön
képzőkörök megújulásától várhatunk. Ajánlja, hogy az önképzőkör 
munkarendjébe iktassanak be állandó műsorszámokat. Ilyenek lenné
nek a többek között : aktualitások, magyar értékek, megszállt terü
leti híradó s hasonlók.

A vallásos nevelés eredményesebbé tételét és a hitélet mélyítését 
a tanórák emelkedett szellemétől, a tanárok egyéni példaadásától,
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az ifjúsági istentiszteletek és a bibliakörök munkájától reméli. Meg
rajzolja a református tanár ideális képét. A legalsóbb osztályok 
tanulói számára az istentiszteleten való részvétel helyett vasárnapi 
iskolát ajánl ott, ahol az intézmény még nincs megszervezve. A biblia
körök főfeladatául a Biblia tanulmányozásán kívül az egyéni ráhatást, 
lélekápolást, tanya- és falumissziós munkában való részvételt jelöli 
meg.

Az előadások után — mint ez már rendes szokás — a főjegyző, 
pénztáros évi jelentései, és a szakosztályok jelentései és javaslatai 
egészítették ki azt a képet, amely a Tanáregyesület egyévi működését, 
jövendő terveit ez évben is gazdag változatosságban mutatta be.

Félkettőkor mintegy 180 terítékkel közebéd volt a minden 
vendég által elismert szépségű és nagyságú Kultúrpalotában. A kar
cagiak büszkék lehetnek rá s ha — am int nem kis mellékgondolattal 
említették — sokba került is, Karcag szépségének egyik nem jelen
téktelen tényezője, művelődési lehetőségeinek igen számottevő 
helye és eszköze. Az ebéden mondott felköszöntők lelkessége, emelő 
gondolatai vagy vidám ötletessége és szellemessége, az egymás mel
lett ülők kedélyes beszélgetése vagy vitái, amelyekben a tanár most 
sem tagadhatta meg pedagógiai kérdések tárgyalásába mindig szerel
mes tanári mivoltát, a karcagi hévvizű strandfürdőre te tt kirándulás, 
este az o tt maradottaknak az elmaradhatatlan „birkatest“ tette 
változatossá és emlékezetessé a gyűlés napjait.

Budapest. Kónya Sándor.

M E G JE G Y Z É S E K

A görög tanítás betetőzése.

Legújabb görög tantervűnk igen sok helyes újítást hozott, és azokkal 
a kisebb módosításokkal, melyeket Szemlénk 1935. évi 5. számában aján
lottam és amelyeket iskoláinkban azóta követünk is — jól használható. 
Legszükségesebb közülük az Ilias és az Odysseia olvasási sorrendjének fel
cserélése és Platon Kriton-jának megmentése. Kívánatos lett volna a tanterv
ben felvett egyházatyák olvastatása is, de ez csak írott malaszt maradt, 
tankönyv sem készült hozzá. Nem is lett volna jó belőlük sokat olvastatni, 
mindössze némi ízelítőt. Ma a VIII. osztály anyaga úgyis csupa bölcsészeti 
próza, államelmélet. A művészettörténet közbeiktatásával szoktam válto
zatossá tenni.

A philologia azonban sem nem csupán nyelvtudomány, sem nem csupán 
irodalom (lévén), hanem egy nép szellemi világának minél többoldalú és 
folytatólagos bemutatása. Nem lehet hát érdektelen egy ókori nép lelki
világának megismertetése kapcsán annak későbbi sorsára is ügyet vetni. 
A latin tanulás magasabb fokán érdekes megjegyzéseket lehet tenni a mai 
latin nyelvek és népek életére, amik csak igazolhatják, mennyire igaz az, 
hogy belőle sarjadt Európa művelődése.

Nem ilyen könnyű, mert kevésbbé ismerős a mai görög nyelv és nép 
élete. Már a tantervben is előírt újszövetségi szöveg olvasásánál alkalom 
nyílik az újgörög nyelvre pillantást vetni. Egyházi nyelvünk némely görög
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bői vett szavainknak úgy is újgörögös alakját mutatja (evangyéliom, angyal, 
Gyárfás, ruha). Bekapcsolódik azonban a görögség más téren is nemzetünk 
életébe. A XVIII. században a magyar kereskedelem görögök kezében volt. 
Kisújszálláson a mindennapi beszédben „görög“ nem népet, hanem foglal
kozást : kereskedőt, boltost jelent. Az ország különböző városaiban a meg
telepedett görög kereskedő családok vagyonukkal nagy szerepet játszottak. 
Kezdték azon, hogy hatalmas templomokat építtettek, s az egyházközség 
életét tekintélyes ingatlan és ingó vagyonnal alapozták meg. Ma legtöbb egyház- 
községüknek csak temploma áll, hívei alig vannak (Pest, Eger, Karcag, 
Kecskemét, Miskolc, Szentes, Tokaj stb.). Némelyikbe már oláh, vagy rác 
pópa ült bele.

Az újkori görögök jótékonysága jelentős eredményeket mutathat fel. 
Az anyaország múzeumai és egyéb közcélú intézményei nagy részben kül
földre szakadt hazafiak ajándékai. Akárcsak a Perikies korabeli leiturgiák : 
kevesek hoznak áldozatokat ezrekért. Nem úgy, mint nálunk... Egy görög 
ember, Bállá Athanáz nagy összegeket hagy a debreceni Kollégiumnak is a 
XVIII. század végén, amelynek kamatait a XIX. század vége felé oláh jogá
szoknak osztogatja az alap céljait félreértő egyházkerület. Haris Pál buda
pesti görög konzul tekintélyes vagyonát részben görögországi, részben itteni 
kulturális célokra adta át a magyar közoktatási kormány kezébe. Utóbbi 
években az ő pénzén jártak Görögországban tanulmányúton magyar tanárok.

Néhány éve egyik felső osztályomban gyűjtést rendeztünk a földrengés- 
sújtottá Korinthos javára. Másik héten olvashatták növendékeim a görög 
konzul írógépen írott görögnyelvű köszönő sorait.

Néha egy-egy görög újságot is bemutattam az osztálynak.
Nem mindennapi élménye volt a tavalyi tanulmányi kiránduláson VIII. 

osztályos tanítványaimnak — akik közül az intézet Horatius-ünnepélyén 
immár harmadszor sikerült Antigonét eredeti nyelven előadatnunk —, mikor 
az egri görög templom temetőkertjében a fűbe lehasalva betűzték a mohos 
sírköveken a görög feliratokat.

Az élettel kapcsolatos hasonló tények és adatok kellő helyen való fel- 
használásával érdekesebbé, vonzóbbá és eredményesebbé tehető a görög óra, 
mint a legmódszeresebb és tervekre kidolgozott, de mindig újra kezdődő 
nyelvtan- és irodalomtörténet-tanítással.

Szeremley Béla. II.

II. Hr. l'rőhlc Károly, soproni egyetemi tanár Evangélikus tanárképzés
című cikke, mely a Keresztyén Igazság szeptemberi számában jelent meg, 
méltán érdekelheti egész evangélikus közvéleményünket, de főleg a tanár
ságot.

A szerző középiskoláinkban sajnálattal látja a világi szellem uralkodását, 
s így ír: az iskola „egyházi jellege nem egyéb hamis cégérnél, melyet jobb, ha 
minél előbb eltávolítunk“. A baj oka az, hogy alig vannak már teológiát is 
végzett tanáraink, a szabadgondolkodó liberalizmus hatása alatt világias 
kultúra hirdetőivé lettek az iskolák, mit az államsegélyek folytán átvett 
állami tanterv is elősegít. Szerinte a nevelőket kell nevelnie az egyháznak, 
hogy iskolái újra visszakapják régi evangélikus szellemüket. Javaslata, 
melynek megtételében hivatkozik az állam által tervezett szünidei tanfolya
mokra — következő : állítson az egyház tanárai és jelöltjei részére szünidei 
tanfolyamokat, melyek munkatervében helyet talál mindaz, „amit evan
gélikus tanárképzés szempontjából szükségesnek tartunk“ . Fel is sorolja a 
következőket : egyházunk tanításainak alapvonalaiban való ismertetése, 
bevezetés a Szentírásba, a keresztyénség történetének áttekintése, ev. nevelés
tan és hivatás-etika, a hitvédelem fő kérdései, a jelenkor szellemi harcaiban 
való tájékoztatás az evangélium nézőpontjából, a történeti átértékelés 
megvilágítása, különböző középiskolai szaktárgykörök evangyéliumi szellem
ben való feldolgozása stb. S hogy ezeknek a tanfolyamoknak igazán meg-
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legyen az eredménye, kötelezővé kellene tenni bizonyos korhatárig minden 
evangélikus iskolában tanító tanárra nézve, a nem véglegesítetteknél a végle
gesítést ennek hallgatásától kellene függővé tenni, végül pályázatok elbírálásá
nál végzőinek előnyt adni.

Ehhez a fontos kérdéshez hozzá kell szólnia az evangélikus tanárságnak. 
Mi a sok értékes gondolatot tartalmazó cikkre a figyelmet fel kívántuk hívni. 
Annyit azonban már most meg kell jegyeznünk, hogy egyházunknak a múlt
ban is joga lett volna, s most fokozottan joga, de kötelessége is középiskolái 
részére evangélikus tanterv szerkesztése. Reméljük, Prőhle Károly cikke ennek 
Is propagandát csinál majd. b. d.

BELFÖ LD I ÉS K Ü LFÖ LD I LA PSZEM LE 1

A „Jövő l tjain“ jubileumi száma.

A „Jövő Útjain“ megindulásának tizedik évfordulóját ünneplő jubileumi 
szám, több mint egy folyóirat történetének egyszerű összefoglalása. Ez a 
szám keresztmetszete mindazoknak a problémáknak, melyek a magyar- 
országi gyermeknevelés utolsó tíz évének hajtóerői voltak.

Ezen a nagyvonalú keresztmetszeten át bontakozik ki az „Üj Nevelés 
Ligája“ magyar lapjának egész_ szellemi története. Négv tényező jellemzi 
azt a felfogást, amin a „Jövő Útjain“ tudományos beállítottsága alapszik :

1. Hogy a gyermeklélektan és a didaktika a nevelői és oktatói gyakor
latban elválaszthatatlan egységet alkotnak.

2. Hogy az egymással látszólag szembenálló módszerek a legtöbbször 
nem ellentétesek, hanem csak különbözők ; nem küszöbölik ki egymást, hanem 
problémaköreik és megoldásaik különféleségeivel gazdagítják a nevelés- 
tudományt.

3. Hogy a neveléstudománynak sajátos magyar feladatai vannak, melyek
nek a külföldi eredmények csak kiindulópontjai lehetnek, de nem megoldásai.

4. Hogy a neveléstudomány és a gyermeklélektan minden spekulatív 
lépése elválaszthatatlanul összefügg a pedagógiai gyakorlat legapróbb nehéz
ségeivel is.

Ezt a széles látókörű, termékeny felfogást tükrözi vissza a jubileumi 
szám egész beosztása, mely a gazdag anyagot négy nagy csoportba osztja a 
lélektan, a pedagógia, az iskolaszervezés és a szociális munka problémáinak 
megfelelően.

A magyar pszichológia tíz évének fejlődése elsősorban Ranschburg 
professzor nagy átfogó cikkén át bontakozik ki, mely a lélektan és a pedagógia 
tudományos összefüggéseit tárja elénk. A mélylélektan pedagógiai vonatkozá
sait M áday István  és Lévyné F. Kata  cikkei ismertetik. A kísérleti lélektan 
magyarországi elterjedéséről Hurkai Schiller Pál  számol be. Dr. Schmell 
János,  a Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet igazgató-főorvosa a gyer
mekpszichológia sajátos feladatairól adott intervjút.

A pedagógiai kísérletezés tíz évének szentelt második részben három 
úttörő kísérlet eredményeinek beszámolóját kapjuk : az Üj Iskola, a Családi 
Iskola és a Montessori-mozgalom fejlődését.

A közoktatásügyi és iskolaszervezési cikkek közül különösen érdekes 
Nagy Miklós,  a szeghalmi Péter András r. g. igazgatójának a középiskolákról 
és Szenes Adolfnak  a polgári iskolák reformjáról írt cikke. Karnis Gyula  
nyilatkozata az egyetem és a munkaiskolák kérdéséről szól. Az utódállamok 
magyar pedagógiai mozgalmait Kemény Gábor és N ánay Béla cikkei foglal
ják össze.
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A nagy és gazdag tartalomnak I m r e  S á n d o r  bevezetője és N e m e s  M á r t a  
befejező cikke adnak egységes keretet.

Nemes Márta és Balogh Mária folyóiratának ünnepi száma a pszicho
lógia és a pedagógia minden munkásához szól, mutatva egy úttörő generáció 
eredményeit és megjelölve azokat a területeket, melyeken a gyermeknevelés 
új magyarországi generációjára a legfontosabb feladatok várnak.

M é r e i  F e r e n c .

Fizikai-kémiai didaktikai lap VI. évfolyam. 1935—36. tanév. Szerkeszti : 
Porcsalmy Zoltán, Üjpest, leánylíceum. Megjelenik negyedévenként. Előfize
tési ára egy évre 5 P.

L o c k a  L a jo s  : ,,A kémia tanításának története.“ című nagyszabású mun
kájának további folytatását kapjuk ebben az évfolyamban is. Most is ki kell 
emelnünk ennek a kiváló munkának minden részletre kiterjedő pontosságát. 
Ebben az évfolyamban az 1871-es tanterv kerül tárgyalásra. Ismerteti számos 
bírálatát és rámutat az elégedetlenség főokaira. Részletezi az 1879. évi tan
tervet és az 1883. évi XXX. te. előkészítő munkáit, melyek Trefort vezetésé
vel folytak. Ilyen az 1872-es törvényjavaslat, az 1873-as Trefort által össze
hívott bizottság tantervezete, az Országos Közoktatási Tanácsnak 1874-es 
tervezete, a Középiskolai Tanáregylet 1875-ös és Trefort elnökletével dolgozó 
minisztériumi bizottság 1878-as tervezete.

I .  fü z e t .  E r d e y — G r ú z  T ib o r  a nehéz hidrogén kémiai sajátságait és vegyü- 
leteit kutatja. A kémiai sajátságok különbözőségeinek főoka a két hidrogén- 
irotop vegyületei nullpontenergiájának, az atómsúlyok különbözősége és ezek 
kicsi abszolút értéke. Táblázatban közli a nehéz víz fizikai sajátosságait, elő
fordulását, biológiai hatását, és ismerteti a nehéz hidrogén egyéb vegyületeit. 
D r .  S e t é n y i  P á l  a tértöltésű áramok törvényeit vezeti le. Megszívlelendő B o r o s s  
I s t v á n  cikke. Szerinte túlkeveset szemléltetnek az elemekből, épp ezért elem- 
gyüjtemény beszerzésére ad nagyon hasznos útmutatást. P o r c s a lm y  Z o l tá n  
tanulói gyakorlatokra nagyon alkalmas módszert ajánl folyadékok törés
mutatójának meghatározására. A szokásos párhuzamos falú üvegedény helyett 
kristályozó üvegcsészét használ a méréshez. B a lá z s  P i r i  L a jo s  kémiai munka
órák bevezetéséhez szól hozzá, egy ilyen órának, melynek tárgya : „Az agyag 
és szerepe a termőtalajban“ volt, teljes kidolgozását adja. Ezeken az érte
kezéseken kívül még a math, és fiz. szakosztály üléseinek ismertetését találjuk 
és mint kisebb közleményt R e g ő s  J ó z s e f  a munkáltató-oktatás eredményes
ségét kutató vizsgálatait és B a l y i  K á r o l y  statisztikáját a középiskolákban 
folyó fiz. gyakorlatokról és munkaoktatásról.

I I .  fü z e t .  D r .  M é r c y  K á l m á n  dr. Buchböck Gusztávról írt értékes szép 
nekrológot. Rövid életrajz után munkáit méltatja, legrészletesebben munkás
ságának legkimagaslóbb eredményét, a relatív ionhidratácio kvantitatív ki
mutatásáról szóló értekezését. Megemlékszik róla, mint kiváló tanárról, tudós
ról, ritka kivételes egyéniségéről. Tudományos szempontból igen értékes 
R e n n e r  J á n o s  értekezése az elektronoptika alapelveiről és az elektronmikrosz
kópról. Az elektron- és fotonoptika közti egyezést és különbséget tárgyalja, 
ismerteti az elektronoptika lencséit, az elektronokat szolgáltató forrásokat, 
elektronmikroszkóp szerkezetét, ennek nagyításviszonyait és felbontóképes
ségét, végül a tömegspektrografia elveit. Nagy idevágó irodalmat említ fel. 
D r .  C s a d a  I m r e  leírt készülékével az Ingenhouss-féle kísérletet óhajtja helyet
tesíteni, összeállításával csakugyan a testek hővezetőképességét s nem a hő
mérséklet vezetőképességét hasonlítjuk össze. B o d ó c s  I s tv á n  a párhuzamos 
kapcsolású áramforrások energia-viszonyait kutatja pontos mat. alapon. 
ö v e g e s  J ó z s e f  ügyes, röviden elintézhető kísérleteket ír le, melyek megvilágít
ják a hálózati rádiók szűrőköreinek és a kiegyenlítő kondenzátorok működését. 
J a lo v e c z k y  P é te r  kitűnően használható egyszerű olcsó házikészítésű mérleget, 
E r c s e y  J a k a b  hangtani tanulói gyakorlatokat, R o h o n c z i  M ó r  lengő mágnesek 
csillapodására vonatkozó kísérleteket ír le.
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I I I .  fü z e t .  D r .  Z e c h m e is le r  L á s z ló  egyetemi ny. r. tanárnak néhány érdekes 
észrevétele van. Híve az önálló kísérletezésnek, gyakorlatoknak, kísérleteknél 
tanulók is bevonandók, és tanácsot ad, hogy lehet a nem-sikerült kísérlet 
kérdését pedagógiailag ügyesen megoldani. P é c h  A la d á r  a szabadesés közép
iskolai tárgyalását tartalmasabbá teszi azáltal, hogy rámutat Aristoteles és 
Galilei kutatásmódjára, és így megvilágítja utóbbinak nagy jelentőségét. 
V i té z  F r a k n ó i j  J ó z s e f  a középiskolai fizikában használatos analógiákat és azokat 
a tüneményeket gyűjti össze, amelyekhez egyszerű mechanikai modellekre 
van szükség. Pl. lejtőnesés és szabadesés analógia, hullámgépek, elektromos 
kapacitás, áramlás fogalmának bevezetéséhez szükséges analógiák. Külön
böző készülék-modellelcet használhatunk a billenő rezgések, az állóhullámok 
és rezonancia jelenség, elektroncső tanításánál, de van a gázok kinetikus elmé
letének szemléltetésére is. D r .  S o ó s  S á n d o r  egyszerű eljárást ír le álló hullá
mok keltése függélyes lánccal. D r .  C a v a l lo n i  F e re n c  a csillagászat gyakorlati 
tanítását óhajtja intenzívebbé tenni. Történhetik ez a tanulók személyes meg
figyelése alapján, rokon-tárgyak körében csillagászatra való utalással, VII. és 
VIII. osztályosokkal rendezendő esti kirándulásokkal. Ö v e g e s  J ó z s e f  néhány 
kísérletet ír le az induktor transzformátorról, C sa d a  I m r e  egyszerű áramfor
dítót, S tr a s s e r  B e n n ö  a másodpercre vonatkozó számításokat ad.

I V .  fü z e t .  F e r e n c z i  Z o l tá n  ,,Az indukció tanítása a középiskolában“ c. 
értekezésében a ballisztikus galvanométert és a Neumann-féle törvény kísér
leti igazolását tárgyalja. H o le n d a  B a r n a b á s  a levegő ellenállásáról és örvény- 
mozgásáról ír. D r .  S o ó s  S á n d o r  nagyon ügyes modellkísérletet mutat be a 
sugártörés jelenségekre. Két, közös tengelyre szerelt kerékkel mutatható be 
a sugártörés prizmán, lencsén. Fénysugarak útját a kettős kerék mozgása, az 
idegen anyagot bársonyfelület adja. A munkáltató fizikai oktatás kérdéséhez 
ezúttal E lle tő  Ö d ö n  szól hozzá. Beszámol személyes tapasztalatairól, sok 
őszinte és új megjegyzése van, közli a tanulók véleményét a módszerről és 
mindezekből leszűri a végső eredményt. Nagyon tanulságos lett volna az 
iskolájában megtartott összes munkaóra legalább rövid leirata a hozzávaló 
eszközök megjelölésével. M a s s z i  F e r e n c  az elektromos erővonalak térbeli 
szemléltetésére, B a l t j i  K á r o l y  a Toricelli cső megtöltésére ad jó tanácsot.

Monatsehrift für höhere Schulen. 1935, 5—6. füzet ; 1936, 1—3. füzet.
A németországi politikai viszonyok átalakulása új szempontokat jutta

tott érvényre a tanítás anyagának megválogatásában is. Innen van az, hogy 
a német pedagógiai folyóiratok jóval nagyobb teret szánnak a tanítás anya
gának, mint a módszer kérdéseinek. Ismételten találkozunk bennük azután 
olyan tanulmányokkal is, melyek az új politikai gondolatokat értelmezik, 
így mindjárt a M o n a ts c h r i f t  1935-ös évfolyamának két utolsó füzetét is egy 
ilyen irányú értekezés vezeti be H e r m a n n  S c h w a r tz tó i ,  mely bölcseleti alapon 
kívánja igazolni a nemzeti szocializmus tanítását a „ V o l k s t u m “  fogalmáról.

E tanulmányt az 5. füzetben egy R a a b e r ó l  szóló cikk követi, mely e regény
írót a műveiben megnyilvánuló népiélek szempontjából méltatja, s nagyobb 
teret kíván számára az iskolában. Egyébként e füzetben a matematika taní
tására vonatkozó közleményeket találunk. így külön tanulmányok foglalkoz
nak a matematikai tanítás anyagával és módszerével, a felsőfokú mennyiség- 
tani tanítással, a matematika és a gondolkodás összefüggésével, a számtan
nak az élettel való kapcsolatával s a matematika és fizika viszonyával. Széle- 
sebbkörű érdeklődésre is tarthat számot W . L ie tz m a n n  cikke, amely azt a kér
dést tárgyalja, milyen általános nevelési értékei vannak a matematika tanítá
sának. így többek között kimutatja, hogy a térszemlélet kifejlesztése révén 
a biológiai, geológiai, művészettörténeti és földrajzi ismereteket is alaposabbá 
teszi. Határozottsága folytán előmozdítja a jellemképzést is.

A 6. füzet főkérdése : az egész népet minden tekintetben magábafoglaló 
német néptudomány ( „ V o lk s tu m s k u n d e “ ) és iskolai szerepe. M . H .  B o e h m  
történeti áttekintése után e tudomány fogalmát és feladatait K .  C . v .  L o esch
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ismerteti, az ezután következő cikkek pedig főkép a földrajztanítás szem
pontjából foglalkoznak a kérdéssel, kiemelve azt a szoros kapcsolatot, amely 
talaj, éghajlat és lakosság között mindenkor észlelhető.

Általánosabb érdeklődést keltő tárggyal foglalkozik az 1936. évfolyam 
1. számának első cikke. G e rh a rd  B u d d e  az „általános m űveltségire való kép
zést teszi vizsgálat tárgyává történeti és kritikai szempontból. Kimutatja, 
hogy a középiskolai tanításnak e fontos gondolata először az új humanisz
tikus gimnázium megalapítóinál található meg, noha éppen ennek az iránynak 
legfőbb képviselői (így Humboldt Vilmos) egyébként az egyéni képzés hívei 
voltak. Az új porosz gimnázium tantervére nagy hatása volt Schleiermacher- 
nek, aki már egész határozottsággal általános érdekek (állam, egyház) szolgá
latába állítja a nevelést, de e mellett az egyéni nevelés szempontjait is érvé- 
nyesíthetőknek tartja. Áz általános képzettség elve később még jobban ki
domborodik Schulze tantervében, mely már Hegel hatását mutatja. A szerző 
ezután kimutatja, hogy az egyéni nevelés hívei újabb időkben sem tudták 
nézeteiket diadalra juttatni, s a „Führerprinzip“-nek megfelelően azt kívánja, 
hogy a tanításnál ezentúl nagyobb figyelmet fordítsanak az egyéniségre. 
A füzet további cikkei sorában W ilh e lm  D o b b e k  a königsbergi pedagógiai 
szeminárium munkatervét ismerteti, K a r i  B u c h h o ltz  a német őstörténet újabb 
eredményeiről nyújt áttekintést, W a lth e r  B e y e r  pedig rámutat a stockholmi 
tankönyvügyi világkonferenciának arra a megállapítására, hogy a francia és 
belga tankönyvek Németországról igen sok valótlanságot írnak, a német tan
könyvek ezt azonban nem viszonozzák. A füzet végén F . A b é e  cikke a tanulók 
kicserélésének kérdésével foglalkozik nemzetpolitikai szempontból.

A 2. füzet vezető helyen közölt tanulmányának (szerzője P a u l  B o n n e r 
s h e i m )  egyik főkérdése ma szintén főkép Németországban időszerű. Ugyanis 
annak a fontosságát hangoztatja, hogy az iskola kötelessége bizonyos világ
nézet tanítása is. A liberális irányzat hajlandó volt ezt tagadni. Pedig volta
képpen minden tárgyban világnézeti anyag is rejlik, s éppen ezért az iskolára 
e tekintetben bizonyos felelősség is hárul. Ezután a szerző a biológia tanítá
sával foglalkozik e szempontból kiemelve az átörökléstan és a faji kérdések 
jelentőségét. A füzet további cikkei sorából kiemelhető W a lth e r  Z o r n e ,  amely 
arra a kérdésre keres feleletet, mikép készítheti elő a vidéki iskolaotthon 
intézménye a Németországban kötelezővé vált munkaszolgálatot. A bajtársi 
érzület kimélyítése, kötelességtudásra, engedelmességre, az önzetlen munka 
szeretetére való szoktatás kerülhet itt főkép szóba. Felfogása szerint 14 éves 
korától kezdve minden középiskolai tanulónak évente legalább 3—4 hetet 
kellene vidéki iskolaotthonokban töltenie. H u g o  L is c h e w s k i  a jénai úgyneve
zett „egyetemi iskola“ reformjait ismerteti. E reformok a jénai egyetem peda
gógia tanárának, P e te r  P e l e r s e n n e k  nevéhez fűződnek, s egészen új alapon 
(csoportbeosztás) igyekeznek a nemzeti szocializmus elveit megvalósítani a 
tanításban. A füzet két utolsó cikke ismét a „ V o lk s tu m “ fogalmára tér vissza. 
Az első a szépirodalom, a második pedig a történettanítás szempontjából 
foglalkozik e kérdéssel. Az utóbbi szerint a történettanításban igen fontos 
annak a kimutatása, miben nyilvánul meg az eredeti német „Volkstum“, 
s miféle idegen elemek vegyültek bele.

A 3. füzetet W ilh e lm  D o b b e k  érdekes tanulmánya vezeti be a német 
iskolai olvasmányról és dolgozatról. Mivel a német tanítás céljai nemzetpoli
tikai irányúak, a cikk elítéli az irodalom tanításában divatozó „hisztoriz- 
mus“-t (t. i., hogy az egyes korszakok ismertetése szempontjából mindenfélét 
olvastatnak) s főkép az esztétikai jellegű tárgyalási módot s dolgozattétel 
túltengését. A nemzetpolitikai alap azt kívánja, hogy csakis oly művek szere
peljenek az iskolában, amelyek mintegy jelzik a német nép létét, s azt érzés, 
gondolkodás és cselekvés tekintetében eggyé kovácsolják. A tanulmányban e 
főgondolat mellett van azután számos olyan megjegyzés is, amely minket is 
közelebbről érdekelhet. Ilyenek, hogy az olvasmányok és dolgozattételek meg
állapításánál ügyelni kell arra, hogy azok az egyes évfolyamok értelmi szín
vonalának megfeleljenek ; nem szabad dolgozatokban oly bírálatot bízni az
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ifjúra, amely kiöli belőle a tisztelet érzését, de oly tételeket se szabad adni, 
melyek legmélyebb érzelmeinek közlésére kényszerítik. Helyteleníti a szerző 
nagyobb művek szemelvények útján való ismertetését s általában az olvas
mányok nagy számát. Inkább az olvasott művek alapos feldolgozását kívánja. 
Ezután egy cikk a tanulók evezésével, egy másik ismét a vidéki iskolaotthon 
politikai és pedagógiai jelentőségével foglalkozik. Megemlítjük még R u d o lf  
H e n z e  tanulmányát az irodalmi magyarázatról. Főgondolata az, hogy min
denkor a mű magvából kell kiindulni, a részletkérdésekre vonatkozólag azután 
maga a mű adja meg a főszempontokat. Egyébként ezt a füzetet is épúgy mint 
az előbbieket különféle hírek, ismertetések s irodalmi címjegyzék rekeszti be.

Zeitschrift für Deutschkunde. 1935, 8— 10. füzet ; 1936, 1—5. füzet.
E folyóiratnak a múlt évben megjelent utolsó füzetei is bőven tartalmaz

nak minket is közelebbről érdeklő cikkeket. így F r a n z  E c k s te in  bemutatja 
tervét a felsőbb osztályok német irodalmi olvasmányainak sorrendjére vonat
kozólag. Szempontjai : párhuzamosság a történettanítással, lélektani köve
telmények tekintetbevételével fokozatosság a művek és műfajok megismerése 
terén, a germán őskorra vonatkozó költői alkotások, s az új német helyzettel 
összefüggő politikai és szépirodalmi művek erősebb felkarolása. K u r l  S c h m id t  
méltatva Wilhelm Buschnak a néprajz terén szerzett nagy érdemeit jónak 
látná, ha eleven képekkel díszített népköltési gyűjteményeiből megfelelő 
sorozatot állítanának össze az iskolák részére. Alapos tanulmányt nyújt 
K u r t  H o f f m a n n  „Herder a német iskolában“ címen. A szerző szerint Herder 
nyelvbölcseleti nézeteiben tulajdonképpen a nyelvtörténeti felfogás alap
tételei rejlenek. Ami azonban ma Herdert a német iskolában különösen idő
szerűvé teszi, az a népszellemről vallott felfogása. Műveiből megfelelő szemel
vények útján főkép az e kérdésre vonatkozó gondolatokat kell kiemelni a 
tanításban. Az iskola szempontjából is igen fontosak Herdernek a népkölté
szetre vonatkozó gondolatai, továbbá rendkívül mély bepillantása a német 
történelembe. A szerző kiemeli azonban azt is, hogy Herdert erős fajszeretet 
mellett a keresztyénség örök érvényességében való hite is jellemzi. H e in r ic h  
B r ö m s e  azt a kérdést tárgyalja, mit jelent a németség és a német iskola szá
mára az alnémet nyelv. Bizonyos, hogy megismerése útján -  amit egyöntető 
helyesírással kellene előmozdítani — a tanuló teljesebb képet kap a német 
nyelv történelméről, de magáról a német népről is. Azonkívül az alnémet 
nyelv segítségével könnyebben tanulja meg az angol és holland nyelveket is. 
Ügy azonban nem szabad vele foglalkozni, hogy a tanulók előtt nevetségessé 
váljék, sőt különösen az alnémet születésű tanulóban azt a tudatot kell megerő
síteni, hogy anyanyelve nem alacsonyabb rangú, mint a felnémet. E tanul
mány, mint látható, igen helyes elveket pendít meg az iskola kötelességeit 
illetőleg az amúgy is pusztuló-vesző nyelvjárásokkal szemben.

Az 1936-os évfolyam első öt füzetében szintén főkép a német nyelv és 
irodalom tanításával kapcsolatos pedagógiai cikkeket is találunk. így K a r i  
K i n d l  azt az ötletet veti fel, hogy a beszélő film, mivel benne a beszéd mint
egy a helyzetből nő ki, s így közelebb áll az élethez, mint az írásmű nyelve, a 
nyelvművelés szempontjából is nagyfontosságú. Egy másik tanulmányban 
K i n d t  a kötelező olvasmányok kérdését tárgyalja. Megemlíti, hogy ezek meg- 
válogatásában jelenleg egyéni önkény szokott dönteni, holott a főkövetel
mény ma csak az lehet, hogy a tanuló azokat a legnagyobb alkotásokat ismerje 
meg, amelyekben a német népszellem megnyilvánul. Ezután a szerző törté
neti áttekintést nyújt tárgyára vonatkozólag, bővebben kitérve a háború
előtti időben érvényes rendszerre, amelynek központjában Goethe és Schiller 
állott, a háborúutáni évek nagy össze-visszaságára, amikor a nagy klasszi
kusok ínár csak elvileg voltak meg, majd a mai helyzetre, amelyet ugyan új 
szempontok jellemeznek, de erősen érezni lehet a kötelező kánon hiányát. 
Ezzel kapcsolatban tervezetet is közöl. Ebből kiemeljük, hogy Luther három 
egész iratát is fölveszi, továbbá azt is kívánatosnak tartja, hogy Luther válto
zatlan szövegű bibliafordítása olcsó új kiadásban minden evang. tanuló kezébe
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kerüljön. F . L .  M ü l l e r  egy cikkében a német nyelv tanárának a vidéki iskola
otthonban való szerepével foglalkozik, s a faji lélektani kutatásokat végző- 
csoport vezetését óhajtja rábízni. A folyóirat egy másik számában közöl is 
ilymódon készült ifjúsági dolgozatokat. H e r w ig  Müf/ernek ,,A jellemzés“ c. 
tanulmányában azt a megfigyelést találjuk, hogy az e körbe tartozó dolgozat
tételek kisebb tanulóknak még nagy nehézségeket okoznak, mivel még nem 
rendelkeznek a szükséges kifejezésekkel. Bizonyos tekintetben könnyebb a 
helyzet a drámánál, mivel ez esetben az egyes személyeket maguk elé képzel
hetik. Egy másik cikkében a szerző a IV. osztályos irodalomtanításról érte
kezik : Mivel ez osztály után sok tanuló elhagyja a középiskolát, bizonyos 
befejezettségre kell itt törekedni, a nélkül azonban, hogy ez a tanítási anyag 
láncszerű felépítését veszélyeztetné. Nem szükséges tehát alkalmazkodni az 
időbeli egymásutánhoz ; inkább a költők és írók stíluseltéréseit kell figyelem
mel kísérni, az egész rövid életrajzi adatok pedig az egyes olvasmányokhoz 
kapcsolhatók. Az elméleti ismeretek közül csupán a legfontosabbak tanítása 
kívánatos. H . H a d l i c h  egy német leányiskolái típus (Frauenschule) részére 
ajánl olvasási rendet. Figyelemreméltó megjegyzése, hogy az olvasmányok 
megválogatásánál nemcsak arra kell figyelemmel lenni, vájjon kapcsolatban 
vannak-e a női hivatással, hanem arra is, hogy a tanulók életkorának is meg
feleljenek. W a l te r  H o f s la e l t e r  az ifjúsági irodalom kérdéséhez szól hozzá. 
A tárgyilagos tudományos művek ma is megfelelnek az ifjúságnak, a kalandos 
regényeket illetőleg azonban ízlése megváltozott. Legalább is azt óhajtja, hogy 
hőseik saját népéből valók legyenek. Az ifjúság számára írt mű általában 
olyan legyen, hogy azt a felnőtt is szívesen olvassa. K .  S c h r ö c k e  egy legfelsőbb 
osztályos leánytanuló dolgozatát közli a tanulók vándorlásáról. E dolgozat 
érdekesen mutatja, mikép terjed ki a tanulók érdeklődési köre egyre újabb 
és újabb területekre. A tanulmányi kirándulással foglalkozik O tto  B ä c k e r  is, 
kimutatva jelentőségét a szülőföld szeretet éré való nevelés szempontjából.

Az ismertetett cikkeken kívül e folyóiratban több tanulmány egyes 
újabb és régibb német írók és műveik iskolai olvasásának kérdését tárgyalja, 
így G o ttfr ie d  K e l l e r t  ily szempontból két értekezés is méltatja, s különösen 
felsőbb fokon kívánnak számára nagyobb teret biztosítani. Egy másik H a n s  
G r im m  „Volk ohne Raum“ című regényét ismerteti a tanítás szempontjából. 
A többi főkép irodalomtörténeti tárgyú tanulmány elsősorban az új eszmé
nyekből kiindulva értékel különféle német írókat és irodalmi alkotásokat.

D r .  L o s o n c z i  Z o ltá n .

H A Z A I IR O D A L O M
Mester János : Az olasz nevelés a XIX. és XX. században. Királyi Egyetemi 

Nyomda, Budapest, 1936. 556 lap.
Szerző nálunk meglehetősen ismeretlen adatokat tár fel, s az olasz neve

lés történetét tárgyaló már kész műve II. felét bocsátja most útjára. Ez a kötet 
a fasizmus nevelési reformjának tárgyalását adja, s jellemzi azt a hosszan
tartó folyamatot, melynek e reform eredménye.

Céljának megállapítása után a b ö lcse le t é s  n e v e lé s  tö r té n e t i  i r á n y a i t  ismer
teti, majd az o la s z  n é p  je l l e m z ő  s a já t s á g a i t  mutatja be : művészi készség, 
alkotó szellem, derűs lelkűiét és állhatatlanság egyéni életében (utóbbi ellen 
küzdött sikerrel Mussolini I) ; igénytelenség, munkakedv és munkaszeretet, 
fejlett kereskedelmi érzék, a családi élet tisztasága, politikai érzéketlenség és 
vallásosság társadalmi életében. E rövid részek után a 39— 17. lapon az o la s z  
n e v e lé s t jellemzi a  X I I I — X I X .  s z á z a d b a n .  Ekkor két iránya volt : a ferences
domonkos és a klasszikus latin-görög. Ezt követi más szerzetesek nevelése, 
majd a  X V I I I .  s z á z a d  n e v e lé s e , mely az állampolgárt készíti elő. Ekkor fő
hibája az olasz nevelésnek, hogy állami monopólium, ennek következtében 
a községek nem áldoznak rá, úgyhogy 1923-ban a lakosság 37'2%-a analfa
béta, az iskolák elosztása rossz, a tanügyi igazgatás túlméretezett. Ezekkel 
vette fel a harcot a fasizmus.
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A 48-—85. lapon a z  e m p i r i z m u s  n e v e lé s é r ő l szól. A XIX. században C o n d il la c , 
R o m a g n o s i  (a fasizmus 'előfutárja) s főleg G a b e l l i  emelkedik ki. Az antikleri- 
kális A r d ig o  alkot egyedül rendszert, szerinte a nevelés célja a szokások 
lélektani fejlesztése ; a koncentrikus tanmenetek túlzó híve. A XX. században 
fellépő l ib e r a l i z m u s  következtében azután közepes egyetemek, gyenge közép
iskolák tömege létesül, s kevés az elemi iskola. Kiemelkedik az 1934-ben meg
halt V id a r i  J á n o s ,  ki a tanárképzés fontosságát s a tanárok önművelését 
hangsúlyozza. Herbart—Ziller kultúrfokozataiból négyet fogad el, s nyelv
irodalmi, logikai és matematikai ismereteket kíván belvilágunk, természet- 
tudományi és történelmieket külvilágunk, filozófiai és hittaniakat egyetemes
műveltségünk érdekében. Ismerteti itt szerző B iz z ig o n i  J o z e f a  megújult isko
láját, ki szerint legjobb nevelő a természet, eszköze a nyolcosztályos elemi 
koedukációs alapon. Szól ezután még a pszichoenergetikai és montesca-irányról.

A mű első főrésze az id e a l i z m u s  n e v e lé s é t  tárgyalja (86—327. 1.). Hegelt 
minden átalakítás nélkül veszi át V e ra  Á g o s to n ,  átveszi, de újra átéli S p a v e n ta  
B e r tr a n d o , csak indítéknak veszi, de nemzeti öncélúságot, szabad tevékenysé
get állít előtérbe a XIX. sz. első felében G io b e r t i .  Szerinte az olaszok főhibája 
a szellemi és erkölcsi szolgaság. A keresztyén és klasszikus nevelést kívánja 
egyesíteni, s igazán olasz kötelességnek tartja a művészi és irodalmi oktatást. 
Szól a szerző itt többek között M a z z i n i  J ó z s e f r ő l ,  ki inkább agitátor, mint 
pedagógiai író, végül a 140—257. lapon G e n t i le  J á n o s r ó l ,  Mussolini munka
társáról. Gentile két éven át (1922—24) a fasizmus kultuszminisztere volt, 
előtte és utána pedig egyetemi professzor. Szerinte a nevelés alakuló gondol
kodás, története filozófiatörténet sajátos szemmel tekintve. A nevelés köz
pontja a nevelendő : a jó tanító állandóan halad, tanulva tanít, módszere élő. 
Kiemeli általános didaktikájában a fegyelem fontosságát : a jó iskola győzelem 
a fegyelmezetlenségen. A fasizmus ereje a nyugtalanság, elégedetlenség ön
magával, állandó alakulás. Az 1923-as reform szerves összefüggésbe hozza az 
összes iskolákat. Gentile rendszere elmélet, gyakorlati kérdések feldolgozására 
nem ér rá. Felfogása emelkedett, szeretet-bizalom, szabadság-felelősség a fő
elvei. Kerületi főigazgatóságokat létesít, a minisztérium csak elvi döntő fórum, 
mint nálunk az új Hóman-féle reform szerint. A miniszter főtanácsadói : 
közoktatásügyi, régiségtani és szépművészeti, tudományos kutatások tanácsa, 
elemi iskolai tanítók, középiskolai tanárok fegyelmi és felebbezési bizottsága, 
iskolaegészségügyi, központi könyvtári bizottság. Az iskolafajok ismertetése 
következik ezután. A tanító megbecsülésére új fizetést állapít meg a törvény, 
e fizetés legalacsonyabb foka a régi legmagasabbal egyenlő 1 A középiskolában 
rokon szakokat egy kézbe teszi: pl. alsó fokon latin-olasz-történelem-föld- 
rajz egy tanár kezében. A tanterv csak irányelveket ad, a részletek kidolgozása 
a tanárok egyéni munkája ; lelkűkre köti azonban, hogy a nemzeti kultúra 
lényegét tartsák szemük előtt. Három középfokú iskolát különböztet meg : 
gimnázium, szaktudományi líceum, technikai intézet és iskola. Emeli az igaz
gató tekintélyét (mint a mi új tanügyi igazgatásunk) ; nő nem lehet igazgató, 
s az igazgatótól doktorátust követel. Nagyszabású egyetemi reform tetőzi be a 
rendszert. Érdekes vizsgarendszere : általában nem az iskolák vizsgáztatnak. 
Van felvételi és elbocsátó vizsga; a felvételinél a következő osztály tanárai 
szerepelnek, de a képesítőn és érettségin idegen bizottság elé áll a jelölt, 
s a vizsgáztatók csak elindulásuk előtt kapják meg beosztásukat. Pontozással 
osztályoznak (ilyen gondolat nálunk is felmerült); tíz pont a legjobb, öt már 
bukás, hattal lehet még javítani.

Ez a reform eleven életet hoz, sok régit forgat fel : eredménye a sok iskolai 
kiállítás, a szülők és családok érdeklődésének felébredése az iskola iránt, 
a tanító kutató munkája, gyermektevékenység (naplóírás), művészeti nevelés, 
karének, folklorisztikus tanulmányok, előadásművészet fejlesztése.

A 258—328. lapon M u s s o l in i  é le te  é s  m u n k á ja  nyer ismertetést. Mussolini 
nagyrabecsüli a nevelői hivatást; az ifjúságot állhatatosságra kívánja nevelni. 
A fasizmus rend, tekintély, igazságosság. A bolsevizmussal ellentétben tör
ténelmi elgondolás, vallásos alapon nyugvó állameszme. A lényeg a nemzet
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elitjének megbecsülése, a munka állami védelme. A fasizmus és pápaság 
hatéves küzdelmének leírása után a fasizmus nemzetnevelőintézményeit 
(anya-, kisdedgondozó egyesület, ifjúsági vezetők, avangardisták, parancs
nokok és vezetők nevelése, propagandaintézmények) vonultatja fel előttünk.

A mű utolsó fejezete a k r i t i k a i  r e a l i z m u s  (329—497. 1.). Itt S e r b a t i  A n t a l  
tárgyalásával újra a múlt század első felébe vezet vissza. Serbati született 
nevelő, ki az igazságot, szépet és hazáját szerető, vallásos bölcs ; egészet 
alkot. A gyermeklélektan egyik úttörője. Követői közül legnagyobb B o s c o  
S z e n t  J á n o s  ( D e  B o s c o ) ,  a gyakorlati szaléziánus. Szerinte a keresztyén nevelő 
fiainknak atyja a családban, tanítója az iskolában, barátja és társa a szabad 
időben, papja a lelki vezetésben. Bosco élete, iratai, egész működése mind 
nevelő példa. Eljárása : megelőzése a bajnak. A szalézi rend tanítóinak szabá
lyában ez olvasható : szeretet, gyenge tanulók felkarolása, pontos készülés 
a tanításra, mértéktartás, tanítási egységek harmóniája, idegen nyelvek, 
fogalmazás, pontos napirend, jó társak. Bizalmat kell a nevelőnek keltenie 
maga iránt, s szabadsággal, vidámsággal nevelnie. M o n le s s o r i  iskolájának, 
a rendellenes gyermekek iskolájának jellemzése után az A g a z z i-n ö v é r e k  óvónői 
iskoláját ismerteti, hol kísérleti lélektani alapon a gyermek összes képességeit 
fejlesztik. Végül X I .  P iu s  p á p a  nevelési enciklikáját mutatja be ; ezt ötven
éves papi jubileuma alkalmából Divini illius Magistri kezdettel 1929 december 
31-én adták ki. A keresztyén nevelés szerint az ember érzelmi, szellemi, értelmi, 
egyéni, családi, társadalmi életének összességét emeli, rendezi, tökéletesíti 
Krisztus példája, tanítása szerint. A nevelés a társadalom kötelessége ; 
ennek szervei a család, állam, egyház ; utóbbira tartozik főleg : ez tartson 
fenn iskolákat, a köznevelésről azonban az állam gondoskodjék, ez irányítson, 
segítsen, pótoljon hiányokat. E három tényező harmóniája adja a helyes köz
nevelést. ,,A nevelőiskola nem annyira a jó módszerektől, mint inkább a jó 
tanítóktól függ.“ Nem katolikus szemmel nézve is, nagy tapasztal atú és 
tudású, jó tanácsadókkal körülvett bölcs ember állásfoglalása — mondja 
Mester.

Ezután a 498. laptól s ta t i s z t ik a i  tá b lá z a to k ,  a z  o la s z  ir o d a lo m  é s  r á v o n a tk o z ó  
m ü v e k  b ib l io g r á f iá ja  következik. Függelékül az 1 9 3 6 . é v i  m á ju s  7. k ö z é p i s k o la i  
r e fo rm o t ismerteti, mely a könyv nyomása alatt szervezeti változásokat 
hozott. D e  V e c c h i C é z á r  Gentile általános elveit részletekbe viszi át. Pl. a kör
vonalazott tanterv helyébe osztályok szerinti tantervet ad. Megvalósítja az 
egységes középiskolát a IV. osztályig, hogy a szülők pályaválasztási döntése 
így kitolódjék (épp így magyarázza új iskoláját Hóman) ; innen hármas iskola : 
gimnázium, műszaki, tanítóképző. Felső fokon a nemzeti (olasz irodalmat) 
intenzívebben taníttatja (a mi reformunk is ezt a szempontot hangsúlyozza), 
s tanít zenetörténetet, mint a Klebelsberg-féle új leányiskolák.

Mester János munkája új adatokkal gazdagítja pedagógiai irodalmunkat, 
s forrásműnek hasznos szolgálatot fog tenni. Ha beosztásában néhol nem is 
eléggé áttekinthető, mivel széttagolva ismerteti az egyes pedagógusok műkö
dését és alkotásait, s terjengőssé is válik : a komolyan foglalkozó értékes 
segítséget talál benne kutató munkájához.

Budapest. D r .  B á n k ú t i  D e z s ő .

Itahirák Mihály és dr. Kokovai Lajos : A székesfővárosi községi polgári 
iskolák kialakulása és társadalmi jelentősége. ( A  B u d a p e s t - S z é k e s f ő v á r o s i  I X .  
M e s te r -u tc a i  i r á n y í tó  p o lg á r i  isk o la  k i a d v á n y a i .  Szerkeszti : L o sc h d o r fe r  J á n o s  
szakfelügyelő-igazgató.) Budapest, 1936. nagyoktáv 111 oldal.

Pedagógusok részére közérdekű könyv. Fővárosiak és vidékiek, közép
iskolai tanárok, polgáriskolai tanárok ebből a műből láthatják meg azt a gj â- 
korlatban szükségessé vált differenciálódást, amely új utakat jelölt ki, s az 
elemi iskolai tanítók e könyv alapján alkalmazkodhatnak leendő polgári iskolai 
növendékeikre való tekintettel a tanítási gyakorlatukban.

Arról a vidéki pedagógusok bizonyosan nem sokat tudnak, hogy a fő
városban 54 polgári iskolában 615 osztályban 26,076 növendéket 1088 tanár 
oktat. Ez a nagy iskolakomplexum rengeteg fejlődési problémán, még több
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szervezeti és existenciális vajúdáson esett át, nyugtalankodott céljának sokat 
változó kitűzései között, míg végre a mai pedagógiai viszonyok között sorsát 
ezzel a célkitűzésével döntötte el : nevelni akarja a polgári iskolai ifjúságot 
a gyakorlati, kereskedelmi és ipari pályára. Meggyőződésünk szerint a polgári 
iskola alig több, mint százéves történetének ez a legkomolyabb döntése 
bizonyára jótékonyan fog hatni az iskolatípusnak életében.

Az, amit ez a könyv, e kérdés történelmének, statisztikai kimutatásai
nak izgalmasan érdekes számadataiban bemutat, nemcsak érdekes olvasmány, 
hanem olyan pedagógus portraitokat is állít elénk, akik az elméleti és gyakor
lati pedagógiai kiváló munkásságon kívül azt is igazolták : lesznek megfelelő 
utódai annak a gondolatnak, amely a főváros polgári'.skolai munkájában az 
utolsó évtizedben reálizálódott.

Erről is kell néhány sorban beszélni. Az e könyv kiadásáért felelősséget 
vállaló irányító polgári iskola, melynek vezetője Loschdorfer János, vállalta 
azt a felelősségteljes feladatot, hogy a fővárosi polgári iskolákban megreformálja 
a tanítás módszerét. S tette a munka-iskolai elgondolásokat a tanítás tenge
lyévé akkor, amikor a legutóbbi évek rendkívül élénk pedagógiai változatai
ban ez a módszer már elbukóban volt. Azonban, akinek kezében hatalom van, 
az módszertani direktívákat is adhat, s így történhetett azután meg az, hogy 
a tőváros polgári iskolái módszertani tekintetben először, e műből pedig úgy 
látjuk szervezet tekintetében is, egy kollektivizálódó folyamatnak szenvedői 
lettek.

Talán az eredmény az irányító iskola híveit fogja igazolni, meggyőződé
sünk azonban az, hogy a szépen és honi talajon egészen új meglátásokkal ki
dolgozott munka-iskolai módszer talán csak a gyakorlati tárgyakban lesz 
kielégítő, de a komoly elméleti és humánus tárgyakban rövidesen vissza kell 
majd térni azokra a módszertani elgondolásokra, amelyeket szíve és lelke szerint 
is jobban szeret a tanárság, s a gyakorlatban meggyőzőnek, és eredményesnek 
lát a pedagógia. Gaudy László.

Vitéz Veszprémi Dezső : Jegyzetek ágyúszó mellett. — Toporoutz és 
Rarance. — Miskolc, 1936. 143 lap.

A világháború feledhetetlenül borzalmas kataklizmája 20 hosszú esztendő 
után még mindig visszakísért, mint szörnyű lidércnyomás. József főherceg 
döbbenetes hadi naplóján és Komáromi János háborús írásain keresztül a 
világégés vérzivataros harcairól már növendékeink is tudomást szereztek, 
ők is tudják, hogy a toporuci és a rarancei dombvidék a világháború leg
iszonyúbb harctere volt a Bruszilov-offenziva alatt. Pflanzer—Baltin had
állásai a roppant orosz túlerő nyomása alatt eresztékeiben recsegtek-ropogtak, 
de az önfeláldozó magyar vitézség és hősies elszántság csodákat művelt, sa  
dicsőséges emlékezetű 306 és 307-es honvéddandár véres küzdelmekben fel
őrölte, tönkresilányította az orosz katonai kolosszust. E mű szerzője, mint a 
307. gyalogezred I. zlj. IV. századának egyik szakaszparancsnoka maga is 
résztvett a modern idők hősi eposzának eme szomorú és dicső epizódjában, s 
napról-napra vezetett jegyzeteit adta közre többek biztatására. A közvetlen 
szemlélet eleven élménye valóban egyik legerősebb oldala ennek a könyvnek, 
melyet érdeklődéssel vehet kezébe minden orosz fronton vitézkedett bajtársa, 
vagy más harctéren szenvedett, háborút járt frontharcos, sőt az is, akit jó 
sorsa távoltartott e gyehennás korszak legmegrendítőbb négy esztendejének 
idegroncsoló szenvedéseitől. De legnagyobb haszonnal olvashatja a mostani 
magyar ifjúság, amely a magyar faj legendás harci erényeiről csak könyvek
ből nyerhet tudomást : hogyan éltek, szenvedtek, küzdöttek és pusztultak 
olvasatlanul az ágyúk zárótüzének végnélküli poklában apáik, hozzátartozóik : 
a magyar értékek az elszánt kötelességteljesítés porondján.

E szörnyűséges időszak szereplője, szenvedője és e műnek szerzője vidéki 
tanár, aki szíve és lelke minden idegszálával nevelő, s e visszanemkívánt, de 
gigászi küzdelmek feltárásával emlékezni, emlékeztetni és tanítani is akar 
kötelességteljesítésre, kitartásra és áldozatos hazaszeretetre...

Mezőtúr. Dr. Boross István.
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Bódi Ferenc : A középiskolai földrajzoktatás története Magyarországon 
az első Ratio Educationis-tól napjainkig. Ablaka György könyvnyomdája 
Szeged. A szegedi M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai- 
lélektani Intézete. 8°. 156 1.

Bódi Ferenc műve V. kötete a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetem 
pedagógiai-lélektani munkásságának. Schneller István, a klasszikus nevelő, 
Bőhm Károly, a remekbe foglalt filozófus, utódai: Imre Sándor, ezután Vár- 
konyi Hildebrand nevelnek ottan. Bódi még Imre Sándortól sajátítja el az 
alapismereteket, a pedagógiai érzéket. Mert annak, aki napjainkban ilyen 
munka megírására vállalkozik, elhivatott embernek kell lennie és tárgya, a 
földrajztudomány, szerelmesének. Nemes a kitűzött célja : történeti okfejtés
sel járulni hozzá a középiskolai földrajzoktatás módszeres öntudatának 
fejlesztéséhez. Ilyen szempontokból vizsgálja, hogy milyen művelődéspoli
tikai, pedagógiai, didaktikai és tudományelméleti törekvések és hatások 
alatt alakult időről-időre a középiskolai földrajz tanításának elmélete. Melyek 
voltak, s milyen egyéb körülmények összhatása révén jöttek létre a valóban 
elért eredmények, s ezek egymásutánjának eredményéül a jelen állapot.

Időről-időre külön választva tárgyalja az állami, a katolikus és auto
nom iskolák, a református, evangélikus, unitárius és görögkeleti iskolák viszo
nyait. Tárgyalása közben mindig és mindenütt azt veszi középiskolának, 
amit maga a kor — bár különböző elnevezés alatt — rendelt alája ennek a 
fogalomnak.

Sok mindent értettek régente a földrajzon, és nagyon sokfélét tanítottak 
a földrajz címen, amit ma már senki sem merne odasorolni. De még nagyobb 
hiba, hogy a földrajz 1777 előtt nem is szerepelt a legtöbb iskola tanrendjében, 
hiszen ahhoz még nem volt általános érvényű Utasítás és Rendtartás. A föld
rajzoktatásnak a gimnáziumokban való általános bevezetését mindenesetre 
a Ratio Educationis-nak köszönhetjük. A naturalizmus érvényesülése ered
ményezte a földrajznak, mint a külső világ dolgaira vonatkozó ismeretnek a 
gimnáziumi oktatás minden fokán való tanítását. Eleinte bizony csak az 
alsóbb osztályokban tanították. Ott pedig nem magasabb képzettségű embe
rek tanítottak, hanem akik csak érettségit tettek. Az igazi tanárképzés meg
szervezése csak 1867, az alkotmány helyreállítása után történik.

Mindenütt belelátunk a módszer kialakulásába is, szinte szemünk előtt 
folyik le majdnem 200 év távlatában a földrajz mai módszerének kialakulása. 
Régente megszabta egységes előírás, hogy mikor, melyik napon, melyik 
órában kell tanítani a földrajzot. A szegény tanulóknak fel kellett sorolni 
a kerületeket (járások), városokat, várakat, azok viszontagságait, régi és 
mai urait, a nép nyelvét, jó és rossz szokásait, a foglalkozást, a zárdákat, 
kolostorokat, összes iskolákat, templomokat, a vármegyék sajátos viszonyait, 
természeti kincseit mind a három országból stb., stb. Mert akkor ez volt a 
földrajz. Nem tudjuk minden előnyét felsorolni ennek az értékes munkának. 
Kartársaink azonban sok okulást nyerhetnek belőle.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Öt világrész magyar vándorai. Magyar fölfedezők Benyovszkytól nap

jainkig. írta : Halász Gyula. Budapest, 1936. Grill Károly könyvkiadóválla- 
íata. 8°. 190 1.

Az öt világrész magyar vándorainak története visszanyúlik azokba az 
időkbe, amikor még csak három világrészről tudott a „világ“, s ezek lakói 
sem sokkal többet tudtak egymásiól, mintha más-más csillagon élnének. 
Julián barát 1235-ben indult ei az ősmagyarok keresésére. 1583-ban a budai 
Pannonius István Sir Humprey Gilberttel jár Üj-Foundlandban. Zalánkeméni- 
Kokas Istvánt nem említve, Benyovszky Móric emelkedik toronymagasságra, 
aki már Mária Terézia kortársa.

Benyovszky még élt, amikor Körösi Csorna Sándor megszületett. A XIX. 
században pillantották meg a napvilágot : Magyar László, Xántus János, 
Vámbéry, Széchenyi és Lóczy, Zichy Jenő, Teleki Samu, Déchy Mór, Bíró 
Lajos, Torday Emil és végül Stein Aurél. Őróluk szól az öt világrész magyar 
vándorainak tizenhét fejezete.
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Nemcsak beteghelyettesítéskor, hanem módszeresen beosztva a tan
menetünkbe, felhasználhatjuk szerzőnk munkáját. A nagyenvedi kollégium 
világhíres diákjának, Körösi Csorna Sándornak a példája mindenha lelke
síteni fogja a minden szépre és jóra fogékony ifjúságot. Megérdemel annyi 
ismertetést, jó szót, mint pár hadvezér. A tudomány évkönyveiben alig- 
alig találjuk párját Körösi Csorna, a nemes magyar tudós életének, aki a 
XIX. század elején egyes-egyedül, baráttalanul, úgyszólván egyetlen fillér 
nélkül, gyalogszerrel rótta végig az utat magyar szülőfalujából Tibet vado- 
naiba. Tudomány szom ja serkentette lépteit, írja Csornáról angol méltatója, 
H. G. Rawlinson. Azonban tudományos érdemei bármennyire magasodjanak 
is, sokkal nagyobb nyereség reánk magyarokra nézve az, hogy Csornának 
egyéni jelleme példánykép szolgálhat hazánk nemesre törekvő ifjú sarjadéká
nak. Kérkedés nélkül kérdezhetjük a világ bármely nemzetétől, hogy a panasz
nélküli küzdelem és önzetlen cselekvés terén a tudomány érdekében fel
mutathatja-e párját Körösinek? S ha kérdenők a dicső halott géniuszát, 
hogy mi volt a bűvös talizmán, mely annyi szenvedést és fáradalmat neki 
élvezetté tudott varázsolni, válasza leend : hazám és nemzetem — mondotta 
Csornáról Duka Tivadar.

A jobb sorsra érdemes Magyar László, a szinte alázatosan csendes Bíró 
Lajos, a zilahi kollégium diákja, a debreceni teológia teológusa, az Afriká
ján') Torday Emil, a pesti evangélikus gimnázium ma is élő világhíres növendéke 
Stein Aurél, mind itt adnak találkozót egymásnak. Nincs, nem is lehet benne 
mindenki ; aki a magyar névnek, a magyar nemzetnek hírt és dicsőséget 
szerzett, de nekünk tanároknak, akik jellemes, munkára kész, tűrni és szen
vedni tudó fiatalságot akarunk nevelni, feltétlenül meg kell találnunk az igaz
gyöngy-szemeket, hogy azokat csillogtassuk a földrajzórákon a ránk bízott 
ifjúság előtt.

Budapest. Dr. Horváth Károly■

A dunántúli evangélikus egyházkerület a közelmúltban ünnepelte 
evangélikus, protestáns és a nemzeti élet vezető tényezőinek jelenlétében 
általánosan szeretett püspökének húszéves jubileumát.

E sikerben gazdag időszak nagy eredményeinek titka a püspök nagy 
munkabírása és munkaszeretete. Szünetlenül dolgozik és pihenése csak a 
munkamező váltogatásában áll. Irodalom, szószék, egyházkormányzás, 
belmisszió, társadalmi tevékenység és annyi más munkatér egyaránt tanúi 
lelkes tevékenységének. Nagy a sugalmazásereje, mellyel apostoli buzgóságát 
átsugároztatja lelkész, tanár, tanító és világi munkatársai leikébe.

Nagy a rendszeres munkálkodás szervezésében. Évenként kiadja egy-egy 
év munkaprogrammját, és ennek végrehajtását személyesen szorgalmazza 
gyülekezeti, körzeti, esperességi, egyházkerületi konferenciákon.

A siker látható bizonysága, hogy templomok, iskolák, jótékonysági 
intézmények tömegesen épülnek, illetőleg alakulnak. Bölcs gondozásának 
áldását érzik az egyházkerület középfokú iskolái, a soproni, kőszegi, bonyhádi 
középiskolák és a soproni tanítóképző. Mindegyikben internátus teszi még 
sikeresebbé az iskolák munkáját. Nekünk, tanároknak különleges okunk van 
hálásan üdvözölni a jubilánst, mert ő a „mienk“. Tanárcsalád nevelte egy
házunk vezéréül. Édésatyja, Kapi Gyula, a soproni tanítóképző nagynevű 
igazgatója, a kiváló zeneszerző, táplálta benne az egyház és az iskola szeretetét.

Protestáns folyóiratunk lapjain is méltó róla megemlékeznünk. Ő, lelke 
méltó barátjával, Ravasz Lászlóval, és a többi más református vezérténye
zővel, a Protestáns Irodalmi Társaságban és másutt is nemcsak hirdeti, 
de meg is valósítja a protestáns testvéri együttműködést.

Kupi Méla.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
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Méltó, hogy felemelt jobbal kiáltsuk feléje a köszöntést, mellyel az ős- 
keresztyénség kora óta üdvözölték a „sacerdos magnus“-okat: „Ad múltom 
annos 1“ D r .  S z i g e l h y  L a j o s -

Ilír. A Hamar Gyula nyugdíjazásával megüresedett soproni tanítóképző
intézeti igazgatói állást Rozsondai Károllyal töltötték be. Szemlénk buzgó 
munkatársát tiszteli benne, s így kettős örömmel üdvözli megválasztása 
alkalmával, mely fiatalon, munkabírásának teljében érte.

Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr dr. Molnár István 
hajdúböszörményi tanárt 35 évi szolgálat után folyó évi április hó elsejével 
nyugdíjazta. Az igazgatótanács kérésére azonban, hogy az intézet tanítási 
rendjében zökkenő ne álljon be, az év végéig, mint óraadótanár ellátta óráit. 
A megnyílt iskolai évben az intézet vezetősége módot keresett, hogy megváló 
tanárának méltó keretek között mondjon köszönetét azért a nevelői munkáért, 
amelyben Hajdúböszörmény mai vezetősége majdnem kivétel nélkül, a lakos
ságnak pedig gimnáziumot járt jórésze részesült. Szeptember 19-én az igazgató- 
tanács és a tanári kar közös díszgyűlést tartott, amelyen az ott megjelent 
dr. Molnár Istvántól elbúcsúzott, mint működő tanártól azzal a hű kívánság
gal kísért reménnyel, hogy mint jóbarátot továbbra is ilyen töretlen jó egész
ségben láthatja a maga körében. Este barátai, tanítványai és ismerősei szerény 
társas összejövetelt rendeztek tiszteletére. A református tanárságnak egy ritka 
egyénisége vált ki sorainkból, aki a mindennapi életből teljesen kiszakítva 
magát a tanári munka mellett, amelynek egyáltalában nem volt hétköznapi 
taposója, egész életét az emberi szellem kutatásával és átélésével töltötte. 
Az ó- és a modern nyelvek ismeretében mindig és mindenütt eredetiben ke
reste és keresi az emberi szellem filozófiai és költői megnyilvánulását, és meg 
van áldva azzal a ritka tehetséggel, hogy nemcsak kritikai szemmel nézi és 
nemcsak tudomásul veszi ezeket, hanem élményként is hatnak ezek rá. Ebből 
fakad a máig teljes szellemi frissessége. Adja Isten, hogy felszabaduló idejét 
soká használhassa fel e legnemesebb és leginkább emberhez illő szellemi életre.

—s.
A d e b r e c e n i  r e f o r m á t u s  g i m n á z i u m  -—- mint köztudomású — az elmúlt 

tanév végén rendezett országos középiskolai tanulmányi versenyen 15 pont
egységgel az első hely dicsőségét szerezte meg. A jelen tanév elején újabb ki
tüntetés érte ezt az intézetet, amennyiben a folyó évi szeptember 14-én tar
tott országos középiskolai g ö rö g  tanulmányi versenyen az első díjat — 60 P-t 
s  egy értékes könyvet — szintén ennek az iskolának tavaly végzett növendéke, 
dr. Szeremley Béla kiváló tanítványa, V a r g a  Z s i g m o n d  nyerte el.

S á r o s p a t a k i  h í r e k .  Szeptember hónapban két emlékművel gazdagodott 
Sárospatak. A főiskola kertjében felállították K a z i n c z y  G á b o r n a k  a szobrát, 
azt a házat pedig, amelyben 1847-ben megszállt P e t ő f i  S á n d o r ,  emléktáblával 
jelölték meg.

A református teológiai akadémia hallgatói az iskolai év elején három
hetes k a t o n a i  k i k é p z é s b e n  részesültek. Azok, akik legalább két ilyen kiképzé
sen keresztülmennek, leventeoktatásra jogosultak.

Szeptember hónaptól kezdve a gimn. négy alsó osztályának növendékei 
i f j ú s á g i  i s t e n t i s z te l e t e k e n  vesznek részt a városi templomban. A téli hónapok
ban ugyancsak két istentiszteletet tart a főiskola az imateremben.

A K i s  I n t e r n á t u s  és a T eo l .  I n t e r n á t u s  gimnázista tagjai minden este- 
rövid á h í t a to t  tartanak teológus ifjak vezetésével. Ezenkívül hetenként 
egyszer bibliakörben hallgatják az igét, s tárják fel vezetőik előtt életük 
problémáit.

A főiskola tanári kara ebben az évben is megrendezi P é n t e k  E s t é k  címen 
előadássorozatát. Ez éven a XX. századbeli ember néhány alapvető kérdésé
vel foglalkoznak az előadások. Az előadók : H e g y i  J ó z s e f ,  dr. S z a b ó  Z o l t á n , 
d r .  H a r s á n y i  I s t v á n ,  K é p e s  G é za ,  S z a b ó E r n ő  és d r .  Ú j s z á s z y  K á l m á n  korunk 
emberének publicisztikájáró 1 ̂ ggHas3Tú4«Apedagógiáiáról, irodalomszemléleté
ről, zenéjéről és v ilágnézet^ ;u-zngi ___
Debrecen sz. kir. város és a Tisw(ráufi reformédus cfrßutikeriilel könyvnyomda-vállalata. 1936-1Ó4Ö

I r?» lMr< J m ^  \



I
 Az Országos R eform átus T anáregyesü le t p én z tá ráb a  1936 m áre . 
18-tól ok tóber 20-ig a következő  befizetések érkez tek  :

I. Tagsági díjra: Dr. Trocsányi Dezső Pápa 5— , Debr. tkpző 
18— , Darkó Jenő 5— , Nyireő István 5— , Kunszentmiklós 60— , 
Űjvárossy Lajos és neje 10— , Dr. Szabó Lajos 5-—, Bpestteol. 15— , 
Ravasz Árpád 5— , Fóris Miklós 5— , Bay Zoltán 5— , Faragó János
5— , Hódmezővásárhely 19— , Fröhlich Pál 5— , Kovács Lajos 
5 — , Szirbik Ferenc 5— , Imre Sándor 5’—, Bp. Baár Madas Uic. 
15— , Szabó Gyuláné 15’—, Kiss Arturné 15— , Debr. tnőképző 
60— , Kiár Dénes 5— , Nagy Sándor lpolg. Debr. 10— , Sárospatak 
teol. 30*—, Sárospatak tkpző 40— , Bozóky Károly 5— , Ady Lajos
6 — , Békés á 6—  P, 66—  P.

II . T. Gy. N. A.-díjakra: Debr. fiúpolgári 2-24 (tévedésből 
az 1936 ápr. számban a tagdíjak közé került), Kecskemét rg. 59— ,
Szeghalom 61-40+257-85 + 130--- [-30-80; Miskolc lgimn. 50—
(T. Gy. N. A.-járulékból átírva, mert a befizetési lapon nem volt 
jelezve, hogy az 50 P a Szemlére könyvelendő), Debreceni gimn. 
819-84, Hböszörmény leánypolg. 250-88, Sárospatak g. 331-12, 
Debreceni leánypolg. 149-44, Debr. lgimn. 124-42, Bpest Baár Madas 
2-24+73-92 P, Kiskunhalas 22-34, Hmvásárhely 53-76 P.

Debrecen, 1936 okt. 20. T , , , ,Jakucs István, pénztáros.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1936. évi 

május 16-tól 1936 szeptember 15-ig a következő összegek érkeztek: 
Tagdíj 1934-re: Wagner Géza 4-— P, Kiss Sándor 4—  P, 

Lipter Éva 4—  P, Miklós Ida 4-— P, v. Szomjas Frigyes 4—  P, 
Tömörkényi Dezső 4—  P, dr. Kerecsényi Dezső 4— P, Ihász József 
2 —  P ; 1935-re : Raskó Kálmán 4—  P, Tóthfalusi Aladár 4—  P ’ 
Ponyiczky Zoltán 4—  P, Szabolcs Károly 4—  P, Nádor Jenő 4—  P, 
Revuczky Vilmos 4—  P, Keresztesi Lajos 4—  P, Söjtöri Károly 
4 —  P, Lang János 4—  P, dr. Horváth Károly 4—  P, dr. Kere
csényi Dezső 2—  P, Kovács János 4-— P, dr. v. Réz Henrik 4—  P, 
dr. Koch István 4—  P, dr. Kubacska András 4—  P, dr. Loisdi 
János 4—  P, Renner János 4•—- P, dr. Bogsdi Sándor 4—  P, Oppel 
Imre 4—  P, Ihász József 4—  P, Klaniczay Sándor 4—  P, dr. Rem- 
port Elek 4—  P, dr. Gyóni Ferenc 4—  P, v. dr. Dengelegi Lajos 
4 —  P, Kilezer Gyula 4—  P, Pesdikó Zoltán 2—  P, dr. Jánossy 
István 4—  P, Kőszegi leánygimnázium tanári kara 36—  P ; 1936-ra : 
Krausz Emma 4—  P, Raskó Kálmán 4—  P, Tóthfalusi Aladár 
4 —  P, Ponyiczky Zoltán 4—  P, Szabolcs Károly 4—  P, Nádor 
Jenő 4—  P, Revuczky Vilmos 4—  P, Keresztesi Lajos 4—  P, 
Söjtöri Károly 4—  P, Lang János 4—  P, dr. Horváth Károly 4—  P, 
Tállyai István 4—  P, Fáik Henrik 4—  P, Demiány Ervin 4—  P, 
Gömbös Miklós 4—  P, Kovács Jenő 4—  P, Kunszt Henrik 4—  P, 
Lövik Kálmán 4—  P, März Konrád 4—  P, Molnár Lajos 4—  P, 
Polgár Dezső 4—  P, Posevitz Vilmos 4—  P, Rózsa Sándor 4—  P, 
Tanka Gusztáv 4—  P, v. Zerinváry János 4—  P.

Tanulók utáni járulékok 1935—36. tanévre: bonyhádi gimn. 
120—  P, nyíregyházi leánygimnázium 62-40 P, budapesti leány- 
gimnázium 200—  P, szarvasi gimnázium 133-60 P, kőszegi leány- 
gimnázium 56-40 P, soproni gimnázium (pótlás) 3-60 P.

Budapest, 1936 szeptember 16.
Kilczér Gyula, pénztáros.





152129
l. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM.

/ l \ y

193«. ÉVI DECEMBER HÓ.

1 Protest tins J

iS/ftinlÓA/J'i
I AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
I ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

I FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ:
|  Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ_______ Dr. KUN SÁNDOR

I T A R T A L O M :

I Az új középiskolai tanterv és a református gyakorlati 
K pedagógia legközelebbi feladatai. D r . H a m v a s  G yu la  385
I A fizika alapfogalmai és a középiskolai fizika tanítása.
I V ité z  D om okos G y ö r g y .................................................... 895
I Az alsófokú mennyiségtantanítás és az új tanterv.
I A m b r ó z y  G é z a ................................................................... 401
I Az alsófokú fizikaanyag érdekessége a tanuló szcm-
■ pontjából. D r. V erm es M i k l ó s ....................................407
I Diákok a középiskoláról. D r . B e lo h o r s z t^ D ^ H jK  . . 410
■ ^^IfiW M iképzökör válsága. B alogh  • 419
1 ^ ^  M egjegyzések. /'$■' p ;

Belföldi lapszemle.
r  Hazai irodalom. y ^
I Egyházi és iskolai hírek. X



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I : s '
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. K un Sándor, 
dr. Papp Ferenc, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
Evangélikus részről: dr. Domanovszky Sándor, dr. Bánkúti Dezső, 
dr. H : Gaudy László, dr. Rell Lafos, 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 dijak 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 YE SÜ LE 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 királynő-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj.

A P R O TE STÁ N S TA N Ü G Y I SZ E M L E  postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.



Az új középiskolai tanterv és a református 
gyakorlati pedagógia legközelebbi feladatai.

Javaslat a református szellem megerősítésére a szaktárgyakon belül.

I I —IV . osztály.
I.

A jav as la t m otiváció ja.

Ha elolvassuk Rembrandt angliai filméletrajza irodalmi elő
tanulmányait, csodálkozás fog el a rendezés lehetséges művészet- 
pedagógiai grandiózitásán. Mindenütt a fény-árnyék dinamikája. 
Kevés eszközzel megoldott lélektani csoportozatok, a megjelenítés 
minden művészetével alkalmazott környezethatások, műtörténeti 
hibátlansággal felrajzolt kosztümök, a lélek legmélyebb tartalmát 
részletező arcok és egészében a drámai színezetű életfolyamat csen
des akkordjai szin- és hangelemekbe utalva : mindez túl az üzleten 
egy nagy művész emléke előtt alázatos szolgálat eredménye cseré
ben, de hálául is azért, mert Rembrandt az emberiséget művészi 
értékekkel gazdagította.

Ugyancsak ezek az impresszióink, ha Shakespeare „A velencei 
kalmár“-jának Velencében Reinhardt rendezésében előadott premier
jére gondolunk, amely velencei utcák, architektúra, filmépítészet, 
eredeti velencei szobák, bútor, olasz színészek felhasználásával 
ismét csak egy lenyűgöző nagyhatású tiszteletadást jelent a klasszikus 
angol színművész halhatatlansága előtt.

Ezek a művészi megoldásrészletek, mélyenjáró kortörténeti és 
lélektani megalapozottsággal összehozott pedagógiai indítékok gaz
dag motiváció új és új világítópontjai, amelyek a múltból az egyént, 
egy embert, a művészt akarják a jelen légkörében lényege szerint 
megértetni.

De mindezen indítékok egyszersmind egész skálájuk szerint 
nagyhatású nevelőerők számunkra, kik a reformáció gondolatának 
szolgálatában állunk. A művészi átélésük alatt eszmélünk rá, hogy 
ha igy az egyes ember a közösségnek nyújtott értékekért az egész 
müveit világot lázbaejtő viszontszolgálathoz, kultuszhoz jut, akkor 
erőnk mekkora dinamizmusának kellene szolgálnia a reformáció 
gondolatát, ezt az egyetemes eszmét, amely a magyar nemzetnek is
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a századait formálta át, és irányt szabott ugyanennyi időre fejlő
désünknek.

Minden uralkodó gondolat utalva van belső ellenálló erejének 
konzerválására és csak egy őt szolgáló belső szervezettségre, hogy 
lényegéhez méltóan együtt tudjon haladni a művelődés nívót jelentő 
akcióival. Ez a reformáció gondolatának az életszükséglete és pro- 
gramm-menete is.

Valóban az ilyen ráeszmélések ma, amikor a magyar ifjúság 
eszményébe az új középiskolai tantervvel új szempontokat ír be 
a tanügyi kormányzat, — időszerűek, mert ez országos reformmal 
kapcsolatban a református gondolat szolgálatára egy új, egy roppant 
jelentős alkalmat látunk és érezünk. Az új pedagógiai életforma 
új elvek, új nevelői álláspontok érvényesülését jelenti. Ez a tény 
természetszerűen arra hív fel, hogy mi is revízió alá vegyük ezer és 
ezer református ifjú lelki irányítását, és mérlegeljük, vájjon e közép
iskolai reform területén miben látjuk egy fokozottabban ápolt, 
minőségileg a mostaninál értékesebb, nívóban emeltebb szinten 
haladó, református szellemű nevelői munka életrehivásának fel
tételeit.

160 értesítőből itt fekszik előttünk 160 középiskola legutolsó 
évének szellemi mérlege átvizsgáltam Jelezve vannak azok az ada
tok is, melyeket a kálvinista pedagógia kitermelt. Ez a szellemi 
mérleg a jövőre változni fog, a szellemi birtokállomány kedvezőbb 
alakulását reméljük, s ehhez nekünk is rendelkezésre kell bocsáta
nunk a maguk teljességében azokat az erőket, melyeket a református 
gondolat 400 éves fejlődése a latt produkált, hogy a kultúraformáló 
funkcióink a magyar középiskola fejlődésében az eddiginél még 
nagyobb eredményt érjenek el. Erre kötelez bennünket a múlt, 
a nagyszerű tradícióink, a reformáció nemzetformáló ereje.

Csak ha a középiskola jövendő mérlegében a részkulturánk 
hatóerőit jelentő számok és adatok a mainál tekintélyesebb hányadot 
mutatnak, akkor feleltünk meg a kincseket őrzők felelősségének.

Erőink fokozottabb harcbavetése akadályokba ütközik :
1. Nem várhatunk addig, mig egy református tanterv meg

teremtésére a mainál kedvezőbb alkalom nyílik.
2. Lélektanilag nem látszik kedvezőnek az idő egy fokozottabb 

református törekvés felvetésére, a m iatt sem, mert tanárszemélyze
tünk az állami középiskolai reform okozta technikai változásokkal 
foglalkozik. Válaszunk ezekre : 1. a mostani tanterv keretén belül 
kell intenzívebb református szellemet terem teni; 2. más középiskola
csoportot éppenúgy leköt a változás, mint a mienket, mégis ott 
a fokozott tevékenység képe az iskolai értesítőkben.

Általában olyan munkatervet kell kimódolni, amely az akadá
lyokat kikerüli, elasztikus, kedvező alapot teremt az előhaladásra, 
nem kényszerít egy ponton való okvetlen eredményre, viszont lehető
séget ad egy másik ponton való sikeres előretörésre. Nem mér munka-
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mennyiséget, de a munka lázában már jó előre biztosítja egy követ
kező erőkifejtés lehetőségét.

Ne felejtsük el, hogy egy fokozottabb haladás munkájában nem 
csak felnőttek vesznek részt a maguk kiépített lelki struktúrájuk
kal és egy életforma által szinte pontossággal meghatározott feltéte
lekkel, hanem eredményeinket az okos, tapasztalt pedagógusok által 
vezetett gyermeki munkateljesítmény minősége szerint mérjük, 
amely művészi vezetés mellett kiváló lehet és szinte korlátlan, 
s soha ki nem apadó energiakisugárzásával újabb és újabb lehetősége
ket jósol, nem várt eredményeket ígér, az egész munkaterületén 
optimizmusra ad jogot, hasonlóan a művészet által inspirált egyén 
szelleméhez. Ki állapíthatja meg előre, hogy a jó sugallat alatt dol
gozó művész hol áll meg, mit ér el?

II.

A fokozottabb református pedagógiai tevékenység alapgondolata, 
kiinduló pontja és vonatkozásai.

Az említetteket szem előtt ta rtva  a református szellem meg
erősítésére és kultúrfunkcióink jövendő eredményeinek javítására 
célunk a következő lehet : A református múlt és jelen művelődési 
értékeinek fokozottabb, időhöz, élethez igazodó ápolása, szolgálata.

Hogy megfelelő szellemi munkarend szerint haladhassunk, 
rögtön szegezzük le, hogy az Egyház a vallásoktatás és lelki gondozás 
keretei között ugyanezt a munkát végzi, mi pedig a középiskola szak
tárgyain belül keressük az utat-módot alapgondolatunk belterjesebb 
megvalósítására. Hogy a már folyó református munkával egy vonal
ban haladhassunk, ki kell választani azt a munkaterületet, ahonnan 
legtöbb ponton találunk kapcsolódást a vallástanítással és lelki
gondozással, de mi is legtöbb kilátással indulhatunk a magunk speci
ális céljai, elgondolásai szerint.

Erre legcélszerűbbnek kínálkozik a magyar nyelv, irodalom 
és történelem területe. Ezek a tárgyak általános pedagógiai szem
pontból legalkalmasabbnak mutatkoznak, hogy anyaguk élmény
szerű feldolgozásával az erkölcsi értékeket kikristályosítsák. Azon
kívül itt lehet az új tanterv szerint előírott tanítási anyagon belül 
legtöbb ponton érintkezésbe hozni a református gondolat klasszikussá 
vált és most is élő irodalmi és történelmi részleteit az előírottaké- 
val, és ez ismereti tárgyaknak a református életszemlélet szerint való 
gazdagításával, élesebb átvilágításával teremthetünk céljainknak 
legszilárdabb alapot.

E szerint a bekapcsolódás az I—IV. osztály magyarnyelvi 
anyagában, a III. osztály magyar, a IV. osztály ókori történelmi 
anyagában történik meg.

A munkamód közlésénél nyilvánvalóvá lesz, hogy fokozottabb 
tevékenységünk a mai tantervi adottságokhoz alkalmazható.

í*
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III.

MUNKATERÜLET.

1. Magyar nyelv és irodalom.

A  református szellem a múltban.

a) A  tanítástervi beosztást szem előtt tartva a mesék és mondák 
világa lesz munkánk első területrészlete. A református meseírók, 
kiknek műveit felhasználjuk, stílus tekintetében egyszerűek, világo
sak és így közel vannak a középiskola alsó osztályának szellemi 
fokozatához. A református szellemű értelmi és erkölcsi nevelés 
hasznára a mesék jól gyarapítják a tanulók fogalomkészletét, a világ
kép megalkotásához sok tiszta, pontos jeggyel és részlettel járulnak. 
Segítenek a tanulónak pontosan körülnézni, részt kérnek a miliő 
tudatossá tételében, utalnak a közösségre, erkölcsi kötelességeikre. 
Éppen ennyi érték van a református mondaírók az alsó fokon jól 
alkalmazható műveiben. A legtisztább, a legegyszerűbb a nyelvük, 
megoldásuk egyenes, komoly, határozott irányban haladó téma- 
megoldás.

E két műfaj egészen megvalósítja a maga alkalmazási helyén 
a református pedagógia itt  megfelelő igényeit.

Ezek a mesék, mondák nem öregedtek el, szinte klasszikus 
református értékek, ma is frissen, élénken hatnak, szeretjük őket a 
maguk primitív voltában, sokszor idézzük őket, hivatkozunk rájuk, 
fenyegetőzünk erkölcsi igazságaikkal. íme a régi református vallású 
emberek műveikben itt  vannak egész életünk folyamán. Értékeket 
hagytak reánk, melyeket mi gondosan, a református múlt iránt való 
tiszteletünk érzésével állítunk a nevelési erőink közé.

b) Református történetírók művei fognak munkánk második 
fázisában kísérni. Történelmünk minden korszakához megvannak 
a református nemzetszemlélet alapján megírott részletek. Mi is 
voltaképpen e historikusok felfogásában a református és végtére 
az általános erkölcsi szempont? A kálvinista történetíró elfogulat
lanul, világosan adja a tárgyalt kor részletes képét. Az erők súly
viszonyában nem torzít, igazságos bíró, mindig az egész nemzet 
szempontjából ítél. Megérti a nemzet különböző egységeinek statikai 
helyzetét, korlátozottabb életszemlélettel megvont álláspontját, de 
azokról mindig a nemzet ideáljai iránt való szolgálatuk, építő
munkájuk és kötelességtudásuk minősége szerint mond ítéletet, 
így az erkölcsi hatása, motiváló ereje elsőrangú pedagógiai érték. 
Az ilyen életszemlélettel megírott mű azonosítása a gyermek leiké
vel nagy nyereség, református, de magyar nyereség is !

c) Szükségünk lesz munkánkban a református írók szépirodalmi
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munkáira : történeti regényrészietekre, történeti elbeszélésekre, törté
neti drámarészletekre, történelmi motívumokat felhasznált versekre. 
Nem nehéz Arany, Tompa, Jókai, Kemény, Gyulai nevét felsorolni. 
(Nevet egész dolgozatomban csak néhányat adok ; azt tartom, hogy 
minden magyar tanár lelkében él minden műfajnak egy-egy kiváló 
képviselője ; ha hozzá jut, műfajonként azt szólaltassa meg, peda
gógiai feltételek erőszakolása nélkül. Ezzel az ő költőjével, refor
mátus írójával érheti el a legnagyobb sikert.)

Mindenik felsorolt magyar klasszikusunknak egyéni karakteré
ben igen sok vonás, értékes jegy van a kálvinista életszemléletből. 
Mikor ezek müveiben korhangulat éled, s a témájuk történelmi 
alakjai akcióba kezdenek, ott van mögöttük az őket megalkotó 
írómüvész Kálvinhoz való elkötelezettsége, a nélkül azonban, hogy 
■ennek a lelki színeződésnek a finom megvillanásai orthodoxát, 
jelentenének. Művészetük ilyen átszövődöttségével tiszta művészet, 
de református érték is, melynek súlytalan parányai átszármaznak 
majd a tanulók leikébe, és a református gondolat avatottjainak száma 
gazdagodik velük.

A református gondolat a jelenben.

a) Az I. és II. osztály új tanítási tervezetében o tt szerepel ez a 
mondat : (nem szóról-szóra) „Rajzok és költemények a nemzet legújabb 
válságainak köréből.“

Ennél az anyagrészletnél lép a magyar tanítási terv az élettel 
legszorosabb kapcsolatba. Mindenki előtt ismeretes — mert szószékek, 
tudományegyetemi aulák, újságok, rádió, emlékünnepek hang
súlyozzák —, hogy református nagyjaink nemzeti válságaink előz
ményeit, lefolyását, hullámait milyen megdöbbentően tisztán, világo
san látják, de azt is tudjuk, hogy nemcsak bevilágítanak ők a magyar 
sors sötét éjtszakájába, hanem a tragikus vergődéseinkből való 
kibontakozás feltételeire, lehetőségére is utat mutatnunk.

Minek az olvasókönyveinkbe mástól ilyen irányú műdarabokat 
felvenni, ha gróf Tisza István, gróf Bethlen István, Hegedűs Lóránt, 
Baltazár Dezső, Ravasz László, Imre Sándor írásainak, beszédei
nek rajzaiból tudunk tanulóink lelki fokozatának megfelelő irányító 
nemzetnevelő részleteket vinni. És biztosan tudunk. Állapítsa meg 
minden református ember, aki ma szétnéz ebben a magyar hazában, 
és megméri az em bereket: szabad-e és lehet-e magyar református 
középiskolának a háború utáni nemzetet ért válságról előbb mást 
megszólaltatni tanulói előtt, amíg az említett vezetőink véleményét 
munkarészleteikből gyermekeink nem ismerik.

Valóban csak ilyen nevelői munkánkkal szilárdíthatjuk a törté
neti egyház tekintélyét, így növelhetjük nagy embereinknek kijáró 
általános tiszteletet, végül az értékeknek (nagyszerű közösségi 
tudat, szociális kötelességteljesítés) világos megkutatásával így 
segítjük tanulóink ítélőképességének, szemmértékének helyes ki
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fejlődését, önkritikájának tisztulását. Mindez egyúttal az általános 
nevelés szempontjából is kívánatos.

b) A jelennel való összekapcsolódást szolgálja a tanítástervben 
„rajzok és leírások a magyar földről és népétéiből‘ című részlet is. I tt  
szintén előkerülnek a református klasszikus szépíróink, akik — mind
nyájan tudjuk — nagyszerű képét adják a kálvinista embertípusnak 
a maga szimpatikus jellemvonásaival (önállóság, kötelességtudás, 
felelősségérzet), de hibáit is feltárja (nyakasság, néha egyoldalúság),

c) A tanítástervezet néprajzot említ (nem a magyar nyelvvel 
kapcsolatban, hanem a földrajzzal).

Mi a nép köréből vett olvasmányokkal kapcsolatban gyüjtenők 
össze az alsó osztályokban először a magyar reformátusok néprajzi 
adatait (szociográfia, demográfia).

De lehetne a gyűjtés regionális is. Például Gyönkről Tolna és Bara
nya megyék reformátusait próbálnók megismerni.

d) A megszállott területek reformátusságának sorsismertetése, egy 
velük való fokozottabb érintkezés előkészítése szintén itt kér helyet. 
Aki huzamosabb ideig benne volt a megszállott területek egyik 
szomorú részének református életében, látta o tt a küzdelmet, amely 
valóban csak a levegőért és életért folyik már, az nehéz szívvel 
állapítja meg, milyen messzeségben zajlik le ennek a rettenetes küz
delemnek a hullámverése a mi református tanulóifjúságunktól. Van 
református programm, amelyik pontjai közt ott szerepel a kisebb
ségi sorba ju to tt magyarok sorsa és közte református magyarjaink 
sorsa, van az államnak is gondos programmja a kisebbség minden 
vonatkozásában, és ez ma életteljességben erősen fejlődik, de ez a 
kérdés annyira fojtó, annyira életbemarkoló, hogy az említett pro- 
grammok mellett jól megfér a református tanárnak a dolog lényegéről 
soha le nem sikló tekintetével, kifogyhatatlan találékonyságával, 
soha nem alvó éberségével egy sűrű szálszövedék kifejlesztésére 
való törekvése. Ennek a célja az lehetne, hogy először a két külön 
impérium alatt élő ifjúság egymásnak mai életformáját kölcsönösen 
megismerje, később személyes találkozások útján erősítse össze
köttetéseit.

I tt csak annyit hangsúlyozhatok minden református tanár 
előtt : sokat, nagyon sokat lehet tenni ez irányban. . .

e) A  református nép életformájának és szellemi fényképének 
kivetítésével kapcsolatban okvetlenül megoldásra kell kerülniük 
a református egyházi művészet bemutatása problémájának is. Legalább 
töredékét láttassuk meg a református gondolat e megjelenési for
májának.

Amikor a református néprajz adatainak a tanulók által való 
gyűjtése megkezdődik, vele együtt hívjuk fel a figyelmet a templom
építés módjának, berendezésének megfigyelésére, az egyházi bútor
zat, ruhák, kelyhek, orgonák, régi irodalmi művek megvizsgálására 
és leírására, illetőleg zenedarabok lemásolására.
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2. Történelem.

Magyar történelem.
Hogy a magyar történelem tárgyalásánál miben jelent nagy érté

ket a református történetírók felfogása, azt a IIÍ. b) pont a latt 
elmondtam. A református szabadkutatás, vizsgálódás és gondolat
szabadság elvén felépült történelem az erkölcsi nevelés főpillére, 
az érzület nemesedésének feltétele, megindítója és eszközlője egy 
szociális irányban haladó akarati tevékenységnek.

Ennek a szellemnek térfoglalása fejlődést jelent az egyén 
számára, de fejlődést hoz a közösségnek is.

Vájjon hogyan fogadja a magyar fejlődés útján a vázolt erkölcsi 
alapon megindított tanuló, ha rájön arra, hogy a XVI. és XVII. 
század nemzetvezérlő gondolata a reformáció, amely világot rontott 
és épített e két század alatt, a mai történelem-tankönyvben a XVIII. 
század közepétől véglegesen eltűnik (néhány sor és semmi egyéb), 
és e letűnt és semmivé vált gondolat valójában ma mégis itt van, 
erős, történetivé vált egyházak ápolásában, jelen van hatalmas 
iskolák falain belül, melyek sokezer tanulót oktatnak éppen az ő 
szellemében. Vájjon nem fog-e a gondolkodó tanuló csodálkozni a 
hangosan beszélő ellenmondáson ?

Ezt a megdöbbentő szakadást a magyar történelem fejlődésének 
vonalán el kell tüntetni. A súlyos hibát minden református történelem- 
tanár reparálni tartozik ; meg kell találnia a módját, hogy az emlí
te tt két században is súlya szerint méltassa a református gondolatot, 
és ezzel a kálvinista vizsgálódás mélységével és alaposságával 
szemléltesse a nemzeti múltúnkban az erők valódi arányából össze
épített történetét.

Ókori történelem.
Hazánk és benne a reformátusság a múlt századokban összefor

ro tt a klasszikus kultúrával. Mivel a kálvinizmus erkölcsi világa 
a klasszikus kultúra életnyilvánulásaiban sok nemes felfogásbeli 
egyezőséget talált, irodalmilag is kiterjeszkedett e korra, úgyhogy 
ma nem nehéz az ókor történelméhez megtalálni a jó református 
történelmi műveket és ez irodalom erkölcsi felfogásán keresztül 
értetni meg a tanulóval a klasszikus világ vezető gondolatait és 
történelmi erőit és az azok által alkotott világ szellemi struktúráját.

Ami ezután itt következik, az átmenet a követekező fejezethez, 
a munkamódhoz.

A javaslatnál megemlítem éppen az ókori történelemre vonat
kozólag „Korrekonstrukció és élményszerűség, dr. Ravasz László 
Pál Athénban című műve a pedagógia területén“ címmel megírott 
módszertani dolgozatomat.1 Dr. Ravasz László tárgyalásra kivá

1 Megjelent a Prot. Tanügyi Szemle 1934. évi 5. számában.
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lasztott műve a hellenizmusnak a keresztyén gondolattal való talál
kozását és a krisztusi eszmének világtörténeti vezető gondolattá 
fejlődését hozza elénk. Dr. Ravasz értekezésének pedagógiai fel
dolgozása azt célozta, hogy a dolgozat református történeti mű 
klasszikus értékeit csodálatos írói művészettel megalkotottságuk- 
ban a tanuló előtt élővé tegye, és ezzel az eljárással más református 
történetíró pedagógiai átszármaztatásának munkamódját a cselekvő 
iskola szellemében bemutassa.

IV.

MUNKAMÓD.

Ez a csak kontúrjaiban előtárt ismereti anyag református taná
rok által való átadása minden bizonnyal a református múlt és jelen 
értékeinek fokozottabb, az időhöz, az élethez igazodó ápolását 
jelentené a középiskola alsóbb osztályaiban.

Ne jöjjünk zavarba, ez a szemle nem többletet m utat be, amely 
a kötelező tananyagot megterheli. Ez a szemle csak világnézetet 
jelent, csak felfogásmódot, ahogyan adnunk kell az anyagot nekünk, 
református tanároknak és nekünk, a magyar nemzet tanárainak ! 
De jelent ez az anyagáttekintés és jellemzés mást is : minőség szem
pontjából való megkülönböztetést és kiválasztást. Mindez a töké
letesebben ápolt kultusz, a művészet számára készült, és a követ
kező munkamód is a művészet elveinek alkalmazása felé hajlik.

1. A munkamód a tanár és tanuló tevékenységében, az anyagátadás,
koncentráció.

Akár a magyar irodalmi anyagnál, akár a történelemnél egy 
egység pedagógiai feldolgozása a következőképpen történhetnék. 
A tanár minden tárgyán belül van néhány pont, melyet ő különösen 
jellemzőnek t a r t ; készítse elő ezeket külön-külön valamelyik refor
mátus szellemű költő, író, vagy szónok műdarabrészletét véve 
segítségül. Ez az előkészítés nem egy tanítási óraterv megszerkesz
tése, több an n á l; olyasforma, mint ahogy színpadi bemutatót, 
ezt az izzó és koncentrált eseményt a rendezője előkészíti; egész 
sorába mélyedjen el a tanár az alapproblémájával összefüggő kérdé
seknek, természetesen mind a református erkölcsi állásponton keresz
tül. Ez az elmélyedés így az illető egység pedagógiai átadásánál 
aztán elég indítékot tartalmazna, és biztosítaná a pedagógust, hogy 
a bemutatóján a tanulókkal a legszorosabb összeköttetésbe léphet. 
Minél gazdagabb az előkészület, minél meggyőzőbbek az indítékok 
(itt a pedagógiában a m űvészet!), annál tökéletesebben sikerült a 
mű, az egység átszármaztatása. Annál maradéknélkülibb, meg
nyugtatóbb a szellemi kielégülés az illető tématerület etikai és eszté
tikai vonatkozásaiban. A tanulók átélik a felvett tém a minden
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részletét a művész átélésével, és a nevelő által szándékolt lelkiválto
zás részesei lesznek.

Egy olvasmány, egy egység átvizsgálása, az indítékot jelentő 
elemek meglátása és itt éppen a református etika jellemző részletei
nek kiszemelése, összeállítása, nagy előkészületet, jó rendezői sze
met és — ne felejtsük el a legfontosabbat: lelket, felelősségérzetet 
kíván ; tehát ismételjük : nem lehet az itt, az előbbiekben felvetett 
olvasmányokat, nem lehet az egész tananyagot ekkora apparátussal 
a tanulókelé vinni, hanem csak a legjellemzőbb egységeket, amelyekre 
vonatkozólag a tanár tudja, hogy azok erkölcsi és esztétikai szem
pontból igazán premiernek valók.

A tananyag többi része halad a maga nevelői útján.
A középiskola alsó osztályai mindenikében néhány ilyen magyar 

irodalmi, néhány ilyen történelmi óra az intenzív utánérzés útján elért 
gazdag hatáseredményével magában véve is a református szellemi 
kincseknek nagy gyarapodást jelentené. De ezenfelül is az ilyen 
órák értékeire ráeszmélő diák, szárnyat öltött érdeklődésű ifjú 
, ,műélvező“ előtt nincs megállás. Jönnek az élménydolgozatok, 
jön a „premier“-ben felvetett érdekesebb kérdések továbbkutatása, 
amelyek mind az érdeklődési terület kimélyítését jelentik, és ettől 
kezdve már a begyakorolt tanár biztosságával látom, amint a latin 
vagy német nyelv tanára valamely kálvinista történelmi rész le
fordításával, magyarázásával bekapcsolódik, látom, hogy a természet
rajz, vagy földrajz tanára a református demográfiái adatokról adja 
meg a kérdezőnek a választ, a mennyiségtan tanára az ide szükséges 
grafikonnál segít, és sokat fogják kérdezgetni a rajztanárt, aki a 
néprajzi, vagy egyházművészeti gyűjtéshez látni tanítja  a kérdező 
diákokat, fokozza ábrázolási tevékenységüket, vagy hogy másként 
mondjam, megtanítja a magyar irodalom, történelem stb. rajz- 
nyelvét.

így terebélyesedik a református értékek egyre több oldalról 
ápolt kultusza, amint az élet eleven hatásait mind több és több kéz 
szórja a soha ki nem elégíthető ifjúi érdeklődés felületére.

2. A református iskolafilm kérdése.

Egy igazán modern és egy mai viszonylatban lehetséges munka
módnak nélkülözhetetlen eszköze a film, hiszen a mai tanítás a 
megjelenítés és az élő kivetítés jegyében folyik.

Aki gondolkozott arról, hogy a református életszemlélet milyen 
fogalmi jegyekből és milyen alaki feltételek között nyeri létjelen
tését, az elfogadja, ha azt állapítjuk meg, hogy a református szellemű 
irodalmi művek között filmszerűség szempontjából feltűnően sok a 
legkiválóbb darab.

Ezeknek az irodalmi műveknek etikai és esztétikai szempontból 
való kiválasztása, filmszerűség szempontjából való megítélésé eléggé
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időszerű, mert ma bizonyos jogokkal járó térfoglalás folyik az iskola
film területén, amelyben nekünk kár minden helyzeti előnyt elveszí
teni. A református szellemű iskolafilm nemcsak itthon jelent peda
gógiai nívóemelkedést és pozíciónyerést, de ott vannak az északi és 
nyugati protestáns államok, amelyek — noha nekik nagyszerű 
kifejlett iskolafilm-kultúrájuk van — mégis azt hisszük, egyéb 
magyar szellemi produktumok sorsát nézve és ismerve, kellő és nem 
bágyadt hangsúlyozás mellett, szívesen fogadnák a református 
magyar iskolafilmet, ha az legalább is a mai nívón álló magyar 
filméhez hasonló fokozaton tudna jelentkezni.

Összefoglalás.

Összefoglalva a leírtakat, véleményünk a következő :
1. A javaslat a református gondolat időszerű és komoly szükség

letéből fakad és építő szándékú.
2. Sehol nem áll ellentétben a hivatalos iskolai tanítástervveL
3. A nevelés mai álláspontján járó munkamódot javasol.
4. A magyar nyelv és irodalom terén fokozza az olvasmányok 

képzőerejét.
5. A református irodalom klasszikus erejű darabjait közép

pontba állítja.
6. A történelem területén a szellemi erők szintézisében a refor

mátus gondolatot jelentősége szerint kívánja beállítani.
7. A középiskola jelenbe való szerves beillesztése céljából :

a) reá m utat a klasszikus református nemzetnevelők 
a tanításba felvehető műdarab-részleteinek nevelésképző erejére.

b) Hangsúlyozza a református néprajzi adatok tanulókkal 
való összegyűjtésének nevelő hasznát.

c) Felveti a megszállott területek reformátussága sors
ismertetésének szükségességét és egy velük való fokozottabb 
érintkezés előkészítésének a jelentőségét.

d) Bekapcsolni szándékozik a református egyházművé
szet emlékeinek ismertetését.
8. Mindezzel a reformátusság kultúrértékeinek fokozottabb 

kultuszát próbálja szolgálni.
9. Hogy a javaslat nem vár addig, amíg a középiskolai reform 

legalább a négy alsó osztályban megvalósul, annak oka az, hogy a IV . 
osztályt bevégző tanulókat minél előbb meg akarja erősíteni református 
öntudatokban.

11. Mivel mindez a magyar ifjúság nemzeti eszményének 
szolgálatában, az egész magyar nemzet érdekeit szem előtt tartó 
tanítási terv keretében történik a nemzeti érzületben megerősített 
ifjú lelkek által, — a javaslat egyúttal a magyar érdekeknek szívvel- 
lélekkel szolgálatában áll.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.
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A  fizika alapfogalmai és a középiskolai 
fizika tanítása.

1. A fizika alapfntjalmainak változása.

A fizika tudománya alig pár évszázados szinte tüneményesen 
gyors fejlődés után a XIX. század vége felé látszólag nyugvóponthoz 
érkezett. Voltak ugyan imitt-amott ellentmondások, amelyek a gon
dolkozó főket az addigi elgondolások és elméletek helyességében való 
kételkedésre ösztönözték, de a mechanikai világszemlélet1 kialakulá
sát látszólag nem zavarták komolyabb ellenvetések. Az akkori fizi
kai tudásunk főképp a körülöttünk lévő megfogható és látható 
dolgoknak a tudását jelentette. Egyszerű, megbízható törvényszerűsé
geket állapítottunk meg.2 Eszközöket, gépeket készítettünk, amelyek
ben ezeket a törvényeket felhasználhatjuk. Ismertük az anyag külön
böző halmazállapotait, van meleg és hideg, fény, szín, hang, amint 
ezekről érzékeink révén tudomást szerzünk. Elektromosságot állí
tunk elő, amelyet céljainkra tetszés szerint felhasználunk. Volt egy
szerű kozmogóniánk : a fölöttünk lévő égen a csillagok Newton 
dinamikája szerint kiszámított pályákon futják útjukat, és ezen az 
égen az egész világmindenség be van „ágyazva“ térbe és időbe, 
amelyeknek tulajdonságait alapvető biztonsággal ismerjük. Az ember 
úgy gondolta, hogy a naiv reálizmus, materializmus, mehanikus 
világszemlélet alapján állva, vagy ezen az úton továbbhaladva^ 
felfedheti a természet minden titkát.3 Ügy látszott, hogy azokra 
az egyszerű törvényekre támaszkodva, amelyeket 40—50 évvel ez
előtt — és még ma is — az iskolában tanultunk és tanulunk, meg 
tudjuk érteni és ki tudjuk meríteni a térre és időre vonatkozó min
den bölcseséget.4

Newton valamikor csalhatatlannak hitt rendszerében levő 
ellentmondásokon továbbhaladva, valamint felfegyverkezve mo
dern, rendkívül érzékeny mérő eszközökkel, a kísérletezők fáradhatat
lan kutatása nagy eredményekkel j á r t : az utolsó 50 év alatt olyan 
újfajta elgondolások vonultak be a fizikába, amelyek indokolttá 
teszik, hogy a klasszikus fizika bukásáról beszéljünk.5 A relativitás 
elmélete, azután a quantum-elmélet, az elektronelmélet, a korpusz
kuláris és rezgési mechanika az ember szemében lassanként átalakítot
ták az addig egyszerűeknek hitt jelenségek megértését, és a természetet 
értelmünk előtt mindinkább jobban fantasztikussá és érthetetlenné 
tették.6

1 Mikola Sándor : A fizika gondolatvilága, 346. 1.
2 Reictíenbach : Atom és világegyetem, 9. 1.
3 Boutaric : Les concepcions actuelles de la phisique p. 12.
4 Reichenbach : Atom és világegyetem, 10. 1.
6 Eddington : The natúr of the physical world. 9. 1.
6 Boutaric : Les concepcions actuelles de la physique p. 12.
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Kétségtelen, hogy a tudományos felfogásnak ilyen alapvető 
átalakulása az általános világszemléletre is nagy hatással van. Ezt 
a  fordulatot, amely a fizikában az utolsó 50 évben a régi elméleteket 
halomra döntötte, Kopernikus immár szimbólummá vált felfedezésé
vel lehet összehasonlítani :7 amint Kopernikus detronizálta a földet, 
amikor bebizonyította, hogy csak egy a számos hasonló égitest közül, 
úgy dől ma romba a régi fogalmi világ, amellyel eddig felfogható- 
nak véltük a természet jelenségeit.

Az új fizikai elméletek elterjedésének szükségképpen a természet
ről való felfogásunk teljes átalakulásához kell vezetnie. Ennek az 
átalakulásnak az a lényege, hogy a nagyméretű világ (makrokoz- 
mosz) és a kisméretű világ (mikrokozmosz) megértése egészen más 
gondolatformákat igényel, mint a testünk méreteihez szabott köze
pes nagyság-rendű világ. A tér és idő fogalmai a makrokozmosz 
világában, a szubsztancia, energia és törvényszerűség fogalmai 
a mikrokozmosz világában olyan átálakulást szenvedtek, amely 
az eddig ismert törvényszerűségeket csak közelítésnek minősíti,8 
a klasszikus fizika törvényei tehát csak a közepes dimenziók világá
ban érvényesek.

Különösen az atom belsejében lejátszódó jelenségek bizonyultak 
olyanoknak, amelyek a mi emberi nyelvünkön valósággal le sem 
írhatók.9

Mi a mindennapi élet jelenségeit figyeljük meg, ahol mindig 
nagyszámú atom van együtt, de sohasem figyelhetünk meg izolált 
atomokat. Nincs tehát intuíciónk az atomban lejátszódó processzus 
felfogására, habár képesek vagyunk azt olyan matematikai rendszerbe 
beilleszteni, amely az atomisztikus fizika eddig ismert jelenségeinek 
leírására alkalmas.10 11 Perrin,11 az atomok világának egyik híres kuta
tója, a végtelen kicsi világának megértésében rejlő nehézségekre 
mutat rá, amikor így ír : „Ügylátszik, hogyha a végtelen kicsinyek 
világában elég messze megyünk, a tér és idő megszokott értelmezése 
többé nem alkalmazható ; még képzelőtehetségünk is felmondja 
a szolgálatot. Hiú antropomorfizmusnak bizonyul az az igyekezetünk, 
hogy pl. akár a legegyszerűbb elemnek, a hidrogénnak atomjában 
végbemenő folyamatot leírjuk. A biblia szavainak kell eszünkbe 
jutniok : Sem le nem rajzolhatod, sem kőbe nem vésheted a te Urad
nak képét.“

Minden világnézeti alapfelfogásnak kialakulásában a valóság
nak és törvényeinek megismerése döntő befolyással van. Az emberi 
cselekvés és létkérdései ily módon új arculatot kapnak.12 A filozófu
sok közül még az etikusok és a morál-prédikátorok is a megismerés

7 Reichenbach : Atom és világegyetem, 15. 1.
8 Reichenbach : Atom és világegyetem, 14. 1.
9 Routaric : Les concepcions actuelles de la phisique p. 21.

10 Heisenberg : Les principes physiques de la theorie des quanta, p. 7.
11 Perrin L’orientation actuelle des Sciences, p. 27.
12 Reichenbach : Atom és világegyetem, 7. 1.
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elméletét, a világkép vázlatot helyezik az élre (Spinoza, Fichte, 
Nietsche).13 Azok a mélyebb meggondolást, általánosabb alapfogalma
kat igénylő törekvések, amelyek olyan természettudomány megalapo
zását célozzák, amely a kicsit, közepest és nagyot egyformán magába 
foglalja, kétségbevonhatatlanul nemcsak a filozófiai rendszerekre 
vannak nagy hatással (Eddington13 egyenesen a determinizmustól 
való felszabadulást jósolja és előbbrejutásnak minősíti), hanem az 
általános életérzés, az átlag ember emocionális magatartása szem
pontjából is kimagasló fontosságúak.14

2. Az alapfogalmak változása és a középiskolai fizikaoktatás.
Önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy a középiskola, amely 

minden tudomány alapjainak ismertetésével egy egész nemzedék 
világfelfogásának irányításában döntő szerepet játszik, jogosan 
hagyja-e figyelmen kívül az egyik legfontosabb reális tudomány
ágak egyikében beállott ilyen nagymérvű változásokat, és ha nem, 
hol lehetne megtalálni azt az alapot, amely legalább küszöbét jelen
tené az új fizikai világképbe való belépésnek. Irányelvnek állíthatjuk 
fel, hogy semmiféle olyan jelenség, alapfogalom tárgyalásához nem 
nyúlhatunk, amely matematikai apparátust igényel. Nem bocsát
kozhatunk még erősen vitatott, gyorsan változó elméletek tárgyalá
sába, a kísérleti alapot tekintjük egyedüli biztos kiindulási pontnak, 
és a mindennapi élet jelenségeit vonjuk be elsősorban vizsgálataink 
körébe.

Ilyen szempontból mérlegelve a fizikai alapfogalmak változásá
nak kérdését, bizonyos, hogy sem a relativitás tana, sem a kvantum- 
elmélet, sem a hullámmechanika tárgyalásához nem fordulhatunk 
a középiskolai oktatás keretében, mert ez matematikai apparátust 
igényel, másrészt pedig a fizikának ez a része az utóbbi időben 
gyors alakulásoknak volt alávetve. Különösen a kvantumelmélet 
terén az utóbbi időben évről-évre tapasztalhatjuk, hogy új felfogás 
lép a régi helyébe. A kezdeményezők, Planck, Bohr és Sommerfeld- 
nek 1925 körül elfogadott elméletét 1930 táján Broglie, Schroedinger 
és Heisenberg új elmélete váltotta fel, amely most már többé-kevésbbé 
elavultnak tekinthető, ha tekintetbe vesszük azokat az újabb munká
latokat, amelyek a relativitás elméletét és a kvantummechanikát 
összeegyeztetni igyekeznek. Egyedül az elektromosság tanításába 
bevitt új rendszer szolgáltathat módot arra, hogy az elektrom- 
elmélet alapján állva legalábbis kezdetleges bepillantást engedjünk 
a modern fizika jelenségeibe. I tt lényegében nem kell letérnünk 
a kísérleti alapról, és a munkáltató tanítás alapelveiről.

Annak a követelménynek is eleget teszünk ily módon, 
hogy tekintetbe vesszük a mindennapi élet jelenségeit: rádiót állan
dóan hallgatunk, maholnap a televízió is gyönyörködtet bennünket,

13 Eddington : Sur le probléme du déterminisme p. 24.
14 Reichenbach : Atom és világegyetem, 8 1.
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a hangosfilmben már semmi csodálatosat nem látunk, naponként 
olvashatunk a kozmikus sugarakról, és alig van már valaki, akit 
orvosa röntgenlámpa elé nem állított volna. Nem lenne semmiféle
képpen helyes dolog, ha ragaszkodva fizikatanításunk régi rendszeré
hez ezeknek a jelenségeknek tárgyalását — úgy mint eddig — csak 
futólag érintenők, és nyugodtan hagynánk, hogy érdeklődő növendé
keink népszerűsítő könyvekből, folyóiratokból, újságcikkekből merít
sék az ezekre vonatkozó ismereteiket. Mert ha az elektromosság 
tárgyalásának régi, már kb. 50 éves rendszeréhez tovább ragaszkod
nánk, sem az elektronelmélet korszakalkotó fontossága nem tűnnék 
ki eléggé, sem pedig nem maradna idő az említett, immár mindennapi 
-életünkben szerepet játszó jelenségek kellő tárgyalására.

3. Az elektromosság tanának tárgyalásmódja.
Az elektromosság tanának középiskolai tárgyalása mindez- 

ideig teljesen történelmi alapon á llo tt : elektrosztatika, elektro
dinamika, éterrezgések. Különösen az elektrosztatika hosszadalmas 
tárgyalása látszott mindig a középiskolai keretek között fölösleges
nek, és történtek is kísérletek arra nézve, hogy az elektromosság 
tanának tárgyalását az elektrodinamikával kezdjék. Dr. Zemplén 
Győző, a világháborúban fiatalon hősihalált halt műegyetemi tanár 
Elektromosság-tana érdekes példáját szolgáltatja annak, hogyan 
lehet az elektromosság tárgyalását a galván-elemekkel és az elektro
lízissel kezdeni, és ily módon értelmezni az elektromos alapfogalma
kat. Azonban ma már az elektronelmélet annyira átalakította az 
összes elektromos jelenségekről való eddigi felfogásunkat, hogy egye
dül célszerűnek az az út látszik, amely az elektromosság tanát mind
járt a kezdetétől az elektronelmélet alapján tárgyalja. Ilyen modern 
szellemű ismertetést indított meg a Rádiótechnika c. folyóirat 
folyó év márciusi számában. Itt azonban a kísérleti alap hiányzik, 
valamint az alapfogalmak értelmezése sincs kellőképpen megoldva.

Néhány primitív megfigyelést kivéve, az elektromosság tana 
a XVII. században kezd fejlődni. Gilbert észleli először a mágnes 
két pólusának különböző hatását, és hogy dörzsöléssel bizonyos teste
ket elektromossá tehetünk, az elektromosság szó is tőle származik. 
Száz év múlva Gray, Franklin és Symmer munkálatai alapján ki
alakul a kétfolyadékos elmélet, amely, habár már rég megdőlt, mégis 
mind a mai napig az elektromosság középiskolai tárgyalásának 
alapjául szolgál. Vezető, szigetelő, töltés, ellenállás, megosztás, 
sűrítő, kapacitás, áram fogalmai mind a fluidumos elmélethez kap
csolódtak. A XVII. század végére esik Volta korszakalkotó felfedezése 
az érintkezési elektromosságot illetőleg ; az elektromos elemek fel
fedezése vezetett a XIX. század elektromos kultúrájának megalapítá
sához.15 A galvánelemek segítségével fedezték fel az elektromos ára
mok legfontosabb törvényeit. A XIX. század elejére esik az elektro-

16 Mikola Sándor : A fizika gondolatvilága, 81. 1.
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lízis törvényeinek Faraday által való felfedezése, amely már magában 
rejti az elektronelmélet csiráit. Az elektromágnes felfedezése és az 
áram mágneses terének felfedezése után gyorsan követik egymást 
az indukció (1834), a dinamógép (1867), az elektromos hullámok 
(1873) katod és röntgensugarak (1863—1879). Utóbbi sugárzások
nak a vizsgálata vezetett az elektromosság atomisztikus felfogásához, 
ebben az időben adta Stoney angol fizikus az elektromosság atomjá
nak az elektron nevet.

Sokan kétségbevonták az elektromosság atomisztikus szerkeze
té t addig, amíg kétségbevonhatatlan kísérletek kvantitatív mérések
kel nem igazolták az eddigi feltevéseket. Ezeket a mérési módszereket 
Thomson16 angol és Millióan16 amerikai fizikusok dolgozták ki. Sikerült 
pontos mérések alapján nemcsak szinte szemmel láthatóan bebizonyí
tani az elektromosság atomisztikus természetét, hanem meg is mérték 
az elektron tömegét, töltését és sebességét. Az elektromos áramról 
való elképzelésünk, az áram hőhatása, mágnesség keletkezése, 
a váltakozó áramok így egészen másféle fogalmazást nyertek, mint 
a  kétfolyadékos elmélet alapján. Ha most azt kérdezzük, hogy akkor, 
amikor a vegytan tanítása már nagyon régóta az atomelmélet alap
ján áll — amelynek kétségbevonhatatlan kísérleti igazolása csak 
a kinetikai gázelmélet és az elektrolízis alapján, tehát fizikai mód
szerekkel történt —, miért nem tesszük meg az elektromosságra 
vonatkozó ismeretünk alapján az elektromosság atomisztikus szer
kezetét, Marcell Boll francia fizikus, a párizsi egyetem m. tanára 
a következő feleletet adja :17 ,,hogv az elektronelmélet még nem fog
lalta el az elektromosság középiskolai oktatásában azt a helyet, 
amely megilleti, annak oka elsősorban a középiskolai tanárokban 
keresendő, akik megszokásból és kényelemszeretetből nem térnek el 
a régi tárgyalási módtól. — Másodsorban hibáztatnunk kell, hogy 
a különböző népszerűsítő írások az elektromosságot még ma is, mint 
valami misztikus folyadékot tárgyalják.

Nem maradhat ma már az elektromosság középiskolai tárgyalási 
módjára se hatás nélkül az a tény, hogy az elektromosság atomisztikus 
természete már közel húsz éve kétségbevonhatatlan kísérleti igazo
lást nyert. Ezen az alapon állva leghelyesebb volna, ha egyszerű 
kísérletek (Volta-elem, elektrolízis) bemutatása után — úgy mint 
a vegytan tanításának elején — azonnal az elektron-elmélet kísérleti 
eredményeinek ismertetésével kezdenők az elektromosság tanítását.18 
A következő felosztás volna a legcélszerűbb :

I. Kötött elektronok :
1. Elektrolízis.
2. Az elektromosság áthatolása a gázokon.
3. Szigetelők.

14 Mindkettőt a Nobel díjjal tüntették ki.
17 M. Boll : Idées nouvelles sur l’électron etc p. 30.
18 M. Boll : Nouvelles sur l’électron etc. p. 30.
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II . Szabad elektronok.
a) Az elektronok az atom hatáskörében maradnak.

1. Pyroelektromosság.
2. Dörzsölési elektromosság.
3. Elektrizálás érintés által.
4. Elektrizálás megosztás által.
5. Hőelektromosság.
6. Elektrizálás indukció által, elektromos és mágneses tér.
7. Bequerel-féle (fotovoltaikus) hatás.
8. Piezo-elektromosság.

b) Az elektronok kilépnek a térbe.
1. Katódsugarak.
2. Hőelektromos emissio (Edison effektus).
3. Fényelektromosság.
4. Rádióaktív sugárzások.
5. Kémiai reakciónál fellépő sugárzások.

I I I .  Elektromágneses sugárzások.
1. Hercz-féle sugarak.
2. Röntgensugarak.
3. Rádióaktivitás gamma sugarai.
4. Kozmikus sugarak.

Az elektronelméletek alapján egyszerű magyarázatot kapunk 
a következő kérdésekre : miben áll a vezetők és szigetelők közötti 
különbség, hogyan terjed az elektromosság a vezetőben, mi a lényege 
az egyenáramnak és a váltakozóáramnak, miért melegíti fel az áram
lás a vezetőt, miért van összefüggés az elektromos és hővezetési 
képesség között, miért áll elő feszültségkülönbség különböző fémek, 
fémek és folyadékok érintkezésénél. Mi a legegyszerűbb magyarázata 
az indukált áram keletkezésének, általában összefüggéseket talá
lunk olyan jelenségek között, amelyeknek kapcsolata eddig előttünk 
nem volt ismeretes. Ily módon egységes nézőpontból tárgyalhatjuk 
egyrészt az elektron mozgásával összefüggő, másrészt pedig az 
elektromágneses sugárzások körébe tartozó jelenségeket.

Az elektronelmélet alapján az elektromosság tanában eddig 
már megszokott és általánosan használt kifejezéseket nagy mérték
ben meg kell változtatnunk. A lényegesebb ilyen változtatások 
a következők :

1. A testnek pozitív elektromos töltése van : a test felülete 
elektronhiányt m utat a normális állapothoz képest.

2. A testnek negatív elektromos töltése van : a test felülete 
elektrontöbbletet m utat a normális állapothoz képest.

.3. Folytonos áram : elektronok átvonulása a szokásosan defi
niált áramerősséggel ellenkező irányban kis sebességgel (max 1 m. 
sec.)
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4. Váltakozó áram : elektronok oszcillációja kis amplitúdóval 
(ál. 1 cm.).

5. Elektrothermia : a molekulák kinetikus energiájának növeke
dése elektronok segítségével.

6. Indukció elve : elektronmozgás a vezető mozgatása s a mágne
ses tér közös hatása alatt.

7. Transzformátorok elve : váltakozó mágneses tér keletkezése 
olyan elektromos tér által, amilyet az elektron gyorsuló mozgása 
hoz létre.

8. Éterrezgés : az elektron gyorsulása két egymásra merőleges 
(elektromos és mágneses) tér tovahaladásával kapcsolatos stb.

A mi pedig az újabb kísérleti anyagot illeti, a szokásos katód- 
csőhöz, amelyet a sugarak egyenesvonalú terjedésének igazolásához 
szoktak használni, egyelőre elegendő volna még két katódcsövet 
beszerezni, amelyek közül az egyik a sugaraknak mágneses térben, 
a másik az elektromos térben való elhajlását mutatja, szükséges volna 
jó légszivattyút beszerezni különböző fokú19 ritkított tér előállításához, 
szükségünk volna fotocellára, elektroncsövekkel végzett mérésekre 
rövidhullámú rádió adó és vevő állomásra (utóbbival egyik-másik 
középiskola már fel is van szerelve).

Meggyőződésem, hogy az elektromosság tanának az itt megjelölt 
korszerű felfogásban való tanítása nemcsak hogy jobban meg
felelne a növendékek érdeklődésének, jobban szemmel tartaná a 
mindennapi élet követelményeit, hanem a középiskolában egyedül 
lehetséges bepillantást tenné lehetővé a modern fizika egynémely 
tételének legalább is a megsejtéséhez. Ezek közül a tételek közül 
csak azt az önmagában is rendkívüli, de ma már szemmel látható 
kísérlettel bizonyítható tényt említjük meg, hogy az energia meg
maradásának elve eddigi fogalmazásában már nem tartható fenn, 
és hogy az anyag nem más, mint az energiának óriási mértékben 
összesűrített megjelenési formája.20

Miskolc. Vitéz Domokos György.

Az alsófokú mennyiségtantanítás 
és az új tanterv/

Ha a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által kiadott tan
terveket és a hozzájuk csatolt utasításokat figyelemmel kisérjük, 
azt vesszük észre, hogy a háború előtti és az azt követő idők paran
csolta rendelkezések lényegesen eltérnek egymástól.

19 Legalább 0-001 mm.-ig terjedő.
20 Schay Géza : Anyag„és energia. Búvár, 1936. évf., 549. 1. *

* Elhangzott az Országos Ev. Tanáregyesület mennyiségtan-természet» 
tani szakosztályának 1936 október 27-i ülésén.
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Míg ezelőtt a számtan és mértan anyaga elsősorban formális 
nevelési célokat szolgált, s ennek következtében a tananyag nagy 
matematikai ismeretkört ölelt fel, addig most mindinkább szerepet 
hódítanak maguknak a megoldandó feladatokon keresztül a tárgyi 
vonatkozások, vagyis a gyakorlati életből meríthető nevelőtényezők. 
Jól emlékszem, milyen munkába került első osztályos koromban 
a négyzetgyökvonás, s a másodikban a köbreemelés és köbgyök
vonás megemésztése, s bizony, amikor a felsőbb osztályokban újból 
találkoztam ezekkel az alapműveletekkel, elül kellett kezdenem a 
velük való ismerkedést. Amíg ezelőtt majdnem háromszor volt 
módjában a tanárnak a mértan anyaggal való foglalkozásra, a tanulók 
értelmi fejlődésének megfelelően, addig most erre már csak kétszer 
adódik alkalom.

A közönséges számtan és az alsófokú mértan tananyagában 
történt szükséges és korszerű változások szoros kapcsolatban vannak 
a pedagógiai felfogások és nézetek nagymértékű átalakulásával.

Ha a háború előtti korszak azzal dicsekedhetett, hogy iskolái 
sok ismeretet nyújtanak az ifjúságnak, akkor a mai korszak mindig 
hangosabban követeli tőlünk azt, hogy az ismereteknek mennyiségü
kön felül, a növendék lelkében használható értékeket is kell jelen
niük. Az ismeret csak akkor jelent gyarapodást, ha beleilleszkedik 
a meglévő lelkitartalomba, s azt kiegészíti, végül ha hozzászoktatjuk 
a növendéket az új ismeret alkalmazásához.

A pedagógiai irányelvek eme változása hívta életre azt a munka
iskolát, amelyről ma annyit hallunk. Azt állítom, hogy — ha valahol — 
akkor az alsófokú mennyiségtan tanításában lehet és kell elsősorban 
az iskola eme típusát megvalósítani. Nincsenek sem anyagi, sem 
más természetű akadályai a tanuló szempontjából. A tanár szem
pontjából azonban már felmerül egynéhány, amelyekre a következők
ben legyen szabad rámutatnom.

Az új szellem az 1927 november 11-én kiadott új Utasítások 
révén nyert polgárjogot a fiúközépiskolákban s 1930-ban a leány
középiskolákban. A két Utasítás szövegben alig különbözik egymás
tól, legfeljebb abban, hogy a tananyag beosztása a két típusban 
más és más volt. Ezt a szöveget majdnem teljes egészében átvet
ték a most évenkint megjelenő új Utasítások, amelyek etanévben 
léptek életbe a II. osztályban.

Ha a most em lített Utasítások szellemét és irányelveit tekint
jük, bízvást megállapíthatjuk, hogy ezek a munkaiskola alapfogal
mából fakadtak, s ennek a típusnak a megvalósítására törekszenek. 
A számtani anyagban hangsúlyozzák a feladatok fontos szerepét, 
és pontosan körülírják azok tárgykörét, valószerűségét, ami azt 
jelenti, hogy a megoldandó feladat nem csupán a tárgyalt művelet 
begyakorlását célozza, hanem egy darab életet is varázsol a tan
terembe, amelyet a tanár érzékeltet a növendékekkel. Az Utasítá
sok minden mondatát egy eszme, egy gondolat irányítja, az, hogy a
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tárgyalandó ismeret csak eszköz a való világ számbeli vonatkozásai
nak megismeréséhez.

A mértantanítás irányelvéül a szemléletességet szabja meg, 
s a definíciók és geometriai tantételek fontosságát teljesen háttérbe 
szorítja.

Uj rendelkezések és új gondolatok a most megjelenő Utasítá
sokban a következők : Az időt kevésbbé fontos dolgok tanításával 
nem kell eltölteni. Csak röviden kell foglalkoznunk a római szám
írással és az időszámításra vonatkozó feladatokkal. A közönséges 
törtek tanítását a leánygimnáziumokban is az I. osztály anyagába 
osztja be, a III. osztálynak a közönséges számtanra vonatkozó 
része a II. osztályba kerül, és az értékpapírok tárgyalása elmarad. 
Nem említik meg az új Utasítások a kamatszám és kamatkulcs 
bevezetését, a finomságok régi és új jelölését, a hazai és külföldi 
pénznemek ismertetését. A leánygimnáziumok mértan anyagából 
elmaradnak a II. és III. osztályban szereplő szerkesztések, s az 
I—IV., illetve a fiúgimnáziumok I—III. osztályának mértan anyaga 
az I—II. osztályba kerül. Nem kell megkívánni az idomoknak tussal 
való kihúzását és a testhálózatok összeragasztását.

Mindezekhez a változtatásokhoz szerény véleményem szerint a 
következő észrevételeket lehet fűzni.

Ritka eset az, ha bárkiről is tudjuk, hány évet, hónapot és napot 
élt, sőt nincs is pontos jelentése ezeknek az adatoknak az évek és 
hónapok különböző hosszúságánál fogva. Az időszámítás tárgyköré
ben nézetem szerint tehát azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy 
a tanulók és egyes híres emberek életkorát számítsuk ki, rámutatva 
arra a körülményre, hogy a napok száma nem bír nagy jelentőséggel. 
A szigorú matematikai álláspont alapján ennek a kérdésnek a tárgya
lása is fölösleges nehézségekkel jár, mivel például az októberből 
nem vonhatjuk ki a júniust, s a dátumoknak eltelt idővé való á t
számításának szüksége érthetetlen a legtöbb tanuló előtt, amikor a 
hónapoknak római számmal való jelölésével a kivonás eredménye 
amúgy is ugyanaz. Sokkal hasznosabb dolog e helyett sok menetrendi 
adatot feldolgozni, amelyek végeredményben ugyanazt a célt szol
gálják, a többnevűek kivonását, s nem kívánják meg az eltelt időre 
való átszámítást.

A leánygimnázium I. osztályában a heti órák száma eggyel 
nőtt, ami, ha 50 perces órákat tarthatnánk, éppen elegendő lenne a 
tananyag elvégzéséhez. A III. osztályos számtan anyagban engedélye
zett rövidítések közelítőleg sem kompenzálják azt a többletet, amit 
ezen anyagnak a II. osztályba való utalása idéz elő, annál kevésbbé, 
mivel a mértan anyag is megszaporodott. Az ebből adódó nehéz
ségek részletesebb és behatóbb tárgyalást igényelnek. Ezekről 
alább még szó lesz.

A mértani anyagban előállott könnyítések, a tussal való kihúzás 
és a testhálózatok összeragasztása tisztán ügyességi kérdések, s 
vitázni lehet azon, vájjon szükségesek-e, vagy sem. Ellenben bizo

2*



404  Ambrózy Géza : Az alsófokú mennyiséglanlanítás és az új tanterv.

nyosan hátrányt jelent a tanulónak az, hogy a test tulajdonságainak 
otthon való tanulmányozásánál nem áll rendelkezésre olyan modell, 
amelyet nem kell minduntalan újból összerakni. Különösen proble
matikussá válik a tanuló saját munkája akkor, amikor meg kell 
győződnie a négyzetes gúla lapszögeinek hegyes és tompaszögű 
voltáról.

Különös és érthetetlen intézkedés az, hogy a téglaalakú test nem 
kapott helyet a tananyagban, amikor négyzetes oszlopot alig, de 
annál több téglaalakú testet találunk a mindennapi életben.

Hangsúlyozza ismételten is az Utasítás azt, hogy a feladatokban 
ne szerepeljenek elvont számok, hanem a mindennapi életből vett 
adatok, mert a közönséges számtan éppen az alkalmazás lehető
ségében domborodik ki. Az alkalmazás tükrözze vissza a való életet. 
Teremtsük meg feladatainkkal az életközelséget, amellyel kapcsolat
ban az iskolán kívül álló bírálóinknak annyi kifogása van. Itt egy 
olyan munkaterület adódik, amely az iskolát teljesen közel hozhatja 
az élethez. A tanulók saját mérései, a magukkal hozott számszerű 
ismereteik szolgálhatnak alapul az iskolai munkának. A munkának 
ez a berendezése és beosztása a munkaiskolái módszernek egyik 
kiinduló pontja, mert biztosítja azt a már kifejtett elvet, hogy a fel
adat a matematikai oktatás céljain túl a középiskola nevelő és nem
zeti törekvéseit, az állampolgári nevelés gondolatát is szolgálják, 
rajtuk keresztül megtanulja a növendék a megadott tényekből a 
számokkal való jellemzés lehetőségét. Ha azokra az I. és III. osztály
ban ta rto tt számtan órákra gondolok, amikor a trianoni béke követ
kezményeit tárgyaljuk meg számszerűen, akár különbségek, akár 
százalékok alapján, akkor az az érzésem, hogy maradandóbb emléket 
hagytam növendékeim lelkében, mintha a békekötés szörnyű ese
ményeit mondottam volna el.

Amilyen örömmel kell fogadnunk a Utasításnak a tanulók 
öntevékenységére, a munkaiskolára vonatkozó intézkedéseit, éppen 
olyan aggodalommal kell látnunk az eddig III. osztályban tanított 
anyagnak az első két osztályba való összesűrítését. Vonatkozik ez 
különösen a II. osztály anyagára, amely változatlan óraszám mellett 
a következő szaporulatot m utatja : összetett következtetések, kamat- 
számítás, a henger, kúp és gömb tárgyalása.

Ha munkaiskolát akarunk teremteni, akkor minden ismeretet 
a tanulónak magának, saját tapasztalatai alapján kell megszereznie. 
Meg kell az új ismeretet szoknia, el kell helyeznie az eddigi ismeretei 
közé az őt megillető helyre, hogy ez kiegészítse meglévő világszemlé
letét. Idáig azonban csak sok feladat megoldása árán ju t el. Ez a mód
szer tehát szükségképpen több időt igényel, különösen akkor, ha 
a feladatok tárgyi vonatkozásait is behatóbban vonjuk bele munkánkba 
ha a számadatokon felül azt is megláttatjuk a gyermekkel, hogy a 
gazdának, iparosnak, kereskedőnek, gyárosnak, államférfinak milyen 
kalkulációs munkát kell végeznie kötelességteljesítése közben.

Sok idő eddig sem állott rendelkezésünkre, de az új tananyag
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beosztás annyira összesűríti az anyagot, hogy egy-egy új ismeret 
megszerzésére és begyakorlására mindössze két-két óra áll rendel
kezésünkre. Igen érdekes eredményeket m utat az órák eddigi és 
ezutáni statisztikai szembeállítása. Szerény becslésem szerint a 
tárgyalandó tananyag elvégzésére eddig 290 óra állott rendelkezésre 
a fiúközépiskolákban és 260 a leánygimnáziumokban. Az óraszám 
azután 243 lesz. Az az anyagcsökkenés, amelyet az Utasítások meg
engednek, 3—4 óránál nem tesz ki többet, így különösen a fiúknál 
nagyon érezhető lesz az idő rövidsége. A hiányt még növeli az a 
körülmény, hogy az órák öt perccel megrövidültek, ami más szem
pontból egyelőre üdvös intézkedésnek bizonyult ugyan, de anyag
redukció nélkül csakis túlterhelésre vezethet. Ha a fent kim utatott 
órahiányt és az órák megrövidülését 45 perces órákra számítjuk át, 
akkor a hiány kb. 80 új órának felel meg a fiúknál és 45-nek a leányok
nál. Ennek a számottevő hiánynak kb. 75%-a a II. osztályra jut, 
amely a matematikai oktatás számára alkalmasabb a növendékek 
fejlettségi fokánál fogva, mint az I. osztály. Itt van igazán alkalom a 
mindennapi élet minden területéről vett feladatok megbeszélésével 
megteremteni a kapcsolatot az élet és iskola között. Másrészt ennek 
az osztálynak a tananyaga nyújt módot arra, hogy a legegyszerűbb 
logikai gondolatmeneteken öntudatosan és sokszor önállóan végig
haladjon. Nehéz és fáradságos munka a tanárnak és a tanulónak 
■egyaránt, amíg a hármasszabály megoldásánál a megoldás utánzá
son alapuló elvégzése helyébe a két logikai tétel tudatos alkalmazása 
lép. S hány tanuló nem érte el ezt a fokot eddig is?

Ha végül meggondoljuk, hogy a kamatszámítást, azt a gyakor
lati életben igen fontos eljárást legalább egy félévvel korábban 
tanulják a növendékek, éppen abban a korban, amikor egy félév 
is igen nagy mértékban tágítja a gyermek látókörét, amikor az érdek
lődés a különböző tárgykörök iránt, igen rövid idő alatt megindul, 
akkor a rendelkezésre álló rövidebb időre gondolva, aggodalommal 
kell a várható eredmény elé néznünk.

Az új módszer súlyos akadályokba fog tehát ütközni a fent jel
zett okok miatt. Mindannyiunknak éreznünk kell ezt, hogy feladatunk 
fokozottan meg fog nehezedni. A gyorsabb tempó azt fogja szükség
képpen eredményezni, hogy a tanulók nagyobb részének a munka
kedve le fog lohadni a fárasztó munka miatt, s ha eddig is volt éppen 
elég tanulónk, akik a matematikai disciplinák iránt közönyt, sőt 
ellenszenvet m utattak, ezeknek a száma növekedni fog annyi száza
lékkal, ahánnyal csökkent a munkaidő. Bármennyire is racionalizáljuk 
munkánkat, bármennyire készítsük is elő az egyes órák munkatervét, 
a tanuló saját munkáját a pedagógiai haszon feláldozása nélkül 
nem végezhetjük el.

A leánygimnázium 1930-ban kiadott Utasításai hangsúlyozzák, 
bogy tekintettel a női lélek sajátos vonásaira, csak óvatosan szabad 
haladni. Ennek ellenére az új tanterv ugyanazt kívánja meg tőlük, 
mint a fiúktól. Fiúkat osztályban még nem tanítottam , de meg vagyok



406  Ambrózy Géza : Az alsófokú mennyiségtantanítás és az új lanlerv.

győződve arról, hogy egy feladat megoldása nem okoz nekik annyi 
fejtörést, mint a leányoknak, akik szívesen elvégeznek tetszés szerint 
megkívánt műveleteket, de a példa menetét szívesebben találgatják, 
mint eltalálják.

Nem kívánhatjuk azt, hogy valamely más tárgy rovására 
szaporíttassanak a számtan órák. A megkívánt eredmény sokkal 
inkább lenne elérhető a tananyag légi beosztása mellett. Nem tud
hatjuk, hogy a III. osztályban mi lesz a tanítandó anyag, s az ösz- 
szes osztályok tervezetanyagáról sincs semmiféle tájékozottságom, 
tehát határozott álláspontot sem foglalhatunk el vele szemben. 
Szerény véleményem szerint azonban korainak találom azt, ha a 
13 éves gyermeket már rendszeres algebrai és geometriai munkára 
kényszerítjük.

Néhány szóval ki kell még térnem a tanári munkát akadályozó 
másik körülményre is, s ez a tankönyv. A közönséges számtanban 
az alapműveletekre vonatkozó definíciók és törvények, de különö
sen a mértani alapfogalmak olyan szövegezésben találhatók meg, 
hogy ezeket egy I. osztályos gyermek ugyan megtanulja, de meg nem 
érti. Lehet ugyan e nézet ellen azzal érvelni, hogy itt  az ismeretek
nek csupán tapasztalati megszerzéséről van szó, tehát a könyvet 
nyugodtan pihentethetjük, erre azonban az a válaszom, hogy a 
középiskola alsóbb osztályai is annyi szerteágazó ismeretet nyújtanak 
a tanulónak, hogy azok megrögzítése és emlékezetben tartása nem 
történhetik meg a megszerzés módszere révén. A leszűrt eredményeket 
szerencsés és az emlékezetbe vésésre alkalmas szöveggel össze kell 
foglalnunk. Egyes tankönyveknek az a hibájuk, s itt a saját iskolánkba 
bevezetettre gondolok, amelyeknek egyszerűbb a stílusa, hogy kevés 
feladatot tartalm az, és azok nem eléggé sokoldalúak. A nyereség
veszteség számítására pl. egyetlen egy feladatot sem hoz, ugyancsak 
hiányos a III. osztály számára kiadott könyv példatára is. Más 
tankönyvek viszont annyi felesleges sallanggal vannak tele, amik 
ezt csak fölöslegesen megdrágítják.

Végül még egyet szabad legyen megemlítenem az Utasítások
kal kapcsolatban. A II. osztályra vonatkozó rész befejezéseként azt 
az intézkedést tartalmazza, hogy a számtan és mértan nem külön 
tantárgy, mindkettővel párhuzamosan kell foglalkoznunk. Mit 
jelent ez a gondolat a gyakorló pedagógus számára? Elsősorban 
nem azt, hogy a számtan befejezése után a mértani tanítsa. Praktikus 
megoldásnak látszik az a megoldás, hogy hetenkint két-három szám
tan t és egy-két mértan órát tartunk. De vájjon közelebb hozzuk-e 
ezáltal a két munkakört? Nézetem szerint nem ! Mert e mellett két 
tanár is taníthatná a két tárgykört. Szükséges tehát az, hogy a kettőt 
belsőleg kapcsoljuk össze. De vájjon megoldható-e ez? Kapcsolat 
teremthető : a szögekkel való műveletek alkalmával, a terület és 
területszámításnál, a távolságokkal való műveleteknél. De vájjon 
keresztülvihetjük-e eme kapcsolatokat az anyag sajátos és termé
szetes folyamatosságának veszélyeztetése nélkül? Ezidén úgy sikerült
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a tanmenetet összeállítani, hogy a szögekkel való műveletek tárgya
lása a mértanban éppen összeesik a többnevüekkel való műveletek 
elvégeztetésével. Igen ám, de ugyanakkor nem tárgyalhattam meg 
a négyzet és téglalap kerületét és területét, mert ez megelőzött 
minden műveletet, s a tizedestörtek befejezése alkalmával már a 
kör területét kellene tárgyalnom, tehát az összes többi síkidom 
területe megelőzi a tizedestörtek tárgyalását. Az pedig, hogy minden 
héten más legyen a számtan és mértan órák beosztása, gyakorlatilag 
nem vihető keresztül.

Összegezve az előadottakat, meg kell állapítanunk, hogy az új 
Utasítások szelleme korszerű, és a tanulók nagyobb és értékesebb 
tudását teszi lehetővé. A nagyobb és átfogóbb eredményt azonban 
megsemmisíti a munkaidő jelentékeny megrövidülése, a tananyag
nak a III. osztályból a II.-ba való áthelyezése, a leány- és 
íiúgimnáziumokkal szemben tám asztott követelmények egyenlővé 
tétele egyenlőtlen adottságok mellett és még több kisebb jelen
tőségű körülmény, amely a tanár munkáját akasztja és megne- 
hezíli.

Nekünk, akiknek el kell végeznünk a kiszabott munkát, nem 
lehet közömbös a viszonyoknak emez új alakulása. Fel kell emel
nünk minden adott alkalommal szavunkat, s rá kell mutatnunk a 
munkánkat akadályozó és megbénító körülményekre, hogy az illeté
kes tényezők elhárítsák azokat a szebb magyar jövő, az értelmesebb 
magyar ifjúság és a tökéletesebb magyar embereszmény kifejlesztése 
érdekében.

Nyíregyháza. Ambrózy Géza.

Az alsófokú fizikaanyag érdekessége 
a tanuló szempontjából.

Az eredményes tanítás egyik tényezője az érdeklődés felkeltése. 
Természetesen ez csak az első lépés az új ismeretek tanítása alkal
mával, de fontosságát mindenki elismeri. A tanár tárgyának minden 
részét igyekszik érdekessé tenni, és megvan a véleménye arról, hogy 
anyagának melyik része különösen vagy kevésbbé érdekes. Kérdés 
azonban, hogy ugyanazt találja-e érdekesnek a tanuló is. A tanárra 
nézve nem lehetnek közömbösek azok a tényezők, amelyek meg
szabják, hogy a tanuló mit ta r t érdekesnek és m it nem. Ehhez a 
kérdéshez akarnak hozzájárulni ezek a sorok néhány adattal. Abból, 
hogy a tanulók az anyag bizonyos részét unalmasnak találják, nem 
következik az, hogy az illető fejezetet ne tanítsuk, hanem esetleg 
ujjm utatást kapunk arranézve, hogyan hozhatjuk azt közelebb hozzá.

Egy budapesti fiúgimnázium harmadik osztályos tanulóinak 
a tanév végén, kiosztott papírlapokon, írásban választ kellett adniok 
arra a kérdésre, hogy melyik fizikai gyakorlat és melyik fizikai óra
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volt a legérdekesebb, és melyik a legkevésbbé érdekes. Mindegyik 
esetben a választ meg kellett okolni, és az utasítás úgy szólt, hogy 
különösen a megokolás a fontos. A válaszok írása az órán, teljesen 
önállóan történt, nevet nem volt szabad aláírni az őszintébb és bátrabb 
megnyilatkozás érdekében. A munkaidő 15 perc volt. Ezt megelőzően 
felolvasásra került az egész tanév minden fizikai gyakorlatának 
tárgya, és elő kellett venni a tankönyvet, jegyzeteket, hogy az egész 
évi anyag előkerüljön az emlékezetből, és ne csak a legutóbbi órák 
benyomásai döntsenek. A 46 válasz feldolgozása alkalmával a követ
kező szempontok domborodtak ki.

1. A tanulók természetesen érdekesnek találták azokat a gyakor
latokat, amelyeket sok kísérlet tarkított, és unalmasaknak a kísérlet
nélkülieket. Tetszett a légszivattyú, a gőzgép, ellenben unalmasnak 
találták a mechanika legtöbb részét, pl. az emelőt, „m ert sokat kellett 
számítani és keveset kísérletezni“, a munkát, „m ert nem láttunk 
semmiféle kísérletet, csak egységeket tanultunk“, „mert alig van 
kísérlet benne, majdnem csak szabályból áll“ , „m ert nem volt sok 
kísérlet, de sok számítás és példa“. Összesen öt válasz emeli ki a 
munkáról szóló órát, mint kísérletnélkülit. De ugyanígy bírálták el 
a súlypontmeghatározást is, pedig ott volt kísérlet. A tanulók szá
mára azonban ezek az egyszerű kísérletek nem jelentenek élményt. 
A harmadik osztályos tanuló felfogására jellemző, hogy elvont, tőle 
távolálló feladat esetében még a saját maga által elvégzett kísérlettől 
is elfordul: „a legunalmasabb volt az ingamozgás, mert számítani 
kellett az inga másodperei mozgását. Semmi érdekes kísérlet vele 
nem volt“. Tehát az általa elvégzett lengésidőmeghatározásokat és 
megfigyeléseket nem tekintette kísérletnek.

2. Az új, a meglepő, a váratlan mindig érdeklődést váltott ki, 
viszont amiről már tudtak, azt únták. Az áramhő és vegyi hatásánál 
„olyan dolgok merültek fel, amire nem is gondoltunk, például, hogy 
a gázcsőhöz érő drót elég“ (rövidzárlat történt). A harmatpont meg
határozásánál „18—20° C hideget értünk el“. A galvánelemek „olyan 
dolgok voltak, amelyeket még soha nem tanultunk, és ezért nagyon 
érdekes volt“. Az áram vegyi hatásánál „az ember olyan dolgokra 
jö tt rá, amit még nem tu d o tt“. Egy tanuló számára meglepetés volt 
az elektromágnes : „nem gondoltam volna, hogy ha a tekercs belsejébe 
beledugunk egy lágyvasmagot, akkor olyan erős lesz a mágnes“. 
A folyékony levegőnek nagy sikere volt, mint „soha nem látott 
dolognak“, mert ezt nem lehet mindennap látni, és mindenki előtt 
újdonság“. „Azt valószínűleg senki sem hitte volna el a gyakorlat 
előtt, hogy egy gyümölcsöt szét lehet törni.“ Egy másik válasz szerint 
„a legjobb fizika óra az volt, amikor a légszivattyúval kísérleteztünk, 
mert a legtöbbet lehetett csodálkozni“. Ezek egy másik tanuló szerint 
is „igen furcsa, hihetetlen dolgok“. Unalmasnak találták  a rugal
masságot : „mert minden ember ismeri a rugók tulajdonságait“, 
„m ár az elemiben is sokat tanultam belőle“, azonkívül „nagyon 
természetes dolog“ . Hasonlóképpen nem tetszett az erőről és a moz
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gásról szóló fejezet sem, mert ezeket „nagyjából már mindenki ismeri 
„az elemi iskolában már mindenki megtanulta a függőleges és víz
szintes irányokat“ . „Gyerekes játékok voltak, melyeket mindenki 
tapasztalhatott.“ Ellenben érdekes volt az elektromosságtan, mert 
„most tanultunk erről először“ . Nem tetszett a mozgásról szóló rész, 
„m ert nincsen semmi érdekes csoda benne“ és a fény egyenesvonalú 
terjedése, mert „régen tudott és ismert dolgok“ . Űgylátszik, csak 
felnőttek képesek az egyszerűben és a köznapi dolgokban jelentkező 
nagyszerűség felismerésére.

3. Sokszor vezet a gyakorlati szempont, de nem olyan gyakran, 
mint ahogyan az ember várná. „Igen tetszett a különböző gőzgépek 
érdekes használata.“ „Megismerkedtünk a fényképezőgép és szemünk 
szerkezetével“, az „azon az órán tanu lt anyagot az életben is hasz
nálhatjuk“ . Egy tanuló szerint érdemes érteni az elektromosságtanhoz, 
mert „nem olyan gyorsan üti agyon az áram azt, aki egy keveset ért 
hozzá, mint azt, aki semmit“ . Érdekes az elektromágnes, „mert 
annak van legtöbb gyakorlati használhatósága, és ez a legmeglepőbb, 
legváratlanabb ; nagyon csodálatos, hogy ez az aránylag kis dolog 
mekkora terheket emel“ . Érdekes volt a hőmérő, „mert megláttuk, 
hogyan készül“ . Másoknak az tetszett, hogy az iskolai kísérlet alapján 
„mindenki maga is vetíthetett odahaza“ és „az órán megtanultuk, 
hogyan lehet egyen- és váltóáramú motorokat házilag is előállítani“. 
Ellenben szerintük „a nehézségi erő nem ér semmit“ .

4. A pedagógusok állandóan mindennapi használati tárgyakból 
összeállított egyszerű kísérleti eszközöket követelnek, a megkérdezett 
kis diákok azonban más nézetet vallottak. „A legjobb a cseppfolyós 
levegővel való kísérlet volt, mert minden kísérlet olyan volt, hogy 
máskor nem lesz alkalom azokat megcsinálni.“ Rossz volt az emelő, 
„mert nem nagyon érdekes eszközökkel dolgoztunk“, „azt otthon is 
meg lehet csinálni különösebb segédeszköz nélkül.“ Az erőnél is 
„ismeretes eszközök voltak“, ugyancsak nem tetszett a rugók rezgé
séről szóló gyakorlat, mert „ahhoz nem kell nagy tudomány“, és 
„mert olyan dolgokkal volt az ember kénytelen dolgozni, amelyek 
minden konyhában megtalálhatók“ . Nem tetszett egyeseknek a 
vetítés sem, „mert azt minden moziban látni lehet“ . Az ismeretes, 
hétköznapi eszközök és a már azelőtt tanult, közönséges jelenségek 
visszautasítása nagyon sok válaszban meg volt található.

5. A fizikai gyakorlatokon használt eszközökkel szemben sokan 
léptek fel azzal a kívánsággal, hogy valóban jól legyenek használhatók. 
Az eredménytelen munkának kedvetlenség volt a következménye. 
A rugalmas rezgések ellen ismét sok kifogás merült fel, nem tetszett* 
„mert nem kaptunk stoppert“, „a rugó folyton leszakadt“ és „amivel 
kísérleteztünk, azok nem voltak tökéletesek“. A fénytörés meg
vizsgálásánál „a víz mindig kifolyt“ (a prizmából). Unalmas volt 
a mágneses erővonalakról szóló óra, m ert hátulról semmit sem láttam “ 
és az emelőt tárgyaló gyakorlat, „mert nem értettem “ . Ahol az érzéki 
benyomások hiányosak voltak, o tt jelentkezett az unalom : „leg-
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kevésbbé tetszettek a hangtanhoz tartozó gyakorlatok, mert nincsen 
hallásom“. A hangtan általában nem tetszett, csak egy tanuló bírta 
élvezni : „legjobban tetszettek a sípokról szóló gyakorlatok, mivel 
én magam zenész vagyok, és nagy örömöt okozott nekem a sípok 
felhangolása.“ Sok válasz elárulta, hogy írójuk szívesen kísérletezik 
saját maga, és kevésbbé szereti a bem utatott kísérleteket: „a leg
unalmasabb a folyékony levegővel való gyakorlat volt, mivel én 
magam szeretek kísérletezni, bár igen érdekes volt a magyarázat a 
folyékony levegőről“ ; jó volt az áram vegyi hatását tárgyaló gyakorlat, 
„mert abban mindenki egyedül csinálhatta a kísérleteket“ ; érdekesek 
voltak a galvánelemek, „mert én is megcsináltam otthon, bár nem 
tudtam  a receptet“ . Sok tanuló számára értéket jelentett, ha meg
örökíthette munkája eredményét: az áram vegyi hatásánál „be
vonhattunk, nikkelezhettünk tárgyakat“, „különleges örömöt okoz, 
mikor látjuk munkánk gyümölcseképpen a benikkelezett pénzeket 
vagy réztárgyakat“ . Néhányan a mágneses erővonalak megrögzí
tésének is ö rü ltek : „megörökíthettük az eredményt, és minden 
kísérlet sikerült“, az erővonalakat a papírba „bele lehetett égetni, 
és ügyesnek kellett hozzá lenni“ . Többen a hosszabb ideig tartó 
gyakorlatokat érdekeseknek, a rövideket unalmasoknak találták. 
Csak két, nyilván kényelmes természetű tanuló akadt, akik szerint 
a cseppfolyós levegő bemutatása azért volt jó, „mert a tanár úr 
m utatta be a kísérleteket“, „csak néztünk és semmit sem csináltunk“ .

Befejezve a tarka válaszok szemléjét, kidomborodik néhány 
tanulság. Ha lehet fel kell nyitnunk a tanuló szemét, hogy a „ közön
séges“ dolgok felé is érdeklődéssel forduljon. Vannak elvont témák, 
amelyek aligha tehetők érdekessé számukra (munka, rugalmas rezgés). 
Néhány gyakorlat anyaga és felszerelése valóban revízióra szorul 
ezen az alsó fokon. Minden bizonnyal érdekes volna, ha hasonló kör
kérdésre nemcsak budapesti, alsófokú és fiútanulók válaszolnának, 
hanem több különböző helyről válnának nyilvánossá adatok.

Budapest. Dr. Vermes Miklós.

Diákok a középiskoláról.
Sokat beszélnek hivatalosak és nemhivatalosak az iskola és fő

ként a középiskola válságáról. Űj módszerek és új elvek az egész 
vonalon észlelhetők, sőt mi több, ezeket az új módszereket és elveket 
a nagyközönség is megvitatja részletesen, s a napilapok hasábjain 
talán soha nem lehetett annyit olvasni az iskolákról, főként a közép
iskoláról, mint éppen manapság. De lapozzuk csak végig a mi folyó
iratainkat, s látni fogjuk, hogy azokban is a tanulmányok, cikkek 
egész sora szól a válság megoldásáról, s különböző szakvélemények 
mellett ma már egyéb hivatalos és nemhivatalos vélemények is 
megjelenhetnek. Egyszóval, sokat beszélnek és vitáznak rólunk,
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s ennek csak örülni lehet, mert minden ilyesmiből feltétlenül csakis 
valami mégj óbb születhetik.

Érdekes azonban, hogy a nagy vitában, a nagy cikkezésben 
a különféle szakvélemények meghallgatása, a hivatalos és félhivata
los körök véleménynyilvánításai mellett, nem igen hallottuk még 
azoknak a szavát a középiskoláról, akik ennek a kétségkívül meglevő 
válságnak „szenvedő“ részesei, akiknek elsősorban lehet tapasztala
tuk a különféle kísérletezésekkor arról, miben és mennyiben akar 
a középiskola megújhodni, és ez az újjáalakulás mennyiben egyeztet
hető össze az ő lelkivilágukkal. Nem hallottuk még a diákok vélemé
nyét a középiskoláról, pedig ha valakinek, a diáknak a véleménye 
nem harmad-, sem negyedleges ebben a kérdésben, hanem lévén 
a középiskola nevelőiskola, ha nem is elsőrendű fontosságú, de nagyon 
is számottevő lehet ennek a problémának az elintézésében.

Sokan bizonyára arra hivatkoznak, hogy a tanulóifjúság nem is 
mondhat véleményt a középiskoláról, mert annyira szubjektív érzé
sek hatása alatt áll, hogy nem jöhetne semmiféleképpen sem számí
tásba a kérdés elbírálásánál az ő véleménye. A jó tanuló feldícsérné, 
a rossz és a közepes, aki úgy érzi, hogy van neki elég „szenvedni- 
valója“ a középiskolától, az meg lebecsülné. Ezzel a véleménnyel 
akarunk elsősorban vitába szállani, egyben azonban minden más, 
a diákság megkérdezését helytelenítő véleménnyel, mert e rövid 
értekezés éppen azt akarja igazolni, hogy a diákságnak az a része, 
amely már felsőbb tanulmányok kapujában áll — tehát a VII. és
VIII.-os diákról van szó —.nemcsak önálló és helyes véleményt tud 
adni az esetek 90%-ában, hanem véleménye meghallgatásra érdemes, 
s belőle okulni, tanulni és ebből meríteni igazán lehet.

Megkíséreltem az elmúlt tanév végén iskolánknál a Vili. osztályú 
tanulóktól kikérni véleményüket a következő kérdéspárban : Milyen 
a középiskola? Mik a tapasztalataim  a középiskoláról? Az osztály
ban 32 tanulót kérdeztem meg, ők írásban (géppel írva, név nélkül) 
feleltek úgy, hogy őszinte véleményt kaphattam tőlük. A tanulók 
egyéni tapasztalataik és impresszióik alapján adhattak feleletet, 
s külön felhívtam figyelmüket arra, hogy azt is mondják el, milyen
nek gondolják ők el a középiskolát, mit kellene ott érvényesíteni? 
A tanulók között olyan, aki mind a nyolc osztályt intézetünkben 
járta volna, nem volt csak 12. A többi húsz máshonnan jött, egyike- 
másika két-három középiskolában is megfordult tanulmányai során.

Természetes, hogy bizonyos egységes irányító szempontokat 
megadtam nekik. Éspedig megmondtam, hogy a középiskola hivatá
sáról írjanak, hogy mondják el a véleményüket a nevelési szemponto
kat illetően, fejtsék ki a tanítási rendszerről és a módszerről vélekedé
süket, beszéljenek az egyes tárgyakról is, mondják el, miben láttak 
és látnak hibát, hol vannak ferdeségek, milyennek ismerték meg 
a tanár és tanítvány közti viszonyt, s mi volna e téren követendő 
az ő véleményük szerint stb. Természetes, hogy mindezt egyéni véle
ménykép terjesszék elő, nem hallgatva el semmit, nem titkolva el
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valamit is, mert az őszinteségük biztosítéka lesz annak, hogy komoly 
véleményadásról van szó. És érdekes, egyetlen egy esetben sem mond
hatom, hogy a titkosság leple a la tt valami komolytalan, vagy talán 
éppen túlszubjektív (túl jó vagy túl rossz) véleményt adtak volna 
a diákok.

De hallgassuk meg őket, s azután ítéljünk vélekedésükről.
Tüstént szembetűnő, hogy majd mindegyik tökéletesen tisztá

ban van a magyar középiskola hivatásával és irányzatával. ,,A közép
iskola hivatása, hogy a még tapasztalatlan ifjút ismeretekkel ellássa 
és a társadalom hasznos tagjává képezze. A középiskolába lépő ifjú 
tapasztalatlansága miatt egyaránt fogékony a nemes és aljas cseleke
detekre, az iskola feladata tehát, hogy jellemessé és nemes érzésűvé 
nevelje az ifjút. A középiskola feladata az is, hogy munkára nevel
jen“ — írja az egyik. Más tanuló a nevelési szempont mellett éppen 
a tanulmányit domborítja ki, midőn ezt írja : ,,a középiskola feladata 
az, hogy az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa, 
és a felsőbb, a tudományos képzésre előkészítse“ . S teljesen ismeri 
a középiskola hivatását az viszont, aki már az iskola hivatásának 
tengelyévé a nemzeti érzés elmélyítését teszi, mondván : „az iskola, 
s így a középiskola legfőbb hivatása is az, hogy a tanulókat a nemzet 
öntudatos és cselekvőkészségű tagjaivá nevelje. Ez a szempont 
minden tanulmányi és minden egyéb iskolafaji érdek mellett a leg
fontosabb, különösen manapság“ . Általában ezt a nemzeti szempon
to t igen sok, a legtöbb tisztán látja maga előtt.

Azt mindegyik tehát jól látja, hogy mi a feladat, az már most 
a  kérdés, hogyan valósíthatók meg ezek a feladatok, s hogyan valósul
nak meg? És mi erről a diákoknak egyéni tapasztalat alapján a 
véleménye?

Igen érdekes éppen ezért elsősorban megvizsgálni tanulók véleke
dését a nevelési szempontokról :

Azt írja az egyik : „A középiskolának meg kell könnyíteni az 
ifjúnak, hogy a társadalomba beleilleszkedhessék. Ezt elsősorban 
ismeretek bővítésével igyekezik elérni, igen helyesen, másfelől egyéni 
jellemneveléssel, ideértve a közösségi érzésre és a munkára való 
nevelést is, amit az önállóságának megerősítésével fejleszt ki. Mert 
a társadalomban önálló emberekre van szükség, s a társadalomban 
csakis így érhet el egyénileg is olyan pozíciót, amivel a közösség 
szolgálatára érvényesítheti tehetségét.“ Másik is a jellemnevelést 
látja maga előtt a legfontosabbnak, s meg is indokolja részletesen, 
miért? „A középiskola feladata a jellemnevelés, sem ellett az általá
nos műveltség megadása. A középiskolának arra kell törekednie, 
hogy ezt a feladatát minél jobban és minél lelkiismeretesebben 
elvégezhesse. Hiszen az ország vezetői, politikusai, diplomatái 
tudásuk és főként jellemük alapját éppen a középiskolában vetik 
meg. A jellemneveiésre kell a legtöbb gondot fordítani, hisz egy 
nép, egy nemzet életének legfontosabb tényezője az, hogy jellemes 
polgárai legyenek. „Majd ezután tekintetét a német nevelési rend
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szerre fordítja, s azt mondja ; „a kétségtelen túlzások mellett óriási 
erejük éppen az, hogy a nemzeti szellem minden tekintetben áthatja 
egész nevelési rendszerüket. E ponton nálunk még sok a kívánni
való, talán éppen az egységesítés szempontjából“ . Mondani sem 
kell, hogy mennyi tisztánlátásról és mennyi kritikai, mégpedig ko
moly kritikai érzékről tesz mindez tanúságot.

Mások tekintetüket inkább a részletek felé fordítják, s keresik 
a nevelési szempontok közt azokat a lehetőségeket, amelyek a szülői 
házat közelebb hozzák az iskolához. így az egyik a tanároktól azt 
kívánná, hogy gyakorta látogassák otthon a diákokat, mások szük
ségesnek találják, hogy a szülőkkel állandó kapcsolatot tartsanak 
fenn az iskolák, necsak akkor érdeklődjenek a szülők, ha a gyerme
kük rosszul áll valamely tárgyból, hanem mindig együttműködve 
neveljék a tanulóifjúságot. Van olyan is, aki helyesnek látná a köte
lező internátusi, avagy a francia lycée-rendszert.

A nevelési szempontok közt igen sokan követelik az erős és 
szigorú fegyelmet, mert ez a nevelés egyik legfontosabb alkotója ; 
„Az iskoláknak egységesen megállapított kellő szigorú fegyelmi 
szabályra van szükségük — írja az egyik —, mert a szigorúság kellő 
időben, szeretettel és következetesen alkalmazva, nem marad hatás 
nélkül, s nélküle az ifjúság jelelmnevelése is hiányos volna.“

Nem lephet meg minket, hogy a tanulók különösen sokat foglal
koznak, s nagyon is alapos, egészséges véleményt tudnak adni a taní
tás és módszert illető kérdésekről. Elvégre a tanulmányok azok, 
amelyek a leghatározottabban és a legöntudatosabban foglalkoztat
ják a gyermeket, minden esztendőben, mind a nyolc év alatt. I tt 
szerzi ő is a legtöbb tapasztalatot, i t t  lehet a legerősebb megfigyelése, 
mert nemcsak sok tanárral van nyolc év alatt dolga, s a különféle 
tanárokat egyénileg és tanítási szemszögből nézve össze is tudja 
hasonlítani, akár tetszik ez nekünk, akár nem, hanem bizonyos 
véleménye, kritikája nevelődik öntudatlanul, amely talán az utolsó 
esztendőben éppen a leghatározottabb, amikor számot kell vetnie 
eddigi tanulmányaival.

Érdekes ebből a szempontból azonban éppen az, hogy a tanulók 
mind, kivétel nélkül azt a módszert tartják helyesnek, amely nem 
a feleltetés és magyarázatban merül ki, hanem azt, amely a növendé
ket munkára készteti, állandóan foglalkoztatja, mert — mint az 
egyik is mondja : „igy közelebb kerülhet egymáshoz tanár és diák, 
s a diák egyénisége jobban érvényesülhet, azaz a nevelésnek több 
haszna van ebből, mint az egyoldalú feleltetéssel és magyarázattal, 
amely sokak számára, a legtöbb diáknak igen-igen unalmas“ . Sőt 
nagyon sok a tanítást is a praktikus szempontok figyelembevételé
vel tartaná megreformálandónak, amikor a tanulók sok mindenféle 
„felesleges ballaszttól“ megszabadulnának. (így írják ők maguk is!)

Elismerik általában azt, hogy „minden nemzet annál erősebb, 
minél műveltebbek a fiai, s így a mi hazánk is annál hamarabb 
remélheti a feltámadást, minél műveltebbek vagyunk mi, a haza
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gyermekei“ . De jól tudják azt is, hogy „a tanítás és tanulás egyik 
legfontosabb kelléke az, hogy a diákokkal megkedveltessék az egyes 
tantárgyakat. A tanár necsak arra törekedjék, hogy tárgyából 
az egyes leckéket megtanulják, hanem, hogy tárgyának keretén 
belül a diák áttekinthető képet szerezzen magának, s ezzel általános 
műveltséget szerezzen magának“ .

És itt a tanítás és módszer kérdésénél merül fel bennük először 
az a gondolat is, hogy összehasonlításokat végezzenek a középiskola 
és az elemi iskola között. Az egyik öntudatos fiú ezeket írja : „Nyolc 
év alatt számtalanszor alkalmam nyílt megismerni a középiskola 
jellemző sajátságait, rejtettebb zugait, és magamban mindannyiszor 
ítélkeztem a tapasztalatok felett. Lehetőleg úgy boncolgattam a dol
gokat, hogy ne kerüljek ellentétbe tanáraimmal és azzal a rendszer
rel, amelyet ők követtek. Én t. i. nem abból az ú. n. „diákszemszög
ből“ néztem a dolgokat, hanem mindig a szemem előtt lebegett 
az a tudat, hogy van egy forum, ahol tudós és tapasztalt emberek 
állítják össze azt a sokmindent, amelynek a fontosságát a kisdiák 
gyermekeszével nem tudja kellőkép mérlegelni. Most mégis a leg
őszintébben és a legtárgyilagosabban igyekszem leírni tapasztalatai
m at.“ Majd így folytatja : „Mikor az elemi iskola négy osztályát 
elvégeztem, szüleim bölcs elhatározása folytán a gimnáziumba 
kerültem. Megvallom, nem féltem a gimnáziumtól. Az első nap 
mégis nagyon furcsa volt. Elkábított engem az, hogy minden órára 
más tanár jött be, de különösen az, hogy az elemiben nem volt könyv, 
i t t  meg a könyv nagyon is fontos volt. Az elemiben a tanító bácsi 
mesélt valamiről, játszva vezetett be az írás-olvasás rejtelmeibe, 
aztán beszélgettünk, énekeltünk, játszottunk, szinte játszva tanul
tunk. Ennyi volt számunkra az iskola. De most? Meg kellett venni 
mindenekelőtt egy csomó könyvet. Milyen nehéz volt azokat elvinni 
az iskolába, hát még meg is tanulni ! ! Ma le kell szűrnöm ezek alap
ján azt a tényt, hogy az elsős számára a középiskola bizony nagyon is 
idegen. Miért? Mert nincsen kellő átmenet a régi környezete, az elemi 
és az új környezete, a gimnázium közt. Átmenetet kellene teremteni, 
amely átmenet éppen az első osztályban történnék meg. Szerény 
véleményem szerint, nem okozna nehézséget az, ha a gimnáziumba 
lépő gyermeket nem mindjárt egy csomó szaktanár venné át, hanem 
az első évben legalább csak két-három tanár tanítaná minden tárgyra, 
s ezt a szakcsoportok meg is engedik. így azok többet és jobban fog
lalkozhatnának a gyermekekkel, s jobban meg is ismerhetnék őket, 
mint így, amikor öt-hat tanár tanítja őket. H át még minő könnyebb
ség lenne az a kisdiáknak, ha nem mindjárt könyvből kellene magolnia 
a holt betűket, hanem a könyv csak arra szolgálna, hogy a tanár 
figyelemmel kísért magyarázatának nehezebb részeit otthon átolvassa. 
S ezzel talán némileg meg is lenne oldva az átmenet nehéz problémája“ 
fejezi be fejtegetését a diák. Mondjuk meg őszintén : olyan kérdés, 
amivel már sokat foglalkoztak tanárok, pedagógusok egyaránt, s 
aminek a megoldása nagyon is fontos.
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De más is ismeri az elemi és középiskola közti átmeneti nehézsé
geket, s az is azon évődik, hogy ez a kevéssé szerencsés kezdet az, 
ami a kisdiákot már legelőször is kissé elidegeníti a középiskolától, 
s ez a helyzeti nehézség el is kedvetleníti a csupa örömmel, jóérzés
sel és szeretettel megáldott tízéves gyermekpalántát. Nem felesleges 
ezen elgondolkozni, s még kevésbbé volna felesleges, ezekből az 
őszinte nyilatkozatokból kiindulva a kérdést intézményesen meg
oldani. Mert hogy vannak nehézségek, kétségtelen, s hogy a nehézsé
geket áthidalni igen nehéz, az is bizonyos. De éppen mert nehéz 
és mert akadály, mindent meg kell tenni, hogy könnyítsünk rajtuk.

Ha abból a szempontból lapozom végig a nyilatkozatokat, 
mi a véleményük a diákoknak az egyes tárgyakról, akkor a követ
kezőket kell megállapítani : majd kivétel nélkül főként utilitarisztikus 
szempontból ítélik meg a a tárgyakat. Különösen áll ez a latin nyelv 
és a modern nyelvek tanulásánál. De követelik a praktikus, gyakor
lati szempontok érvényesítését a természettudományi tárgyaknál is, 
s elismerik, hogy a magyar nyelv és történelem tanulása nagyon 
fontos, de itt a jellemnevelés a fő, nem pedig az ismeretszerzés és 
tudás. Sőt az egyik ezt írja : „Az emberi életet nemcsak az ész irá
nyítja, hanem az érzelmek és az akarat. A nevelésnek, különösen 
a középiskolában arra kell a figyelmét irányítania, hogy necsak az 
észt csiszolja, hanem az érzelmeinket is erősítse, s akaratunkat 
növelje. Minderre szolgálnak az egyes tantárgyak, de az egyikben 
több az érzelmi, másikban az értelmi nevelőérték, a harmadik meg 
az akaratra hathat leginkább. Ezeket a nevelőértékeket kell érvénye
síteni, s akkor egész embert kapunk nyolc évi tanulás után.“

Érdemes azonban egy-két megjegyzést is meghallgatni a diákok
tól az egyes tárgyakat illetően. A magyar nyelvet a nevelőszempont 
kidomborítása mellett, amit főként érzelmiekben látnak, mint a nem
zeti nevelés egyik legfőbb „oszlopát“ ismerik, s például többen is 
kívánják az utóbbi 60—70 esztendő irodalmának alapos és részletes 
tanítását. De mindig „világnézeti szempontból, nehogy a diáknak, 
ha kikerül az életbe, s orvos vagy mérnök lesz, s világnézetet nem igen 
alakíthat ki magának, mert nem ér rá azzal filozofikusan és behatóan 
foglalkozni, ne kelljen esetleg éppen haszonlesési szempontból világ
nézetet magának választani, hanem megalapozott nézete legyen, 
amely pl. manapság a mi magyar helyzetünkben csakis keresztyény 
nemzeti irányú lehet“ . Más meg ezt írja : „Még ina is stilisztikát, 
retorikát, poétikát tanítanak, sok elmélettel, szabállyal, de ízlésünk 
nevelésével nem sokat törődnek.“ A történelem tanításában érzelmi 
és akarati elemre helyezik általában a fősúlyt, s kifogásolják azt, 
hogy „a történelem évszámok, királyok uralkodása, háborúk soroza
tának betanulásából álljon, mert ez kész gyötrelem“ . Más pedig azt 
fejtegeti, ha túlzással is, de nem kevés igazsággal : „Kit érdekel az, 
hogy a franciák így meg úgy forradalmat készítettek elő vagy 150 év 
előtt. Minket a történelemből nem azok a részletek érdekelnek, 
amelyek szükségesek lehetnek a tudósnak, hanem azok az igazságok,
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azok a szomorú és gyönyörű események, indítékok, amelyek a mai 
életet és történést szolgálhatják. A múlt szelleme is csak mint a ma 
tükrébe állítható erő ösztönözhet, de nem mint adatok, évsorok,, 
számok és események lelketlen sora, hanem a belső történések oko
zata és oka. Azt akarjuk tudni, miért van ma minden így, ahogy van,, 
s miért jó, miért nem jó, ahogy van.“

A nyelvek kérdésénél csakis a praktikus szempontokat veszik 
a diákok figyelembe. Ezért egyhangúlag elítélik a latin nyelv tanulá
sát, s ezért követelik egyöntetűen a modern nyelvek alapos és részle
tes tanítását. De nagyon sokan hangoztatják, hogy kár két nyelvet 
tanítani, elég volna egy is, de azt azután alaposan, főként a beszéd 
szempontjából. „Beszélni és beszélni“ , mintha csak már ismerték 
és olvasták volna a miniszter parlamenti és felsőházi nyilatkozatát^ 
De a latint a nyilatkozók fele teljesen száműzné a középiskolából, 
a másik fele pedig a felső négy osztályba szorítaná vissza heti négy 
órára.

A természettudományok tanításánál hangsúlyozzák a gyakorlatias
ság követelményét. A természetrajzban, a fizikában követelik a gya
korlatiasság érvényesülését. Kísérletezést, de úgy, hogy maga a diák 
kísérletezzék, s maga állítsa elő a szereket, eszközöket, maga keresse 
meg a növénynek az alkatrészeit, maga figyelje meg a jelenségeket 
természetrajzban, fizikában egyaránt. „A természettudományokat 
laboratóriumi módszerrel tanuljuk, magunk kísérletezzünk, magunk 
állapítsuk meg a különbözéseket és rendkívüliségeket. Amit magam 
tapasztalok, sohase felejtem el, valami mindig marad bennem, amit 
csak mutatnak, vagy megnézhetek, az hamarosan semmivé válik“— 
írja az egyik elég éleslátással.

De vannak, akik ki is bővítenék a középiskola tantervét, s néhá- 
nyan hangoztatják, hogy közgazdaságtant gyakorlati és elméleti 
tantárgyként be kellene iktatni a magyar tantervbe, mert „agrár
állam vagyunk, ahol a közgazdaságban való jártasság szinte nélkülöz
hetetlenül fontos“ . Azt fejtegeti az egyik részletesen és behatóan r 
„A legnagyobb hiány, amit nélkülöz a mai középiskolai oktatás, az* 
hogy nem készíti elő a tanulókat a közgazdasági ismeretekre. A m atu
rált ifjak nem mennek ma már mind tudományos pályára, mind töb
ben vannak olyanok, akik a gazdasági életben akarnak elhelyezkedni. 
Ezek a tanulók végzik a gimnáziumot, mert magasabb színvonalú* 
mint a kereskedelmi iskola. De ezek a tanulók kikerülnek az életbe 
a nélkül, hogy a legelemibb közgazdasági ismeretekkel el volnának 
látva. Tudják Vergiliust, ismerik Tacitust, a differenciál és integrál- 
számítást kitűnően értik, de nem tudják már, vagy sohasem is tud 
ták, mi a váltó, sohasem hallottak a gazdasági irányokról, s nem is 
tudják mi az a védővám. Ma nem elég szobatudóst nevelni, az élet 
gyakorlati embereket kíván, s erre is nevelni nem utolsó dolog a közép
iskolában sem.“ Talán túloz nagyon, de van benne némi igazság, 
amikor ezt írja egy másik : „Bizonyos szempontból be kell vallani* 
hogy a középiskolai ismeretszerzésünk hiányos. Hányszor megtörté-
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nik, hogy egy középiskolát végzett emberhez, aki falun él, elmegy 
egy paraszt, hogy megkére, állítson ki neki egy váltót. Bizony szégyen
kezve kell bevallania, hogy ő sem tudja.“

Telje sen egyöntetűen vallják a testnevelés fontosságát. Hiszik, 
nagyon jól érzik és tudják, hogy a testnevelés nagyon lényeges 
tárgy a középiskolában, hogy arra nagy szüksége van minden ember
nek, s ezért egyöntetűen a testnevelés óráinak szaporítását helyeslés
sel veszik tudomásul. „Erre ma, amikor minden oldalról ellenségek
kel vagyunk körülvéve, bizony nagy szükség van. Nem mindegy az, 
hogy testileg jól fejlett nemzedékek állanak-e őrt a magyar haza 
védelmében, vagy pedig sem.“

Az egyes tantárgyak sikeres és eredményes tanításának főfeltéte
léül, mint már említettem a tanár és tanítvány közti jóviszonyt 
jelölik meg a tanulók. „Ez a viszony ne legyen a hatalmasabb félnek 
leereszkedése a gyengébbhez, hanem a kölcsönös megbecsülés alap
ján álló szeretetbeli kapcsolat“ írja az egyik tanuló őszintén, s hozzá
teszi : „legyen tanuló és tanár között lelki összhang, ne tekintsen úgy 
rá, mint akit az iskola ítélőbírónak rendelt föléje, hanem, mint szerető 
és gondozó atyjára, aki mindig segíteni és gyámolítani igyekezik 
tanítványát“ . Más pedig részletesen kifejti, hogy „a tanár ne legyen 
rideg, s ne mérföldkövek válasszák el a tanulótól, hanem igyekezzék 
lehajolni a zsenge palántákhoz, mert ezzel megszünteti azt a ’elki 
defektust, ami sokszor épp a ridegség következtében lép fel. Csak 
így láthatja majd a diák „a vezetőt tanárában, s nem a szigorúság 
és rideg tárgyilagosság megtestesülését, ami a jó bírónak feltétlen 
kelléke lehet, de nem a jó pedagógusnak“ — fejezi be az egyik 
vélekedését a tanár és tanítvány közti viszonyról.

Látjuk tehát, hogy a sorok között nemcsak ténymegállapítások 
vannak, hanem sokhelyütt kritika is, ami azonban sohasem tekintély
sértő, vagy teljesen egyoldalú. Nyitott szemmel állnak a jelenségek 
előtt, s ezek a jelenségek nem késztetik őket hallgatásra, aminek 
szerény nézetem szerint csakis örülni lehet. Hogy pedig mennyire 
megfontoltak, s minő határozottak véleményadásukban, azt legjob
ban az m utatja, hogy jól ismerik és tudják azokat a gyökereket, 
amelyek az új rendszerű nevelés kifejlődésének bizonyos szempontú 
akadályai. A nemzedéki ellentétekre hivatkoznak többízben is, 
amelyek mindig voltak, de soha olyan mélyek talán, soha olyan 
határozottan erősek minden oldalon nem voltak, mint éppen nap
jainkban. „Az ötven, hatvanéves nemzedék nem tudja belátni, 
hogy a mai társadalom merőben más, mint a régi. Ez okozza, hogy 
a latint ma is még heti 42 órában tanítják a nyolc osztályban, míg 
a magyart csak 31 órában. Nem is beszélve arról, hogy a modern 
nyelveket a legutóbbi időben a reálgimnáziumokban is csak 2Q—25 
órában tan íto tták .“ Mélyebben lát egy másik, amikor a következő
ket í r ja : „Az iskola bizonyos szempontból a fiatalok és öregek 
tükörképe. A fiatalságban szunnyadó erők vannak, amelyek levezetésre 
várnak. Azt szokták mondani, hogy az ifjú friss, tettrekész, ellentét
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ben az öregekkel, akiket a sok hiábavaló küzdelem te tt bizalmatlanná. 
Az öregek a maguk világát védik, s igyekeznek azt állandóvá tenni. 
Az ifjúság alkotnivágyása és új után való törekvése így kétségkívül 
háttérbe szorul. A középiskola elsősorban az öregek érdekeit kép
viseli. A tanulóknak nincs, vagy nem igen van módjukban az iskolá
ban önálló tevékenységet kifejteni, az iskolában taníto tt rengeteg 
tárgy mind csak jóformán bénítólag hat, az önálló gondolkozást 
többé-kevésbbé megtöri, éppen az egyoldalú, pusztán az emlékezetre 
alapító tanítási módszerrel. A középiskolának ma még főtevékenysége 
a tanítás, nem pedig a nevelés, amely csak az utóbbi időben kezd 
nálunk is té rt hódítani. Ez a nemzedéki ellentétnek az iskolában 
tükröző képe, amely a fellelhető bajok egyetlen forrása.“ Ne száll
junk vitába tanulókkal, mert a vita úgyis meddő marad. Ha túloz is, 
kétségkívül van általánosításának alapja és gyökere, aminek való
ban nemzedéki ellentét az okozója. Az iskola az ifjúság neveléséért 
áll fenn, s tanulónk szavai is csak ezt tükrözik.

Ezek azok a szempontok, amelyeket érdemesnek tarto ttam  
e rövid értekezés keretében előadni, s mint tapasztalati tényt közölni. 
Azt hiszem, nem felesleges munkát végeztem, mert a tanulóifjúság 
meghallgatása sohasem lehet hiábavaló. Szerény nézetem szerint, 
a tanulók véleményadásából két fontos tapasztalatot szűrhetünk le : 
Az egyik az, hogy a tanulóifjúság nem komolytalan olyan kérdések
ben sem, amelyekben talán nincsen meg a kellő elméleti alapozott
sága. Sokszor halljuk, hogy az ifjúság nem tud mélyen látni olyan 
kérdésekben, amelyek pedig hozzá a legközelebb állnak. A fenti 
véleményadások, úgy érzem, ezt a felfogást teljesen cáfolják. Másfelől 
viszont azt állapíthatjuk meg, hogy a nevelői kérdések tisztánlátásá
nál a tanulóifjúság megkérdezése igen fontos követelmény, amely
ből azután úgyis a pedagógusvilág fogja a végső következtetéseket 
levonni. Meghallgatásuk nemcsak azzal járhat, hogy ezúton is köze
lebb kerülünk világukhoz, s azzal, hogy komolyan vesszük őket, 
határozott pedagógiai célt is szolgálunk, hanem főként azzal, hogy 
így közvetlen és komoly tapasztalatokat szerezhetünk azoktól, aki
kért minden pedagógiai törekvésünk van, s akik mégis a legtöbbet 
tapasztalhatnak a pedagógiai működésünk terén. Újabban mind 
gyakrabban találunk értesítőkben és folyóiratokban is tanulmányokat 
a növendékek szociális és tanulmányi viszonyairól, s az újabb rendel
kezések is kötelezővé akarják tenni ,,a középiskolai nevelés elmélyí
tése érdekében az egyéni jellemlapok vezetését“ . Ha megkérdezzük 
a tanulókat, az Alma Materből való távozásukkor, milyen tapasztala
tokat visznek magukkal a középiskolából, s mi a véleményük arról 
a nyolc esztendőről, mit a középiskolában töltöttek, ezzel csakis 
azt a gondolatot visszük előbbre, amit mindenekfelett szemünk 
előtt kell tartanunk : a nemzeti nevelést.

(Nyíregyháza.) Dr. Belohorszky Ferenc
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A z önképzőkör válsága.
Hosszú cikksorozattá kezd dagadni az a vitaanyag, amit e fon

tos kérdésnek megbeszélése körül Szemlénk összehordott. A rendkívül 
érdekes hozzászólások mindenesetre tisztázni fogják azt a zavart, 
ami ezen régi autonom diákintézmény körül tám adt. Az önképzőkör 
(csúfondáros nyelvek szerint önkínzó kör) kis- és nagyvárosi, kis- 
és nagylétszámú fiú- és leányközépiskolákban — úgylátszik — egy
aránt válságban van. S a feladat valóban komoly : lehet-e s hogyan 
lehetne e nagymultú diáktársadalmi szerven segíteni?

Minden válságmegoldási kísérletnek genetikus vizsgálódás a ter
mészetes előfeltétele. De foglalkozott-e valaha valaki rendszeresen 
a hazánkbeli önképzőkörök történetének megírásával? Vizsgálta-e 
azokat a korviszonyokat, azokat a közszellemteremtette feltétele
ket, melyekből az evangélikus Kis János soproni Magyar Társasága, 
mint első fecske, aztán a Petőfit-Jókait nagyradajkáló pápai önképző
kör s más hasonló, sokszor korszakos jelentőségűvé nőtt társaik 
létrejöttek? Pedig ez egy igen komoly s jelentős művelődéstörténeti 
fejezet. Halvány, szórványos, életrajzokba szőtt irodalomtörténeti 
utalásokon kívül ezen hálás kutatásterületnek tudtommal még egyet
len pontos, vonzó s a mellett tudományosan összefoglaló, monografikus 
feldolgozása nincs. Kár pedig ! Mert azokban a gyakran érdemtelenül 
lesajnált önképzőköri irattárakban s pedagógusoktól is kipécézett 
érdemkönyvekben akárhányszor igen értékes fejlődéstörténeti s lélek
tani adalékok lehetnek.

így tehát konkrét ténytörténeti bázis nélkül, saját, egyre halvá
nyuló diákköri, de folyton redintegrálódó vezetőtanári tapasztala
tainkra támaszkodva szoktunk elégtelen indukció s hagyománytaposó 
spekuláció alapján e kérdésben véleményt nyilvánítani. Magam sem 
vagyok szerencsésebb helyzetben. Egészséges reformeszmék csak 
a múlt ismeretének tökéletes birtokából sarjadhatnak. Ilyen ahistori- 
cus, hézagos multszemlélet alapján én a kérdést a következőképpen 
látom.

Az önképzőkör in statu nascendi a Ferenc-korabeli ébredező 
nemzeti öntudat, a Bessenyei—Kazinczv-féle újjászületési mozgalom 
ifjúsági hulláma, iskolai lecsapódása. A lét-nemlét határán járó nem
zeti nyelv s művelődés iránti készség ekkor az egész vonalon határ
talan. A kulturális elmaradottságunkon érzett hirtelen döbbenet szinte 
szédítő. A mulasztásokat helyrehozni akaró igyekezet lázasan lelkes. 
A tanítás szelleme ugyanekkor vontatott, unalmas, megkötött 
s gyakran idegenszerű. Az elfojtott nemzeti szabadságvágy expanzív 
törekvése, sűrített ereje pedig igen nagy. A sokolok, obránák, Jüng- 
lingsvereinek s a mi első magyar társaságaink eredete sok tekintet
ben analóg, ha más is később vett fejlődési 'rányuk. S egy egész nem
zet kíséri buzdító érdeklődésével a fiatal diáki öntevékenység ezen 
első üde szárnypróbálgatásait.
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Ma, több mint száz év távlatában, az élet egészen más, a helyzet 
nagyot változott. Nincs már szükség nemzeti létmegmentő nyelv- 
újítási mozgalomra, legfeljebb nyelvőrködésre, ami Zsirai Magyaro- 
san-mozgalmában tevékenyen folyik. Kultúránk nemcsak az iskolá
kon, hanem tudományos és művészeti intézeteinken is messze túl
nőtt. Irodalmunk európai színvonalú, érett és erősen differenciált, 
egy 17—18 éves ifjú szellemi mértékét messze meghaladó, úgyhogy 
ma már diákkorukat élő zsenik is nehezen számíthatnak első zsengéik
kel gyors feltűnésre. A mai diáknak nem marad más hátra, mint tit
kos szerzői babérok utáni ácsingózás helyett tanulni és tanulni, 
szakadatlanul és sokat tanulni, hogy majd -— jó időre — számbajöhes- 
sen, külön hang lehessen a felnőttek társadalmában. Elraktározni 
és ki nem adni, gyűjteni és éretlenül nem pazarolni formátlan javait, 
ez a mai józan ifjú jelszava. Leckéje, iskolai teendője is több, mint 
százévelőtti elődjének. Hasztalan minden himezés-hámozás, bár
minő könnyítési kísérlet, az élet mai kultúrigényei, a tudomány fejlő
dése, minden redukciós kísérletet kicsúfőlva, maguk kényszerítik 
rá az iskolákra földuzzadt „tananyagukat“, s büntetlenül, lelki 
kár nélkül nem lehet ezt a felsőbbségelőírta, bölcs minimumon alulra 
csökkenteni. De viszont a másik oldalon vigasztalódhatunk azon 
megfigyelés valószínű helyességén, hogy az oktatási anyag, a szellemi 
tőketöbblet folytonos gyarapodása az egymásután következő ifjabb 
nemzedékek kapacitásának arányos növekedésével is jár. Módszeres- 
kedéssé nem fajuló, okos módszer, biztosszemű anyagkiszemelés 
mindig el fogják űzni a túlterhelés rémét.

Az iskolai kötelességek tehát megszaporodtak, a diákenergiákat 
jobban igénybe veszik, a közízlés viszont sokat változott, finomodott, 
nyelvkincs s irodalom végtelenre duzzadt, rég elhagyván iskolás 
eredete vékonyka forráserecskéit. Az önképzőkör világítóköre, akár
csak a gyertyáké a reflektorok mellett, kifelé igen-igen összezsugoro
dott. Az iskolai produkciók, akárcsak a műkedvelő előadások, vagy 
a vidéki színtársulatok, csak kis kört érdekelnek. Befelé is mindtöbb 
osztozkodó társa lép fel sport-, sakk-, vallásos-, gyorsíró-körök, 
cserkészet, zene, aéro- és természettudományi szakosztályok for
májában.

Ennyi, a lelkiért s a tagdíjáért versengő nemes érdek közepette , 
a tanuló képességei s ideje viszont nem korlátlanok. Az egyre foko
zódó tanulmányi követelmények s leckéin felüli, ráadásos elfoglaltsá
gai könnyen kimerítik. A nemzeti nyelv és irodalom magától értetődő I  
központúsága mellett nagy modern kultúrák rohama lepi meg, 
nyelvtanulási láz, fordítási irodalom, akárcsak a nagyok társadalmát 
kint az életben. Az önképzőkörnek a mai élet sokszínűségét kell 
visszatükröztetni. Mindent felkarolni, de átszűrni a magyar fajiság, 
a magyar nemzetiesség retortáján. A tudomány s művészet minden 
ága felölelhető, megfelelő pedagógiai biztosítékokkal. A szakosztály
alakítás bürokratikus túlzás, a szemináriumlétesítés nagyzoló szólam 
e fokon, ellenben az eddigi keretek közt, a munkatérnek a reáliák-
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kai való kibővítésével bő teret lehet juttatni mindenfajta ambíció
nak. Igen hasznosak a különféle műfajú, nem tisztán ódái patétikus 
jellegű, ügyes szavalatok, prózai interpretációk, de mindenek elé 
helyezendők az értékes és formailag is hatásos szabadelőadások, 
bármilyen tárgyúak legyenek is azok, csak erkölcsi s művészi érté
kük legyen kétségtelen. A műfordítás kiváló stílképző iskola ; nem 
annyira a verses, mert ehhez Arany .Jánosnak, Kosztolányinak, 
vagy Babitsnak kell lenni, mint inkább a minden eszesebb diáktól 
művelhető prózai. Drámai előadások, színdarabrészletek betanulása 
igen nehéz, s a ráfordított idővel az eredmény sohsem áll arányban. 
Általában nagyobb stílű önképzőköri munkát igazi eredménnyel 
csak nagy iskolák pompásan szelektált „legénységi anyagával“ 
■öröm végezni. Ott, ahol az önálló gondolkodás, friss, sablonmentes 
lelkiség gyakori fölvillanásának lehet tanúja az ember. Reproduk
tív  kérődzések élvezetében úgyis bőven van feleletek, dolgozatok 
végigülésekor részünk. Kisebb iskolák, sajnos, rendszerint kisebb 
igényűek is, s az itt felállítható mérték, mint minden téren, az ifjúsági 
minőségtermelés terén is csak kisebb lehet, ha nem is mindig.

Az önképzőkör nem halálravált intézmény, ha lépést ta rt a 
korral. Se túlszigor, se nagy szabadosság nem vezetnek célhoz. ,,Az 
írástudók árulásának“, a túltengő gyakorlatiasságnak és sportkultusz
nak mai korában a humanizmus jeles képviselőinek feljajdulását 
teljes szívvel osztjuk. E zűrzavar reflexe mutatkozik az iskolában is. 
Bízunk azonban benne, hogy ez csak múló tünet.

Másrészt az is tagadhatatlan, hogy korunk annyira nem patétikus, 
annyira kiábrándultán nem rétori, hogy egy mai önképzőkörnek 
szofista eszmehüvelyezés, rétori frázisfaragcsálás műhelyévé, mult- 
századi elődének poémaköltő gépévé nem szabad visszasüllyednie. 
A modern kor intellektuális (dadaista, szürrealista, szimbolista, 
impresszionista) költészete süvölvénypoéták bágyadt rímfaragásait 
aligha bírja el.

Az önképzőkör válsága a világválság apró kis függvénye. Nagy
fokú lélek- s világismeret, kiváló tapintat, korszerű tájékozódó 
képesség témákban és eszközökben, továbbá felülről a tanórákon 
kívüli elfoglaltság intézményes, organikus rendezése azonban még 
életre galvanizálhatják ezt az erejevesztett, szépmultú ifjúsági 
palaestra vitáét.

Nagykálló. Balogh István.

MEGJEGYZÉSEK
Ilóman Bálint kultuszminiszter az Országos Közoktatásügyi Tanács 

október 1-én tartott megnyitó ülésén elvi magaslaton álló beszédet mondott : 
Többek között így nyilatkozott :

,,A nemzeti élet gyakorlati igényei s a családvédelem végre komoly 
elbírálás alá került problémájának szempontjai követelik a már-már egészen 
problematikus értékű diplomákat osztogató leánygimnázium és tanítónő-
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képzőintézet mellett olyan leányiskolatípus létesítését, amely a valódi szükség
let mértékére redukált közismereti tárgyak mellett a női léleknek és hajlamok
nak inkább megfelelő művészeti és élő nyelvi ismereteken kívül családnevelésr 
és háztartási, szociális és egészségügyi, mező- és kertgazdasági, gyors- és- 
gépírási s mérsékelt kereskedelmi ismereteket és női kézügyességeket foglalna 
tantervébe.“ Tovább megállapítja, hogy ennek a leányiskolatípusnak elsorva
dását képesítő jogának hiánya okozta, most ezt az iskolát speciális pályákra 
előkészítő magasabb társadalomegészségügyi, gazdasági és háztartási, keres
kedelmi és könyvviteli, iparművészeti és egyéb művészeti tanfolyamok és 
főiskolák előkészítő iskolájaként kell megszerveznünk. S föléje szociálhigiéniai 
főiskola létesítésének gondolatát veti fel.

Az elsorvadt leánykollégium egyetlen képviselője a budapesti evangélikus 
egyház intézete volt. Papíron ez is sok pályára képesített, s a fenti képesítés
hez hasonlót nyújtott. A valóságban azonban a szülők mindezeket a lehetősége
ket keveselték, s a kezdetben hatalmas lendülettel induló intézet hanyatlott, 
úgyhogy a fenntartó egyház átszervezte leánygimnáziummá. Véleményünk 
szerint a jövőben állítandó ilyen újtípusú leányközépiskolának csak az adná 
meg a létjogosultságot, ha bizonyos pályákra csak ennek növendékei mehet
nének. Mert ha a leánygimnáziumból kitóduló, s egyetemre be nem jutó 
tömegek is bejuthatnak azokba az intézetekbe, melyekre az új iskola képesít, 
megint kedvezőtlen lesz ennek hallgatói számára a bejutás lehetősége. Tudni 
kell viszont azt is, hogy a leánykollégium nem is alakulhatott ki, mert az állam 
csak látszatra létesített egy ilyet Mezőtúron, s ezt is első évben líceummá 
alakította, más iskolafenntartók meg sem kísérelték létesítését. Az egyetlen 
evangélikus iskola nem vehette fel a versenyt a többi leányközépiskolákkal, 
S a közönség bizalmatlanságával, melyet a képesítés folyton szűkebbé válása 
még csak fokozott.

Ha tehát az állam komolyan kíván ilyen iskolát, elsősorban neki kell 
ilyennek létesítésével elhatározása komolyságát megmutatnia, s ennek a jövő
jét megalapoznia. Nem kételkedünk benne, hogy kultuszminiszterünk így is 
fog cselekedni, s akkor örvendünk, hogy az általunk kezdeményezett iskola
faj állami szervezésben virágozni fog s hiányt betölteni. A képesítésnél azon
ban felvetett gondolatunkat illetékes körök figyelmébe ajánljuk. b. d.

Az életuntsájj tenyészete. Ily címmel az egyik nagyon elterjedt párisi 
képes lapban nemrégiben rendkívül érdekes, de reánk, magyarokra nézve 
bizonyos fokig lehangoló, noha egyáltalán nem rosszakaratú cikk jelent meg 
abból az alkalomból, hogy immár a francia fővárosban is úton-útfélen lehet 
hallani Rezső nevű komponista hírhedt dalát, a „Szomorú vasárnapot“, 
melyről a múlt hónapokban annyit beszéltek Budapesten. Apró, népies 
szerzemény ez, melyből annyi nosztalgia árad, hogy terjedése valóságos ön
gyilkossági járványt keltett Pesten. Melancholikus s kétségbeeséssel teli zenéje 
elvette a francia cikkíró szerint a magyarok életkedvét. Megrészegedve 
e nyomasztó melódiától, sajnálkozás nélkül hagyták itt e siralom völgyét. 
S e gyilkos ragálysorozat hovatova olyan arányokat öltött, hogy a magyar 
hatóságok kénytelenek voltak a veszedelmes darab előadását betiltani.

Most a félelmetes chanson hozzájuk is elérkezett. Behatolt korcsmákba, 
zenecsarnokaik s éjjeli mulatóikba, gitárosok éneklik az utcasarkokon, midi
nettek tanulják be könyv nélkül, s a rádió lemezei elviszik a házak tűzhelyéig. 
De megnyugtató statisztikai adataik szerint ez a veszedelmes hírű import
cikk náluk eleddig semminemű halandóság-növekedést nem okozott.

Megállapításuk szerint ez a chanson valójában csak bizonyos éghajlati 
s légköri föltételek között mérgező hatású. Egy francia számára egy elhagyott 
nőnek banális önvallomása, ki nem talál már több bájt az életben, s mélyen 
érzi otthoni szomorúságát, semmiben sem különbözik saját külön kuplé- 
specialistáik számtalan más hasontárgyú gyártmányától. S bizonyára a dal 
zenéje sem fejt ki náluk, hitük szerint prolongáltan kártékony hatást, melyből 
általuk sem tagadott hatalmas mélabú árad.

Ők már el vannak fásulva — úgymond — az e fajta dalsírámokkal szem
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ben, melyekben asszonyok rekedt hangon jönnek közölni a hallgatóval érzel
mes csalódásaikat s átkozni a végzet keservét. A háború óta torkig vannak 
hasonló vallomásokkal, melyek nem egyebek, mint egy legrosszabb fajta, 
elkésett romantika álcázott formái.

A valóságban pár év óta minden nép veszedelmesen játszadozik a eafard- 
dal, az életundorral. Olyan irányzat ez, melyet a nyugtalanság, bizonytalan
ság, állhatatlanság ama légköre magyarázhat, melyet a ma emberei belehel
nek, de amely nem kevésbbé veszedelmes a tömegek erkölcsi egyensúlyára. 
A magyarban — franciánk szerint — mindig volt bizonyos hajlam a nagy 
cigányos elrévedezésre, mely a korok mélyéről jőve a cimbalom arpeggiói 
s a hegedű könnyei közé valami lélekbevájó szomorúság meditativ témáit 
keveri. Budapest lakói sokkal érzékenyebbek voltak másoknál ezen virulens 
mikróbák gyilkos tevékenységével szemben.

De vigasztalódhatunk, hogy nem mi, magyarok vagyunk egyedárusai 
ennek a kétségkívül nem dicsekednivaló lelkiállapotnak. Portugáliában 
a ,,fado“ szívettépő szokásmondása nem kevesebb vétket takar ; bizonyos por
tugál szociológusok állítják, hogy azok a hazavágyó dalocskák, melyeket 
a nép minden este sötét gyönyörrel szürcsöl, époly veszélyesek, mint az ópium 
vagy alkohol. Demoralizálják s gyengítik a fejt, elveszejtetik az agyvelők 
egyensúlyát, lefegyverzik az akarásokat. Az a faj, melynek titkos gyönyöre 
elemezgetni bajait s lírai állapotban hordozgatni maga előtt saját kétségbe
esését, el van veszve minden akció számára, őrizkednünk kell az oly fajta 
titkos önelégtételtől, melyet bizonyos lelkek számára a sötét gondolatokon 
kérődzés állandó megszokása jelent. Az ember nem is gyanítja, hogy költé
szet és zene minő mértékben kifejleszthetik ezt a félelmetes elferdülést 
s tehetik azt ragályossá.

Az bizonyos, hogy a jelenlegi állapot a mai embernek nem sok optimiz
musra nyújt tápot. Elég sötét ég alatt élünk s még hozzá olyan jövőbeli ki
látásokkal, melyek jórészt szintén nem nagyon vigasztalók ; de ez csak egy 
okkal több arra, hogy gondjaink veszedelmes kristályosodását ne mozdítsuk 
elő. Mindazoknak, kiken csak egy kis felelősség is van a tömegek erkölcsi 
és értelmi egyensúlya iránt, hadat kell üzenniök a beteges művészetnek, 
s jutalmakat felajánlani az életközöny megölőinek.

Egy-egy dynamikus refrain szerzője, elsöpörvén a villámtelt felhőket 
s magasra szöktetvén az életörömöt, jóltevője az emberiségnek. Ha efféle 
művészekre akadunk e percben saját sorainkban, legyünk elég bölcsek és 
okosak bátorítást nyújtani nekik, mint ahogy érdemlik. S forduljunk el 
a neurasthenia vigéceitől 1

Nagykálló. Balogh István.

B E L FÖ L D I L A PSZ E M L E
O r s z á g o s  K ö z é p i s k o l a i  T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y .  1. sz. B ihari Ferenc lelki- 

ismeretes beszámolót ad a középiskolai értesítőkről. Sok érdekes és tanulságos 
följegyzése van az egyes iskolák szokásairól, életéről. Van pl. iskola, ahol a 
legfegyelmezettebb osztály év végén vándordíját kap. Az egyik intézet az 
osztályfőnöki óra mintájára megpróbálkozott igazgatói órák bevezetésével. 
Sok helyen osztályértekezleteket tartanak a szülőkkel. Terjed a bemutató 
órák szokása. Egyik intézetben olvasószoba áll a tanulók rendelkezésére, 
ahol megfigyeléseiket beírhatják a „vélemények füzetébe“. -— A ,,Figyelődben 
Nemes Károly  ír „Az iskolai kirándulások fejlődésirányá“-ról ; megállapítja, 
hogy ma a kirándulás már nem csupán szabad napot jelent az ifjúságnak, 
hanem szép benyomásokban való gazdagodást, megterhelés nélkül.

2. sz. Csanádi/  Sándor  „Minőség vagy mennyiség ?“ címen szól az 
iskolai szelekció kérdéséről. Statisztikát közöl a háború kitörése óta közép
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iskolába igyekvő ifjúság számának növekedéséről. A tanulóknak minőségét 
kellene szem előtt tartani kivétel nélkül. Az iskola csak úgy láthatja el nem
zetnevelő feladatát, ha a tanulók selejtes tömegét eltávolítják az iskolákból. 
A cikk írója céloz az új Utasítások aprólékos előírásaira is, melyek sok helyen 
okoznak nyugtalanságot a tanárok körében. ,,Az aprólékosan utasított tanár 
elveszti munkakedvét, biztos és nyugodt tájékozódását.“ — Dr. Jelitai József 
beszámol az oslói matematikai kongresszusról. — Dr. Cavalloni Ferenc a Nép
művelési Bizottság szerepét tárgyalja a középiskolai nevelésben. Azt ajánlja, 
hogy hívjuk föl e bizottság működésére középiskoláink figyelmét. — A „For
gácsokéban kk. „Jellemnevelés és osztályozás“ címmel igen helyesen kikel az 
ellen az egyik pedagógiai cikkben fölvetett gondolat ellen, hogy a gyermekek
nek jellemét is osztályozzuk. A gyermekek jelleme a középiskolában állandó 
fejlődésben van.

Magyar Középiskola. 7. sz. Zibolen Endre cikke a „Tanári munka meg
ítéléséiről mindig időszerű kérdéssel foglalkozik. A tanári munkát a társa
dalom nem ítéli meg helyesen. Ennek okai a növendékek és családjuk, kik 
minden csalódás okát a tanárokban keresik, de okai egyes naivul romantikus, 
többre (egyetemi tanárságra) törekvő, vagy fölösleges szokásokkal rendelkező 
tanárok is. A tanár sajátos foglalkozása — nevelés, oktatás, bírálás — miatt 
is kritika tárgya. A szülők azonos bánásmódot követelnek a nevelésben és 
elbírálásban. Segítséget hozhat egyéniségünk alakítása, ráhatás a társada
lomra kari szolidaritással, fölvilágosító munkával. —- Noszlopi László „A nem
zeti nevelés időszerűségéiről szól. A liberális nevelés nem törődött a közös
séggel, a marxista nevelés hazafiatlan és vallásellenes módon neveli az érzü
letet és akaratot. Ma a nemzeti nevelés korszerű. Égetően sürgős ez magyar 
szempontból.

9. sz. Dr. Csapody Vera a „Módszer és osztály jellem“ kérdését tárgyalja. 
Az alsóbb osztályokban értékesebb és nehezebb munka folyik. Az osztályok 
jelleme felső osztályokban alakul ki, itt mindig osztályok szerint kell meg
választani a módszert. -—- Kiss Kálmán „Jó tanári munka“ címmel óra
tervek készítéséről, bemutató órák tartásáról beszél. —- Bodrossi Lajos : 
„A II. osztályos természetrajz módszeres feldolgozása“.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1. sz. Bartócz József diákszociografiával foglal
kozik, statisztikát közöl megállapításairól. Ilyen egyéni lapok összeállítása 
pontosan mutatja az egyes iskolák szociális viszonyait, a tanulók összetételét. 
2. sz. Eckerdt Elek „Az osztályozás problémájá“-t veti föl. Rendkívül részle
tesen foglalkozik a mai osztályozási rendszerrel, annak hátrányaival. Egységes 
eljárást kíván az írásbeli és szóbeli tudás elbírálásánál. Vannak túlságosan 
elméleti elgondolásai is, pl. az egységes országos tanterv, melynek minden 
intézet köteles volna óráról-órára eleget tenni. 3. sz. Dr. Heinrich János 
„A mai tanár gondjai, gondolatai.“ Dr. Rubinyi Mózes : „Intuíció és művészet 
az irodalmi nevelés szolgálatában.“

Magyar Tanítóképző. 7. sz. „Az anyanyelvi magyarázatok tanítása és a 
gyermek“ címmel dr. Bartha Károly ír nagy elmélyedésre és sok forrásmunka 
tanulmányozására valló cikket. Dr. Somos Lajos beszámol a magyar nyelv
szakos tanárok nyári tanfolyamáról, Kovács Ernő egy németországi iskolában 
történt látogatásáról. -— Ä hírek közt örömmel olvassuk, hogy a soproni 
evangélikus tanítóképző igazgatói teendőinek ellátásával ezidőszerint 
Rozsondai Károly tanárt bízták meg, az,,Evangélikus Népiskola“ c. lap egyik 
legbuzgóbb munkatársát.

Evangélikus Népiskola. 9. sz. „A vallástanítás tárgyi feltételei“-t tár
gyalja Miszel Ferenc. Fontos feltétel a családi kör, az iskola légköre, ahová 
a gyermek jár, a templomokban a gyermek érdeklődésének fölkeltése meg
felelő beszédekkel, a vallástan-könyvek, és hogy az iskolából kikerülő ifjúság 
továbbra is az egyház vezetése alatt álljon. —- 11. sz. Sátory Vilmos „Neve
lésünk nemzeti iránya“ címen azt fejtegeti, hogy a nevelés csak úgy teljesíti 
hivatását, ha modern értelemben vett céltudatos, hazafias polgárokat nevel. 
A nacionalizmust ki kell építeni, mert csak ez tesz versenyképessé a többi 
nemzettel.
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S á r o s p a t a k i  R e f o r m á t u s  L a p o k  38. szcíma dr. Mátyás Ernő gondolatait 
közli a nemzetnevelésről. — 44. sz. Az új Utasítás az egyházi iskolákban 
több szempontból ad okot aggodalomra — írja.

N é p t a n í t ó k  L a p j a .  ifi. sz. Gyarmatin/ Aurél : „A közép- és népiskola kap
csolata“. Vannak, akik panaszkodnak a népiskolára játékos módszere miatt. 
Azt fejtegeti, hogy gyermek fejlődéstani alapon lehet áthidalni a népiskola és 
középiskola közti különbséget. 20. sz. Hajós Elemér érdekes beszámolót ad 
az amerikai iskolák szociális neveléséről. A gyermekek osztályzatot nyernek 
pl. megbízhatóságból, készségből, önuralomból, együttes munkálkodásból stb. 
21. sz. Gyulai Ágost ismerteti Mester János dr. új könyvét : „Nevelői gondol
kodók és nevelési rendszerek Olaszországban...“ Mester szeretettel fordul e 
sokáig elhanyagolt téma felé. A fasizmus nevelő elveit abban látja, hogy 
katonás, férfias jellemű polgárt akarnak nevelni, szem előtt tartják a munkás 
ember megbecsülését és a munka kiválóságát.

K e r e s z t y é n  I g a z s á g  9. sz. D. Dr. Prőhle Károly az evangélikus tanárképzés 
gondolatát veti föl. A liberalizmus kora elerőtlenítette evangélikus kultúránkat. 
Áz állam anyagi támogatást ad, de sablonizálja iskolánkat. Szükség volna 
külön tanfolyamokra evangélikus tanárok és tanárjelöltek számára. Benkő 
László teljesen evangélikus és magyar ifjúsági szervezet kialakítását sürgeti. —  
10. sz. Dr. Sólyom Jenő: „Család és vallástanítás.“ — 11. sz. Dr. Miczián 
Dezső: „Az evangélikus keresztyénség útja a történelemben.“

G y e r m e k n e v e l é s .  8. sz. A szerkesztő a gyermekzsúrokról, azoknak helyes 
irányításáról szól. Gyömrői E d it: „A gyermekkori félelmek.“

O k t a t ó f i i  n i k i r e i u l e l t s é j )  H i v a t a l o s  K ö z l e m é n y e i .  8. sz. Dr. v. Pálfi János : 
,,A  film a tanítás és nevelés szolgálatában.“ A szemléltetés legnagyobb fontos
sága, hogy a gondolatokat és jelenségeket hatásosan megvilágítja. Sokan 
tartózkodva fogadják az oktatófilmet az iskolában, holott ez sem a tanul
mányi rendet, sem az erkölcsi életet nem zavarja. Különösen nagyjelentőségű 
a film a biológia tanításában. —* 9. sz. Első követelménynek mondja gl, hogy 
e filmeket mindig a tanórák keretében kell fölhasználni. Másik alapkövetel
mény, hogy a filmet a gyermek szellemi fokának megfelelően mutassuk be.

E v a n g é l i k u s  É l e t .  31—32. sz. Dr. Bukooszky Ferenc ír hosszú cikket, mely
ben a keresztyén hit és a természettudomány kapcsolatát tárgyalja. — 35. sz. 
Buda visszavételének megünnepléséhez protestáns szempontból szól hozzá 
dr. Kring Miklós.

Budapest. Dr. Győry Aranka.

H A Z A I IR O D A L O M
I m r e  S á n d o r  : A n e v e l é s t u d o m á n y  m a g y a r  f e l a d a t a i .  Értekezések a m. kir. 

Ferenc József Tudományegvetem pedagógiai intézetéből. Üj sorozat. 1. szám. 
Szeged, 1936. 8°. 136 1.

E munka nagyérdemű szerzőjéről tudjuk, hogy a magyar nemzetnevelők 
között kimagasló helyen áll. A nemzetnevelés létfenntartó nagy kérdéseivel 
hazánkban eddig senki annyit, senki oly mélyrehatóan, oly égő lelkesedéssel 
és tudományos felkészültséggel nem foglalkozott, mint ő. Valósággal szív
ügyévé, élete feladatává tette, hogy nemzete rendeltetésének, elhivatásának, 
jelen kötelességének és jövő fennmaradásának útját megmutassa. Soha 
nagyobb szükség nem volt erre, mint a mostani súlyos és válságos időkben, 
melyekben prófétául és apostolul küldötte Imre Sándort a magyar nemzet
nek a Gondviselés.

Ez a könyv is az ő nemzetéért lángoló lelkének prófétai megnyilatkozása. 
A nevelésnek sok olyan területét, mondhatni misztériumait tárja fel, melyek 
eddig rejtve voltak, vagy amelyeket nem tartottunk a nevelés körébe tartozó
nak. Az is a célja, hogy felkutassa mindazt a területet, melyet művelnünk kell, 
hogy ilymódon módot nyújtson a feltétlenül szükséges tennivalók megisme
résére. Hogy ez a terület mily óriási, s ebből folyólag neveléstudományi
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feladataink mennyi munkát rónak reánk, csak akkor látjuk igazán, amikor 
ezt az útmutató művet elolvassuk. Mert hiszen ez az iskolai nevelésen és a 
szakirodalmon kívül a nemzeti élet minden vonatkozásában kutatja a nevelői 
gondolkodást, ténykedést és eredményeket, miáltal szinte beláthatatlan 
munkatért nyit meg előttünk.

A tudós szerző e mű vázlatával kezdette meg 1925-ben szegedi egyetemi 
tanári munkáját, s az ottani pedagógiai intézet értekezéseinek általa megkez
dett új sorozata élére szándékozott ezt célkitűzéses beköszöntőül állítani. 
De előbb jelent meg a sorozat 2— 12. száma, mintsem ő ez előadásaiban 
többször fejtegetett sorozatok részletes kidolgozásaként a sorozat élén ki
adhatta volna. Most végre közrebocsáthatta, s csak örülnünk lehet, hogy a 
régi nonum prematur in annum-féle klasszikus elvnek érvényesülésével 
ilyen tökéletes formában olvashatjuk ezt, mint pedagógiai irodalmunk kiváló 
nyereségét.

A IX fejezetre osztott könyv a neveléstudomány egyetemes rendel
tetésének és különleges feladatainak feltűntetésével kezdődik. Ez utóbbiak 
a nemzetek egyéniségéből kifolyólag megkívánják, hogy a neveléstudomány 
munkájából mindenik nemzet kivegye a maga részét, nehogy a puszta átvétel 
és önállótlan alkalmazás veszedelmes gyakorlata állandósuljon. Kisebb 
nemzeteknek, minő a miénk is, még fokozottabb mértékben kell erre a külön
leges munkára figyelmet fordítani. Ezeknek előrebocsátása után áttér a szerző 
a neveléstudomány nemzeti feladataira, leszögezvén, mint alaptételt, hogy a 
nevelés mivoltát és feladatait a nemzetnevelés gondolata fejezi ki legteljeseb
ben. A nevelés munkájának végső célja tehát a nemzetnevelés. A régi, pusz
tán humánus alapon nyugvó nevelés így a nemzetek legfőbb ügyévé válik. 
Nemzet alatt Imre Sándor az egy állami közösségben élő különböző népfajok 
egységét érti, ennélfogva a nemzetnevelés is nem egy, mondjuk valamely 
országban uralkodó faj nevelése. Fajnevelésről Imre könyvében nincsen szó, 
tehát a külön faji magyarságot sem hangoztatja, noha könyvében —■ kétség
kívül — magyar szempontok jutnak kifejezésre. Az általános nemzetnevelés 
fundamentumán állva fejtegeti azt a rendkívül sokoldalú munkát, mely a 
magyar neveléstudomány művelőire vár. Előbb visszapillantást vet a nemzet- 
nevelés magyarországi múltjára s adja röviden ennek itteni fejlődését. Ebből 
a visszapillantásból látjuk, hogy e téren mennyire hátravagyunk, milyen 
szervezetlen nevelésügyi kutatásunk, és ehhez képest a feladatoknak milyen 
roppant nagysága és sokasága meredezik előttünk. A IV—-VIII. fejezetekben 
ezeket a feladatokat sorolja fel a szerző a legszélesebb látókörrel és bámulatos 
eruditióval. Nincs a magyar nemzeti életnek olyan parányi zúga, ahová 
be ne világítana, s fel ne tűntetné annak nevelésügyi jelentőségét. A feladato
kat két nagy körre, ú. m. irodalmi és kutatási feladatokra osztva tárgyalja 
minuciákig terjedő pontossággal és részletességgel. „Semmisem kicsiny és 
csekély neki“, hogy bevonja abba a nagyszerű és felséges alkotmányba, 
amely a magyar nemzeti neveléstudomány eszményeként lebeg előtte. Hang
súlyozza, hogy ma már nemcsak a család és iskola, hanem sok-sok más intéz
mény is a köznevelés szervének számít, s így rendkívül megnagyobbodott 
a neveléstudomány munkatere. Nem is csupán a gyermekek és ifjak 
a nevelés tárgyai, hanem mindenki, akire a nevelés valamelyik alakja kiterjed. 
A nevelésügyi munka tehát a nemzet minden rétegét és korosztályát érinti, 
viszont a neveléstudománynak fel kell ölelnie a nemzet összes életnyilvánulá- 
sait, viszonyait, alakulatait, művelődésének minden állapotát és nemét. 
Mindezeknek feltűntetése után azt hangoztatja Imre Sándor, hogy nevelés- 
tudományunk végső feladata : kiépíteni a nevelés magyar rendszerét, melynek 
lehetőségeit, módját és szervezetét is előadja. A sok és nagy feladatot egy 
neveléstudományi kultúrinfé,’ettel lehetne — Imre szerint — befejezni, 
mely aztán az egész nagyterjedelmű és rendszeres nevelésügyi tudományos 
munkának központja és irányítója lenne.

A szerző által felsorakoztatott nevelési feladatok hatalmas tömegéből 
e helyen különösebben a vallásra és egyházra tartozókat emeljük ki. A múltra 
nézve Imre Sándor az egyházi iskolák sajátos története mellett főként az egyház-
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községek történetét tartja a nevelés korrajzára és fejlődésére fontosnak, 
mert ez által sokkal teljesebb és tisztább képet nyerhetünk egy-egy község 
népének, s végső fokon az egész nemzetnek lelki alakulásáról, mintha csupán 
az iskola hatását nézzük. Az egyházak —- úgymond — sajátos nevelői gondol
kodást termelnek. Ebből a szempontból a nevelésügyre minden időben külö
nösen jelentős az, amit a gyakorlati teológia, a lelkipásztorkodás, a hitoktatás 
és hitbuzgalmi törekvések az életben és az irodalomban létrehoztak és elő
teremtenek. De ezeken felül a vallásos és egyházi élet nagy mozgalmai, melyek 
egész korok lelki világát lefoglalták, mint pl. a protestánsoknál az orthodoxia, 
pietizmus, rationalizmus, liberalizmus szintén elhatározó hatást gyakorol
tak a nevelés szellemére és irányára, önként érthető, ha külön nem is említi 
a szerző, hogy a könyvében felsorolt roppant nevelési anyagban ezek is benne 
vannak, nemkülönben a keresztyénségnek az a magasabb lelkiséget és világ
nézetet formáló munkája, melyhez hasonlót a népek és nemzetek életében 
a történelem nem mutat fel.

A mű nagyszámú jegyzeteiben sok értékes gondolat és eszinéltető tanács 
mellett, a nevelésügy fontos kérdéseinek tájékoztató bibliográfiáját is meg
találja az olvasó, ami még inkább emeli e ritka mű értékét.

Mindent összefoglalva, Imre Sándor könyvét úgy ajánlom a protestáns 
nevelők és tanárok figyelmébe, mint amely hivatásuk körében nélkülözhetet
len, igazi Vademecum, melyre áll Horatius intése : Versate diu noctuque I

S. Szabó József.
S. Szabó .József: A Ceglédi Református Iskola Története 1545—-1936. 

Cegléd, 1936, nagy 8 r. 213 lap.
Isteni kiváltság : nagy eszmények szolgálatára élj egyeztetni, s e szol

gálatot még az élet lefelé hajló korában is a test és a lélek töretlen épségével 
betöltheteni. S. Szabó József c. tankerületi főigazgató, a debreceni Kollégium 
gimnáziumának nyug. igazgatója ma már „öreg ember“, lelke és lelkesiiltsége 
azonban oly friss és fiatal, mint félszáz évvel ezelőtt, mikor magát egyházunk 
és iskolánk múltjának kutatására odarendelte. Azóta egész kis könyvtár 
gyarapodott azokból a cikkekből, tanulmányokból, apróbb és nagyobb füzetek
ből és könyvekből, melyekkel egyház- és iskolatörténeti irodalmunkat gazda
gította. E szüntelenül munkás tudományos életnek újabb gyümölcse a ceglédi 
református iskola története.

Széles alapokon nyugszik, gazdag forrástanulmányokból és helyi kútfőkből 
táplálkozik a munka, mely egy református iskola küzdelmes múltját a vele 
összefonódott sorsú fenntartóinak (város, egyház) történelmi hátterébe a 
biztos tájékozódottságtól vezetett határozott körvonalakkal rajzolja fel.

Ceglédnek már a XV. században annyira jelentős városi iskolája volt, 
hogy növendékei közül számos külföldi egyetemi tanuló kerül ki. Jelentősége 
azonban kivált a reformáció óta emelkedik. A debreceni anyaiskolától nyert 
szervezeti és szellemi irányítása, fenntartói áldozatossága, rektorai buzgósága 
és tanítói képessége s egyéb körülmények mind magukba rejtették a remény
séget, hogy valaha belőle erőteljes középiskola izmosodik. A reménység 
beteljesülését a városon időnként átzúgó viharok meggátolták. A lakossággal 
együtt többször kell ellenséges hadak elől bujdokolni az iskolának is. Mária 
Terézia iskolapolitikája szintén állandó nyomás alatt tartja. Lefokozott 
helyzetében, majd elemi iskolává összezsugorodva, végül latin fokozatú 
polgári iskolaként tengődi át a kedvezőtlen időket, míg 1899-ben az ősi refor
mátus iskola helyén állami gimnázium épül fel.

A munka —• az iskola szorosabban vett történetének előtárásán kívül —- 
az egyes korok politikai, gazdasági, szociális és művelődéstörténeti kérdéseit 
is behatóan tárgyalja, miáltal értéke még csak növekszik, s példát nyújt 
hasonló művek írására. Vajha szerző nyomába mind többen és többen lépné
nek s megírnák történeteit a kezük ügyébe eső iskoláknak. Saját magunknak 
a pártikulákat fejlesztő kollégiumoknak és az egyetemes magyar művelődés 
múltnak tartozunk e szolgálattal. Dr. Nagy Sándor.

Szondy György : A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. A tanítás 
problémái 7. száma. L. IJjváry Lajos : A mai gyermek és a könyv. A tanítás
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problémái. 14. szám. Egy-egy kötet ára 1'20 P. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest.

Vajthó László szerkesztésében nagyon érdekes kis könyvsorozat lát 
napvilágot. A főszerepet az irodalom tanítása viszi, de már a földrajz, ének, 
latin is hanghoz jutott.

Szondy és Üjváry könyvei szinte egymásmellé kívánkoznak. Szondy 
György, a pompás tollú író és kiváló biológus, éleslátásával látja meg ifjúsá
gunk nevelésében az olvasás hiányát és a rossz olvasmányok káros hatását. 
Hogy ezen a hiányon segítsen, hatalmas munkát végzett, összeállította a 
házi olvasmányok jegyzékét. Nem a saját szaktárgya, hanem a magyar diák 
nevelése, az egyetemes műveltség, a jövőre való felkészültség voltak irányító 
szempontjai. Költemények, mesék, mondák, regék, legendák, hősregék, mesés 
történetek, elbeszélések, kalandos történetek a magyar föld és a magyar gyer
mek életéből, idegen népek és gyermekek életéből, a természet köréből, azután 
adatgyűjtésre szolgáló munkák, útmutatók, atlaszok, folyóiratok stb. mind 
ott sorakoznak Szondy munkájában. Még abban is megkönnyíti munkánkat, 
hogy osztályok szerint csoportosítja az összegyűjtött és kiválogatott anyagot. 
Munkánk megkönnyítésére teszi azt is, hogy a tanítás keretében (rendes tanítási 
órák, helyettesítések) felolvasható olvasmányokat is osztályonként részletezi:

A szorosabb értelemben vett olvasmányokat illetőleg a felső osztályokban 
a magyar nyelvi tanulmányoké az oroszlánrész, mellettük a történelem, val
lástan, természetrajz, a klasszikus és modern nyelvek jöhetnek szóba — csök
kenő sorrendben. Ez az olvasmányanyag azonban legnagyobb részben már a 
felnőttek irodalmából kerül ki. Az alsó osztályokban a földrajz, történelem 
és természetrajz számíthat a legtöbb olvasmányra. A ma uralkodó tanítási 
mód mellett jó, ha a diák egy könyvet el tud olvasni hetenként, tehát egy évben 
32—35 kötetet. A munkáltató oktatás térhódítása esetén ez a szám 40—45 
kötetre emelkedhetik.

A magyar nyelv tanárai a kötelező olvasmányok révén irányítják az 
ifjúságot és annak olvasó hajlamát. De ez nem elég, minden tárgy tanárának 
apostolnak kell lennie, hogy megkedveltesse, megszerettesse a saját tárgyát 
és annak felhasználható irodalmát. Mert, hány száz és száz természettudo
mányi, földrajzi, történeti hajlandóságú tanuló van, aki sokáig tévelyeg, sőt 
eltéved a mi nemtörődömségünk miatt.

Mindenki elismeri az olvasmányok rendkívüli nevelő hatását, még sem 
fordítunk elég gondot az ifjúság olvasásának irányítására. Ennek a követ
kezménye, hogy a tanulók gyakran éppen a legkiválóbb alkotásokkal nem 
ismerkednek meg a koruknak megfelelő olvasmány-anyagból, pedig az ilyen 
veszteség esetleg az ifjú pályaválasztásánál néha egész életre szól.

A selejtes munkákhoz mindig hozzájut az ifjúság, mert azok olcsók és 
érzékcsiklandozók. Éppen ezért kell a nevelői ellenőrzés és irányítás, ahol 
mindenkinek együtt kell dolgozni, aki szereti a nemzet virágát, az ifjúságot. 
Az iskola és a szülői ház ebben a kérdésben elválaszthatatlanok. Nem mind
egyik szülő tudja megítélni, mi való az ő gyermekének. Mert a tízesztendős 
gyermeknek méreg lehet, ami a tizenhatesztendősnek építő élmény. A túl
fűtött képzeletűnek olaj a tűzre, ami a képzeletszegénynek csak elmemozdító 
orvosság.

' A rossz könyv ellen, a szenny- és ponyvairodalom beszivárgása ellen 
pusztán tilalmakkal, szigorú ellenőrzéssel még sehol sem sikerült védekezni, 
mondja Üjváry Lajos. A leghathatósabb védelem : az állandóan, alkalmas 
módon és időben, s természetesen kellő bőségben rendelkezésre bocsájtott jó 
könyv. Ezt a védelmet a szülői ház és az iskola állandó tájékoztatásával a 
jó könyvek jegyzékeinek kell ellátniok.

Ezért kell ott lenni minden természetrajz és földrajz tanár asztalán Szondy 
György munkájának, mert a módszeres tanmenetek elkészítését elősegíti, 
élővé, beszédessé teszi az órákat a jelzett anyagok felhasználása. Világosfejű, 
gyakorlati érzékű, gazdasági hajlamú diákokat nevel, márpedig nekünk 
ezekre van most elsősorban szükségünk, hogy megalapozhassuk a magyar 
társadalom új ezredévre szóló életépületét s vele hazánk fennállását.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
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I)r. Harkányi István : A hazugság mint nevelési probléma. Sárospatak 
1935. 139 1. 8°.

Harsányi Istvánnak mély eszmei célkitűzésből fakadó könyve hézagpótló 
teljesítmény a magyar pedagógiai irodalom számára. Szinte csodálkoznunk 
kell, hogy e probléma, amelyikkel minden nevelő, sőt minden ember szociális 
helyzeténél fogva állandóan szemben találja magát, mindezideig nem talált 
megfelelő feldolgozásra a magyar pedagógiai irodalomban.

A hazugság, az emberi társadalom e rákfenéje egyetemes alapjaiban az 
élőlények önfenntartó ösztönéből fakad, és még az alacsonyabb rendű állatok 
életében is szerepel mint leplezés : mimikri. Az emberi társadalomban aztán 
a hazugság exisztenciákat romboló, nemzeteket pusztító, de országokat 
teremtő (Csehszlovákia) luciferi erővé változott. Ellensége minden nevelés
nek, ami ellen éppen ezért minden erővel küzdenünk kell.

Hogy mi a hazugság, erre a kérdésre szerző történeti meghatározásokkal 
és egyéni megállapításával felel. Véleményünk szerint a legtalálóbb, legössze- 
foglalóbb és minden felesleges mozzanatot kerülő meghatározás az Augus- 
tinusé : eminciatio falsa cum intentione fallendi. A szerző eljárását, ahogyan a 
hazugság különböző rétegű problémáira feleletet ad, nem tartom kielégítőek- 
nek. 10—20 éves fiúkkal és leányokkal töltetett ki kérdőíveket, főleg közép- 
iskolás és tanítóképzős diákokkal. Ezeknek a tanulóknak a meghatározott 
kérdésre adott feleletei és a szerző hozzájuk fűzött magyarázatai, néhol igen 
csekélyke magyarázatai, teszik a könyvnek jórészét. 10 és 20 éves korhatár 
között mozgó emberek feleleteit közös nevezőre hozni semmiképpen sem lehet, 
hiszen amint mindnyájan saját magunkon és másokon is tapasztaltuk az 
emberi élet folyamán, egy-egy évtized kezdő és végző évei között soha sincs 
olyan nagy különbség, mint a két első évtizedben. Mármost ugyanarról a 
problémáról hogyan adhat egyenlő értékű feleletet egy 10—11 éves gyermek 
és egy 19—20 éves felserdült ifjú vagy leány. Logikai szempontból sem tar
talmilag, sem formailag nem felel meg a fogaiom egységességének, ha a hazug
ságban külön választjuk a pszichológiai, társadalmi és erkölcsi jelenséget. 
A hazugság mindig pszichológiai jelenség, kihatásaiban azonban nem marad 
az, hanem társadalmi és erkölcsi problémává változik.

Legkevésbbé sikerültnek tartom A hazugság okai című fejezet tagolását. 
(A kérdezettek szempontjából, sőt az egész kérdés pedagógiai ténye alapján 
talán a legtöbb érdekes egyéni vallomást e fejezet feleletei adják.) A hazugság 
ugyanis minden esetben eltitkolás, leplezés vagy színlelés. Lehet eltitkolása, 
leplezése és színlelése annak, ami nincs és lehet annak, ami van. E két cso
portba beletartozik mindaz az ok, amiket szerzőnk felsorol. Az okok felsora
koztatása nem logikus menetű, ez okozza aztán, hogy egyes feleletek tar
talmuk szerint nem a nekik megfelelő okcsoportba kerülnek. (Pl. a 41. lapon 
az 5. felelet a Fe7e/em-csoportba tartozik ; ezenkívül még nagyon sok helyen 
találunk ilyen nem megfelelő csoportositást.) Különösen zavar az is, és nem 
ad hű képet a korkülönbségből adódó fejlődési fokozatra nézve az a jelenség, 
hogy a feleleteket nem évek szerinti egymásutánban csoportosítja a szerző. 
Egy példa a 44. lap alján a két utolsó felelet : Az első 19 éves 8 hónapos fiú, 
a következő 12 éves 5 hónapos leány felelete. Sajnos, hogy a szerző nem fejti 
ki saját véleményét a megengedhető hazugságokra vonatkozóan. Pedig a 
probléma lényegének egyik legfontosabb pontja, hogy van-e egyáltalában 
olyan hazugság, ami megengedhető, és ha van, milyen esetekben engedhető 
meg. A kérdezett tanulók erre bőségesen, de természetesen a legnagyobb 
ingadozással felelnek, de szükséges lett volna, hogy a szerző saját véleményét 
is összefoglalja e részletkérdésben is.

A gyógyítás kérdésében feltétlenül kiemelendőnek tartom itt is, mint a 
pedagógia minden területén a példaadás óriási jelentőségét. Pl. ha a tanár, 
tanító munkájában valamiben téved (mindenkivel megeshetik, egy adat vagy 
akármi más nem jut eszébe), ne palástolja tévedését, ne restellje bevallani 
gyarlóságát, mert rendkívül sokat árt az elpalástolás nevelői tekintélyének,
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és nem  is sikerü l eg y -egy  o sz tá ly  k u ta tó  szem ei elől e lb ú jn i, hanem  ism erje 
be tév ed ésé t. E g y -e g y  ilyen  sz u b je k tív  m e g n y ila tk o z á s m egfelelő  p é ld aad ás, 
hogy  a d o tt  esetben  a  tan u ló  sem  fog fo ly am o d n i h az u g ság h o z .

A fen t h a n g o z ta to t t  k ifo gások  in k áb b  a m ó dszerre  é s a  p rob lém a fe l
d o lg o zására  v o n a tk o z n a k . E ze n  k isebb  fo g y a tk o z á so k  nem  ro n t já k  le H arsán y i 
Is tv á n  ú ttö rő , k ezd em én y ező  m u n k á já n a k  je le n tő ség é t. A  p ro b lém a o ly an  
fon to s m inden n eve lő  sz á m á ra , h ogy  c sa k  elism erés ille th e ti a  szerzőt, ki 
n ag y  b á to rság g a l és len d ü lette l v á g o tt  n ek i e ren d k ívü l szö v ev én y es nevelési 
k érd és ta n u lm á n y o z á sán a k . N a g y  ta n u lsá g o t  n y ú jta n a k  az  élm én yszerű  k ér
dések , m elyeken  á t  if jú  lelkek  re jte t t  v ilá g á n a k  egy-egy  p o n t já r a  nyerhetünk 
b ep illan tást. A z em b eri lélek  oly m ély t itk o k a t  re jte g e t , ben n e oly se jte lm es 
erő k  hú zódn ak  m eg , h o gy  m inden fe ltá ru lá s  k in y ila tk o z ta tá s  erejével h at.

D ebrecen. Kónya József.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK

A  T iszán tú li R e fo rm á tu s  E g y h á z k e rü le t  sz a v a z a tb o n tó  b izo ttsá g a  1936 
n ovem ber hó 9-én , h étfő n  d. u. báró  V a y  L á sz ló  fő g o n d n o k  elnöklésével 
fe lb o n to tta  a p ü sp ö k v á la sz tá s  során  az  ille ték es e g y h á z a k  p resb itér iu m ai
tó l beérkezett s z a v a z a to k a t . A  sz a v a z a to k  ö ssz e sz á m lá lá sa  u tá n  a b izo ttság  
h 'v a ta lo sa n  m e g á lla p íto t ta , h ogy  a b ek ü ld ö tt  786 é rv én y es sz a v a z a t közül 
647 esett M ak láry  K á ro ly  ad d ig i egy h ázk erü le ti fő je g y z ő re , ennélfogva a 
T iszán tú li R e fo rm á tu s  E g y h ázk erü le t p ü sp ö k év é  M ak láry  K á ro ly  v á la sz 
t a to t t  m eg, ak in ek  ü n n epélyes p ü sp ö k i b e ik ta tá sa  a  d ecem b er 16-án t a r 
tan d ó  eg y h ázk erü le ti k özgyű lésen  fog m egtö rtén n i. A  m e g v á la sz to tt  új 
p ü sp ök  e lő tt a  D ebrecen i R e fo rm átu s K o llég iu m  ta n á r i  te stü le té n e k  h a ta l
m a s k ü ld ö ttsége  n ovem b er hó 10-én, k ed d en  délben  t isz te lg e t t , am ikor is 
a  K ollégium  k ö zö s ta n á r i  k a ra  n evében  dr. K á lla y  K á lm á n  kollégium i 
igazga tó  ü d v ö zö lte  a  p ü sp ö k  u ra t sz ívbő l fa k a d ó  b eszéd b en . A  p ü sp ök  ú r 
m élységes m e g h a tó d o ttsá g g a l fo g a d ta  a  k o llég iu m i ta n á ro k  őszin te  tisztelet- 
a d á sá t , és jó sá g o s  sze re te ttő l á th a to t t  gy ö n y ö rű  v á la sz á b a n  keblére ölelte 
a K o llég iu m  ta n á r i  te s tü le té it , m in t legk öze lebb i m u n k a tá r sa it  és ünnepé
ly es ígére te t t e t t  a rra , h ogy  a  debrecen i K o llég iu m  ö sszes szellem i és 
an y ag i érdekeit le lk én ek  m inden ere jével tá m o g a tn i fo g ja .

A z E v a n g é lik u s T an áregy esü let o k tó b e r  27-én választmányi ülést ta r to tt . 
E zen  dr. D o m a n o v sz k y  S án d o r elnöklete a la t t  e lfo g a d ta  a  P ro te s tá n s  T an ü gy i 
Szem le sz e rk e sz tő b iz o ttsá g á n a k  sz a b á ly z a tá t , m e g tá rg y a lta  K ilczer G y u la  
e lő ad ásáb an  az  ú j á lla m i ta n ü g y i ren d eletekk el k a p c so la to s  k érd ések et, 
s fe lter je sz té st h a tá ro z o tt  el ez ü gyben  ; öröm m el v e t te  v é g ü l tu d o m ásu l 
R u z icsk a  L á sz ló  b e je len té sé t az I f jú  É v e k n e k  a  ta n á re g y e sü le t  kezelésében 
elte lt első évérő l a  b eszám o ló t, m ely  n a g y a rá n y ú  fe jlő d é sre  m u ta to tt  rá . 
A  v á la sz tm á n y i ü lé s u tá n  a mennyiségtan-természettudományi szakosztályon 
R enn er J á n o s  e ln ök lete  a la tt  A m brózy  G éza  az  ú j m e n n y iség ta n i tan terv v e l 
fog la lk o zo tt. A  humanisztikus szakosztályon dr. S z ig e th y  L a jo s  elnöklete a la t t  
R ezessy  Z oltán  a  tö rté n e le m ta n ítá s  k érd ése irő l, dr. Z elen k a  M argit „ N y e lv 
t isz t ító  m u n k a  az  isk o lá b a n “  cím en a d o tt  elő. M ind a  h áro m  helyen  igen szép 
szám ban  je le n te k  m eg  a  ta g o k , s  ez b iz o n y íto tta  a fe lm e rü lt  k érd ések  fo n to s
s á g á t ,  s a  két sz a k o sz tá ly  é le tre v a ló sá g á t is.

Az O rszágos R e fo rm átu s T an áregy esü let v á la sz tm á n y a  1936  n ovem ber hó 
7-én D ebrecenben  a  re fo rm átu s g im n áziu m  ta n á c ste rm é b e n  gy ű lé st ta r to t t , 
m ely  az 1935 : V I. te . V ég reh a jtá s i U ta s ítá sá n a k  eg y h áz i ö n k o rm án y zatu n k ra  
sérelm es p o n t ja ir a  v o n atk o zó  és az eg y es ta n á r i te s tü le te k tő l bekért észre
vételek et, m e g je g y z ése k e t és h o zz ászó láso k at t á r g y a lta  m eg . A  m egbeszélés 
a la p já n  egy  m e m o ran d u m o t te r je sz te tt  fel az  E g y e te m e s K o n v en t elnök-

Makláry Károly püspökké választása.
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«égéhez, hogy a vallás és közoktatásügyi Miniszter úrral való tárgyalás 
alapján eszközölje ki a sérelmes pontoknak református egyházi autonómiánk 
javára leendő megváltoztatását.

A mezőtúri református uiniiiáziuni „Ambrus—Karácsony alapítványa“.
1936 október közepén rövid hír jelent meg a mezőtúri lapokban : „özvegy 
Ambrus Péterné, Karácsony Juliánná, 82 éves korában elhunyt. A vagyon 
felét az áldozatos úrinő rokonsága, másik felét a református gimnázium 
örökli. . .  “

Ebből a kis hírből nem lett volna hosszabb cikk, ha előzményei nem 
lettek volna az örökhagyásnak. Itt sem az örökölt 52 hold föld és félház az 
említésre méltó, hanem az intenció, a végrendelet szelleme.

Ambrus Péter, a túri Alma Maternek hosszú időn át közszeretetben és 
megbecsülésben álló tanára, nyugalomba vonulása után még 1921-ben vég
rendelkezett vagyonáról, illetve annak feléről, hogy annak egyedüli és kizáró
lagos örököse a mezőtúri református gimnázium legyen felesége halála után, 
ami október 14-én be is következett. A végrendeletben a következő kikötéseket 
olvassuk :

„Házam tanári lakásul szolgáljon a főgimnázium református vallás
tanárának és pedig ingyenesen az esetre, ha az az illető a tanulóifjúság vallás
erkölcsi nevelésében a felettes hatóságok ítélete szerint az átlagnál jobb 
eredményt mutat fel. Legyen az a vallástanár, aki a kedvezményben részesül, 
tanításainak élő példája. Legyen mintakép az önművelésben, hogy az áltudo
mányokkal szemben az igazi tudomány fegyvereivel harcolhasson. Nevelje 
az ifjúságot a józan magyar kálvinista hagyományok szellemében, tehát 
ápolja a felekezeti öntudatot a felekezeti türelmetlenség nélkül, s neveljen 
bensőséges vallásos életre a pietizmushoz gyakorta szegődő farizeuskodás 
nélkül.“

A földekből — 52 hold szántó — befolyó jövedelem kezelésére a gim
názium tanárkara lesz hivatva, s hovafordításáról a következő rendelkezés 
történt :

1. Az alapjövedelem tanulói ösztöndíjakra és tanárok külföldi tanulmányai
nak lehetővé tételére fordíttassék.

a) Az ösztöndíjban „csak a mezőtúri református gimnázium református 
vallású, magyar anyanyelvű és szegénysorsú növendékei részesülhetnek akár 
vidéki, akár helybeli, éspedig nagyon ritka, rendkívüli tehetségeket nem 
tekintve, csak az V. o-tól felfelé. Más intézetből jövő tanuló csak akkor, ha 
a IV. o-t már itt végezve alaposan kiismerhető v o lt;

b) az ösztöndíj nagysága az osztályokkal emelkedik, s ha valaki egyszer 
megkapta, amíg érdemes lesz rá, egész középiskolai pályája alatt élvezi ;

c) az ösztöndíj nagysága az alapjövedelemtől és a részesítendő tanulók 
száma attól függ, mennyit bír meg az alapítvány céltalan elforgácsolás nélkül. 
„Vágyam ugyanis az — mondja az alapító — , hogy akit segítek, alaposan 
segítsem.. . “ ;

d) ösztöndíjban csak erkölcsileg teljesen kifogástalan, megbízható, erős- 
akaratú, feltétlenül tehetséges, tisztafejű ifjak részesülhetnek. Puszta erkölcsi 
kiválóság, vagy szorgalmas tanulás, illetve puszta tehetség nem jogosít a jóté
teményre, mert e három kiválóság együttes meglétele lehet megbízható alap 
arra, hogy az illető különös felkarolásával a magyar kálvinista társadalomnak 
egy-egy szilárd oszlopot biztosíthassunk ;

e) az ösztöndíj alakja a növendék egyéni viszonyai szerint alkalma
zandó, tandíj-, könyv-, taneszköz és egyéb segélyen felül tápintézeti és bent
lakás, helybelieknél ruha vagy tápintézeti segélyből állhat;

f) kiváló ifjak főiskolai pályájukon is segélyben részesíthetők, s ha 
tanári pályára készülnek, külföldi egyetemen való tanulmányaiban is gyá- 
molíthatók ;

g) mindenesetre gondoskodni kell róla, hogy a gimnázium tanárai rövi- 
debb, két-három hétre terjedő külföldi tanulmányutat lehessenek időről-időre,
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s szellem ük fr isse ssé g é t, n ev e lő k ép ességü k  ere jé t evvel is fe n n ta rth a ssá k ,, 
erősíth essék .

M indezek v é g re h a jtá sá ra  —  m o n d ja  az  örökhagyó —  a  m e ző tú r i g im 
n áz iu m  ta n á rk a rá t  b ízom  m eg azzal a  m e g h a g y á ssa l, h ogy  k é tsé g  esetén  az  
a lap ító levél szellem ében  já r ja n a k  el.

A  gim n áziu m  m egszű nése esetén  ez a la p ítv á n y  a D iá k o tth o n ra , a n n ak  
m egszű n tével a  tiszántúli református egyházkerületre száll a z z a l a  m egszorí
t á s s a l ,  hogy a n n a k  jö v ed e lm ét c sa k is  a  fen tiek  szellem ében leh essen  k iad n i.

E d d ig  szól az a la p ítv á n y n a k  a  t a n á r s á g o t  érdeklő része, de ez is elegendő 
ah h oz, hogy  k iérezze belőle m in den ki e g y  n em es léleknek jó ta k a r ó  sz á n d é k á t  
s a  g y ak o rla ti k á lv in izm u s cé lk itű zé se it, am ely  az új m a g y a r  re fo rm á tu s 
tá rsa d a lo m  épü le téh ez  k ív án  egy té g la d a r a b b a l  szolgáln i. M o stan i leron gy o lt 
szegén y ségün k ben  m in den esetre n a g y  se g ítsé g  ez is, s a d jo n  az  E g e k  U ra  
m in den  k á lv in is ta  in tézetn ek  n éh án y  ily a la p ítv á n y t, a k k o r  a  p ro te s tá n s  
érték ek  nem  k a lló d n a k  el oly n ag y  sz á m b a n , s a  szellem ileg m e g fá ra d t  és so k  
ú jo n n an  k ia g y a lt  p ed ag ó g ia i v ív m á n y o k k a l m egterh elt re fo rm á tu s  ta n á r sá g  
eg y -k ét ta g ja  m in d en  évben  fe lü d ü lé st, p ih e n é st  ta lá lh a t, s  v issz an y e rh e ti lelk i 
ru g é k o n y sá g á t , a m ire  oly n ag y  sz ü k sé g e  v a n  isk o lán ak , tá r sa d a lo m n a k  
e g y arán t.

M ezőtúr. Dr. Borsos István.

'HIRDETMÉNY
a legközelebbi vallástanári vizsgálatra vonatkozólag.

A  T iszán tú li R e fo rm átu s  E g y h á z k e rü le t  p üspökén ek , m in t a  V allá s-  
ta n árk é p esítő  B iz o t t sá g  elnökének m e g b íz á sá b ó l tu d a to m  a  v a llá s ta n á r i 
v iz sg á la t  u tán  érdek lőd ők k el az a lá b b ia k a t  :

a) A  legk öze leb b i v a llá sta n á rk é p e s ítő  v iz sg á la t  D ebrecen ben , a  m áso d ik  
le lk észképesítő  v iz sg a  u tá n  1937 fe b ru á r  15. és k övetkező  n a p ja in  fo g  ta r ta tn i ,  
é sp ed ig  a zá rth e ly i írásb eli v iz sg a  fe b r u á r  15-én 9 órak or a  K o llég iu m b an  
(ille tve , am en n yiben  női je lentkező is lesz , a  D óczi-in tézet le á n y g im n á z iu m á 
b a n ) a  ta n te rv  szerin ti v a llá sta n ítá s i  ó rán , a  szóbeli v iz sg á la t  fe b ru á r  16 ., 
17. n ap ja in  a  K o llé g iu m  k istan á c ste rm é b en  d. u. fél 4 órai k ez d e tte l.

b) A  v iz sg á la t r a  vo n atko zó  t á jé k o z ta tó  irán t a  v iz sg á la t  e lő ad ó jáh o z  
(D . C sikesz S á n d o r egy etem i p ro fesszor, D ebrecen , K o llég iu m ) k ell forduln i.

c) A  v iz sg á la t  irá n ti kérvén y a  tá jé k o z ta tó b a n  m eg je lö lt m ellék le tek k el 
felszerelten  a  T isz á n tú li  R e fo rm átu s E g y h á z k e rü le t  p ü sp ö k éh ez  cím ezv 
1937 ja n u á r  15-ig kü ld en dő  be D eb recen b e . A  kérvényhez m ellék eln i ke 
a fe lad ó v ev én y t, am e ly  szerint a  je lö lt  a  60 P  v iz sg á la ti d í ja t  és a  6 P  b izon yít 
v á n y -d íja t  a  T isz á n tú li  R e fo rm átu s E g y h á z k e rü le t  p é n z tá rá b a  (D ebrecen  
K o llég iu m ) az ö sszeg  ren d eltetésén ek  m egje lö lé sével b e k ü ld ö tte . A  díja» 
befizetése  nélkül az E g y e te m e s K o n v en t 126— 1932. sz. h a tá ro z a ta  értelm ébei 
sen k i v iz sg á la tra  n em  bocsáth ató .

d) A  v iz sg á la tra  á llan i k ívánó je lö lte k  k ö zö ljék  p on tos c ím ü k e t is, hogy  
a  p ró b a ta n ítá s  t á r g y a  ve lü k  1937 fe b ru á r  1-ig közölhető legy e n , v iszo n t a  
je lö lte k  ta r to z n a k  a  k id o lgozo tt p r ó b a ta n ítá s t  három  gé p íráso s p é ld á n y b a n  
fe b ru á r  9-én déli 12 ó rá ig  a já n lo tt  levé lben  a  v iz sg á la t  e lő ad ó jáh o z  m egk üld en i.

e) A v iz sg á la tr a  á llan i szán déko zó k  szem ély esen  je len tk ezzen ek  fe b ru á r  
15-én reggel fél 9 ó rak o r  a  K ollégium  k istan á c ste rm é b en  a  v iz sg á la t  e lő a d ó já 
n ál, ak i a  ré sz letes v iz sg a b e o sz tá st  k ö zö ln i fo g ja  a  je lö ltek kel.

f )  A  je lö lte k n e k  előre g o n d o sk o d h a tá s  cé ljáb ó l em lék eze téb e  h o zzu k , 
h o gy  az oklevélre a z  ú ja b b  b é ly eg ille ték i sz a b á ly z a t  értelm ében  10 p e n g ő s 
o k m án y b ély eg  ra g a sz ta n d ó .

D ebrecen, 1936 ok tó b er 24. . E ln ök i m e g b íz á s b ó l :
D. Csikesz Sándor,

/ / á ! Á r \  T U '-fj r vogyet. prof., a  V allástanárkép . B iz. előadó ja.
— =—  ------------— //'< & ' & -----------------------------------
D e p r ^ n r y ,  kir. v á r o s is a  TiiziM iiU  református égfaházkerülel könyvnyomda-vállalata. 1931-2096

Sva . A  iS tóbfitfN  'S I



Az Orsz. Református Tanáregyesület pénztárába 1936 szept. 1-től 
nov. 15-ig a következő befizetések érkeztek : '

I. Tagsági dí jra: Szeghalom 60— , Kecskemét jogakad. 20— , 
Kecskemét reálgimn. 75— , Hböszörmény g. 65— , Macbula Béla 5 — , 
Kiskunhalas 70— , Borzsák József 5— , Benedek Zsolt 5 — , Kristóf 
József 5-—, Tölcséry István 5*—, Miskolc Igimn. 100— , Németh 
József 5-—, Csűrös István 5— , Bernáth Lajos 5— , Fejér Lajos 5 — , 
Nagykőrös polg. 10— , Kisújszállás 85— , Nagykőrös 30— , H. Fe
kete Péter 15— , Űjvárossy Lajos 5— , Ravasz Árpád 5-—, Hosszú 
Lajos 5 — , Bodnár Bertalan 5-—, Gyönk 35— , Pápa gimn. 50— , 
B.-újfalu 20— , Hböszörmény 10— , Hmvásárhely llic. 25— Csurgó 
70-—, Vasady Béla 12— , Fóris Miklós 5— , Varga Dezső 5— , 
Nyíregyháza lpolg. 10— , Debr. leánygimn. 100— , Virágh Rózsa 5— , 
Kecskemét tnőképző 55— , Debr. fiúpolg. 50— , Budapest g. 105— , 
Debr. leánypolg. 50— , Apostol Bertalan 5 — , Pápa nőnevelő 45—  P.

II. T. Gy. N. A. díjakra: Dunavecse 131*30, Pápa g. 1052*80, 
Karcag 694*40, Szentendre 50— , Debr. gimn. 992*32, Debr. leány
polg. 860*16, Debr. tkpző 439*04, Makó polg. 322*56, Hmvásárhely 
gimn. 604*80, Debr. leánypolg. 511*06, Debr. leányg. 1200, Sárospatak 
tkpző 347*20, Debr. fiúpolg. 987*17, Békés 602*11, Kisújszállás 
790*72, B.-újfalu 255*36, Nyíregyháza leánypolg. 492*80, Sárospatak g. 
898*24, Kecskemét gimn. 99*80+99*80, Kiskunhalas leánypolg. 
280— , Csurgó 784— , Szeghalom 122, Bpest Baár-Madas 1153*60 P.

I I I .  Prot. Tanügyi Szemlére: 1935—36-ra : Szeghalom 48*50 +  
25*20, Miskolc Igimn. 50*—, Bp. Baár-Madas 50— , Debr. tnőképző 
128— , Debr. gimn. 175*50, Sárospatak gimn. 74— , Debr. leány
polg. 11*06, Budapest gimn. 100— , Debr. leánygimn. 23*29, 1936—  
1937-re : Debr. polg. leány. 192— , Karcag 155— , Debr. gimn. 221*50, 
Debr. tkpző 68*60, Debr. polg. leány 114*08, Debr. leányg. 260— , 
Sárospatak tkpző 77*50, Békés 134*40, Kisújszállás 175— , Sáros
patak g. 200*50, Szeghalom 50— , Csurgó 100—  P.

Hibaigazítás. A Szemle 1936. 8—9. számában a hátsó borítékon 
csak az 1930 inarc. 18-tól aug. 31-ig szóló időről nyugtázások fértek el, 
a címben helytelenül bent maradt az „október 20-ig“ . A szept. 1-től 
befolyt összegeket azért most közlöm.

Jakucs István, 
az ORTE pénztárosa.
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