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Dr. Toros Lúséffi? Ideg ie teket neveljünk ? 1

Idegbetegeket neveljünk?
Mindazok, akik az ifjúságért felelősséget éreznek, egyre foko

zódó izgalommal látják azt a túlterhelést, mely immár elviselhetet
lenné vált középiskoláinkban. Trefort miniszter 1878 május 3-án, 
tehát több, mint egy félévszázada így fakadt ki az országgyűlésen : 
,,A középtanintézeteknél azon túlterhelésnek, mely alatt a fiatal 
generatio szenved, végét kell vetnünk, mert annyira fejlődtek a dol
gok, hogy a gymnasium most nem készíti elő a gyermeket az egye
temi oktatásra, de eltompítja elméjét.“

Hova fejlődtek azóta a dolgok ! A tudományok szédületes arány
ban fejlődtek, és csak pl. a magyar irodalom mit termelt azóta! 
Mindegyik szak dörömböl a maga szóhoz juttatásáért. Dehát az idő 
nem nőtt azóta, sem a tanuló befogadóképessége, mert hiszen az 
agy sejtek száma is állandó : az eredmény az, hogy a tanuló vállaira 
egyre több terhet raknak, s az a serdülő gyermek, akinek a legtöbb 
szüksége volna a mérsékelt adagolásra, szabad levegőn mozgásra, 
egyre súlyosabb helyzetbe kerül. Végső fokon ez nemzeti szerencsétlen
séggé válhat, éppen ezért lelkiismereti kényszernek tartjuk, hogy a 
tizenkettedik órában felemeljük szavunkat: Veszélyben a magyar 
ifjúság idegzete, testi-lelki egészsége. Vizsgáljuk át sürgősen iskolarend
szerünket, tananyagunkat a gyermeki lélek teherbírása szempontjából. 
Bátor kézzel dobáljunk ki onnan mindent, ami középfokon nem fel
tétlenül szükséges. Talán ez elvezethet majd bennünket a helyes ma
gyar iskolatípushoz is, mely igazán magyar talajból, szükségletekből 
és lehetőségből sarjad !

*
Ha valaki bemegy most a középiskolák első osztályába, vagy 

akár ha a középiskolák bármelyik osztályába jár a gyermeke, meg
tudja, miről van szó ! Nem teszek itt különbséget polgári vagy gim
názium, líceum, tanítóképző között, legfeljebb csak súlyosabb egyik
másiknál a helyzet.

Nem lehet letagadni, hogy nagy zökkenő van mindjárt az első 
osztályba lépésnél. Álmodozó szemmel, játékos kedvvel kerülnek ki 
ma az elemi iskolákból a gyermekek. Egész vonalon győzött ott az új 
módszer, mely játékszerűen igyekszik bevinni az ismereteket a gyer
mekek leikébe. Nem vádként mondom ezt — bár sok tanár éppen az 
elemi iskolát vádolja a nehézségekért, mondván, hogy a világháború

i



2 Dr. Törös László : Idegbetegeket neveljünk ?

előtt sokkal jobban haladhattak az első osztállyal. Világosan látom 
én is, hogy a mai középiskolába kerülő ifjúság anyagi tudás tekin
tetében nem áll ott, ahol a régi, bár judic umban emelkedett. De ez 
így is a helyes. Ne akarjunk koravén csodagyeim ekeket csinálni 8—10 
éves csemetékből. A mai elemi iskolázás hitünk szerint jobb lélek
tani alapokon áll, mint a régi. Kiválogatták azokat a tárgyakat, rész
leteket, amelyek megfelelnek a gyermek lelki világának, kipuhatol
ták a legkönnyebben nyíló ajtókat, s így a legkisebb ellenállás tör
vényének megfelelően természetes könnyedséggel folyik arra a műve
lődés patakja. Sok szülő panaszolja is, hogy az elemi iskola nem hagy 
házi feladatot, nem tanítja meg őket tanulni. ezi nehézséget okoz, 
midőn a középiskolákba kerülnek. Hogy mennyire méltatlan a vád, 
bár a második részét meg lehet érteni a mai beosztás szerint, mutatja 
az az egyszerű válaszunk : Óh, vajha a középiskolában is ott állhatnánk, 
hogy ne kellene házi feladatokat hagyni ! Furcsa dolog is ez : nem 
nevetnénk-e azon, ha egy lakatossegéd hazavinné a műhelyből dolgai 
egy részét?. . .  Elvégre az iskola ugyanolyan munkahely, mint az 
iparosnak a műhelye : ott kellene mindennek lebonyolódni. Ami azon 
túl terjed, legfeljebb a tehetségesek önképzése leh etn e!...

Mennyit dolgozik a mai ifjúság? Sokféleképpen próbálták meg
állapítani, magam két módon jártam utána : tanárszülőket kérdez
tem meg, más oldalról internátusi felügyelőinktől kértem felvilágo
sítást. A gyermekek névtelenül beadott önvallomásai is igen jó tá
maszt adtak. Megdöbbentő volt az eredmény. Nem titok, hogy a mai 
tanterv napi 5—6 órán keresztül iskolában tartja a gyermeket, mennyi 
elfoglaltság jut még délutánra : Önképzőkör, vallásos összejövetelek, 
nyelvek, zene, rajz, gyorsírókor, sportkör, énekkar. Legújabban pedig 
minden héten egy teljes délután kell a leventegyakorlatokra, s ezután 
jön még a készület másnapra, ami kisebbeknél legalább napi 3, 
nagyobbaknál 5—6 órai munkát is igényel olykor. Van sok olyan jó 
diák, aki rendszerint este 11 óráig tanul, de éjfél után is nyúlik igye
kezete. Gondoljunk az érettségire készülők szörnyű elfoglaltságára 1...

Hogy áll most a mérleg másik oldala, a teherbíróképesség? 
Sajnos, elegendő psychometrikus eredményre még nem támaszkod
hatunk, mert a kiáltó szükség ellenére sem rendszeresítették az 
iskolapsychologus intézményét, így csak párhuzamokra vagyunk 
utalva. A szocializmus hirdeti a 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra 
alvás elvét, felnőtt emberekre gondolva. Hol van ettől ifjúságunk, 
mely reggel 7-től este 9—10—11 óráig az iskola jegyében él 1? Sokan 
lebecsülik a szellemi foglalkozást a testivel szemben. Ezeknek azt 
feleljük, hogy erős testi igénybevétel alatt még nem igen hibbant 
meg senkinek az elméje, ellenben erős szellemi munka elcsigázza a 
testet. Tavaly végigvizsgálták jó alföldi gyermekek hajlandóságát a 
tüdővészre az egyik Duna—Tisza-közi középiskolában, s elszorult 
a szívünk az eredmény láttára. Étvágytalanság ! Távolabbi vonat
kozásban pedig gondoljunk Kretzschmer tanításaira, aki éppen az 
elmegyógyintézetek testileg leromlott szomorú lakóit vette alapul
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híres kutatásainál. Legjobb úton vagyunk a felé, hogy idegbetegek 
kerüljenek ki iskoláinkból : nézz csak az iskolából hazamenők, sőt 
felmenők fáradt, kedélytelen arcára ! Internátusi felügyelőink mond
ják, hogy szórakozásra soha idő nem jut !

Meg vagyunk arról győződve, hogy helyesebb a mienknél az 
angol módszer, amely sokkal kevésbbé veszi igénybe szellemileg az 
ifjúságot, ellenben sokkal több testi mozgást, szórakozást, testi-lelki 
üdülést tesz lehetővé a serdülő tanulóknak, sőt egyetemi hallgatók
nak is.

Gondolkozzunk, és tegyünk, míg nem késő. De bátorság nélkül 
semmire sem fogunk menni, ezt eleve jelezhetjük!...

Nagykőrös. Dr. Toros László.

A  református középiskolák gyülekezeti jellege.
A mindenkori élet fejlődési irányát megszabó értékeszmék 

koronként változók. Ezzel a ténnyel azonban adva van oka annak 
a másik ténynek is, hogy a fejlődés vonala nem töretlen egyenes, hanem 
cakkozott hullámvonal. A szellemi világban is hullámhegy és hullám
völgy váltogatja egymást. Ami eszme ma még tömegek lelkét tölti 
be, holnap esetleg már csak kevesek érdeklődési körére szorul vissza, 
itt is talán már módosulva, vagy tartalmában megszegényedve. És itt 
kell megállapítanunk, hogy a ,,schola est seminarium ecclesiae“ 
reformátor! elv is, amelyet eleink századokon át az élet teljességével 
töltöttek meg, és amelyet meggyengíteni semmi ellenséges erőnek 
nem engedtek, napjainkra már csaknem teljesen elhalványodott. 
Aki ebben kételkednék, nocsak azon gondolkozzék el, hogy az a-refor- 
mátus társadalom, melynek szívéhez iskolájának munkája már saját 
gyermekem keresztül is közel esik, miért viselkedik mégis gyakran 
irántaközömbösséggel, felelőtlen bírálgatásának sokszor igazságtalansá
gával, esetleg a j ó bizonyítvány várás opportunus behangoltságával, — 
de vegye fontolóra azt is, hogy bár a vallásszabadságunkat biztosító 
állami törvények, valamint saját egyházi törvényeink rendre hangoz
tatják, hogy iskoláink mindenestől fogva az egyház testébe tartoznak, 
mégis egymásután szakadoznak egyház és iskola között az összekötő 
szálak önkormányzati jogunk napról-napra való gyöngülésével.

E sajnálatos jelenségeknek rajtunk kívül eső okait nem kutat
juk. Ellenben annál inkább lelkiismereti kötelességünk, hogy saját 
kebelünkbe nyúljunk, közelünkben is felismerjük a bajok gyökerét, 
s azok eltávolításával egészségesebb helyzetet igyekezzünk teremteni, 
mint aminő ma van.

Ügy látjuk, hogy mai iskolai munkánkban a pedagógia két alkotó
eleme, a nevelés és az oktatás eredménye közt a kívánatos egyen
súly a nevelés rovására félrebillent. És mi itt a nevelésnek nem azt 
az eszményét értjük, melynek eredménye lehet pl. — csak párat
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említünk — a tanulókban kiformálódott rendszeretet, fegyelmezett
ség, katonás magatartás, stb., amely erények természetesen ékességei 
a tanulóknak, hanem értjük azt a nevelői eszményt, mely a tanulót 
a lélek legmélyén a hit és az erkölcs érzelmein keresztül ragadja meg 
és irányítja. Ezen a nevelőterületen kisebb az eredmény, mint az 
oktatásén. Vájjon miért? Korántsem a felelősség alul menekülni 
számítás mondatja velünk, de az az igazság, hogy az iskola szívneme
sítő és léleknevelő munkájának hatalmas riválisa működik az iskola 
falain kívül. Az iskolán kívüli élet ma nem olyan már, mint volt 
csak pár nemzedékkel ezelőtt is. Az a régi társadalom még szolidá
ris volt az iskola nevelési eszményével, ez a mai társadalom azonban 
már a nevelést gátló okokkal szolidáris. Az a tanuló, aki naponként 
csak öt-hat órát tölt az iskolában, a nap többi óráján az iskolán 
kívül él, és itt a hit-és erkölcsrombolásnak számtalan nemével találja 
magát szemben : a ponyvairodalom olcsó termékeivel, színházak és 
mozgókép-termek léha attrakcióival, összejövetelek szellemtelen 
szellemességeivel és frivol társalgásával és — ki tudná felsorolni — 
a lélekmérgezés mennyi fajtájával.

Mikor így az iskola valláserkölcsi nevelésének munkáját annyi 
gátló körülmény nehezíti, s annyi káros külső hatás hátráltatja 
magának az iskolának kell megtalálnia a módját, hogy a gátlásokat 
kiküszöbölje, s a káros hatások erejét tompítsa. Ez pedig elsősorban 
azt jelenti, hogy belül erősítse a várát olyan építőanyagok felhaszná
lásával, melyeket eleddig vagy nem vett figyelembe, vagy kevésre 
értékelt, vagy éppen helytelenül alkalmazott. így tehát egész terjedel
mében végig kell tekintenie azon a mezőn, ahol a keresztyén hit és 
erkölcs alapozásának és szilárdításának munkái folynak mintegy gyüle
kezetben.

A református középiskola a maga összetételében, szervezetében 
s kitűzött céljaiban minden jellegét magán viseli egy kis gyülekezet
nek. Sőt egyenesen eszményi gyülekezet ez, mert benne a lelki munka 
eredményei sokkal inkább biztosítottak, mint a külső gyülekezetben. 
Az iskolának mint gyülekezetnek tagjai közt az egymással való 
állandó érintkezés, a foglalkozás ugyanazonossága s az iskola demokra
tikus levegője nagyjában a gondolkodásnak, az érzelemnek, sőt a lelki 
szükségleteknek is ugyanazonosságát fejleszti ki. A külső gyülekezet 
heterogenitásánál összehasonlíthatatlanul szerencsésebb adottság ez 
a lelki nevelés számára, de ugyanakkor végzetesebb károk okozója is, 
ha ez adottságnak magára hagyatottan, kielégítés nélkül kell seny- 
vednie.

A gyülekezet lelki irányítója s evangéliumi értelemben vett mó
don fegyelmezője általában a presbitérium. Ezt a testületet az iskola 
mint gyülekezet készen kapja ugyan a maga tanári testületében, de 
a hivatás betöltésének sokkal nagyobb biztosítékával, mint a külső 
gyülekezet. Ezt az iskolai presbitériumot nem a külső gyülekezetben 
oly sokszor érvényesülő mellékes és legtöbb esetben káros tekintetek 
(születési előkelőség, társadalmi magas helyzet, politikai pártállás,
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xtb.) hozza össze, hanem a józan tudomány és az igaz hit szolgálata 
tekintetében az egyház részéről iránta megnyilvánuló bizalom. Így 
tehát e testület egy tagjának munkáját sem irányozhatja más világ
nézeti szemlélet, csak ami az evangéliumból következik. Feladata 
végzésében — a szolgálatnak ugyan más és más természetű mezején — 
alkalmazkodik az evangéliumi megkötöttséggel mérsékelt szabadság
hoz és az evangéliumi szabadságban feloldódott megkötöttséghez. 
E  testület mint presbitérium pillanatig sem felejtheti, hogy a felelős
ségnek súlyos terhe nyugszik a vállán Isten és emberek elő tt; kis 
gyülekezete minden egyes tagjának tekintete függ rajta, hogy a 
keresztyén református erények gyakorlásában s az azokból folyó val
lásos kötelességek teljesítésében tőle vegyen buzdítást és példát. 
Végzetes lelki kárral járna az, ha e testü'etben a „királyi papság“ 
evangéliumi elve elhomályosulna, s a testület egészére rábízott gyüle
kezet pásztorálásának ügye a testület egy vagy két tagjának válnék 
hivatásával járó feladatává. Krisztus nem osztatott meg, mint ahogy 
az ő szolgálata sem lehet csupán egyeseknek kiváltsága. A lelki 
ajándékok közt lehet különbség, de a Lélek ugyanaz. „Némelyik
nek ugyanis bölcseségnek beszéde ad atik ... másiknak pedig 
tudománynak beszéde. .. másiknak nyelvek nemei, másnak pedig 
nyelvek m agyarázása... De mindezeket egy és ugyanazon a Lélek 
cselekszi“  (I. Kor. 1 2 :8 —11).

De — kérdezzük most már — az iskolai gyülekezet pásztorálásá
nak mi módjai és alkalmai lehetnek?

A gyülekezeti élet elevenségének egyik jelentős fokmérője az, 
hogy a hívek mily buzgósággal és mily számban látogatják az isten
tiszteleteket? E  kérdést tárgyalni az iskolát mint gyülekezetét illetően 
csak némely szempontok tekintetbe vételével lehet. Mindenekelőtt 
ki kell jelentenünk, hogy — felfogásunk szerint — az iskolában az 
istentiszteletek látogatása sohasem bízható a tanuló szabad döntésére, 
hanem egyszerűen átutalandó a növendékek iskolai kötelességeinek 
a területére. Ha nem így gondolkodnánk, abba a hibába esnénk, 
amiben leiedzett két emberöltővel ezelőlt (1871) a tiszántúli egyház- 
kerület közgyűlésének ama töredéke, mely — elfelejtkezvén a ne
velésnél oly nagy szerepet vivő szoktatás jelentőségéről — az isten
tiszteletek látogatásának kötelezettségét a tanuló döntési szabadsá
gának szerette volna átadni (persze, sikertelenül). Az azután más 
kérdés, hogy vájjon elég-c a hitbuzgóság növelése szempontjából 
csupán annyi formaiság, hogy a tanulóifjúság a nyilvános istentiszte
leten megjelenik ugyan, de onnan •—• épp a nagy gyülekezet lelki 
hangoltságától elütő más belső berendezése miatt — a ráhatásnak 
igen csekély eredményével tér meg.

Ám épp e helyzet meggondolása fordítja figyelmünket az ifjúsági 
istentiszteletek nagy jelentőségére. Valamint a felnőttek templomi 
gyülekezetében az igehirdetés tárgyának és hangjának szükségképpen 
módosulnia kell a szerint, hogy minő annak a gyülekezetnek az össze
tétele értelmiség és lelkiszükséglet szerint, úgy tart számot a tanuló-
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ifjúság is méltán olyan igehirdetési alkalmakra, melyek tárgyukban 
és hangjukban a7 ő leikéhez állnak legközelebb. Ez az igény pedig nem 
elégíthető ki másutt, csak kizárólag az ifjúsági istentiszteleteken. 
Itt azonban még tovább is kell mennünk, s az igehirdetést még további 
különlegesítésre kell korátoznunk. Nem kell ugyanis ahhoz sok 
bizonygatás, hogy a középiskola kezdő és záró két osztálya a tanulók 
értelmi, érzelmi, érdeklődési és lelki szükségleti köre szerint az el
téréseknek széles távlatát öleli át, ami aztán alsó és a felső tagozat
nak istentiszteleti alkalmak tekintetében való elhatárolását is önkén l 
kívánja. Ez elhatárolásnak az az előnye is megvan, hogy az alsó tago
zat istentiszteleti alkalmain ismét méltó helyre állíthatjuk a Heidcl- 
bergi Káté magyarázatát, amely — sajnos -— a külső gyülekezet 
templomaiban manapság már csaknem teljesen elhallgatott. Akárhogy 
van azonban ott, mi erről az iskolában le nem mondhatunk, mert 
vele tantervűnk fogyatkozásait is kell pótolnunk. Végre is lehetetlen 
megelégednünk annyi hit- és erkölcstani ismeretközléssel, amennyire 
a IV., osztály konfirmációs anyaga módot nvujt. Talán az e téren 
mutatkozó fogyatkozásainknak is eredménye az, hogy növendékeink
ben nemcsak a hívő keresztyén ember lelkisége, de még az egyházi és 
a református öntudat sem fejlődhet ki és szilárdulhat meg úgy, 
mint más testvérfelekezet gyermekeinél. Pedig ez öntudatra, ha vala
mikor, kivált napjainkban van szükség, mikor az állhatatlan lelkeket 
a fajvallás tévelygései, a reverzális, az átlérítések veszedelmei kör
nyékezik. Ami hiányokat tehát a tenterv felszínre vet, azt a Heidel- 
bergi Káté rendszeres magyarázásának kell pótolni.

A belmissziói munkának a rendszeres igehirdetésen kívül az 
iskolában is ki kell terjeszkedni a lelki építés egyéb módjaira és alkal
maira. Így jönnek itt számításba : a bibliakörök, a családi áhítatok, 
az ifjúsági egyesületek és az internátusok.

Hogy az iskolai belmisszió a bibliaköri munka áldásait a lelki 
nevelés körül nem mellőzheti, kérdéses nem lehet. Az is felül van 
minden vitán, hogy a bibliakörök tagjait nem iskolai parancsszónak, 
hanem a tagok önkéntes ajánlkozásainak kell összetoborozni. Azt 
azonban már kérdésbe kell tenni, hogy kik lehetnek az egyes körök 
vezetői, kizárólag lelkészképesítésű egyének-e, vagy mások is? Azt 
jelenti ez más szavakkal, hogy az eredményes munka tekintetéből 
vájjon elégséges biztosíték-e magában véve a buzgóságos készség, 
a szolgálatra ösztönző Hő hit, vagy ezeken kívül a charismának más 
mértéke is szükséges még? Azt hisszük, szükséges. Szükséges a Szent
írásban és annak segédtudományaiban való alapos jártasság, mert 
e nélkül szolgálatunk minden buzgóságunk ellenére is könnyen rejt
het magában veszedelmet. Egyenesen ki kell jelentenünk, hogy a 
Szentírás magyarázatát mi elvileg még a bibhaköri órákon is theolo- 
giailag képzett vezetőkre szeretnők bízni. Ebben pedig benne van 
az az óhajtásunk, vajha tanárképzésünk a gondját némely bibliai 
tudomány előadására is kiterjesztené.

Családi áhítatok tartására az iskola nem nyújt annyi kedvező
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alkalmat, mint amennyi nyílik a külső gyülekezetben. Ha azonban 
az iskolának internátusa van, ott a reggeli vagy esteli áhítat nem 
hiányozhat. Újabban életbe lépelt rendtartásunknak, hogy a napi 
munka az osztálytermekben énekléssel és egy-egy bibliai ige felolvasá
sával kezdődik, lelki áldások tekintetében kibeszélhetetlen az értéke.

A hitélet mélyítése céljából különféle ifjúsági egyesületek szer
vezésére a külső gyülekezetei is kötelezi egyházi törvényünk (III : 
3/b). Ilyenek nélkül nem lehet el az iskola sem. Természetesen mi itt 
olyan egyesületekre gondolunk, melyek kizárólag a pásztoráéin 
szolgálatában állnak, de emellett a tagok tevékenységét is foglalkoz
tatják. Egyházéleti önképzőköröket kell bennük látni, s ezek munka
terve ahhoz a nézőponthoz igazodik, hogy tagjaiból az egyháznak 
minél hívebb, áldozatosabb és öntudatosabb gyermekei s majdan 
vezető férfiai váljanak. Már szervezetük is kicsinyített képe a külső 
gyülekezet szervezetének. Vezető testületé az ifjúság kebeléből 
az ifjak szavazatával választott gondnokok, presbiterek és diakónu
sok. E testület irányítja az egyesület szellemi munkálkodását, vigyáz 
fel a tagok erkölcsi életére, kezeli az egyesület vagyonát és a jóté
kony célra begyűlt alamizsnafilléreket. A gyakorlati egyházi életre 
nevelésnek elsőrangú eszközei az ilyen ifjúsági egyesületek.

Valamint a külső gyülekezetnek megvannak a maguk intézmé
nyei, hogy azokban és azok segítségével az egyháznak különlegesebb 
feladatai oldódjanak meg, ugyanúgy várakozik különlegesebb feladat 
az iskolák mellett dolgozó intcrná'.usokra is. Távol legyen tőlünk 
a minden áron való bírálgatás. N< m is tesszük. Ellenben reámuta
tunk itt dr. Sarkadi Nagy Jánosnak a Protestáns Tanügyi Szemle 
folyó év április havi számában közölt „Református nevelés kérdése“ 
című értékes cikkére, mely az internátusok ügyével is foglalkozván, 
nem habozik kijelenteni, hogy azokban az igazi kálvinista építő 
munka nem kielégítő. Miért? — kérdezi. Mert — felel meg a kérdésre - 
mindenre van ott gond, csak éppen a családi nevelés szempontjai 
nem érvényesülnek. Van sport- és tenniszpálya, játék- és olvasóterem, 
maga az internátus belül inkább modern szállodához, legjobb esetben 
penzióhoz hasonlít, de semmiképpen sem igazán református nevelő- 
otthonhoz.

Elég baj biz ez. Mi azonban a bajok gyökerét nem abban látjuk, 
hogy a mai internátusok berendezkedésükben és felszerelésükben 
igyekeznek a haladó korral lépést tartani (nincs ebben több veszede
lem, mint a maradiság csökönyösségében), hanem abban látjuk, 
hogy a családi nevelés számára nem teremtik meg a kedvező feltétele
ket. Ki akarná magát azzal áltatni, hogy egy száz-százötven tagol 
számláló internátusbán a lelki nevelés munkáját éppoly eredménnyel 
tudja végezni, mint egy huszonöt-harminc tagú intézetben? Tessék 
a nagyobb intézeteket párciálni, s egy-egy tagozatát külön pater 
familiasokra bízni. Vájjon elképzelhetetlen-e az is, hogy új internátus 
létesítésekor a tanulók létszámának megfelelően ne egy kaszárnya - 
tömb, hanem aprózott...: elosztott három-négy, sőt több tanulóotthon
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létesüljön? Ezekben megfelelő irányítás mellett majd lesz eredménye 
a lelki hatásoknak. Nagyon komoly kérdés ez. A jövőbe nem látunk. 
A jelenvaló idők sok jele azonban szükségképpen ráirányítja a figyel
münket arra az eshetőségre, hogy hátha valamikor még az internátusok 
lesznek egyetlen várai a református hithűségre és egyháziasságra 
nevelésnek.

Igyekeztünk a kérdésen röviden végigtekinteni. Részletességre 
nem törekedtünk. Célunk sok vonatkozásban csupán eszmependítés 
volt. Ebben is sok a fogyatkozás. De ami mulasztás emberi gyarló
ságból esik, kipótolja a Szentlélek segedelme.

Debrecen. Dr. Nagy Sándor.

Népünk jelleme és földrajzoktatásunk.
Tompa Mihály szerint : „Minden emberi nagyság alapja a 

jellem, ez a lélekben rejlő titkos erő, amely — mint a láthatatlan 
gyökér a terebélyes fát — fenntartja díszében az egész embert.“

A jellem az állandó erkölcsi és szellemi sajátosságok összessége, 
amelyik egyik egyént megkülönbözteti a másiktól, és egyéniséget 
kölcsönöz neki. A jellem határozott, következetes gondolkodásban, 
érzésben és cselekvésben nyilvánul meg. Jellemnek mondjuk az 
akarat állandó irányát, amelyből a cselekedetek meggyőződésszerűen 
fakadnak. Kant szerint a legnagyobb dicséret, amit valakiről mond
hatunk : igazi jellem. A jellem nem a vagyontól, a jóléttől vagy 
szellemi képességektől függ. A becsület, az igazságosság az egyszerű
sorsú embernek is lehet dísze.

Az igazi jellem megszerzése nem könnyű feladat, mert az élet
ben sok ellenséges ostromnak van kitéve. A vagyon után való 
sóvárgás, könnyelműség, henye élet, erélytelen ség, ingatagság, 
hízelgő barátok csábításai és sok más ellensége van a jellemnek. Az 
elvekhez való okos ragaszkodáshoz határozott erős lélek kell.

A szilárd jellemű ember úgy áll az élet viharai között, mint a 
tengeren hánykódó hajó fedélzetén a kapitány. Nem torpan meg, 
erélyesen tart a kitűzött cél felé. A szilárd, határozott jellemek meg
bízhatók minden dolgukban. Ezek lesznek a legtöbbször társaik : 
a falu, a város, az ország vezetői. Ha valamit ígérnek, azt be is 
váltják. A jellem a lélekből sugárzik ki, és akaratban nyilvánul meg. 
Ezért nemes jellemmel találkozunk az egyszerűbb tanulatlan emberek
nél is, míg sok tanult, tudós embernél hiányozhatik az.

Az erkölcsös jellemű emberben ott él a jóság, de az nem marad 
meg a jóakaratnál, hanem cselekedetekben is nyilvánul. A jó ember 
nemcsak embertársain, hanem a többi élőlényen : állatokon és 
növényeken is segít. A jellemes ember becsületes, őszinte, igazság
szerető. Szereti a földet, a népet, nemcsak szólamokban, hanem 
tettekben is, mert dolgozik érte. Ez az igazi hazaszeretet.

A jellemes ember nem önző, beleolvad a közösségbe, részt kér
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és vesz annak minden megmozdulásában és munkájában. Amikor 
elemi csapások : tűzvész, árvíz, jégverés stb. sújtják a népet, előljár 
a segítésben. Nem irigy, nem fösvény, megbocsátó. Osztály öntudat 
nem hevíti sem az iskolában, sem az életben, mert csak ember, 
magyar ember akar lenni. Nem pártoskodik, felülemelkedik a pár
tokon, az apró kis torzsalkodásokon. A pártoskodás csak veszedelmet 
hoz, széthúzást fejleszt, kis és nagy körben — iskolában, családban, 
falun és városban egyaránt.

A tanulók lelkét egymás kölcsönös megbecsülésére, egyetértésre, 
áldozatkészségre neveljük. Az erősebbek védjék a gyengébbeket, a 
tanultabbak tanítsák, segítsék a nehéz felfogásúakat. Az iskola a 
nemzeti öntudat és összetartás nagy gondolatának a magvait igye
kezzék elhinteni és meggyökereztetni az ifjúság lelkében, mert 
ebben rejlik az igazi nemzeti erő, az igazi nemzeti nagyság alapja. 
Ne tűrjünk meg — az Utasítás is előírja — semmi olyan jelenséget, 
ami különbséget tesz és választófalat emel gyermek és gyermek 
között. Az iskolában csak magyarok, magyar diákok ülnek egymás 
mellett. Arra vezessük rá gyermekeinket, hogy a szerint értékeljék 
az embereket, ki mennyit tesz a közjó érdekében, mennyit áldoz 
az ország, a haza oltárán.

A vagyonával vagy származásával kérkedő gyermeket világo
sítsuk fel, hogy az iskolában nincs különbség, ott mindenki egyenlő. 
A vagyon, a gazdagság is múlandó, forgandó a szerencse kereke, ámde 
a lelki kincs és a szeretet örökértékű. Dúsgazdag emberek gyermekei is 
koldusbotra jutottak már könnyelműségük folytán, viszont sok 
szegény gyermek felemelkedett szorgalmával, kitartó munkájával, 
acélos akaratával. Szüntelen hangoztassuk a munka értékét, fon
tosságát. Erre a tájak átalakításánál, a telepek kialakításánál, a 
termények, áruk felsorolásánál sokszor van alkalmunk. Földrajzi 
példákon mutassuk be, hogy munka nélkül nem lehet boldogulni. 
Az iskolában sem lehet tűrni a hanyagságot, a munkától való irtózást. 
Csak az boldogulhat az életben, és lehet értékes tagja a társadalom
nak, aki már az iskolában megszokta a rendszeres, komoly munkát.

Itt magunknak kell előljárnunk jó példával. Mi vagyunk a leg
jobb nevelők, ha a szerint is cselekszünk, amint beszélünk. Nem sok 
erkölcsi prédikációra, hanem inkább tettekre, jó példaadásra van 
szükség. Ma már újra hangoztatják, hogy a : iskola tanítson, ámde. 
még többet neveljen.

Neveljünk önbizalomra, a saját erőnkbe vetett hitre, nemzeti 
öntudatra. Ne várjunk minduntalan máshonnét, kívülről jövő segít
séget. Támaszkodjunk csak önerőnkre. Az önbizalom hiánya az 
egyént is, de a nemzetet is gyávává teszi.

Nem elég csak a folytonos kesergés, a múltat való siratás és 
emlegetés. A múltat becsüljük, a jelent értékeljük, és bízzunk a 
jövőben. Ahogy Nyíró József írja egyik regényében, amikor a papfiú 
azt kérdi ősz atyjától, az egyszerű székely góbétól : „miben higv- 
gyünk, apám ?“
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Nem az emberben — feleli az öreg székely —, mert az emberek 
esendők, változékonyak és gyengék, hanem a földben, hegyekben, 
völgyekben, a fölöttünk lévő égboltban, mert az nem távozik el 
innét soha. A fák nem futnak el hűtlenül a helyükről, és akármilyen 
változás legyen, mindig ugyanazok maradnak. . . Osztán a föld 
alatt is emberek vannak! Hogy halottak? Hát osztán? A halott 
ember olyan, mint az elvetett búzaszem. Újból kikel és megsokaso
d ik .. .  Ebből érthetsz, ha akarsz!...

A jó tanár — már pedig ki nem akar jó tanár lenni —- meg
érti a hívó szózatot. Az Utasítás is előírja a földrajznál: néprajzból 
az egyes tájakra legjellemzőbb, a foglalkozáshoz simuló, az élet
móddal kapcsolatos, legáltalánosabb jelenségek várnak ismerte
tésre : a pásztor, földművelő, halászó, szekerező, iparos, tanyai, 
falusi, kisvárosi nagyvárosi nép élete, főleg szokása, ruházkodása, 
háziipara, szerszámai, építkezése, nyelvjárása, jelleme. A magyar 
életet kell szemléltetni, amely a csorbítatlan magyar föld és a 
magyar nép évezredes szoros kapcsolatából alakult ki. A földrajz 
elsősorban nemzeti tárgy, ezért tanításában a hazafias nevelés szem
pontjainak első helyen kell államok.

Egyik kiváló magyar írónk is ezt mondja regényében költői 
nyelven : a kutyabőr nem képesít az életre. Ez a nagy Alföld nem 
arra való, hogy unatkozó délibábok táncoljanak rajta, hanem hogy 
ontsa a gabonát. Ezek a hegyek nem arra valók, hogy vén hátukon 
medve cammogjon, és az urak megmásszák, hanem hogy ideadja 
méhéből az aranyat, ezüstöt, sót, vasat. És a Dunán ne vízimadarak 
uralkodjanak, hanem dúsan rakott hajók rohanjanak Kelet és 
Nyugat között.

Jól mondja az U tasítás: a természeti tényezőket és ezek össz
hangjában a nemzet életét vonatkoztatni kell egymásra. így mutat
hatjuk ki egyrészt a magyar föld és a magyar nemzet elválaszt ha
tatlanságát, másrészt a magyar föld minden részének összetartozását : 
földrajzi, gazdasági, történelmi és politikai egységét. A föld termé
szete alapján értetjük meg a nép életét, a gazdálkodást. Kimutatjuk, 
hogy a főid és a nemzet múltbeli és mai állapota összefügg. Rámuta- 9 
tunk arra, hogy ez a nemzet mennyit dolgozott, verejtékezett és i  
vérzett földjéért. És ebben a munkában előljár a földművelő, a 1 
szántóvető magyar paraszt. Ezt bizony eddig nem igen értékelte 1 
sem az irodalom, sem a pedagógia. i

Ha belemélyedünk a paraszt szó vizsgálatába, reájövünk, hogy 9 
ez a szó : paraszt, nem lebecsülő, leértékelő jelző, hanem a legkifejezőbb g 
szó, egy számbelileg is legjelentősebb néprétegünkre. Azt a társa
dalmi népréteget értjük alatta, amelynek mind testi, mind lelki 
alkatát a paraszti munka, a földdel való küszködés határozza meg. 
Tény, hogy a múlt századokban — sok helyen még ma is — minden 
más foglalkozásnál alacsonyabbrendünek tartották a parasztmunkát. 
Ennek oka lehet részben az, hogy Í848 előtt ez a munka a jobbágyok
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sorsa volt. Velük műveltették a földet, a mellett még robottal is 
tartoztak a nemes embernek.

A jobbágysorsra emlékeztette ez a szó még sokáig az embereket* 
azért kerülték annyira a használatát. De még más oka is volt ennek. 
A paraszti munkát valóban a legegyszerűbb módon és eszközökkel, 
úgyszólván teljesen a testi erőre támaszkodva végezték, illetve 
végeztették. Azt tartották, hogy ehhez a munkához nem kell ész, 
nem kell tanulás. Nem tartották fontosnak még azt sem, hogy írni, 
olvasni megtanítsák őket. Ezt a nézetet fejezi ki ez a gyakran 
használt kiszólás : buta paraszt.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha mindenki irtózott tőle, 
és öntudatosan nem akarta vállalni ezt a származást. Sőt, aki tehette, 
valóban igyekezett is végleg menekülni alóla. Hiszen a módos 
parasztgazdák között is voltak és ma is vannak, akik minden hivatott- 
ság, illetve rátermettség nélkül csak azért adták tanulni,,,tanúságra“ 
gyermeküket, hogy legalább az ne legyen majd paraszt. A legegy
szerűbb módon dikicselő iparos is különb embernek, olyan úrfélének 
tartotta magát a paraszt emberhez képest, mert hiszen őt mindenki 
mester úrnak címezte.

Bizony az íróinktól megénekelt falusi élet igazán nem volt 
romantikus és idillikus, mert hősies és kemény munka színtere a 
falu. Mégis csendes az élet, mert a munka zaja szétszóródik. Az élet 
ritmusa lassú, és maga az élet is egyszerű. Mivel a természet dol
gozik, nagy szerepe van a türelemnek, a kivárásnak. Falun alig lehet 
fokozni, gyorsítani az élet ütemét. Nem lehet lázasan termelni, ma 
ezt, két hónap múlva azt termelni, ezer és millió mázsákat ugyan
azon a földön. A gépi termelés gyári mintára itt nem gyorsítható. 
A faluban irányadó a természeti környezet: a növény- és állatvilág, 
a talaj, ezeket alakítja az ember részben kultúrtájjá : gyümölcsös
kert, legelő, rét, szántó, telepített erdő, lecsapolás stb. A magára- 
hagyott természet elvadul, elveszíti, lerázza az ember keze nyomait. 
Folytonos erőfeszítéssel lehet csak korlátok között tartan i: folyók 
kanyarodása, gátak építése, hajózó medrek kotrása, kikötőépítés stb. 
A kultúrált, megművelt természet tehát óriási munka eredménye, 
mert a természet édes gyermeke a gyom, a gaz, és mostoha gyermeke 
a termesztett növény. Ezért a falusi emberek munkája sokkal mélyre
hatóbb, folytonosabb, állandóbb, mint a városaiké.

A háború után azonban a föld művelésének emelkedése, az 
újabb művelési módok megtanulása mellett a nagy nemzeti kata
sztrófa nagyobb megbecsülést szerzett a parasztságnak. Ráébresztette 
a magyar nemzetet is a magyar faj nagyobb megbecsülésére. Meg
mutatta, milyen nagy szükség van minél nagyobb tömegekre, akik 
magukon viselik, mert akaratlanul is megőrizték a magyarság lelki 
alkatának sajátosságát és tisztaságát. Az eddig lebecsült parasztságot 
dicsőíteni kezdték. Könyvekben, folyóiratokban, újságokban való
ságos paraszthimnuszokat zengtek. Minden jó tulajdonsággal fel
ruházták, amit csak magyar értéknek gondoltak.
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Az egyik író pl. így jellemzi a magyar föld m unkásait: A magyar 
mezőgazdasági és földmunkás Isten által adott jó tulajdonságokkal 
bír. Józan, takarékos, szorgalmas, kitartó, tekintélytisztelő, isten
félő, hazaszerető, a közösség gondolata, a fejlődés, a jó, az emberi, 
az erkölcsös iránt fogékony, lelki és szellemi adottságai kiválóak, 
találékony. Ennyi jó tulajdonság talán mégsem fér meg egyetlen 
néprétegben sem. Nem csoda azután, ha csalódnak azok, akik annyi 
jót várnak a parasztságtól. Mert bizony a magyar parasztságnak igen 
sok a hibája is. Vannak, akik meg ezt túlozzák. A parasztság maga 
igazán nem tehet egyikről sem.

Nem a parasztság az oka annak sem, hogy a filmek mindig 
csak ünnepi ruhában, ünnepnapokon, ünnepélyes felvételeken szere
peltetik. A Gyöngyösbokréták sem adják a nép igazi képét, mert 
nem mutatják be a hétköznapokat, a mindennapi munkát, az élettel 
való küszködést. Mert aki igazán ismeri népünket, az tudja, hogy a 
szavakban annyira megbecsült magyar paraszt, főleg a napszámodnak 
mondott tömege, ugyancsak kínosan küszködik az élettel, a legtöbb 
helyen és igen sokszor nélkülöz is. Életszínvonala nem emelkedett, 
sőt lehetőségei folyton romlanak, és sem szép szó, sem a paraszt
ságért való diákos rajongás nem segít ezen.

Munkája a földhöz, a röghöz és a szeszélyes időjáráshoz van 
kötve. Ezeknek minden mostohaságát viselnie kell. Nem ér rá 
pihenni, sőt beteg se lehet, ha megjött a munka dandárja, mert ezt 
a munkát nem lehet elhalasztani. Bírni kell a hideget és a nyári 
forróságot egyaránt. Emelni kell súlyos terheket, és nem szabad 
kimerülni az álmatlanságban sem. Olyan szívósságot követel ez a 
munka, amit csak az tud igazán megítélni, aki maga is megpróbálta.

És ez a munka reájuk nyomja a maga bélyegét. Beosztással kell 
éli i erejükkel, még így is nehezen mozdíthatókká válnak. Sokan ezt 
nyugodtságnak ítélik, pedig csak életösztönük tiltakozik a gyors 
változtatások ellen. A magyar paraszt mozgása is — mint a világ 
minden parasztjáé — lomha, darabos, pedig a lelke mélyén inkább 
a szenvedélyek felé hajlik. Ezt bizonyítják a korcsmái duhajkodások 
és a sokszor tragikusvégű szerelemféltések. A mostoha sors szívó
sakká, kitartókká, színi e mozdíthatatlanokká teszi őket. Nem tehet 
erről a paraszt, mert akaratát, vágyait a legtöbbször semmibe vették, 
jóindulatát, szervezetlenségét gyakran kihasználták. E miatt bizal
matlanok a vezető rétegekkel szemben. Igazolják ezt a választások. 
De egymás irányában sincs sok bizalmuk. A csalódások megölték a 
társaaalmi együttérzést és a közösségi eszmék iránti hajlandóságot is 
bennük. Ezen változtatni kell megfelelő példamutatással és neve
léssel, hogy a magyar földművelő nép a nemzet éltető rétegévé vál
hasson.

A Magyar Szemlé-ben olvassuk, hogy ,,az ország négy és fél 
millió lakosságából 3 és fél millió agrár-proletár“ . Ezekből igen sok 
a munkanélküli, tengő-lengő család. Legjobb esetben is felélik, amit 
munkájukkal keresnek, és öregségükre nem marad semmi sem. A. sok
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lázongás, türelmetlenség — rossz sorsuk végzetszerűsége ellen 
érthető.

Nemcsak valláserkölcsi, hanem szociális szempontok is azt 
parancsolják, hogy megértést kell tanúsítani velük szemben. Sok 
munkaadó, birtokos ugyan, aki csak felülről nézi, mások bemondása 
alapján kezeli a népet, azt tartja, hogy nem lehet szépen bánni 
velük, nem lehet megszeretni a munkást, mert a legtöbbször mél
tatlan erre. Nagyon szomorú lenne ez, ha átlagban igaz volna. Hamis 
szemüvegen nézik ezek a jó emberek, akik ilyen határozottan elítélik 
a népet. Nincs mindig igazuk, azt mondván, hogy a nép maga az 
oka nyomorának is, mert megbízhatatlan, nem tud beosztani, csal, 
lop, ahol csak tud. A másik iszik, mulat, kártyázik, pedig otthon 
beteg a gyermeke. Azután lusta, háládatlan stb. Milyen torzító ez a 
tükör, mert a haragos, gyűlölködő ember nem lehet jó bíró. A magyar 
klíma nyáron rettentő gyors, erős ütemű munkamenetre kényszeríti 
a magyar embert, mert kipereg másként a szem. De télen azután 
elmélkedhetik az idő múlásáról, nincs dolga olyan gyorsított menet
ben, mint nyáron. Ezért látszik télen lustának a mi emberünk. De 
hiába, a klímát nem tudjuk megváltoztatni, a magyar paraszt 
évről-évre kénytelen hozzá alkalmazkodni, ha kenyeret akar látni.

Ne ítéljünk a külsőségekből. Nem elég a külsőségeket keresni 
csak, amikor a jellemet, a jellegzetesét óhajtják megtalálni. A lelket 
keressük mi is, és lélekkel járassuk át tanulmányainkat. A külsőségek 
a legtöbbször csak elmúlt korszakok színes maradványai. Asszonyaink 
pl. igen sok alkalommal matyó kabátkában járnak, kalotaszegi ruhá
kat öltenek magukra ; de vájjon ez a népi színezet változtat-e a 
gondolkozásukon? Ezek a jelenségek nem utalnak a jellemre, a lélek 
jellegzetes világára. Nem a nép benső értékeinek felszívása ez, 
hanem csak külső érdekességeinek átkölcsönzése. A nép maga is 
érzi ezt, azért bizalmatlan lesz és számítóvá válik. Az idei, Kassán 
tartott dalosünnepélyen történt -— amint azt Dobossy László fel
vidéki író és tanár kartársunk hűen megírta — a közönség zajosan 
megtapsolta a színes viseletű paraszt énekeseket. Ám ezek, miután 
mindenki megcsodálta őket, szállásukra tértek, levetették cifra 
kötényeiket, szép mellényeiket, lobogó gatyáikat és egyszerű paraszti 
feketében — mely nem különböztette meg őket senkitől, és amelyet 
nem is bámult meg senki — mentek ki az állomásra, bőröndben vivén 
népviseletüket, mint a színészek. A nép érzi, hogy a társadalmi 
fejlődés nagy egységek kialakulása felé vezet, ezért nem különbözni, 
hanem hasonlítani akar. A magyar baj éppen az, hogy nincs mihez 
hasonulnia. A vidékiesség elszigetelni akarja, ő azonban nem akar 
elszigetelődni. Vissza akarja szorítani olyan életformába, amelyből 
kinőtt már, ő azonban nem akar és nem is tud visszafejlődni. A vidé
kiesség kihangsúlyozása csak akkor indokolt, ha az a nép öntudatát 
növeli, de mindenképpen hiba, ha öntudatosítás helyett inkább csak 
a felsőbb rétegek és a városiak, meg az idegenek szórakoztatását 
szolgálja.
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Be kell kapcsolnunk a vidéket, a népet a nemzet alkotó szellemi 
életébe. A nép is része legyen a nemzet-testnek, a népet viszont 
nemzetté a műveltség teszi. A nemzet ereje a közösségébe tartozó 
egyének öntudatától függ. A nemzet egyéneiben öntudatosított nép. 
Kis népnek, amilyen a magyar is, kétszeresen kell arra törekednie, 
hogy nagy nemzetté erősödjék, ha nem is számban, de lélekben. 
Fennmaradását, továbbfejlődését és hódítását elsősorban szelleme, 
műveltsége, erkölcse és jelleme teszi megokolttá és eredményessé. 
Azonban ezeket a tényezőket — tehát az öntudatot, szellemet, 
műveltséget, erkölcsöt is  jellemet, amit egyszóval a nemzet belső 
erejének nevezhetünk, csak alulról, folytonos tanulással és önképző 
munkával lehet kialakítai i.

Az alulról jövő erők felhasználása és értékesítése módot adna 
arra, hogy a nép maga alakítsa ki nemzeti öntudatát. Az alulról 
buzgó források nemcsak meg1 isztítanák és új színekkel gazdagítanák 
szellemi életünket, hanem öntudatosító hatásukat is megsokszo
rozná. Népünknek van érzéke a műveltség és a szellemi alkotó munka 
iránt, csak a módját kell megtel 1 i annak, hogy a mélyben szuny- 
nyadó erők felszh re jussanak. Kell. hogy népünknek minden tagját 
áthassa nemzeti küldetésül k tudata, máskülönben a felülről szét
áradó szóvirágok eredménytelenek maradnak. A mi földrajzi helyze
tünk annyira sorstól rendelt (a nagyvilágon e kívül nincsen szá
munkra hely!), hivatásunk annyira nagyszerű, hogy ha azt meg
ismeri a nép, önként, lelkesen és önfeláldozóan fogja védeni hazáját, 
ha kell, még több hő: iességgel, mint eddig tette, mert nemzeti öntu
dattal és a nagy cél érdekében áldoz.

Már Fáy András ízt írta : „Azt hiszik némelyek, hogy a falusi 
magányban és a fővárostól való hosszas távollétben, az emberektől 
távol elvadul, elfajzik az ember. Elveszti lelki erejét, robbanó tulaj
donságát, mint a puskapor, és lelki tehetségei elzsibbadnak, mint 
hosszas vesztegülésben a tagok.“ Erre rácáfolt Vörösmarty, Tompa, 
Arany és a többiek, akik mind vidéken fejtették ki nemzetátalakító 
és lelkesítő működésüket, hogy magáról Fáy Andrásról, Deák 
Ferencről és még annyi sok jelesünkről ne is beszéljünk.

Pár évtizede egyesek boldogan örültek a felszín elmagyarosodá- 
sának, és nem vették észre a magyar nyelvnek, a magyar léleknek a 
sorvadását. Melegházi növény volt valójában a magyar kultúra, 
mert a városok közönségét tekintette csak, és a nemzet nagy tömegé
hez, a néphez vajmi kevés köze volt. A boldog, jó pestiek szinte 
lenézték a vidéken lakókat, pedig csak akkor egészséges a fejlődés, 
ha az a népből buzog fel önkény nélkül és természetesen, ha a nemzet 
fájának gyökerei nem vékony rétegű hordalékba kapaszkodnak, 
hanem a népi élet mélyéből szívják az éltető nedveket.

Éppen e miatt az iskolának sem elég, ha csak hivatalos alkal
makkor foglalkozik a magyar néppel. Nem elég, ha csak a honismeret, 
a szülőföldi ismertetése kapcsán mutatjuk be népünket, annak családi 
és társadalmi életét, mindennapi és ünnepi munkáját, örömét,
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búját és szórakoztatásait, hanem akkor is, amikor más, boldogabb és 
szerencsésebb országok lakóiról beszélünk. Nagyon sok kirándulást 
kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy tanulóink ne csak könyvből, 
esetleg a rádióból ismerjék a magyarság dolgozó elemeit, hanem fel 
kell keresnünk a népet otthonában, munkahelyén, a mezőn, réten, 
erdőn, a gyárakban és bányákban, hogy megtudják a tanítványok, 
mint lesz a sokféle munkából kenyér.

A Miatyánk gyönyörű igéit mindennap elimádkozzuk. Ez az 
ima csak akkor igazán bensőséges, akkor alázatos az Űr zsámolya 
előtt, ha a verejtékező, dolgozó, a kenyeret teremtő embert is ismerjük. 
Megismerjük a nemzeti tárgyak, tehát a földrajz segítségével is. 
S ha igazán megismertük, szeretjük is, nemcsak azért, mert vallási 
parancs a felebaráti szeretet, hanem lelki vágyódásból vonzódunk 
hozzá, mert segít országot építeni békében, hazát védeni háborúban. 
A mi jellemünk, munkakészségünk, szeretetünk visszatükröződik 
arcáról, mire egyek leszünk mindnyájan a szeretetben. Ez pedig a 
legszebb iskolai nevelési elvek egyike.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

Az 1938—39. tanévben tizenkét egyházban 14 református polgári 
iskola működött és pedig 4 fiú, 9 leány és 1 koedukált iskola. Az iskolák 
közül 7 a Dunamelléki (Budapest, Dunavecse, Kiskunhalas, Nagy
kőrös, Budapest, Szentendre), 6 a Tiszántúli (Berettyóújfalu, Deb
recen, Hajdúböszörmény, Makó, Nyíregyháza) és 1 a Dunántúli Egy
házkerület (Pápa) területére esik ; a Tiszáninneni Egyházkerületnek 
polgári iskolája nincsen. A református polgári iskolák száma kevésnek 
mondható, az nemcsak az ország reformátusságának lélekszámával 
nem áll arányban, hiszen 143 ezer reformátusra esik egy polgári 
iskola, hanem a katolikus polgári iskolákkal szemben is törpe mino
ritásban vagyunk. Az egyházépítő missziói munkának e téren köte
lességei vannak, nemcsak a paritás biztosítása, hanem a par excellence 
református nevelés érdekében is.

A 14 iskolának 72 osztályában 1015 fiú és 1889 beírt leánytanuló 
volt. A fiúiskolák között legnépesebb volt a debreceni, melynek nyolc 
osztályában 498 tanuló volt, a leányiskolák között szintén Debrecen 
áll létszám tekintetében az első helyen, lévén a tíz osztálynak 473 
növendéke. Legkisebb volt a tanulók száma a fiúintézetek közül 
Nagykőrösön, a négy osztályban mindössze 108, a leányiskolák közül 
pedig Pápán, ahol 132 rendes tanuló iratkozott be. Ez utóbbi annál 
inkább feltűnő, mert Pápa a dunántúli kerületnek központja, ahol 
nemcsak ez a tény, de a rendelkezésre álló internátus is több növen
déket vonzhatna a vidékről is. E létszámkimutatásnál a dunavecsei

A református polgári iskolák évkönyvei
az 1938- 39. tanévről.
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iskolát mint koedukáltat tekintettük, s növendékeit nem vettük 
külön. Egyébként ez az iskola a leggyengébben látogatott, mert 
összlétszámával (61 fiú és 30 leány) is alatta marad a legkisebb lét
számú iskolának is ; e kicsiny létszámból is csak 52 a református, 
úgy, hogy minden dicséretre méltó az az áldozatkészség, amely ezt az 
iskolát egyáltalában fenntartja ilyen csekély létszám mellett.

Az iskolák tanulóiból a református tanulók száma 2018 volt, 
s így a teljes létszámnak csak 71-94 százalékát tették ki, s e százalék 
a rokon ágostai evangélikus, baptista stb. felekezetű tanulók számával 
is csak kis mértékben emelkedik. Legtöbb volt a református tanulók 
százaléka a debreceni leány- és fiúiskolában, legkevesebb a budapesti 
leány- és a szentendrei fiúiskolában. Mint érdekességet említjük meg, 
hogy a budapesti leányiskolának egyetlen katolikus növendéke sem 
volt.

Az évkönyvek részletes beszámolót nyújtanak az iskolák anyagi 
állapotáról és tanulmányi ügyeiről. Anyagi vonatkozásban az iskolák 
általában jól voltak ellátva. Megfelelő épületekben voltak elhelyezve, 
s e tekintetben csak a hajdúböszörményi leányiskola a szomorú 
kivétel, amelynek közel négy évtizedes fennállása alatt (kerületének 
a legrégibb polgári iskolája) máig sem adtak az egészségügyi és 
pedagógiai követelményeknek megfelelő épületet, s még napjainkban 
is felettes hatósági rendelkezésekkel kell felszólítgatni a 30 ezer 
lakosú, jómódú várost a kérdés rendezésére. Az iskolák épülete 
azonban több helyen hiányos, nincs mindenütt rajz-, kézimunka-, 
fizika-vegytani előadóterem, nincs mindenütt tornaterem (Kiskun
halas, Pécs, Hajdúböszörmény, Szentendre). Háztartási helyisége 
alig pár leányiskolának van, pedig ez a háztartástan tanításához a 
polgári leányiskolákban elengedhetetlenül szükséges volna. Némely 
iskola az internátus konyháján végezteti a háztartási gyakorlatot, 
ami távol áll a polgári leányiskolái háztartástan tanításának cél
kitűzésétől, egy másik (Debrecen) ideiglenes megoldásul a cserkész- 
otthont használja háztartási célokra. Szabályszerűen megszervezett 
és berendezett háztartási helyisége (konyha, dolgozó-szoba, kamra) 
csak a hajdúböszörményi leányiskolának van.

Gazdasági gyakorlati területe a fiúiskolák közül a nagykőrösi 
és a makói iskolának, a leányiskolák közül a pápai, pécsi, szent
endrei és a hajdúböszörményinek van ; legalábbis a többi nem mutat 
ki ilyet. Iskolai növénykertje (füvészkert), mely növénytani, biológiai 
szemléltetési célokat szolgál, a hajdúböszörményi és a nyíregyházi 
leányiskolának van. Ugyancsak a természetrajzi szemléltetés szolgá
latára élöállatházat létesített éppen e tanévben kísérletképpen a 
hajdúböszörményi leányiskola.

Saját internátusa két iskolának (Pécs, Szentendre) volt, de más 
intézettel közös internátusa volt több iskolának (Budapest, Debrecen, 
Nyíregyháza, Pápa).

A szertárakra és könyvtárakra minden iskola jelentékeny 
összeget fordított, s ez által biztosították azok fejlesztését és a
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tantermi munka értékes eszközeivé válását. Örvendetesen terjed az 
iskolákban a vetítőgép használata ; a tanév folyamán két iskola 
(Debrecen, Hajdúböszörmény) csatlakozott az állami filmakcióhoz, 
s kezdte meg a mozgóképes vetítő előadásokat.

Minden iskolának van megfelelő tanári és ifjúsági könyvtára, 
s ezeket a tanév folyamán is megfelelően fejlesztették. A tanári 
könyvtárak terén a hajdúböszörményi leányiskola vezet háromezret 
meghaladó kötetszámával, míg az ifjúsági könyvtárak kötetszáma 
tekintetében a debreceni fiú- és a szentendrei iskola áll az élen, az 
előbbi több mint kétezer kötettel. Feltűnő, hogy a nyíregyházi 
iskola 1200 kötetnyi tanári könyveinek több mint fele szépirodalmi 
munka. Nem áll arányban az intézet nagyságával a debreceni leány
iskola ötödfélszáz kötetnyi tanári könyvtára.

Tanulmányi tekintetben az iskolák az osztályozási statisztikai 
adatainak bizonysága szerint nemcsak kielégítő, hanem jó munkát 
végeztek. A leányiskolák tanítási eredménye a fiúiskolákét általában 
felülmúlja, főként azokban a városokban, ahol leánygimnázium 
nincsen, s nem vonja el a jobb tanulók egy részét a polgári leányiskolá
tól. Az osztályvizsgát tett leánytanulóknak a leányiskolákban 
92'78%-a, a fiúiskolákban 70'60%-a végezte eredménnyel a tanévet, 
osztályismétlésre a leányiskolákban T2%, a fiúiskolákban 4-2% 
utasíttatott. A kitűnően és jelesen végzett leányiskolái tanulók 
százaléka 16*6%, a fiúiskoláké pedig 7%. Legnagyobb a jeles 
tanulók százaléka a pápai leányiskolákban : 26% ; a fiúiskolák közül 
pedig a makóiban, hol a jelesek százaléka 14.

A tanulmányi eredmény biztosításának szolgálatában állottak 
az iskolai szaktárgyi kirándulások és a nagyobb tanulmányi utak. 
A polgári iskola gyakorlati irányú iskola lévén, igen helyesen a 
gyakorlati élet által is kíván tanítani és nevelni. E téren általában 
nagyszerű adatokat említhetünk az iskolák tevékenységéből. A leg
több iskola nagyszámú, 20—40 szaktárgyi kirándulást rendezett a 
lakóhely ipari, gyári, kertészeti, gazdasági telepeinek, a város határá
nak, történelmi vonatkozású vagy földrajzilag tanulságos helyeinek 
megismerésére, s az élmény maradandó hatásával gyümölcsöző 
kirándulásokat nagyszerűen értékesítették a tantermi munka terén, 
így kell az életre nevelni az életből. Nagyobb tanulmányi utat tettek 
Miskolc—Kassa vidékére Berettyóújfalu, Debrecen leány, Hajdú- 
böszörmény és Nyíregyháza, Budapestre Szentendre és Kiskunhalas, 
Budapest—Esztergomba Nagykőrös, Szegedre Makó.

Az ifjúsági munka az ifjúsági egyesületekben igen lüktető volt. 
A bibliakörök, önképzőkörök, Vöröskereszt csoportok, cserkész- 
csapatok, a sportegyesületek mindenütt igen szép és eredményes 
munkát végeztek. Igen élénk sportélet folyt a debreceni, a makói és 
a nagykőrösi fiúiskolában.

Az évkönyvek egyéb tekintetben is pontos és részletes felvilá
gosítást nyújtanak a református iskolaügy e szerény, de fontos iskola
típusáról. Az értesítők szerkesztése az igazgatók gondos munkáját
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dicséri. Több értesítő vezető közleményben emlékezik meg a Fel
vidék egy részének visszaszerzéséről. Makláry Károly tiszántúli 
püspök elhúnytának gyászlapot szentel a két debreceni, a makói 
és a nyíregyházi évkönyv, a Tiszántúl új püspökét: dr. Révész Imrét 
köszönti a debreceni és a hajdúböszörményi leányiskola. Programm- 
értekezést találunk a pécsi évkönyvben (Nyári P á l: Hova? Néhány 
komoly gondolat a nevelés köréből) és a hajdúböszörményiben 
(H. Fekete Péter : Az iskolai könyvtárak szervezése és kezelése).

A református polgári iskolák az 1938—39. tanévben az évkönyvek 
bizonysága szerint jó munkát végeztek, meghozták bőségesen a rájuk 
áldozott költségek kamatát a református keresztyén és a magyar 
nemzeti nevelés terén.

Hajdúböszörmény. H. Fekete Péter.

Az osztályfőnök.
Szeretjük problémáinkat és kérdéseinket mindig a magunk szem

üvegén keresztül nézni, s a magunk szemszögéből vizsgálat tárgyává 
tenni. Természetes ez, mert a magunk hivatásával mi lehetünk a 
leginkább tisztában, mi ismerhetjük legjobban azokat a részletkér
déseket is, melyek a probléma egészét megvilágíthatják. Mégsem 
felesleges olykor-olykor bepillantani egy másik véleménykörbe is, 
mely a mi dolgainkat bírálja, megítéli. Ez a véleménykor is megláthat 
a mi életünkben olyan jelenségeket, amelyek előttünk elhomályo
sulnak, szélesebb horizontból láthat minket, akik magában a körben 
élünk, s akik igyekezünk magunkat minél inkább a saját vélemé
nyünk alapján megítélni. Nem felesleges talán bepillantani egyszer 
ebbe a véleménykörbe s megvizsgálni, mi van az ő véleményének 
hátterében, minő tapasztalatokat meríthetünk a rólunk alkotott 
megállapításaiból.

Az iskola problémáival nemcsak mi foglalkozunk behatóan, 
akiknek hivatásunk az iskola minden intézményének tökéletesítése, 
hanem figyelemmel kíséri az iskolai kérdéseket a szülői és diáktársa
dalom is. Mindkét fél érdekelt, mindkettőnek megvan a maga fel
fogása, kialakított véleménye az iskola különböző intézményeiről, 
s ha nem is gyakorolnak sok esetben, sőt a legtöbbször nyíltan véle
ményt ezekről, ez távolról sem jelenti azt, mintha egyáltalán nem 
volna véleményük iskoláról, tanárokról, iskolai kérdésekről. De éppen 
azért, mert ezeket a véleményeket közvetlenül nem, csak közvetve 
ismerhetjük meg, nem felesleges azokkal néha foglalkozni.

Az osztályfőnök szerepét akarom röviden ebből a szemszögből 
megvilágítani s megállapítani, minő feladataink vannak az igen 
értékes és nagyjelentőségű iskolai intézményünk tökéletesítése szem
pontjából.

Ha az osztályfőnök szerepét nézem, meg kell állapítanom, hogy 
manapság az osztályfőnök szerepe a hivatalos Rendtartás szem-
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üvegén keresztül is túlnőtt már az adminisztratív szerepkörön, s 
határozott nevelői jelleget öltött. A Rendtartásunk megfelelő §-ai 
növelői szempontból igen értékes és fontos intézkedéseket tartal
maznak, s ma már ennek a kérdésnek realizálása terén minden iskola 
megtalálja a maga körülményeinek, helyzetének leginkább megfelelő 
módozatokat, amelyekkel az osztályfői intézményt nevelői szempont
ból tökéletesítheti. Jómagam is bátor voltam két év előtt a Cselekvés 
Iskolája c. folyóiratban egy hosszabb értekezés keretében rámutatni 
az osztályfőnök szerepkörére, azokra a formákra, melyek a sikeres 
nevelői irányítást az osztályfőnök feladatában tökéletesen biztosít
hatják. Ehhez magamnak most sincsen különösebb hozzátennivalóm, 
sem elvennivalóm, s jelen esetben pusztán akkori fejtegetéseimet 
akarom ellenőrizni, illetve megállapítani, hogy más szemszögből 
nézve a kérdést, mennyiben helytállóak akkori kívánságaink.

Mindenekelőtt meg kell állapítanom, hogy a szülői és diák
társadalom az osztályfőnöki intézményt nem egyforma szempontból 
nézi, s ezért a két réteg vélekedését és felfogását külön-külön kell 
megvilágítani. Természetes, hogy a különböző szemléletnek különféle 
eredményei lesznek, s így más-más konklúzióra is fogunk jutni. 
S kétségtelen, hogy így újabb kötelességek előtt fogunk állani, 
amelyek elől kitérnünk lehetetlen.

A szülői társadalom az iskolával szemben nagy általánosságban 
pusztán tanulmányi szempontból állít fel követelményeket. A tanár
ban jóformán csak tanítót lát, s a nevelő tanárt nem is szokta külö
nösebb figyelemre méltatni. Összefüggésben van ez azzal a körül
ménnyé1, hogy a szülőt elsősorban s talán kizárólag a bizonyítvány 
érdekli, nem sokat foglalkozik azzal, hogy a nevelés szempontja 
érvényesül-e az iskolában vagy sem? Így az iskola minden intézmé
nyével szemben pusztán a tanulmányi szempont fogja érdekelni a 
szülői társadalom nagy részét, s nem más a helyzet az osztályfőnökkel 
kapcsolatban sem. A legtöbb szülő előtt közömbös az, vájjon az 
osztályfőnök milyen szerepet tölt be gyermeke nevelésében, tanításá
ban, s meg van győződve róla, hogy ez pusztán belügy, iskolai belső 
szempont, melyhez neki különösebb köze nincsen is. Nyilvánvaló, 
hogy ebből a szempontból a hiba szintén abban rejlik, hogy a szülői 
társadalom a középiskolában csak tanítóiskolát, a tanárokban tanító, 
de nem nevelő, vagy legalább is nem elsősorban nevelő egyéniségeket 
látott, és lát még ma is. Mihelyt azonban a középiskola kilépett abból 
a szűk körből, amit számára a tanítás egyedülisége jelentett, s a széle
sebb területű, nagyobb horizontú nevelő szempontot választotta 
magának célul, akkor egészen más megítélés alá kell venni az 
osztályfőnököt szülőnek, tanárnak egyaránt. Mert ha a középiskola 
új rendszere minden tanártól nevelést követel meg elsősorban, 
mennyivel inkább azt követeli meg az osztályfőtől, akit azért állított 
az osztály élére, hogy a gyermekek egyéniségét minél jobban meg
ismerje, azokkal behatóan foglalkozzék, irányító és vezető szerepet 
kapjon az osztály-közösség nevelése szempontjából. Az egyéniségre

2*
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nevelés alkalmai meghitt és bizalmas viszonyt fejleszthetnek ki a 
tanár és tanítványok között, ezek feltételeket teremtenek arra, hogy 
a nagy közösségi célok eléréséhez szükséges tökéletes bizalom, hatá
rozott célirányosság, meghittség alapjaiban minden tanítványban 
meglehessen. A közösségi életben való komoly szerepvállaláshoz 
ugyanis olyan egyéniségekre van szükség, akik önmagukban is érté
kek és határozott egyéniségek, akiknek van azonban érzékük aziránt 
is, hogy a nagy nemzeti közösség tagjaiként alárendelt szerepet is 
tudjanak vinni nagyobb és nemesebb célok érdekében. Csak a meg
hittség, bizalom jegyében lehet őket ráébreszteni arra, hogy a nagy 
nemzeti feladatok milyen fontos áldozatok vállalását követelik 
tőlük. A magyar osztályfőnöknek el kell odáig jutnia, hogy egy nagy 
nemzeti közösség sorskérdéseit mind feltárja a vezetése alatt álló 
osztály előtt, s necsak diagnózist állapítson meg, de oly lelki erőkkel 
is ruházza fel tanítványait, melyek időtállóak lesznek mindenkor. 
Súlyosan égető szociális problémáink, égető állampolgári feladataink 
az osztályközösség előtt époly ismertek legyenek, mint azok a fel
adatok, amelyek az egyéniségük helyes, komoly formálódásával 
kapcsolatosak.

Amikor az osztályfőnök lelki szerepét így fogjuk fel a nevelő 
iskola tükrében, akkor természetes lesz az a követelés, hogy a szülői 
társadalmat nemcsak az osztályfő, hanem az egész nevelőiskola új 
szervezetéről, rendszeréről, irányairól és vezető elveiről kellőképpen 
felvilágosítsuk. Nagy hibának találom általánosságban, hogy a szülői 
társadalommal való kapcsolat még mindig nem elég bensőséges. 
Nem iskolákat, nem egyéneket hibáztatunk, hanem főként azt álta
lánosságban, hogy még nem igen látjuk be, hogy eredményes nevelés 
csakis a szülői társadalommal való harmonikus együttműködéssel 
keletkezhetik. A mi feladatunk, hogy a szülőket az iskola irányairól 
felvilágosítsuk, nem várhatjuk tőlük, hogy a szülők jöjjenek elő 
nevelési kérdéseikkel. S ezen a téren, nézetem szerint, nem is lehet 
eleget tenni. A szülői társadalommal való érintkezés módjaiban nem 
lehet elegendő, ha évenként egyszer-kétszer szülői értekezleten halla
nak az iskola irányairól, helyi kérdésekről, feltétlenül szükséges ben
sőbbé tenni a viszonyt. S ez az osztályfőnökre hárul. Az osztályfő 
látogassa meg a tanulót otthonában, necsak azt, aki nem a szüleinél 
lakik, hanem mindegyiket, szerezzen magának alapos ismereteket 
a szülői házról, a szülőkről, a gyermek körülményeiről, s necsak 
dicsérő szavakat használjon, hanem ha kell, beszélje meg tapinta
tosan, őszintén és bizalmasan a szülőkkel a legkényesebb kérdéseket 
is, tekintet nélkül arra, hogy a szülő ezt a kérdést lényegesnek, fon
tosnak tartja-e vagy sem. Minden szülőt meg lehet és meg is kell 
tudni győzni arról, hogy a gyermek érdekében és eredményes neve
lésünk szempontjából minden lehetőt el kell követni. Az iskola fel
adata pedig az, hogy minél gyakoribb, esetleg külön szervezett elő
adássorozatokkal ismertesse meg a szülőkkel az iskola új rendszerét, 
világát, s ebben a kis világban az osztályfőnök szerepét beható módon.
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A szülőnek a magatartása meg fog változni, mert meg is kell változnia 
minden iskolai kérdéssel szemben, s így leginkább az osztályfőnökkel 
szemben viselt közönye is megszűnik. Ez nem egyéni, hanem közös
ségi szempontból lesz igen fontos, mert növelni fogja az iskola nevelési 
munkájának eredményét.

Ha a mai szülői társadalom nagy része közönnyel viseltetik az 
osztályfővel szemben, egészen más a diáktársadalom vélekedése az 
osztályfőnöki intézményt illetően. A kisdiáknak épúgy, mint a 
nagydiáknak, megvan a maga felfogása és vélekedése minden tanár
ról, s minden tanári munkáról. Éppen ezért a lelkiismeretes tanár 
elsősorban a diákjai miatt fogja ismerni a kötelességét, s jól fogja 
tudni, hogy a tekintély vesztés ott kezdődik, ahol az önmagunk iránt 
táplált bizalom végződik, ahol a diákok győződnek meg elsősorban 
arról, hogy a tanárnak munkája ingadozó és nem lelkiismeretes. 
Senki sem figyeli meg a tanár munkáját annyira, mint a diái , s nem 
kell azt hinni, hogy erről a munkáról nem alkot magának véleményt. 
Tapasztalatból tudom, hogy egészen aprólékos, jelentéktelennek 
látszó dolgokból is mélyreható következtetéseket tud levonni a 
diák. S elég, ha egy levonja, néhány hét alatt az egész kis társa
dalom megítéli, megbeszéli a dolgot a nélkül, hogy abból bármi is 
felszínre jutna. S ezt megakadályozni nem lehet, de nem is érdemes. 
Szükség van erre az élő lcllciismeretre, mert ez határt szab sok 
mindennek, meghatároz sokféle és sokirányú cselekvést, hisz a nevelő 
és tanárember is csak a jónak és a gyarlónak keveréke, s tökéletes
séget várni tőle nem lehet.

D j ha ez a diáktársadalom mindent meg is beszél, véleményt 
is formál, ez nem annyit jelent, hogy nekünk ebből a szempontból 
ellenséges indulatot kellene táplálnunk irányában. Ellenkezőleg, 
sohasem feledjük, hogy a diáktársadalom, az ifjúság képes e meg
ítélés mellett a legnagyobb hódolatra és tiszteletre is annak irányá
ban, akiről megállapítja, hogy őt szereti, hogy őt még a vezetés, 
irányítás mellett is megértéssel és szeretettel kezeli, a hódolat és tisz
telet mellett mindenre, képes azért, aki vele szemben ilyen atyai 
érzelmekkel viseltetik.

Az osztályfőnök a diáktársadalomban egészen különös helyet 
foglal el. A diáktársadalom nagy súlyt helyez az osztályfőnök sze
mélyére, egyéniségére) rendkívül elhatározó tényező a kis közösség 
alakulása szempontjából. Amit álmaiban minden diák minden tanár 
iránt táplál, a szeretet és hódolat jegyében, azt megvalósítva szeretné 
látni az osztályfőnökében. Gondoljuk csak el, attól a pillanattól kezdve, 
hogy a kisdiák a középiskola falai közé kerül, a kamaszkor számtalan 
kétségeket és botlásokat előidéző esztendein át egészen a pálya- és 
hivatásválasztás, emberréérés pillanatáig hányszor van szüksége 
egy megértő, bizalmas, mindent helyes és jó irányba terelni tudó 
kézre, szívre és fejre, melynek az apai és anyai szeretet szubjektív 
elfogultságán felül, a tárgyilagosság meleg szeretetével kell rendel
keznie, mely a dolgokat valóságosabb képben tünteti fel, mint ahogy
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azt a szülői szeretet melegsége elidealizálja. S ki lehetne vájjon az, 
aki ezt a kezet, fejet és szívet egy személyben adja, ha nem az osztály
főnök, aki a nevelési szempontból legeszményibb helyet foglalhatja 
el az iskolában. A diáktársadalom neki juttatja és adja azt a szerepet, 
amely titkokat fedhet fel, tehet világossá, ez a bizalmas viszony nagy 
értékeket leplezhet le a kutató és fürkésző nevelő előtt.

A diáktársadalomban az osztályfőnöknek három típusa isme- 
i'etes.

Az első típust adminisztráló osztályfőnöknek ismerik. Egész tevé
kenysége abban rejlik a diáktársadalom szerint, hogy igazolja az 
órákat, rendben tartat mindent az osztályban, a fegyelmi büntetéseket 
első fokon ő intézi, minden osztályügyet elsősorban ő irányít, enge
délyeket ad. Egyébként nem tartja érdemesnek, sőt sokszor kelle
metlennek is érzi, ha tanulói ügyes-bajos dolgait intéznie kell. 
Magasabb régiókban él, holmi kis diákügyekkel nem foglalkozhatik. 
Az ilyen osztályfőnök néha, ritkán meg-meglátogatja tanítványait, 
többnyire csak azért, hogy ennek a kívánalomnak is többé-kevésbbé 
eleget tegyen, de különösebben nem igen foglalkozik sem egyénileg, 
sem közösségi szempontból a tanítványaival. Ez a típus teljesen 
közömbös érzést vált ki a diáktársadalomból. Ügy nézi, mint azt a 
tanárt, aki óráit pontosan elvégzi, előírt kötelességét teljesíti, de 
számára a tanítványok nem problémák, különösebb kérdéseket nem 
adnak neki, s így a vezetése alatt álló osztályközösség tőle és egész 
egyéniségétől, elhatározásaitól függetlenül fejlődik a maga válasz
totta irányában. Az adminisztráló osztályfő tekintélye pusztán kül- 
sőséges, csak addig az, amíg a viszony alárendelt szerepe megvan. 
Változás esetében a diáklélekről személyisége, egyénisége lepereg, 
semmi nyomot sem hagyva maga után.

A második típus a ,,képviselő]ellegü“ osztályfőnök. Szerepe 
nemcsak külső ténykedésben rejlik. Ezt maga az osztályfőnök is csak 
jelentéktelen feladatnak ismeri. Behatóbban foglalkozik neveltjeivel, 
érdeklődik sorsuk, helyzetük, jövendőjük iránt. A tanulók ügyes
bajos dolgainak intézését szívügynek tekinti. Számára a tanulókkal 
való foglalkozás a kijárás-szerepkörébe tartozik. Felhívja a kollégák 
figyelmét egyik-másik tanulóra, aki csak valamilyen ügyes-bajos 
dolgát rábízza, mindnek segédkezet nyújt, azzal a szent meggyőző
déssel, hogy ez a hivatásához hozzátartozik,' ezzel tartozik tanít
ványainak. Nemcsak azért érdemli meg a nehéz és sokszor kellemet
len munka, hálátlan fáradozás méltánylását, mert mindezt igaz meg
győződésből teszi, mert meg van arról győződve, hogy erre a tanuló
nak szüksége van, hanem azért is, mert kétségtelen az, hogy belelát 
tanulói leikébe, azokkal foglalkozva, mély emberismeretre, diáklélek 
megismerésre juthat, s így az osztályfői hivatását sokkal igazabbul 
teljesítheti, s az egyéni nevelés terén igazi lelkibúvárrá alakulhat. 
Tanítványai, neveltjei nagyon fogják tisztelni, szeretni, felfedezik 
benne a mintaképet is, s hálájuk mértéktelen lesz irányában. Csak 
egyet fognak benne nélkülözni : egyénileg ragaszkodnak hozzá, de
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osztályuk közössége szempontjából nem lesz más összetartó-kapocs 
bennük, mint az egyéni szeretet, mely érdekkapcsolatok érzéseire 
támaszkodik.

Egy harmadik típusban ismeri fel a diáktársadalom az eszményi 
osztályfőnököt. Ez az osztályfőnök az ideális nevelő jellegét hor
dozza magán. Minden módot és eszközt megragad arra, akár csak 
a második típus, hogy neveltjeit megismerje. Ezt a megismerést 
azonban nem pusztán a nevelt egyéni, pillanatnyi érdekeinek szem
szögéből igyekszik megszerezni. Eszmények irányítják akkor, amikor 
tanítványai sorsát figyelemmel kíséri, s az egyéni érdekek képvise
letén felül a közösségi eszmék irányítását választja magának mértékül. 
A kamaszkor nehéz, az önmagát túlértékelő diáklélek éveiben inkább 
küzdenie kell a neveltjeivel, mert kevés megértésre talál. Később, 
amikor a diáktársadalom érettebb része meggyőződik lelkületének 
egyenes vonaláról, tisztaságáról, akkor emelkedik tekintélyben és 
mértéktartásban a legmagasabbra tanítványai előtt. Őszintesége, 
egyenessége, világnézeti határozottsága, s különösen az a körülmény, 
hogy a tanítványok a közösségi érdeket, eszméket és gondolatokat 
irányítóként és vezetőként kapják meg tőle, s ezek alá kell rendelniök 
egyéni érdekeiket is : a munka és az út végén megnöveli a diáktársa
dalomban iránta táplált érzelmeit, megerősíti, felmagasztosítja őt 
munkásságában. A tisztelet és hódolat önzetlensége, komolysága, teljes 
ereje a szeretet legönzetlenebb érzésével ez iránt az osztályfő iránt 
nyilvánul meg bennük. Érzik, hogy olyan adománnyal távoznak el 
az iskola szentélyéből, melyet sehol sem tudtak volna megszerezni: 
a határozott világnézet alapvető elemeit nyerték el egyetlen vezetőtől.

Ne értékeljük az osztályfőket mi is, inkább vizsgáljuk meg azt, 
vájjon a diáktársadalom által alkotott képek megfelelőek-e, s az 
eszményi osztályfőt elképzelésük szerint meg lehet-e valósítani. 
A képek kétségtelenül a valóságot tükrözhetik vissza, ha mint típusok 
bizonyos általánosított vonásokkal is rendelkeznek. Ez természetes, 
s következik minden tipizálásból. Az eszményi osztályfő megvaló
sításához — úgy érzem — megvannak és megszerezhetők azok a 
tényezők, melyek életet varázsolhatnak ideákból. Szabad legyen 
e tekintetben újból hivatkoznom arra, hogy szerény kísérletkép meg
próbáltam két év előtt tapasztalati alapon összeszedni azokat az 
eszközöket, módokat, melyek ugyanahhoz a végső eredményhez 
vezettek, mint a diáktársadalom kívánságai. Ez a körülmény pedig 
nemcsak annyit jelent, hogy az akkor rajzolt kép helyes, megfelelő 
volt, hanem azt is, hogy annak megvalósításához szükségünk is van 
a felsorolt eszközökre. Mert minden pedagógiai kérdésnek végered
ményben a diáktársadalom lelki kutatásából kell elindulnia, s eszmé
nyek felállításával és realizálásával ugyanoda is kell visszavezetnie. 
Csak így valósulhat meg az a kívánság, hogy nevelésben teljes sikert 
érhessünk el, mert a nevelés tárgyának lelki mozzanatait nem mellőz
hetjük el sohasem az eredményesség szempontjából. De így érhetjük 
el azt is, hogy a nevelés kiszélesítésével, a szülői társadalom bevoná-
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sával komoly eredményeket mutassunk fel. A magyar nevelésnek 
egyik alapja a világnézeti nevelés kérdése. Ezt a nevelési alapot meg
valósítani az osztályfőnökök munkája., együttműködő határozott 
iránya nélkül teljesen lehetetlen. De nézetünk szerint igaz eredményt 
ebből a szempontból csakis az eszményi osztályfő típusa szolgál
tathat. Ezt a típust megvalósítani kívánja nemcsak a magyar nevelés 
jövőt formáló ügye, nemcsak a magyar tanárság áldozatkész munkás
sága, hanem a diáktársadalom is, .mely el van telve hódolattal, tisz
telettel, szeretettel mindazok iránt, akik a sötét magyar jelenből 
derűs, világos magyar jövőbe tudják őt vezetni.

Nyíregyháza. Dr. Belohorszky Ferenc.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület közgyűlésén, 1939. évi 
november hó 9-én, Budapesten tartott előadás.

,,A végtelenséget keresem a magyar életben, mert jól tudom, 
hogy a történelmi nemzetek végtelenek.“ Gömbös Gyula e mélyértelmű 
szavaiból a nagy ember szól kortársaihoz, s örök célokra irányítja 
tekintetüket. Csodálatos intuíciójával megpillantja a nemzetének 
jelenét és jövőjét átfogó s alig sejtett nagy kérdéseket, solyan vágyak
nak, törekvéseknek ad hangot, amelyek kortársai lelkében a tudat 
alatt lappanganak, de már erjeszteni kezdik cselekvőkészségét. 
Gömbös Gyulának nagy magyar álmokat látó lelkében éppen ez okból 
világosan kirajzolódik a teendők térképe, s ezért mondja mély meg
győződéssel: ,,Egy új generáció építőmunkása és vezére akarok lenni.“ 
Ezért tudja nemzete örök céljait, eszményeit epigrammaszerű rövid 
mondatokba sűríteni vagy lényegüket új jelszavak nemes fémébe 
önteni. . . Méltóztassanak megengedni, hogy eszményei közül ma a 
nemzeti öncélúságot választhassam ki, s lényegét és Gömbös Gyula 
politikájában való jelentőségét kifejthessem önök előtt.

Ez eszmény nem ismeretlen a magyar történelemben, hiszen 
Mohács óta szabadságharcaink előtt napkeleti csillagként ragyogott, 
de új színben, fényben jelenik meg, amikor Gömbös Gyula történelmi 
ihletéből kikerül. Kormányra-lépésekor a sajtó képviselői előtt így 
nyilatkozik : „Hirdetem a nemzeti öncélúság gondolatát, mert a 
mai viszonyok között, a magyar nemzet adott helyzetében csak ez 
a gondolat lehet eszménye a politikai vezéreknek.“ Mivel Nemzeti 
Munkaterve szerint politikájának célja : a magyar nemzet megerősí
tése, fölvirágoztatása „csak határozott célkitűzésekkel dolgozó füg
getlen nemzeti állam keretein belül valósítható meg“ : „politikájának 
közvetlen feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését“ tekinti.

Ki lett volna nála alkalmasabb arra, hogy a nemzeti öncélúság 
gondolatát kikristályosítsa nemzete lelkében? Dús szülői öröksége : 
megalkuvást nem ismerő nemzeti érzése soproni tanulóévei alatt

Gömbös Gyula és a magyar nemzeti öncélúság.
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s a pécsi hadapródiskolában egyre öntudatosabbá v á lt ; áttiizesítette 
rajongó lelkesedése történelmi hagyományaink, a magyar dicsőség 
s a nemzeti függetlenség iránt, és cselekvésre ösztönözték a katonás
kodása alatt s a hadiiskolában szerzett tapasztalatok. Ez a fajáért 
rajongó, kiváló, fiatal magyar katona tisztán látta, hogy „nemzetünk 
szuverénitása és élete nem teljes“ , „mert a dinasztia és az össz- 
monarchia érdeke a hazától való eltávolítás s a nemzeti eszme iránt 
való rajongás elfojtása a hadseregben“ , tehát nemzeti öncélúságunk 
elhomályosítása éppen abban az intézményben, amelynek ezt az 
eszmét kellett volna zászlaján hordoznia.

Gömbös Gyula a nemzeti öncélúság fogalmát nem fejti ki tüze
tesebben sem Nemzeti Munkatervében, sem a kormányra-lépése után 
mondott beszédeiben, ha azonban e tárgyú nyilatkozatait össze
állítjuk, világossá lesz előttünk e fogalom tartalma. „Az öncélú nem
zet — szerinte — az örökkévalóság útján mindig biztosítani tudja 
a maga életét mindenkivel szemben.“ 1923-ban az indemnitási vitá
ban ezt mondja : „Magyarország legyen a magyar gondolat hordo
zója, a kizárólagos magyar gondolat megtestesítése.“ Máskor „a 
magyar feltámadás“ tényezőjének, majd „a  kiegyensúlyozott belső 
politika pillérének“ nevezi az öncélúságot. Nemzeti öncélúságon tehát 
nem osztály- vagy pártszempontokat, törekvéseket elősegítő, hanem 
az egész nemzetet érintő, erősítő, egységbe kapcsoló, magasba lendítő, 
egyetemes nemzeti célokat magában egyesítő eszményt kell értenünk. 
Az öncélú nemzet mindig a maga sajátos céljaiért küzd, sem gazdasági, 
sem szellemerkölcsi téren nem igazodik idegen érdekek szerint, nem 
áll idegen célok szolgálatában. Gömbös Gyula így foglalja össze ezeket 
a gondolatokat: „Mélységes elmerülés a nemzet. problémáiban, 
kutatni a magyar tehetségek kimeríthetetlen kútjában ; kikeresni 
mindazt, ami erő ; fokozni mindazt, ami magyar, és fölébe helyezni 
minden körülmények között a közérdeket a magánérdeknek : ez az 
a nemzeti öncélúság, amelyet követni kívánok.“ Szent meggyőző
déssel állapítja meg : „Minden politikai cselekvés egyetlen célja a 
magyar nemzet, a nemzeti öntudat megerősítése, a nemzeti öncélúság 
intézményes biztosítása.“ Az öncélúság gondolatának legnagyszerűbb 
megtestesülését az angol nemzetben látja : „H a Londonba mennék, 
először is Cromwell államalkotó szellemét hoznám haza, azt a nagy 
angol öncélúságot, amelyet századokon keresztül végigvonulni látunk 
a világtörténelemben, s amely az angolt naggyá tette és mindig eggyé, 
amikor angol kérdésről volt szó.“

A nemzet a maga sajátos céljait csak „független nemzeti állam 
keretein belül“ valósíthatja meg, s ezért Gömbös Gyula belpolitikájá
nak főtörekvése, hogy „a nemzet lelkileg beállíttassék a független 
Magyarország gondolatkörébe“ , hiszen „sokáig nem élvezhettük a 
független nemzeti lét lehetőségeit“ . A célt fölvilágosítással, „a köz
véleménynek nemzeti közvéleménnyé való kialakításával“ érhetjük 
el. Az új magyar élet riadójában : első rádiószózatában is hang
súlyozza a közvélemény jelentőségét. Azért jelent meg a mikrofon
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előtt, azért járta be az országot, hogy az élőszó erejével irányítsa 
népe gondolkodását, véleményét. Ezért alapított tiszta nemzeti és 
keresztyén szellemű lapokat, nyomdavállalatot, ezért szervezte meg 
az összeomlás után a MOVE-ban, a fölszabadulás után a TESz-ben 
a magyar társadalmat. Bámulatos szervezőképessége, agitációja és 
harcos sajtója nélkül nemzeti szempontból lagymatag, bátortalan, 
ingatag volna ma is közvéleményünk. Gömbös Gyulának a nemzetközi 
szabadkőművesség, a nemzetközi szocializmus és bolsevizmus s a 
tartalmában kimerült, hanyatló liberálizmus ellen indított harcából 
a „kizárólagos magyar gondolat“ , tehát nemzeti öncélúságunk föl
ismerése emelkedett ki diadalmasan.

Az öncélúság jegyében indította meg a küzdelmet a nemzeti egy
ség megteremtéséért. Azt hirdette az egész nemzetnek : „Ne legyen 
se labanc, se kuruc, hanem legyen magyar testvér, aki összefog, meg
érti az idők szavát és velem együtt imádkozik a magyar sorsért.“ 
Azt hirdette a munkásságnak : „Nem akarok különbséget tenni tár
sadalmi osztályok között. . .  A magyar munkást épúgy testvéremnek 
tekintem, mint az előkelő paloták lakóját. Valamennyi társadalmi 
osztály egészséges testté összeforrva vegyen részt abban a munkában, 
amelyet föltámadásnak nevezünk.“ Életének nagy álma teljesült, 
amikor Bethlen István és Nagyatádi Szabó István szimbolikus kéz
fogásának szerencsés előkészítése után a nagy egységes párt meg
alakult. Gömbös Gyula azonban nem elégedett meg a pártpolitikai 
egységgel: az egész nemzetet akarta egy táborban látni, s elgondolását 
a Nemzeti Egység Pártjában igyekezett megvalósítani azzal a céllal, 
hogy a párt társadalmi szervezetté is váljék, s szervezetei útján ter
jessze, erősítse a magyarságban az egység vágyát és akarását.

A nemzeti egység megindult folyamatát aggódva félti a király
kérdésnek a legitimisták erőszakolta megoldásától. Tisztában volt 
azzal, hogy az uralkodócsalád senki kedvéért le nem mond évszázados 
hagyományairól, s ezért heves ellenállást fejtett ki a királypuccsok 
idején, s az utolsó puccs alkalmával az ő páratlan szervezőképessége, 
agilitása, erős akarata akadályozta meg a balul megindított testvér
harc tovaterjedését, a küszöbön álló európai bonyodalmakat s az 
összeomlásból alig lábbadozó nemzetünk újabb katasztrófáját. És 
keményen s határozottan elutasít minden kísérletet, amely a közös 
monarchia föltámasztására vagy új köntösben való fölébresztésére 
irányul. Nagyon jól tudta : bármelyik megoldás elsorvasztja nemzeti 
öncélúságunkat.

Gömbös Gyula politikai elgondolásában fontos szerepet tölt be 
a fajvédelem. Bizonyos, hogy hatással voltak rá olvasmányai s az 
olasz fasizmus sikerei és eredményei, de az ő eredeti szellemét első
sorban az összeomlásból, a forradalomból s az ellenforradalomból 
leszűrt tapasztalatok indították a fajvédő gondolatnak beállítására 
a magyar politikai küzdelemben. Az a meggyőződés alakult ki lelké
ben : ha a kormány nem biztosítja intézményesen a magyar fajnak 
azt a természetes jogát, hogy az őt megillető helyet elfoglalhassa a
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| gazdasági életben, tehát nemcsak a földművelésben, hanem az ipar- 
j ban és a kereskedelemben is, s ha a mohó idegen fajt onnan ki nem 
! szoríthatja : előbb-utóbb az elsorvadás sorsa vár reá. Különösen a 

földkérdés izgatja őt, s meggyőződése, hogyha a föld a magyarság 
kezében marad, akkor a faj tekintetében tiszta földműves-réteg azzá 
a tartalékká lesz, amelyből a magyar jövő táplálkozik, s amely éppen 
fajbeli tisztaságánál fogva lesz a nemzeti öncélúságnak erős pillérévé. 
E gondolat megvalósítása érdekében rendezi a gazda-adósságokat, 
tervezi a telepítést, s meg akarja oldani a zsidókérdést is.

Kultúrpolitikai elgondolásai voltaképpen összefüggnek a faj
védelemmel, hiszen Nemzeti Munkatervében így tűzi ki kultúrpoliti
kája célját: „Magyar faji sajátságokban gyökerező, keresztyén er
kölcsi és világnézeten alapuló nemzeti kultúrát akarunk... s a nemzet- 
nevelés ügyét elsőrangú feladatunknak tekintjük.“ A nemzetnevelés 
célját főként a lelki válság leküzdésében, a nemzet újjászületésének 

; biztosításában, az egységes világnézet kialakításában látja. A nemzeti 
szellemnek és az egységes világnézetnek nemcsak az iskolában, hanem 
az irodalomban, a színházban, a művészetben is uralkodnia kell, s 
meg kell tisztítani ezeket az intézményeket a bennük hivalkodó, 

■ j mételyező idegen szellemtől, hogy valóban a nemzet céljait szolgál- 
«  hassák.
B  Gömbös Gyulát külpolitikájában is a nemzeti öncélúság bizto-
g  sításának gondolata vezeti. Mint mindenbe : a külpolitikába is új 
a  szellemet, átfogó nagy gondolatokat s határozottságot hoz magával.

I
 Kormányprogrammá teszi a békerevíziót. Nem akarja az előző kor

mányok útját járni, amelyek Trianon után a nemzetünk leikéből 
feltörő vágyakat, követeléseket csillapítani, sőt a Területvédő Ligát 
feloszlatni voltak kénytelenek, hogy elkerüljék az esetleges nemzetközi 

„  bonyodalmakat. Gömbös Gyula nyíltan követeli a békerevíziót, mert 
| ő sohasem akarta „megkerülni a problémákat, hanem megoldani“ . 

1 Határozottsága meghökkentette a hazánk testén osztozó kisantantot, 
j egyúttal a megoldandó európai kérdések közé ékelte a trianoni igaz- 
| ságtalanságot. A leszerelés ügyében szintén nyílt kártyával játszik : 
I követeli az egyenjogúságot. Nem sokat törődik azzal, hogy a kisantant 
I egyre késlelteti a követelés teljesítését: bátor, gyors kézzel meg- 
I indítja honvédségünk fokozott fejlesztését, korszerű fölfegyvérzését. 
I Az ő lelkesedése, szaktudása, lendülete nélkül nem állana nemzetünk 
I szemefénye, nemzeti öncélúságunk biztosítója : drága honvédségünk 
í azon a magas szinten, ahol ma látjuk büszkén, boldogan. 
i Bámulatos diplomáciai éleslátással tör új utakat, tűz ki új szem-
íj pontokat külpolitikánk számára. Magyarországnak szerinte nem a 
| Nyugat, hanem a Kelet felé kell irányítania tekintetét. De 
I állami önállóságunk megszűnésével, önálló külpolitikai tájékozódás 
j nélkül, öncélúságunktól megfosztva, teljesen a Nyugat sodrába 
j kerültünk, s elvesztettük szemünk elől azt a feladatot, amelynek még
is oldása kultúránk, történelmi elhivatottságunk s földrajzi helyzetünk 
! alapján itt, Kelet kapujában reánk vár : Kelet irányítását. Gömbös
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Gyula azonnal fölismerte e feladatot s amikor Ankarában, Szófiában 
járt és őszinte megértést keresett Délszláviával: baráti kapcsolatok 
keresése mellett új keleti politikánk útját is egyengette...

A magyar nemzet történelmi küldetése azonban nem merül ki 
a Kelet irányításában. A Gondviselés azt a másik nehéz feladatot is 
a mi vállainkra rótta, hogy a Dél felé irányuló szláv és a Keletre törő 
német terjeszkedés ütközőpontján : a Duna-medencében közöm
bösítsük a szláv és a germán feszítő erőknek előbb-utóbb egymásba 
csapódó hullámait. Ezt a nehéz szerepet csak öncélúságát tisztán 
látó, katonáslelkű nemzet: a magyar nemzet vállalhatja, ha vissza- 
szerzi régi, ezeréves határait, s visszanyeri régi erejét és hatalmát. 
S Gömbös Gyula kormányra jutva azért igyekszik olyan lázasan 
katonailag szervezni, erősíteni nemzetünket és küzdeni Nagy-Magyar- 
ország helyreállításáért, hogy a magyarság ne váljék a két feszítő 
erő játékává, elvégezhesse történelmi küldetését, s a Duna-medence 
sorsának kulcsa az ő kezében maradjon.

Az új magyar külpolitika cselekvő erejét élénken bizonyítják 
külföldi látogatásai. Először a bennünket annyira megértő Dúcét 
kereste föl, azután az európai államférfiak közül elsőnek Hitlert; 
többször megfordult Bécsben, ellátogatott Varsóba, s mint említettük, 
Ankarába és Szófiába is. Mindegyik útján újabb és újabb baráti 
kapcsolat alapköveit rakta le, s mély bepillantást nyert Európa for- 
rongó-erjedő viszonyaiba. S az újabb idők legnagyobb történelmi 
í úlyú cselekedete az ő egyéniségéhez fűződik : Ő hozta össze baráti 
kézfogásra Mussolinit és Hitlert, az ő elgondolása a berlini-római 
engely. Ez a „tengely“ új korszakot nyitott meg Európa életében : 

lehetővé tette Németország és Olaszország bámulatos emelkedését, 
nemzetközi súlyának magasra szökkenését; elsorvasztotta az antantot 
kiszolgáló Népszövetséget, előidézte a versaillesi és trianoni szellem 
bukását, a kisantant fölbomlását, megnyitotta a békés revízió előre
törésének, a Felvidék és Kárpátalja visszatérésének útját, s valóra 
váltotta egy milliónál több, eddig rab magyarnak a nemzeti öncélúság 
gondolatába való bekapcsolódását. . . így hozta meg Gömbös Gyula 
külpolitikája áldott gyümölcseit számunkra — évek múlva, amikor 
ez a szinte pótolhatatlan nagy magyar már korai sírjában szőtte 
tovább gyönyörű magyar álmait. Minden úgy történt, ahogy meg
jósolta, amikor visszatért második római útjáról: „Én a magyar élet 
szántóvetőjének érzem magamat. Amit elvetek, nem magamért, 
hanem nemzetemért vetem el azt, s ha eljön ennek a magvetésnek 
aratása, nem én, hanem a nemzet fog a ra tn i...“

Talán sikerült kimutatnom, hogy Gömbös Gyula nagy eszményé
ben : a nemzeti öncélúságban — mint valami gyújtópontban, fókus- 
ban — futnak össze bel- és külpolitikájának gondolat-sugarai, hogy 
ott lángra lobbanva, átmelegítsék, termővé tegyék a csonka haza 
lelki talaját. De nemcsak politikai elgondolásai, cselekedetei bontották 
ki új élet rügyeit a magyar talajon : derűs optimizmusa, intései, 
férfias erényei, sugalló, szuggesztív, eredeti magyar egyénisége,
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amelynek nemes zománcában ott ragyognak a lutheri szellem örök 
színei is, nemzetének nevelőjévé avatták ő t . . .  s ez az egyik ok, 
hogy mi, evangélikus magyar tanárok mélységes kegyelettel illetjük ma 
az ő áldott emlékét. Örökre kár, hogy e válságos napokban nincs 
mellettünk, s hogy mielőtt tettek márványába véste volna összes 
nagy terveit, történelmi erejű vésőjét balsorsunk kihullatta kezéből... 
De így is elérte, hogy minél inkább távolodik tőlünk az időben, annál 
nagyobbnak, ragyogóbbnak látjuk nemes alakját, s úgy tűnik fel 
előttünk, hogy belépett a magyar Panteonba, s homlokát ott a nagy 
magyarok hervadhatatlan koszorúja illeti...

Dr. Hell Lajos.

M E G JE G Y Z É SE K . V
V néniét nyelvtanítás vezető elve.

A mai iskolai nyelvtanítás két alapmódszerre vezethető vissza : a gram
matikus-szintetikus és a közvetlen módszerre.

Kezdetben természetesen a grammatikus-szintetikus módszerrel folyt a 
tanítás, vagyis azzal a módszerrel, amely az anyanyelv alapjára építi fel az 
idegen nyelv épületét, és főképpen a nyelvtani szerkezetek tökéletes elsajá
títására és bő szóismeretre törekszik. Ennek a módszernek az eredménye az 
úgynevezett passzív nyelvtudásban nyilvánul meg, amit kulturális szempont
ból teljesértékű nyelvtudásnak tekintenek, bár az, aki ennek birtokában van, 
esetleg egyetlen mondatot sem tud azon a nyelven könnyedén kimondani. 
Az ilyenfajta nyelvtanításnak egyik jellegzetes tankönyve Endrei Ákosnak 
1900-ban megjelent Német Nyelvkönyve a középiskolák V—VI. osztályának 
használatára. A szerző az 50 oldalra terjedő bevezető részben kitűnő tudással 
állítja össze a magyar és német stílus különbségeit, de anyagának teljes értékű 
átplántálása a növendékekbe diákéveim tapasztalata szerint még a németajkú 
növendékek számára is lehetetlenség volt. Megoldhatatlan feladatok elé állí
totta a 14—16 éves ifjút a széles keret, a gyorsiramú előrehaladás, sőt a tanár 
számára is alapos elmélyedést kívánt.

Később a nyelvtanítási reformharc folyamán, a közvetlen módszernek 
is voltak nálunk lelkes hívei, akik a módszer alapelvei szerint az anyanyelv 
mellőzésével közvetlen kapcsolatot igyekeztek teremteni a fogalmak és sza
vak, a gondolatviszonyok és nyelvi szerkezetek között, céljuk pedig elsősor
ban a nyelv gyakorlati elsajátítása volt. Ez a módszer tehát az úgynevezett 
aktív nyelvtudást kívánta elérni, mely a nyelvérzék fejlesztésére és nem a 
grammatikai tudásra veti a súlyt. A gyakorlatban azonban zavart okozott 
ez a módszer. Tankönyveink az alsó fokon ehhez az eljáráshoz simultak, és 
itt a tanítás középpontjába a beszédgyakorlatokat állították, amelyeknek az 
anyaga szemléltető alapon épült fel. Ilyen tankönyv például a Marko vics- 
Hegedűs-féle Német Nyelv-, Olvasó- és Gyakorlókönyv, melynek első része 
(gimn. III., reálisk., felsőbb leányisk. és polg. isk. I. o. számára) 1903-ban 
jelent meg, és címlapján is hangsúlyozza a szemléltető alapot. De már Schuster 
Alfréd az alsófokú nemet oktatás számára írt tankönyvének előszavában, bár 
munkája a közvetlen módszer elvei alapján épült fel, 1903-ban a következő
ket mondja : . .beláttam, .. .hogy iskolai tanításban — különösen zsúfolt
osztályokban és csekély óraszám mellett — kizárólag ezen módszer szerint 
eljárni fölötte nehéz dolog. Azért helyet adtam azon módszernek is, . . .amely 
összefüggő olvasmányok gondos feldolgozásán alapszik, és az elsajátítandó 
nyelvtani ismereteket induktív módon vonja le azokból“ . Ugyanezt az eljárást 
követi alsó fokon a Miklós—Kaiblinger-féle Német Nyelvkönyv, bár nem a
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közvetlen módszert teszi ki cégérül, hanem azt írja 1906-ban megjelent elő
szavában : „Jelen tankönyvünkben a közvetítő módszert alkalmaztuk, azt a 
módszert, mely a lezajlott nyelvtanítási reformharc befejezésének és végered
ményének tekinthető.“

A tankönyvek tehát az alsó fokon a nyelvtanítás vezető elvéül elfogadták 
a beszédkészségre való törekvést. A felsőbb osztályok tankönyvei azonban 
teljesen elejtették ezt a vezető elvet. Nyilvánvaló ez, ha összevetjük a Miklós-—- 
Kaiblinger-féle tankönyv V—VI. osztályának anyagát Endrei Ákos nyelv
könyvének anyagával. Többször ugyanazokra az olvasmányokra bukkanunk, 
a nyelvszerkezet és a stílus szempontjából pedig teljesen azonosak. A nyelv- 
tanítás vezető elvévé tehát a grammatikus-szintetikus módszer törekvése 
vált, vagyis nyelvszerkezeti szempontból az alapos, tökéletes nyelvtudás. Az 
új utakon induló nyelvtanítás végső eredménye természetesen megint csak a 
passzív nyelvtudás volt. Hogy pedig a növendékek számára semmivel sem 
jelentett többet a közvetítő módszer útja a felsőbb osztályokban a gramma
tikus-szintetikus módszer gyorsiramú, széleskeretű, izzadásos útjánál, bizo
nyítja ma már dereshajú magyarok vallomása is, akiket Schiller gyönyörű 
Die Bürgschaft-ja (V. oszt.) először megrémített hosszúságával (20 versszakj, 
aztán az első versszak elolvasása után a meghiúsult orgyilkosság rábírta őket 
arra, hogy a jegyzetek közt elolvassák azt a magyar tartalmi szöveget, amit 
majd németre kellett fordítani, de azon túl egy hónapon át nem jelentett sok
kal többet a ballada elolvasása, minthogy egyes délutánokon ismeretlen sza
vakat kellett kikeresni a szótárból, és a kifejezésekkel együtt nagy kínok kö
zött megtanulni.

A gyakorlatban tehát a kialakult közvetítő módszer hívei lemondtak a 
beszédkészségről, és azt vallják : „nem lehet csekély óraszámmal nagy tömege
ket gyakorolni a nyelv használatában olyan fokig, hogy nyelvérzékük kifej
lődjék“ (Petrich B. : „A modern nyelvek tanítása“ , 18. oldal).

Az évek folyamán azonban különböző panaszok merültek fel. A pana
szok mindinkább megnövekedtek, és végül is szenvedélyes vita viharzott a 
német nyelv tanítása körül. A vita középpontjában kétségtelenül a beszéd- 
készség kérdése állt. Világosan bizonyítja ezt néhány idézet a vita során meg
jelent cikkekből : „Le kell számolni azzal, hogy a középiskolában az idegen 
nyelven való beszédkészséget el lehet sajátítani. Egy kis beszédkészségért ne 
hanyagoljuk el a minél nagyobb szókincs és fordítókészség megszerzését és az 
irodalmi műveltséget. A nyomtatott, az írott szöveg megértése fontosabb, és 
ezzel többször van alkalma a tanulónak találkozni, mint németül beszélni. 
Szinte több a nyelvi jelenség, mint az óra. begyakorlásra alig van lehetőség. 
Mi a német tanítás célja : a gyakorlatiasság vagy az irodalmi nevelés?“ (Papp 
Ferenc : A magyar gimnázium új hármaskönyve. Protestáns Tanügyi Szemle
1. szám. 1939. évfolyam.)

Ezen nézeteknek oka kétségtelenül az, hogy a középiskolai nyelvtanítás 
kívánalmai között szerepelt az aktív nyelvtudás is. És ismeretes, hogy a 
nyelvtanítás csak úgy tudott ennek a kívánalomnak általában eleget tenni, 
hogy megelégedett a látszólagos aktív nyelvtudással : az irodalmi részek szó
szerinti elmondásával.

De nemcsak az aktív nyelvtudásra vonatkozólag merültek fel panaszok, 
a passzív nyelvtudás sem jutott el a megkívánt célig, bár ebben érte el a 
nyelvtanítás a legnagyobb eredményt. Az elégedetlenséget bizonyítja a követ
kező idézet : „Várhatunk-e sok eredményt a német tanítástól, hiszen a magyar 
diákikét-három anyanyelvétől különböző szerkezetű nyelvet tanul, és ez a 
gyöngébb rétegnek sok.“ (Papp Ferenc idézett tanulmányából.)

Mi legyen hát a nyelvtanítás vezető elve? Minél nagyobb szókincs? For
dítókészség? Irodalmi műveltség? A nyelv szerkezetének minél teljesebb 
ismerete?

Vitathatatlan, hogy a nyelvnek természetes és egészséges vérkeringését 
a nyelvérzék adja. Vitathatatlan, hogy a nyelvérzék kifejlődése jelenti az 
aktív nyelvtudás megszerzését, mely az azon a nyelven való kifejezésmód-
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ban, fogalmazásban, vagy ha úgy tetszik : az azon a nyelven való gondolko
zásban nyilatkozik meg. Bizonyos, hogy az aktív nyelvtudás magában fog
lalja a passzív nyelvt udásra való törekvésnek gyakorlati eredményét: az 
olvasmánynak, beszédnek megértését és az idegen nyelvre való fordítást is. 
A nyelvtanítás tehát akkor jár a helyes úton, ha a nyelvérzékfejlesztésre építi 
fel anyagát, ha azt teszi munkájának középpontjává, ami a nyelv lelkét jelenti, 
ha a beszédkészség elsajátítását választja útjának. Mellékes, hogy hiszek-e a 
nyelvérzék olyan fokú kifejlődésében, amellyel a növendékek minden erőfeszí
tés nélkül ki tudják magukat fejezni, vagy nem hiszek benne, és természetes, 
hogy az iskolai nyelvtanításnak a beszédkészségre való törekvésen kívül más 
feladatai is vannak, de alapirányt adó gondolatok ezek nem lehetnek, vezető 
elv csak a nyelvérzékfejlesztés lehet, ami a nyelvnek életet adó eleme.

A megoldandó feladat tehát: a müvelödésrajzi és irodalmi szempontoknak a 
vezető elvhez simuló felépítése.

Eger. Lemle Rezső.

Az irracionális szám és a Pythagoras-lótel tanítása a gimnázium ötödik osztá
lyában.

*  Az ötödik osztály algebrai tantervi anyagának kettős célja van : a négyzet
gyökvonás kapcsán az irracionális szám bevezetése és a másodfokú egyenlet 
megoldása. A geometria célja is kettős : a távolságok arányossága alapján a 
hasonlóság és a területszámítás. Talán egyik évfolyam anyagában sem ilyen 
teljes a koncentráció és nem ilyen benső az egyes anyagrészek közti logikai 
kapcsolat. Az irracionális szám és két távolság arányszáma közti szoros össze
függés, valamint a másodfokú egyenlet megoldása és a területszámítás pro
blémájának egymásrautaltsága biztos alapot és útmutatást nyújtanak a mód
szertanilag helyesen felépítendő tanmenet elkészítésére.

Valamely tanmenet helyességének általában első követelménye a foly
tonosság biztosítása, azaz az eddigi ismeretekbe való szerves belekapcsolódás 
szükségessége. Második a kitűzött cél felé való tervszerű, egyenletes haladás 
követelménye. A tanmenet folytonosságát úgy biztosíthatjuk, ha az előző évi 
anyag ismétlésével kezdjük. Az egyenletes haladás elvei szerint pedig akkor 
járunk el. ha ezt az ismétlést az új anyag előkészítéseként végezzük, ha az új 
anyag céljának útjába tereljük. Ezért kezdjük meg ötödikosztályú tanmene
tünket az általános háromszög alkotórészei között fennálló összefüggések 
ismétlésével. Aztán foglaljuk össze a háromszög egyértelmű szerkesztésének 
eseteit, az egybevágóságot. Megállapítjuk, hogy csak a szögek között van 
numerikus összefüggés, az oldalak között nincs. Mégis van olyan háromszög, 
a derékszögű, amelynek oldalai közt találhatunk numerikus kapcsolatot. így 
jutunk el a Pythagoras-tétel problémájához.

A legegyszerűbb eset felemlítése után (az egyiptomiak derékszögkitűző 
kötele, azaz a 3, 4, 5 egységnyi oldallal bíró derékszögű háromszög) megmutat
juk Pythagoras tételének néhány egyszerű bizonyítását: (falitáblán is elkészít
jük a rajzokat, az egész évben maguk előtt látják a tanulók, folytonos figyel
meztetésül) :

a) az 1927. évi és az 1938. évi Utasításokban is felemlített hindu eredetű 
bizonyítást;

b) az Annairizi—Nielsen-féle felbontó, addiciós bizonyítást (tanítványaim 
nagy érdeklődéssel készítik el ennek kis modelljét, gyermekkoruk összerakós, 
..fejtörő“ játékaiból visszamaradt beidegzettséggel) ;

c) az ugyancsak az addició elvén felépülő „menyasszony székének“ 
nevezett bizonyítást és

d) végre egy nagyon instruktiv értékű bizonyítást, amely régi kínai
hindu eredetű. (L. ezeket a bizonyításokat W. Lietzmann : Der pyth. 
Lehrsatz. Math. Bibi. B. G. Teubner. 1912.) A d )  alatti 23. old. 22. ábrán.

A Pythagoras-tételhez vezető ezen a természetes úton a háromszögek 
egybevágóságán kívül a területszámítással kapcsolatos elemi ismereteket 
(négyzet, háromszög területe) használjuk fel. A bizonyítások inkább a szem-
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leleten alapulnak (a régi papirusokon a „nézd“ , „szemléld“ utasítás is erre 
mutat). A tanulóknak az alsó tagozatról magukkal hozott elemi ismereteire 
miért ne építhetnénk még itt, a rendszeres geometriatanulás elején? Szabad-e, 
helyes-e a geometriai tanterv alsó és felső tagozatát mereven elválasztani?

Már legrégibb (1899. évi) gimnáziumi tantervi Utasításaink is azt mond
ják (250. oldal) : „A  legnagyobb hiba volna a régi ismeretek figyelmen kívül 
hagyása, mert a tanuló érdeklődését a tárgy iránt úgy biztosíthatjuk, hogyha 
az új képzeteket oly dologhoz fűzhetjük, amelyet ő már ismer.“ Hogy a két 
tagozat közti átmenetről gondoskodnunk kell, hivatkozhatunk az 1938. évi 
Utasításokra is : „...átm enetet akar teremteni az első két évnek pusztán 
szemléletes-tapasztalati és számító eljárásaitól a későbbi, mind szigorúbbá 
váló bizonyító eljárások felé“ (147. oldal). Ez az átmeneti időszak még a IV. 
osztályban is tart, mert itt is „általában óvakodjunk attól, hogy korai el
vonással és túlsók tudományos rendszerességgel értelmi erején felül megter
heljük a tanulót“ . Hivatkozhatunk még ebben a tekintetben Alois Höfler 
„Didaktik des math. Unterrichts“ c. (B. G. Teubner, 1910) művéből a Pytha
goras-tétel tanításának menetében bemutatott három minta-óratervre : 
A tanuló 13 éves korában hallja először a Pythagoras-tételt, kb. ugyanazokkal 
a szemléleten alapuló bizonyításokkal kapcsolatban, amelyeket előbb sorol
tunk fel (1. 168—176. oldal). Másodszor az egyenlőterületűség elvén alapűló 
közismert bizonyítást ajánlja a középfokon, 14—15 éveseknek. Ezt a bizo
nyítást több tankönyvünkben is megtalálhatjuk, pl. Walther—Kaufmann 
Geom. 2. r. 34. oldalon. Végre a felsőfokon Höfler a P.-tétel általánosításának 
kérdésével és függvénytani vonatkozásaival foglalkozik. (L. i. m. 364—366. 
oldal.)

A Pythagoras-tételnek tanmenetünkben alkalmazott ilyen beállításával 
megoldódik az a nehézség is, hogy a négyzetgyökvonás, illetve az irrácionális 
szám bevezetése alkalmas tárgyi feladatból induljon ki. Az 1927. évi és az 1938. 
évi Utasítások nem jelölik még közelebbről azt az alkalmas tárgyi feladatot, 
amely a négyzetgyökvonás szükségességére vezet. Csak a régi 1899-es utasí
tások említik meg adott területű négyzet oldalának kiszámítását (245. old.). 
Ez is a fenthangoztatott felfogás mellett szól abban a vonatkozásban, hogy 
szabad az alsó tagozatból hozott ismeretekre, illetve a négyzet területének 
kiszámítására építenünk. Ez a tárgyi feladat azonban nem illeszkedik és nem 
is illeszthető szervesen a tanmenetbe. Az adott területű négyzet oldalának 
kiszámítása ötletszerűen odaállított feladat, s így megbontja a tanmenet 
egyenletes fejlődését. Azonkívül nem alkalmas arra sem, hogy az irracionális 
szám bevezetésének szükségességét érzékeltesse. Nagyon nehézkessé válnék 
az olyan szemléltető eljárás, amely a 14 éves tanulóval azt akarná megértetni, 
hogy pl. lennie kell olyan négyzetnek, amelynek területe 2, vagy esetleg 7 cm2. 
Erre a szerepre csak a Pythagoras-tétel alkalmas. Ezért mondja az 1899. évi 
Utasítás, hogy „ha a geometriában már a P.-tételhez eljutottak a tanulók 
(ami igen kívánatos), akkor beláthatják, hogy léteznie kell a 2 négyzetgyöké
nek“ . Ezért mondják az 1927. évi és az 1938. évi Utasítások is, hogy az irra
cionális számok bevezetése, megismertetése. .. „bárhogyan is rendezzük be 
az oktatás részleteit (1. 1927. Ut. 35. old., 1938. Út. 150. old.), lényegében az 
olyan négyzet átlójának méréséből fog kiindulni, amelynek oldala egyenlő a 
hosszegységgel“ .

A Pythagoras-tétel birtokában tehát olyan tárgyi feladatok állnak ren
delkezésünkre, amelyek nem mesterkélten, hanem természetes úton vezetnek 
a négyzetgyökvonás bevezetésének szükségességére: ilyen feladatok pl., 
amelyekben az átfogót kell kiszámítani, ha a befogók 3 és 4, vagy 5 és 12 stb. 
A négyzetgyökvonás definiálása és a teljes négyzetszámok fogalmának meg
állapítása után vetődik fel az irracionális szám problémája. Létezésének szük
ségességét a tanuló az egységnyi oldalú négyzet átlójának létezésében kétség
telenül megértheti. Számértékének megállapítása próbálgatással történhetik, 
több konkrét esetben. Sőt most már akadálytalanul valósíthatjuk meg az 
utasításnak azt a kívánságát is, hogy „szerkesztéssel is jelöljük meg egyik-
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nek-másiknak a helyét a számvonalon“ . Pythagoras tétele nélkül ennek a 
követelménynek nem tehetnénk eleget. Ezen az úton aztán egyenesben jutunk 
el a további algebrai anyagnak, a négyzetgyökvonás ismeretes algoritmusá
nak megtanításához.

Tanmenetünk az előírt mértani anyag céljai irányában is tervszerűen és 
egyenletesen építhető fel. A háromszögek egyértelmű megszerkesztésének 
problémakörében ugyanis önként felvetődik a három, ill. két belsőszögből való 
szerkesztés, tehát a hasonló háromszögek kérdése. Ez pedig az oldalak közli 
arányszámnak s így általában két távolság arányszámának meghatározására 
vezet. A négyzet átlójának és oldalának arányszáma rendelkezésünkre állván, 
könnyű az összemérhető és összemérhetetlen távolságok fogalmi megkülön
böztetése, mert természetes út nyílt arra, hogy az utasítások szellemében 
igyekezzünk ,,a dolog lényegébe helyes betekintést nyújtva a négyzet oldalá
nak és átlójának közös mértéket találni“ s a tanulót rávezetni annak felisme
résére, hogy ilyen közös mérték nincs.

A további lépés a sugársorok sugár- és szelőszeleteinek arányára, •> három 
szögek hasonlóságának eseteire és ezek ail>almazására vonatkozó tételeken 
keresztül újra a Pythagoras-tétel bizonyításához vezet (derékszögű három
szög középarányos-tételei). Meg kell még említenünk, hogy betetőzésül az 
egyenlőterületű idomok tárgyalása alkalmával újra módunkban áll a P.-tétel 
bizonyítása. Tanmenetünknek különböző fokozataiban így többször fordul
hat elő a P.-tétel, mégpedig olyanféle felfogásban, mint az Höfler idézett 
könyvében található, természetesen a magyar gimnáziumi tantervi utasí
tásokhoz alkalmazva. Ez a körülmény a tanuló megítélésében is öregbíti a 
Pythagoras-tétel tekintélyét, kiemeli fontosságát, hangsúlyozza központi- 
ságát. Ezért sem lenne helyes az olyan tanmenet, amely a fenti nehézségeket 
úgy akarná áthidalni, hogy az algebrai tananyag megkezdése előtt az első 
7—8 hét alatt csak a mértanit ölelné fel a Pythagoras-tételig, és csak azután 
térne rá a négyzetgyökvonós és az irracionális szám tárgyalására. De nem 
lenne helyes ez azért sem, mert így a tanuló — a 2 % hónapi nagy szünidőt is 
beleszámítva -— kb. 4(4—5 hónapig nem gyakorolhatná az elemi algebrai 
műveletek végzésében korábban megszerzett készségét sem.

összefoglalva mindezeket, a helyes tanmenet így indulhatna:
Szeptember. 1. hét. 1—3. óra. A háromszögek alkotórészei közti össze

függések. — Egybevágóság.
2. hét. 4—6. óra. A derékszögű háromszög. — P.-tételének szemléletes 

bizonyításai.
3. hét. 7—9. óra. A négyzetgyökvonás fogalma. — Teljes négyzetszá

mok. — Irracionális szám fogalma.
Október. 4—5. hét. 10—15. óra. Négyzetgyökvonás egy és többtagú 

algebrai kifejezésekből, közönséges számokból.
6-—7. hét. 16—21. óra. Távolságok aránya. Sugársorok. A háromszögek 

hasonlósága. — I. iskolai 'dolgozat.
Pénzes Zoltán.

A megszigorított magaviseleti osztályozás mérlege.
A VKM 1938. V. 22-én kelt 109,670—1938. IX. ü. o. számú rende

letével kiadott új gimnáziumi Rendtartás 97. §-ában lefekteti a magaviseleti 
érdemjegyek megállapításának új módját.

Eddig mi volt az eljárás? Először is szögezzük le : „Magaviseletben jól 
vagy rosszul viselkedést értettünk. Kezdetben így történt az osztályozás : 
„ Példás“ (1-es) magaviseletű volt az a tanuló, aki — eltekintve az elért tanul
mányi eredménytől — ú. n. jó gyermek volt: nem „rosszalkodott“  sem az 
iskolában, sem azon kívül, rendesen járt templomba stb.

„ Jó “ -1 (2-es) az ú. n. „rossz gyermek“ kapott, akit minduntalan figyel
meztetni kellett, állandóan rendetlenkedett, kérdezetlenül is beszélt, vere
kedett, meg nem engedett — hibának, de nem bűnnek minősíthető — csele
kedeteket követett el, esetleg már osztályfőnöki megrovásban is részesült

3
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E jegyért a legtöbb iskolában intő járt évnegyedkor, s ha év végén az ilyen 
tanuló más intézetbe szándékozott átlépni, nem szívesen, gyanakodva vet
ték fel.

„Szabályszerű“ , „tűrhető“ (3-as) csak annak járt, akiről valóban el lehetett 
mondani, hogy ,,kifelé áll a rúdja“ . ,,Kevésbbé szabályszerű“ -t (4-es) pedig, 
ritka kivételtől eltekintve, ténylegesen senki sem kapott, mert az ilyen, 
erkölcsi vagy hazafias szempontból súlyos beszámítás alá eső diák vagy a 
„magántanuló“ jótékony kifejezés mögé menekült, vagy az ilyet kitiltották 
az intézetből.

Ezzel szemben nézzük, mit ír elő az új Rendtartás? E szerint hatféle 
szempont irányadó a magaviscleti érdemjegy megállapításakor. Az elbírálás 
szempontjai némileg bővültek a régiekkel szemben, amennyiben a d )  (köte
lességtudás és szorgalom) pont is számít az érdemjegy megállapításánál, az 
f) (tanulótársakra tett hatás) pedig erősebb hangsúlyt kap, mint eddig. 
Ha továbbmegyünk s az idézett paragrafus 3. pontjában látjuk, hogy most 
már az új Rendtartás értelmében „jó“ (2-es) jegyet érdemlő tanulót maga 
a Rendtartás is milyen dícséretreméltótulajdonságokkal felruházottnak tünteti 
fel, úgy érezzük : egy jeggyel való eltolódás következett be, mert az ilyen 
diák, ha csak nem részesült I. fokú fegyelmi büntetésben, régebben majdnem 
biztosan példás (1-es) osztályzatot kapott. „Jeles“-1 (1-es) pedig csak annak 
lehetne adni az új Rendtartás szerint, aki számos, a jelzett pontban felsorolt 
jó tulajdonságokon kívül, mint olvassuk, „társai közül kiválik. .. szorgalma 
mindig állandó, m agatartása... társaira nemesítőleg hat“ .

Mit jelent ez tehát, illetve mit kellene jelentenie ennek a gyakorlatban? 
Azt, hogy 1-es (az új, egységes elnevezéssel : „jeles“ ) magaviseleti jegy el
nyeréséhez nem elég. ha a gyermek ú. n. „jómagaviseletű“ , szóval jó gyermek, 
hanem kötelességtudónak és mindig állandó szorgalmúnak is kell lennie. Olyan 
tanuló pedig, aki 2—3 tantárgyból nem tanúsít állandó szorgalmat, azokból 
jó jegyet nem kaphat. Vagyis tulajdonképpen az ilyen, tehát legjobb esetben 
elégségesrendű tanuló magaviseletből jelest, az új Rendtartás szempontjai 
szerint valójában nem érdemelhet. Hiszen az elégségesrendű diák nem állandó 
szorgalmú tanuló. Nem beszélve arról, hogy az ilyen nem jó tanuló visel
kedésével, minthogy a jól tanulás a viselkedés egyik iskolai értelemben vett 
tényezőjének, a szorgalomnak is okozata, nem hathat nemesítőleg sem társaira.

Ebből szükségképpen következnék, hogy a jeles magaviseleti érdemjegyek 
száma valamennyi gimnáziumban már az új Rendtartás életbelépése után, 
tehát az 1938—39. tanév végén, az előbbiekhez képest —• a szigorított szem
pontok tekintetbevétele miatt — jelentős mértékben lecsökken. Mert ha az 
új Rendtartás meghozataláig valamely osztály tanulóinak pl. 1/3 része elég
séges-rendű volt, ezeknek nagyrésze, ha viselkedése ellen nem esett jelen
tékeny kifogás, „példás“ (1-es) magaviseleti jegyet kapott. S vájjon érvénye
sültek-e az új Rendtartás életbelépése után a magaviseleti osztályzatban a 
szigorított szempontok? Mindenekelőtt az I. osztályban lehetne az új rendszert 
bevezetni. Minthogy talán félreértéseket okozhatna, ha az iskolák neveit 
említeném meg példa felhozásaképpen, e helyett röviden csak ennyit: Az 
1938—39. év évvégi értesítők tanúsága szerint az állami iskolák szinte kivétel 
nélkül éppen oly bátran adnak 3-as rendű tanulónak is 1-es magaviseleti 
jegyet, mint azelőtt, s a felekezeti iskolák közül is csak kevés kivétel található.

Az Orosházi Ev. Gimnázium is azok közé az iskolák közé tartozik, amelyek 
megkísérelték az új Rendtartás rendelkezéseinek alkalmazását, amennyiben 
az elégséges rendű tanulóknak az intézet a múlt tanév végén már nem adott 
jelest magaviseletből. És noha már jó előre, szülői értekezleten és más hiva
talos és nem hivatalos formában értésükre adta az iskola a szülőknek, hogy 
az újfajta osztályozás értelmében a 2-es magaviseleti jegyet kapott tanuló 
még igen jó viselkedésű gyermek is lehet, az évvégi eredmény kihirdetésekor 
a magaviseleti osztályzatok ilyetén új meghatározása óriási visszatetszést 
keltett a szülők között. „Ha másból nem is, legalább magaviseletből kapott 
eddig 1-est gyermekem“ , mondogatták lépten-nyomon a minden előzetes és
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utólagos megnyugtatás ellenére is kétségbeesett szülők, „most már az sem 
lesz 1-es“ . Mindez, természetesen nem gátolta volna az iskolát abban, hogy 
folytassa az új Rendtartás szigorított szellemében megkezdett munkáját, ha 
nem látta volna, hogy egyéb intézetek sem tartják magukat a gyakorlatban 
ilyen szigorúan a fenti rendelkezésekhez. így azonban már az idei első félévben 
kénytelen volt tompítani a magaviseleti elbírálás élét, s középutat keresett 
a régi és az új rendszer között.

Közeledik lassan a tanév vége. Jó volna, ha az ország valamennyi gim
náziuma számot vetne önmagával : mit tart helyesebbnek? Az új elgondolások 
szigorított szellemben való érvényesítését, vagy pedig ezek tompításával 
tulajdonképpen egységesen állást foglal a régi állapot, az enyhébb magaviseleti 
elbírálási rendszer visszaállítása érdekében.

(Orosháza.) Frenyó László.

H A Z A I IR O D A L O M
Fuchs Rezső : A német nyelvben használatos alapvető szavak. Ára : 80 fill.
Az idegen nyelv elsajátításának egyik nehézsége az elsősorban meg

tanulandó szókincs kiválasztása. Az általános nyelvkönyvek használatánál a 
véletlentől függ, hogy milyen szavak birtokában indul a tanuló nyelvkészségét 
megszerezni.

Hiszen ismer költői szólásmódokat is ; de a mindennapi, legjobban hasz
nált szavak rendszertelenül állanak előtte. Bár a beszéd az alapvető 
szavakra épül, a nyelvkönyvek között alig volt olyan segédeszköz, mely a 
kezdést következetesen a nyelv természetes gyökeréről indítja. Az idegen 
nyelv tanításánál és tanulásánál a siker elemi titka, hogy a tanuló elsősorban 
a leghasználatosabb szavakat vegye át, amelyeknek ismerete már a nyelv 
további gyakorlásánál is feltűnő előnyös.

A beszédkészség elsajátítására általában kevés idő áll rendelkezésre. De 
minden nyelvtanulónak megtakarított idejét a szerző, aki a napi beszéd 
anyagának évtizedes, gondos megfigyelésével észrevétlen könnyen megtanul
ható, hatásában igazán termékeny, ügyes művecskét alkotott. Á német nyelv 
elsajátításához olcsó pénzért nagy érték. A könyvkereskedésekben kapható.

Erz und Eisen. Gedichte von Viktor Mohr. Herausgegeben vom Zipser 
Bund. Budapest, 1939. 8°. 148.

Festő vagyok, arcképet festek most, érdekel a jellem az arcon túl és 
az egyéniség. A költő külsejének leírása, de a belseje is szakmámba vág, bár 
nem vagyok céhbeli író. Tehát kezdem ezt is, azt is.

Mohrnak jellegzetes, erőteljes vonásai vannak, sötét szemei, határozott, 
élénk mozdulatai a férfiasság és őszinteség benyomását keltik! Olyan, mint aki 
tisztában van önmagával, céljaival, élete hivatásával, és aki ingadozás nélkül 
járja a maga útját. Ez költészetének is egyik fő jellemvonása. Harcos lélek! 
Szereti a küzdelmet, de csak a nyílt, bátor szembeállást és gyűlöl minden alat
tomosságot, minden gyáva meghunyászkodást. Szereti a küzdelmet 
magáért, és semmi sem jellemzőbb,mint az a választás, melyet saját maga végez 
költeményei közt. „Hymne an die Nichtangelangten“ a kedvence.

Neki nem a cél elérése a fontos, hanem a küzdelem. Nem a győzelem 
izgatja őt elsősorban, és nem is azoké a legnagyobb rokonszenve, akik győze
delmesek voltak harcaikban; hanem inkább az örök forradalmároké, akik 
mindig támadnak, az emberiséget új és újabb tettekre, örökös megújhodásra 
kényszerítve. Szereti az elbukókat, de soha el nem csiiggedőket, a lelkűkben 
örök ifjakat, a névtelen küzdők millióit, kik nem ismerik a sikernek örömeit.

Egy másik költeményében „Meine Art“ hangsúlyozza, hogy nem fontos 
neki a taps, hogy már most győzzön. A világforrongás közepette biztosan áll, 
nem törődve a szúnyogok csipkedésével. Misem természetesebb, hogy egy ilyen 
vágású ember lelkesedik Prometheus hatalmas alakjáért, és hogy megszólal
tatja az istenekkel dacclót.
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De szeret ő mindent, amiben erő van, és nem véletlen, hogy a kötet címét 
„Erz und Eisen“ azok a költemények adják, melyekben az emberi ész techni
kai vívmányainak a csodáit énekli. Lelkesíti, hogy ez a gyenge ember kizáró
lag eszének erejével miként tud uralkodni az elemek fölött, hogy tudja le- 
igázni, béklyóba verni a természetet.

Eisenzauber: Hymne an den Eisenkran ; Des Eisens Hohelied; Der 
Kommodore : Am Rundfunk : és hasonló címek eléggé jellemzők erre a lelke
sedésre, annak a gépnek a szeretetére, amellyel a gyenge ember meghódította 
a világot. Én, mint az élet mechanizálódásának esküdt ellensége — aki a gép
nek emberboldogító értékét csak egy nagyon távoli jövőre nézve tudom elkép
zelni, mely az értelmivel azonos lelki fejlődés révén talán ki fogja küszöbölni 
a háborút — vegyes érzésekkel olvasom e költeményeket. Egyelőre a gép 
emez uralmának elsősorbankultúrarombolóhatását látom, és azért a legnagyobb 
rokonszenvem azoké a költeményeké, amelyekben ama mechanizációnak 
negatív oldalára is rámutat. Ilyenek : „Des Eisens Hohelied.“  „Der Arbeit 
Hohelied“ stb.

De azért teljesen átérzem, hogy mi igazgatja őt, az örökös gladiátort, 
amikor a technika csodáival áll szemben — az elkeseredett küzdelem ember 
és természet közt, az ebben a küzdelemben gyakran elbukó, de soha el nem 
csüggedő ember, akinek öngyilkos találmányaiban is (Des Pulvers Hohelied) 
a végzet kérlelhetetlen törvényszerűségét látja! Hihetetlen erővel és lendület
tel rajzolja a gépnek és a géppel dolgozó embernek munkáját, félelmetes 
drámaiságot adva leírásainak, amelyek igen gyakran véres katasztrófával 
végződnek. Nibelungi erő reng ezekben a költeményekben!

Az erőnek énekli himnuszait, de nemcsak az aktív kifelé ható erőt ünnepli, 
dicsőíti a fájdalmakat heroikusán tűrő, a kereszt hordozásától megedzett 
szenvedőket is, és ő maga sem tűri, hogy sajnálkozzanak rajta.

Hazafiúi, cipszer költeményeiben is a férfias erényeket zengi, a honvédő, 
félelmet nem ismerő hősiességet, a röghöz való hűséget. Finom lírai hangon 
ad kifejezést ragaszkodásának ősi hazájához, a Rajna vidékéhez, amely ragasz
kodását igazi cipszer módjára őszintén egvesíti magyar hazafiságával (Unser
Sieg)

Érthető, hogy Mohr temperamentumánál fogva, a ballada tömör drámai 
formáját szívesen használja, és ilyen költeményei, melyek rendesen a múltnak 
világából merítik tárgyaikat, szinte duzzadanak az erőtől.

De nemcsak az erőnek költője ő, hanem a gyengéd érzések énekese is. 
Mily melegség szól azokból a költeményekből, melyeket a családi otthonnak, 
szüleinek, testvéreinek szentel, milyen szűzies finomság azokból, melyekben 
szerelme tavaszát, majd a hitvesi szeretetet énekli meg.

Ezekből a költeményekből aztán oly tisztán érezhető ki a teljes őszinte
ség, az élmény közvetlensége, amint az csak a legnagyobb lírikusoknál talál
ható. Sokszor gondolkoztam azon, hogy ezeknél a legnagyobbaknál is arány
lag nagy azoknak az alkotásoknak száma, amelyek többc-kevésbbé közömbö
sek, amelyek, mert nem hordják magukon a mélyebb megrendülés nyomait — 
minket sem tudnak megrendíteni. Még Petőfinek is kevés verse van, amely 
a „Szeptember végén“ érzésbeli gazdagságát, kifejező erejét elérné, nem is 
szólva arról a formai tökéletességről, mely ezt a költeményt a lírai verselés 
koronájává teszi.

Mintha a legerősebb érzés önkéntelenül megtalálná a maga legtökéle
tesebb formáját, főleg ösztönös, hevesvérű költőknél, kik nem a kiagyalók, 
a csiszolgatók közé tartoznak.

Mohr gyűjteményében is azoknak az alkotásoknak a formája a legtökéle
tesebb nézetem szerint, melyekben legerősebb az érzés, amelyekben érezzük 
az élet lüktető erejét és tudom, hogy nála az élmény mindig nagy szerepet 
játszik, azért is oly nagy a változatosság tárgyaiban.

Az eddig jellemzett költeményein kívül vannak olyanok, melyek a ter
mészet szeretetteljes megfigyeléséből születtek, mások a mindennapi élet 
jeleneteit rajzolják : (Im Krankenhaus), (Des Arztes Lob). Majd a „Lands-
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knechtek" nyers életkedvét szólaltatja meg, és ifjúkorában egy kaszárnyái 
tréfának szentel egy hosszú költeményt.

Egy románcsorozatban egy nagy költőnek Golgotáját írja le. Máskor 
misztikus spiritisztikus élményeket érzékeltet (Die schwarze Frau), (Der 
scharzen frouwen Augen), (Es klirrt) stb. És végül vannak bölcselkedő költe
ményei is (Lebensgleiche). (Zur Weltsymphonie hinan) (Das, Recht), (Dir 
eisernes Naturgesetz) stb. Egyébiránt a bölcselkedő hajlam más verseiben is 
érvényesül.

Mit mondjak Mohrról a végső összefoglalóban? Azt hiszem, hogy nagy 
dicséretet mondok, ha kijelentem, hogy vérbeli költőnek tartom, ki mindig 
és csak erős lelki ösztönnek enged, kinek minden verse mélyen gyökerező 
érzés megnyilatkozása, kinek megvan az érzések kifejezéséhez szükséges kép
zelőtehetsége, melegsége, szókincsének gazdagsága, és akinek minden sorából 
férfias, őszinte és nemes lélek szól, amely kemény élettapasztalatok ellenére 
megőrizte frisseségét, élvezőképességét ezzel az élettel szemben, ki ma is, 
60 évével tele van idealizmusssal és fiatalsággal.

Budapest. Glaíz Oszkár,
az Orsz. Képzőművészeti főiskola ny. tanára és rektora.

N. Kariba Károly: A debreceni cjubacsapú céh. Debrecen, 1939.
A tizenkettedik órában szedte össze Bartha Károly egy régi debreceni 

iparágnak már-már veszendőbe menő emlékeit ebben a nyolcvanlapos füzet
ben. A debreceni gyapjúművesek már 1398-ban kaptak szabadalomlevelet, 
1853-ban 228 gubás volt a városban, 1921-ben a gubás ipartársulat feloszlott, 
1936-ban már csak négy mester folytatja az ipart, és csak egynek van inasa. 
A szerző nagy gonddal összeszedte a tárgyra vonatkozó történeti, muzeális 
és az öreg mestereknél fellelhető tárgyi anyagot, a bő képanyaggal kisért 
leírás szemléltető módon mutatja be a gubakészítés egész munkáját. A munka
menet, szerszámkészlet és használat viszonylag teljes anyaga, a nyelvi ada
tokkal megalapozott és tárgytörténeti vonatkozásokkal kapcsolódó műszótár 
(pl. kalló, kallás, csapó, guba és származékai stb.-nek magyarázata) ennek 
a munkának az olvasóit úgy ipartörténeti mint nyelvészeti szempontból 
hálára fogja kötelezni. A könyv méltán sorakozik a szerzőnek a debreceni 
fésűsmesterségről 1929-ben és Zoltai Lajosnak az ötvösökről 1937-ben meg
jelent dolgozatához. Mindhárrm dolgozat nemcsak helyi, hanem általános 
magyar vonatkozásban is érdemes munka. Ezt méltányolta Debrecen város is 
azzal, hogy jelen dolgozatot irodalmi ösztöndíjjal tüntette ki.

A füzet a Debreceni Tisza István Tudc mányos Társaság I. osztályának 
kiadványai sorozatában jelent meg. Kár, h< gy árát nem a címlapon látjuk, 
hanem csak eldugva, hátul (5 P). De ez is jobb, mintha egyáltalában nem volna 
kitéve, amint ez újabban általános szokás. Ez a hiány az érdeklődőt és esetleg 
venni szándékozót mindig bosszantja, mert külön fáradságot jelent, ha az 
árat meg akarja tudni. Miért titkolják azt? Az ár hozzátartozik a könyv ter
mészetrajzához és ismertetésének is elengedhetetlen része. A könyv, ha egyszer 
kirakatba kerül, époly áru, mint akármi más.

Bartha Károly füzetjének elég terjedelmes német kivonata a magyar 
nyelvhatáron túli szakkörök érdeklődését is kielégíti.

Horvai/ Róbert.
.\áuay Béláné földrajzkönyvei. 1. Édeshazám, Magyarország, az elemi 

népisk. IV. o. számára. 2. Európa földrajza. Az elemi népisk. V. o. számára. 
Földrajz az elemi népisk. VI. o. számára. (A 2. és 3. dr. Ecsedi István könyvé
nek átdolgozása.) Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyház- 
kerület könyvnyomda-vállalata, 1939. A képeket Drahos István rajzolta.

Nánay Béláné földrajzi munkái tudatosan szolgálják a munka iskolájá
nak gondolatát. „A könyvek szövege nem alkalmas a betaníttatásra -. egysze
rűen előkészítik-—-kellő megbeszéléssel a feladatok megoldását. Ez a lényeges. 
Ezzel a munkával tesznek szert a tanulók mély és állandó tudásra. Ezért tör
ténik feladatokban az ismétlés és összefoglalás is.“ E célkitűzésből melyet
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a Vezérfonalból idéztünk — lát juk, hogy Nánay Béláné igen logikusan a tanuló 
és tanító együttes munkájára számít. Lehetővé teszi ezt az együttes munkát 
a feladatok bőséges száma, melyekben a tanító kedve szerint válogathat 
s az a lehetőség, hogy a tanító a helyi viszonyokhoz alkalmazza a példákat.

Nánay Béláné tudatosan szerkeszti meg a megoldásra váró kérdéseket, 
s ő, mint á műhely falai mögött meghúzódó mester, maguknak a feladatoknak 
tulajdonítja azt az erőt, hogy munkába szólítsák a gondolkodást, az okokat 
és összefüggéseket kereső tevékenységet. Ebben a tevékenységben a beszélő 
kéz — a homok és agyagépítő munkával, rajzzal, faragással stb. — segítő
társa lesz a gondolatnak.

Nánayné szerényen kísérletnek nevezi azt a módszert, mely a nyugvó 
állapot leírása helyett a a magyar föld, Európa s a többi földrész életét eleve
níti meg. A kísérlet szó csak a régi tanítási módhoz viszonyítva jogos : évtize
dekkel ezelőtt még a térkép, mutatópálca, talán évente egy-két térképlemáso
lás s egy nagy név- és számhalmaz ,,beemlézése“ jelentette a földrajztanítás 
kereteit és sivár menetét. Ma már szerencsére csak mint ködbevesző jelenségre 
gondolunk erre a letűnt módszerre. Nánay Béláné földrajzi pedagógiájában 
nyoma sincs a régi egyhangúságnak. Az ő földrajzában benne van az emberi 
munka, művészet, költészet, nyelvjárás, a múlt ismerete s a jobb jövő cél
kitűzése. Érezteti, hogy Róma nem egy nap alatt épült, és sok emberi verejték 
kellett hozzá, míg a kiskunsági terméketlen homokot,termékeny gyümölcsös
kertté alakították. A földrajzi viszonyok nem változatlan tények, a tudatos 
és tervszerű munka formáló erejét is éreztetni kell tehát a tanulási folyamat
nak, és Nánay Bélánénak az a főérdeme, hogy módszerében magát az élő és fej
lődő életet teszi az együttes munka központjává. Az ilyen munka minden 
buzdító szónál jobban megszeretteti az édes anyaföldet, s egyben felkelt i a 
felelősségérzetet is, mely arra int, hogy dolgozni kell szülőföldünkért, s munkás 
szeretettel szépítsük, javítsuk azt.

Számadatok nem hiányoznak Nánayné könyvéből, de ezek sohasem fölös
legesek, mert összehasonlításra, grafikonok készítésére adnak alkalmat, s vég
eredményben a valóság megismerésére.

A képek összeválogatása ■— Drahos István találó rajzaiból ■— logikus 
és tervszerű, mert nemcsak a tájrajzra van tekintettel, mint a régi pedagógia, 
de a munkás élet jeleneteire is. Nánay Béláné nemcsak azáltal teszi élővé 
a földrajzi ismeretszerzést, hogy azt a tanító és növendék kollektív munkájává 
teszi, de a szociális szempontok hangsúlyozása által is. Aki megismeri az össze
függést a föld termékenysége, a békés állapot, ipar és a népsűrűség közt, a jó 
és rossz lakásviszonyokat, az ipar és kereskedelem fontosságát, a mintagazda
ságok átalakító erejét, az nem holt tudományt tanult, de magába az élő, fej
lődő életbe nőtt bele ismeretszerzésével.

A magyar földön más nemzetiségek is laknak, sokszor közös sorsban 
a magyar néppel: ezt a gyermeknek szintén a földrajzból kell megtanulnia. 
Azt a tónust, mellyel Nánayné e kérdés fonalát vezeti, az igazi református 
keresztyén szellem szövi át, s a református szellem a legjobb értelemben 
annyiban is jellemzi munkáját, hogy jogos öntudattal mutat rá a református 
szellem pozitív alkotásaira : Bethesda, Kálvineumok, Gyermektelepek stb. 
Ám ez az öntudat sohasem sodor a fennhéjázás felé, inkább a belső vizsgáló
dások, a „mindenek megpróbálása“ , tehát az igazi szellemi magaslatok felé 
lendíti a tanulót.

Ugyanilyen logikus eszmemenet és szociális tapintat jellemzi Európa 
s a többi kontinensek rajzát is. Mindenütt a földterület genealógiáját, külső, 
belső gazdagságát, földművelését, iparát, munkaviszonyait mutatja be az 
élő élet egységében. A közölt képek a legnagyobb változatosságról tanús
kodnak.

Nemcsak népviseleteket és sajátos népszokásokat (grönlandi posta, eszki-'* 
mók viselete) a technika csodáit (Newyorki felhőkarcolók, San-Francisko 
repülőgépről), hanem a hegyek keletkezését is (gyűrődés, törés, vetődés) 
a Vezúv kitörését, a levegő tüneményeit, a Föld növényöveit is bemutatja,
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szóval Nánayné könyvei szintetikus világképet adnak, melynek megismerése 
után tanulóink öntudatosan megérthetik, hogy a mi hazánk, Magyarország is 
értékes része a világmindenségnek. Nánay Béláné könyvei nagy szolgálatot 
tesznek az igazi népművelésnek, segítenek megnevelni azt a magyar típust, 
amelyik tisztában van azzal, mit köszönhet szülőföldjének, de azzal is : mit és 
mennyit kell neki hazájáért dolgoznia.

Budapest. Dr. Kemény Gábor.
A vegytan tanítása. írta : Loczka Alajos. A m. kir. vallás- és közoktatás

ügyi minisztérium támogatásával. Kiadja az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület. Budapest, 1939. 8°, 111. 1. Ára 5 P.

Szerzőnk munkája a „Pedagógiai Szakkönyvek" (szerk. : Dékány István 
egyetemi tanár. Megrendelhető : Országos Középiskolai Tanáregyesületnél, 
Budapest, VIII., Csepreghy-u. 4. sz.) sorozatában a 7. kötet. Ma már nem 
kell hosszasabban írni a vegytantanítás szükséges volta érdekében. Nem a 
hasznossági szempontokra gondolunk, hanem a lelki előnyökre. Aligha van 
helyesen gondolkodó ember, jó orvos, mérnök, felfedező, vagy akár lélek
búvár és bölcs gondolkodó, akinek nincs gyakorlata abban, miként kell egy- 
egy feladatot úgy megoldani, hogy a legkisebb erőkifejtéssel a legjobb ered
ményhez jusson. Meg kell azt tanulni, mint lehet az anyagból eszméket hor
dozó eszközöket csiholni, az eszméket anyagi valósággá varázsolni, miképpen 
lehet egy-egy gondolatláncolatot tovább fűzni a nélkül, hogy mellékutakra 
tévednénk.

Erre való készséget ad a vegytan ; segít a gyakorlatias észjárás megszer
zésében. Érdeklődést kelt az anyagi világ jelenségei iránt. Feltárja az egyén 
és társadalmi é.etet, elősegíti a pontos megfigyelés gyakorlását, a helyes 
bírálati szellemet. Szabatos kifejezésmódra szoktatja a tanulókat. Erősíti az 
akaratot, fejleszti az érzelmi világképet, és a hazafias nevelést is elősegíti

Maga a tartalomjegyzék szemléletesen mutatja a mű jelentőségét. Végig
vezet bennünket a vegytan tanításának célján, a tanítás anyagának kiszeme
lésén. Ezt követi a tanítás módszere, benne sorban következnek : a tanítás 
módszere általában, előadási kísérletezés, szemléltetés, munkáltató tanítás, 
üzemek látogatása, a tanulók önképzése, vegytani gyakorlatok.. A sort be
zárja a vegytan kapcsolata a többi tárgygyal (koncentráció), a tanár tovább
képzése és a megfelelő irodalom felsorolása. Nem panaszkodhatnak fiatal 
kartársaink, hogy nem áll rendelkezésükre megfelelő vezető és irányító munka, 
amikor kikerülnek az iskolából.

Szerzőnket pedagógiai és tudományos munkássága, gyakorlatias érzéke, 
áttekintőképessége, elsősorban azonban a tárgy iránti szeretete kiválóan 
alkalmassá tették a feladat megoldására és a vezetés szempontjainak kijelö
lésére.

Világosan látjuk, hogy a kultúra eszményeket megvalósító tevékenység, 
mégpedig az egyénnek személyes öntevékenysége. A kultúrát nem lehet 
passzíve örökölni, mint a bőr színét stb., hanem mindenkinek cselekvőleg 
kell résztvennie annak megszerzésében. A komoly, szívós, fegyelmezett mun
kára való nevelésnek egyik legszebb tantárgya a vegytan, ahol a folytonos 
haladás, feltalálás örökké munkára készteti az embert. Ez csillog ki Loczka 
Alajos munkájából, és az emberré nevelésnek ez az egyik legszebb fejezete.

Budapesti Dr. Horváth Károly.

Nénié)li Sámuel : A soproni evangélikus líceum küzdelme a nyilvánossági 
jogért a Bach-korszakbaii.

A soproni evangélikus líceum 1938—39. tanévi Évkönyvében a búcsúzó 
igazgató levéltári kutatások alapján megvilágítja azt a szívós küzdelmet, 
melyet az ősi líceum fenntartósága a Bach-korszakban az iskola nyilvános- 
sági jogáért folytatott. Megismerteti az olvasót az önkényuralom vezető 
férfiaival és azokkal a lépésekkel, amelyeknek a célja ősi alkotmányunk 
eltörlése és a magyar nemzetiség kiirtása volt.

Az országos veszedelemmel a protestáns egyházi és iskolai önkormány
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zat vette fel a harcot, s Thun gróf e kis sziklán zúzta össze magát. A harcot 
Haynau 1850. II. 10-i rendelete indította meg. Egy Mária Dorottya is siker
telenül harcolt ellene. Egyidőben a protestáns iskolákat Thun gr. Entwurf-ja 
akarta megsemmisíteni. Az Entwurf pedagógiája és didaktikája ellen nem 
lett volna kifogás — a protestánsok mindig a haladás emberei voltak —, de 
az aut nómiát nem voltak hajlandók feláldozni. A soproni konvent nyilván 
nem látta először tisztán a helyzetet. Mikor azonban Kolbenheyer Mór bátor 
előterjesztése felnyitotta a szemeit, inkább eltűrte, hogy 1851—54-ig magán
iskola legyen az ősi líceum, de az autonómiához ragaszkodott. A soproni 
konventtől a dunántúli egyházkerület vette át az intézetet. A legnagyobb 
anyagi áldozattal felállították a 8 osztályú, 12 tanárral működő iskolát, s 
így nyitották meg 1853 őszén. A nyilvánossági jogért azonban a nyelvi kér
désben a kerület is kénytelen volt engedményt tenni, különben kockáztatta 
volna az elért eredményt. így a nyilvánossági jogot 1855. III. 23-án meg
adta a kormány. A dolgozat utal több protestáns iskolára is, ezek küzdelmé
nek rajza bizonyára következni fog. A munka kezdettől végig lebilincselően 
érdekes és tanulságos olvasmány.

Egyetlen mondatra volna csak észrevételem. A 13. lapon azt mondja a 
szerző, hogy a kormány ,,az 1851-—52-i tanév elején az összes protestáns 
iskolák nyilvánossági jogát megvonta“ . A következő mondatban név szerint 
is megemlíti, hogy a sárszentlőrinci evangélikus algimnázium is magániskolává 
lett. E sorok írója nem tud belepillantani a Ko. Lt. 5231. II. 1010 ab. 1851 
augusztus 5. jelzetű eredeti forrásba. Gyalog István azonban, a lőrinci evan
gélikus algimnázium gondos történetírója, nem tud erről a nagyfontosságú 
adatról. Feltűnő, hogy sem az 1851., sem az 1853. évi esperességi gyűlés nem 
emlékezik meg erről a rendeletről. 1853 őszétől szünetel már az iskola, 
mikor az 1857. évi június 18-án Gyönkön tartott esperességi gyű
lésen felolvasták ,,a soproni cs. kir. Helyt. 15,082. sz. a. Júl. 20. 1856. kelt 
rendelet, melly szerint a Sz. Lőrinczi Esp. Tanoda a nyilvános tanintézetek 
sorából kitöröltetik“ . Vájjon hol késhetett eddig a rendelet? ,,A gyűlés öröm
mel venné — mondja ajk. v. 41. pontja — ha a kerület szárnyai alá venné a 
lőrinczi iskolát, mint másod algimnáziumot“ , de 1857 őszén önállóan is meg
nyitja két, majd három tanárral, a kormányzóhatalom pedig nem támaszt 
vele szemben követeléseket. Miért? Erre a kérdésre ma még nem tudunk 
biztos feleletet adni. A fentiekre vonatkozólag azonban talán világosságot 
tud deríteni a soproni konvent levéltára. Ott bizonyára megvannak azok a 
kerületi jegyzőkönyvek is, amelyeknek a közlését akkor eltiltották.

Bonyhád. Hajas Béla.
Tóth Béla : Debrecen. Városismertető könyv. Debrecen, 1939. Szerző 

kiadása. 72 1. Ära 1 P.
Gyakran tapasztaljuk a paradoxon igazságát: Környezetünkről tudunk 

legkevesebbet. A szülőföld ismerete a legújabb utasítások szerint végre méltó 
helyet kapott a föld- és néprajz tanításában, de a táj és nép szellemi kapcsola
tainak, a kulturális táj szemléletnek még nyomát is alig találni tanításunkban. 
A környezet nagyszerű nevelő erejét kevesen használják ki tervszerűen és 
tudatosan. Pedig mily könnyen és gyorsan fog fel a tanuló mindent, ami 
környezetére vonatkozó érdekesség és hagyomány! Ezt élő tudásnak érzi 
tanár és tanítvány, nem az emlékezet terhének.

Kevés magyar városnak van olyan gazdag múltja és olyan fontos műve
lődéstörténeti szerepe, mint Debrecennek. Ezért e város emlékeinek, kultúrá
jának ismerete nem helyi nevezetesség, idegenforgalmi tudnivaló, hanem az 
egész református magyarság számára is közérdekű és általános jelentőségű.

Éppen ezért nagyon hasznos könyv Tóth Béla kis munkája, mely a Tiszán
túli Református Egyházkerület sajtó-alapjának támogatásával a napokban 
jelent meg. Helyrajzi alapon kitűnő ismerettárat ad nemcsak az idegen, 
hanem a tanár és diák kezébe. Megismertet a város régi és új kulturális emlé
keivel, alkotásaival, egyházi és tudományos intézményeivel. Nem lép föl 
a monográfia magas igényével, történeti vonatkozásokat csak a legtakaréko
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sabban nyújt. Nem zsúfolja az adatokat, mint a száraz és tudákos vezetők, 
hanem józan mértékkel csak annyit ad, amennyit a köztudatban meg lehet 
és meg kell tartani. Stílusa tárgyilagos minden elvontságtól, fontoskodástól 
mentes, könnyed, egyszerű. Szellemes találó megjegyzései biztos ízlésre és 
ítéletre vallanak. Sehol sem esik a lokálpatriotizmus rövidlátásába és fellen- 
gősségébe, friss és közvetlen marad mindenütt a nélkül, hogy az utinoteszek 
fecsegésébe esnék.

A könyv rendszerességével, ügyes, rövid fejezeteivel jó áttekintést ad 
a Kollégium és a többi iskolák értékeiről, szakszerű művészeti leírást ad a 
templomokról, szobrokról, az Egyetemről, a Déri Múzeum kincseiről, a teme
tőkről, végül hangulatos képet fest a Hortobágyról. Kár, hogy a debreceni 
séták gazdag irodalomtörténeti, történeti és művészi látnivalóiról keveset 
mond. A képek száma is kevés.

Bő anyaga kiválogatásában tisztán kulturális érdek vezeti : a régebbi 
ismertetők reklám-ízének itt nyoma sincs. A föld- és néprajz tanítása szem
pontjából sajnálni lehet a földrajzi, gazdasági és szociográfiai ismertetés 
hiányát, de éppen ezen könyv helyes beosztása és módszere nyújthat jó pél
dát majd illetékes szakembernek e tárgykör hasonló népszerű feldolgozására. 
E szépen megírt kis kalauz régi hiányt pótol, s teljesebb, világosabb képet 
ad, mint a sok részletmunka, elavult összefoglalás és ismertető.

Minden olvasót meggyőz arról, hogy Debrecen különös drága értéket 
jelent a magyar városok koszorújában : nemesi magyar polgári hagyományt, 
történelmi levegőt, hamisítatlan magyar jelleget, egészen eredeti kulturális 
miliőt. Ezen értékek megbecsülésére neveini a mai magyar nevelő legszebb 
feladata. M. P.

Barankay Lajos dr.: A szakuevelés elméletének alakulása. (Az általános 
és hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme.) Dunántúl Pécsi Egyetemi 
Könyvkiadó és Nyomda Rt. Pécs, 1939. 212 o. Ára : 4 P.

Á szakoktatással kapcsolatos gyakorlati jellegű és érdekű kérdések fel
dolgozásában irodalmunk elég gazdagnak mondható, de olyan rendszeres 
munka, amely a szakoktatásban rejlő nevelőerők tényezőit filozófiai szempont
ból vizsgálná és értékelné, nálunk még nem jelent meg. Annál több ily irányú 
munka látott napvilágot a külföldi szakirodalomban. Ennek tükrében mutatja 
meg Barankay Lajos könyve a szaknevelés elméletének alakulását, világítja 
meg ama kérdés köré fonódó gondolatok fejlődéstörténetét, hogy van-e, és 
milyen a hivatásszerű műveltségnek a nevelő ereje? A szerző nem akar fele
letet adni erre a kérdésre. Egyszerűen kaput tár az érdeklődők előtt, s a gondos 
vezető tervszerűségével elkalauzol azoknak az elgondolásaihoz, akik meg
kísérelték, hogy keressék a feleletet.

A könyv a bevezetésen kívül két főrészre tagolódik. A bevezetésben a 
szaknevelés szűkebb- és tágabbkörű jelentéséről van szó. Az első részben a 
szerző azokat az előkészítő mozzanatokat keresi, amelyek kedvező feltétele
ket teremtettek a szaknevelés gondolata számára. Ezek közül legdöntőbb 
hatásúnak a munka- és hivatásethos, valamint az utilitáris szempontok igaz
ságainak felismerését minősíti.

Az induktív jellegű megalapozás után a II. rész a szaknevelés elméleté
nek fejlődésirányait ismerteti. A felosztás elve annak az aránynak és jelentő
ségnek fokozatos növekedése, amelyet a hivatásra-ncvelés gondolata az álta
lános nevelés eszméjével való szintézisében felmutat. Először azokat az elmé
leteket, alkalmi nézetnyilvánításokat ismerteti a szerző, amelyekben a szak
nevelés gondolata az egyetemes nevelés függvényeként jelenik meg. (Fichte, 
Herbart felfogása ; Schleiermacher, P. Natorp és a szaknevelés gondolata ;
W. Rein negativ, Foerster pozitív jellegű elmélete.) Majd azokat az elmélete
ket ismerjük meg, amelyek a szakszerű és az egyetemes nevelés azonos ará
nyú és jogú szintézisét tárják elénk. (Paulsen felfogása az egyetemes és teljes 
nevelésről; Aug. Stadler célegyenjogúság elmélete ; P. Háberlin rendeltetés 
elmélete; a szaknevelés helye Spranger elméletében.) Külön szakaszban 
részletes kifejtést és méltatást kap G. Kerschensteiner hivatás-elmélete,
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amelyben a szaknevelés gondolata már határozottan középponti jelleget 
nyer. Végül áttekinthető képet kapunk arról a szellemi mozgalomról, amelyet 
Kerschensteiner elmélete a részben helyeslő, részben ellentétes megnyilat
kozások formájában kiváltott. (E. Barschak, Th. Litt, H. Freyer, M. Scheler— 
S. Hessen, J. Dewey, H. Sandig, J . Schult, H. Nohl, H. Freyert.)

A nagy részlettanulmányokról tanúskodó, logikus rendszerű és kiválóan 
tiszta, művészi szaknyelven írt könyv igen időszerű. A mai viszonyok közt 
kevés olyan probléma van, amely annyira belevágna az egyén és közösség 
életalakításába, mint ennek a tanulságos műnek alapproblémája.

Nagykörös. Nánási Miklós.

A Protestáns Tanügyi Szemlének 1939 decemberi (XIII. évf. 12. szám) 
számában fenti cím alatt egy cikkem jelent meg, melyben a líceumi iskolatípus 
tankönyv-nehézségeiről, közelebbről az ének, de különösen a zeneoktatás 
tankönyvei körül most uralkodó visszás helyzetről számolok be, kérvén az illeté
kes hatóságot, hogy megfelelő^ongora-iskola kiválasztásánál adjon szabadkezet 
a szaktanároknak, hogy azok a mai pedagógiai követelményeknek megfelelő 
korszerű hangszeriskolát használhassanak a kötelezőleg elrendelt Kosáry-féle 
zongora-, illetve harmoniumiskolával szemben. Jól értesült köröktől múltkori 
cikkemre a következő információt kaptam : A Kosáry-féle zongoraiskolát 
csak az 1938—39. iskolai évre rendelték el a líceumok számára, s csak vélet
lenül maradt benn a tankönyvjegyzékben az idei évre is, miután nevezett 
zongoraiskola újabb átdolgozása még nem készült el. Mindenesetre — ha ezeket 
tudom — nem írtam volna meg a múltkori cikket, hiszen meg kellett volna 
várni az új hangszeriskolát. Dehát honnan tudhatták volna ezt az érdekelt 
szaktanárok? Tény ellenben az, hogy az 1938—39. iskolai évre nem jött 
hozzánk olyan rendelet, mely a Kosáry-féle hangszeriskolát rendelte volna el, 
tehát nem is használtuk. Annál inkább meglepő volt — s ez váltotta ki a múlt
kori cikk panaszkodó hangját —, hogy ezen iskolai év elején, tehát 1939—40-re 
jött szigorú rendelet, mely szerint csak a tankönyvjegyzékben felvett tan
könyveket lehet és szabad használni, tehát csak a Kosáry-féle hangszeriskolát. 
Őszinte kíváncsisággal, s köteles jóreménységgel várjuk az átdolgozott új 
hangszeriskolát. Azonban az lenne tiszteletteljes kérésünk a kérdéses zongora- 
iskola Szerzőjéhez : ne dolgozza át a régit, hanem írjon helyette újat, így 
bizonyosan több reménység lesz rá, hogy az megfelel a mai zongorapedagógia 
kívánalmainak.

Nyíregyháza. Vikár Sándor.
Beszámoló a középiskolai tanárok táj- és népkutalő vezetőképző tan

folyamáról. Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre tett szert a magyar
ság kutató munka. Egyre erősebb lett a vágy a fiatalságban, hogy megismerje 
a magyar földet és annak népét, megismerje a magyar falut, a falu-társadal
mat ; továbbá rámutasson az illetékesek előtt a mai magyar élet sebeire, 
a nemzet fennmaradása szempontjából-sürgetően fontos feladatok megoldá
sára. De érezve és tudva azt is, hogy — noha a nemzetközi, európai magas mű
veltség hordozója a nemes osztály volt — a magyarság nemzetmegtartó hagyo
mányainak őre és hordozója a parasztság, a nép volt, tanulmányozni kezdték, 
hogy mi volt az a szellemi tartalék, ami idegen elnyomás, háborúk viszontag
ságai közben erőt adott a népnek, egyszóval mi tehát a népi kultúra, mik 
a néphagyományok. Tudományos intézetek, az egyetemekről kikerült fiatal 
kutatók halkan és szerényen hozzáfogtak a munkához, a nép gazdasági és 
szellemi kultúrájának búvárlásához. Így a szegedi fiatalok, a sárospataki 
teológusok Üjszászy Kálmán vezetésével, a Pázmány Péter Tudomány-
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egyetem Néprajzi Intézete Győrffy István vezetésével, a Közgazdasági Egye
tem Földrajzi Intézete gróf Teleki Pál irányításával, a Tisza István Tudomány- 
egyetem Magyar Nyelvkutató Intézete Csűry Bálint vezetésével. Másfelől 
pedig az rt. n." szociológusok hangos szóval, az adatok kiélezésével a közvéle
mény elé tárták a magyar nép valóban égető sebeit, a magyar földkérdést; 
az egyke problémáját, a magyarság dunántúli térvesztését stb.

A jószándék azonban nem pótolhatta a módszeres kutatást és tudomá
nyos lelkiismeretességet, és így az ú. n. falukutató könyvek, ha nagy feltűnést 
és általános érdeklődést keltettek is, és a legszélesebb rétegekben is elterjed
tek, úgyhogy az illetékes köröknek is komolyan kellett foglalkozniok e kérdés
sel, a fent vázolt okok miatt mégsem adtak hű képet. Az adatok erős kiszine- 
zése jó propagandának, de mégsem lehet ezek egyoldalú beállításával pontos 
helyzetképet adni, hogy a bajok ezek alapján orvosoltassanak. A tudományos 
intézetek alapos, de aránylag szűk körre kiterjedő kutató munkája pedig 
anyagi támogatás híján és szervezetlenül nagyon lassan haladt előre. E szem
pontok figyelembevétele érlelte meg megboldogult Győrffy Istvánban és gróf 
Teleki Pálban azt az elhatározást, hogy e munkát az egész országban meg 
kell indítani, de alaposan képzett, lelkiismeretes és politikai pártok szolgála
tában nem álló fiatal magyar kutatókkal. Ilyen kutatókat kell tehát nevelni 
E célból már a múlt tanév folyamán összegyűjtötte Győrffy István a budapesti 
tudományos intézetek fiatal kutatóit a magyar néprajz, földrajz, történe
lem, társadalomtan búvárait, továbbá jogászokat, orvosokat, mérnököket, 
lelkészeket, stb. Érintkezésbe lépett a vidéki intézetekkel és tudományos 
munkásságot folytató gimnáziumi tanárokkal is. A nyár folyamán pedig Kis
kunhalason táborba gyűjtötte össze őket. Mintegy negyven fiatalember 
gyűlt össze és végzett munkát a Kiskunság e fontos helyén. Győrffy célja 
az volt, hogy a különböző szakkörökben dolgozó fiatal kutatók egymást meg
ismerjék, gondolataikat.kicserélgessék, egymástól tanuljanak. A tábor részt
vevői reggel héttől este hétig gyűjtő munkát végeztek, este pedig összejöttek 
és a napi munkát beszélték meg és előadásokat hallgattak. A halasi táborban is 
kitűnt, hogy a táj- és népkutatóintézet nem szakműveltséget ad. az az egye
tem tudományos intézeteinek tudományos dolga, hanem globális áttekintést 
nyújt a magyar táj- és népkutatás problémáiról, hogy a kutatók a maguk szűkre 
szabott kutatási területén is lássák a nagy egészet, ami az ő közös munkájuk
ból fog majd megszületni. Győrffy szavaival élve az a célja a kutatók ilyen 
irányú képzésének, ..hogy— a tájban és a nép között kutatva a maga szöve
vényességében lássák és ismerjék meg a problémákat és az életet, hogy ne 
ítéljenek könnyelműen, felületesen és egyoldalúan. Különös súlyt helyezünk 
arra — mondja tovább Győrffy, hogy a nép életét ne romantikus szemmel 
nézzék, hanem tapasztalatilag is éljék, és saját tapasztalataik alapján ismerjék 
meg és értékeljék a nemzetfenntartó társadalmi réteget, a parasztságot“ .

A falukutató munka nagy jelentőségénél fogva hatással van a középisko
lák érettebb ifjaira is. Ezek is résztvettek néha a munkában, de kellő irányí
tás és szervezettség híján e munkák különböző vágányokon haladtak és sok
szor nem kívánt eredményre vezettek. Ezért kötelessége az iskolának, hogy az 
ifjúságnak a kor szelleme által diktált érdeklődését felkarolja, és maga vezesse 
az ifjúságát a helyes irányban, a helyes csapásokon. Hogy a tanárok ezt a fel
adatot elvégezhessék, megboldogult Győrffy István kezdeményezésére gróf 
Teleki Pál miniszterelnök a kultuszminiszterrel egyetértve három tankerület 
(budapestkörnyéki, szombathelyi, debreceni) gimnáziumi tanárainak számára 
vezetoképzőtanfolyamot rendezett.

Teleki Pál gróf miniszterelnök nagyfokú elfoglaltsága folytán, a tan
folyam vezetője, dr. Kádár László egyetemi tanár ismertette a tanfolyam 
célját. A tanfolyam megrendezőinek alapelve az, hogy az iskolának az életre 
kell nevelnie és a magyar iskolának ezenfelül a sajátos magyar életre. Az 
egyes előadások megismertettek bennünket a népgazdálkodással (Tálasi 
István, Horváth Sándor), a falu közgazdasági kérdéseivel (Karsay Gyula), 
a nép társadalmi életének problémáival (Mády Zoltán, Hilscher Rezső), a népi
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építkezéssel (Vargha László), a népi háziiparral (Gönyet Sándor), a népzenével 
(Kodály Zoltán), a nép nyelvével (Bakó Elemér), költészetével (Ortutay 
Gyula), művészetével (Visky Károly), családi életével (Beczkóyné Révész 
Ágnes), a nép egészségügyével (Nyáry András), a magyar tájkutatás problé
máival (Kádár László). Hallottunk előadást a népművelésről (Antalfia Antal), 
két előadást pedig a táj- és népkutatás módjairól és lehetőségeiről a közép
iskolában (Tálasi István és Kemenes Illés). Az előadások általában az illető 
tudományszak problémáit tárgyalták. Azután arra tértek ki, hogy mit lehet 
ebből adni a középiskolában a tanórákon, és hogy milyen feladat megoldását 
kell kitűzni a táj- és népkutatást vezető tanárnak, az ifjúsági egyesületekben. 
A legtöbb előadásból az derül ki, hogy tantervűnk mai kerete vajmi kevés 
lehetőséget nyújt a magyar táj- és népismeretnek. A sajátos magyar életre 
nevelés szempontjából pedig ezek tanítása múlhatatlanul szükséges. Az elő
adásokat délelőtt tartották, délután kirándulásokat tettünk. Megtekintettük 
szakszerű vezetéssel a Néprajzi Múzeumot, továbbá a Közegészségügyi 
Intézetet, az újpesti Szociálpolitikai Intézetet, a Hangya telepeit, megnéztünk 
egy nyomortanyát Üjpesten. Kirándulást tett a tanfolyam hallgatósága 
Fótra, Budaörsre, Tardosra és Martonvásárra.

A tanfolyam kísérlet volt. A tapasztalatok alapján a jövőben megren
dezik ezt a többi tankerületek gimnáziumai és más középfokú tanintézetei 
számára. A cél az, hogy a tanfolyamokat állandósítva, egy-egy iskola több 
tanára vegyen részt rajta. Ezek vannak hivatva arra, hogy iskolájukban a 
táj- és népismeret elemeivel és a kutatási módszer legegyszerűbb módjaival 
megismertessék az ifjúságot.

Miben áll tehát ez a munka? Mint az iskoláknak megküldött kultusz
minisztériumi tájékoztató mondja, a cél nem tudományos, hanem pedagógiai. 
„A táj- és népkutató munka a középiskolában az állampolgári nevelés szol
gálatában áll. A célja nem a nép közötti felelőtlen izgatás, vagy többé- 
kevésbbé alapos, újságcikkízű könyvek, meg röpiratok gyártása, hanem az. 
hogy a diákságot már zsenge korában megismertesse az élet ezernyi küz
delmeivel a magyar földdel és a magyar néppel közvetlen szemlélet és érint
kezés ú tján ... Megismerteti a tanulókkal a magyar nép értékeit és erényeit, 
nemkülönben fogyatékosságait és szükségleteit, s ezzel megszeretteti és meg- 
becsülteti velük a népet, ami arra vezet, hogy férfivá serdülve, a népi erénye
ket és értékeket a nemzet érdekében kamatoztatni is fogják. Éppen így meg
ismerteti a magyar földet és tájat, amelyben a magyar nép élete gyökerezik, 
s aminek okos kihasználása biztosítja a nemzet boldogulását.“  A cél ideális, 
de gyakorlatilag kivihető. Jórészt falusi származású ifjaink már hazulról is 
hoznak ismereteket a nép életére, nyelvére, műveltségére vonatkozólag.

Ezeket csak rendszerbe kell foglalni, és így teljes mértékben kiaknázva a 
bennük rejlő nemzetnevelő hatást, ifjúságunkat az európai küldetésű magyar 
sors vállalására új fegyverekkel vértezzük fel.

Debrecen. Dr. Végh József.
III  11 D E T  .VIÉ NY

a legközelebbi vallásiam vizsgára vonatkozólag.
A tiszántúli református egyházkerület Püspökének, mint a Vallástanár- 

képesítő Bizottság elnökének megbízásából tudatom a vallástanári vizsgálat 
után érdeklődőkkel az alábbiakat:

a) A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgálat Debrecenben, 1940 
február hó 26., 28. és következő napjain fog tartatni, és pedig a zárthelyi 
írásbeli vizsga február hó 26-án d. e. 9 órakor, a Kollégium kistanácstermé
ben, a próbatanítás február 28-án, szükség esetén 29-én d. e. a református 
gimnáziumban (illetve amennyiben női jelentkező is lesz, a Dóczi-intézet 
leánygimnáziumában), a tanterv szerinti vallástanítási órán ; a szóbeli vizs
gálat február 28-án, szükség esetén február 29-én a Kollégium kistanács
termében d. u. 3 órai kezdettel lesz.

b) A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató iránt a vizsgálat előadójához 
(Dr. Gsikesz Sándor egyetemi professzor, Debrecen, Kollégium) kell fordulni.



c) A vizsgálat iránti kérvény a tájékoztatóban megjelölt mellékletekkel 
együtt a tiszántúli református egyházkerület Püspökéhez címezve 1940 
január hó 20-ig küldendő be Debrecenbe. A kérvényhez mellékelni kell a 
feladóvevényt, amely szerint a jelölt a 60 P vizsgálati díjat és a 6 P bizonyít
ványdíjat a tiszántúli református egyházkerület pénztárába (Debrecen, 
Koliégium), az összeg rendeltetésének megjelölésével beküldötte. A díjak 
befizetése nélkül az Egyetemes Konvent 126—1932. sz. határozata értelmé
ben senki vizsgálatra nem bocsátható.

d) A vizsgálatra állani kívánó jelöltek közöljék pontos címüket is, hogy 
a próbatanítás tárgya velük 1940 január hó 30-ig közölhető legyen ; viszont 
a jelöltek tartoznak'a kidolgozott próbatanítást három gépírásos példányban, 
mindhárom külön-külön félkemény (karton) fedélben 1940 február hó 10-én 
déli 12 óráig ajánlott levélben a vizsgálat előadójához megküldeni.

e) A vizsgálatra állani szándékozók személyesen jelentkezzenek 1940 
február hó 26-án reggel %9 (fél kilenc) órakor a Kollégium kistanácstermében 
a vizsgálat előadójánál, aki a részletes vizsgabeosztást közölni fogja a jelöl
tekkel.

f) A jelölteknek előre gondoskodhatás céljából emlékezetébe hozzuk, hogy 
az oklevélre az újabb bélyegilletéki szabályzat értelmében 10 P-s okmány
bélyeg ragasztandó, amit a jelentkezés alkalmával mindenki beadni tartozik.

Debrecen, 1939 december 5. Elnöki megbízásból:
Dr. Csikesz Sándor.

Pályázat.

Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága pályáza
tot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából a folyó 
1939—40. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyamodhatnak mind
azon református középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tanító- és 
tanítónőképzőintézet, fiú- és leánygimnázium) alkalmazott tanárok bármely 
közép- és felsőfokú iskolában tanuló, legalább általános jó osztályzatú vagy 
legalább 12 óra jó kollokviummal rendelkező gyermekei, amely intézetek a 
TGyNA-ra a tanulóktól szedett díjakat 1940 január 1-ig az egyesület pénztá
rába beküldötték.

A befizetés elmulasztása az intézet tanárai gyermekeinek a segélyből 
való kizárását vonja maga után.

A folyamodványok tekintettel az Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlésé
nek a szokottnál korábbi időpontra kitűzésére már 1940 február 7-éig bekülden
dők a Tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, Református gimnázium). 
A folyamodáshoz szükséges nyomtatványok Jakucs István pénztárosnál 
(Debrecen, Református Kollégium) kaphatók.
J 4j- Az ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természetesen nevelési segélyben 
nem részesülhetnek, azonban ők is tartoznak szintén lehetőleg február 7-éig 
I. félévi tanulmányi előmenetelüket hitelesen az igazgatóság által hitelesített 
másolattal igazolni, mert a nélkül a II. félévi ösztöndíjat nem kapják meg. 
Egyetemi hallgatók azt is igazoltassák, hogy a II. félévre beiratkoztak, es 
hogy más alapból 100 P-nyi vagy ennél nagyobb ösztöndíjban nem része
sülnek.

Debrecen, 1940 január hó. Az Orsz. Református Tanáregyesület
Elnöksége.

NB. Ez a pályázat máshol nem jelenik meg, tehát a kartársak legyenek 
szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre felhívni. Azon intézetek taná
rainak gyermekei, ahonnan a díjakat nem küldték be — az alapszabályok 
22. §-a értelmében — jótéteményre nem számíthatnak, éppen ezért kérem azt 
a néhány intézetet, ahonnan a díjak december 31-ig nem érkeztek be, sürgősen 
méltóztassanak a beküldésről intézkedni, hogy a nevelési segélyre való fel
vételnél ez a tény akadályul ne szolgáljon. Végezetül az érdekelt kartársaknak 
szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati nyomtatvány pontos kitöltését, mert 
a központi igazgatóság kimondotta, hogy ezentúl a hiányosan kitöltött 
kérvényeket nem veszi figyelembe.

Jakucs István, pénztáros.



A  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  M in iszter 
úr 108 .231— 1938. IX . s z .  1938 ja n u á r  
21-én  kelt re n d e le té v e l a  sz a b v á n y o s íto t t  
fü ze tek  k ö te le z ő  h a s z n á la t á t  1939 s z e p 
tem b er 1-i h a tá lly a l  a  k ö z é p is k o lá k b a n  
e lren d e lte .

A  s z a b v á n y o s í to t t  i s k o la i  fü z e te k e t 
D e b re c e n  sz . kir. v á r o s  é s  a  T isz á n tú li  
re fo rm á tu s  e g y h á z k e r ü le t  k ö n y v n y o m d a 
v á l la la t a  is  g y á r t ja ,  e lő í r á s  szerin t, a  le g 
tö k é le te se b b  k iv ite lb e n , a lu l  lá th ató  g y á r 
tá s i  je g g y e l e l lá tv a .

A  k ö z e l  n é g y  é v s z á z a d o s ,  n a g y -  
m últú  v á l la la t  jó in d u la tú  t á m o g a tá s á r a  
a  figy e lm et fe lh ív ju k .

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

Debrecen sz. kir. város és a  Tiszántúli rét. egyházkerület könyvnyom da-vállalata 1939— 3147



52129

XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 1940. ÉVI FEBRUÁR HÚ

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYB

FŐSZERKESZTŐ I 
Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ

FELELŐS SZERKESZTŐ I 

Dr. KUN SÁNDOR

T A R T A L O M :
Ködben. Révész I m r e .................................................................................. 45

Pótlás és magyarázat. Dr. vitéz Bessenyei L a jo s ............................. 47

Nyilatkozat. Révész I m r e ..........................................................................50

A református tanárság helyzete. Dr. Hajdú István ............................ 52

Haza i-iíwfaWm;. \

v im

DEBRECEN—BUDAPEST
KIA D Ó H IV A TA L: DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM



A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I: í*«. '
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely LafoSj dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evan0ftuÚ< T ízrő l: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos.

M E G JELEN IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ FIZ ET ÉSI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők.

KIADÓHIVATAL : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irány ítandók.

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a Nevelési 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, VII., Vilma királynő-úl 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.



ftévépz Im re: Ködben.

Leli, napló

45

. .  .Evangéliumi ébredés, munka, áldozat: ahoFeZ a három együtt 
megvan és . együtt hat a református gyülekezetben, ott van igazán 
református egyházi autonómia, mert ott van igazi református egyházi 
autarkia. Autonómia és autarkia egyházi vonatkozásban még sokkal 
szorosabban összetartozik, mint a politikában. Csak annak az egyház
nak az autonómiája nem történelmi hazugság és nem öreg gyermekek 
szánalmas játéka, amelyik egyház a Krisztus rendelte módon, az 
örök újszövetségi példaadás és minta szerint, önmaga tud gondoskodni 
minden, Istennek tetsző szükséglete betöltéséről.

E szükségletek közé, tehát az egyházi autonómia és autarkia 
lényegterületére, tartozik egyházi iskolázásunk ügye is. Kár volna 
jóslatokba bocsátkozni a magyar vallásfelekezeti iskolázás legköze
lebbi jövője és sorsa felől. Még nagyobb kár volna fölöslegesen ijé- 
dezni némely politikai irányzatoknak szélsőséges közoktatásügyi 
programmpontjaitól, amelyeket ugyan páros napokon hirdetnek 
csupán s páratlanokon megkapó következetességgel letagadnak, 
de amelyek kétségtelenül bele vannak dobva a magyar közvélemény 
bizonyos rétegeibe. Akik már 1920 előtt is gondolkoztunk, szemlélőd
tünk, küzdöttünk és szenvedtünk ebben a vonatkozásban is, joggal 
elmondhatjuk ezekre a jelenségekre a pusztai ember kemény és fölé
nyes szokásmondását: , ,Láttunk mi már karón varjút, ettünk is belőle/“ 
A keresztyén iskola mai ellenfeleinek még az emlékezete is nyomta
lanul kivész már akkorra, amikor a keresztyén iskola meg fogja 
érni Magyarországon is, egyébütt is, a maga újjászületését. Tanítás 
és nevelés nélkül az egyház nem egyház — kevésbbé fontos kérdés, 
csak templomban-é vagy templomon kívül is, fényes palotában 
vagy katakombákban tanít és nevel-é ; a lényeg az, hogy mindig 
tanítania és nevelnie kell nemcsak a mát, hanem a holnapot s a liolnap- 
utánt: nemcsak a megállapodott lelkivilági felnőtteket, hanem a gyer
mekeket és az ifjúságot is.

Egyházunk a maga iskolai birtokállományából elvileg egy leg
kisebb s talán legelesettebb állapotban lévő, osztatlan elemi nép
iskolát sein adhat fel. Kényszerből esetleg kieresztheti a kezéből át
menetileg annyi-amennyi iskoláját, de akkor sem joglemondással, mert 
amiről magunk mondunk le, annak visszaszerzése, a deákferenci 
bölcseség szerint, fölöttébb nehéz és kétséges. A magyar református 
iskola egy több övezetből álló várrendszer : ha a vár védőinek szék> 
sebb és külsőbb védelmi gyűrűket kénytelenségből fel kell is talán

1 Részlet Dr. Révész Imre püspök úrnak a Vasárnap 1939. december 
30-iki számából (368—369 lap).
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adniok, mindhalálig való elszántsággal tartoznak védeni legalább a 
legbelsőbb övezetet : a lelkész-, tanár- és tanítóképzést s annyi közép- 
és elemi iskola fenntartását, amennyi legalább e három főiskolai 
ágnak, meg a magyar református presbitereknek, diakónusoknak, 
lelkésznéknek, diakonisszáknak a succrescentiáját biztosítja.

Üj iskolatípusokkal szerintem még talán egyes helyeken indo
koltnak látszó szükséglet esetén is nagyon meggondolandó egyházunk
nak ma kísérleteznie, legalább is addig, amig a fentebb említett mini
mális szükségletnek anyagi alapjai nincsenek egészen autarkiás 
módon biztosítva. Különben is az új iskolatípusoknál nemcsak az 
a kérdés a fontos, biztosítható-é maradandólag kellő számú növendék, 
s ezáltal vagy egyéb módon az iskola anyagi önfenntartása —- hanem 
époly fontos az a kérdés is, lehetséges-é az új iskolatípusokba olyan 
tanszemélyzet beállítása, amely kellő biztosítéka annak, hogy a léte
sítendő tanintézet nemcsak cégér szerint lesz református.

Még ennél is sokkal meggondolandóbb kísérletezés azonban az, 
amellyel egyesek a magyar református közoktatásügyet nem új 
iskolatípusokkal akarják kibővíteni, hanem új elvi alapokra akarják 
helyezni. Akármilyen tiszta jóakaratból és nemes jóhiszeműségből 
eredt az a néhány hónappal ezelőtt előkelő református tanügyi 
helyről elhangzott megállapítás, hogy ,,a kálvinista iskolák és a fajiság 
alapján berendezkedő állami élet közt nincs semmiféle lényeges ellentét“ , 
meg az, hogy ,,a kálvinizmusnak a szó igazi értelmében vett egyenlősége, 
lemondással teljes és szigorúan gyakorolt puritánsága, dogmatikusan 
vallott egyetemes papsága a legkerekdedebben illeszkedik bele a totalizmus 
életfolyamatába“ — sem a jóakarat, séma jóhiszeműség nem csinál
hat a tévedésből igazságot. A református iskola a maga négyszázados 
bibliás keresztyén és történelmileg magyar nemzeti szellemével az 
egész történetünktől és lelkűnktől idegen faji államkoncepciót és az 
annak alapjául szolgáló biológiai materializmust sohasem teheti 
magáévá. És a református iskola nemcsak kerekdeden, hanem még 
szögletesen sem illeszkedhetik bele soha a totalizmus életfolyamatába, 
mert a református iskola becsületes és törhetetlen nemzet- és állam
hűségre tanít és nevel ugyan négy század óta, de amint eddig nem 
hirdetett, úgy ezután sem fog hirdetni állammítoszt és állami minden- 
hatóságot, minthogy öngyilkosság nélkül nem kerülhet ellenkezésbe 
az élő Isten tízparancsolatának elsejével: ,,Én, az Úr, vagyok a te 
Istened... ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.“

A fajiság államának és a totalizmusnak sok vonzó fátyla és ken
dőzése van. Valódi arca azonban világnézetileg csak egy : az, amelyik 
„nemzeti vallást“  követel (amelyről előbb-utóbb kiderül, hogy csak 
az atheizmus szép álneve) és a keresztyén nevelést halálra ítéli.2

2 A fascista Olaszország, amidőn a szabadkőműves uralom által szám
űzött kötelező vallástanítást visszaállította, és saját területén újból felállani 
engedte az egyházi államot, a totalizmus igen lényeges előfeltételéről mon
dott le öntudatosan — amivel egyébként, mint igen nagy politikai művé
szetre valló ténnyel, nem csökkentette, hanem fokozta a rendszer erejét a 
íatin_ géniusznak megfelelően.
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Nagyon jó volna, hogyha a magyar református közoktatásügy min
den felelős intézője és irányítója minden fokon tisztán látná e z t : 
sok keserves meglepetéstől, csalódástól, sőt megrázkódtatástól 
lennének ez által a közeljövőben megkímélve ők is, mink is. Minden 
tisztelet adassék meg azoknak, akik a ma divatos koreszmék iránt való 
önzetlen lelkesedésükben, egyházukat és annak iskoláit buzgón és 
féltőn szeretve, kapcsolatot igyekeznek teremteni ezen koreszmék 
és a magyar református iskolapolitika között — de a magyar refor
mátus iskola abban a pillanatban elvesztette létértelmét, amikor a 
mindenkori koreszméken túl elfelejti meglátni és szolgálni időfeletti 
örökségét. Kérdezem : hol lenne ma a magyar református iskola, 
hogyha kritikátlan lelkesedéssel kiszolgálta volna pl. a XVIII. század 
koreszméit és maradéktalan kerekdedséggel beleilleszkedett volna 
pl. a Mária Terézia — II. József-féle művelődéspolitikai totalizmus 
életfolyamatába?... Révész Imre.

Pótlás és magyarázat.1
Dr. Révész Imre püspök újévi üzenetében foglalkozik az Országos 

Református Tanáregyesület idei közgyűlésén elmondott elnöki 
megnyitómmal, és annak két kijelentését bírálat alá véve megálla
pítja azok téves voltát. A kritikát részint a legilletékesebb helyről 
való származása folytán, részint az ítéletmondónak rendkívül súlyos 
egyénisége és elismert kiválósága miatt természetesen a legmélyebb 
tisztelettel fogadom, mégis tisztes kötelességemnek tartom arra 
röviden válaszolni. Ha hallgatnék, abból arra lehetne egészen jogosan 
következtetni, hogy elnöki megnyitómat meggondolatlanul, hebe
hurgyán mondtam el, s annak még egyénileg sem volt szilárd, meg- 
győződéses alapja.

Kiindulási pontul tisztáznom kell azt, mit értek „fajiság“ alatt? 
Ezt a fogalmat megelőző idevonatkozó tanulmányaimban már több
ször meghatároztam, és tulajdonképpen azonos álláspontot vallók e 
tekintetben Gustav Le Bon-nal, Bartók György-gyel, Barankay 
Lajos-sal1 2 stb. Legvilágosabban elemzi e fogalmat Bartók, akitől 
idézem a következő részleteket: ,,Közös származás, közös testi és 
főleg lelki tulajdonságok, közös nyelv és közös ethosz a fajnak jellemző 
tulajdonságai ; a faj azonban csak a történeti fejlődés folyamán fog 
eljutni odáig, hogy belőle nemzet, illetve nemzetek születhessenek...“ ; 
és tovább : ,,A faj lelke a történeti fejlődés folyamán a kultúra és

1 Megjelent a Vasárnap 1940. év január 21. számában (5—-6 lap).
2 Gustave Le Bon: ,,A tömegek lélektana“ , Bp. 1913. 194—7. 1.; 

Budapesti Szemle, 1927 decemberi számában Bartók György: ,,A nemzeti 
művelődés bölcseletének alapvonalai“ , főleg a 381— 1. lapokon ; Magyar 
paedagogia, 1936. évfolyamában Barankay Lajos: „Nemzet és műveltség“ , 
129—138. 1.
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művelődés segítségével kel életre, hogy a maga egységében kibonta
kozva, a nemzetet hozza létre. . s végül: „A nemzet kialakítására 
a történet évszázai és évezrei munkálnak, hogy napvilágra hozzák 
azokat a rejtett energiákat, amelyek ott alszanak a faj lelkének leg
mélyén, és várják a feltámadás ünnepi pillanatát. . . Amíg ezek az 
energiák életre nem kelnek és hatóerőkké nem válnak, addig a faj 
csak biológiai adottság marad, amelynek legfeljebb lelki diszpozícióiról 
lehet beszélni, de nem szelleméről.“  Mindezekből világos, hogy a 
nemzet voltaképpen -—lélektanilag kifejezve — az öntudatosult faj, 
tehát a nemzet kialakulásának az alapja a faj. Barankay szerint: 
„Ameddig a népiség fogalmát a fajiság értelmében alkalmazzuk, s 
mint ilyet párhuzamba állítva a műveltséggel, bizonyos előnyös 
különbségeket állapítunk meg az utóbbi javára, kétségtelenül helyesen 
járunk el“ , később így definiál: ,,A nép elsősorban természeti, az 
állam jogi, a nemzet kulturális-erkölcsi fogalom, mindhárom a tör
ténetiség jellegzetes vonásaival az arcán.“ Mindezekből, amiket 
magam is elfogadok és vallók, következik, hogy a faj és nemzet közt 
csak fejlődési különbség van, sígy a fajiság, mely szintén a faj fejle
ménye, tulajdonképpen használható á nemzet helyett. De meg kell 
mondanom, hogy szándékosan írtam és mondtam a fajiságot, nem 
pedig nemzetet, mert nálam a hangsúly a fogalmaknál a természeti 
állandó adottságokon nyugszik, nem pedig az alkalmilag összeverődött 
és egybetevődött népi áthasonulásokon, amiket a nemzet fogalma 
nem zár ki. Ez nem jelenti a kilencszázéves szentistváni politika 
hagyományának, a soknyelvű országnak a tagadását, de viszont fel
tétlenül megkívánja a fajilag tiszta magyarság kétségbevonhatatlan 
uralmát Magyarország határain belül, ami pedig régóta nincs meg, 
és — sajnos — egyelőre csak ábránd.

Nálam tehát a fajiság majdnem azonos a nemzettel, úgyhogy 
felfogásom szerint csak árnyalati különbség lehet a püspöki bírálat 
és az én álláspontom között, hiszen az vitathatatlan igazság, hogy 
„a református isko la... történelmileg magyar nemzeti szellemű“ . 
Ezt a tényt négyszázados dicsőséges múlt értékelte a református iskola 
számára megbecsülhetetlen érdemmé. De ha ez az árnyalati különbség 
éppen az az elválasztó vonal, mely élesen elhatárolja a két álláspontot 
egymástól, akkor a magam véleményének támogatására szabad 
legyen rámutatni azon nép lélektani megállapításra, amit 1939, okt. 
29-én Budapesten az országos református napok alkalmával az 
együttesen ülésező protestáns tanügyi alakulatok értekezletének 
elnöki megnyitójában így összegeztem : „azok a lelki irányvonalak, 
melyek a magyar protestantizmus útját jelölték, igen nagy részben 
azonosak a magyar néplélek ösztönös és örökletes sajátságaival. Az 
egyéni szabadság rajongó szeretete, a hallgatag és szűkszavú magába- 
zárkózottság, az egyszerű és cifraságot kerülő külső és belső meg
nyilatkozás, az egyenes és igazságot kedvelő szókimondás és általában 
véve az ázsiai végtelen pusztákon évezredeken át kóborló ősnépnek 
minden érzelmi, értelmi és erkölcsi tulajdonsága annyira megegyezett
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a protestantizmus lelki sajátságaival, hogy a kálvinizmust például 
egyenesen »magyar vallásnak«-nak nevezték el.“  Már pedig a magyar 
vallás fogalmi kialakítása, mely a reformáció korából származik, 
alig hiszem, hogy áthidalhatatlan szakadékot képezne hajdúnánási 
álláspontomhoz.

Az tagadhatatlan, hogy a „faji államkoncepció alapja a biológiai 
materiálizmus“ , de csak részben, legfeljebb kisebb felében, mert a 
nagyobbikat lelki adottságok szabják meg. A materiálizmus azonban 
a szó eredeti értelmében szintén Isten teremtménye, azzal e földi 
világban feltétlenül számolni kell, legyen az akár szervetlen, akár 
szerves anyag, annál is inkább, mert a teremtés befejeztével ,,látá 
Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó“ (Mózes I. 
1 : 31). Református anyaszentegyházunk is a maga életfolyamatában 
nem zárkózhatik el az anyagi dolgoktól a halálos veszedelem felidézése 
nélkül, éppen ezért az uralkodó koreszmék materiális hatásaival is 
meg kell küzdenie történeti továbbfejlődése folyamán.

Ennyit kívántam elsőnek kifogásolt állításom magyarázatául 
elmondani. A másodikra, amely a kálvinizmusnak a totalitás élet- 
folyamatába való beleilleszkedhetőségét lehetőnek véli, ellenben a 
püspöki bírálat azt kereken tagadja, csak annyi a szerény megjegy
zésem, amennyi e tagadáshoz adott jegyzetrovatban megállapítást 
nyert. Ha egyszer a fascista Olaszország a maga totalisztikus állam
berendezkedésében teljesen megbírt egyezni a katholicizmussal és 
a pápasággal, ami valóban „nagy politikai művészet“ , akkor nem 
látom á t : miért ne lehetne nálunk is egy esetleges hasonló állami 
szervezetnél a magyar protestantizmussal békességes congruenciát 
teremteni? A Mária Terézia—II. József-féle művelődéspolitikai tota- 
lizmusra való hivatkozás igénytelen nézetem szerint nem helytálló : 
ezek az uralkodók koruk hatását követve a felvilágosult abszolutiz
must kívánták birodalmukban megvalósítani8, és II. József „gépiesen 
gondolkodó racionalizmusa volt az, mely először képzelte el a Habs- 
burg-ház birtokát tevő területeket egyetlen államként, ő az első 
Habsburg, aki elvben is, az egységesítés kedvéért centralista néze
tekre jut“ . Hogy ezt a centralizációt és germanizációt a magyar refor
mátus iskola „nem szolgálta ki kritikátlan lelkesedéssel“ , hanem 
a legmélyebben harcolt ellene, az a legérthetőbb magatartás, a meg
előző századok magyar kálvinista iskolapolitikájának szükségszerű 
következménye, dicsőséges hagyományának logikus és morális foly
tatása. Ellenben a magyar fajiság alapján berendezkedő állam joggal 
tarthatna igényt éppen a „magyar vallás“ részéről egy megfelelő — 
nem „kiszolgálásra !“  — támogatásra.

Ennyit kívántam elmondani megnyitómhoz utólagos pótlásul és 
magyarázatul. A világért sem akar ez vitatkozás vagy támadás lenni, 
mert magamra vonatkozólag teljes mértékben érzem az emberi gyarló-

3 Hóman—Szekfü: Magyar történet, Bp. 1935.. IV. kötet 490. és köv.; 
V. kötet 37—97. lapok.



50 Révész Im re: Nyilatkozat.

ság és végesség minden fogyatkozását, és vallom a nagy apostol 
következő kijelentését: „Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak 
vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcse- 
ségét?“ (I. Kor. 1 : 20). Ha mint gregárius tanár mondtam volna el a 
hajdúnánási beszédemet, akkor egy püspöki bírálat esetén is hallgat
tam volna, és rábíztam volna a haladó időre : forogja ki, mennyit és 
miben tévedtem? De mivel egyesületi elnöki minőségemben hangzott 
el a megnyitó, e tisztség alkalmi viselése — eltekintve a személyi 
jelentéktelenségtől — tárgyi szempontból mégis valami súlyt köl
csönzött e nyilatkozatoknak. E tárgyi kapcsolat megítélésem szerint 
feltétlenül megkövetelte, hogy hézagos, talán téves vagy félreérthető 
megjegyzéseimet kiegészítsem, esetleg próbáljam a rossz útról a 
helyesre átbillenteni. Az egész megnyitó alaptétele pedig egy szorongó 
aggodalomból fakadt: a rohanásszerűen fejlődő történelmi jövőben, 
mely esetleg veszedelmeket zúdíthat a magyar református iskolára, 
hogyan és miképpen maradhatnak fent és működhetnek tovább 
iskoláink? E fenyegető bajok sejtése nem pusztán rémlátás, mert 
vannak nálunk politikai pártok, melyek a közoktatás teljes államosí
tását kívánják. Ezért nyilatkozott már az elmúlt hónapok folyamán 
a jelenlegi miniszterelnök két ízben is a felekezeti oktatás fenntartása 
m ellett; ezért beszéltek erről a közelmúltban a dunántúli református 
egyházkerületi közgyűlésen az elnöki megnyitók. Ezt a kérdést vizs
gáltam és elemeztem én is a megnyitómban és köszönettel veszem, 
hogy a „jóakaratot“ és a „jóhiszeműséget“ kiváló bírálóm is elismeri. 
Ha ezeken felül azonban tévedtem is, mentsen ki azon tény, hogy „az 
értelem, sőt a képzelet szemével is áthatolhatatlan sűrű köd fedi az 
ember és világa mai életútját“ .

Dr. vitéz Bessenyei Lajos.

Nyilatkozat.1
Dr. vitéz Bessenyei Lajos ny. tankerületi kir. főigazgató úrnak, 

az Országos Református Tanáregyesület elnökének e lap múlt számá
ban közölt „Pótlás és magyarázat“ c. megnyilatkozását azzal a tiszte
lettel veszem tudomásul, amely egyrészt az ő személyét, másrészt az 
általa vezetett illusztris testületet — mint egyházunk testéből való 
testet — megilleti.

Ugyanakkor azonban minden félreértés elhárítása végett kény
telen vagyok teljes nyíltsággal kijelenteni, hogy pótlását és magya
rázatát sem kielégítőnek, sem egyébként megnyugtatónak nem tart
hatom, a következő, idő és tér hiánya miatt csak a legteljesebb rövid
séggel összefoglalt okokból :

1. Dr. vitéz Bessenyei Lajos nyíltan hangoztatja, hogy ő a faji

1 Megjent a Vasárnap 1940. év január hó 28. számában (9—10 lap.)
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szempontra kívánja tenni a hangsúlyt a nemzeti szemponttal szemben, 
és bizonyos fenntartásokkal azt is elismeri, hogy ennek a felfogásnak 
materialista alapja van. Ez nem „árnyalati különbség“ az én állás
pontommal szemben, hanem a lehető legélesebb ellentét, amely nem
csak egyéni tudományos meggyőződésemmel, történetszemléletemmel 
és világszemléletemmel ellenkezik, hanem látásom szerint magával 
a biblikus és hitvallásos református keresztyén szellemmel és a magyar 
református iskolának abból folyó négyszázados szellemével is.

2. Dr. vitéz Bessenyei Lajos, amikor ,,a magyar néplélek ösztönös 
és örökletes sajátságainak“ a magyar protestantizmus, közelebbről 
kálvinizmus „lelki irányvonalaival“ igen nagy részben való azonos
ságát fejtegeti, egy hagyományos téves ideológiát hirdet, amelyet én 
évek során át számos, részint tisztán tudományos, részint szélesebb 
olvasóközönségnek szánt dolgozatomban (legutóbb a Magyarság és 
kálvinizmus c. ceglédi előadásomban, megjelent az ORLE és az ORPSz 
Emlékkönyvében) igen nagy apparátussal igyekeztem radikálisan 
megcáfolni és visszautasítani — a nélkül, hogy bármely oldalról is 
komolyan vehető ellentmondásra és tárgyi kritikára találtam volna. 
A magyar református iskolának azon az alapon kínálgatni a faji világ
nézetet, hogy a kálvinizmus a „magyar vallás“ , szerintem nem egyéb, 
mint egy régi fikcióra ráépíteni egy újat.

3. Dr. vitéz Bessenyei Lajos természetesnek találja, hogy a 
magyar református iskola a Mária Terézia —II. József-féle művelődés- 
politikai totalizmushoz nem alkalmazkodott, mert hiszen az centra- 
lisztikus és germanizáló irányú volt. „Ellenben — úgymond — a 
magyar fajiság alapján berendezkedő állam joggal tarthatna igényt 
éppen a .magyar vallás4 részéről egy megfelelő — nem .kiszolgálásra4 — 
támogatásra.“ A történeti tények szerint, amikor a Mária Terézia 
uralkodásának legvégén inaugurált állami nevelés-oktatási rendszer
II. József alatt megszabadult — legalább is elvileg — az eredetileg 
hozzátapadt erős vallásfelekezeti egyoldalúságtól, nagyon is számos 
kiváló magyar református szereplő személyiség (csak Kazinczy Ferencet 
említem!) állott lelkesen szolgálatába, mert a rendszer alapjául szol
gáló világnézeti és művelődéspolitikai eszméket a protestantizmus 
szellemével azonosaknak vélték. Ez a részükről éppen olyan tisztes 
tévedés volt, mint amilyen ma azoké, akik a faji világnézet, meg a 
magyar kálvinizmus közt vélnek felfedezni külső kapcsolatokat. 
Azonban a magyar református egyház és iskola akkori felelős és 
hivatott szellemi vezetői szerencsére nem követték Kazinczy és társai 
példáját, mégpedig egyáltalán nem puszta magyarkodásból, hanem 
legfőképpen azért, mert még abban a racionalista korszakban sem 
veszett el az érzékük a magyar református iskola bibliás és hitvallásos 
alapjelleme iránt, amelyet a Ratio Educationisnak és folytatásainak 
legkorszerűbb elgondolásai és legkecsegtetőbb távlatai sem pótol
hattak. Remélnünk kell, hogy a magyar református egyház és iskola 
mai felelős és hivatott szellemi vezetőiben is meglesz, mégpedig még 
sokkal nagyobb mértékben meglesz, ugyanaz a bibliás és hitvallásos
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gerinc, a faji totalitás államának, íme, már előre bejelentett jogigényé
vel szemben.

Ebben az ügyben e helyt és ebben a formában nincs és nem lesz 
több szavam. Más helyt és más formában szükség esetén rendelkezésre 
állok további elvi eszmecserére.

Révész Imre.

A  református tanárság helyzete.
Egyesületünk szociálpolitikai szakosztálya 1939. év október hó 

30-án tartott alakuló ülésén elhatározta, hogy református közép
iskoláink és középfokú iskoláink tanárainak helyzetéről kérdőívek 
kibocsátásával felvételt készít. Az egyes kartársakhoz egyéni kérdő
íveken intéztünk kérdéseket, összesítő kérdőíveken pedig az egyes 
testületekhez mentek kérdések. A beérkezett adatok feldolgozása 
megtörtént, és a szociálpolitikai szakosztály 1939. december 28-i 
ülésében került beterjesztésre és megbeszélésre.

Válaszolt a fiúközépiskolák 95%-a, a leányközépiskolák 100%-a, 
a tanítóképzők 50%-a, a tanítónőképzők 25%-a, a polgári iskolák 
33%-a.

A választadó 31 iskolának 543 főt kitevő testületi tagjai közül 
432-en feleltek (79-5%).

A válaszoknak meglehetős nagy száma és azok tartalma feljogo
sít annak megállapítására, hogy a tanárság fásultsága és közönye, 
amitől a meginduláskor többen tartottunk, legfeljebb csak egyesek
nél mutatkozott, a nagy többség megértette és megragadta az alkal
mat munkánknak konkrét adatok alapján való megindításához.

1. Az egyéni kérdőívek alapján néhány kérdést táblázatosán is 
össze lehetett foglalni. Mivel a 432 ív közül 23 elkésve érkezett meg, 
a statisztikai adatok csupán 409 tanárra vonatkoznak. A 409 közép
iskolai stb. 
nőtlen . .

ta n á rb ó l:
. 21 óraadó, 39 helyettes, 25 rendes tanár, összesen ; 85

hajadon . . . 19 99 9 99 21 99 9 9 99 49
gyermektelen 

nős . . . 3 11 48 99 „  1 igazgató ossz. 63
u. a. férjes . . 6 99 6 99 3 9 9 99 99 15
1—2 gyerm. 

nős . . 5 125 99 99  1 2  99  99 142
u. a. férjes . . 4 99 3 99 5 99 99 99  99 12
többgyerm. 

nős . . __ 34 99 99  ^  9 9 99 41
férjes . . . . — 99 — 99 2 99 99 99  99 2

összesen : 53 óraadó, 73 helyett., 263 rendes tanár, 20 igazg. a. m. 409
2, Magános létére mást eltart: Családos létére mást eltart:

3 ó. t., 6 h. t., 15 r. t., ossz. 24. 2 h. t., 25 r. t., összesen 27.
Eltartanak m ásokat: 51-en.

Magános létére mást segélyez : Családos létére mást segélyez :
6 ó. t., 9 h. t., 13 r. t., ossz. 28. 1 ó. t., 1 h. t., 29 r. t., ossz. 31.
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Segélyeznek m ásokat: 59-en.
A 409 felelő közül eltart vagy segélyez mást : 110.
3. Vagyoni statisztika: A 409 választadónál 83 ház szerepel 

mint vagyon ; de erre a terhek összege : 213,800 P. A házak mind 
vidéken vannak, kisebb lakóházak, átlagos forgalmi értéküket 
8000 P-vel véve fel a házvagyon értéke kitenne 664,000 P-t, aminek 
eladósodása 33%. Szerepel földvagyonban igen különböző értékű 
és minőségű 340 kát. hold föld is kb. 80,000 P-t kitevő teherrel. 
Ház- és földbirtoka van 95-nek (23%), semmi vagyona nincsen 314- 
nek (77%).

4. Anyagi támogatás, apanázs nagyon kevés helyen fordul élő, 
és ha előfordul is, kis mértékű. A hatása mindenesetre mutatkozik 
ott, hogy kulturális szükségletét az így támogatott jobban ki tudja 
elégíteni művelt emberhez méltó módon.

5. A mellékjövedelmek kevesek és igen szerény mértékűek. Vál
tozó a vizsgadíj mennyisége, más és más a többletórák díjazása, 
az iskolai tanfolyamok díjazása a létszámtól függ. Van, aki mint 
internátusi nevelő tanár kap lakást, ellátást. Van internátusi nevelő, 
aki mindezt megkapja és még 20, mondd húsz pengő „fizetést“ , 
e mellett ingyen tanít az iskolai tagozatban(I) A kosztos tartás nagyon 
gyéren van meg, Sárospatakon a lakásnehézségek miatt a tanárok
nak meg van engedve, hogy csak lakást adjanak. Van, ahol az intézet 
tanárai az internátusbán a korrepetálást végzik díjazásért. Nem nagy 
jövedelmet, de erős elfoglaltságot jelent a leventecsoport parancsnok
ság. Alig fordul elő magántanítvány.

6. Annál nagyobb és változatosabb a nem díjazott tisztségek száma. 
Maga a puszta felsorolása ékes bizonysága lenne annak, mit jelent 
a református tanári személyiség a közéletben. Hely hiányában a fel
sorolást mellőzni kell, s csak arra mutatunk rá; hogy hetvenhét külön
féle címen szolgálják a közéletet a 409-ből 221-en ; 188-an semmiféle 
tisztet nem viselnek. A nobile officiumok természetesen munka- 
többleten kívül egyéb áldozattal is járnak, és valószínűleg sokakat ez is 
visszatart a részvételtől.

7. Az egyesületi tagságok statisztikája is tanulságos :
Fizetett tagdíjak

Egy egyesületnek sem tagja: 45 összesen 1 személy átlaga.
1 34 194— P 5-7 P
2 45 685— P 17—  P
3 53. 1,256— P 23 5 P
4 50 1,458— P 29—  P
5 42 1,703— P 40—  P
6 24 1,170— P 5.0—  P
/ 25 1,289— P 50—  P
0 23 1,334— P 57.—  P

y9 22 651— P 30—  P
10 17 954— P 56—  P

erihél több egyes. ,, 29 2,351 — P 80—  P
Összesen : 364 45 13,045— P cea 36—  P átlag

409
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Kár, hogy hiányzik olyan kérdőpont, ami a jótékonysági kiadásokról 
adna képet. De a hiány ellenére is vannak adatok és megnyilatkozá
sok. Egy kolléga ezt írja : ,,Ha jótékonyságról van szó, nekünk kell 
elsősorban előállni, és 10—20 fillért nem adhatunk.1 Egy másik: 
,,Sok a jótékonysági kiadás.“  Van, akijótékonysági egyesületet támo
gat évi 100 P-vel, van, aki 80 P évi megajánlással jótékonykodik, 
100 P, 58 P, 80 P szerepel mint külön jótékonysági kiadás.

8. A kulturális szükségletek kielégítésénél általános panasz a 
könyvdrágaság, a mindennapi, jóformán animális létért való küzdés, 
a vidéki elzártság okozta nehézségek, súlyos tényező az időhiány, 
aminek általánosan panaszolt oka az iskolai adminisztráció túlten- 
gése. Ilyen válaszokat olvashatunk : „Szülői támogatással ki tudom 
elégíteni“ , „Könyvet még nem tudtam venni, mióta családot alapí
tottam“ , „K i tudnám valamennyire elégíteni, de nincsen időm“ , 
„A gyermekem neveltetése, egyik kiházasítása elviselhetetlen terhe
ket raktak rám“ , „Mint igazgató a jövőben talán tudok költeni, 
tanári fizetésemből nem tellett“ , „Hogy a gyermekeim már felnőttek 
és önállóan keresnek, ki tudom elégíteni“ , „A legszükségesebb szak
munkákat úgy szerzem meg, hogy a ruházkodástól vonom meg“ ; 
„Szakkönyvekre anyagi erőmön messze túl költők. E miatt súlyos 
adósságaim vannak“ .

A táblázat ezt mutatja :
Kulturális szükségletüket kielégítik :

Minimálisan Mérsékelten Majdnem megfelelően
10—50 P-ig 51—100 P-ig 101—200 P-ig 201—300 P-ig 301—500P-ig

67-en 62-en 63-an 12-en 7-en

500 P-n felül: keilen. Teljes mértékben ki tudja elégíteni: 1. 
Egyáltalában nem tud költeni könyvre, színházra stb. : 195 (47-6 %).

Nem teljes lehetőséget nyújtanak mindenütt a tanári könyv
tárak.

9. Idetartozik az újság és folyóirat előfizetés kérdése is, ami 
a helyzetképre nagyon jellemző. Ilyen megjegyzéseket olvashatunk : 
„Egy újságra sem telik.“  „A  puszta fizetésből nem ju t.“ „Eseten
ként néha.“ „Régebben többre fizettem elő.“  „Még gondolni sem lehet 
az előfizetésre“ , írja egy X. fiz. oszt. 3. fok.-ban lévő nős kartárs. 
„Három gyermek mellett egyre sem.“ „Mióta fiam egyetemi hallgató, 
egyre sem. „Sem újságra, sem folyóiratra nem fizethetek elő.“ „Csak 
kettőre fizetek elő, de kénytelen leszek ezt is felmondani.“ „Jelenleg 
egy újságra és egy folyóiratra, azelőtt két újságra és négy folyóiratra 
tudtam előfizetni.“  „Egyre sem, nem jut“ írja valaki a X. fiz. oszt.
3. fok.-ból. „Eddig még nem tudtam egyre sem előfizetni“ írja 
— mások helyett is — egy 25 éves h. tanár. Vannak, akik valahogyan 
segítenek magukon ; kávéházi albérletben jutnak olcsóbban hozzá, 
van aki munkatárs, aki dolgozatokkal fizet elő.
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Az újság- és jóig óirat statisztika ezt mutatja :
1 újságra v. f.-iratra előfizet: 46 1,093 P-vel átlag kb. 24— P
2 .. 68 2,292 33-5 P
3 „ 53 2,250 42-5 P
4 31 1,816 60— P
5 ,. 40 2,952 73— P
6 ,. 18 1,393 77— P
7 „ 5 430 , , 86-— I’
8 és több ,, 28 2,844 ' » ,, 100 — P
ingyen jut hozzá 23
egyáltalában nem tud elő-

fizetni . . . . 97
Összesen 97 23 289 15,070 P-vel állag kb. 52— P

409
10. A nyaralási költségek táblázata ezt mondja : elköltenek 

nyaralásra :
50—100 P-ig, 101—200 P-ig, 201—400 P-lg, 401—600 P-ig, 601—1000 P-ig, 1000 P-n leiül 

4-en, 29-cn, 55-en, 20-an. 8-an 1-en,
összesen 117.

Ingyen nyaraltak : 37-en, cserkésztáborozással : 10-en.
Egyáltalán nem nyaraltak : 245-en (60%).
Ilyen megjegyzések olvashatók : „Csak rokoni hívásra.“ „Kölcsön 

felvételével.“ „Két éve voltam Angliában 1500 P kölcsönnel.“ „Egy
szer voltam Karintiában, a feltétlenül szükséges környezetváltozás 
miatt.“ „Duna mellett sátorban nomádélet.“ „Fizetéscsökkentés 
óta : sehol.“  „Még a tanáregyesület 100 P segélye elnyerése esetén 
sem tudnék családommal nyaralni.“ „Nincsen pénzem reá.“ „Szüne
tekben néprajzi kutatás.“  „Természetjárás a nyaralásom.“ „Nyara
lás : ismeretlen fogalom.“ „Nincs miből.“ „Régebben igen, most, 
hogy nőnek a gyermekeim : nem lehet. Pedig most kellene.“ „18 éves 
tanári pályám alatt háromszor nyaraltam.“

11. Összeszorult szívvel olvassuk a tanárnyomornak száraz, 
rövid és mégis sokatmondó adatait a 4. kérdőpontnál. Olvasunk sér
tően és elképzelhetetlenül kicsiny ,,fizetések“-ről. Egynéhány példa : 
37 éves óraadó tanár, internátusi nevelő, ellátáson kívül kap havi 
60 P-t, egy 30 éves ugyanígy van fizetve. Máshol az internátusi 
nevelők (lelkészjellegüek) 50, 30 és 10(!) P-t kapnak. „Aki kevesebbet 
kap, más forrásból is részesül díjazásban.“ A két oklevéllel bíró 
„ideiglenes helyettes segédtanár“ (27 éves) havi 100 P-t kap.

Egy 31 éves vidéki h. tanár, ki minden jövedelem nélküli anyját 
tartja el, közli fizetésbeosztását. Kap havonta 150 P 50 fillért. Ezt az 
összeget két év óta így kell beosztania : lakbérlet 40, két személy 
megélhetése 65, vízhordó-takarító 12, villany 6, tüzelő 12, ruha
részlet 10, tisztálkodás 5, kényszer jótékonykodás — 50 P. Nagyon 
zord, nagyon igaz kép a kezdő tanár végtelenül küzdelmes életéből. 
Nem tudják pontosan adni, csak késedelemmel, az egyházi fizetési 
és lakáspénzt Kecskeméten, a lakáspénzt Gvönkön, máshol minde
nütt pontosan adják az illetményeket.
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12. Rendkívül elszomorító és sürgős orvoslásra vár két feltűnő 
jelenség : 1. Debrecen az óradíjasokat az átlagoson jóval alul fizefi : 
heti 1 óratöbbletért 1 hóra fizet 6 P 60 fillért, míg a rendes tanárok 
heti 1 óratöbbletért 1 hóra 9 P-t kapnak. 2. Elszomorító a hódmező
vásárhelyi leánygimn. tanárainak esete, akik a törvényben meg
állapított illetménynél harminc százalékkal kapnak kevesebbet. 
Ä hat éve r. tanár a korpótlékos rendszer folytán 202 P 87 fillért kap 
lakáspénzzel együtt, holott tiszta fizetése 197 P 50 fillér kellene, 
hogy legyen. A teljes óraszámos óraadók csak 90 P-t kapnak 120 P 
helyett.

A névleges rendes tanárok sorsa is aggasztó. Az állam évekig 
nem utalja ki a fizetéskiegészítő államsegélyt.

Az összesítő ívek az iskolák általános helyzetéről adnak számot 
e főszempontok szerint: 1. a tanárság képviseltetése az igazgató- 
tanácsokban ; 2. az OTBA-ba nem tartozók betegsegélyezési ügye,
3. karácsonyi vagy egyéb segélyezés ; 4. 18 órát meghaladó órák díja
zása ; 5. mellékfoglalkozások díjazása ; 6. a MÁV vasúti igazolvány 
díjtérítése ; 7. kirándulási és kiküldetési napidíj ; 8. tanárgyermekek 
beiratási és tandíjmentessége; 9. iskolai hagyományok tanári jóléti 
intézmények terén ; 10. mit várnak a testületek a szociálpolitikai 
szakosztálytól.

1. A tanárság képviseltetése az igazgatótanácsban a legtöbb 
helyen megfelel az egyházi V. te. 110. §-ának. Nem megfelelő: 
berettyóújfalui polg. iskola, Baár-Madas leánygimn., csurgói, gyönki, 
kiskunhalasi, sárospataki fiúgimn., miskolci leánygimn., nagykőrösi 
és nyíregyházai polg. iskolák, 1940-től törvénynek megfelelő lesz 
a hódmezővásárhelyi leánygimnáziumnál.

2. A tanárok betegsegélyezési ügye igen változó. Az OTBA-ba 
való felvétel előtt a budapesti fiúgimn., a három debreceni iskola 
és a hódmezővásárhelyi iskola létesítettek saját betegsegélyző alapot. 
Budapest tanárok és az egyházmegye hozzájárulásával, Debrecen 
tanulónkénti 2 P szedésével, Hódmezővásárhelyen valamennyi 
egyházi alkalmazott közösen. Budapest juttatott 22 kartársnak 
2300 P-t, a debreceni polg. iskola 11-nek 900 P-t, a református 
Kollégium 29-nek 2133 P-t, a leánygimn. 1700 P-t, Hódmezővásár
hely 6 tanárnak 200 P-t. Gyógyszer-, fogászati, orvosi, kórházi 
ápolási segélyt adtak. A támogatottak főként rendes tanárok voltak.

Békés és Csurgó azokat, akik nem OTBA-tagok, az OTI-ba 
jelentette be.

Ahol rendszeres betegsegélyezési berendezés nincsen, ott súlyo
sabb esetekben a fenntartó nem zárkózott el rendkívüli segítség 
adásától.

Súlyos betegség esetén kamatmentes kölcsönt kértek Mező
túrtól. Nem adott.

Nehéz a helyzete Szeghalomnak és a hódmezővásárhelyi leány- 
gimnáziumnak. Mivel nem kapnak államsegélyt, még rendes taná
raik sem lehetnek OTBA-tagok.
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3. Karácsonyi segélyt ad Budapest 50 P-t és családtagonként 
1Ő—10 P-t. A Baár-Madas őszi segélyben részesül: óraadók 4Ö—50 P, 
helyettesek 70 P, rendes tanárok 100 P. Családosoknál a min. 75 P, 
a max. 130 P. Csurgó 100 P-t ad. Debrecen leánygimn. a törzsfizetés 
10%-át adta, a debreceni kollégium 20—40 P-t adott. Miskolci 
fiúgimnáziumban régebben volt, a leánygimnáziumnál a költség- 
vetéstől függ. Mezőtúron 19 év alatt egyszer kaptak a rektori 
földek jövedelméből, s még ma is emlegetik szemrehányásképpen.

Külföldi tanulmány úti segély adásával szép példával előljár 
a Baár-Madas (évi 500 P) és Csurgó (évi 400 P). Csurgó ezenkívül 
a tanári testület tagjainak irodalmi munkásságát is elősegíti azzal, 
hogy évente 1-—2 kötetet kiad.

Fizetési előlegek, kölcsönök adása, Pénzintézeti Központ igénybe
vétele egybehangzóan sűrűn fordul elő. Egy-két helyen a fizetendő 
kamat 7%%, ami még vidéki viszonyok mellett is erkölcsi testület 
részéről túlságosan magas

4. A 18 órán felüli órák díjazása terén nagy az összevisszaság. 
A 18 órán felüli órákat díjazza Budapest a rendes tanároknak évi 
100 P-vel, a Baár-Madas minden tanárnak évi 116 P 70 fillérrel. 
Ha az óraadó tanárnak heti 12—18 órája van, akkor 12 hónapon át 
havi 120 P-t kap, hozzá 10 P közlekedési segélyt. 100 P-vel díjaz : 
Mezőtúr, Miskolc, 90 P-vel Debrecen, de az óraadó tanár csak 66 P-t 
kap, Sárospatak 82 P 50 fillért ad, Kunszentmiklós 80 P-t, Gyönk 
68 P-t, Csurgó 60 P-t (fedezet esetén), a nagykőrösi képző 57 P 80 
fillért. A ténylegesen megtartott órákat fizeti Kiskunhalas óránként 
2 P-vel, Hódmezővásárhely 1 P 16 fillérrel.

5. Még tarkább a mellékfoglalkozások díjazása. 17 helyen 
17-féleképpen díjazzák a jegyzőt (30, 40, 50, 60, 100, 150, 180, 200 
pengővel, máshol magánvizsgadíj részesedést juttatnak, megint más
hol ezt is és még óratöbbleti dijat), 14 helyen megegyeznek abban, 
hogy semmit sem fizetnek. A könyvtárosságot 36, 60, 100, 120, 250, 
300 P-vel díjazzák 13 helyen. Az önképzőkör, ifj. segítőegyesület, 
szegény tanulók könyvtára vezetéséért alig egy-két iskolafenntartó 
ad díjazást. Egyedül áll Kecskemét, amikor a cserkészcsapat vezető
jének évi 400 P tiszteletdí jat ad, Békés a KISOK vezetéséért 300 P-t, 
cserkészparancsnoknak 150 P-t. A nyelvi- és egyéb tanfolyamokért 
nagyon változó : tanulónként 1 P 50 fillér, 2 P, 3 P, 4 P, vagy óra
többleti díj. Az osztályfőnöki díj tanulónként 1 P 60 fillértől 3 P-ig.

6. Az igényjogosultak félárú MÁV-igazolványánál az általános 
gyakorlat az, hogy a fenntartó a 16 P térítési összeget vállalja, 9 P-t 
a tanár fizet. A legtöbb helyen a feleség után is, de a gyermekek 
után nem. Teljesen fizeti (25 P) a miskolci fiú- és leánygimn., Hajdú
nánás is úgy, hogy a tanár személye után fizeti „idegen tanintézetek 
látogatásának költsége“ címén. Csurgó a tanárok után teljes össze
get (25 P) térít, a feleség után 16 P-t. Csak a tanár után térit 16 P-t 
(a feleség után semmit): Debrecen, Gyünk, Karcag®fruisújszállás. 
Kunszentmiklós, Mezőtúr, Nagykőrös (képző és polg. is^fehinvedgtfi
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álló Hódmezővásárhely : az igazolt leutazott 300 km. után térit 
vissza a tanárnak 16 P-t(!).

Nyugdíjas tanárok vasúti igazolvány térítését 16 P erejéig 
vállalja : Budapest fiúgimn., Csurgó indokolt esetekben és Kecskemét 
a városukban egyházi adót fizető nyugdíjas tanárnak.

7. A kirándulási napidíj a költségen felül csak hat helyen van 
meg : Debrecen polg. isk., Hódmezővásárhely fiú- és leánygimn., 
Mezőtúr, Miskolc, Pápa. Az összeg minimuma 4 P, maximuma az 
állami táblázat fiz. oszt.-nak megfelelő.

A hivatalos kiküldetés díjainál az útiköltségen kívül a kész- 
kiadásokat térítik meg. Van, ahol erre a célra évi alap van a költ
ségvetésben. A napidíj mértéke napi 5 P-től 10—12 P. Csak 11 intézet 
ad napidíjat, a többi 20 csak közi. költséget.

8. A tanárgyermekek díjmentessége: Feltételmentes (záró
jelben az esetleg fizetendő összeg) : Békés, Budapest fiúgimn. (10), 
Debrecen koll. (41*50 P), Debrecen leánygimn., Dóczi lie., Hajdú- 
böszörmény, Hajdúnánás, Hódmezővásárhely fiú- és leánygimn., 
Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Mezőtúr, Miskolc fiú- és 
leánygimn., Nagykőrös polg. és képző, Nyíregyháza polg., Pápa 
leány polg., Sárospatak gimn., Szeghalom (behatási díj fizetendő).

A többi tanulóval egyenlő feltétellel kap kedvezményt (záró
jelben a fizetendő összeg) : Baár-Madas (89 P), Debrecen polgári fiú, 
Pápá gimn., Sárospatak képző.

Jeles és jórendű teljes, elégséges félkedvezményt : Karcag, 
Kisújszállás (50 P).

9. Iskolai hagyományok a tanári jólét emelésére. A Baár-Madas- 
nál kiemeli a jelentés azt a megértő szociális gondoskodást, amellyel 
az igazgatótanács elnöksége és a tanács minden tagja a tanárok sorsa 
iránt viseltetik. Az őszi segélyezés, tanulmányi ösztöndíjak adása, 
a túlórák díjazása, a szertárak mintaszerű fejlesztése, maga az egész 
iskolaépület beszélő bizonyságai az emelkedett szellemű gondosko
dásnak. — Csurgó is rámutat a karácsonyi segélyezésre, tanulmányi 
ösztöndíjakra, tanárok tudományos munkájának a kiadására ; arra, 
hogy a tanárok nagyrésze a gimn. kertes tanárházaiban kap lakást.
- Ä debreceni leánygimn. felemlíti megboldogult kartársuk, Konrád 

Teréz 3000 P-s alapját, melyből a tanárok 6%-ra kölcsönt kaphat
nak. — Hajdúnánás említi, hogy amíg az iskola nem kapott állam
segélyt, pártfogóság létesült. — Kecskemét felemlíti, hogy tanári 
tanulmányi alap volt, de elvitte a hadikölcsön. — Miskolc fiú gimn. 
két családi házszerű lakást nyújt tanárai egy részének. A miskolci 
leánygimn. a szociális ügyek eddigi megértő intézését dicséri, de 
aggódik a jövőért a líceumi tagozat tehertöbblete miatC — Nagy
kőrös (képző) Rendelkezési Alapját említi, ahova havi 5 P tagdíj 
és a vizsgadijak folynak be, s az Alapból minden tanár személy
számlája terhére betéti kamat mellett kölcsönt vehet fel. — A pápai 
polg léányisk. kedvezményes tüzelőanyagot szerez be tanárainak. — 
A sárospataki képző megokolt esetben kölcsönt folyósít az intézet
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gazdasági bizottsága útján méltányos kamatra. - A sárospataki 
kollégium 9 házában a tanárok lakbérük ellenében lakást kapnak, 
ami az ottani nehéz lakásviszonyok között másképpen bajos és 
költséges lenne. — Szeghalom, bármily fiatal iskola is, megtalálta a 
tanárokon való segítésnek azt a módját, hogy a tanárcsaládok részére 
az internátus konyhája szállítja az ellátást.

Fontos rovata volt az összesítő kérdőívnek az is, mennyi és 
milyen életkorú helyettes és óraadó tanár van alkalmazva. Ezeknek 
némely adata az egyéni adatoknál már előkerült, és most csak azért 
nem részletezzük, mert remény van arra, hogy a Kultuszminiszter úr 
1940 januárra ígért intézkedése egycsapásra megszüntet jó egynéhány 
eddig bizonytalan életsorsot úgy, hogy rendes ill. helyettes taná
rokká válnak. De még mindig fennmarad az örökös óraadóknak 
megmaradó ének- és kézimunkatanárok és az internátusi nevelő 
tanárok nehéz és megoldásra váró sorsa.

Az egyes iskolák tanári testületének nagyobb részében megvan 
az a kívánatos helyzet, hogy minél több rendes tanár működik. 
Az alábbiaknál a helyzet az, hogy meglehetős sok a helyettes és 
óraadó tanárok száma.
Békésen.........................10 r. tanár mellett van 3 helyett., 2 óraadó,
Baár-Madas . . . .  12 „  ,, „  7 ,, 12 „  (ebből 4
C s u r g ó .........................12 „  „  7 „  2 ,, átmeneti
Debreceni lg. . . .  20 ,, ,, ,, 1 ,, 10 ,, jellegű)
D ó c z i ........................ 9 ,, ,, ,, 1 ,, 8 ,,
Hódmezővásárh. lg. . 3 ,, ,, ,, 8 ,, 3 ,,
Miskolci lg.................. 17 ,, ,, „ 5 „  3 ,,
Nagykőrösi képző . 6 ,, ,, „ 5 „  4 „
Sárospataki képző. . 7 ,, „  „  3 „  3 „

10. Mit várnak a testületek a szociálpolitikai szakosztálytól? 
Ez a kérdés egybevág az egyéni ívek 12. és 13. pontjával, azért 
egybevonva ismertetjük.

A teendők, megjegyzések, észrevételek, javaslatok rovatát a 
megkérdezettek oly lelkiismeretességgel töltötték meg, hogy 191 
különféle gondolat jött össze. Ez is azt mutatja, milyen bajok, milyen 
sebek vannak a tanárság testén, lelkén. Nem vezetne célra küzdel
münkben, ha mindezek megszüntetésének követelését egyszerre 
vetnénk fel. Ezt így fejezi ki egyik kartársunk igen találóan : 
„Kevés panaszkodás, de a jogos kívánalmaknak határozott össze
foglalása.“ Ezek a jogos kívánalmak nagyrészt a megélhetés anyagi 
feltételeinél jelentkeznek. Vezérszólamul egy másik kartársunknak 
ezt a megállapítását tesszük ide : „Ne legyenek a nemzet koldusai 
azok, akik a legtöbbet adják a nemzetnek.“

A sokféle, változatos megnyilatkozásnak ez a csoportosítása 
ajánlkozott önmagától: 1. a Tanügyi Kamara ügye ; 2. anyagi ter
mészetű sérelmek ; 3. státusbeli és évbeszámítási kérdések ; 4. család- 
védelmi követelések; 5. egészségvédelem ; 6. vasúti arcképes igazol
ványok ügye ; 7. á tanárság mind túlzottabb igénybevétele; 8. kul
turális helyzetünk nehézségei; 9. a tanár megbecsülése ; 10. a szol
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gálati pragmatika; 11. a tanári munkakölcsönösség; 12. a 
református tanügyi egység gondolata ; 13. az ORTE életére vonat
kozó javaslatok ; 14. a református tanárság' védelme ; 15. a tanár- 
gyermekek jóléti ügye. E sorrendben lássuk a részleteket.

1. Erőteljesen és egyöntetűen kívánják a kérdőívek kitöltői 
közül számosán a tanügyi kamarának a megvalósítása érdekében 
teendő lépéseket. Ez olyan világos és magától értetődő fontos kérdés, 
hogy ez itt indokolásra nem is szorul, csak felemlítésre. Értékes 
melléklete ennek a kérdésnek az Országos Polgári Iskolai Tanár- 
egyesület Tiszavidéki Körének 1939. november 26-i határozata, 
mellyel mindkét országos Tanáregyesületet felkéri, hogy a többi 
tanügyi egyesületekkel vállvetve egy pillanatra se szűnjenek meg a 
legnagyobb erőfeszítéssel dolgozni a Tanügyi Kamarák megszer
vezéséért.

A 2—5. pont alatt azokról a köztudatban lévő anyagi követe
lésekről van szó, amiknek részletezése ugyan nem ártana, de, sajnos, 
a hely szűk volta miatt mellőzni kell. De megemlítjük a legfon
tosabbat : a tanárság kapja meg a magas fokon álló képzettségének 
nemzetvédelmi jelentőségű hivatásának és a vele szemben évről-évr, 
támasztott magasabb követelményeknek megfelelő anyagi ellátáste

6. A vasúti arcképes igazolványok terén akciót kívánnak arra, 
hogy a mi iskolánk helyettes tanárai is minden további nélkül meg
kapják ezt a kedvezményt. Az iskolafenntartóknál követelik annak 
kivívását, hogy az minden családtag után és a nyugdíjasok után is. 
vállalja a 16 pengős térítési összeget.

7. Külön feleletcsoport a túlzott igénybevétel elleni küzdelmet kéri. 
A munkahalmozás megszüntetése érdekében küzdeni kell a tanári 
túlterhelés ellen, amely a tanárnak, ha volna, a társadalmi életét, de 
egyébként a magánéletét, családi életét, maga továbbképzését teszi 
lehetetlenné. Redukálni kell a lelketölő, időtrabló, valósággal öncélú 
írásbeli teendőket, észszerűsíteni kell az adminisztrációt, kiküszöbö
lendők az osztályfőnökök személyi lapokkal kínlódása, a mind rész
letesebb tanmenetek, a formalizmusba hanyatló óravázlatok. Kérik 
a szolgálati évek emelkedésével csökkenő óraszámok megállapítását, 
20 évi szolgálat után félévi pihenő szabadságot, adminisztratív 
írkálásoknak irodai segéderőkkel való végeztetését.

8. A tanárság kulturális helyzetének hivatásához illő emelése is 
sok intézkedést kívánna. Természetesen anyagi feltételei a legfonto
sabbak, elsősorban a megfelelő fizetés, de egyebek is, így a tanári 
munkaterhek csökkentése. Kultúrkedvezmények juttatása a tanár
ságnak, úgy, mint pl. a katonaságnak, hiszen mi is nemzetvédelmet 
folytatunk. Az iskolafenntartók rendszeresítsenek tanulmányi ösztön
díjakat, főként a fiatalságnak, de kívánatos volna annak az intéz
kedésnek a megváltoztatása, amely a felső korhatárt tanulmányi 
ösztöndíjaknál 40 évnél megállítja : 50 évig kellene kiterjeszteni. 
Kívánatos volna külföldi tanáregyesületekkel való összeköttetés, 
különösen idegen nyelvszakos tanárok olcsó külföldi nyári tartóz



Dr. Hajdú István : A református tanárság helyzete. 61

kodásának megvalósítására. A külföldi Collegium Hungaricumoknak 
könnyebb hozzáférhetősége kívánatos. Szervezet volna létesítendő 
szociális és kulturális előnyök szerzésére; olcsó nyaralás, utazás, 
könyvkedvezmény, folyóiratkedvezmény, új könyvekből nyilvános 
könyvtár vidéki hálózattal.

Szép kezdeményezés volna vidéki kirándulásokkal a magyar 
népi kultúra megismertetése, magyar tájak megismerése, távolabbi 
református iskolák kölcsönös megismerése Ezt a szorosabb együtt
működést a magyar néppel szolgálhatná a nyári népszokáskutatás 
stb., természettudományi gyüjtőszakcsoportok munkaközössége. — 
Kívánatos volna nyári szaktanári továbbképző tanfolyamok léte
sítése.

9. A tanár megbecsülésének körébe a következő javaslatok tar
toznak : a tanári tekintély visszaállítása elsősorban az iskolában. 
Kívánatos a tanárság nagyobb képviseltetése a Konventben, egyház
kerületi és egyházmegyei bizottságokban, presbitériumokban, városi, 
megyei, törvényhatósági bizottságokban és testületekben, képviselő
házban és felsőházban. Kívánják a tanári tekintély nagyobb védel
mét, a tanári címmel való visszaélések megszüntetését, megakadályo
zását annak, hogy rendünket könyvben, színpadon, filmen bántal
mazzák. Egységes tanári közszellem kialakítását követelik és azt, 
hogy a református tanárságnak közszellemében kell részesiteni a nem 
egyházi szolgálatban álló református tanárokat is, fontos tehát 
ezeknek számontartása és támogatása. Kívánatos az indokolatlan 
és rideg ellenőrzések mederbe szorítása. Kérik többen a tanári minő
sítés elrendelésének visszavonását. A törvény nem rendeli, a többi 
egyházi hivatalnokot nem minősítik. A pedagógiai stréberség elleni 
küzdelmet kívánják.

10. Legfontosabbak közé tartozik az a javaslat, mely felveti, 
mint megvalósítandó programmot, a szolgálati pragmatika megvalósí
tását. Tudjuk meg, vannak-e jogaink, vannak-e jogai a református 
tanárnak.

11. A tanári munkakölcsönösség követelménye : más szakok
megismertetése bemutató tanítással, szakismertetéssel, a hospitálás 
rendszerének a kifejlesztése. Állásos és állástalan református kar
társak nyilvántartása.

12. A református tanügyi egység megvalósítása a Szathmáry Lajos 
által előadottak értelmében. De ezen felül az összes református intézetek 
központosítását is javasolja valaki, oly értelemben, hogy anyagilag 
támogassák egymást és kívánják az egységes református tanügyi 
igazgatás megszervezését. Minden iskola állapítsa meg anyagi meg
alapozottságát a református fenntartó irányában, hogy a jövőt kellően 
látják-e biztosítva. Egységes fellépés kell az államsegélyek kivívására.

13. Az ORTE életére vonatkozó javaslatok. Erősebb ütemű tag
toborzás szükséges. Összefogás kell a tanügyi egyesüljek között. 
Kidolgozott tervezetünk a MATESz révén kerüljön illetékes helyek 
élébe. A tanáregyesületek vezetői tényleges tanárok legyenek.
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14. A református tanárság kéri a Konvent további védelmét a 
kálvinista szellem megőrzésében és fejlesztésében. E végből az Egyetemes 
Konvent közbejöttével biztosítani kell a református gimnáziumok
ban a felettes egyházi hatóság által megszabott tanulmányi rend és 
Rendtartás zavartalanságát. Az állami felügyelet érvényesülését a 
törvényben rendelt korlátok keretei közé kell visszavinni.

De védelmet kérünk főhatóságainktól, saját magunktól, erősödő 
közszellemünktől az illetéktelenek bírálgatása, hozzánemértőknek 
az iskola dolgaiba való beleavatkozása ellenében.

15. Végül kérjük a református tanárgyermekeknek a református 
gimnáziumokban való teljes díjmentességét (beiratási, tandíj és vegyes 
díjak alól). — Panasz tárgya az is, hogy az egyetemeken nem hono
rálják a tanári rendnek azt a jogos igényét, hogy gyermekeik tandíj- 
mérséklésben részesüljenek.

Látható mindezekből tehát, hogy vannak olyan kérdések, 
amelyek az egész ország tanárságának, sőt az egész köztisztviselői 
karnak elválaszthatatlanul egyetemes feladatai. Vannak olyanok, 
amik csak a református tanárságra tartoznak. Az általános, egye
temes jellegű sérelmeket a többi egyesülettel összefogva, képviselők, 
közéleti emberek felvilágosításával, sajtó útján minden alkalommal 
nyilván kell tartanunk. Ilyen majdnem valamennyi anyagi termé
szetű ügy, a tanári kamarák dolga, státusbeli és évbeszámítási kérdé
sek, család- és egészségvédelmi kérdések, a vasúti kedvezményekre, 
a szolgálati pragmatikára stb. vonatkozó javaslatok.

A szociálpolitikai szakosztály a felmerült kívánalmak és javas
latok tömegéből különválasztotta a hatóerejét meghaladó általános 
és egyetemes jellegű kérdéseket, de azokat természetesen egyesüle
tünk Elnökségével együtt napirenden tartja, és a társegyesületekkel 
együtt minden lehetőséget felhasznál azokban eredmény elérésére.

A református tanárságra vonatkozó javaslatok közül a szak
osztály többel részletesen foglalkozott, azok megoldására egyesüle
tünk Elnökségének határozati javaslatokat terjesztett elé.

Budapest. Dr. Hajdú István.

HAZAI IRODALOM
Dr. Törös László : Sárvári Pál, Aranv János professzora. Nagykőrös, 1938. 

8° 176 lap.
Törös László nagykőrösi gimnáziumi tanár annakidején a debreceni 

Kollégiumnak volt tanítványa. Életpályája később úgy fordult, hogy annak 
az iskolának lett tanára, melyben valamikor nem kisebb ember ült katedrát, 
mint Arany János. S hogy most egy évvel ezelőtt a Kollégium fennállásának 
négyszázévcs fordulóján (nagyon helyesen : csendben) ünnepelt, ünnepelt 
Törös László is : a Kollégium "iránt érzett tanítványi szeretettől indíttatva, 
megírta életrajzát az anyaiskola egyik hajdani nagy professzorának, akinek 
az írások bizonysága szerint az ifjú Aranyra a legnagyobb hatása volt. 
E munkával tehát Törös két irányban rótta le egyszerre a kegyeletét : Arany 
János emléke és a Kollégium iránt; e mellett, persze, iskolatörténeti irodal
munkat is értékes biográfiável gazdagította.
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Törös László érdeklődését közelebbről iskolánk reformkora foglalkoz
tatja. így emelte ki abból már évekkel ezelőtt az első modern pedagógus 
Kerekes Ferencnek, továbbá a természettudós, a költő és nyelvújító Földi 
Jánosnak alakját. E munkák értékét is terjedelem, alaposság tekintetében jóval 
felülhaladja a kezünkben forgatott könyv. Ez különben természetes is, mert 
Sárvári markáns egyénisége és az ót körülölelő környezel szinte halomszámra 
kínálja tollának a feldolgozandó anyagot.

Sárvárinak hosszú élete, melyet syntaxista diákkorától csaknem halá
láig a Kollégiumban töltött el, maga egy darab kollégium. S ennek rajzát 
elevenen érezzük isa munkában. A gyermek Sárváriban előttünk áll a Methodus- 
kori kollégiumi kisdiák, akinek a módszertelen módszerek miatt kőfejtésnél 
verejtékeztetőbb munkát jelent a tanulás. A nagydiák Sárvári annak az ifjú
nak típusa, akin szinte szemmel láthatóan bontakoznak a tanári ráhatások 
következményeként és tanári támogatásból a jövendő kollégiumi tanár 
vonásai. A publicus praeceptorság, a széniori tisztség, a külföldi akadémiai 
tanulmányok, melyeknek szellemi és anyagi áldásait Sárvári is élvezte, 
rendesen már a kollégiumi katedrához vezető út volt. Sárvári is professzor 
lett 1795-ben a Kollégium negyedik tanszékén, melyet előtte — Milesz József 
nyolcévi működésének közbevetésével — a nagyhírű Hatvani István tö tött 
volt be.

Itt kezdődik Sárvári életének az a része, mely Törös alapos kutatásokon 
nyugvó feldolgozása tükrében nemcsak magának a professzornak eddig eléggé 
nem ismert lelki vonásait vetíti elénk, hanem az ő tanári munkáján át rövid 
keresztmetszetben közelről meg is mutatja a múlt század derekán alkalma
zott kollégiumi oktatás természettudományi anyagát s annak előadási mód
szerét. Azt persze, tudnunk kell, hogy e kor didaktikája még korántsem 
tudatos és tudományosan raffinált alapozottságéi, de annál érdekesebb a mai 
kor embere előtt, ha a sablonok mellett a tanár egyéniségéhez mért tanítói 
szabadságnak is elismeri a jogosultságát.

Sárvári tanítási módszerét kétségtelenül erős szubjektivitás jellemzi. 
Ilyennek látjuk volt tanítványai emlékezéseiben. „Mívelt impressiót tevő 
külsőben“ mély vallásos érzés és alapos tudomány lakozik nála. Tekintélye 
van otthon és az iskolában, családja körében és tanítványai közt egyaránt. 
Tanításában közvetlen. Példákkal, gyakorlatilag tanít; a nehezebben felfog
ható részleteket háromszor-négyszer is elmagyarázza. Az óráin fegyelem 
uralkodik és előadásait az ifjúság lélekzet-visszafojtva hallgatja. így nincs rá 
szüksége, hogy mindig derűs kedélyét haraggal és kifakadásokkal árnyékolja. 
A törekvő tanulót szíves szeretettel karolja fel és útjait egyengeti. így terjed 
ki gondja Arany Jánosra is, ahogy erről a költő később a „Bolond Istók“ 
kedves humorral átszőtt versezetében és önéletrajzában hálásan és nagy 
tisztelettel emlékezik. Annál bántóbb, hogy a vásott diák még őt is, ezt az 
„agg Simeont“ , kinek „nem fért a híre Debrecenben“ , végül csak „kibőgte“ .

Sárvári tudományos munkásságának és sokoldalú képességének ki
emelésére Törös alapos és kimerítő tanulmányokat végzett, s annak ered
ményét könyvében terjedelmesen közli. Részletesen ismerteti és méltatja a 
nagy professzor doktori értekezését, filozófiai erkölcstanát, rajztanítási kézi
könyvét, egyházszónoki műveit, költői munkáit, előadási jegyzeteit, leveleit 
s a katedrán kívüli minden tevékenységét; s teszi ezt a háttér és környezet 
széles megvilágításával.

Törös általában oly széles alapozással dolgozik, hogy a terjedelmes 
talapzaton Sárvári alakja szinte eltörpül. E kétségtelen esztétikai vétséget 
azonban még szoborműnél is könnyen megbocsátja a szemlélő, ha a talap
zatnak is megvannak a maga lendületes vonalai és mozgalmas csoportjai. 
Már pedig Törös munkájában a túlságos szélesre szabott háttérnek és kör
nyezetnek is sok a mondanivalója. Ezek ugyan nagyrészt már nem újak, 
de csak a Kollégium történetének részletesebb ismerői előtt; az olvasóközönség 
jórésze, mely e derék munkát kezébe veszi, a tárgytól távolabb eső terület 
rajzában is sok ismeretlen és érdekes anyagot talál, így pl. Mándi Márton
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István perének, Sinai Miklós bukásának, a kollégiumi diákélet világának 
képében. Tehát e részletezés sem volt szükségtelen munka.

Az egész könyv levegőjét átmelegíti a tárgyszeretet, mely szerző tollát 
vezeti. Nyelve is közvetlen, lendületes, bár néhol jelentéktelenebb pongyola
ságok és sajtóhibák zavarják.

A derék munkát kivált a tanári és az ifjúsági könyvtáraknak ajánljuk. 
Debrecen. Dr. Nagy Sándor.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK.
A református tanárok gyermekeinek nevelési segélyére már február 7-ig 

szíveskedjenek az érdekelt kartársak a kérvényeiket beküldeni. (Pályázati 
hirdetés a Tanügyi Szemle januári számában.) Az ösztöndíjasok ne hasz
nálják a kérvény-nyomtatványt, elég ha félíven lemásolják tanulmányi elő- 
mentelüket és az illetékes igazgatókkal hitelesíttetik. .7. I.

A Magyar Tanügyi Egyesületek Egyetemes Szervezete dr. Ősz Béla tanügyi 
főtanácsos elnöklete mellett 1940. január 10-én 5 órakor tartotta elnöki
tanácsülését Budapesten, a Tanárok Házában. Az ülésen az elnök előadta, 
hogy illetékes helyen eljárt az elvesztett egy esztendő beszámítása érdekében. 
Azt a választ kapta, hogy a mai viszonyok között a kormány ezzel a kérdéssel 
nem foglalkozhat. Éppenúgy nem foglalkozhat a többi beérkezett kérelemmel 
sem, mint egyes státusok rendezésével, az utazási kedvezményekkel. Ezután az 
ülés egyetlen és legfontosabb tárgysorozati pontja volt a tanügyi kamarák meg
alakításának a kérdése. Ezt a kérdést a jelen volt egyesületi képviselők előtt 
Nagy Miklós szeghalmi gimnáziumi igazgató ismertette. Ismertetésében 
először cáfolni igyekezett azokat az ellenérveket, amelyeket a tanügyi kamarák 
megalakításával szemben szoktak felemlegetni. Rámutatott arra, hogy ma 
már illetékes hivatalos tényezők sem tartják időszerűtlennek és lehetetlennek 
a tanügyi kamarák megalakításának a gondolatát, s hogy a közoktatásügy 
kormányzatnak a tanügyi kamarák működése, ezáltal pedig a tanerők fölött 
is megmaradna a legfőbb felügyeleti joga a tanügyi kamarák megalakítása 
után is. Aztán röviden vázolta, hogy miért lenne szükség a tanügyi kamarák 
megalakítására, s hogy miért érlelődött ki ma már majdnem minden tanító 
és tanár lelkében a tanügyi kamarák szükségességének a gondolata. Végül 
kérte a MATESz elnöki tanácsát, hogy nyilvánítson ebben a kérdésben véle
ményt, mert a magyar tanítórend ez illusztris képviseleti szervének a jóvá
hagyása nélkül természesen nem lehetne siker reményében folytatni a küzdel
met a tanügyi kamarák megalakítása érdekében.

Az előadáshoz többen szólották. Az idők jele és nagyon komolyan figye
lembe veendő tünet, hogy a hozzászólások kivétel nélkül nagyon helyesnek, 
nagyon szükségesnek ismerték fel a tanügyi kamarák megalakítását. A polgári 
iskolai, tanítóképzőintézeti, kereskedelmi szakiskolai tanáregyesületek, az 
országos evangélikus tanítóegyesület képviselői nyomatékosan hangot is 
adtak ilyen irányú véleményüknek, de a többi hozzászóló is mind sürgette a 
siker reményével biztató lépések megtételét.

A vita befejezése után a MATESz elnöki tanácsa határozatilag ki
mondta, hogy : 1. teljes egyhangúsággal helyesli a tanügyi kamarák meg
alakításának a gondolatát; 2. szükségesnek tartja a célravezető lépések sürgős 
megtételét; 3. felkéri a tagegyesületek képviselőit, hogy egyesületeikben és 
egyesületi lapjaikban ismertessék, népszerűsítsék a tanügyi kamarák gon
dolatát ; 4. felkéri dr. Bernáth István, Mesterházy Jenő és Nagy Miklós 
urakat, hogy február 15-ig a tanügyi kamarák megszervezésére vonatkozó 
részletes és pontos javaslatot készítsenek, amelyet aztán a MATESz elnöki 
tanácsa újból tárgyalás alá fog venni s végül 5. megbízza Nagy Miklós előadót, 
hogy megfelelő, alkalmas időben a nagy közvélemény előtt újságokban és 
rádióban is próbálja népszerűsíteni a tanügyi kamarák gondolatát. N.
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Az Országos Iteforinálus Tanáregyesület szociálpolitikai szakosztályának 
decemberi értekezlete.

Az ORTE szociálpolitikai szakosztályának tagjai 1939. december 28-án 
gyűltek össze a szakosztály megalakulása óta először megbeszélésre. A meg
bízottak közül megjelentek a következők :

Nagy Miklós szakosztályi elnök (Szeghalom), Bánóczy Endre (Nagy
kőrös, glmn.), dr. Boross István (Mezőtúr, gimn.), Bessenyei Béla (Békés, 
gimn.), Gsikai Pál (Nagykőrös, tanítóképző), Csőregh László Kisújszállás- 
gimn.), dr. Földy József (Pápa, gimn.), dr. Hajdú István (Budapest, Baár—- 
Madas), dr. Harsányi István (Sárospatak, gimn.), Kocsár Sarolta (Hódmező
vásárhely, leánygimn.), vitéz Kőszegi Frigyes (Hajdúböszörmény, gimn.), 
dr. Lengyel Lajos (Budapest, gimn.), Magyari Kálmán (Debrecen, gimn.), 
dr. Mátyás Ernő (Sárospatak, teológia), ifj. Miklóssy István (Kunszentmiklós, 
gimn.), Monácsy Endre (Hajdúnánás, gimn.), Nagy József (Debrecen, fiú
polgári), Óváry Imre (Miskolc, fiúgimn.), dr. Őváry Zoltán (Miskolc, leány
gimn.), Soós Tamás (Kecskemét, fiúgimn.), Szathmáry Ákos (Debrecen, leánv- 
giinn.), Szemes Károly (Debrecen, tanítóképző), Takáts Károly (Berettyó
újfalu, polgári), dr. Tóth Lajos (Pápa, teológia), E. Ütő Mihály (Csurgó, gimn.), 
Varga Gyuláné (Pápa, polgári leányiskola), Zsadon László (Kiskunhalas, gimn.). 
Mindvégig jelen volt az értekezleten vitéz dr. Bessenyei Lajos, az ORTE 
elnöke és dr. Kun Sándor, az ORTE főtitkára is.

A távolmaradók közül számosán kimentették elmaradásukat. Legtöbben 
betegségükre hivatkoztak, alig néhány esetben fordult elő, hogy az iskola- 
fenntartó nem utalta ki az utazás költségeit.

A szakosztály októberi alakuló értekezletén elhatározta, hogy a tanárság 
helyzetének pontos megismerése végett kérdőíveket küld az egyesület tagjai
nak. A kérdőívek visszaküldése után azok feldolgozásának fáradságos és nagy 
körültekintést igénylő munkáját dr. Hajdú István vállalta magára. Az ő 
beszámolója volt az első napi megbeszélés tárgya. Dr. Hajdú István előadása 
igen nagy hatással volt a hallgatókra. A szakosztály első határozataként ki 
is mondta, hogy kéri dr. Hajdú István tanulmányának a Protestáns Tanügyi 
Szemlében való megjelentetését,1 és igyekszik módot találni, hogy az abban 
foglalt adatok a közönség minél szélesebb körében ismertté váljanak.

Az előadás nyomán hosszú vita alakult ki. A nagyszámban beérkezett 
javaslatok közül különválasztotta a szakosztály az általános köztisztviselői 
és egyetemes tanári vonatkozású indítványokat, és ez alkalommal a sajátosan 
református tanári, továbbá a sürgős intézkedést igénylő kérdések letárgya- 
lására szorítkozott. Elfogadta a következő javaslatokat :

1. A szakosztály mélyen átérezve a hódmezővásárhelyi leánygimnázium 
tanárainak súlyos helyzetét, felkéri az egyesület elnökségét, sürgősen és nyo
matékosan hívja fel a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségének 
figyelmét a hódmezővásárhelyi leánygimnázium tanári fizetéseinél arra, hogy 
ott a tanárok a törvény világos rendelkezése ellenére törvény szerinti fizetésüket 
és lakáspénzüket nem kapják meg. A teljes óraszámú óraadó tanár csak 90 P 
fizetést kap 120 P helyett (25%-kal kevesebbet), a helyettes tanár lakbérrel 
együtt havonta 143 P-t kap a törvényes 155 P 42 fillér helyett (8%-kal keve
sebbet). A rendes tanár 18P66 P fizetést kap 244’80 P helyett, tehát 63-14 
P-vel kevesebbet (25%). A hódmezővásárhelyi korpótlékös rendszer — 5 éven
ként 200 P emelkedés — azt jelenti, hogy a tanár 35 éves szolgálatnál 2800 P 
évi fizetést érne el, míg az államnál 5460 P-t, a különbség 2660 P (48%). 
Kérje fel ezért az elnökség a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségét, 
intézkedjék arra nézve, hogy a hódmezővásárhelyi leánygimn. fenntartója a 
korpótlékos fizetést szűntesse meg, és 1940. január 1-el a törvényes fizetések
nek megfelelő fizetést és lakbért utaljon ki. Egyben kérje fel az egyházkerületi 
Elnökséget arra, hogy ennek az iskolának államsegélyt kieszközölni szíves
kedjék.

1 Szemlénk jelen számában meg is jelent az 52. oldalon. (Szcrk.)
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2. A szakosztály felkéri az elnökséget, hívja fel az Egyetemes Konvent 
figyelmét az internétusi nevelők nehéz helyzetével kapcsolatos visszásságok 
kiküszöbölésére. Ezt az indítványt a szakosztály azokra az adatokra alapítja, 
hogy vannak iskolák, ahol bennlakó vezető-tanárok havi 30, 20, sőt 10 pengőért 
vannak alkalmazva, s ezen felül a gimnáziumban heti 6—8-—9 órát díjazás 
nélkül kötelesek tanítani egész éven át. A szakosztály indítványozza azt is, 
hogy 1. internátusi nevelő tanárként csak okleveles középiskolai tanár legyen 
alkalmazható, más csak abban az esetben, ha ilyen nem volna, —- továbbá 
2. hogy az internátusi nevelő tanárok megfelelő emberséges díjazásban része
süljenek, a tisztességes létminimum részükre is biztosíttassék.

3. A szakosztály felkéri az elnökség útján az Egyetemes Konventet annak 
kieszközlésére, hogy a teológiai tanároknak az OTBA-ba való besorolása 
lehetővé tétessék. Ugyanígy tegyen lépéseket a helyettes és óraadó tanároknak, 
valamint a fizetéskiegészítésben nem részesülő tanároknak az OTBA-ba való 
felvétele iránt is.

4. A szakosztály felkéri az egyesület elnökségét, hogy felirattal forduljon 
az Egyetemes Konvent zsinatelőkészítő bizottságaihoz aziránt : biztosíttassék 
törvényileg kellő képviselet a középiskolai tanárságnak az egyházi élet hatósági 
intézésében, a Zsinaton, a Konventben, Egyházkerületben, egyházmegyék
ben, mindezek bizottságaiban. Felkéri a szakosztály az egyesület elnökségét 
e fontos kérdés állandó napirenden való tartására.

5. A szakosztály felkéri az egyesület elnökségét, hogy szíveskedjék köz
benjárni a tanári minősítés elrendelésének visszavonása érdekében. Nem látja 
a minősítés ilyen formában való alkalmazását gyakorlati szempontból célra
vezetőnek különösen a református tanársággal szemben. Elegendőnek tartja 
az eddigi minősítési gyakorlatot. Ez a most elrendelt minősítési eljárás munka- 
többletet jelent, megbonthatja a tanári testületek belső összhangját. A refor
mátus tanárság nem tulajdonít különös jelentőséget az intézkedésnek, s éppen 
a kérdés jelentéktelensége miatt kéri tehát a minősítés e módjának elejtését. 
Helyesli a szakosztály azoknak a testületeknek az álláspontját, ahol a minő
sítésre megválasztott tanárok aggodalmuk kifejezésével, fenntartással vették 
tudomásul kijelölésüket.

6. A szakosztály felkéri az elnökséget a szolgálati pragmatika állandó 
napirenden tartására.

7. A szakosztály felkéri az elnökséget a következő nagy, szociális jelen
tőségű kérdések állandó nyilvántartására : segédlelkészi és lelkészi éveknek 
a szolgálati időbe való beszámítása, a vallástanári abszolutórium utáni évek 
beszámítása. Az ének-zene- és kézimunka tanárok fizetési és nyugdíjügyének biz
tos és végleges rendezése. Afelekezeti helyettes tanároknak félárú vasúti igazol
ványok ügyében az államiakkal egyenlő elbánása. Atestnevelési tanárok egyen- 
jogosításának kérdése. Megnyugvással veszi tudomásul a szakosztály, hogy 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület Debreceni Köre e tárgyak legtöbbjé
ben tett már előterjesztést illetékes helyekre, és hogy e kérdések állandóan 
napirenden vannak.

8. A szakosztály felkéri az egyesület elnökségét, járjon közbe az egyházi 
főhatóságoknál arra nézve, hogy az iskolafenntartók évi költségvetésükben 
biztosítsanak legalább 500 P-t tanáraik külföldi tanulmányútjának költségeire, 
amint történik az a budapesti Baár—Madas-intézetnél és Csurgón már évek óta.

9. Megbízza a szakosztály dr. Mátyás Ernő teológiai tanár urat, hogy 
a MPIT-gal együtt a tavaly — sajnos — eredménytelenül meghirdetett nyári, 
református világnézeti tanfolyam megszervezését vegye kézbe, szervezze meg 
kellő időben (április), hívja fel egyesületünk útján is tanárainkat, tanítóinkat 
(a nem felekezeti iskolákban tanítókat is) a részvételre. A szociálpolitikai meg
bízottak a maguk nevében igazgatótanácsaik segítségét is igénybevéve, közre 
fognak működni a résztvevők minél nagyobb számának biztosítása érdekében.

10. Elhatározza a szakosztály, hogy a református rendtartás kérdéseinek 
megbeszélésénél figyelemmel lesz a következő kérdésekre : 1. Mimódon kell 
csökkenteni a református tanárságra oktalanul ránehezedő adminisztrációs
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túlterhelő munkát, 2. Az egyházi iskolák felügyeletének az V. te. 129. § 3. 
pontja értelmében való megszervezésére, 3. Az állami felügyelet kellő mederbe 
szorítására, 4. Ezzel kapcsolatban nyilvántartja az esetleg újból előforduló 
konkrét sérelmeket.

11. A szakosztály várakozással tekint az elé az 1940. januárra várt minisz
teri intézkedés elé, mely hivatva van helyettes és óraadó tanáraink egész 
sorának bizonytalan sorsukból való felszabadítására és előmenetelük bizto
sítására.

12. A szakosztály felkéri az elnökséget, hogy találjon módot az állástalan 
református tanároknak a szakosztály által való nyilvántartására. A szakosztály 
tudomásul veszi a szociálpolitikai megbízottak felajánlott segítségét a túl- 
szolgálók nyilvántartása kérdésében. Felkéri az egyesület elnökségét és a 
szociálpolitikai megbízottakat, hogy működjenek közre új tagok toborzása 
érdekében, mind a felekezeti, mind a nem felekezeti iskolák tanárai sorából.

13. Felkéri a szakosztály az egyesület elnökségét külföldi tanáregyesü
letekkel való kapcsolatok létesítésére is folyóiratcsere és tanulmányúti lehető
ségek létesítése céljából.

14. A szakosztály felkéri az elnökséget, intézzen felhívást az iskolafenn
tartókhoz, hogy a heti 18 órán felüli órákat rendes, helyettes és óraadó tanárok
nál túlóránként egyenlő mértékben havi í l ‘67 P-vel díjazzák, s ugyanígy az 
óraadó tanárokat is heti 12 óráig.

A második napi gyűlésen az új református „R endtartásit tárgyalta a 
szakosztály. A tárgyalás elején a szakosztályi elnök külön felkérte a szak
osztály tagjait, hogy ehhez a fontos kérdéshez a legkomolyabb, legtárgyi- 
lagosabb és legszigorúbb kritika alapján szóljanak hozzá, mert a Rendtartás 
nemcsak az ügyvitelt szabályozó formaság, hanem az iskolák és a tanárok 
életének olyan kerete, amely sok esetben döntő módon befolyásolja cselekede
teinket és lehetőségeinket. Majd érdemben szólva hozzá a tárgyhoz, ismerteti 
a jelenleg érvényben lévő, de csak átmenetinek szánt Rendtartásra vonatkozó 
észrevételeit, továbbá kifejti, hogy saját elgondolása, valamint a református 
tanárság nagy többségének meggyőződése szerint milyennek kellene lenni az 
új Rendtartásnak.

Ügy érzi, hogy az új Rendtartás — mint a kompromisszum eredményei 
általában — nem megfelelő. Szerkesztői igen nagy és ellentétes elveket igye
keztek összeegyeztetni, nem is lehet csodálkozni, ha ez nem sikerült teljesen. 
Nem is sikerülhetett például : a centralisztikus állami tanügyi közigazgatás 
talajából fakadó állami Rendtartás és a sajátos református lelkiségből, az év
százados fejlődésből és az egyes nagy református iskolák hagyományaiból 
kinőtt régebbi református Rendtartás elveinek összeillesztése. Ebben a vonat
kozásban nem mondható szerencsésnek az sem, hogy az állami Rendtartás 
szolgált alapul és irányadóul, a református jelleg csak mintegy pótlásképpen 
próbált érvényesülni.

Meg akarták őrizni a szerkesztők azt a református elvet is, hogy egyház 
és intézményei kormányzásában a testületi elv érvényesüljön, viszont számolni 
igyekeztek az újabb követelményekkel is, amikor az igazgatót mintegy hivatal
főnökké, elsőfokú tanügyi hatósággá próbálták emelni. Kétségtelen, hogy azt 
az átütő erőt, amelyet az igazgató mint elsőfokú tanügyi hatóság az állami 
iskolák életében kifelé jelent, a mi iskoláink számára is jó volna biztosítani 
— az adminisztráció nehézkességét is jó volna ezáltal csökkenteni —, viszont 
azt az erőt, amelyet a zsinatpresbiteri elv alkalmazása és a testületi 
kormányzás a református iskolák életében és jövendőjében jelent, nagyon 
is kockázatos kidobni, legalább is addig, amíg helyébe valami jobbat nem 
tudunk tenni.

Az új református Rendtartás megszerkesztésénél teljes mértékben az 
állami rendtartás szolgált alapul. A másolás annyira hű, hogy még az egyes 
paragrafusok számozása is azonos maradt. Ebből a tényből szükségszerűleg 
következik Rendtartásunk második nagy hibája : az, hogy a mi Rendtartá
sunkból is kimaradt minden, ami az államiban nincs benne, bár iskoláink élete
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és igazgatása megkívánta volna a szabályozást. Hiszen az állami Rendtartásban 
természetszerűleg nem lehet szó sem az igazgatótanácsról, a presbitériumról, a 
tanári testület jogköréről, viszont ezeket az intézkedéseket a mi Rendtartásunk 
nem nélkülözheti, hiszen rajtuk fordul meg iskolánk egész élete.

Értelmezhetjük a Rendtartás fogalmát sokféleképpen. Vitatkozhatunk 
azon, hogy mi tartozik bele egy Rendtartásba, mi nem. Az azonban bizonyos, 
hogy elvi szempontból mégis csak az a Rendtartás lenne a jó, amelyikből vilá
gosan láthatnánk iskoláink egész életének rendjét. A mi Rendtartásunknak 
tehát tartalmaznia kellene azokat az intézkedéseket is, amelyeket az állami 
iskolákra vonatkozólag külön könyvek és szabályzatok írnak elő, s amelyekre 
vonatkozó rendelkezések nálunk a Konvent és az Egyházkerületek különböző 
határozataiban találhatók meg.

Például megemlíti az internátusok kérdését. Az internátusok a mi 
iskoláink mellett egészen más jellegűek, más szervezetűek és más feladat betöl
tésére hivatottak, mint az államiak. Ha az állami internátusok életét inkább 
a pénzügyminisztérium által kibocsátott szabályrendeletek igazítják is el, 
ebből még nem következik, hogy a mi internátusainkra vonatkozólag sem kell 
a Rendtartásnak semmit sem tartalmaznia.

Nem kellene félnünk az anyagi kérdések szabályozásától sem. Az államnál 
van külön illetményszabályzat, nekünk azonban sehol sincs még irányadó 
rendelkezésünk sem arról, hogy milyen alapelvek szerint járjanak el a fenntartó 
testületek, pl. a túlórák, óradíjak, melléktisztségek, tiszteletdíjak megálla
pításánál, vagy milyen összegek szedhetők adminisztrációs iratok kezeléséért.

Szükséges lenne pontosan megállapítani az állami felügyelettel szemben 
való jogainkat és kötelességeinket is. Sok kellemetlen félreértést és súrlódást 
kerülhetnénk el, ha mindnyájan pontosan tudnánk, hogyan viselkedjünk 
főigazgatói, vagy szakfelügyelői látogatások idején.

Rá kell mutatni arra az érdekes tünetre is, hogy a református tanárság 
sokkal jobban van tájékozva az állami tanárokra vonatkozó rendelkezésekről, 
mint az egyházi törvények vonatkozó részeiről. Szomorú, de igaz, hogy a 
református tanárság legnagyobb része nem ismeri az Egyházi V. tc.-et, és 
nem ismeri a fegyelmi ügyeinek intézését szabályozó Egyh. VI. tc.-et sem. 
Kívánatos lenne tehát, hogy olyan könyvet adjunk a református iskolák és 
tanárok kezébe, amelyből bármely kérdésre megkaphatnák a szükséges fel
világosítást. Számolni kell azzal az ellenvetéssel is, hogy a most említett kér
dések nem tartoznak valamennyien egy Rendtartás keretébe. Mi azonban nein 
a szavakon nyargalászunk, és nincs kifogásunk az ellen, ha a most vázolt 
könyvet nem „Rendtartásinak, hanem pl. ,,Kézikönyv“ -nek nevezik el, 
amelynek a szorosabb értelemben vett „Rendtartás'* csak egyik fejezete lenne. 
A lényeg az, hogy a református tanárság olyan könyvet kíván, amelyből bárki 
útmutatást nyerhet az iskolai élet bármely mozzanatára.

Ennek a kézikönyvnek a következő fejezetei lehetnének :
I. Az Egyházi Törvények ránkvonatkozó rendelkezéséi (I. 3. és 11. §, 

V. 1., 2, 86—115., 129. §.— VI. 1., 2„ 11., 16., 18., 21. b) 23., 27. b), 28., 40., 
45., 46., 47. a), 52. § és a tanárok eskümintája).

II. Az 1934 : XI. te.
III. Az 1935. VI. te.
IV. Az iskolák. (Célkitűzés, fenntartás, vagyonkezelés, államsegély, ala

pítványok kezelése, tandíjkezelés, új iskolák alapítása.)
V. Internátusok. (Célkitűzés, fenntartás, vagyonkezelés, alapítványok, 

fegyelmezés, gazdálkodás, kapcsolat az anyaiskolával.)
VI. Felügyelet és ellenőrzés. (Igazgatótanács és presbitérium, egyház

megye, egyházkerület, Egyetemes Konvent jogai és kötelességei, református 
tanügyi közigazgatás, állami felügyelet.)

VII. A tanártestület jogai és kötelességei, működése.
VIII. Az igazgató.

IX. A tanárok.
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X. A tanulók
XI. Tanulmányi rend.

XII. Iskolaszolgák.
XIII. Függelék. (Iskolai mellékdíjak, vizsgadíjak, tisztelet díjak, ügykeze

lési iratok díjai, igazgatói határidőnapló, különbözeti vizsgák anyaga, zára
dékolási formák, vizsgálati jegyzőkönyvminták, évvégi értesítő összeállítása.)

Ez természetesen csak nyers vázlat.
Röviden összefoglalva az elmondottakat: az volna kívánatos, ha olyan 

új református Rendtartás készülne, amely intézményesen biztosítaná a sajátos 
református iskolai célok megvalósítására alkalmas kereteket.

Szakosztályi elnök előterjesztését élénk vita követte, melynek során a 
szakosztály valamennyi tagja az elhangzottakkal való egyetértésének adott 
kifejezést. A felszólalások eredményeként a következő felfogás alakult ki és 
emelkedett határozati erőre :

1. A szociálpolitikai szakosztály a Konvent által 1 évi próbaidőre kiadott 
Rendtartást tartalmilag nem tartja megfelelőnek, mert az nem a református 
iskolák szelleméből és életéből nőtt ki.

2. A szakosztály nem akar megállapodni a puszta bírálatnál, hanem a 
fenti elgondolások szerint készített rend tar tás-tervezetét szeretné illetékes 
tényezők elé juttatni. A jelenleg érvényben levő Rendtartás hatálya azonban 
az iskolai év végével megszűnik. Megtörténhetik az is, hogy a Konventnek 
e célra alakított bizottsága még korábban határozni fog a végleges Rendtartás 
felől. Már pedig ennyi idő alatt a rendtartás-tervezet készítésével járó nagy 
munkát elvégezni nem lehet. Éppen ezért a szakosztály elsősorban arra kéri 
az egyesület elnökségét, hasson oda, hogy a mostani Rendtartás a következő 
iskolai évre is érvényben tartassák. Szükséges ez azért is, hogy a hiányok még 
pontosabban megállapíthatók legyenek. Amennyiben a Konvent kérésünket 
teljesíthetőnek találja, a szakosztály egy megbízott tagja elvállalja a tervezet 
készítésére vonatkozó megbízatást.

3. Kéri a szakosztály, hogy bocsáttassák a református tanárság rendelke
zésére egy olyan kézikönyv, amelyből úgy az igazgatók, mint a tanárok az 
iskolai élet bármely vonatkozásában tájékozódhatnának.

Ez elvi jelentőségű megállapodások után a mostani Rendtartás részletek
ben való letárgyalása következett volna. Ehhez azonban napokra lett volna 
szükség, s a részletekbe menő megbeszélés a már meghozott elvi döntés után 
amúgy sem látszott időszerűnek. Néhány iskola különben is már írásban be- 
küldötte megjegyzéseit. Elhatározta tehát a szakosztály, hogy a többi iskolákat 
is felkéri álláspontjuk ismertetésére, a rendelkezésére álló időt pedig a debreceni 
református Kollégium gimnáziumának tanári testületé által beküldött észre
vételek ismertetésére fordította.

Debrecen. Magyari Kálmán.

A másik ember címen jelent meg az Exodus első, 1940. évi almachja. 
Akik figyelemmel kísérték ezt a munkaközösséget, mely néhány év óta a 
legaktuálisabb neveléstudományi és filozófiai művek egész sorával gazdagí
totta szellemi életünket és könyvpiacunkat, régen várták e könyv megjele
nését. A művészi kiállítású kötetben Karácsony Sándor tanítványai mutatkoz
nak be. Maga Karácsony itt foglalja össze a Magyar Észjárás c. könyve körül 
kialakult magas színvonalú vita eredményeit. A többi tanulmány szellemi 
és anyagi kultúránk korszerű kérdéseit tárgyalja. A 160 oldalas, szép ki
állítású könyv, Szoboszlai Mala János grafikusművész címlapjával kapható 
a könyvkereskedésekben és a kiadónál (Horánszky-utca 26).
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
Lélektani Intézetének Könyvtára

Református gimnáziumaink feladatai 
a tehetségkutatás terén.

■

Többször hírt adtunk már c folyóirat lapjain a sárospataki refor
mátus gimnázium tehetségkutató munkájának egyes mozzanatairól. 
Úgy látszik nem hiába. Örömmel olvassuk a Protestáns Szemle 1939. 
novemberi számában Szathmáry Lajos tollából, hogy ,,a hódmező
vásárhelyi református gimnázium 1938 őszén az első osztályba hat 
kis tanyai magyart vett fel tanítói ajánlások alapján. Ezek a mezít
lábas gyermekek oly szegények, hogy nemcsak a tanulás, hanem a 
jövő évi kenyér is kétséges családjuk számára, de mind a hatan 
kitűnően végezték az első osztályt. Természetesen az osztálytanító 
tanároknak gondj uk volt rá, hogy e gyermekek esze járásának kerékbe
törése helyett ők alkalmazkodjanak hozzájuk tanításukban“ . A szeg
halmi gimnáziumban a jövő szeptembertől kezdik meg a hasonló 
értékmentést.

Karácsony Sándor földesi parasztgyermekeinek a példája, a 
hódmezővásárhelyi munka és a sárospataki református gimnáziumban 
öt éve egyre tervszerűbben, egyre tágabb keretek között, egyre 
komolyabb szellemi és anyagi megalapozottsággal folyó tehetség- 
kutatás eredményei ma már elvitathatatlanok. így szinte erkölcsi 
kötelességünknek érezzük azt, hogy valamennyi református gimná
ziumunk figyelmét felhívjuk a tehetségkutatás, a magyar értékmentés, 
vagy mondjuk : szellemi telepítés hasonló lehetőségeire, s bizalommal 
kérjük őket arra, hogy kapcsolódjanak bele mindnyájan a magyar 
nemzetmentés ez áldásosnak ígérkező munkájába.

Azzal a régi felfogással ugyanis egyszer s mindenkorra le kell 
számolnunk, hogy az igazi tehetségek úgyse kallódnak el, saját erő
feszítéseik árán feltornásszák magukat a magasabb társadalmi osz
tályokba. Hány gazdag érték veszett el, míg néhánynak csakugyan 
sikerült a felemelkedés! A szabad iskola- és pályaválasztás pedig még 
mindig nem valóság, hanem egyszerű papirosmaszlag. Mindössze a 
lehetőségek hiányoznak hozzá. Hogy menjen pl. középiskolába, min
den magasabb érvényesülési lehetőség előiskolájába annak a 3—5 
millió nincstelen magyarnak a gyermeke, akiknek még a mindennapi 
kenyerük sincsen biztosítva?

Pedig mennyi szunnyadó erőnk rozsdásodik el és vész kárba 
azért, mert a társadalom nem nyúl kellő időben feléjük, s nem teremti

1
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meg a kiemelkedés lehetőségeit ama valóban tehetségesek számára, 
akiknek a családjában legfeljebb messzi, ködös álom az iskoláztatás, 
amiről szinte maguk között se mernek szót ejteni, hiszen csak sebeket 
szaggatnának vele. Ezzel a ténnyel szemben viszont nincs-e igen nagy 
szükségünk arra, hogy minél előbb minél több valóban értékes szel
lemi vezetője legyen nemzetünknek, olyan vezetője, aki minden 
ízében és célkitűzésében megalkuvás nélkül hordozza és magáénak 
vallja a magyar nemzet célkitűzéseit, aki a maga helyén, s nem a 
szűkmarkú magyar élet elvetéltjének érzi magát?

A magyarságot mindig a szellem tartotta fenn, mondja Szekfü Gyula. 
Jövőnk nem reménytelen, de amíg az ősi magyar erők „egyetlen letéte
ményese, a szegény nép és mindazok, akik nem felelősek az utolsó 
emberöltő hibáiért, ki nem alakítják az új vezetőosztályt, mely ismét 
történeti múltúnk és jellemünk szerint fog cselekedni“ , nem lehetnek 
nagy reményeink. (Mi a magyar?) Szabó Dezső „Az egész látóhatár“ c. 
könyvében így ír : „A magyar paraszt arravaló gyermekeiből kell 
intézményesen megújhodást, egységet vinni a ma még zűrzavaros 
középosztályba“ . Nos, a magyar népi értékek gyorsabb ütemű kibon
takoztatásának munkája igen nagy részben a magyar tanítóságra, 
ill. tanárságra vár. Hiába várjuk — sokszor nem is várhatjuk —, hogy 
az állam vegye kezébe az ilyen ügyeket. S egyáltalán remélhetnők-e, 
hogy valami hideg hivatali munka komoly eredményeket tudna elérni 
ezen a területen? Aligha! Sokkal hathatósabb eredményeket vár
hatunk akkor, ha a nemzeti feladatokat lelkűk mélyén átélt nevelők 
az ő kezükben lévő nevelői intézmények s a társadalom más felelős 
tagjai és tényezői önként teszik magukévá ezt a nemzeti jelentőségű 
ügyet, s minden rendelkezésükre álló eszközt haladéktalanul felhasz
nálnak a tehetségmentés-nemzetmentés célkitűzéseinek a megvaló
sítására.

Nem garázdálkodhatunk tovább a nemzet szellemi értékeivel. 
Nem bízhatjuk tovább a véletlen kényére-kedvére azt, hogy ötlet
szerűen kit merít fel a többmilliós magyar tenger mélyéről, s kiket 
ítél kajánul elkallódásra a magyar értékek letéteményesei közül.

A magyar református társadalomnak — elsősorban az egyházon 
és az iskolákon keresztül — nemcsak megfelelő keretei és lehetőségei, 
hanem, Istennek hála, kitűnő „emberanyaga“ is van ehhez a munká
hoz. Olyan emberanyaga, amelyben nemcsak kitűnő szellemi értékek 
lappanganak, hanem amelynek tagjai egyúttal fajiság tekintetében 
is csaknem minden esetben hordoznak magyar jegyeket.

Alig tudok elképzelni olyan református magyar gimnáziumot, amely 
akár a tanulóktól tehetségalapra évenként szedett összegből, akár 
más úton — egyházmegyék, egyházközségek, egyének támogatásá
val — létesített alap segítségével ne tudná lehetővé tenni néhány valóban 
tehetségesnek mutatkozó, saját anyagi erőkkel azonban nem rendelkező 
gyermek számára a tanulást. Az eddig is életben lévő kedvezmény- 
és ösztöndíj-rendszer még nem elég. Sárospatakon igazán elég bősé
gesen van alapítvány, de még mindig nagyon szükségesnek Ítéltük
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a hathatósabb tehetségmentő és támogató munkát. Nem elég azokkal 
törődni s azokat segélyezni, akik bejutottak a gimnáziumokba, 
hanem éppen a bejutást kell lehetővé tenni az onnan általában ki
maradó tehetségesek számára. Az eddigi rendszer csakis ezzel a fel- 
frissítéssel válhatik igazán értékessé.

Nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt a kiválasztás munkáját kell 
minél megbízhatóbbá tennünk. Álértékeket, közepes tehetségeket 
igazán nem érdemes nagy erőfeszítések árán a szellemi pályákra 
segíteni. Ha valahol, itt igazán szélsőségesen kell érvényesülnie a pro
tekciómentességnek, valamint a legkomolyabb szelekciónak.

Az elemi iskolai értesítő, tapasztalatból tudjuk, még nagyon sok 
esetben nem ad ebből a szempontból megbízható kiindulási pontot. 
Legfeljebb arról ad megbízható felvilágosítást, hogy kiket kell eleve 
kirekesztenünk a kiemelendők sorából. A református tanítóság és tanár
ság, hathatós, tervszerű együttműködése nélkülözhetetlen ezen a területen. 
Sőt alig képzelhető a magyar református tanítóság, tanárság és papság 
együttműködése számára az általunk hirdetett tehetségkutatásnál 
pompásabb alkalom. A lelkipásztorok segítsége azért is várható, mert 
tulajdonképpen egyházi érdekeket is szolgálunk ezzel a tehetségmen
téssel. A komoly, öntudatos, felelősségteljes munkával felemelt, fémjelezett 
református értékeket később a társadalmi élet ezerféle fékje és akadályozó, 
hátráltató ereje sem fogja tudni elnyomni és az érvényesülés útjából félre
lökni. A református egyházi élet berendezése úgyis sok értékes és súlyos 
világi vezetőt igényel.

Elsősorban a falusi tanítókra és lelkipásztorokra vár az értékes 
tehetségeknek az észrevevése, figyelése és kiszemelése. Mihelyt mutatkozik 
ilyen gyermek, együttesen irányítsák nevelését, tanítását s figyeljék 
fejlődését. Hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a gyermeket 
érdemes volna tovább taníttatni; ha pedig erre nincs a családnak 
megfelelő anyagi fedezete, keressenek kapcsolatot annak a közeli 
gimnáziumnak az igazgatóságával, amelynek kebelében már folyik 
a tehetségkutatás, s tegyék lehetővé a gyermek számára a részvételt 
a tehetségvizsgán. Ha ezen a vizsgán jól megállotta helyét, igyekezze
nek a maguk falujában is anyagi támogatást elérni a gyermek szá
mára.

A komoly tehetségvizsga kiállását fontosnak tartjuk. Nem vagyunk 
túlságosan elragadtatva a kísérleti tehetségkutatástól. Különösen 
akkor, mikor a közvetlen érintkezés, a személyes megismerés révén 
már képet alkothatunk magunknak a gyermekekről. Nem vitathatjuk 
azonban jogosultságát és komoly útbaigazítását ott, ahol eddig nem 
ismert, különböző előképzettségű gyermekek hirtelen megismerésére 
van szükségünk. A tehetségvizsgálatnak olyan eredményei vannak 
már, hogy kiindulásként nyugodtan bízhatjuk rá magunkat. Nem 
öncél tehát a tehetségvizsga, hanem egyszerű eszköz: jobb lehetőség 
híján.

Még az sem fontos, hogy országszerte egyformák legyenek ezek 
a tehetségvizsgálatok. A helyi, környékbeli adottságok sokszor szükség

í*



72 Harsányi István : Református gimn. feladatai a tehetségkutatás terén.

szerűen színezik, módosítják a vizsgálatokat a szerint, hogy pl. tanyai, 
falusi, külvárosi stb. iskolákból kerülnek ki a tehetségvizsgára állók. 
Mégse árt, ha valami egységes alapjuk van ezeknek a vizsgáknak, 
különösen a tehetség abszolút, tehát önmagában is meghatározható, 
nem pedig viszonylagos, vagyis csak az éppen véletlenül egymásmellé 
került egyénekéhez képest mutatkozó tehetség megállapítására van 
szükség. Éppen ezért még ebben az évben közölni fogunk egy-két 
próbasorozatot a 10—12 évesek tehetségének megállapítására s példát 
az egész tehetségvizsga lebonyolítására. A szakirodalomban komoly 
támpontokat kapunk a Binet Simon, Éltes Mátyás, Nagy László, 
Cser János, Boda István stb. idevágó müveiből.

Most nem is ezekről a próbákról beszélek, hanem mindössze 
néhány szempontra irányítom azoknak a figyelmét, akik eltökélik 
magukat a tehetségkutatásra. Az alábbi kérdések ugyanis föltétlenül 
felmerülnek a tehetségkutató és irányító munka során.

1. A tehetségesség megállapítása még nem elegendő ok arra, hogy 
valakit hathatós támogatásban részesítsünk. Egy-egy ifjúnak a felneve
lése, tanuláshoz segítése ugyanis anyagi szempontból is nagy befek
tetést igényel. Mindig arra kell gondolnunk, hogy egy vagy más valaki
nek a nevelésére is elég volna a fedezet. Nagyon gondosan kell tehát 
ügyelnünk arra, hogy a kiválasztottak egészségesek, erősek vagy legalább is 
könnyen megerősíthetők legyenek. Már a tanítóknak és lelkipásztorok
nak is ki kell terjeszteniük a figyelmüket arra, hogy nincse-e a család
ban öröklődő betegség : tbc., vérbaj stb. Ezen kívül azonban komoly 
orvosi vizsgálatnak is alá kell vetnünk minden jelentkezőt, s csak a 
testileg is alkalmasaknak bizonyulok közül válogassunk. Bőséges 
és kiváló ugyanis az az anyag, amelyből válogatnunk lehet, csak 
legyenek elegen, akik válogatnak. A tehetségpártolásra kiszemelt 
ifjaknak makkegészségeseknek kell lenniök, hogy már testi felépítésök 
is mintegy biztosítsa azt, hogy az általuk végzett munka minőségileg 
és mennyiségileg kielégítő lesz. Hiszen nagy erőfeszítésekre lesz 
szükségük az életben.

2. A tehetségösztöndíjra a felvétel ideiglenes legyen. A segélyezés 
csak addig tartson, míg a kiválasztottak a legmagasabb iskolai köve
telményeknek általában megfelelnek, vagy pedig valamilyen területen 
kimagasló eredményeket érnek el. (Zene, rajz, mennyiségtan, vegy
tan stb.) A jóminőségű munkát mindvégig meg kell kívánnunk. 
Ennek a minőségi munkának azonban a lehetőségeiről is gondoskod
nunk kell. Megfeszített, az akaratot, az egész embert igénybevevő 
munkát kívánunk ezektől a kiválasztottaktól, de ügyelnünk kell 
arra is, hogy ez a munka ne legyen robot, letörő, vigasztalan élet
küzdelem. Egyik módja ennek az, hogy az anyagi támogatást akkor 
se vonjuk meg az ifjútól, mikor már legációk, tanítás és egyéb munka 
vállalása árán szűkösen már önmaga is fent tudná tartani magát. 
A túlságos lekötöttség, örökösen pontos időbeosztás ugyanis az értékes 
önkifejtéstől vonja el a tanulók idejét és energiáját. Ne munka alatt 
roskadozó, koravén, életkedv nélküli munkagépeket neveljünk ezekből a
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tehetségesekből, hanem a maguk szellemiségét minél hatékonyabban ki
bontakoztató egész embereket.

3. A tanulás lehetőségének a megteremtése mellett meg kell 
könnyíteniink ezeknek az ifjaknak a beleilleszkedést a társadalomba. 
Sokszor igen nagy szakadék választja el az ilyen eredeti, egyszerűbb 
környezetből kiszakítdtt gyermekeket már az iskola, a diákság 
életétől is. Lehet, hogy már a diákság magatartásában vannak olyan 
elemek, amelyek nem segítik elő az ilyenek könnyű és teljes bekap
csolódását. Gondoskodnunk kell tehát arról, hogy ez a beilleszkedés, 
a bizonyos mértékű átalakulás lehetőleg zökkenők, még inkább 
megrázkódtatások nélkül menjen végbe. A legegyszerűbb illemszabá
lyok idejében történő megtanítására, s általában a középosztály 
lényeges társadalmi törvényeinek az elsajátíttatására is gondolok 
itt. Természetesen lehetőleg gyakorlat révén. Nem kimért kicsi- 
nyeskedőket, de talpraesett, szavakész, jómegjelenésű, biztos fel
lépésű, vezetésre minden tekintetben alkalmas ifjakat kell belőlük 
nevelnünk.

4. Az ilyen másféle környezetbe átemelt ifjú könnyen szerezhet 
kinövéseket, sőt a felemelkedés érzése, még inkább a kiválasztottság 
tudata, a tehetségesség érzete következtében bizonyos önteltség, 
gőg, később cinizmus üthet ki rajta. Az is megtörténhetik, hogy 
hajlandó megtagadni eredeti társadalmi osztályát, sőt szüleit is. 
Az ilyen lehetőségekkel tisztában kell lennünk, s a határozott céllal 
kiemelt tehetségvizsgásokat különös és folyton őrködő gonddal kell 
nevelnünk, irányítanunk, fogyatékosságaikat szeretettel kell simít- 
gatnunk, kinövéseiket idejében kell visszametszenünk, s mindenek
előtt folytonosan ébren kell tartanunk bennük eredeti társadalmi osztályuk 
iránt az érdeklődést és felelősségtudatot.

5. A tanulmányi előmenetel is könnyen törést szenvedhet az ilyen 
if jaknál. Ha érdeklődésüket nem tartjuk ébren, ha feladatok, olvas
mányok nélkül hagyjuk őket, könnyen elsekélyesedhetnek. Éppen 
ezért nyitott szemmel figyeljük őket, s megfelelő időben siessünk a 
kereső és akadozó ifjú segítségére. Egyébként a letöréseket aligha 
lehet teljes mértékben kiküszöbölnünk. Már a legelső év feladatai 
között észrevehetjük, hogy némelyik nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Mások esetleg többet is nyújtottak, mint vártuk. 
Vizsgálataink ugyanis sok mindent nem mutatnak meg, így pl. az aka
ratot, a kitartást, az emelkedőképességet, a lelkületet stb. De a jól 
indultak között is mindig lesznek olyanok, akik összeroppannak, s 
nem képesek eléggé haladni. Hogy milyen százalékot mondhatunk 
e téren elfogadhatónak, azt csak a hosszabb ideig tartó megfigyelés 
fogja megmutatni.

6. A tehetségkutatás révén kiemelt ifjak gimnáziumi nevelésének 
hathatós irányításával még nem végeztük el minden kötelességünket. 
Segítségükre kell lennünk a pályaválasztásnál is. Már korán kell figyel
nünk, hogy milyen természetű munkák, hivatások iránt mutatkozik 
határozott érzékük, s fel kell tárnunk előttük a számukra kívánatos
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továbbtanulás lehetőségeit. Mindenkit oda kell irányítanunk, ahol 
a leggazdaságosabban, legelőnyösebben kifejtheti legértékesebb 
képességeit. Természetes, hogy a bizonyos irányú elmélyülés lehető
ségeit is meg kell nyitnunk számukra, ha különös tehetség mutat
kozik bennük valamilyen téren. A többletmunkát pedig megfelelő 
módon kell adagolnunk. A tehetségkutatás helyes módszerének ki
építése végett az is fontos; hogy e kiválasztottak társadalmi elhelyez
kedéséről is vezessen jegyzeteket az az iskola, amelyik kiemelte őket, s 
így bizonyos mértékben felelős is sorsukért.

7. A tehetségkutatás elmélyítése azt is megkívánná, hogy a 
hasonló munkával foglalkozó gimnáziumok igazgatói, illetőleg az 
iskolában a tehetségkutatással megbízottak időnként közöljék egy
mással tapasztalataikat, s mintegy munkaközösségben dolgozzanak, 
egymást támogatva.

Csakis ezeknek — s még egyéb — szempontoknak a komoly 
figyelembevétele teheti igazán áldásossá a középiskolák tehetség
kutató munkáját. Úgy érzem, hogy ezen a téren református gimná
ziumainknak kell előljárniuk. Az ő kezükben látom a legjobb helyen e 
mozgalom elindítását s megértetését. Az országos megszervezés, külö
nösen e mozgalom felépítménye számára, hisszük, szintén egészséges 
úton van. Zilahy Lajos ígéretes módon indította meg a „kitűnők 
iskolája“ mozgalmat. Ez azonban, a középiskolák erőteljes előmun
kálatai nélkül, sohasem töltheti be azt a hivatást, ami reá vár. 
-Af-öjélyből merítést ugyanis csak ezek az iskolák végezhetik el meg-

A nemzeti létfenntartásért folytatott nagy küzdelemben soha
sem szabad megfelejtkezni arról, hogy történelmünk nagy tanulságai, 
bizonyító érvei között koronatanúid jelentkezik a közelmúlt min
den históriai élményének átélése, sorsfordulata.

A magyar nevelési elveink értékének legmegrázóbb, legtragiku
sabb próbája és bírálata pergett le filmszerűen, amikor 1918-ban az 
elszakított területeken világosan megmutatkozott, hogy a magyar 
kultúrának e részletterületein a közösség létfenntartása érdekében 
vívott munkának miben volt az ereje, hol voltak a gyengéi.

A legutóbbi hónapok világmegrendítő fordulatai szintén a leg
mélyebb önvizsgálatra utalnak nemzeti életrevalóságunk kérdésében, 
és így a magyar ifjúság irányításának problémájában is.

Leszűrődött és le kellett higgadnia annak a megállapításnak, 
hogy a nevelés, és éppen a magyar középiskola munkája nem egy

Időszerű gondolatok a középiskolai 
TŰ agyar nyelvi olvasmányok problematikájából.

Harsányi István.
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életszakasz középerejű, langyos akciókkal való telítődését jelenti, hanem 
egy nemzeti élethalál-harcra való alkalmassághoz minden dinamikus 
elein egybekapcsolását és összefogását arra a célra, hogy egy erőkifejtés 
esetleg végsőkig fokozott iramában megfelelő ellenállás erőforrásául 
szolgálhasson.

E tétellel szemben a nevelés minden bágyadt, közömbös, érzé
ketlen megnyilatkozása eltávolodást jelentene a nemzeti tudatos
ságra való szent törekvéstől. A nemzeti öntudat nem a magyar 
gondolat minden elkötelezettségét vállaló, tétlen életigenlés, hanem 
aktív önvédelem, ha a körülöttünk izzó idegen nacionalizmus tüzé
nek világánál tekintjük, de egyúttal a legteljesebb, legigazabb életet 
ígérő magyar álláspont, melyre az örök balsors, a magyar tragikum 
borongása veti árnyékát. Ezek világos látása.a magyar nemzeti 
nevelés munkaprogrammját, céljait módosítja. Erősebben kell szá
molni a történelmi magyar helyzet karakterével, mint valaha. 
A kényelmes maradiság ma katasztrofális, a gondnélküliség állás
pontját okvetlenül a múlténak kell mondanunk. Időszerűség, rugal
masság és állandó, általános figyelem vezessen ítéleteinkben, irá
nyításainkban és döntéseinkben.

Ha ezek után a magyar nevelés ma valóban mindennél előbb 
a nemzeti önvédelem, magyar létfenntartás gondolatát helyezi 
előtérbe és látja időszerűnek, akkor e munkában a magyar gene
ráció időszerű lelki formálódását minél több ponton és erősebben 
kell a nemzeti kultúra talajába gyökereztetni, mert mi sem termé
szetesebb, hogy innen kaphatja a nevelendő egyén a legerősebb 
indításokat, leghatásosabb érzületi elemeket fegyelmezettebb, maga
sabb szempontok szerint alakult lelki berendeződését és felkészült
ségét.

Ezen az alapon mérhetetlen jelentősége van a középiskola alsó 
osztályaiban a magyar nyelvi olvasmányoknak. Ez az ismereti 
anyag csaknem kizárólagosan a magyar gondolat jelentkezési területe.

A magyar olvasmányanyag a magyar történeti múlt életre- 
keltője, koreszmék, szépirodalmi értékek bemutatója, szuggesztív 
erők zónája, de természettudományos tételek általánosító és közlő 
alkalma, a társadalmi törvények legegyszerűbb foglalata, a népi 
lélek gazdag tartalmának lelőhelye. Nem erkölcsirányító alkalmi 
sorozat, nem könnyű érdeklődések kielégítésére szolgáló éppen kéz
nél lévő eszköz, hanem olyan művelődési anyagegység, mely a nemzet 
szellemi arculatának megállapítását szolgálja. E megvilágítás mel
lett érthető tehát, hogy a lélekalakítás nagyszerű szolgálata közben 
ez a kultúranyag milyen kincses munkaterületet jelent, és elképzel
hető, minő gonddal kell megválasztani a megoldási módokat, melyek
kel e kultúrmező értékeinek összetalálkozása a gyermek leikével meg
felelő összehangolódást hoz létre.

E gondolatsor után érünk tulajdonképpen a kitűzött felada
tunkhoz, mely szerint a nemzeti öntudat fejlesztése érdekében meg
világítunk néhány valóban olyan vezető szempontot, mellyel a
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középiskolai magyar nyelvi olvasmány a lélekalakítás útján a magyar 
erőkifejtés maximumát tudja eférni, s azt a szilárd meggyőződést 
kelti, hogy majdan az erők összemérkőzésének idején minden erő
forrás, az energiatermelés valamennyi alapeleme zavartalanul bizto
sítja a szükséges energiák hatásfokának állandóságát is a fellobbanó, 
de hamar elbágyadó és hamvadó tüzekkel szemben.

Az időknek megfelel, tehát gyümölcsözően korszerű, de lét- 
fenntartásunk feltételeit szem előtt tartva, elengedhetetlen követel
mény, hogy az olvasmányi anyagnál a koncentráció központja a 
magyar gondolat legyen. Ennek az elemeihez vezetünk vissza min
dent, és ezzel építünk minden fokozatot. Az élet minden java, az 
élet egész tartalma mind-mind ehhez az egy gondolathoz fűződik, 
ennélfogva kategorikus imperativus előttünk, hogy a magyar olvas
mányi anyag egészét is e fenntartó eszme aranyszálaival szőjjük 
keresztül.

Nem volna helyes az a pedagógiai eljárás, mely az évek szerint 
beiktatott olvasmány-komplexumnál apró leckékre tördelt tankönyv 
szellemi lemásoItatásáig jutna el : itt tulajdonképpen munkáltatásra 
váró egységes művészi témáról lehet szó, s ez az egyetlen művészi 
témává módosult évi anyag ugyanazon esztétikai elveknek van alá
rendelve, mint egyéb művészi alkotás. Ennek a nagy terjedelmű 
művészi gondolatnak természetesen részletproblémái vannak, mely
nek megoldási lehetőségeit a pedagógus művészi szándékai, az anyag 
és a nevelendő gyermek határozza meg.

A vázlatszerű összeállításban nem lehet helye a részletekkel dol
gozó aprólékos ecsetkezelésű ábrázolási munkamódnak. Ezért csak 
példának ideállítjuk egy olvasmány-évjárat részletproblémáit:
1. Három magyar század lelke (XVI—XVIII. sz.). 2. A magyar 
reformkor és lángelméi. 3. Kossuth a magyar szív és magyar élet.
4. Katasztrófa romjai alatt. 5. Miben bízzunk, miben higgyünk, mi 
a jövőnk?

Már maguk a címek tanúbizonyságai annak, mit hozhat ki a 
megfontolt irányítás a magyar gondolat tudatosítása és a nemzet- 
védelem számára. A pedagógusé a feladat, hogy amint uralkodik 
az anyag egészén, azt az összefüggések jó figyelembevételével cél
tudatosan taglalja, és e szerint vigyen hangsúlyt és életet a fejeze
tekbe. Egy részletprobléma — amint az említett címek mutatják — 
egy módszeres ismereti egységet alkot. Elemei az egyes olvasmá
nyok, melyek együttesen ismét egyetlen egy gondolatot szolgál
nak, és szét nem esve, egy szellemi munkarend összefüggő egységei. 
A végső egység, az egész lüktető művészi akció sejteleme az olvas
mány, amely a megelevenítés. munkájában az átélés, az indítás 
folyamatában legfényesebb szerepet játszik. Az olvasmány fel
dolgozásának első követelménye : az élményesítés. Már megválasztá
suk is úgy történjék, hogy ez a teremtő színes folyamat a  gyermekek
ben minél gazdagabb áramlással indulhasson meg. Mi az élmény 
csodálatos erejét lemérni sem tudjuk, mert a teremtés pillanataiban
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a valóság világa a sejtelmekével egybesímul, s az élmény, a teremtés 
valóraválása alatt olyan ragyogó eredményeket hoz ismeretlen vilá
gokból, amelyeket magyarázni tudunk, de keletkezésük processusa 
ismeretlen.

Most, mikor a nemzetvédelem érdekében minden képességün
ket, erőnket mérlegre kell vetnünk egy határtalan teljesítményekre 
kész lelki készenlét, szellemi arravalóság, berendezettség megterem
tésére, akkor az élmények ragyogó, nagyszerű értékeiről el ne felejt
kezzünk.

Az élmények megszületése az olvasmány első olvasása közben 
történik. Az első hatások hangulata, megszínesülése ennek a szinte 
drámai folyamatnak megindítója. Ha az élmény megszületett, elemeit 
elküldi építeni, hatni, lobogni, szuggerálni, aztán eltűnik, mint a 
szivárvány. Eltűnik, de csak látszólag, mert ha megidézzük, újból 
előjön eredeti fényében, ragyogásában, új életre kel, újból hódít, 
újból épít, újból szuggerál. Az élmény nagyszerű lelki aktivitást 
jelent, mindent átfogó hatáseredmény kiindulópontja, olyan pszicho
lógiai folyamat, melynek minél teljesebb megindulása a gyermek 
teljes értékű lelki kibontakozását jelenti. A jól megválasztott olvas
mány gazdag élményesülést jelent, és így a nemzeti értékképződés 
dús és bőséges forrásvidékévé válik, ahonnan a nemzeti öntudat 
örökkévaló gondolata gazdagodik.

Ha mi egy minden kataklizmát túlélni képes nemzetvédelmi ener
giaforrásról, csodálatos életerőről beszélünk, akkor fogadjuk el ennek 
kristálymagvául az élményt, és segítsünk felidézni ennek a lelki 
funkciónak minél gyakoribb kiteljesedését éppen a középiskolai 
magyar olvasmánnyal kapcsolatban is.

Nemcsak az olvasmányanyag szorosan vett előtárásánál szület
nek élmények, hanem az ahhoz fűződő tömérdek kapcsolatokon is. 
A vázlatos előadásom újból megköt, tehát utalnom kell a székes- 
fehérvári tanügyi kiállításon a magyar nyelvi olvasmányokból 
merített és 1938-ban közzétett ifjúsági és gyermekrajzok kísérő 
értekezésére. Ahogy a gyermek a magyar népmesét látja címmel. 
Ebben feltártam a gyermek, népi kapcsolatok és az élményesülés 
összefüggéseit, melyek együttesen nagyszerű újabb mozzanatait és 
állomásait jelenthetik a lélekalakítás szolgálatának. Ott van ugyanis 
a gyermek lelkében a magyar életforma igen sok eleme, a magyar táj, 
a magyar virág és általában a magyar díszítő elemek, jellegezetes 
színek ismerete, magyar mozdulatformák megfigyelése, de láttuk az 
érzületi elemek, akarati csirák jelenlétét, az elkeseredés, öröm, humor 
kifejezésére való hajlamot. Elmondtam ugyanitt a magyar olvas
mányokhoz fűződő gyermekrajzoknak mi a jelentősége. Röviden : 
új élménycsoportok képződése, részletezve : a legcsillogóbb, a leg
tartalmasabb bizonyítékok a megszületett élmények kísérői, mint a 
képzelő erő színesedése, a szimbolizáló hajlam kibontakozása. Az 
élmények által megújított gyermeki lélek hajlamos lesz a lényegmeg
látásra. Van összefoglaló ereje, a megoldásokban leleményessége.
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Ne felejtsük, hogy mindez a nemzeti kultúra gyökérzetén fejlődött ki, 
abból szerezte tápláló erejét.

Ez tulajdonképpen együtt mind olyan lelki felépítettség szám
talan, de fontos alkateleme, amely a nemzeti tudatosság ismérvét 
hordja magán, s amely lelki alkat a nemzetvédelem mérlegében nem 
súlytalan rész.

A középiskolai magyar nyelvi iskolai olvasmányok azonban még 
más lelki funkciók felidézésével is szolgálhatják a nemzeti öntudat 
világos kialakulásának tényét, és a nemzetvédelemre alkalmas lelki 
beállítottságot kifejthetik és megszilárdíthatják. Az olvasmányok 
útján nyert minden élményt annak felidézésével meg lehet újítani. 
Az élmény megújítása az emlékképek felidézése éppen olyan lelki 
tevékenység, mint maga az élmény. Űj kapcsolódásai korlátlanok 
lehetnek. Ki tarthatná számon azokat a végtelenbe vesző pszicholó
giai folyamatokat, melyekben minden egység új élményt jelent, 
s mely egységek mindenikében keressük a gyermek és tárgy azonulási 
törvényeit, meghatározzuk, rendezzük, fejlesztjük a gyermek lelki 
tartalmát, és sokasítjuk benne az érzelmi elemeket.

Ezzel a középiskolai magyar nyelvi olvasmány problematikájá
hoz fűződő gondolatsor végére jutottunk. Megvizsgáltuk röviden 
ezt a témát azért, mert az olvasmánykomplexum valóban gazdag 
hatások, lelőhelye a nemzeti értékképződés szolgálatában a nemzeti 
öntudat megvilágosításának az útján.

Ez a vázlatszerű rövid vizsgálat tudományos teljességet nem 
vindikált magának, és mégis teljes létjogosultságát érezzük, mert 
valahányszor előttünk is, más pedagógusok előtt is sebtében átlapo
zott a tanuló olyan magyar nyelvi olvasmányt, mely joggal várhatta 
volna feldolgozását, megnevezhetetlen veszteség érzése, a temetés 
hangulata lett úrrá rajtunk. Úgy éreztük, hogy elvesztettünk, elte
mettünk sok meg nem született élményt, egy sor megejtő, a láz 
pírját keltő hangulatot, elfojtottunk bizonyosan kitörő lelkesedést 
az ifjúi lelkekben, megakadályoztunk nemes fogadkozásokat, útját 
álltuk gyümölcsöző töprengéseknek, és elzártuk talán hatalmas 
energiák áramló aktivitását. Végül vétkesek vagyunk olyan nagy
értékű lelki folyamatok elvesztéséért, amelyek a nemzeti közösség, 
a nemzeti gondolat szellemi táplálására, erősítésére indultak volna 
meg. A negatívummal megterheltük annak a kicsiny nemzetnek a 
szellemi számláját, amely nemzet munkál, küzd a pozitívumokért, 
s amely nemzet mérlegének óvakodnia kell a veszteségi tételektől 
a szellemiekben is.

íme, talán másnak is eszébe juthat a felelősség érzése egy köny- 
nyedén átlapozott és otthagyott magyar olvasmány kapcsán. És 
akkor úgy fogja érezni, hogy valóban át kell gondolnia a közép
iskolai magyar olvasmányok problematikájából ideírt gondolat
töredékeket.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.
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A  kézimunka a leányközépiskolában.
A leánylélekkel a legszorosabb kapcsolatban van a kézimunka, 

sok örömnek, sok bánatnak levezetője. A nő legtermészetesebb és 
legszebb foglalkozása, melynek szeretete a lélekből fakad.

Az otthon berendezésén, meleg hangulatán visszatükröződik a 
háziasszony lelke, egész egyénisége.

A kézimunkatanítás a leányközépiskolában nevelő, erkölcsi, 
hazafias és gyakorlati cél elérésére törekszik.

Nevelő célja, hogy a leánygyermek szépérzékét fejlessze, jó 
Ízlésre, pontosságra, kitartásra és a munka megbecsülésére tanítsa.

Gyakorlati célja a takarékosságra való nevelés. A gondos, szor
galmas háziassszony a családnak valóságos jó angyala. A fehérneműk, 
ruhaneműk javítása, karbantartása, minden kis értéktelen hulladék
anyag leleményes felhasználása sok anyagi megtakarítást jelent. 
Gyakran még kenyérkereseti lehetőséget is nyújt.

Régi igazság, hogy a kézimunkát szerető nő az otthonát kedveli, 
mert hiszen díszítő kedve és képessége itt érvényesül a legjobban. 
Nagy örömöt okoz, ha lakását maga díszítheti, egyszerű, saját készí
tésű munkával. Mennyivel kedvesebb, melegebb az ilyen otthon, 
mint a vásárolt, ízléstelen és értéktelen holmival agyonhalmozott. 
Kimondhatatlan felemelő érzés, ha saját tervezése, egyéni rajza és 
ízlése szerint készítheti el kézimunkáját, a lelkében élő szép elgon
dolás a keze által megvalósul.

Sok szerencsétlenségnek elejét veszi, családi boldogságnak meg- 
mentője a kézimunka szeretete, mert mennyivel nemesebb — a 
magyar nőhöz méltó foglalkozás, időtöltés a hagyományos kézimunká- 
zás —•, mint a léha, hiú szórakozások, az üres társaságok hajs .olása. 
A régi magyar nagyasszonyok maguk köré gyűjtötték váraikba a 
környék fiatal leányait, és sajátkezűleg tanították őket a hímzés 
nemes és lélekemelő mesterségére.

A mai nehéz, izgalmas időkben különösképpen fontos, hogy 
legyen a nőnek valami kedves, örömöt szerző csendes foglalkozása, 
melyhez — életének szomorú, vagy nehéz óráiban —: menekülhet.

Az iskolai tanítás a hazafias érzést támogatja. Nagyon szükséges, 
hogy a serdülő ifjúság állandóan a magyar színek és díszítések között 
éljen, maga körül mindig azokat lássa, azokat megszeresse.

A kézimunka tanításának állandó kapcsolatban kell lennie a 
a rajz tanításával, s azért a legtökéletesebb, legkívánatosabb, ha a 
két tárgy egy kézben van. Rajzkészség, szín- és formaérzék nélkül el 
sem képzelhető, hogy valaki saját terve, elgondolása szerint készíthesse 
el munkáját. Az iskolának tehát önállóságra kell nevelnie a gyermeket, 
meg kell ismertetnie a különféle vidékek népi munkáját, hímzését,
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hogy később saját maga tervezhessen szebbnél-szebb mintákat a jól 
ismert magyar és népi elemek felhasználásával.

Az iskolában kötelező tanítási anyag a gyakorlati és díszítő célt 
szolgálja. A horgolás és kötés tanításában az alacsonyabb fokon a 
gyakorlati készség elsajátítására törekszünk, a könnyed, gyors, 
egymást követő mozdulatokra, az egyenletes, tiszta és hibanélküli 
munkára. A hímzés tanítása már a magasabb fok. Itt a hangsúly a 
díszítés jellegén van. Az oktatás mindig eredeti néphímzések nyomán 
haladhat. A több színnel kivarrt kézimunka fonalainak megválasztása 
a  jó színérzéket fejleszti. A varrás a különféle alapöltések elsajátí
tását célozza, továbbá a kézi- és gépvarrást, a gépkezelést, mérték
vételt, szabásminta elkészítését általános és saját méretre.

A kézimunka tanításában nagyon fontos, hogy az elkészítendő 
munkát előbb bemutassuk az osztálynak. Ez a módszer nemcsak 
kedvet ébreszt a munkához, hanem gyakran nagy segítségére van a 
tanulónak a munkanem megértésében is. Fontos a nagyméretű 
magyarázó ábrák, faliminták szerepe is, melyeken világosan szemlél
tethetjük az öltések mibenlétét. Óvatosan kell eljárni a tanulók 
elkövette hibák kijavításánál, hogy az a munkakedvre bénító 
hatással ne legyen.

Amíg egyik munka nem kész, ne engedjük meg a másik megkez
dését, mert a befejezetlen munka — párna, terítő stb. — éppen a 
legnagyobb örömtől, a felhasználástól fosztja meg a növendéket.

A kézimunka a többi tárggyal kapcsolatban van, pl. az egyes 
vidékek népművészete, a fonalak eredetének, a nyersanyag termelési 
és termesztési módjának és helyeinek tanítása a tanuló természet
rajzi és földrajzi ismereteit erősíti. A művelődéstörténeti kapocs a 
szövőszék, varrógép, kapocs, gomb fejlődésének ismertetése. A kézi
munkázó, varró, csipkeverőnő hálás festői tárgy és már sok művészt, 
költőt megihletett. Az ilyen képzőművészeti alkotásokat mutassuk 
be sokszorosított képmásolatokban.

A fizikával való kapcsolatot megtaláljuk a kézimunkaanyagok 
gyártásának tárgyalása során.

A számtannal gyakran találkozunk, ha valamilyen kereszt
szemes, vagy más leszámolható mintával dolgozunk.

Az iskolaév végén a tanulók munkáiból kiállítást rendezünk, 
ezen beszámolunk az egész évi munkásság eredményéről. A kiállítás 
elrendezése osztályonként történjék, hogy könnyen áttekinthető 
legyen, s a fejlődési fokozat kitűnjék. A kiállítás maga is nagy nevelő
hatású, mert az ügyes és szorgalmas tanuló megkapja a jutalmat 
a  kiállított munkájában, míg a kevésbbé ügyes vagy lusta növendéket 
nagyobb igyekezetre és szorgalomra serkenti, hogy jövőre az ő 
munkája is az elsők közt legyen.

Budapest. Glock Klára.
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M E G JE G Y Z É S E K
Tanyai Tanulók Otthona.

“ 1

A hódmezővásárhelyi református gimnáziumban idők folyamán úgy 
alakult a helyzet, hogy a gazdálkodó rétegből kikerülő tanulók száma ma már 
az egész diákság létszámának mindössze húsz százalékát alkotja. S ez annál 
feltűnőbb, mivel a város tisztára gazdálkodó jellegű a maga nyolcvan százalék
ban parasztlakosságával. Vagyis éppen az a gazdálkodó színmagyar réteg 
marad ki itt a középiskolából, amely adójából az „urak“ iskoláját fenntartja. 
A parasztság kivonult a magasabb lehetőségek kapuját képviselő saját gim
náziumából. Ennek a helyzetnek kettős magyarázatát látjuk : Sem a paraszt
gyermekek nem tudnak vagy nem akarnak beletörni abba az észjárásba, 
amely a gimnáziumban dívik, sem a gimnázium nem törekszik különösebben 
arra, hogy a parasztgyermekek eszejárásához alkalmazkodván könnyebben 
lehetővé tegye számukra itt a boldogulást. Ha ez a helyzetkép ma éppen 
változóban van is, a legutóbbi időkig érvényesnek volt mondható.

Az is megállapítható, hogy az a szakadék, mely a város kialakuló közép- 
osztályának szelleme (ahogy itt mondják, a „gyütt-mönteké“ ) és a természetes 
parasztkörnyezeté között tátong, nagy részben innen származik. Olyan kicsi 
az alulról történő felszüreinkedés, hogy az a néhány, aki mégis felkerül, alkal
mazkodik az ,,urak“ -hoz, elidegenedik a saját fajtájától, elkülönödik attól 
műveltségének tartalmi anyagát, korszerűségét, sőt irányát illetőleg is. Az el- 
különödés pedig igen könnyen változik életfelfogásbeli különbséggé, sőt 
ellentétté, tán még ellenszenvvé is.

A város gazdálkodó rétege azonban felében tanyalakó, s messze elszórva 
lakik akkora tanyavilágban, hogy a vonat hat-hétszer áll meg a határban. 
Ebből a tanyai parasztságból pedig mindössze 8—10 gyermek kerül be a 
„nagyoskolába“ a mezőváros belterületén lakó ugyanannyi parasztság 50 
középiskolás gyermekével szemben.

összefoglalva az elmondottakat elmondhatjuk, hogy a gazdatársadalom 
kiszorult a középiskolából, a tanyai magyarság meg egyáltalában be sem 
jut oda. S ez nemcsak vásárhelyi kérdés, kérdése ez az egész református 
Tiszántúlnak is. A Tiszántúl színmagyarságának ügye pedig nemzeti ügy ; 
foglalkoznunk tehát elsőrendű kötelességünk azzal, hogy miféle nemzeti 
veszedelem származik abból, ha paraszttársadalmunk kivonul a középiskolá
ból, mert nem tud beletörni annak az ő számára idegen észjárásába, s ha a 
tanyai parasztság az utak hiánya, a távolságok s tán elsősorban a szegénység 
miatt a maga legtehetségesebb fiait sem tudja feljuttatni a társadalom vezető- 
rétegébe.

A hódmezővásárhelyi református egyház mintegy száz tanára és tanítója 
1938 január 6-án nevelői értekezletet tartott. Ez alkalommal a felsőkopáncsi 
tanyai tanító arról tartott előadást, hogy mennyi szellemi érték megy veszen
dőbe a tanyai iskolából középiskolába nem jutható, kallódó kiskondásokban. 
Ez előadás hatása alatt a nevelői értekezlet előterjesztést tett a református 
egyház elé egy olyan internátus felállítása érdekében, amely ezeket a különben 
elkallódó tanyai tehetségeket beválogatja az egyetemes magyarság szellemi 
értéktárába, s eljuttatja őket arra a helyre, amelyre adottságaiknál fogva 
jogosultak, s amelyen reájuk nemzeti érdekből ma különösen szükség van. 
Hogy az előterjesztésnek nagyobb lendülete legyen, egyes jelenlévő tanárok 
és más egyházi tisztviselők nagyobb összegű megajánlásokat tettek hosszabb 
időre, hogy ezzel a presbitérium meghozandó határozatát könnyebben létre
jönni segítsék.

A presbitériumnak még abban a hónapban tartott ülése határozatában 
ki is mondotta, hogy „szegénysorsú, de szellemileg különösen értékes refor
mátus tanyai gyermekek középiskoláztatása érdekében internátust létesít.
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Ez az internátus értékkiválogató jellegű, és a középiskolán túl a felső tanul
mányokra való szellemi és lelki előkészítés célját szolgálja.“ E határozat értel
mében ebbe az internátusba csak azok a tanulók vehetők fel, akik a követ
kező feltételeknek megfelelnek :

1. Tanítójuk véleményezése és az előzetes értelemvizsgálat szerint első
rangú szellemi képességekkel rendelkeznek, olyannyira, hogy elkallódásuk 
vesztesége, kiművelésük viszont nyeresége volna nemzeti életünknek.

2. Olyan szegények, hogy továbbtanulásuk csakis az ezen internátus 
nyújtotta kedvezmények révén lehetséges.

3. Hajlandók a beléjük helyezett reménységnek a legegyszerűbb, de az 
iskolaorvos véleményezése szerint elégséges életfeltételek biztosítása mellett is 
jnegf elelni.

A felsorolt feltételeknek megfelelően felvett tanulók elhelyezésére az 
egyház ingyen rendelkezésre bocsát egy használható állapotban levő épületet, 
a tanulók ellátásához pedig a maga részéről havi és fejenkénti tíz pengővel 
járul hozzá. A szükséges anyagi fedezet további részéről a célt megértő párt
fogók, pártfogókról pedig a mindenkori gondnok köteles gondoskodni. A tanu
lókat az egyháztanács mindennemű tandíj és beírási díj alól mentesíti a gim
náziumi tanulmányok folyamán. Tankönyveket a segélykönyvtárból ingyen 
kapnak, minden tanszerükről, sőt szükség esetén ruházatukról is az internátus 
vezetősége gondoskodik.

1938 június hatodikán tartottuk az első felvételi vizsgálatot, melyre 
a mintegy harminc tanyai iskolából 7 gyermek jelent meg. Mivel azonban az 
első tanévre csak mintegy 1100 P-s anyagi keret állott rendelkezésünkre, 
az ez összegből eltartható legfeljebb 4 gyermek kiválogatására versenyvizsgála
tot tartottunk. Így nyert felvételt úttörőnek az első négy kis tehetséges magyar. 
Jegyezzük fel ide a nevüket is : Csáki Ernő, Dezső Imre, Szőke Ferenc és 
Tószegi Péter. Atyjuk : gazdasági cseléd, napszámos, tanyásbéres, törpe- 
birtokos. Hozzájuk csatlakozott még vidékről Szűcs András és Szűrszabó 
József. Az előbbi temetőcsősz, az utóbbi törpebirtokos fia. E  tanulók az első 
évben egyelőre a gimnázium nagy internátusában kaptak ideiglenes szállást, 
amíg a jövő tanévre saját otthonuk elkészül. Tanáraik figyelmesen alkalmaz
kodtak eszük járásához, s így a gyermekek hamarosan otthon érezték magukat 
a gimnáziumban, sőt az osztályukban tanulmányi szempontból is a legelső 
helyre kerültek. Ezzel osztályuk színvonalát is nagyban emelték. Az 1938— 
1939. tanév végén mind a hatan színjeles bizonyítványt szereztek. A vállal
kozás sikerén felbuzdulva a következő tanévre a tanyai szülők és tanítók 
még több gyermeket hoztak be a vizsgálatra, melyre már a tanfelügyelőség is 
kiküldötte a képviselőjét. A korlátozott anyagi lehetőségek keretében azon
ban csak négy újabb tanulót vehettünk fel az első osztályba : Szűcs Istvánt, 
Horváth Jánost, Kovács Imrét és Mészáros Ernőt.*

E tanév elején beteljesült az álom. Az ótemplom közvetlen szomszédsá
gában, az egyháznak egy öreg épületében megnyílt önállóan a Tanyai Tanulók 
Otthona. Látogassunk be hozzájuk!

,,A tornácon bekötött fejű, katonás fellépésű néni fogad bennünket. 
Ő az otthon gondnoknője, tíz gyermek anyahelyettese. Tanító özvegye, aki 
gyermekeit már elhelyezte, de nem tud megélni gyermekzsivaj nélkül : ingyen 
vállalta az Otthon gondját. Sietnünk kell befelé, mert mindjárt kezdődik 
a vacsora. A naposok terítenek a nappali szoba nagy asztalán. Fehér házi
szőttes abrosz, szalvéta, gölöncsér-csinálta edények, tej, szalonna, kenyér, 
gomolya, alma, víz. Az asztal körül tizennégyen ülnek. Az asztalfőn a néni, 
mellette a leggyámoltalanabb elsős, a túlsó végén a néni katona fia, jelenleg 
szabadságon, ott a kisebbik leánya is, sőt ott van Tera néne is, a mindenes. 
Vacsora közben újságolja valamelyik, hogy Szűcs Bandi már megint valami 
verset fabrikált, itt sül ki, hogy Szőke Ferkó latin dolgozata megint hibátlanra 
sikeredett, Tószegi Peti is meglengeti a tízes bankót, amelyet egy osztálytársá
nak a tanításáért kapott, Szűrszabó Jóska is bejelenti, hogy mint korelnök
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másodikos kénytelen volt megnadrágolni Kovács elsőst, miután az gyengén 
szuperált a deklinációk átismétlése, alkalmával, miért is pótkollokviumra 
utasította a fikát. Szőke Ferkó itt nyer nyilvános dicséretet, amiért délutáni 
fehérneművasalás alkalmával nem égette ki a lepedőket, a kis Csákitól is 
számonkérik, hogy mint napos befűtött-e az esti fürdéshez, Mészárostól pedig, 
hogy tele van-e a kád vízzel. Végül áhítattal simogatják végig Dezső Imre új 
ruháját, amelyet az a kedves tanár úr szabatott át neki a sajátjából, aki itt 
szokott köztük ebédelni és ötvenszázalékos felárat fizet az egyszerű ebédért. 
Node ördögöt festettünk a falra : megjelenik. Belép, megtörli párás szemüvegét, 
s miután a társaság rövid imával befejezi a vacsorát, átadja Tószegi Petinek 
az ígért érdekes természetrajzi könyvet, aztán itt tölti az estét. Sakkcsatába 
merül Szűcs Bandiékkal, míg Szűcs Pista azt a cséplőgépmodellt reparálja 
meg, amelyet egy birkanyíróolló meg egy harapófogó segítségével készített 
bádogból és drótból még annakidején a felvételi vizsgájára. Zenei kíséretet 
nyújt mindehhez a kis Horváth elsős. Népi hangszerén, a paraszt-citerán 
veri ki tollal a De szeretnék hajnal csillag lenni nótáját. Tera néni magával 
viszi a kis Csákit edényt törölgetni, míg a néni Tószegi Peti nadrágjának 
folytonossághiányait tüntetgeti elfelé. A gézengúz 1 Ügyetlenkedett az ugró
mérce körül, amelyet a baromfiudvar körül szerelt fel a társaság még ebéd 
után! Lassanként mind a nagyasztal köré telepszenek, elcsendesednek, egy 
részt közösen végigolvasnak a pesti KIE-ajándékozta bibliákból, a néni 
vezetésével imádkoznak, aztán gyors mosdás a fürdőszobában, és hamar be 
az ágyba, mert a hálószobákban éppen csak hogy be van fűtve. Néni beköti 
még á kis Horváth nyakát, akit erre ítélt az iskolaorvos úr, s aki most szer
felett izgul, hogy meggyógyul-e a holnap délutáni cserkészriadóra. Mert ő is 
cserkész, mint a többiek. Vadgalambok mind. Aztán a fal felé fordulnak. 
Dezső Imre félálomban azon gondolkozik, hogy ő is kerít magának egy tanít
ványt, lám odahaza milyen jól elkelne az a 8—10 P a nagy családban. Tószegi 
Petinek meg a bátyja jut eszébe, aki bezzeg szeretne idebent tanulni vele 
együtt. Dehát az már kiöregedett innen. Tán majd a Népfőiskola kárpótolja... 
Csak a nénit nem hagyja nyugodni még a szomszéd szobában, hogy rendben 
van, hoznak be a gyermekek szülei hébe-hóba egy-egy pár csirkét, de azért 
csak nehéz lesz valamennyiük kosztját holnap is csak hat pengőből kiállítani. 
Node tegnap is sikerült, meg ma is. Az Üristen majd csak eligazítja a holna
pot is. Ámen.“ *

*

Ez újszerű intézményre a biztató kezdet után felfigyelt a város is. A maga 
részéről is tett majdnem évi ezer pengős alapítványt három gyermek ellátására. 
Ez a hozzájárulás képezi a jövő tanévi négy új tanuló felvételének anyagi 
alapját, s azután a többi a reménység és a hit dolga. Reméljük, hogy valaki 
ide szánta ötven hold földjét örökségbe. Feles-kertet már kaptunk, két tanyai 
tanuló vállalkozott reá, hogy házitanításból összehoznak vagy havi húsz 
pengőt, s ebből az összegből egy újabb kis társuk is bekerülhet az Otthonba.

A távolabbi jövő még csak álomban áll a szemünk előtt, de ezek az álmok 
tervekből szövődnek. Jó nagy gyümölcsösben, itt a város szélén, hatalmas 
tanyaépület áll. A telek lábjában konyhakert, istálló és ólak. Ez a tanyai 
tanulók leendő diáktanyája. Összesen vagy harmincán laknak benne. A pres
biteri elv alapján megfelelő kis önkormányzatban élnek. Gondnokuk a szénior. 
Délutánonként lelátogat hozzájuk a felügyelő tanár úr is, hogy szükség esetén 
tanáccsal, magasabbfokú irányítással lássa el őket. A kisebbeknek még min
dig a gondnoknéni az édesanyjuk helyettese, de viszont ő intézi a közélelmezés 
ügyeit is, és ellenőrzi a vállalt gazdasági munkák elvégzését. Mert a fiúk 
délutánonként, sőt nyáron egész nap gazdasági munkát is végeznek, hogy 
továbbra is élő kapcsolatban maradjanak azzal a verejtékes munkával, ame
lyet paraszttestvéreik végeznek, hogy megmaradjon a sorsközösség-tudatuk 
azokkal, akiknek ők lesznek a vezetői. Műhely is csatlakozik a ház végéhez, 
amelyben mindig akad egy kis házi munka ; ez nagyszerűen ellensúlyozza

* L. az Exodus-évkönyvben megjelent ismertetést.
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a könyvtári cédulázás tisztára szellemi munkáját. A délutánt a játékon, 
sporton kívül olvasás, a házkörüli munka és az egyéni érdeklődés kielégítését 
szolgáló tanulmányok töltik ki. Itt ugyanis nem foglalja le a fiúk egész délután
ját holmi magolás, biflázás, hiszen itt csupa értelmes jeles tanuló van, akik
nél a gyakorlásul felvett leckék elvégzése után a még mindig fennmaradt 
idő a már előre tudatosított élettervekre való készülést szolgálja. Az eljövendő 
hivatást. Itt mindenki arra készül. Mert mint a programmjuk mondja : ,,Te is 
a földből nőttél ki, tehát a hivatásod is az, hogy a többi alulról feltörekvőkért, 
a magukrahagyottakért dolgozzál. Ahol ez a hivatástudat dolgozik, ott nem 
kell senkit hátulról ösztökélni, ott a cél vonz. Ott dolgozni nem kényszer, hanem, 
végre szabad, végre lehet.“ *

Akik ez intézményt szervezik, azoknak az eljövendő új magyar közép- 
osztály kiépítésére vonatkozólag mindezt összefoglalva a következő programm
juk van : Meg kell adni a nemzetnek azt a lehetőséget, hogy abból a legmagya- 
rabb rétegéből jusson új középosztályhoz, sőt vezetőréteghez, amely réteg
nek eddig a legkevesebb lehetősége volt arra, hogy talentumait a köz érdeké
ben a neki legmegfelelőbb helyen gyümölcsöztesse.

Az e sorok elején megrajzolt vásárhelyi helyzetkép kicsiben az egész 
Tiszántúlra érvényes. Miért volna lehetetlen, hogy a vásárhelyi jópélda 
az egész Tiszántúlra hasson? Vásárhelyen harminc tehetséges parasztgyermek 
a gimnáziumban, a Tiszántúlon háromszáz. Tíz év múlva ezer felé járunk, 
huszonöt év múlva kész az önmagából megújult, legmagyarabb rétegből 
kitermelődött nemzeti társadalom. Délibáb ez? Nem. Tószegi Péter és kilenc 
társa már jeles bizonyítványokkal a tarisznyájukban járják ezt az egyetlen 
utat.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos.

A múlt iskolai évben a bonyhádi ág. h. ev. gimnázium VII. osztályát 
tanítottam a magyar irodalomra. Az iskolai év végén kíváncsi voltam, meg
győződéssel tették-e magukévá az anyagot, vagy ■— mondjuk — az én szem
pontjaimat, keltettem-e néha gondolkodásra őket, esetleg akadnak-e bátor 
ellenzékiek, mit tanulhatnék tőlük a jövőre vonatkozólag stb. Ezért kérdé
sekre kértem tőlük választ. A szétosztott lapokra, hogy a bátorságuk nagyobb 
legyen, névtelenül kellett válaszukat ráírni. Persze ez nem jelenti azt, hogy én 
nem tudtam minden egyes lap gazdáját. Erre szükségem is volt a feleletek 
megítélésénél. A kérdések a következők : A legszebb vers, A legnagyobb 
költő, A legnagyobb ember, A legnagyobb művész, A leghasznosabb volt a 
magyar kultúra számára, Akit nem értékelek annyira, mint a vezető tanár, 
Akit többre értékelek, mint a vezető tanár, A leghasznosabb óra, A legnehe
zebb óra, A legnehezebb volt, A legszórakoztatóbb óra, Mi lepett meg leg
jobban, Min csodálkoztam legjobban, A legnagyobb csalódásom.

„A legszebb vers“ -ben Csokonai ,,A reményhez“ c. verse feltűnően a 
legtöbb szavazatot (12) kapta. Ügylátszik a könnyebb művészi forma tudja 
legjobban megkapni e korban az ifjút. Többet kapott Csokonai ,,A rózsa
bimbóhoz“ (5) és Berzsenyi „Fohászkodás“  és ,,A magyarokhoz“ (3) cimű 
verse is. Balassától a „Bocsásd meg Üristen“ (2), „Boldogtalan vagyok“ (2), 
és a kuruc versek (2).

„A legnagyobb költő“ kérdésre is Csokonai kapott legtöbb szavazatot (17). 
Utána Balassa (8) és Berzsenyi (8). Itt más nem kapott aztán, mint Kölcsey 
és Katona (!) 2—2 szavazatot. Érdekes, hogy Balassára leginkább a leányok 
szavaztak. Berzsenyire pedig a fiúk közül a komoly, szorgalmas típusok.

„A legnagyobb ember“ a szavazatok szerint Kazinczy (16), utána 
Zrínyi (10), Kölcsey (4). A katolikusok majdnem mind öntudatosan Pázmányra 
szavaztak. Ők az órán kívül is komoly irányítást kaptak a világnézeti tan-
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tárgyakban. Érdekes, hogy ,,a legintelligensebb irodalmár“ Bornemisszára 
szavazott ! A komoly, reális érzékűek szavaztak Zrínyire.

A „legnagyobb művész“ kérdésre jöttek a legkülönfélébb feleletek. Ügy
látszik a művész fogalma nem volt tisztázott, egységes. A legtöbbet Csokonai 
kapta (8), utána Balassa (4). Kapott szavazatot Gyöngyösi, Katona (4), 
Baesányi, Mikes, Kazinczy, sőt Károli Gáspár is (valószínűleg nyelvművészre 
gondolt az illető). A fent említett értelmes gyermek Turóczira szavazott. 
Gondolkozott.

,,A leghasznosabb volt a magyar kultúra számára“ a szavazók szerint 
Kazinczy (18). Örömömre kapott 4 szavazatot Apáczai Cseri János, aztán 
Szenei Molnár Albert, Károli, Bessenyei és Dugonics is.

Nem nagy örömmel olvastam, hogy Zrínyit sokan (6) nem értékelik 
annyira, mint a tanár. Sajnos, nem tudtuk az órán olvasni, mint Katonát. 
Itt kapott még szavazatot Kölcsey, Kazinczy (két művészhajlamútól), Páz
mány (2), Gyöngyösi, Bessenyei, Fazekas, Berzsenyi („bombasztok“ ), Dugo
nics és a Halotti beszéd.

Legérthetetlenebbül állok azokkal szemben, akik egyes költőket többre 
értékelnek, mint én. Valószínűleg komolytalanok. Még aki Faludit (kát.), 
Kisfaludy Sándort, sőt Kölcseyt is (mint költőt) említi, megértem, de kapott 
3 szavazatot Zrínyi, sőt egyet Csokonai is. Az egyik állandó ellenzéki leány 
még nálam is többre értékeli Károlit, Szeneit, Gelejit. Nem méltányolta 
tárgyilagosságomat, nem voltam neki elég aktív kálvinista.

Nagyon tanulságosak a „leghasznosabb órára“ adott feleletek. A legtöbb 
szavazatot (8) a Bánk bán olvasására szánt 2 x 2  óra kapta (helyettesítések
kel). Mellette pedig az „egyes korokat összefoglaló“ , „csoportba állító“ , 
„nagy vonásokkal összefoglaló“ órák. Feltétlen érdekli tehát őket a rendszer, 
az elraktározás, az értékelés, a tanulás. És érdekli a tudomány is. Pl. a száraz
nak tartott nyelvtani órák is kaptak két szavazatot, egyet a hang
súllyal és hanglejtéssel foglalkozó. A többi szavazat speciálisan kedvelt 
írókra, vagy jólsikerült órákra esett (Balassa, Berzsenyi, Kölcsey).

„A legnehezebb óráknak“ a dolgozatírási órákat tartották, vagy komoly
talanul és őszintén egy-egy olyan órát, „mikor nem készültek“ .

„Nehéz volt az anyagból“ egyik-másik dolgozat, utána Kazinczy és a 
nyelvújítás (8), a régi irodalom („Pázmányig“ ), a „kezdés“ , Zrínyi és az egyik 
leánynak „Beöthy körmondatai Apácai Cseri bevezetésében“ .

A legszórakoztatóbb óra volt a Ludas Matyi olvasása után (10) a Bánk 
bán olvasása (8), Balassa Bálint (6), Mikes levelei és Tamási Ábelje egy órán 
(6), a Dorottya, és végül „a mai“ . Jólesett, hogy a Bánk bán ilyen sok szava
zatot kapott : nemcsak a komikus szórakoztató számukra, hanem a komoly 
művészi élmény is.

Mi lepte meg őket legjobban? Hogy sok olyan íróról tanultak, akikről 
eddig nem is hallottak. Hogy a pogánykorból nincs irodalmi emlék. Hogy az 
első irodalmi emlék csak a XIII. században jelent meg. A Halotti Beszéd 
nyelve. A Halotti Beszéd és a nyelvemlékek szépsége. Hogy eleinte a költő
ket lenézték. Hogy voltak, akiket nem értékeltek megfelelően. A protestáns kor. 
Hogy a XVI. században úgy lehetett írni, ahogy Balassa tette. Balassa költé
szete. Hogy a Szigeti Veszedelmet olyan jónak tartják. Hogy Gyöngyösit 
úgy szerették. A kuruc költészet szépsége. Bessenyei hatalmas munkássága. 
Hogy Révai milyen nagy nyelvész. Hogy Kisfaludy Sándor nem igazi nagy 
költő. Kölcsey reformjai. A Ludas Matyi nagy jelentősége. S végül a legtöbb : 
,,A Bánk bán csodálatos szépsége.“

Csodálkoztak a nem várt sok szép versen, hogy milyen korán haltak 
meg a magyar költők. Révain, Kazinczyn, a Zrinyiász fenségességén, Balassa 
szépségén, és hogy „Zrínyi mennyire nem érdekelte őket“ .

„A legnagyobb csalódások“ : „Kazinczy olyan szép elmélet, és olyan 
kevés a gyakorlatban“ , „Kazinczyt nagy költőnek tudtam, s alig van költe
ménye“ . Bessenyei, Kölcsey. A pogánykor. A Zrínyiász. „Komoly nagy tudo
mány lehet az irodalomtörténet.“ Egy ismétlő, aki előbb Sík könyvét tanulta, 
„a Beöthy naív felfogását“ bírálja.

a
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A feleletek általában megelégedéssel töltöttek el. Láttam azt, hogy nagy
jából átvették, amit akartam, hogy íme egy hetedikes ifjúnak már elég hatá
rozott értékelései vannak. Ne becsüljük le őket. A kuriózumszerű értékelések 
gondolkodásra vallanak. Az ellenzékieskedés is határozott pártfoglalásra, 
világnézetalakításra és bátorságra vall. Igenis érdekli a hetedikest a tudomány, 
és érdekli a régi irodalom, saját ügye Károli, Apáczai Cseri és Szenei vállal
kozása és sorsa, hasznosnak, sőt szórakoztatónak találja a nyelvtani órát is, 
és szórakoztató számára nemcsak a nevettető, hanem az esztétikailag kiváló, 
gyönyörködtető komoly munka is. És igenis akar tanulni, és örömét találja 
az ismeretszerzésben, a rendezgetésben, összefoglalásban, tanulásban is. 
Hiszem, hogy az olvasási órákat meggyőződéssel tartották a leghasznosabb
nak. Olvassunk minél többet ott az órán. (Abban a szerencsés helyzetben vol
tam, hogy az év folyamán helyettesítések révén elég sok óra állott rendel
kezésünkre.) Igyekezzünk az Utasításhoz és Tantervhez híven elsőtől kezdve 
irodalmat tanítani. Akkor aztán maid ilyen kellemetlen meglepetések nem 
adódnak, mint itt. De hogy adódtak, az azt mutatja, hogy elképzeléseik, 
problémáik, gondolataik vannak. Gondolkoznak. Használjuk ki az érdeklődé
süket, mert érdeklődéssel ülnek az órán, nem nehéz ám nekik az anyag (csak 
mikor nem készülnek), és nem nehéz nekik az iskola, csak tudjuk ügyükké 
tenni. Optimista vagyok.

Pápa. Paragh László.

B ELFÖ LD I ÉS K Ü L FÖ LD I L A P SZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. 1939. 2. sz. Hári Ferenc : 

,,A latin olvasmány pedagógiai‘jelentősége,“ Latin tanításunk legfőbb célja 
az olvasmányok interpretációja. A cikkíró ismerteti a gyakorlatban általában 
kifejlett háromféle interpretáló eljárást és kifejti az olvasmánytárgyalás 
nevelői értékeit (a szellemi önfegyelem, az igazságot értékelni tudó logikai 
lelkiismeret, stílusérzék fejlődése stb.). Fejtegetése közben keresi azt az eljárást, 
amely e nevelő értékeket a legnagyobb mértékben érvényesíti. — 4. sz. Berg 
Pál : „Az angol középiskola.“ A legtöbb angol középiskola majdnem olyan, 
mint egy magyar gimnázium. Csak kevés (mintegy 213) maradt meg a régiek 
közül, de ezek hűséges hordozói maradtak a hagyománytisztelő angol lélek
nek. Ezek a „public school-ok“ Anglia legfelsőbb rétegének iskolái, s kis 
számuk ellenére is sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak az angolság fejlő
désére, mint bármely más testvérintézmény. A public school életében a mult 
és jelen egészítik ki egymást. A külsőségekben, környezet, egyenruha, szoká
sok, élet, fegyelem, a múlté a szó, a tanulás dolgában a jelen uralkodik. Itt a 
legújabb pedagógiai követelményeknek megfelelő munka folyik. Az iskola 
belső életének jellemző vonásai a tanulók önkormányzata, a szolgálatkészség 
szellemének ébrentartása, intenzív sportélet és az egyes tantárgyaknak az 
állampolgári nevelés céljaira való tudatos felhasználása. A főcél il l is a nevelés.

Magyar Középiskola. 1939. 8. sz. Gseti József: „A mai középiskola.“ 
(Egy újraszolgáló tanár megfigyelései.) Apróbb részletekre kiterjedő meg
látásai közül csak néhányat ragadunk ki. Az újabb rendelkezések valóságos 
szülői szeretettel gondoskodnak az ifjúság helyes és egészséges szellemi és 
testi fejlődéséről és tehermentesítéséről. Azt várnók ezek után, hogy hasonló 
megértő szeretetteljes szellem nyilvánul meg a tanársággal szemben is. -— 
E helyett az igazgatót és a szaktanárt túlterhelik adminisztrációs munkával. 
Az írásbeli munkálatok ma annyira elfoglalják a tanárt, hogy elsődleges nevelői 
hivatása is kárát vallhatja. Példákat hoz fel az írásbeliség felszaporodására. 
A tanár szempontjából helyesebbnek tartja a régi közoktatásügyi igazgatást. 
Sérelmesnek tartja, hogy a jövőben a tankerületi klr. főigazgatói állásra 
jogi képesítéssel bírók is kinevezhetek. Az új törvénynek a tanár áthelyez- 
hetőségére vonatkozó rendelkezései is hátrányosak a múlttal szemben. — 
Dr. Petrich Béla behatóan ismerteti az új Utasításokat.
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Magyar Tanítóképző. 1939. 10. sz. Mesterházy Jenő : „Egykori vélemények 
az 50 éve megalakult egyesületünkről.“ (A Tanítóképzőintézeti Tanárok 
Országos Egyesülete.)

Kereskedelmi Szakoktatás. 1939—40. 3. sz. Hárs János érdekesen és rész
letesen ismerteti a világ legrégibb nyomtatott matematikáját, a Trevisoi 
Aritmetikát. Az 1178-ból származó abakuszra az 1939-ben Budapesten 
rendezett olasz könyvkiállításon akadt rá. A cikk művelődéstörténeti fejte
getései a laikus számára is élvezetes olvasmányt nyújtanak.

Budapest. K. E.
Die Erziehung. 9—12. füzet. 1939 június—szeptember, és 1—3. füzet, 

1939 október-—december. (Quelle u. Meyer, Leipzig.)
A 9. és 10-—11. számban rfr. O. Wichmann „Platons Erziehungslehre“ c. 

értekezésében végigvezet Platonnak rendszerbe ugyan nem illesztett, de művei
ből kimutatható neveléstanára, mégpedig 1. az ifjúkori dialógusokból a sokra- 
tesi nevelési gondolatokat tárgyalja ; 2. Platon nevelési gondolatait az ideák 
tanából fejleszti tovább ; 3. a „Törvények ében vizsgálja a nevelési elveket. 
Már a sokratesi „az erény tudás“ és „senki sem cselekszik szándékosan rosz- 
szat“ azt jelentik, hogy az ember (és a közösség is) egy benne lévő magasabb 
értéktudatot igenei. A nevelés feltételezi az ebben a magasabb értéktudat
ban való hívő bennemaradást, az értékelés tartalmiságának teljes magáévá 
tevését. Platon a nevelést az ember legfőbb üdvéül szánja oda, és így akar az 
államok állapotára is alakílólag hatni. A Phaidonban Platon már kiterjeszti 
ideatanát. Az értékek foglalata, a jó ideája így válik nála földfelet tin kisu
gárzó tartalommá. Később a Phaidrosban, a Symposionban, majd az Állam
ban tárul ki teljességében Platon magasztos nevelési nézőpontja': „A nevelés 
nem az, amint némelyek állítják, hogy a lélekben előzőleg meglevő tudás 
nélkül is tudunk tudást beültetni. Ez annyi volna, mint a vak szemeinek 
látást adni. A lélekben van egy már meglévő erő, és az ismerés szerve a szem
hez hasonlítható, amely az egész tesltel fordul a sötétből a világosságra. 
Az ismerés szerve is az egész lélekkel képes csak a keletkezőtől elfordulva a 
létezőbe átpillantani, és a legfényesebben létezőt látn i... Vannak szoktatás 
által megszerezhető erények, de az értelem erénye istenibb természetű, az 
eredeti erejét sohasem veszíti el.“ (Idézet az Államból.) íme az önállóságra 
nevelésnek, a személyiséggé válásnak „Énekek Éneke“ . Á következő (10-—11. 
számú füzetben) a szerző Plafon erostanával foglalkozik. A Phaidrosban és a 
Symposic nban az erős már nem a sokratesi, többször kifogásolható értelmű 
szenvedély, hanem ideális tartalma van. „Elragadtatva elragadó teremtőerő“ 
az erős itt, út a legmagasabb értéktudathoz, a tiszta lehetőségek megjelenítésé
hez, amely minden emberi ifjúságban mint élő valóság virágzik fel.

Fr. Kiált „Kindheit u. Heimat im Weltbild deutscher Dichter“ című 
szép cikkében annak a tiszta létnek egyszerű ártatlanságával foglalkozik, 
ami a gyermekben nyer formát. Ez valamennyiünk életében nemcsak a múltra 
való emlékezés, hanem egyúttal bizonyosság arról az örökkévaló léteiről, 
amiben gyökerezünk. A gyermekkor és az otthon a későbbi tevékeny életben 
is legtisztábban él bensőnkben tovább. Mesteri ábrázolói a gyermekkornak 
Wolfram v. Eschenbach, Grimmelshausen, Goethe, Stifter, Keller, Spitteier, 
Garossa, Wiechert, akik a valóságos gyermeki életet alakítják műveikben. 
Az otthon legifiletettebb költője az otthontalan Hölderlin. Kiemeli szefző 
Riehl idevágó munkáját: Naturgeschichte des deutschen Volkes. A városi 
ember köves, aszfaltos hazájának kevés alkalmas költője van (J. Weinhuber: 
Wien wörtlich). A regionális költészetnek azonban sok kiváló új képviselője 
van : Stehr, Miegei, Carossa, Mechow, Alverdes. Werner Götlel : Der Ausbau 
des Deutschen Jugendherbergwerkes c. cikke beszámol arról, hogy 1939 
áprilisában újabb 65 vándorszállást rendeztek be a hazájukat ismerni kívánó 
német vándorfiatalságnak. Ezek nem rideg kvártélyok, hanem jól felszerelt, 
kedves otthonok. A szállásvezető nemcsak a mailre d’hőtel feladatát végzi, 
hanem barátja, nevelője is a gondjaira bízott átvonuló fiatalságnak. Több 
mint 2000 ilyen szállás van Németországban 158,000 ággyal. 1936-ban 7.468,000,

2*
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1937-ben 7.761,300, és 1938-ban 8.750,721 éjtszakát töltöttek el bennük. 
Óriási szervezési munkának nagyszerű eredménye ez. A külföldi diákság 
érdeklődéséről is vannak adatok. A háborús feszültség ellenére is 1938-ban 
43,000 dán, 24,000 angol, 24,000 holland, 13,000 svéd és 12,000 amerikai 
vendége volt a diákszállásoknak.

A 10—11. számban W. Rumpf „Studierende im Ausland“ c. cikkében 
a háborús feszültség, a devizanehézségek, a politikai ellentétek ellenére is 
nagy jövőjét látja a diákság külföldi tanulásának. A cikk azzal foglalkozik, 
mi mindent vár a külföldön tanuló diák a vendéglátó néptől, majd több 
közvetlen tapasztalatáról számol be. (Érdekes volna kb. hasonló alapon a 
mi egyetemi szünidei tanfolyamainknak külföldiekkel szerzett tapasztalatait 
is közreadni.) A. Schmitt „Vom Ziel des Sprachunterrichts“ c. cikkében a 
német tanterv modernnyelvi célkitűzéséből kiindulva azt fejtegeti, mit 
értsünk a megtanulandó nyelv szerkezetén ; mennyiben mozdítja elő a növen
dék formális képzését az idegen nyelv és az anyanyelv szerkezetének össze
hasonlítása, és mennyiben fejleszti a növendék értelmi és akarati erejét. 
A nyelv szerkezete nem csupán a nyelvtani váz, hanem fogalmi felépítést 
is jelent. A szerkezet olyan nyelvi sajátságok összessége, amibe a nyelvet 
tanulónak gondolatilag kell belehelyezkednie. Rokonnyelveknél ez a bele- 
illeszkedés könnyebb, ezért is könnyebb a német tanulónak az angol, mint 
a szláv, a mag'yar, a finn vagy a latin. Ez a beilleszkedés azért is nehéz, mert 
nemcsak a szó fogalmi jelentését (Begriff), hanem „összefoglalóságát“ (Zu
sammengriff) is meg kell a nyelvtanulónak ismernie. Példákon is megmutatja 
ezt a szerző : a német Haut, Fell fogalmi jelentéseit nem mindenütt fedi a 
francia peau, és ez nemcsak a tárgyi világ szókészleténél van így, hanem 
fokozattabban jelentkezik az érzelmi és értéktartalmaknál, és ezáltal az ide
gen szavak fogalmi inkongruenciája nő a tanuló előtt. Ha ezeknek a fogalmi 
finomságoknak az összeegyeztetését nem tűzi ki céljául az iskola, legfeljebb 
a pincérangolig vagy franciáig viszi el tanítványait. Csak akkor beszélhetünk 
a lélek formális képességéről, ha az idegen nyelv egészen más felépítésű fo
galmi világával válik bennünk élővé. Persze ennek elérésére még a német 
középiskolában is kevés az idő. Hiszen még az anyanyelvben való tökéletese
dés sem fejeződhetik be a középiskolában. Szerző a nyelvgyakorlásban leg
főképpen az olvasást, külföldi újságok és folyóiratok olvasását a ján lja; 
fontosabb az, hogy a Times-t tudja olvasni a növendék, mint az, hogy Shakes
peare egy-két drámáját átgyúrta. Nem minden szócskának a kiszótározása 
fontos itt, hanem a tartalmi összefüggésből való megértés. (Ahogyan pl. 
KazincZynk olvasta ifjúkorában Geliertet.) A hangos olvasással az aktív 
beszédkészség is erősödik. Az értelmes összefüggésben ismételten hangosan 
olvasott szöveg az emlékezethez jobban fog tapadni, mint a szószedet külön
álló szavai.

A 12. számban Fr. Blättner májusi közleménye folytatásaképpen a német 
középiskola Oberschule-jának helyzetét tárgyalja a„népi nevelés rendjében“ . 
Alapul a hivatalos irányítások (Richtlinien) szolgálnak, ahol is a mai német 
középiskola elméleti alapjai vannak letéve. Két ilyen fontos alapelvet tár
gyal a cikk. Az első alapelv : a nevelés rendje a politikai rend függvénye. 
Ez ma már Németországban nemcsak elmélet, hanem gyakorlat. A szerző 
itt igyekszik széjjelszedni a humanisztikus pedagógiát, de a figyelmes olvasó
nál az ellenkezőt éri el. sikerrel győz meg ennek időfelettiségéről. A másik 
alapelv : a művelődési anyag (Bildungsgut) elsősorban az életben gyökerezik. 
Ez azt az ellenmondást rejti magában, hogy ha az iskola csak mint az élő 
napi politika függvénye lehetséges, akkor tananyagát nem merítheti az aktuali
tását vesztett múltból, hanem csak a jelenből. Más mentség aztán végered
ményben nincsen, mint a nevelésre termett ember, akit eltölt az ifjúság és a 
hivatás szeretete. Ezzel a szerző nem mondott újat, hanem régi nagy igazsá
got állapított meg újból.

Az 1939 október—novemberi számban (15. évf. 1—2. sz.) Fr. Blättner 
előbbi című cikksorozatát befejezi. Kiemeljük belőle az Oberschule reformjá
nak az 1925. évi iskolareformmal való összehasonlítását. Akkor a jelszó
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,,kultúra" volt, ma ,,a nép munkavilága“ és politikai szervezete. A kultúra 
követelménye akkor az voll, hogy a „lényegszemlélet“ sokszerűségében a nem
zeti sajátosság világosabban és élőbben tűnjék ki. (T. i. az ú. n. Kult urkunde 
elsősorban Deutschkunde volt.) Az idegen kultúrákkal való foglalkozásnak 
az volt a feladata, hogy a mai német művelődés „forrásterületeit“ : az antikot, 
a keresztyénséget és új európaiságot életben tartva haladjon előre a mélyebb 
németség megértésében. Az új tanterv irányító szempontjainál ebből az idealisz
tikus kuli úrpedagógiából alig maradt meg valami. Az eszmei lényeg helyébe 
a „faji sajátság“ lépett, az egyetemes kultúra helyébe a „nép munkavilága“ , 
amelyben egykor mindenkinek felelősen kell működnie. A régi tantervben a 
modern nyelveknek az volt a szerepe, hogy a kultárhatásokat, kultúra
összefüggéseket égj' egyetemes megértési, művelődési cél betöltésére használja 
fel, ma az idegen nyelvek arravalók, hogy világos ismeretet nyújtsanak a 
németségnek a világpolitikai küzdelmében elfoglalt helyzetéről. A cikk be
fejezésében tiltakozik a szelleintelen utilizmus vádja ellen. Franz Zeugner 
„Fragen zum Jugendstrafvollzug“ c. kis cikke érdekesen mutat rá a fiatal
korúak büntethetőségének újabb szabályozására. Egy írisskeltű igazságügy
miniszteri rendelet úgy intézkedik, hogy 18. évét betöltött fiatalkorút át 
lehet tenni a felnőttek büntető intézetébe, ha az tűnik ki, hogy a fiatal
korúak intézetében rossz hatások okozója lehetne. Ez nagy ugrást jelent 
lefelé. Többször hivatkozik a cikk az angliai mintaszerű Borstal-intézetekre, 
amelyeknek minimális cé'kitűzése az, hogy javító neveléssel növendékei 
65—75%-ánál valóban javulást érjen el.

Az 1939 decemberi számban (3. szám) dr. E. Spranger előadása emelkedik 
k i : „Wie erfasst man eine Nationalcharakter?“  Az egyéni jellem szövedéke 
az öröklött alapnak, a fejlődésnek, a környezetnek és a sorsnak. Egyik sem 
képzelhető el csak önmagában. A népjellem alapjainál szintén az öröklött 
alap, a nép ifjú- vagy öregkora, a természeti és művelődési táplálótalaj, és 
a történelmi cselekedetek szülte sors jöhet szóba. A népjellemkutatásnál 
nehézség az is, mit értünk nép alatt, nemzeti öntudat alatt, hogyan tudjuk 
megfogni a nép jellemét változásaiban. E változásban különféle fejlődési 
rétegek vannak Spranger szerint: 1. a vérszerinti örökségé ; 2. a lelki éltető 
erőé ; 3. a szűkebb értelemben vett jellemé, amely a szellemi-ethikai világba 
tartozik. Ez ugyanis az, mint az egy énnél az alkat, a temperamentum és az 
etikai jellem. Az öröklési alap megállapítása az egyénnél is majdnem lehetet
len, még inkább a népnél. Az ősi ösztönök hatalmas feltörésénél (vándorlások, 
forradalmak, háborúk) sejdíthetők meg ezek az öröklött sajátságok, amelye
ket a zabolázó ethos nyugodt időkben visszafojt. A lelki éltető erő meg
nyilatkozásai a jellemtanban : az érzékek ingerlékenysége, az érzelmek le- 
folyási ritmusa, a spontán megnyilatkozások. A gazdag részletezésből egyet 
tárgyal bővebben Spranger : az őseredeti kifejezésbeli jelenségeket Klages, 
Buytendijk, Bühler stb. nyomán. A harmadik réteg vizsgálata a legnehezebb, 
mert a népjellem nem egyszerű típus, vagy konkréttá vált elv. Nem ábrázol
ható szoborral, vagy festménnyel, csak drámával.

Az értékes tanulmány második része a „népjellem diagnostikája“ címet 
viseli. A vizsgálódás négy lehetőségéről szól a szerző, ezek : 1. az embertípu
sok ; 2. a történelmi tettek ; 3. az alkotások ; 4. a népi együttélés érték
teremtő rendje. 1. A típus nem az átlagos angol, vagy francia, sem „Michel, 
John Bull, Marianne“-féle jelölések. A nagy emberek jönnek itt tekintetbe. 
A nagy ember fogamiát a szerző Hegeltől kölcsönzi: a nagy ember egyéneken- 
túli eszméket él meg, de időszerűen, és végzete akkor teljesedik be, ha a nép
iélek határait átlépi. 2. A népi tett nagy embereitől függetlenül oly felemelőt 
alkothat, hogy abban a népi jellem ereje lesz nyilvánvalóvá (pl. most a finnek). 
3. Az alkotás a lettől abban különbözik, hogy aktualitás feletti. Idetartozik : 
a nyelv, a gazdasági életforma, a művészet, a tudomány, bár ez utóbbit az 
igazságkeresés és az egyetemes érvényesség nemzetfelettivé teszik. Mégis 
pl. A. Fouillée „logique nationale“ -ról beszél, Bieberbach és Vahlen pedig 
„a német matematika sajátszerűségéről“ . 4. A népnek a magasabb dolgok
ban való hite a normatív rendben van, amelyet megvalósít és vállal. Szokás,
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erkölcs, népmorál, vallás, jog, politikai szervezettség tartozik ide, s mind
ezeket a nevelés uralkodó formái éltetik igazán. A népjellemkutató el nem 
mulaszthatja, hogy különös gonddal ne vizsgálja a nép nevelési eszményeit 
és berendezéseit. A szerző szép értekezését azzal végzi, hogy népjellem- 
kutatást sohasem lehet szigorú, megtanítható módszerre visszavezetni. A nép- 
jellemkutatás : művészet. Jólesik olvasni, hogy Spranger itt Prohászka 
Lajosunkra hivatkozik, aki (a Vándor és Bujdosóban) „a magyar lényegről 
énekelt szép dalt“'.

Budapest. Dr. Hajdú István.

H A Z A I IR O D A L O M
Mi a magyar? Szerkesztette: Szekjű Gyula. Magyar Szemle Társaság. 

Budapest, 1939. 16°, 556 1. Ára 12 P.
Az 1939. év karácsonyi könyvpiacának egyik legnagyobb eseménye 

ennek a könyvnek a megjelenése volt. Még a Bibliophil Társaság is a legszebb 
kiállítású könyvnek találta. Ha pedig szerzőinek során végigtekintünk: 
Ravasz László, Babits Mihály, Eckhardt Sándor. Iveresztúry Dezső, Bartucz 
Lajos, Zsirai Miklós, Zolnai Béla, Farkas Gyula, Kerecsényi Dezső, Viski 
Károly, Kodály Zoltán, Gerevich Tibor és maga a szerkesztő : Szekfű Gyula, 
akkor látjuk, hogy itt annyi kiváló érték van összehordva, hogy méltán büsz
kélkedhetünk a könyv tartalmával. A szociológus, a nyelvész, az irodalom- 
történész, a zenész, a földrajzos, a művész, a történész stb. mind megtalálja 
benne azt. amit kereshet.

Csodálatos színek és elvek, a magyar önismeret felvillanásaitól a leg
őszintébb jellemzésig, önmagunkra találásig, a vigalomtól a szánom- 
bánomig mind a mi képünk, a mi lelkiismeretünk. Ha tudtunk is róla, ha 
éreztük is néha-néha, de elhallgattattuk az ébredő lelkiismeret szavát, 
ebben a munkában megtalálhatjuk a kifelé vezető utat. Önismeretre tanít, 
öntudatra nevel ez a munka a mai idők zűrzavarában, amikor egyik magyar 
rámutat a másikra, mint rossz, gyönge, hamis, beteg magyarra' Ki tudja, 
a civakodókból, a zsörtölődőkből, mi is az igazi magyarság?! Az előszó 
szerint: „valami normafélének szántuk ezt a könyvet, hogy öntudatossá 
tegye az emberekben magyarságukat és megóvja őket a tévelygésektől, az 
illúzióktól, az ingoványba süllyedéstől“ .

Nagyon igaza van a szerkesztőnek, amikor azt írja, hogy egy ember ezt 
a munkát nem írhatta volna meg, mert egyetlen ember, legyen az kitűnő szak
ember, vagy a modern világ szellemiségének mégoly kiemelkedő alakja is, 
képtelen a nemzeti jellem összetett jelenségét pontosan, a valósághoz ragasz
kodva leírni. A fantázia és a líra túltengését úgy akadályoztuk meg, hogy 
mindenki a saját szakmája területén maradt. Ez az óriási előnye ennek a 
kiváló munkának, mert minden tudósnak megismerjük a saját tudománya 
alapján kijegecesedett véleményét.

Nemcsak a tanári könyvtáraknak, hanem az ifjúságiaknak is be kell 
szerezni ezt a munkát. A mai sorsdöntő időkben minden fejezetét meg kell 
emészteni, mégpedig legjobban és legmeggyőzőbben az önképzőkörökön ke
resztül. A mai fiatalság már kész az ilyen problémák felvetésére és tanulmá
nyozására.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Fekete István : Zsellérek. Regény. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

regénypályázatának díjnyertes műve. Második kiadás. Budapest. Egyetemi 
Nyomda. 334 1. Ára 6-40 P. 1939.

A címben majdnem benne van minden. Regény és mégis megemlékezünk 
róla, mert a magyar földművelő nép, a földműves és a gazdatiszt, tehát 
röviden a parasztok regénye. És mint ilyen, az igazi magyar élet rajza egy 
falusi diák pályafutásában, belekapcsolva a világháború és a háború utáni 
tehát a mai idők élményeit. Igazi élet, a jövő bontakozik ki benne.
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Nem szakad cl a földtől Zsellér Péter, pedig ezerszer csábítja a város. 
Követi apja, Zsellér Gábor példáját, aki hazaszeretetét nem szavakban, 
hanem tettekben gyakorolja. Nem veszti el a fejét a háború alatt, a háború 
végén, amikor máról-holnapra születnek a bölcsek, az elsőrangú hazafiak 
— természetesen érdekből.

Nem pedagógiai munka, oklevél szerint nem is pedagógus írta, de szívvel 
készült, lelket, alakító akarattal, a magyar ifjúság és a magyar rög szereteté- 
vel, e miatt oda kell adnunk minden magyar diák kezébe. A magyar jövő a 
falu vezetőinek : pap, tanító, jegyző, orvos, gazdatiszt és az önálló tanult, 
művelt gazdák kezébe van letéve, tőlük függ a magyar jövendő kialakulása. 
Az iskolai önképzőkörökben az ilyen munkák szociológiai, néprajzi, gazda
sági, lélektani, pedagógiai stb. megvitatása új színt vinne be az iskolákba, 
amint azt mi meg is tettük, hála Istennek -  szép sikerrel.

A protestáns iskolák — hagyományosan — mindig idomultak az élethez. 
Ezt most is meg kell tenniök, mert a vidéket, a falut, a magyar népet elhanya
golnunk nem szabad. A falu a magyar élet örök tartaléka és takarékpénztára. 
A városok a falvak temetői -— amint azt a szociográfusok már beigazolták 
külföldön. Ezt az örök erőt meg kell tartanunk a magyarság érdekében. 
E  miatt róttam fel ezt a pár sort. hogy kedves kartársaim figyelmét felhívjam 
erre — a szerintem kiváló értékű és“ nagyjelentőségű munkára.

Budapest. űr. Horváth Károly.
Szondy György : Virágorszáfl, bogárorszáj). Mesék a nagy természetből. 

Budapest. Singer és Wolfner kiadása. Róna Emv rajzaival. (6-—12 éves gyer
mekek számára.)

Szondy meséi és gyermekregényei a mai magyar ifjúsági irodalom leg
javát jelentik, a Pósa—Benedek Elek irány egyenes folytatását. Sokszínű 
friss tehetsége egészen új érdekes műfajt teremt e legújabb művében : a 
Természet meséskönyvét.

A sablon-mesék “kitaposott útját, kiagyalt fantasztikumát elhagyja, s 
gyermekközönségét Isten kertjébe, a nagy természetbe vezeti. A kicsinyek 
meleg érdeklődését az állatvilág iránt eddig csak a Leporellók képei és versikék 
elégítették ki, Szondy György ennél és az ismert virágregéknél, állatmeséknél 
jóval tovább megy ; az állatok és virágok valóságos életét mutatja be a művészi 
képzelet megszépítő varázsával s a hangulat és stílus őszinte naivitásával.

A játszva tanításra jobb, kedvesebb olvasmányt alig találhat a szülő és 
pedagógus ezen érdekes, formás kis meséknél, melyeknek hősei a kutya, 
fecske, veréb, gólya, ürge, egér, vakondok, béka, cserebogár, giliszta, szú
nyog és a virágok — a gyermekek régi ismerősei. Tárgyuk borús és derűs 
hangnemben : az állatok és virágok élete, haszna, kára reánk nézve,, a létért 
való küzdelem, viaskodás az ellenségekkel, a környezettel, az utódok fel
nevelése és védelmezése, szaporodás és pusztulás, kevés öröm és sok rettegés. 
Emberekről csak itt-ott esik szó, s ezek többnyire mellékes szerepet játszanak. 
Az érdekkeltésnek leghatásosabb módját, az emberi sorssal való analógiát alkal
mazza mindenütt, sok vidámsággal, friss ötlettel, meleg szívvel és mély 
emberi részvéttel. Mindek az ifjúság szívéhez szól, a maga nyelvén, tudákos 
szándék nélkül, s a hatást elmélyíti a mesék könnyed bonyolítása s üde, 
tiszta magyar stílusa, mely sok helyt művészi fénnyel csillog, s lírai meleget 
sugároz. A szellemes megszemélyesítő állatnevek nagy népszerűségre számít
hatnak a gyermekvilágban.

A természetszerető és ismerő tanár, a gyermekbarát és a hivatott író 
szerencsés ihletű alkotásai ezek, nem üzleti célú, programmszerű írások, 
mint legtöbb gyermekkönyvünk. Sajnos, a közönség az értékhez itt is csak a 
felburjánzott dudva rengetegen át jut •— vagy sehogysem.

A természetrajz-tanárok örömmel ismerik el majd, milyen kitűnő alap
vetést nyújt a könyv a kis természetrajznak, ha nyitott szívvel, érző szívvel 
látja a természetet már a kisgyermek, s felismeri benne ugyanazon törvé
nyeket, melyek az ő életét szabályozzák.

A növényvilágról szóló mesék azonban még több költői megformálásra 
várnak, hogy valóban gyönyörködtetők legyenek.



9 2 H azai irodalom.

A könyv értékéhez méltó kiállításban jelent meg. Róna Emy rajzai 
kifogyhatatlan humorral és karikaturista ötletességgel ábrázolják emberi 
jelmezekben és helyzetekben a pletykázó verébcsaládot, a táncoló csere
bogarakat, a menekülő egércsaládot, a Gólya úrnál házmeslerkedő veréb
házaspárt, igazi mulatságára a kíváncsi gyermekszemeknek. y/ p

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat fönnállásának 100. 
évfordulójára négy kötetre tervezett hatalmas népszerű tudományos művet 
jelentet meg A természet világa címmel. A sorozat két kötete (I. A csillagos ég, 
II. Légkör) már megjelent.

Most hagyta el a sajtót a sorozat harmadik tagja ,,A föld és a tenger“  
és a negyedik tagja „A  föld és az élet története“ . A harmadik kötet szerkesz
tője és az első két fejezet szerzője Mauritz Béla, kiváló természettudós, a Páz
mány Péter Tudományegyetem tanára, aki a legkiválóbb szaktudósokkal kar
öltve világos és közérthető nyelven tárja az olvasó elé a kérdés sokrétű és 
hatalmas anyagát. A mű első része a föld felépítésével és anyagával foglalko
zik. A következő kérdéseket világítja meg : a föld alakja és nagysága, a föld 
sűrűsége, gömbhéjas szerkezete és kémiai összetétele, a nyomás és a hőmérsék
let a föld, belsejében, a föld kérgét átalakító körfolyamatok és a kőzetek. A má
sodik rész a föld kérgét átalakító erőket és azok tevékenységének eredményeit, 
vizsgálja. Ezek sorában foglalkozik a vulkánműködésseí, a földkéreg emelke
déseivel és süllyedéseivel, a part-eltolódásokkal, a földkéreg zavarodásaival és a 
termőföld kérdéseivel, mely utóbbit Ballenegger Róbert írt. E  részhez függe
lékként csatlakozik Koch Sándor tanulmánya : Magyarország legjelentősebb 
bányahelyei és ásványelőfordulásai. A harmadik rész Kéz Andor tollából 
„A tenger“ című fejezet, mely a legújabb tudományos kutatások eredményeit 
mutatja be, kitérvén a tengeri medencék sajátosságaira, a világtenger tagozó
dására, a mélységmérésre, az óceánok függőleges tagozódására, a tengervíz 
fizikai tulajdonságaira s a tenger mozgásainak jelenségére. A hatalmas mű, 
melyet 4 színes, 20 fekete műmelléklet és 158 szövegközti kép díszít és magya
ráz a legáltalánosabb érdeklődésre tarthat számot. Nem kíván különleges tudo
mányos szakképzettséget és előismereteket, mert világos stílusát minden átla
gos műveltségű ember megértheti. Nemcsak hatalmas ismeretanyaggal, 
hanem lebilincselő szórakoztató olvasmányul is szolgál.

A negyedik kötet szerzője Gaál István, a kiváló geológus, úgy dolgozta fel az 
idevágó hatalmas anyagot, hogy más áthidaló bevezető művektől függetlenül, 
minden művelt ember számára egyszeriben megérthető. Sőt azt is hozzátehet
jük, hogy a világos stílusú és mindvégig magyarosságra törekvő szerző még a leg
bonyolultabb, a legmélyebben járó kérdéseket is bravúros könnyedséggel tárja 
az olvasó elé. Hogy mily elgondolással és minő írói szellemben íródott ez a kötet, 
eléggé megvilágíthatják az egyes fejezetek címei is. A kötetet a szerző a követ
kező öt nagy fejezetre osztja. I. Az izzón fénylő csillagtól a baktériumig. II. A 
föld vizeinek benépesülése a hajnalkorban. III. Az ókori föld vízi szervezetei 
meghódítják a szárazföldet. IV. A sárkánygyíkok uralmának kora. V. Az ősi 
jellegű emlősöktől a mai emberfajokig. Ezeken belül a kisebb szakaszokat, 
többek közt a következő címeken ismerteti : 1. Ködös ősmult. 2. Milyen alak
ban, mikor és hol jelent meg az élet a földön? 3. A föld történetének évszáma. 
4. A tengerfenékből kinőtt helységek. 5. Van-e ugrás a természetben? 6. Üjabb 
hatalmas mérföldkő — a gerincoszlop megjelenése. 7. A fekete gyémántok 
belső története. 8. Az ókorvégi kincseskamrák. 9. A kavicsfogú ősteknős 
tengere a Bakony helyén. 10. Európai vízözön a Föld középkorában. 11. Sár
kányok szárnyain a középkorvégi föld körül. 12. Kőolajért akár 4 km-nyire 
a föld alá. 13. Rejtélyes-e az ősfajok kihalása. 14. Szent László pénze megszám
lálhatatlan milliárdjai. 15. Borostyánkő az észak aranya. 16. A sokat ócsárolt 
családfákról. 17. A legújabb jeges kor. 18. Emberőseink kortársai. 19. Mit 
tudhatunk az ősember fajokról? 20. A világ folyása.

A szöveget öt pompásan sikerült szíaes táblán kívül 18 fekete műmellék
let és 208 szövegközti kép teszi még Könnyebben érthetővé. A négy kötetből 
álló sorozat ára 80 J?. r K.
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A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferem.

P . £ Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. drNH. Gaudy László, 
\ I ' Ur. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 12 füzeiben.
ELŐ F IZE TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE 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 
(Budapest, ÍV ., 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 fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a Nevelési 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 P R O TESTÁN S T A N Ü G Y I SZE M LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle. 
Debrecen.

L A P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍREK . * 1
Az Evangélikus Tanáregyesület választmánya március 18-án Budapesten 

ülésezett dr. Bánkúti Dezső megbízott elnök vezetésével. Ezen folyó ügyek 
tárgyalásán kívül kiküldötte a tavaszi tisztújítás végrehajtására jelölő bizott
ságát Kovács János elnökletével, továbbá szavazatszedőbizottságát Nagy 
Imre elnökletével. A szavazás határideje április 22., ekkorra kell a jelenlegi 
titkár címére a szavazólapokat beküldeni. A rendes évi közgyűlés Békéscsabán 
lesz pünkösdkor, erre a tagok figyelmét már most felhívjuk.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evengélikus Tanár
egyesület kiadásában megjelenő protestáns szellemű középiskolai tankönyvek 
sorozatában az 1940—41. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg :
1. Jékely—Vajthó : Magyar irodalmi olvasókönyv a VI. o. számára. 2. Jánossy— 
Varga : Világtörténet a VI. o. számára. 3. Kun—Törös : Szemelvények Ver
gilius Aeneiséből a VI—VII. o. számára. 4. Kun—Törös : Szemelvények Cicero 
műveiből a VI—VII. o. számára. 5. Dr. Benigny Gy. : Német olvasókönyv a 
VI. o. számára. 6. Dr. Benigny Gy. Német olvasókönyv a leánygimnáziu
mok I—II—III. o. számára. 7. Dr. Szondy Gy. : Természetrajz az I—II. o. 
számára. 8. Jónás M. : Mennyiségtan az V—VI. o. számára. 9. Jónás M. : Kis 
fizika a III. o. számára.
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A z osztályfőnök in unkája református
keresztyén szempontból.

Lapunk januári számában dr. fíelohorszky Ferenc tollából 
komoly és alapos cikk jelent meg „A z osztályfőnök“  címen. A cikk 
beállítván az osztályfőnök munkáját a Rendtartás paragrafusai közé, 
majd a növendék és szülő gondolatkörébe, végül vizsgálván a külön
böző típusokat (adminisztratív ; „képviselő“ jellegű ; eszményi), oda
jutott, hogy : ,,A magyar nevelésnek egyik alapja a világnézeti neve
lés kérdése. Ezt a nevelési alapot megvalósítani az osztályfőnökök 
munkája, együttműködő határozott iránya nélkül teljesen lehetetlen. 
De nézetünk szerint igaz eredményt ebből a szempontból csakis az 
eszményi osztályfő típusa szolgáltathat“  (XIV. évf. 24. o.).

Bár teljes mértékben értékelem a fentebbi sorokat, azonban 
úgy érzem, hogy e ponton nekünk, felekezeti iskolában tanító taná
roknak és osztályfőnököknek túl kell lépnünk. Az általunk adható, 
tőlünk kívánt világnézeti nevelés nem lehet általános, határozatlan 
tartalmú, sőt ideális értékelésre, vagy kultúrfilozófiára épített sem, 
hanem egyedül és kizárólagosan keresztyén világszemléleten alapuló, 
még közelebbről református keresztyén, vagy ág. evangélikus hit- 
vallási alapokon nyugvó nevelés. . . Ha nem ezt adjuk, nincs komoly 
alapja, nincs létjogosultsága felekezeti oktatásunknak, és nem érde
mes nagy áldozatokkal felekezeti iskolákat fenntartani... Külön
ben csak néhány embernek kenyeret adó, elhelyezkedést biztosító 
intézmény lesz a felekezeti iskola. És ez nem lehet célja sem a fele
kezeti felsőbb hatóságoknak, sem az egyházi adót nagy áldozatok 
árán fizető egyháztagoknak.

Ha tehát a felekezeti iskolának ft lekezeli jellegűnek kell lenni, 
e szempont végső következményeit le kell vonni a tanítás és nevelés 
minden mozzanatában, így az osztályfőnöki munkát, szolgálatot illetően 
is. Engedtessék meg e helyen levonni a következményeket református 
keresztyén szemszögből.

1. Ha a református keresztyén gondolkodás végső elveit a lehető 
legrövidebben össze akarjuk foglalni, akkor a következőket állapítjuk 
meg : A mindenség és az élet Istentől, Isten által és az Istenre nézve van, 
Övé a dicsőség mindörökké (Róma 11 : 36); az ember önmagát és 
célját Istenből értheti meg VI. Mózes 1 :2 7 ;  I. Kor. 3 :2 1 ., 23); 
Neki minden élettel célja van, minden életben kijelenti teremtő akara
tának, célgondolatainak valamely mozzanatát (a kegyelmi ajándékok
ról szóló tan I. Kor. 12); Istentől nyert talentumainkat gyümölcsöz-

1



94 Illyés Endre: Az osztályfőnök munkája ref. keresztyén szempontból.

telni, kamatoztatni kell (Máté 2 5 :1 4 —3 0 )... E tudatra juttató, 
végső kapcsolatokban megerősítő, Istennel életközösségben tartó 
munkát az egyház, mint nevelő anyaszentegyház végzi a felnőttekkel — 
az egyház veteményes kertjében, az iskolában pedig a gyermeksereggel, 
az ifjúsággal szemben. A református iskolázás célja alsó fokon a Szent
írás olvasására képesítés, felső fokon pedig Isten egyetemes kijelen
tésének, a természetnek megértésére és használatára képesítés és Isten 
népének jó vezetőkkel való ellátása.

Az elemi iskolában egy tanító keze alatt lévén a gyermek, külö
nösen felmenő rendszer mellett, megkap minden útbaigazítást egy 9 
kézből. A közép- és szakiskolákban, a szaktanítás rendszere mellett, B 
szükséges lesz valaki, aki az egész munkát átértvén, a tanítási rendszer J  
egészét és részeit áttekintvén, a növendékeket ismervén, ellássa a fl 
különböző talentumok irányítását, egyénileg mérlegelje a helyzetet, 
felelősségteljesen vezessen a felmerülő feladatok között. Az intézet ■  
nevelő és tanító munkájának egyetemleges irányítója, az igazgató £  
után a legfontosabb feladatot betöltő munkás az osztályfőnök lesz. 9

2. Mivel a tanítás munkaközösség, egy-egy osztályban a munka- I  
közösség vezetője az osztályfőnök. A munkaközösségből fakadó nem 9 
csekély "feladatot én a következőkben látom, és — mint (7. éve) 1 
osztályfőnök — a következőkben próbáltam megvalósítani: Az új 1 
intézetbe lépő növendéknek nagyon fontos tisztán látni az iskola § 
célját, hivatását, munkamódszerét, az általa nyújtott elhelyezkedési |  
lehetőségeket. Ezt az általános tájékoztatást mindjárt kezdetben I  
meg kell adni az osztályfőnöki, vagy tanítói hivatási órán. Nem marad
hat el a kezdet kezdetén a tanuló által követendő időbeosztásról, 
a tanulás módjáról, típusairól való felvilágosítás sem. A tanulónak j 
tudni kell, hogyan tanulhat leggazdaságosabban, hogy használhatja 
fel idejét legcélszerűbben.. .  Ezt a munkát éviől-évre ismételni kell, 
különösen akkor, midőn a másik osztályban új tanár és új tantárgy 
lép be a tanítás munkájába. Ez esetben, különösen ha nehézségeket lát 
az új tárgynál, felhívja valamelyik növendéke figyelmét, hogy az új 
tárgyat tanító tanárnál érdeklődjenek az új anyag tanulásának mód
járól. Nagy jelentősége van a tanításon való részvétel pontosságának.
Én minden évben intem osztályom növendékeit, hogy csak „esemény“ 
lehet intézetünktől való távolmaradásuk oka. Fontos az osztályfőnök 
hospitálása, a növendékek viselkedésének, szorgalmának, előmenete
lének más órákon való megfigyelése is. A negyedévi és háromnegyed- 
évi tanulmányi előmenetelről tájékoztatást, félévkor, évvégén a tanul
mányi eredmény kihirdetéseinek alkalmait szintén felhasználhatja 
az osztályfőnök a növendékek értelmi színvonalának emelésére.

Ám a jó, Belohorszky szerint, az eszmény megvalósítására törek- 
rekvő osztályfőnök még más módot is felhasznál a munkaközösség 
szellemi színvonalának fokozására. Kezdő osztálynál mindig megkérde
zem a növendékek eddigi eredményeit (általános osztályzat; kedvelt 
tantárgyak : egyesületi, intézeti megbízatások ; ki hol és mikor szere
pelt a nyilvánosság előtt?; kiállítások, pályázatok, versenyek során
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elért sikerek) ezek alapján tartom nyilván, hogy ki mire képes az 
általam vezetett növendékek közül. A képességek kibontakozására, 
tehetségek érvényesítésére felhasználjuk az ifjúsági egyesületi bel- 
körű és nyilvános szerepléseket. Évente egy-két pályatételt is ki
tűzök a hivatástudat, vallásos élet és néprajz köréből (élményszerű 
tételek, kirándulások kapcsán ; hogyan használtam fel vakációmat 
a tanítónői hivatásra előkészület szempontjából; miben különbözik 
egy első elemit még nem végzett és már végzett gyermek ; a Biblia 
és a magyar népiélek...) . De felhívhatja az osztályfőnök növendékei 
figyelmét a Magyar Leányok, Ifjúsági Vöröskereszt, MANSz pálya
tételeire is (e téren növendékeink szép sikerrel dolgoznak évente).

Együtt mehetnek el egy-egy jelentősebb előadásra a növendékek 
az osztályfőnökkel (Szülők Iskolája ; Népszerű Főiskola stb.). Fel
hívhatja a figyelmet egy-egy tanulmányuk körébe vágó rádióelőadásra, 
fontosabb munkára (melyről egy-egy növendék beszámol órán vagy 
ifjúsági egyesület keretében). Sor kerülhet valamelyik egyesületben 
az osztály által adott műsorra. . .  Magasabb osztályban az osztály 
közösen állapítja meg a tisztségekre való jelölést.. .  Számontarthatja 
az osztályfőnök, ki képe; (kellő engedélyek mellett) iskolán kívüli 
szereplésre... Az ő boldog kiváltsága az országos tanulmányi verse
nyeken indulható növendékek szemmeltartása.

A munkaközösség megkívánja a gyengébbek támogatását is. 
Megvan ennek református gondolkodásunkból fakadó módja. Az erő
sebb, jobb növendék melléáll a gyengébbnek, közli vele tudása javát, 
mellette áll tanulásában, akár kap ezért ellenszolgáltatást, akár nem. 
Annál szebb, ha Isten nevében végzi egyik növendék a másik körül 
e szolgálatot.

A tanítás, a határozott irányjelölés, nem pusztán feddőzés, 
hanem útbaigazítás, a talentumok kiformálása, a tehetségek különös 
gondozása : nem merőben egyéni, nemcsak nemzeti érdek, hanem az 
isteni világrend lépcsőzetes kialakulásában való munkálkodás is. 
E szolgálatban a céltszabó Isten munkatársává válik a vezető ... 
E  nagy munkában, melyben az osztályfőnök az osztály jó szellemét 
biztosítja, a tanári kar és az ifjúság közötti összeköttetést végzi, igen 
nehéz, de nemes feladatot tölt be.

3. A kötelességnek merőben a kötelesség iránti tiszteletből való 
teljesítése, a törvény, az isteni akarat iránti hódolatból való végzése : 
túlhaladja a növendék lelki horderejét, de túlságosan éles levegő ez 
minden ember számára, amit sokáig nem lehet bírni. A lélek nem állja 
a magasságok hidegségét és fenségét sokáig. A megfeszített munka 
után szükség van pihenésre, felüdülésre, feloldódásra, örömre, szóra
kozásra. Ennek alkalmait maga a  diák is keresi, s meg is találja 
a tízpercek zajában, vidámságában, mozgásában, kibeszélésében, 
a  vakáció felejtésében, az események újraátélésében. . .  De erre szol
gálnak az ünnepélyrendezés fáradalmai, izgalmai, reménységei, 
majd sikerérzete.. .  A közös munka előhaladása, jutalm ai; az izgal
mak, félelmek közös átélésében rejlő együttérzés ; a gyengébbnek

1»
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az erős által segítése, a szeretetszolgálatok; az iskolán kívüli szóra
kozások, mulatságok; a tusakodás és tüskék mellett maguktól nyíló 
virágok; a lélek emelkedésének, gazdagodásának, nemes értelmi 
örömérzetének annyi drága felejthetetlen élménye : mind-mind a 
lélek újulását, feloldozását szolgálják vezető közbejötté nélkül is.

Ám e ponton is van tennivalója az osztályfőnöknek. A munka- 
közösség annyi órája és alkalma között ő köteles elsősorban is gon
doskodni arról, hogy az osztály az újulás, örömben gazdagodás érde
kében szereteiközösségqé váljon. Mert a szeretet a legnagyobb újító, 
a legnagyobb erőkifejtésre késztető hatalom, mert ezzel tudunk 
mélyebb erkölcsi kapcsolatot létesíteni a reánk bízott növendékek és 
a feladatok, tanítványaink és a feladatok adófa között.

E téren elsősorban a növendékek meglátogatása, az irántuk 
kivétel nélkül való szeretetteljes érdeklődés az első lépés. A növendékek 
életének minden jelentősebb változását figyelemmel kell kísérnie 
az osztály vezetőjének. Tudjon a családban lévő betegségről, legyen 
ott a fájdalmas gyászban az osztállyal együtt vigasztalóként, az 
anyagi csapásban segítőként (az osztálytársak segítségével, majd az 
intézet minden rendelkezésre álló eszközével). . .  A sírókkal sírni- 
tudás mellett tartsa számon az örömöket is : a család anyagi, hivatal
beli előhaladását, testvérek házassága, nevezetes évfordulók.. .  
A növendékek neve- vagy születése napján történő kedves, tréfás 
felköszöntők, egy kis csokor virággal, vagy az osztálytársak részé
ről (rendesen tréfás) ajándékkal megemlékezés; pályadíjnyertes, 
színjeles osztálytársak köszöntése ; osztálydélután rendezése (vala
mely növendéknél, vagy internátusbán, vidám műsorral, tréfás króni
kákkal) ; egy-egy osztálykirándulás (annak előkészítése, majd emlé
keinek összegyűjtése, felolvasása) ; más intézetekkel (hasonló osztá
lyok vagy kis elemistákkal) levelezés során a küldött és kapott leve
lek osztályban való felolvasása ; szeretetcsomagok küldése, levelező 
pajtások vagy külvárosi, esetleg tanyai gyermekek számára (esetleg 
személyesen elvitele) ; osztályünnepélyek rendezése ; gyengébb tanu
lók kiváló növendékekre való bízása ; közös osztályszépítés ; mind
mind drága alkalmai a szeretetközösség élővétételének. Természetesen 
mindez csak pihenő pont, napsugaras, virágdíszes és illatos tisztás, 
a hegycsúcsok felé menetelés közben. Nem lehet erőltetett, túlhalmozott f 
De minden kínálkozó alkalom megragadása szükséges az öröm, a 
kedvre serkentés, megújulás, lelkifürdő, vitaminelraktározás, a mun
kás élet számára. Az osztályfőnök szeretetközösségbe hozó, családias 
szellemet biztosító, testvéri érzést fokozó, a növendéket szülő helyett 
gyermekként irányító munkája nem nehéz, ha szíve tele van Isten és 
a reábízottak iránti tiszta, önzetlen szeretettel. És a szeretetközösség 
megélésének drága percei feledhetetlen emlékek maradnak a köteles
ség súlyos feladataival telt években.

4. A munkaközösség azonban nem bír létesülni, a szeretetközös
ség nem tud gyökeret verni ott, ahol nincs meg a hit közössége. E nélkül 
a munka csak pénzen végzett robot, talán egyéni passzió, bántó le
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nézés, a gyengébbek állandó ostorozása és gyötrése, — viszont útált 
teher, kijátszásra való törekvés, külsőségesen felvett ismeret, bizo
nyítvány vagy oklevél és nem lelki műveltség utáni törekvés jegyében 
folyik l e . .. Hit nélkül a szeretet hamar elfogy, képmutatás, kivétele
zés és más, tudatos, vagy tudatalatti törekvések — más oldalról 
hízelgés, csúszás-mászás, esetleg árulkodás útján is előrejutás és más 
nem kívánatos érzelmek megtévesztő játékaként fog jelentkezni... 
Munkánk nem lesz céltlátó, nem lesz odaadó, sohasem lesz alkotó, 
az elhívó, a sáfársággal megbízó, talentumokkal megáldó, Istenre 
tekintés nélkül. Szeretetünk színtelen, erőtelen lesz, s nem egyszer 
gyűlöletbe csap át akkor, amikor legjobban kellene érvényesíteni.

A közös hit, a hit közössége fűzi legmélyebben eggyé a munkást 
és a munka vezetőjét.. .  A mindennapi közös áhítat, az Ige olvasása 
(esetleg rövid magyarázata, a leszakítós naptár, vagy más ilyen könyv 
segítségével); az istentiszteletre együttmenetel; az iskolai év elején 
és végén külön az osztályban végzett áhítat (a jövőre együttnézés, 
múltra visszatekintés, az év vagy vakáció fontos eseményeire rá- 
mutatással, esetleg imaközösséggel) ; az osztály, iskola, vagy nemzet 
életében jelentőségteljes eseménynek az Ige világosságába állítása ; 
az egyes tantárgyak végső szálainak megvonása ; az osztályfőnöki 
órán a kérdéseknek az Ige mérlegére való állítása ; az osztály biblia
órájának az osztályfőnök által való vezetése ; vallásos jellegű osztály
pályázat kitűzése, ilyen jellegű kérdőívek alkalomadtán kiadása, 
megbeszélése ; egyházi jellegű, esetleg templomi ünnepélyekre együt
tes elmenetel; evangélizáló előadásokon közös részvétel, az ott hallot
tak megbeszélése ; az október 31., Biblia-vasárnap, szeretetszövetségi, 
vagy külmissziói vasárnap, osztály- vagy ifjúsági ünnepély keretében 
megünneplése; az ifjúsági vallásos jellegű egyesületekben a bizony
ságtevésre képes növendékek előkészítése; ímé ezek azok a mozza
natok, ahol az osztályfőnök és növendékei a közösen vallott és élt 
hitben együtt erősödhetnek.

A felekezeti iskolában élnie kell a felekezeti jellegnek (lásd ,,A fele
kezeti tanítónőképzők felekezeti jellege“ c. munkámat. Debrecen, 
1939). E jelleget pedig a hit közösségének alkalmaiban élheti meg leg
mélyebben a növendék és vezető. Itt láttatik meg, hogy mindkettő nem ön
magának, hanem egy közös Ürnak szolgál. Akinek mindenné kell lenni 
mindenekben. Akinek emgedelmeskedni kell, nekik pedig alászállniok 
(János 3 : 30).

*

Munkaközösség, szeretetközösség, hitközösség vezetése : mennyi 
munkát fáradalmat, igényt, szolgálatot jelent ! Valóban csak mély 
hivatásérzettel megáldott vezető vállalkozhatik c nehéz feladatra. 
És mi még csak az általános kérdéseket említettük. Hol vannak még 
az egyéni kérdések, a lélek Isten segítségével való csiszolása, a bűnei
től, rossz-énjétől szabadulni kívánkozók pásztorolása, a több szeretet 
után vágyakozónak az örök szeretet felé való irányítása!? Nem tar-
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tom teljes megoldásnak azt sem, ha leányiskolákban egyedül a női 
tanerőkre bízzuk e munkát. Szerintünk az intézet igazgatójának 
vezetése és az egész tanári kar támogatása mellett is lelkűiét és adott
ság, sőt kegyelmi ajándék kérdése az osztályfőnökség lélekkel való be
töltése. ..  De egyben öröm, újulás, áldás foirása is látni egy sereget 
erővel, felkészültséggel a szeretet, szolgálat leikével és hittel el
indulni a magyar életbe, Isten számunkra adott világába, ahol az 
aratni való sok, de az arató kevés.. .

Debrecen. Illyés Endre.

A  rajz a Tanterv- és Utasításokban.
A kor szellemének döntő ereje mindenkor teremtő, vagy át

formáló hatással volt a művészetekre. így születtek meg az új stílu
sok, melyek a kor vágyát, lelkét sugározták alkotásaikon keresztül. 
E lelkiség hordozói, éltetői és továbbfejlesztői a nagy alkotó egyénisé
gek, a „mesterek“ voltak a köréjük csoportosuló tanítványok sere
gével. Ez volt az útja a művészeti iskolák kialakulásának a klasszikus 
ókorban épúgy, mint a renaissanceban. A mesterek kutatják, válo
gatják és összegyűjtik az új szellem kincseit, melyeket alkotásaik
ban, tanításukban átadnak utódaiknak. Ez úton jutott Verrocchio 
mesteri kezéből a művészet összegyűjtött kincseinek egy része tanít
ványához, Leonardo da Vincihez, kinek mérhetetlen gazdagságából 
a mai kor is áhítattal merít. Lényegében nincs eltérés a múlt és a jelen 
művészeti célja és munkája között. A „mindenkori mester“ gyűjtött 
és adott, tanult és tanított.

Ma a művészeti nevelés is, mint minden más oktatás, általános 
és központosított irányítás alatt áll. Maga az állam gondoskodik 
erről különböző fokú : elemi, közép- és főiskoláiban

Minket itt a középfokú iskolák művészeti nevelő-oktatása érde
kel, melynek tartalmát és irányelveit a Tanterv és Utasítások szelle
méből ismerhetjük meg Térjünk át tehát rajzoktatásunknak ilyen 
területen való részletesebb vizsgálatára.

Mindenekelőtt szükséges tudni azt, hogy a rajzot mint tan
tárgyat a legutóbbi évtizedek középiskoláiban melyik osztályban hány 
óraszámmal tanították. Ennek bemutatását szolgálja az alábbi 
táblázat, mely szemléltető képet nyújt arról, hogy a három egymás
után következő tanterv (1899, 1926, 1938) a rajz és művészeti alko
tások ismertetésének milyen szerepet juttatott a középiskolák 
életében.
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Tanterv
éve

Intézet jellege Osztályok. Heti óraszám Megjegyzések

Gimnázium .

I. | n. III. | IV. V. | VI. VII VIII.
Rajzoló geometria 
2 Heti 1-1 ó. szabadkézi rajz. 
1 Rajz, nem görögösök szá

mára.1899 3 3 2* 2* 2l 2 1 2' 2 l

Reáliskola 4l I 2 4‘ 1 2l
2 1 2
2 1 1 -

2
32

2
32

2
22

Szabadkézi rajz.
1 Rajzoló- és 2 ábrázoló geom.

Gimnázium . 2 2 2 2 ____ ____ — —

Reálgimn. 2 2 2 2 1 1 1 1

Reáliskola 2 2 2 2 2 2 2 2

1926. Leánygimn. 2 2 2 2 2 1 2l — —

Rajz.
' Művészettörténet.

Leánylíceum.
2 2 2 2 1

2l
i
2 l 21 2 l

Leánykollég.. 2 2 2 2 2 l 2l 2 l 2l

1938. Gimnázium .
2 2 2 2

2 2 2*
11
2«

1 ‘
22
1*
22

Rajz.
1 Műalkotások ismertetése.
2 Rendkívüli rajz.

Leánygimn.
2 2 2 2

2 2 2 2
l 1
2*

Ezen táblázatról nemcsak a rajz szerepét és különböző jellegét, 
hanem óraszámainak fokozatos csökkenését is leolvashatjuk. Az itt 
mutatkozó kihatások mozgató erőit és indítékait az Utasítások 
szellemében kereshetjük. Haladjunk tehát végig ezen fejlődési 
fokozatokon.

1. Az 1899. évi gimnáziumi Tanterv az I., II. o.-ban heti 3 órát 
adott a rajz geometriai jellegű bevezetésére, melynek „legfőbb 
feladata a mathematikai képzelet fejlesztése“ volt. A rajzolást tehát 
a rajzoló geometriából indította ki, amit a rajzoló geometria tanításá
nak második főeszközéül tekint, mondván : „A rajzolással egyszers
mind a tanuló megfigyelő tehetségét és kézügyességét is fejlesztjük.“

A szabadkézi rajzot a III. és IV. o.-ban kezdték meg, heti 1—1 
órában, „hogy a tanulók bevezettessenek a szabadkézi rajzba, s meg
szerezzék a szükséges készültséget a továbbhaladásra“ . Az alsó osztá
lyokban a rajz minden tanulóra kötelező volt. A felső osztályokban 
(V—VIII.) csak azok foglalkoztak a rajzolással, akik görögöt nem 
tanultak. Hiányossága éppen ebben mutatkozott. Ugyanis a görög 
nyelvet tanulók legnagyobb része szellemileg a legkiválóbbak sorá
ból került ki, akik így nem részesültek teljes rajz- és művészeti 
oktatásban. Ennek hátrányait a tanulókon kívül bizonyára a művé
szeti élet is megérezte. Ezt a hiányt ellensúlyozta azoknál a tanulók
nál, akik hat éven át foglalkozhattak a szabadkézi rajzzal. Az 1899. 
évi Tanterv Utasítása ennek szükségességét a következőkben indo
kolta meg : „Ekként van megadva a lehetőség rá, hogy az a gimná-
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ziumi tanuló, akit hajlamai feléje vonzanak, a szabadkézi rajzot 
hat éven át tartó, meg nem szakított tanfolyamon tanulhassa.“  Ez 
utóbbi nagyon helyes szempontot az 1926. évi Utasítás is megerősí
tette, ellentétben az 1938. évi Utasítással, mely a felső osztályokban 
megszüntette a rajzot, mint rendes tantárgyat.

A művészettörténet anyagát egyrészt a görög nyelv és irodalom 
helyett megszabott irodalmi tanulmányok keretében, másrészt a rajz
órákon belül írta elő. Ebből láthatjuk, hogy a múlt rajzoktatásában 
az értelmi képzés mellett nem nélkülözték az esztétikai törekvése
ket sem.

A reáliskola képviselte az 1899. évi Tanterv rajz óraszámainak 
legmagasabb fokát (I., II. o.-ban heti 4 óra). A rajztanításnak itt is 
a rajzoló geometria volt a megindítója, mely a III—VIII. o.-ig heti 
2 órás szabadkézi rajzzal párosult.

2. Nagy változást hozott a rajztanításban az 1926. évi Tanterv. 
A rajzoló geometriát különválasztotta a szabadkézi rajztól. Ennek 
következtében már az I. o.-ban kezdték meg a tanulók a rajzolás 
szabad ábrázolási módját. Csökkentette az óraszámot, de megőrizte 
több iskolatípusnál (a reálgimn. és reáliskolánál) mind a nyolc 
osztályon keresztül azt az elvet, amit részben az 1899. évi Tanterv
ből vett á t : a rajz folytonosságát. Bár a gimnáziumnál és a három 
különböző típusú leányiskolánál ettől már eltekintett. A hiányt ez 
utóbbinál művészettörténeti órákkal pótolta.

3. Az 1938. évi Tantervben találjuk meg a rajz óraszámainak 
mélypontját és fotytonosságának megszakítását. Ezen túllépve már 
csak a középiskolai rajztanítás megsemmisülése kö vetkőzhetik. 
A IV. o. után a rajzoktatás csaknem megszűntnek tekinthető, bár az 
Utasítás gondoskodik ezután is nem kötelező rendkívüli rajzról. 
Ennek értéke azonban kétségessé válik, ha az alább közölt adatokat 
figyelembe vesszük.

A debreceni tankerület 22 középiskolájának összesen 7392 
tanulója van. Ezek közül az V. o.-ig 737-en jutottak fel, akiknek csak 
jelentéktelen része — 97 tanuló — jelentkezett rendkívüli rajzra. 
Ebben a tankerületben tehát az V. o. tanulóinak csupán 13‘2%-a 
részesül mélyebb rajz- és művészeti nevelésben. Ezek az adatok 
nem nyújtanak nagy reményeket a jövőre nézve. Lehet, hogy más 
kerületben kedvezőbb a helyzet, de ettől erősen elütőbb semmiesetre 
sem lehet. A jelentkezők csekély számán nem csodálkozhatunk, mert 
a tanulók túlterhelés miatt „húzódoznak mindenféle renden- 
kívüli többletmunkától“ , mint ahogyan azt nekem egyik tekintélyes 
intézet igazgatója írta.

Mindenesetre gondolkozni lehet, sőt kell is a rajz tanításának 
ilyen minimális óraszámokra való csökkentéséről és ennek a jövőre 
előre látható kihatásairól. Különösen ma indokolt ez, amikor az állam 
és a társadalom mindent elkövet a magyar képzőművészet nehéz 
helyzetének javításáért. Ezt a kérdést pedig az iskolák művészi 
nevelésétől elválasztani nem lehet.
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Hogy ennek a problémának megoldására milyen lehetőségeket 
nyújt az 1938. évi Tanterv és Részletes Utasítás, arra nézve ennek 
tüzetesebb vizsgálata fogja megadni a választ.

A rajz új irányelveit az előző 1926. évi Utasítások szempontjai
val látom legcélszerűbbnek összehasonlítani, mert így érvényesül
hetnek leginkább az 1938. évi Utasításnak szembetűnő sajátosságai.

Már a címek különbözősége is felhívja figyelmünket arra a vál
tozásra, amely lényegileg is jellemzi mindkettőt. Az 1926. évi Utasítás 
XVIII. fejezetének címe: „R ajz .“  Az 1938. évi Utasításé pedig 
(XV. fejezet) „Rajz és a műalkotások ismertetése.“  Valóban ezen 
hosszabb cím mögött nemcsak a rajz új beállítása, hanem a mű
alkotások ismertetésével gazdagított tananyag áll. A manuális rajz 
mellé felzárkózott tehát a művészeti alapvetést hangsúlyozó cél
kitűzés is. Feladatcsoportjai közösen szolgálják a rajzi és művészeti 
művelődést.

Az 1926. Tanterv Utasítása egyrészt „a rajzolásnak közhaszná
lati jelentőségét hangsúlyozza, s azokra a gyakorlatokra utal, melyek 
a mindennapi életben mutatkozó szükségleteket vannak hivatva ki
elégíteni“ . Másrészt „az esztétikai vonatkozásokat emeli ki, tehát 
a harmonikus emberképzéshez, a magasabb kiműveléshez kíván 
nélkülözhetetlen elemeket nyújtani“ .

Az 1938. évi Tanterv hármas célkitűzésben állítja elénk törek
véseit :

a) „Az általános műveltséghez nélkülözhetetlen rajzi és művé
szeti nevelés megalapozása.“

b) „A  rajzi látás, a közhasználati és művészeti rajzi nyelv, 
a nemzeti forma és színízlés kiművelése.“

c) „Ezekkel szoros kapcsolatban alapvető tájékoztatás a képző
művészeti alkotások világában.“

E két kor célkitűzéseinek összehasonlítása után könnyen meg
láthatjuk azokat a lényeges különbségeket, amelyek a kettőt egymás
tól elválasztják, és amelyek az 1938. évi Tanterv Részletes Utasítását 
jellemzik. Ezeket a következőkben lehet röviden összegezni:

1. A rajz művészeti és nevelő jellegének megnövekedése.
2. A nemzeti szempont általános érvényesülése.
3. A műalkotások ismertetésének önnálló tárgyként való bevezetése.
Haladjunk tehát végig az új Utasításon, a fenti három szempont

figyelembevételével.
1. Ha művészeti kérdésről beszélünk, akkor eleve le kell mondani 

a megkötöttségnek szabályokká merevített formáiról. Ebben a tekin
tetben jelentős eltérést mutat a rajz, más tantárgyakkal szemben. 
A szabadabb cselekvési lehetőség megadása is hozzájárul a rajz 
művészeti jellegének biztosításához. Van ugyan a rajznak két olyan 
feladatcsoportja (szerkesztő- és vetületi rajz), amelyeknél inkább 
a gyakorlati cél érvényesül. A tananyag e kisebbik részénél az ered
mény eléréséhez már a tervszerűség és a módszeres irányítás is ele
gendő. Azonban az anyagában terjedelmesebb és szellemében maga-
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sabbreridű, művészi igényeket kereső feladatcsoportoknál a megkötött
ség nem vezethet az esztétikai nevelés céljához. E  kettős szempont 
harmonikus egységbeállítása jellemzi különben az Utasításnak rajzra 
vonatkozó részét.

A rajztananyag összeválogatásánál is érvényesülnek a művészeti 
és nevelő szempontok, melyek a lehutóbbi 12 év tapasztalatának le
szűrt tanulságait összegyűjtve gazdag, színdús programmot nyújtanak.

A rajztanárnak arra kell törekednie, hogy a tömör mondatokba 
fogott szöveget ügyesen fordítsa át rajzokra. Azért szükséges ismerni 
az Utasítások célkitűzésének lényegét, hogy a szónak vonalba, for
mába, színbe történő átültetésénél ne a jelentéktelenségek, hanem az 
új törekvések fontos akkordjai érvényesüljenek.

A tanítás általános kereteit részleteiben is nagy körültekintéssel 
jelöli ki, azonban ennek kitöltését, egyéni felépítését a tanár képzele
tének és képességeinek szabad érvényesülésére bízza. Ezen magasabb 
szempontokat követő középiskolai művészeti nevelés biztosíthatja 
a vidékenként és egyénenként különböző, változatosságával a „szép“ 
elérését kereső, eredményes rajztanítást. Őrködnünk kell tehát a felett, 
hogy a tanításunk ne váljék semmiféle eszközzel (legyen az készen 
adott tanmenet, tankönyv stb.) túl irányítottá. Mert a „séma“ 
megkönnyítheti, sőt egyöntetűvé teheti munkánkat Ungvártól 
Szentgotthárdig, azonban a művészi oktatásnak ilyen céljai nem lehet
nek, mert ezzel éppen legértékesebb elemétől — az eredetiségtől — 
fosztanék meg tanításunkat. A Részletes Utasítás különben is oly 
ideális anyagot nyújt a tanításra, hogy ehhez a jelenben hozzátenni- 
valónk alig lehet. A lehetőségek keretein belül a tanárnak bizonyos 
szabadságot ad munkájában, amit a következőképpen jelöl meg: 
„A tantervet értelmezni, helyes módszerrel gyümölcsözővé tenni, 
a tanárnak értékes joga.“ Ez megnyilatkozhat a tananyag megválo- 
gatásában épúgy, mint a módszeres feldolgozásban. Sőt tovább megy, 
a feladatcsoportokra fordítható óraszám tekintetében is. Megkötése 
erre nézve ennyi: „Ez azonban ne legyen oly fokú, hogy veszélyez
tesse a kívánatos egységet.“

Komoly megítéléssel mérlegeli a tanuló egyéniségét és szerepét is. 
E kérdés vizsgálatánál nem a külsőségekből indul ki, hanem lélektani 
kutatások eredményeiből állapítja meg azt, hogy „a  rajz szempontjá
ból nem egyetlen lelki típushoz tartoznak a tanulók“ . Megadja amó- 
dot arra is, hogy a benső, magukkal hozott tulajdonságuknak meg
felelő nevelő-oktatásban részesüljenek. Kivitelező munkájukat a kü
lönböző típuscsoportoknak (vizuális, konstruáló) megfelelő eljárással 
végezhetik. Ezt az Utasítás „a  tanár különös figyelmébe ajánlja“ .

Az idézett sorokból tárgyunk művészeti jellegének bölcs megíté
lését és értékelését láthatjuk. Ebből következik, hogy szabadon hagyja 
az egyéni megnyilatkozások területét úgy a tanár, mint a tanítvány 
számára. Ugyanakkor a helytelen elkalandozásoktól visszatart.

A fentiekhez hasonló problémát az 1926. évi Utasításban nem 
találunk. A régi gondoskodás ezen a téren szinte alig jöhet számításba.
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Inkább a gyakorlottságot kereste, mellyel kapcsolatban a „csoportos, 
vagy egyénenkénti tanításra“ mutatott rá néhány szóban. Az új 
Utasításban a művészeti szempont nem válik egyeduralkodóvá, 
mert ezzel párhuzamosan halad, ha nem is hangsúlyozottan, de nem is 
mellőzötten, a közhasználati rajzra való nevelés. „A célkitűzés első
sorban olyan alapvetésre mutat rá, amelyre minden müveit ember
nek szüksége van.“

2. Bővült az 1938. évi Utasítás a művészeti elvek értékelését kife
jező eszközök mellett, egy másik nagyon jelentős tényezővel, mellyel 
az előzőben alig találkozunk — ez a nemzeti szempont érvényesülése; 
mely úgy a manuális rajznál, mint a műalkotások ismertetésénél meg
találja irányító szerepét. A magyar érzés melegségével és a magyar mű
vészet iránti szeretet fölkeltésével fűzi egybe a feladatcsoportoknak 
csaknem mindegyikét. Ez irányú törekvését így jellemzi: „Egyik leg
szebb feladata rajzoktatásunknak, hogy kiművelje nemzeti forma- 
és színízlésünket.“  Változatokban gazdag utat mutat, melynek el
érendő célja művészetünk legősibb és legtisztább forrása, a népmű
vészet. Figyelmeztet „nemzetünk csodálatos népművészetének meg
becsülésére és megőrzésére“ . Ezzel ráirányítja a tanmenetkészítő figyel
mét azokra a témákra, melyekből mint kimeríthetetlen forrásból vo
nalas ábráinkat, színes foltképeinket, valamint a síkforma és díszítő 
tervezés nagy óraszámaihoz szükséges anyagot meríthetjük. A líra 
szépségét át is ülteti az élet talajába. A magyar népművészeti stílu
sok (sárközi, mezőkövesdi, kalotaszegi stb.) formakincsét rendszerbe 
foglalva úgy csoportosítja és osztja be osztályonként, hogy az a 
rendes feladatcsoportok körében maradéktalanul feldolgozható legyen. 
Ezzel mintegy biztosítja a tervezéshez szükséges anyagot is, melyből 
a magyar ízlés teljes pompájában bontakozhatik ki.

így az iskola nevelő eszközeivel segíteni akar nemzeti kincseink 
régi árvaságán, amikor azok ápolásáról, megőrzéséről nem gondos
kodott senki. Sőt e téren való közönyösség, csaknem a legutóbbi 
időkig egész rendeket kaszált le a magyar rét színes és nemes virágai
ból. Az iskolának nemzeti jellegű szemléltető, cselekvő, de legfőkép
pen nevelő munkája az, amely elvezet a magyar önismerethez és 
a „magyar alkotó szellem“ értékeléséhez. Ebben emelkedik ki és 
magasztosul föl leginkább az Utasítás feladata.

3. A műalkotások ismertetésének új szerepet biztosít az 1938. évi 
Utasítás, mely szerint „a művészeti alkotások világában tájékoztatni 
akarjuk a gimnázium tanulóit“ . Első szembetűnő sajátossága az, 
hogy most ad először fiúiskolában önálló szerepet, illetve külön óra
számot a műalkotások ismertetésének. Pontosan meghatározza 
osztályonként az elvégzendő anyagot a VII—VIII. o.-ban épúgy, 
mint a III—IV. o. rendes, valamint az V—Vili. o. rendkívüli rajz
óráinál. Nagyon jelentős az Utasításnak e téren való újítása, mellyel 
nemcsak gazdagítja az általános műveltség megszerzésének lehetősé
gét, hanem a nemzeti nevelésnek is új útját nyitja meg, igazolva ezzel 
tárgyunk nevelő értékét.
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Azonban, hogy élesebben láthassuk a különbséget az 1926. és az 
új Utasítás között, idézem a réginek erre vonatkozó sorait: ,,a tan
terv nem bocsátkozik bele a tanulmány részletezésébe, nem szab 
meg szigorúbb kereteket; főként csak a bemutatandó anyag felsorolá
sával jelzi számára a terjedelmet.. . “  Tehát csak nagy vonásokban 
mutatta meg e téren a tennivalókat. A műalkotások ismertetését 
a rajz gyakorlatnemei közé sorolta, meghatározott óraszám keretén 
belül, mindhárom típusú fiúiskolában. A gimnáziumnál ez megszűnt 
a IY. o.-tól kezdve a rajzzal együtt. A múlt iskolája a legtöbb helyen 
még a kezdeti igényeknek sem tudott eleget tenni a művészeti alko
tások feldolgozásánál, hiszen ehhez nemcsak a módszeres eszközök, 
hanem a tankönyv is hiányzott. Azóta sokat változott a helyzet. 
Tankönyv, kép- és diapozitív vetítőgépek állanak rendelkezésünkre, 
úgyhogy ezzel az alkalom megadatott arra, hogy helyes módszerrel 
a rendszeres művészeti oktatást eredménnyel végezhessük.

A leányközépiskolák művészeti nevelésében is nagy eltérés 
mutatkozik az 1926. és a mai Tanterv között. Régen a három külön
böző típusú leányiskolánál nemcsak a rajz, hanem a művészet- 
történet heti óraszáma is mind eltérést mutatott. Az 1938. évi 
Tanterv leegyszerűsíti e sokféleséget egyetlen ilyen típusú közép
iskolára : a leánygimnáziumra, melyben a rajz és műalkotások 
ismertetésének tananyaga megegyezik a fiúgimnáziuméval. A meg
különböztetést egyes feladatcsoportok elvégzésére fordított óra
számok emelésével, illetve csökkentésével végzi el, melynél a leány
tanulók jövő hivatása az irányadó.

A műalkotások tanítására vonatkozólag az 1938. évi Utasítás 
célkitűzése: a művészeti alkotások terén való tájékozottságra, 
továbbá ennek „szerető megfigyelésére és megértésére“ való nevelés. 
A fiúiskoláknál a régi elmulasztott hiányokat akarja pótolni e téren, 
a tájékozatlanság megszüntetésével. Hogy e felismerés mennyire 
indokolt, azt akkor látjuk igazán, ha ismerjük a magyarországi 
műemlékek szomorú sorsát. Divald Kornél: Magyarország művészeti 
emélkei c. munkájában a következőket írja : „Történelmi viszon
tagságainknál is többet pusztított el művészeti emlékeinkből a tájé
kozatlanság és tudákosság.“ Ma meg sem tudjuk érteni azt a hozzá 
nem értést és közönyt, mely pusztulni engedte nemzeti kincseinket. 
Hiszen az emlékek, vagy csak töredékei is, a leghitelesebb tanúság- 
tevői nemzeti kultúránknak és forrásai e téren a tudománynak. Egy
magában a tudomány csak csonka eredményt mutathat fel, a nép 
és kor mélyebb érzéseit kivetítő és jellemző alkotások nélkül. Azért 
őrzi és ápolja büszkeséggel minden nemzet múltjához kapcsolódó 
művészeti emlékeit, legyen az egy díszes veretű kard, freskó, már
ványtorzó, vagy egy épület faragott oszlopfője. Csakis ez adhat a 
múltra vonatkozó történelmi fogalom helyett a jelenbe állított meg
fogható, élő valóságot, melynek hatása élménytadó tartalmánál 
fogva válik bennünk maradandóvá.

Mennyivel inkább szükséges nekünk, magyaroknak, a Kárpátok
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medencéjében e téren elöljárni, akik a sok átvonuló nép közül 
egyedül voltunk képesek a maradandó értékű „beépített művészet“ 
megteremtésére, melyet jogunk van csodálni, de kötelességünk meg
őrizni. — Ismétlem, hogy ez a kérdés a jelenben is időszerű, mert 
bár a magyar társadalom akciókkal siet művészetünk megsegítésére, 
azonban érezhetjük, hogy a jövőbe néző, segítő gondoskodásnak ezen 
módjánál nem állhatunk meg. A művelt közönség ösztönös meg
nyilatkozásának kellene lenni, hogy lelki szükségből pártolja a 
művészetet, különösen azt, amit magunkénak mondhatunk. Tudjuk, 
hogy a ma emberének figyelmét az élet ezer más gondja is leköti, de 
az anyagi hiányok mellett ennek a lelki szükségnek a hiánya feltét
lenül fennforog. Keressük tehát mélyebben az okok eredőjét amely 
végsőfokon a nevelésig vezethető vissza. A művészi nevelés első 
lépésének pedig az iskolából kell kiindulnia. így válik a rajz oktatása, 
illetve a műalkotások középiskolai ismertetése nemzeti és kultúr
politikai tényezővé.

Az itt elmondottak összefoglalásaként elismerőleg tekinthetünk 
vissza az 1938. évi Utasításnak a rajztanítás szempontjából minden 
részletre kiterjedő gondosságára. A művészeti és nemzeti célok 
összehangolásával emelkedett, színes és feltétlen követésreméltó 
tanítási tervet nyújt. De a hivatásérzettel tanító és a magyar ifjúság
nak mindezen szépet megadni kívánó tanár, csak fájó szívvel tudja 
összehasonlítani a bő programmot, az ennek megvalósítására adott 
csekély óraszámmal. Különösen akkor, amikor a „tanulmányok 
kapcsolatával“ szemben túlzott igényeket támaszt a Részletes Utasí
tás, mely csaknem valamennyi tantárggyal — vallástantól a mate
matikáig — koncentrációt kíván. Ilyen teljesítményt nem lehet várni 
az óraszámban oly szegény rajztól. Eredményes, átfogó művészeti 
nevelést, a tanítási anyag egységének ilyen felaprózásával, alig 
képzelhetünk el. Esetenként felhasználható ugyan a más tantárgy 
anyagából vett elem (a magyarázó-közlő, vagy szerkesztő rajznál), 
de, hogy ebből rendszert építsünk ki, az a rajzolás esztétikai szem
pontjainak rovására történhet csupán. E magasabb célokra irányúló 
elvét a gimnázium már csak azért sem adhatja fel, mert az clite- 
nevelés megvalósítására egyedül hivatott iskolatípus. Éppen ebben 
rejlik az a megkülönböztetettség, mely a gimnázium művészeti 
nevelését a tanítóképző és polgári iskola — elsősorban gyakorlati 
használhatóságot kereső — törekvésétől elválasztja.

A jövő van hivatva arra, hogy a fenti kérdésekre és a rajzórák 
mindinkább apadó számának helyes, illetve helytelen voltára meg
adja a választ.

Ennyiben kívántam a rajz általános irányelveit vázlatosan ismer
tetni, végigvezetve a fordulópontokat jelző változásokon és fejlődése
ken, rövid történeti képet adva a rajztanításról 1899-től napjainkig.

A tanítás anyagának feladatcsoportok szerinti feldolgozását egy 
következő cikkben fogom tárgyalni.

Debrecen. Bars László.
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Első lépés a (cliclségkulatáslioz.
Szemlénk folyó évi márciusi számában Harsányi István'és Szathmáry 

Lajos cikke erősen hangsúlyozza a tehetségkutatás "szükségességét egyrészt 
az anyagiak, másrészt az iskola távolsága miatt középiskolába bejutni nem 
tudó gyermekek között, illetve sürgeti az ezek között lévő kiváló gyermekek 
taníttatásának előmozdítását, s beszámol az e téren elért eredményről. Teljesen 
egyetértek a cikkek nemes célzatával, s éppen ezért kívánok az ilyen irányú 
munkák közben elénk álló akadályokról szólani, melyek elhárítása nélkül 
szinte lehetetlen elfogadható eredményt elérni a legodaadóbb munka által is.

A debreceni Kollégium — mint minden református iskola — e szükség- 
szerűség elvszerű kifejezése nélkül, tisztán a református szellem — mond
hatnám — önkéntelen megnyilatkozásaként, kezdettől fogva vallotta az 
egyszerű sorsban lévő, arra érdemes gyermekek taníttatásának fontosságát. 
Köztudomású, hogy — különösen a debreceni Kollégiumban, a „szegények 
iskolájáéban —- igen sok szegénysorsú gyermek végezte el tanulmányait. 
De hogy e munkának tervszerűnek és sokkal nagyobb méretűnek kell lenni, 
az természetes, mert csak így tudjuk nyugodt lelkiismerettel olvasni a „Cso
konai pert“ és Nyilas Misi élettörténetét.

E téren azonban mindjárt a megindulásnál akadályba ütközünk, mivel 
ez idő szerint igen nehéz annak az eldöntése, hogy ki érdemes a taníttatásra. 
Nem vagyok ugyan azon a véleményen, hogy csak az abszolút tehetségeseket 
taníttassuk, mert igen szép, a közösségre nagy hasznot jelentő pályát futhat 
be a jórendű, egészséges idegzetű gyermek is, kinek a vezető rétegből való 
elmaradása veszteséget jelent a nemzetre ; de mivel anyagi erőink igen kor
látoltak, valóban nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy elsősorban a leg
inkább érdemeseket vegyük pártfogásba. Nagyon helyes az egészség szem
pontjából javasolt vizsgálat, mert bizony a gyengébb egészségűéit inkább 
bírják a szabad levegőn való tartózkodást nagyobb mértékben megengedő 
ipari és gazdasági munkát, mint a már kis gyermekkorban kezdődő, többnyire 
csak zárt levegőn végezhető szellemi munkát. Ezt az orvosi tudomány ma már 
el tudja dönteni. Sokkal nehezebb azonban a szellemi arravalóság eldöntése. 
Mert — sajnos — az elemi iskolai bizonyítványt nem tekinthetjük abszolút 
irányadónak ebben a tekintetben. Hiszen igen sokszor tapasztaltuk, hogy a 
tiszta kitűnővel teleírt elemi iskolai bizonyítvány tulajdonosai nemcsak hogy 
nem érték el a középiskolában ezt az eredményt, de sokszor meg is buktak. 
Ezért alkalmazzuk a debreceni Kollégium gimnáziumában azt az eljárást, 
hogy az első osztályban csak igen kivételes esetben adunk kedvezményt, 
mivel igen gyakran érdemtelenül élvezték azt egyesek, holott voltak rá méltók 
is ugyanakkor iskolánkban, kiknek nem jutott segítség miattuk. Ez termé
szetesen nem tökéletes megoldás, mert igen sok érdemes gyermeket nem tudnak 
megindítani sem az iskolában, az első osztály elvégzésére sincs anyagi erő, s 
ezek így elvesznek a továbbképzés számára.

Hogy miért áll elő sokszor ez a nagy különbség az elemi és középiskola 
által nyújtott értékelésben, annak az új környezetbe való kerülés sokféle 
befolyásán kívül főként a két iskolának egymástól való eltávolodása az oka. 
Mert hiszen régebben is egészen más világba került az elemi iskolából a közép
iskolába lépő gyermek, de manapság már igen nehezen áthidalható űr tátong 
a két iskola közt. Pályám szeretete és fiaim iskoláztatása iránt való aggodalom 
következtében jóideje érdeklődéssel kísérem az elemi iskola munkáját elméleti 
és gyakorlati szempontból is. Az a tapasztalatom, hogy míg az elemi iskola 
az utóbbi időben a gyermek kímélése céljából az oktatás anyagának minél 
könnyebb átadását tűzte ki — nagyon helyesen — céljául, addig a gimnázium 
a megkönnyítést csak a tanárok munkájának fokozása által igyekszik elérni. 
Ez pedig sok esetben nem elegendő. A tanár legjobb igyekezete mellett sem 
képes a két malomkő között kellő eredményt elérni. Lehetetlen, hogy az új
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helyzetbe került gyermeket úgy tudja vezetni tanulásában, hogy az nemcsak 
hogy ki ne merüljön a túlságosan nagy munkában, hanem könnyen és kedvvel 
végezhesse azt. Már pedig maaz a helyzet, hogy a gimnáziumi tanárnak építenie 
kell olyan alapra, melyet az elemi iskola nem adott meg. Hogy példát is hozzak 
fel, az elemi iskola túlságosan nehéznek tartja napjainkban a nyelvtani fogal
mak alaposabb tárgyalását, s így szinte lehetetlen helyzet elé van állítva a 
tanár, aki szeptember első felében már accusativusról kénytelen tanítani, 
holott tanítványainak általában fogalmuk sincs a tárgyesetről. Ezen aztán 
úgy igyekszünk segíteni, hogy különösen az első időkben — magyar órát 
tartunk a latin órákon ; de viszont a latinból elvégzendő anyag mennyisége 
is szorít bennünket. Vagy például az elemi iskola nem tartja megengedhetőnek 
napjainkban a helyesírásnak sok gyakorlattal való tökéletesítését, a gimná
ziumnak pedig nincs módjában, hogy annak megtanítására teljesen elölről való 
kezdéssel több időt vegyen el a magyar órák anyagára kitűzött időből. így 
aztán a tanár is, a diák is két kő között őrlődve kénytelen végül is megalkudni 
az elérhető— nyilvánvalóan nem elegendő — eredménnyel. Nem csoda aztán, 
ha ilyen körülmények között néha az elemi iskolából kitűnő eredménnyel 
érkező gyermek nem tud megbirkózni feladatával, ha csak valami segítő 
körülmény — rendkívüli szorgalma, otthoni tanítás, vagy elemi iskolai taní
tójának előrelátása •— meg nem könnyíti munkáját megfelelő tehetsége mellett. 
Tapasztaltuk, hogy a tehetségvizsgán jónak mutatkozó gyermek első osztály
ban — bár láthatólag nagy erőfeszítéssel — meglehetősen szép eredményt 
ért el, de második osztályban valósággal összeroppant, mert akkorra már 
annyira felgyülemlett az elmaradottsága által mutatkozó hiány, hogy képtelen 
volt pótolni. Különösen gyakran előfordul ez olyan gyermekeknél, kiknek 
nincs módjukban gimnáziumba járókkal érintkezniök gimnáziumi idejük 
megkezdése előtt, s így minden átmenet nélkül cseppennek bele az eddigi 
életüktől teljesen elütő környezetbe. Ez vonatkozik a helybeli városi elemi 
iskolák tanulóira is, annál inkább a faluról bejöttekre, kiknek a városi élet 
minden vonatkozásban új, s annak csupán észrevevése leköti és elveszi ener
giájuknak nagyrészét. Egyáltalán nem lehet aztán csodálkoznunk, ha sok 
gyermek nem állja meg a helyét. Ha aztán még némely esetben tanítójának 
régimódi, mechanikus tanultatási módszere ragadt rá, akkor éppen kétségbe
ejtő a helyzet.

Mit tehet ilyenkor a tanár? Mert hiszen nem egyenlő mértékben mutat
kozik a hátráltató mozzanatok hatása mindegyik tanítványunkon, s nincs 
is az arányban tehetségükkel sem. Ugyanis szellemi alkatánál fogva némelyik 
gyermek jobban, másik kevésbbé tudja magát kivonni a sokféle hatás alól, s 
nem egyenlő mértékben tudják kötelességük teljesítésére irányítani figyel
müket. Tehát nem is lehet csoportokat alakítani elemi iskolák szerint, vagy más 
szempont figyelembevételével sem. De az is lehetetlen, hogy különbséget 
tegyünk e tekintetben az osztálytársak közt, mert hiszen ennek jogosultságát 
az e kategóriákba nem esők nem ismernék el, s ez sok ferdeségre is vezethetne.

A helyzet tehát a következő : Az elemi, főként a falusi iskolából a gim
náziumba kerülő, otthoni segítség nélkül tanuló gyermek sokszor nem képes 
feladatának eleget tenni, mert az elemi iskola túlzsúfoltsága miatt tanítója 
nem tud megfelelő alapot adni neki, de meg aztán az elemi iskola öncélúnak 
tartja magát, nem a középiskolába előkészítő szervnek, s így nem hajlandó 
a gimnázium követelményeihez alkalmazkodni. A gimnázium számára előírt 
anyag viszont nem engedi, hogy az eddig elemi iskolában tanult anyaggal is 
foglalkozzunk. Ez, valamint az új környezetbe, más városba, épületbe, több 
felnőtt — tanuló és tanár — közé való jutás, más módszer azt eredményezi, 
hogy sok gyermek, kinek tehetsége és jószándéka megvan a továbbtanuláshoz, 
nem képes eredményt elérni. így igen sok továbbképzésre alkalmas s a nemzet 
szempontjából érdemes gyermek — még ha el is jut a gimnáziumig — nem 
tud boldogulni, s a tehetségét a köz számára nem tudja kellőleg értékesíteni. 
E célból tehát igen nagy szükség van ez akadályok eltávolítására, vagyis 
elsősorban az elemi és középiskola között lévő távolság eltüntetésére. Mivel 
az elemi iskolát nem lehet a középiskolához alkalmazni — lévén tanulóinak
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nagy többsége más cél szolgálatába irányítva — a középiskola követelményeit 
pedig az anyag nagysága és a még felsőbb követelmények miatt leszállítani 
nem lehet; nem találunk más kivezető utat, mint egy közvetítő intézmény 
létesítését, mely az arra képes gyermekeknek az elemi iskolai anyagnak egy 
bizonyos — középiskolát végző gyermekek számára nélkülözhető — része 
helyett, sőt még ezen felül is a gimnáziumi tanulás alapjául szükséges ismerete
ket adja meg. Mivel — mint már említettem — a gimnáziumi időt a tananyag 
nagysága miatt megrövidíteni nem lehet, nem változtathatjuk át a gimnázium 
első osztályát ú. n. előkészítő osztállyá. Ez lenne tehát a javaslatom : E nemzeti 
cél érdekében meg kell hozni azt az áldozatot, hogy állítsunk fel olyan elemi 
osztályt, mely egy évig teljesen a gimnázium alapját igyekezzék megadni, s 
egyúttal egy, erre a célra — a komádi elemi internátus példájára — létesítendő 
internátusba gyűjtött, középiskolai tanulásra tanítóik által ajánlott s felvételi 
vizsgával érdemesnek talált falusi gyermekeket átvezesse nemcsak a tan
anyagbeli, módszertani téren, hanem a más életmód által előálló nehézségeken 
is. Ez a középiskola székhelyén lenne, s így az ottlakó gyermekeknek nem 
jelentene semmi különösebb változást, mert a negyedik, illetve ötödik osztály 
helyett ide iratkoznának be. A falusi gyermekeknél bizony meghosszabbítaná 
egy évvel a szülői háztól való távoliét idejét, de míg egyrészt időveszteséget 
nem jelent, mert hiszen az elemi iskolai időbe esik, másrészt csak így lehet 
olyan eredményt elérni a középiskolai tanítás terén, mely a reá fordított 
munkának megfelelő értékét tudná megmutatni különösen a faluról jövő 
gyermekeknél, s ezáltal igen sok értéket tudnánk megmenteni. Éppen azért 
nem lehet akadály az ezzel járó nagy anyagi áldozat sem, mert a szociális 
szempontok mellett a ma már minden komolyan gondolkozó felelős tényező 
előtt nagy szerepet játszó nemzetmentő eszme mehet egy lépéssel előbbre. 
E nélkül a tehetségkutatás csak tapogatózás, sőt az eddigi — sok kiábrándu
lást, vagy a megerőltető munka által kimerülést okozó — eljárás veszteség, 
talán rosszabb, mintha semmit sem tennénk ezen a téren.

Debrecen. Gacsályi Géza.
Iskolás nevelésünk családvédelmi feladatai.

Imitt-amott már évek óta felvetődik nálunk is az a kérdés, hogy iskolás 
s nevezetesen középiskolás nevelésünknek nem volnának-e preventív család- 
védelmi feladatai. Azaz nem illetnék-e iskoláinkat bizonyos elkötelezettségek 
arra nézve, hogy némi, természetesen hasznavehető gyakorlati ismeretek 
nyújtásával tájékoztassák és előkészítsék az iskolából kilépő tanulókat a 
családalapítás szent, mert Isten rendelte, feladatára.

A vélemények erre nézve kétfelé ágazók, s meg kell adni, mindkettő 
figyelemreméltó :

Az egyik, amelyik egyébként még Rousseau elmélkedéseivel indult 
útra, azt hangoztatja, hogy leghelyesebb a sexuális és családi élet dolgait az 
ifjú előtt mindaddig titokban tartani, ameddig csak lehetséges. Célját ez a 
nevelési elmélet azzal éri el, ha mind az ifjú, mind a leány szinte teljes tudatlan
ságban, tájékozatlanságban, valóságos gyermeki ártatlanságban lép a tiszta 
házasság küszöbére. Hogy ez az elképzelés a maga eszmei magaslatán ne 
bírna ideológiai jelentőséggel, céltalan volna tagadni. Innen ered mind a 
családi, mind az iskolai nevelésnek az a rendkívül nagy tartózkodása, zárkózott
sága, szemérmes tapintatossága, amellyel ezeket a kérdéseket kerüli, egymásra 
hárítja és agyonhallgatja. És minekelőtte továbbmennénk, azt mindenek- 
fölött tisztáznunk kell, hogy bármint alakulnának is a jövőben e probléma
körnek pedagógiai feladatai, e tartózkodó tapintatosságot, mint módszeres 
alapfeltételt, mindig meg kellene tartanunk.

Ha pedig „audiatur et altera pars“ , ott is súlyos érvekkel találkozunk. 
A Rousseau elképzelte eljárás csak akkor lehetne eredményesen keresztül
vihető, ha oly emberi nevelés a gyakorlatban egyáltalán lehetséges volna, 
melynek tárgya, mint a légies Emile, egy elméleti üvegkalickában élhetné 
le az életét, s így a nevelőkön kívüli minden más befolyástól már eleve el volna 
zárva. Ezzel szemben azonban a valóság az, hogy a hivatásukért felelős szülő
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kön és nevelőmunkásokon kívül nevel és a serdülőre akadályozhatatlan befolyást 
gyakorol az utca, a színház, a mozi, a sajtó és a gyermek közeli és távoli 
környezetének szinte beláthatatlan sokaságú és fajtájú megnyilatkozása. Ezek 
sexuáletikai befolyása a serdülő lelki alakulására és testi fejlődésére pedig 
legtöbbször — szerényen kifejezve — több, mint nem kívánatos. így azon
ban úgy alakul a helyzet, hogy a serdülő a hivatásos nevelés tényezőitől 
semmit nem kap e téren, míg ugyanakkor e felelőtlen nevelési tényezőknek 
csaknem szabad prédájául esik, melyeknek befolyását legfeljebb többé- 
kevésbbé csökkenteni lehet, de megszüntetni nem. Ennek aztán igen sokszor 
nagyon szomorú következményei mutatkoznak. A serdülő gyakran teljes 
tájékozatlanságában annak, hogy itt mily súlyos veszélyek és mily jóvá
tehetetlen következmények fenyegetik, áldozatául esik oly kísértéseknek, 
melyek egész életét megrontják, a közszolgálat és a családalapítás feladatára 
képtelenné teszik, nemzeti társadalmunk tehertételévé válik, ha az iskola 
még oly jól kicsiszolta is szellemét, s oly acélossá tornásztatta is izmait. 
De tovább is mennek. Ott van a családi élet mai válsága szinte oly sok hibájá
val, hogy nem is lehet elég helyen gyógyítani. Nem volnának-e az iskolás 
nevelésnek itt is oly komoly és pótolhatatlan nemzetépítő feladatai, melyeket 
ma a racionális oktatórendszer mellett jóformán semmibe se vesz? Nem kel
lene legalább is egy új tantárgy bevezetésével világnézeti és gyakorlati isme
reteket nyújtani az iskolában serdülő ifjúságunknak arról, hogy mit jelent 
számára, egyházára és nemzetére nézve a családalapítás szent feladata. 
Hogy az önfeláldozás és az áldozatos önmegtagadás mily iskolája vár rá a 
családi életben, s mily szent hivatása ez Istenével és hazájával szemben, 
nem pedig az önző élvhajhászás alkalma, aminek serdülőkora merengéseiben 
elképzeli. Hogy mi az a házassági válás, s mik az okai? Mi a gyermektelenség 
és az egyke? Hogy mily következményekkel jár a rokon- vagy érdekházasság, 
és így tovább. Helyes-e az, hogy mi már felserdült leányaink ezreit eresztjük 
ki évenként iskoláinkból, akik közül javuló közviszonyaink folytán mind
egyre több feleség és családanya lesz, a nélkül, hogy csak halvány útmutatást, 
alapismereteket is szereznének arra nézve, amik hiányában súlyos lelki
testi bajok, házassági bomlások, a nemzetszaporodás csökkenése és egyéb 
közértékek beláthatatlan horderejű pusztulása következhetik.

Érdekes tanulságokat meríthetünk e kérdés tanulmányozására mind
abból, amivel e téren már a németek kísérleteztek, s ami már ott többé- 
kevésbbé be is vált.

„Egy új középiskolai tantárgy, a ,Rassenkunde und Rassenhygenie1, 
bevezetésével közérthető rendszerességgel nyújtják azokat a gyakorlati 
ismereteket és útmutatást úgy a fiú, mint a leányközépiskolákban, melyeket 
mi röviden családvédelmi ismereteknek nevezhetnénk. A fajismeret és faj
egészségtan nevet náluk e tantárgy onnan veszi, hogy nemzetiszocialista 
szemléletmódjuk szerint ezt kizárólag közösségi feladatnak látják. Holott 
kétségtelen viszont az, hogy a helyesen vezetett családvédelmi politika éppen 
úgy védi a nemzetközösség, mint az egyén jól felfogott érdekeit.

Működésük szellemére legjellemzőbbek tán azok a fajvédelmi kiállítások, 
melyeket a német közép- és középfokú iskolák szoktak rendezni. A propa
gandaminisztérium rendelte el, az egyes tanárok irányították, de a kiállítás 
teljes anyagát az ifjúság maga készítette és hordta össze az egyes iskolákban, 
s ezzel mély nyomokat hagyó élményszerűséggel foglalkozik a faj, nép, ille
tőleg a családvédelmi problémákkal és feladatokkal, melyektől valóban 
valamennyiük jövője függ. Egy fiúgimnázium termeiben nézünk meg ily 
kiállítást/Öt-hat egymásbanyíló helyiség, mindegyik egy-egy népvédelmi 
feladatkörnek szentelve : 1. Vér és föld (Blut und Boden), az első kiállító
terem felirata. A tanvdók elkészítették családfájukat lombos fa-rajzok alakjá
ban, melyek gyökere benyúlik itt-ott a harmincéves háború idejébe is. Tarka 
családi címerek, családtörténelmi albumok az ősök képeivel, régi kapcsos Bib
liák megható tartalmú családi bejegyzésekkel. Dolgozatfüzetek ily témák
kal : ,Mit tudok az én őseimről?1 Hogy emeli mindez a nemzeti közösséghez 
való tartozás öntudatát! ,A faj belső ellenségei' a következő terem felirata.
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Eleven statisztikák a németség belső pusztulásáról, összehasonlítva a kül- 
földi államokéval. Adatok, hogyan fogy a faluból a városba özönlő lakosság 
szaporodási arányszáma. Hangulatos képek a családi élétből : Anya gyermeké
vel, amint boldogságtól sugárzó arccal tekint rá, s a gyermek tárt karokkal 
repes felé. Meleg családi fészek várja este otthon a munkában kifáradt, haza
térő családfőt. Mindezek oly mély érzelmi benyomást keltenek az ifjú lelkében» 
mely minden racionális befolyást messze felülmúlva, kísérik végig egész éle
tén, s a családalapítás mint egy szép, kívánatos, sőt szent feladat marad 
előtte. A harmadik teremben a német nép külső ellenségeinek a megelevenítésé- 
vel találkozunk, a nemzet és fajromboló irányzatokkal és képviselőikkel, 
akikkel — Hitler szerint — ,nincs mit paktálni, hanem csak a kemény vagy- 
vagy“, amint a felirat hirdeti. A többi termek az új állam egyéb népvédelmi 
és szociális berendezését ismertetik, s a versaillesi békediktátum veszteség
listájával mutat végül a legsürgősebb feladatra : Vissza az elrablott területek
kel, különösen a gyarmatokkal, hogy legyen tere és kenyere a szaporodó új 
nemzedéknek !

De menjünk most át egy leányiskolába. Nálunk megfelel a felsőkeres
kedelminek. Érdekes : sokkal kisebb kiállítási anyag, mint a fiúknál, de sok
kal finomabb, artisztikusabb kivitelben és elrendezésben, mint amott. A nagy
terem homlokzatán a vezér szava : ,Az én államomban az anya a legfontosabb 
állampolgári“ Alatta egy vers. Érdemes volt feljegyeznünk :

Nincs több oly hősi dal, olyan méltóság,
Mint te szent varázsod, óh anyaság !

A szellem nem szülhet olyan óriást,
Mint, óh anyaöl, a te élet-csodád.

Eltörpül előtted a férfi erő,
Óh szent türelmed — Édesanya, Szülő !

Nem sugározhat úgy ember boldogsága,
Mint fiatal anya kicsiny magzatjára.

A te koronád előtt óh Édesanya,
Hódolnak a hős s a költő szava !

A kiállító-állványokon ügyes kis családi ház-modellek, mintaberendezés
sel : praktikus bútorok, tarka német kézimunkák, kis virágos és zöldséges 
kert gyümölcsfákkal. Amott az iskola erdei házának modellje, ahová osztá
lyonként vonul a leánysereg kéthetes turnusokban, hogy a szabadban tanul
janak, üdüljenek és hízzanak saját főztjükön. Felvételek a női munkatábor
ból : egy leány a falusi gazdasszony gyermekét dajkálja, a másik krumplit 
hámoz a konyhában. A gazdacsalád minden felnőttje kint szorgoskodhat így 
a mezőn. Itt sima, egyszerű és mégis elborzasztó statisztikai táblák rémítik 
elénk egy vérbajos család terheltségét hét nemzedéken keresztül. És mindez 
egy leányiskolában? Borzasztó, elképzelhetetlen •— háborognak tán sokan. 
,Ezek a leányok nem fognak már vérbajos férfihez feleségül menni“ •— mondja 
a vezetőnk csendesen.

Legújabb iskolareformjuk szerint az általános középiskolájuk az V. osz
tálytól kezdve két ágazatra tagolódik, a nyelvi és a háztartási ágazatra. De a 
középiskola mindkét felső tagozatára csak azok a leányok vehetők fel, akik 
a háztartás főbb dolgaiban való jártasságukról felvételi vizsgálatot tesznek. 
Viszont a háztartási tagozat, amely a művelt családanya és háziasszony kép
zését célozza, megfelelő elméleti tantárgyakkal egyetemben ugyancsak érett
ségivel záródik.

E mellett bármely egyetemi vagy főiskolai tanulmányokra csak oly, 
természetesen érettségit tett leány vehető fel, aki a féléves női munkaszolgála
tot végigszolgálta, s így begyakorolta magát a háziasszony és családanya
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gyakorlati teendőibe is. Így akarják elejét venni annak, hogy az .akadémikus 
képzés' teljesen elhódítsa a szellemi javak után sóvárgó nőt is istenadta 
hivatásától.

De menjünk egy anyaiskolába (Mutterschule), ahol a fiatal feleségek és 
anyák képzéséről gondoskodnak. Itt folytatódik a családnevelés munkája. 
A lipcsei anyaiskolát, amely a legnagyobb a birodalomban, az egykori szabad
kőművespáholy helyiségeiben rendezték be. Nemcsak jegyesek és mamák, 
hanem nagymamák is látogatják, hogy unokáikkal helyesen bánni tudjanak. 
A legfőbb tantárgyak : csecsemőápolás, főzés és varrás. Mialatt a tanítványok 
babákon és élő gyermekeken gyakorlatoznak, gyermekeik egy külön teremben 
kerülnek gondozás alá. Itt olvashatunk tájékoztató statisztikát ez iskolákról. 
Eddig Szászország területén 15 ily iskola működik. 1934 júliusától mintegy 
3000 kurzust rendeztek 70,000 résztvevővel. Minden SS-tag menyasszonyára 
kötelező. Leglátogatottabbak a csecsemőgondozó és varrókurzusok voltak. 
A tanfolyamok 50 hivatásos és 150 tiszteletbeli tanerővel dolgoztak.“ 1

Mindezek tudatában bizony fontolóra kell vennünk azt, hogy most, 
amikor az egyház, állam és a társadalom csaknem minden tényezője már 
nálunk is karöltve dolgozni kezd a családvédelmi fronton, vájjon iskoláink 
e nemzet-és egyházépítő küzdelemből vájjon kimaradhatnak-e. Hiszen teljes
séggel közös és egymásrautalt célkitűzések várnak itt a vallásos és a nemzeti 
nevelésre. És talán elmúlt már rólunk is az az idő, amikor még olyszerű 
vitatkozásoknak a meddőségével bújnánk ki itt feladatkörünkből, hogy 
„melyiknek van igaza?“ , hanem igyekezzünk közös erővel megteremteni 
azokat a feltételeket, melyekkel a családvédelem mindenkép közérdekű és 
nemzetépítő küzdelmébe iskoláinkkal is bekapcsolódhatnánk.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.
Tegyék főtan tárggyá a gyorsírást!

Azzal, hogy a gimnázium IV. osztályában kötelezővé tették a gyorsírás 
tanulását, magától értetődő le tt : ezentúl minden gimnáziumot végzett ember
nek jártasnak kell lennie ennek a gyakorlati ismeretnek legalább az alap-, a 
fogalmazási fokában. Ha a diákot kedve, s tehetsége ösztönzi, felsőbb osztályos 
korában továbbképezheti magát a gyorsírókörben. Ilyen alkalmat nyújt pl. 
rendkívüli tárgyak keretében rendezett művészi rajztanfolyam az e tárgyban 
kiemelkedő tehetségek számára. A gyengén rajzoló, esetleg tehetségtelen 
vagy hanyag diákot rajztanulás közben fenyegeti, munkára serkenti az elbukás, 
javítóvizsgálat, sőt osztályismétlés Damokles-kardja, s nem engedheti meg 
magának büntetlenül azt a „fényűzést“ , hogy ne tanuljon. Bezzeg a gyors
írásnál! „Minek törjem magam, amikor úgyse számít, ha akár elégtelent is 
kapok év végén", mondja •— a maga kényelmes és alacsony szempontjábó 
teljes joggal — a hanyag diák, és lelkiismeretével együtt háborgó szüleit is 
megnyugtatja.

Van tanár, aki úgy igyekszik segíteni a dolgon, hogy állandóan versenyez
teti s jutalmakkal ösztökéli a tanulókat fokozottabb igyekezetre. A gyenge és 
hanyag diákon azonban ez sem segít, mert érzi, hogy a kitűnő gyorsírókat 
úgysem tudja utólérni, s a jutalmat úgyis csak mindig ugyanazok a legjobbak 
fogják learatni. Tehát ez sem keltheti életre hiányzó igyekezetét.

Eltekintve attól, hogy az „elégtelen" jegynek egészen hiába adásával 
(éppen ezért nem is szokás 4-est adni év végén gyorsírásból) szinte nevetségessé 
tesszük ezt a súlyos osztályzatot, a tanulók egy része hetenként 2 órát bün
tetlenül tölt el eredmény nélkül, hátráltatva tanárát és lelkiismeretesebb 
társait.

Szerény véleményem szerint csak két megoldás lehetséges a furcsa helyzet 
gyökeres megváltoztatására : vagy legyen buktatóerejü tantárgy a gyorsírás, 
vagy tegyék csupán rendkívüli, nem köetlező tantárggyá, ahol akiket kedvük, 
hajlamuk vonz, elsajátíthatják e tárgy ismeretét.

Orosháza. Frenyó László.
1 E  rész idézet a szerző „A Harmadik Birodalom Kultúrképe“ című művéből.“
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HAZAI IRODALOM
Emlékkönyv Pap Károly főiskolai tanári működésének harmincadik év

fordulójára. írták barátai és tanítványai. Debrecen, 1939. 638 1.
A régi mondás nem mond igazat : nem gyűlölik az istenek azt, akit tanárrá 

tettek. Az az emlékkönyv, melyet dr. Pap Károly professzorsága harmincadik 
évfordulójára írtak barátai és tanítványai, azt mutatja : minden hivatás 
között talán a tanáré az, mely legdúsabban meghozza az áldott aratást, 
aratását a legszebb vetésnek, eszméknek és gondolatoknak, melyek egy tudós 
katedrájáról kerülnek a szívekbe. A professzor baráti körének tagjai és kiváló 
tanítványai versenyezve hordták össze tanulmányukat e terjedelmes emlék
könyvbe, melyet Péterffy László elmélyedt, szerető gonddal szerkesztett 
pompás egésszé, hogy e nagyértékű irodalmi alkotás méltó tanujele legyen 
annak : milyen termékenyítő hatással volt Pap Károly harminc évre terjedő, 
örök munkában töltött működése a magyar irodalom, a debreceni egyetem 
életére. Szebb, méltóbb emléke nem is lehetne ez eredményekben oly gazdag 
tanári pályának, mint ez az emlékkönyv, mely meggyőző erővel hirdeti a 
professzor emberi nagyságát, tudós alaposságát, kiváló pedagógiai érzékét, 
lelkes magyar voltát, hiszen az emlékkönyv munkatársai valamennyien részesei 
Pap Károly szellemiségének.

Az emlékkönyv tartalma igen változatos. Helyet találnak benne a magyar 
irodalom körébe vágó tanulmányok : Angyal Dávid Mikszáth híres regénye 
egyik fejezetének alapötletét fedezi fel Degré Alajos Visszaemlékezéseiben 
(A Bontóvármegyei főispán beiktatása Mikszáth regényében), V. Fehérváry 
Dezső Kisfaludy Sándor műveit búvárolja át, s bebizonyítja, hogy a költő 
munkásságának szinte állandó motívuma a fajtisztaság gondolata. (A faj
tisztaság gondolata Kisfaludy Sándornál.) Hankiss János Theuriet és Marchand 
nézetét ismerteti Lenau magyarságának kérdéséről (Lenau magyarsága francia 
szemmel), Kardos Albert Vörösmarty és Csokonai közt von párhuzamot 
(Csokonai és Vörösmarty). Kéky Lajos azt kutatja : hogy tükröződik költőink 
alkotásaiban az Alföld képe (Az Alföld lelke költészetünkben), Kovács Máté 
Fazekas Mihály alakjával s költészetével ismertet meg (Fazekas Mihály, a 
költő élményvilága). Kozocsa Sándor a híres Vörösmarty-eposz második ki
dolgozásának töredékes kéziratáról ír tanulmányt (Töredékek a Zalán Futása 
második kidolgozásából), Lázár Béla Pékár Gyula Párizsban töltött éveiről 
számol be (Pékár Gyula párizsi évei), Lengyel Imre Török Gyulával foglalkozik 
(Török Gyula, az író), O. Nagy Gábor a magyar irodalmi alkotások gótikus 
lelkiségét elemzi (A magyar irodalmi gótika problématikájához), Papp Ferenc 
tanulmánya Gyulai Pál leányával, Margittal foglalkozik (Gyulai Margit), 
Péter Zoltán az irodalmi alkotás világnézeti megalapozottságának szükséges 
voltát tárja elénk (Az irodalom és világnézet kérdéséhez), Péterffy László 
Aranyról, az ifjúság eszményképéről (Miért lehet Arany János a magyar ifjúság 
eszményképe?), Pintér Jenő a nagy költő lírai alkotásairól ír (Arany János 
lírája). Tóth Béla tanulmánya a népi kultúra, irodalmi népiesség gondolatában 
íródott (Nép és irodalom), Vajda Endre Tóth Árpád alakját eleveníti föl 
(A lírai vers felépítése Tóth Árpádnál), Vojnovich Géza Arany János Aristo- 
phanes-fordításáról emlékezik meg (Arany János és Aristophanes), Zlinszky 
Aladár tanulmánya a Helység Kalapácsát ismerteti.

Hely jut az emlékkönyvben a magyar nyelvészetet, nyelvlélektant, nép
nyelvi búvárlatot érintő kérdéseknek is. N. Bartha Károly húsvéti mondókák 
gyűjteményét adja (Húsvéti rigmusok), Bátky Zsigmond helyneveket magya
ráz (Fenkő és Fentős helyneveink magyarázatához), Melich János néhány 
német földrajzi nevet elemez (Néhány német földrajzi névről), Némedi Lajos 
a Kartigám nyelvét vizsgálja (A Kartigám nyelvéről), Papp István a nyelv
lélektan és nyelvfilozófia kérdéseivel foglalkozik (A nyelvtan lélektani alap
vetése), Sebestyén Gyula a népköltési gyűjtemények fontosságáról számol be 
(Hajdúsági gyűjtés), Törös László a Debreceni Grammatikát ismerteti (A Deb
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receni Grammatika vitás kérdései), Zsigmond Ferenc a homonim szók meg- 
újhodáskori irodalmi szerepéről tájékoztat (A homonim szók szerepe meg
újhodáskori rodalmunkban).

Vannak az emlékkönyvben Debrecenre, Debrecen nagyhírű embereire, 
a város sajátos feladatára és irodalmi jelentőségére vonatkozó tanulmányok is. 
V. Bessenyei Lajos három kiváló elődjéről, Békési Gyuláról, Géresi Kálmánról, 
Ady Lajosról ír (Elődeimről), Csűry Bálint a debreceni civisnyelv szótározásá
nak fontosságát hirdeti (A Debrecen-kutatás feladatai), Ember Ernő Kazinczy 
és Debrecen kapcsolatáról számol be (Kazinczy és Debrecen), Sz. Kun Béla a 
debreceni bölcsészeti akadémia szervezéséről ír (A debreceni bölcsészeti aka
démia), Molnár Pál Debrecen irodalmi életével foglalkozik (Debrecen irodalmi 
életének útja), S. Szabó József a Kollégium költőit, íróit, tudósait ismerteti 
(A magyar nyelv és irodalom művelésének útja a debreceni Kollégiumban), 
Sz. Szabó Mária a régi Debrecent idézi novellájában, Szász Károly Könyves 
Tóth Kálmán, Könyves Tóth Mihály és Lugossy József debreceni vonatkozású 
leveleit közli (Debreceni levelek), Zoltai Lajos Barta Boldizsár alakját vetíti 
elénk (Barta Boldizsár, Debrecen XVII. századbeli krónikása).

Erdős Károly Komjáthy Benedek fordítását veti alapos kritika alá 
(Komjáthy Benedek zárójelei és synonymjai), Jausz Béla tanulmánya a tanár
képzés fontosságát hangsúlyozza (Tanárképzés-nemzetvédelem), Ilankó Béla az 
avar sertéstenyésztés kérdésével foglalkozik (Az Alföldön élt avarok házi
sertése), R. Kiss István Szent László szentté-avatási jegyzőkönyvét ismerteti 
(Szent László kanonizációs jegyzőkönyvének nyomai), Márffy Oszkár Kossuth 
Lajos két levelét mutatja be (Olaszországban élt emigránsaink Garibaldihoz 
intézett kiadatlan levelei), Németh Antal dramaturgiai tanulmánya a Csongor 
és Tünde első színrealkalmazásáról szól (A Csongor és Tünde első színre- 
alkalmazása).

Révész Imre megírandó Méliusz-tanulmányát óhajtja Pap Károlynak 
ajánlani. A klasszika-filológia kérdéseit Csengery János Martialis fordítása 
(Martialis irodalmunkban) és Varga László Sinai Miklósról, Minucius Félix 
interpretálójárói írt tanulmánya képviseli (Sinai Miklós Minucius Felix inter
pretációja), Mitrovics Gyula értekezése a Szép kérdésével foglalkozik (A szép).

Az emlékkönyvet lírai alkotások is színesítik : Oláh Gábor verses önélet
rajza és Renato F’leri Pap Károlyhoz írt költeménye. A professzor irodalmi 
munkásságának jegyzékét Giday Endre állította össze.

A Pap Károly-emlékkönyv kettős értékű : Egyfelől az ünnepelt professzor 
egyéniségének hatalmas jelentőségét tárja az olvasók elé, másfelől a munka
társak gazdag tehetségét, sokrétű érdeklődését, tudós elmélyültségét csillog
tatja meg ezer színben.

Debrecen. Szabó Magda.
Bodnár Bertalan : A hódmezővásárhelyi református gimnázium természet- 

rajzi múzeumának a története. Hódmezővásárhely, ifj. Dura Lajos könyv
nyomdája,

Bodnár Bertalan nagyszerű életmunkásságának ismertetése.
Egy 65 oldalas magyar- és latinnyelvű, negyedrétű munka fekszik előttem, 

amelyben egy lelkes természetrajztanár és búvár számol be egész munkás 
életének eredményeiről, a hódmezővásárhelyi református gimnázium termé
szetrajzi múzeumának a megszervezéséről és felállításáról. A terjedelmes 
dolgozat, amelynek a címe : A hódmezővásárhelyi református gimnázium termé
szetrajzi múzeumának története, azonban tulajdonképpen a szerzőnek, a kiváló 
lelkes tanárnak életmunkásságát tartalmazza, mert Bodnár Bertalan 36 esz
tendőn keresztül ennél az intézetnél működött.

Egy egész emberöltőn végzett eredményes múzeumi munkát ismerünk 
meg e munkából, amelynek nemcsak a tárgya és érdekessége, hanem egyúttal 
példát mutató, serkentő hatása miatt is nem szabad hiányozni egyetlen, és 
elsősorban protestáns középiskola könyvtárából sem, de ismerni kell ezt minden 
magyar pedagógusnak és iskolahatóságnak is, hogy megismerjék és értékelni 
tudják azt az önzetlen munkát, amit egy-egy lelkes tanár végezhet iskolai
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szertár, múzeum alapításával, kifejlesztésével, nemcsak a tanítás céljaira, 
hanem egyúttal ama vidék természetrajzi megismerésének és így az egész 
nemzeti kultúránk előbbrevitele érdekében.

Épp ezért szükségesnek tartjuk, hogy ezt a munkát, amely egyik pro
testáns középiskolánk kiváló tanárának nagyszerű kultúrtelj esítményérői 
számol be, minél részletesebben ismertessük, annyival is inkább, mert e 
könyv, mint a szerző saját kiadása, csak igen kis számban jelent meg.

Az előszóban a szerző igen helyesen leszögezi, hogy mennyivel nagyobb 
nemzeti értéket képviselnek a természetrajzi szertárak és múzeumok a pro
testáns iskolákban, mint pl. az állami, vagy akár a katolikus iskolákban. 
Ez az állítás, amely először kissé merészen hangzik, mindenki előtt világos 
lesz, ha tudjuk, hogy amíg a protestáns iskolákban az egyszer megválasztott 
tanár rendesen egész élete munkáját abban az intézetben és abban a városban 
végzi, ahol azután tudása és ambíciójától vezetve évek hosszú során át meg
teremtheti a környék élő és élettelen kincseiből ama vidék természetrajzi 
múzeumát. Addig az állami vagy katolikus iskolák tanárai gyakran változ
tatják iskoláikat és mivel sohse tudják, meddig maradnak egy helyen, nem
igen mélyedhetnek vidékük természetrajzi felkutatásába, illetve ama vidék 
lokális flóra-faunájának vagy ásvány világának a begyűjtésébe. Az ilyen 
iskolák természetrajzi szertárai azután csak a tanszerkereskedések útján 
születnek meg, s ha van elegendő pénze az iskolának, úgy esetleg egy gazdag, 
és a tanítás céljaira teljesen, sőt esetleg akár jobban is megfelelő gyűjtemény 
jöhet létre, azonban ezeknek a magyar föld egy-egy darabjának természetrajzi 
megismerése szempontjából úgyszólván semmi jelentőségük nincsen, mert 
itt minden egyes darab csak egy tanszer, egy árucikk, amely a tanszerkeres
kedésből való, amelyen se lelőhely, se dátum nincs, s amely nem jelenti a 
tanulónak, a szemlélőnek a magyar Természet egyik teremtményét, a hazai 
föld egyik kincsét.

A lelkes természetrajztanár által gyűjtött kincsek, amelyekből évek 
hosszú során ama vidék jellegzetes természetvilága gyűlik össze a múzeumban, 
mindegyik egy-egy darabja ama vidék természetvilágának, hiszen rajta van 
a lelőhely, idő, az elejtő vagy gyűjtőjének a neve. Egy mozaik darab az esetleg 
már örökre eltűnt természetvilágból, amely teljesen egybekapcsolódik ama 
vidék szülötteinek a szülőföld, a szűkebb haza fogalmával, és így egy ily módon 
létrejött múzeum nem csak a tudást gazdagítja, hanem egyúttal a honisme
retet, s így a hazaszeretet fejlesztését is szolgálja.

Valamelyik állami iskola szertárában pl. egy Budapestről hozatott Szürke
gém, csak egy darab tanszer, ellenben a Bodnár Bertalan által összegyűjtött 
hódmezővásárhelyi múzeumban levő Kárókatona, vagy akár a Sarki lunda 
az ottani vidék egy természeti kincse, amelyek közül az első a régmúlt idők 
természeti viszonyait bizonyítja, amikor még a város határában fészkelt ez 
a ma már kipusztult madárfaj. A másik pedig a magyar fauna egyik legritkább 
madárvendége, s mint ilyen, ama vidék egyik legnagyobb természeti kincse.

Hasonló szép példákat lehet felhozni a mi debreceni kollégiümi állat
múzeumunk kincseiből is. Pl. meteordarabot lehet beszerezni kereskedelmi 
úton is. De hogy mennyivel nagyobb értéket, és ama vidékre különleges jelen
tőséget jelent pl. egy ama környéken leesett meteorit, mint pl. a kábái meteorit, 
amely különleges értékén és jelentőségén kívül, egy darab magyar történelmet 
jelent a Bach-korszakból, az azt hiszem, világos.

Avagy pedig a híres öreg szeghalmi vadkan, amely az egykori Sárrét 
nádasaiban került elejtésre, szintén egy darab a régi multszázadbeli Tiszán
túlból ; avagy a múlt századbeli Szirti sas példány, amelyet a nagy Tisza 
István ejtett el még gyermekkorában és amit „egyiptomi“ Kovács János tömött 
ki, az akkori kollégiumi diáktömészek segítségével.

Mindezek a darabok mind-mind összehasonlíthatatlanul nagyobb értéket 
képviselnek, mint a tanszerkereskedelem révén megszerzett akármilyen szép 
darabok is.

Nagyon szépen kifejti ezeket Bodnár Bertalan munkájának három oldalra 
terjedő előszavában, amiket illő volna elolvasni nemcsak minden magyar
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természetrajzi tanárnak és tanárjelöltnek, hanem egyúttal minden iskola- 
fenntartó hatóságnak is, hogy átértve az ilyen „helyi múzeum“ nagy nemzet
nevelő jelentőségét, rajta legyenek, hogy az ilyeneknek a létrejöttét minden 
úton-módon elősegítsék.

Az Előszó után Bodnár Bertalan a Régi múzeum című fejezetben ismerteti 
a hódmezővásárhelyi gimnázium szertárát, úgy, ahogy ő azt 1892-ben, mint 
fiatal, de ambícióval teli kezdő tanár átvette. Egy, a moly- és a portól tönkre
ment, rendszertelenül felhalmozott, minden leltár nélküli, meg nem határozott 
lomtár volt ez, ahol ugyancsak kellett selejtezni. Ami megmaradt —• már ekkor 
is volt valamelyes emlős-, madár- és ásványgyiijtemény -— azt nehéz munkával 
rendszerezte, meghatározta, leltározta, úgy, hogy 1893-ban az alapleltárban 
már 1246 tárgy szerepel, ezek közül 249 berendezési tárgy, 1081 pedig állat, 
növény és ásvány, összesen 2218 forint értékben.

1896-ban a gimnázium új épületbe költözött, s így a múzeum is új helyi
ségeket kapott. Ennek a berendezését írja le a „Mai múzeum“ című fejezetben, 
amely három külön részben tárgyalja a Zoológiái gyűjteményt, Botanikai gyűj
teményt és az Ásvány-kőzet-földtani és kémiai gyűjtemény részletes történetét, 
kezdve a legrégibb időktől.

A Zoológiái gyűjtemény című fejezet 28 oldalon tárgyalja nemcsak az 
egész zoológiái gyűjtemény történetét és fejlődését, hanem egyúttal részle
tesen ismerteti a múzeumba került régebbi gyűjtemények és az általa meg
teremtett gyűjtemények egész hosszú sorának az eredetét, keletkezését és 
fejlődését.

Ilyenek pl. a híres és a magyar madártanra nézve rendkívül értékes 
Wagner-féle madárgyüjtemény, az Éder-féle madúrgyüjtemény, a Magyar A.-féle 
tojásgyüjtemémy, a saját maga által megteremtett, 1914-ben már 174 fajból 
és 665 darabból álló tojásgyüjtemény, amit az oláh betörés részben elpusztított, 
de amit Bodnár 1922-re már ismét 227 fajra és 638 darabra gyarapított. 
Az 1914-ben már 310 fajból és 592 darabból álló madárgyüjtemény, amely az 
oláh invázió alatt sokat szenvedett, de amelyik 1928-ban, amikor Bodnár B. 
átadta utódjának, 295 fajból, 496 darabból állott. Azután a 29 darabból álló 
emlősgyüjtemény, a 22 darabból álló Hüllő-, Kétéltű és Halak gyűjteménye, a 
475 darabból álló száraz preparátumok gyűjteménye, a 378 darabból álló 
nedves készítmények gyűjteménye, a 2402 darabból álló kagyló-csiga gyűjte
ményt, amelynek az alapját szintén Bodnár Bertalan vetette meg Egyiptom
ból, Palesztinából 1896-ban hazahozott 486 darab kagyló-csigával.

Külön ki kell emelnem az óriási, 11,963 darabból, 6863 fajból álló Bogár 
(Rovar) gyűjteményt. Ez az óriási gyűjtemény mind pontosan meghatározott 
fajokból áll. De ezen kívül van még egy több mint 28,000 darabból álló külön 
gyűjtemény is, amely legalább a genusok szerint meg van határozva, s amely 
szintén Bodnár saját gyűjtése s a Tisza—Maroszugának bogárfaunáját 
alkotja.

Ezeken a magukban is nagy értéket képviselő lokális gyűjteményeken 
kívül azonban a fáradhatatlan Bodnár Bertalan összeállított még speciális 
hódmezővásárhelyi jellegzetes bogarakból álló gyűjteményt is 686 példányból; 
azután egy 262 példányból álló külön gyűjteményt, amelyben a gazdaságilag 
hasznos és káros bogarak vannak összeállítva a gazdaközönség okulására. 
Ez a nagyon tanulságos gyűjtemény több kiállításon részt vett és arany 
oklevelet is nyert.

Beleszédül az ember a munkának ebbe a tömegébe, amellyel a bámulatos 
munkaképességgel rendelkező szerző megbirkózott, ha 36 év is állott rendel
kezésére! Ilyet csak az tud elvégezni, akit a Gondviselés oly örökifjú energiával 
áldott meg, s aki minden időben, bármerre is járt — pedig sokat utazott 
Európában, sőt volt Észak-Afrikában is —, bármit is látott, mindig csak arra 
gondolt, hogy mivel lehetne gazdagítani múzeumát.

Különös részletességgel ismerteti a madárgyüjtemény hiteles történetét, 
s ebben kitér az egyes igen ritka madárkincsek elejtése vagy fogása, még 
hiteles szemtanuktól hallott történetének a leírására. Ilyen ritkaságok pl. a 
Sarki lunda ( Fratercula arctica), amely egész hazánkban csak egyszer és
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pedig itt Hódmezővásárhelyen került kézre ; azután a Cifra pehelykacsa (dunna
kacsa), ( Somateria spectabilis) a Jeges búvár (Colymbus glaciális), a Dög
keselyű (Neophron), amely utóbbinak első magyar fészkeléséről való hiteles 
adatokat itt is megemlíti a szerző.

Ezek a hódmezővásárhelyi múzeum értékes madárunikumai, amelyekről 
Bodnár Bertalan a magyar és német szakirodalomban már régóta értékes 
szakirodalmi munkásságot fejtett ki.

Itt írja le a szerző a hódmezővásárhelyi „fehér hollók“  históriáját is. 
Mert ama sokat emlegetett madár nem mesebeli lény, hanem valóság, amely
nek egyik szép példányát Bodnár gyűjtötte épp a'vásárhelyi határban, s ő 
küldte be a Nemzeti Múzeumba Budapestre.

Itt mondja el a buzgó kutató, hogyan talált rá a vásárhelyi Hattyasér 
és Fehértómenti gazdák lakásaiban, az öreg mestergerendákon az utolsó magyar 
nagymadarak, a Hattyú és Gödénynek a tojásaira. Arannyal fel nem érhető 
kincsei ezek a ritka tojások a múzeumnak, hiszen ezek a rég kipusztult, ős
madarak egykori nálunk fészkelésének a kézzelfogható bizonyítékai. Örök 
hálára kötelezte ezeknek a megmentésével Bodnár Bertalan a magyar termé
szettudományi kultúrát.

Ezután jön a Botanikai gyűjtemény 6 oldalon, amely szintén 36 évi gyűjtő, 
preparáló és determináló munkának a gazdag eredménye, s amely a hódmező
vásárhelyi flórának csaknem összes fajait és változatait tartalmazza. 4350 
fajból, varietasból és aberratióból való herbáriumon kívül van még egy kb. 
50,000 (ötvenezer) szárított és felragasztott növényből álló pótgyüjtemény, 
szintén legalább a fajok, genusok szerint meghatározva. Mennyi kincs és 
anyag további speciális kutatásokhoz.

Az egész, nagy herbárium Bodnár Bertalan következő gyűjtéseiből á l l :
1. A Maros- és Tiszazugban 1892 óta gyűjtött hiteles hódmezővásárhelyi 

növények, 2554 faj és fajta, 12,412 példányban.
2. 1882—1890-ig Nagykároly határában, Mármarosban, Kolozsvár vidé

kén, Liptó, Árva, Borsod, Abauj, Hont megyékben. 1894-ben Itáliában, 
1896-ban Egyiptomban, Palestinában, Vöröstenger vidékén. Szentföldön. 
1892—98-ig újra Erdélyben, majd Tátrában, Balaton környékén, Bakony, 
Alduna, Krassószörényben, Hunyad megyében, Horvát-tengerparton, Semme
ring vidékén végzett gyűjtései.

3. Pár régebbi átvett kis gyűjtemény és a lelkes tanítványok egész seregé
nek a gyűjtései, akiket mind névleg is felsorol.

Majd 36 évi botanikai tanulmányai alapján jellemzi Hódmezővásárhely 
növényföldrajzi viszonyait, és megállapítja, hogy ,,egy emberélet semmiesetre 
sem elégséges arra, hogy egy ilyen nagy flóraterület összes növényfajait és 
változatait egybegyüjthesse és megismerhesse, főképpen egy olyan tanár 
élete, akinek nem szabad csak a növényekkel foglalkoznia, hanem hasonló 
szeretettel kell búvárkodnia szabad idejében a természet másik két országá
ban is. És itt sajnálkozik, hogy az alsórendű növények, gombák, zuzmók stb. 
tanulmányozására már sem ideje, sem módja nem volt.

Boldog ember, akinek adva volt, hogy hosszú életében oly végtelen sokat 
tudjon elvégezni olyan munkából, ami mind kedvére való volt.

36 évi gyűjtés és feldolgozás után megállapítja Bodnár Bertalan, hogy 
Hódmezővásárhely és környékének a teljes növényvilága az eddigi gyűjtései 
szerint 1543 faj és változat vadontermő és 98 kultúrnövényfajból, 913 változat 
és formából áll.

Nem szabad megfelejtkeznünk arról sem, hogy Bodnár B. még az iskola 
mellett egy botanikus kertet is létesített, amelyben 52 évelő növényen kívül 
évente 150—200 egynyári növény szolgálta a tanítás céljait.

A következő fejezet az Ásvánu-kőzet-földtani és kémiai qyüjleményt tár
gyalja 8 oldalon át.

Amikor Bodnár B. 1892-ben átvette a múzeum gondozását, 378 darab 
ásványon, pár kristálymintán, tengelyvázon és őslénytani tárgyon, kívül 
semmimás nem volt. A vegyi anyag pedig beszáradt patikai szerekből, s hibás 
törött lombikokból, kémcsövekből, s megkeményedett gummicsövekből állott.



Első dolga volt a sok ismeretlen ásvány meghatározása, azután hozzá
látott bel- és külföldi utazásain az ásványgyüjtéshez, majd ehhez járult tanít
ványainak és az iskola barátainak az ajándékai, aminek az eredményeképpen 
végre egy 1360 darabból, 397 fajból álló értékes ásvány gyűjtemény szüle
tett meg.

Igen értékes vegyi gyűjteményt szerzett Bodnár B. személyes ismeretsége 
révén, a német Merck-cégtől.

Ugyancsak a saját, tanítványai s barátai, jóismerősei és az iskola barátai
nak buzgó munkálkodása és áldozatkészsége folytán a semmiből jött létre 
egy pompás értékes, 496 darabból álló közetgyüjtemény is.

Ugyanígy jött létre a múzeum 813 darabból álló Palaeontologiai gyűjte
ménye is. Ennek az alapja a Szabó Józseftől 1867-ben vásárolt 400 darabból 
álló őslénytani gyűjtemény volt.

A vegyi szertár épúgy a lelkes tanár munkáját mutatja, mint az eddigiek. 
A semmiből 36 év alatt egy 300 eszköz és készülék, 41 üveg reagens és 410 
üveg vegyszerből álló gyűjtemény keletkezett, amely a tanítás szükségleteinek 
teljesen megfelelt.

A dolgozat végén 11 oldalon latinnyelvű összefoglalás van, amely nagyon 
helyesen a külföldnek van hivatva megmutatni azt a bámulatos munkát, 
amit egy lelkes magyar természetrajztanár és búvár végzett egy emberöltőn 
át, csakúgy mellékesen a rendes iskolai tanítás mellett.

Mi, akik jól ismerjük a természetben való gyűjtés, tudományos feldol
gozás és muzeális felállítás nehéz, fáradságos és teljes embert, erős idegzetet 
kívánó munkáját, lenyűgözve állunk Bodnár Bertalan nagyszerű és a termé
szettudományi kultúránkban körülbelül egyedül álló óriási teljesítménye előtt. 
Ügy tekintünk fel reá, mint a múlt idők nagy professzoraira, akik a régi, 
békés, nyugodt világban a tanítás mellett ráértek mindenre, maguk készítették 
műhelyeikben a tanszereket, maguk írták a tankönyveiket is, s a mellett 
gazdag múzeumokat is létesítettek, hosszú, áldásdús működésük alatt.

A részletes, tanulságos munkának csak rövid vázlatát adtuk itt, de abból 
is megismerhetjük azt az áldásdús, eredményes munkát, amit Bodnár Bertalan 
oly lankadatlan ügybuzgalommal, tudományszeretettel, hozzáértéssel és szak
tudással végzett, 36 hosszú esztendőn át, nemcsak Hódmezővásárhely városá
nak és gimnáziumának, hanem egyúttal egész magyar természettudományos 
kultúránknak a dicsőségére.

És az itt vázlatszerűen ismertetett, egy emberöltőn át összehozott nagy
szerű gyűjtemények Bodnár Bertalan munkájának csak a kézzel fogható 
eredményei. E mellett azonban nem szabad elfelejtkeznünk arról a munkáról 
sem, amit a természetismerő és kutató és azért rajongó tanár végzett egy 
emberöltőn át, a Természet életének a megismertetésével és megkedveltetésé- 
vel. Tanítványainak ezrei és ezrei áldják a nevét, aki őket nemcsak a Természet 
ismeretére, hanem egyúttal a saját maguk által összegyűjtött gazdag múzeum 
révén a hazai föld e darabjának az igazi megismerésére és megszeretésére is 
megtanította.

Hogy még jobban megértsük, hogyan volt képes nagy elfoglaltsága 
dacára is Bodnár B. ezt az emberfeletti munkát oly sikeresen elvégezni, idézzük 
könyvének befejező sorait : „Ügy vélem, kötelességet róttam le e sorok 
megírásával gimnáziumom és az azt fenntartó nagy református egyházam 
irányában, melynek minden hálámat megérdemlő jóindulatú segítése tette 
lehetővé, hogy tanári kötelességeim teljesítése mellett kedvem szerint való 
eredményes múzeumi munkát is végezhettem.“

Igen! — csak így lehetett ezt a munkát elvégezni, hogy ez a munka neki 
kedve szerint való volt!

Mi csak ismételten hangsúlyozni óhajtjuk a kiváló szerző utolsó meg
állapítását, hogy „azok, akik hajlamuknál fogva hasonló célt tűztek maguk 
elé — esetleg — meríthetnek belőle!“

Igen, ebből a munkából nagyon sokat meríthetünk, és ezt illik is meg
ismerni mindenkinek, akinek a szívén fekszik a magyar művelődés előbbre- 
vitele. - UF i v,

Debrecen. Dr. Nagy Jenő.
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M EG JELEN IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE 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. 
( Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők.

K I A D Ó H ÍV Á T A L : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanárequesületi pénztárakba 
irányitandók.

AZ 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 Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, V II., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PR O TE STÁ N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő protestáns szellemű középiskolai tan
könyvek sorozatában az 1940—41. tanévre a következő tankönyvek jelen
nek meg :

1. Jékely—Vajtlió: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok és 
leánygimnáziumok VI. osztálya számára.

2. Jánossy—Varga: Világtörténet a középiskolák VI. osztálya számára.
3. Kun—Törös: Szemelvények Vergilius Áeneiséből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
4. Kun—Törös: Szemelvények Cicero műveiből a gimnáziumok és

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim

náziumok VI. oszt. számára.
6. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok

I—II—III. oszt. számára.
7. Dr. Szondy György: Természetrajz a gimnáziumok és leánygimná

ziumok I—II. oszt. számára.
8. Jónás Márton : Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 

V. és VI. oszt. számára.
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A  nő háborús szolgálatának történelmi példái1
Egyik nagy államférfiú (Mussolini) ajakáról röppent el nem

régen a döbbenetes kijelentés, hogy tele van ismeretlenekkel a jövő. 
Népek és országok érzik, hogy lent a mélyben már rázkódik a föld ; 
mindenki hallja, hogy apokaliptikus lovasok vágtatnak a holnap 
mögött. Csak idő kérdése, mikor tűnnek fel a látóhatáron, s előttük 
majd városok omlanak össze, utánuk pedig nem marad más, csak 
pernye és hamu, könny és vér, mely patakokban ömlik.

Országok és államfők, vezérkarok és mérnökök, tervezők és 
munkások lázasan számítanak, sietnek, dolgoznak. Lüktető aggyal 
figyelik a világeseményeket, közben pedig szaporítják a hajótonnákat, 
ezrekben építik a repülőgépeket, tankokat és az emberpusztító szer
számokat

Kalkulál a ceruza, zuhog a kalapács.
Lajstromba szedik a kocsikat, lovakat, az anyagi erőnek és eszkö

zöknek minden fajtáját.
Kutatják a múltat, kérdezik még a halottakat is : szóljanak, 

hogy mit tanácsolnak.
Folyik a szervezés, beosztás, kiképzés. Ezer szálba fut ki a ren

delkezés, s egy akarat hajtja az egész gépezetet, melyben össze
munkál minden alkatrész, legyen az katona, gyermek, asszony, 
benzinmotor, vagy villanygép.

A gondos körültekintés nem felejt ki egyetlen erőforrást sem ; 
sem szellemit, sem erkölcsit, sem anyagit. Mert aki gyenge lesz, 
mert aki kihagy, eldob vagy elvet egyetlen eszközt is, az alul marad
hat, s annak a vége kegyetlen pusztulás.

így lett a nő is a háborús szolgálat egyik alkotó eleme. Ugyan 
kisegítő, de szervezett seregrészt képeznek a nők a mai idők háború
jában minden romantika és költészet nélkül.

Senki sem tagadja, senki sem vitatja, hogy ma, amikor a gépek 
erejének matematikai törvényén nyugszik elsősorban a győzelem, 
a nők is csak bizonyos fokú és irányú kiképzéssel, szolgálati beosztás
sal vehetnek részt eredményesen a küzdelemben. Messziről tekintve 
a dolgot, alig lehet egyetlen helyreigazitó megjegyzést is tenni a kér
déshez, ha azonban közelebb lépünk a nő történelmi alakjához, ami
kor harcolt és küzdött hazájáért, otthonáért, szülőföldjéért, akkor

1 A TESz soproni nemzetvédelmi tanfolyamán tartott előadás.
í
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óriásivá magasodik a lelke és ereje, melynek nincsen matematikai 
törvénye.

Nincsen matematikai mértéke, mert a nőt ebben a szolgálat
ban is a szeretet és a jóság teszi hőssé.

Ezért nem is a megadott hosszú címet taglaljuk és fejtegetjük, 
hanem a történelem évszázadaiból, évezredeiből idehozzuk, meg
idézzük a hősies asszonynak annyiféle változatban megjelent alakját, 
mert a hőslelkü asszonynak nincsen hazája, nincsen nemzetisége, 
nincsen ideje, mert hiszen a szeretetnek sincsen.

Hősies asszonyok minden században élnek és vannak, mert 
a hőslelkű asszony időfölötti. Időfölötti, mint a szeretet, mely őt 
naggyá, erőssé és győzhetetlenné teszi.

Ennek az asszonynak a segítségére van most is szükség. Nemcsak 
a katona karját helyettesítő asszonyt keressük, nemcsak a bombázás 
esetén házi parancsnokul kirendelt asszonyok felelősségét akarjuk 
ébresztgetni, hanem a mindennél szentebbet és csodálatosabbat 
— amit az asszony úgy hord a lelkében, mint a szíve alatt tudja 
a kicsi gyermekét —, a hazának az anyanyelvvel, az első imádsággal, 
a női lélek csodálatos megsejtésével közvetített olyan szeretetét, 
ami nélkül minden férfi-bátorság csak virtuskodás, és minden ki
vívott győzelem csak félmunka.

A kataklizmák idején születtek ezek a hősies asszonyok, mint 
a kozmikus nyomás alatt a gyémánt.

Keressük hát a nagy, személyes tettekkel történelmet író hős
lelkű asszonyt, de keressük a háborús gondok és nyomorúságok 
között gyermekeit nevelő egyszerű asszony hősiességét is.

Éppen ezért nem a történelmi események oknyomozó fejtegeté
sébe zárjuk bele, kisebbítjük le a hősies asszonyt, akit a lélek szár
nyai visznek, és a szeretet hajt a csodálatos tettek felé.

Személyesen akarunk most vele találkozni, látni akarjuk, amint 
a történelem messzeségéből kilép, idejön néhány percre közibénk, 
megihleti a mi lelkünket is, megérinti a mi szívünket is. Beszélni 
akarunk ezzel a hősies asszonnyal, aki a szíve indításából cselekszik, 
aki a Sors dübörgését a szívével hallja, éppen ezért mindig egész 
lélekkel cselekszik.

*

De hol kezdjük? Ki legyen az első?
*

Debora talán, ki Sisera hadát tönkreveri; vagy Cloelia, ki 
Porsenna király vitézeit megszégyeníti bátor lendületével; avagy 
az égő Karthágó alá menjünk, hol az egekig csapkodnak a lángok?

Scipió, a nagy római vezér könnyezve nézi távolból Karthágó 
iszonyú pusztulását. Katonái vérfürdőben hatolnak beljebb a városba, 
lépésről-lépésre, házról-házra, mert Karthágó fiai, Karthágó leányai 
együtt küzdenek, együtt állják a gyilkos harcot. Még a csatákban 
megedzett római katonákban is megremeg a lélek, mert a halál
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angyala harcol minden karthágói nőben. Égő gerendák zuhannak, 
falak omlanak össze. Füst és láng kavarog a házak fölött, füst és 
láng öleli át az embereket, égő tűzoszlopként eleven emberek rohan
nak a romok között. Trója pusztulását, Tilly dúlását Magdeburgban 
lélektébolyító rémületnek mondja a történelem, hát akkor mi lehetett 
Karthágó eltűnése a föld színéről, ahol még a győztes Scipió is lelke 
mélyéig megrendült a védők kétségbeseett hősiességén.

De minden hiába, Karthágó sorsa elvégeztetett.
Fent a fellegvárban, Byrsa bástyáin folyik még csak a küzdelem, 

a  végső viadal.
De minden hiába, karthágói nőnek nincsen már kincse, nincsen 

hazája.
III. Hasdrubál, a lángtengerbe borult Karthágó utolsó parancs

noka, sötét arccal hódolásra indul le a nagy Scipióhoz, felesége pedig 
a ledobott fegyverek helyett karjára veszi kis gyermekeit. Karthágó 
hős asszonya nézi, nézi a magasba csapó lángokat, aztán eltűnik 
gyermekeivel együtt az örökkévalóságba.

Odatemetkezett a lángsírba, ahova Karthágó többi asszonya.
Miért?
Mert asszonyi szívének egész melegével szerette hazáját.

*
De Hasdrubál feleségének a lelke nem égett el Karthágó lángjá

ban, csak megtisztult és szállt, szállt az idő fölött századokon át, 
mint a viharmadár, s itt erőt adott a férfi karjaiba, ott olajágat 
vitt a harcoló felek közé, majd meg kiállott a munkácsi sáncra és, 
emberségre tanította a bitangoló ellenséget.

*
Szent Lajosnak, meg a büszke Fiilöp Ágostnak egykor hatalmas 

országa száz esztendő óta nyögi már az angolok terjeszkedő uralmát. 
Odavan már V. Károly francia királynak szép lovagi serege-, unokája 
az angol király kegyelméből viseli csak a francia koronát. Az angol 
imperializmus felröppent vágya elragadta Franciaország felét, aztán 
az egészet. Csavargó lett a francia katona, elfásult lélekkel ül vackán 
a francia paraszt, egykedvűen legyint jóra, rosszra a gőgös gall 
nemes, aki Nagy Károlyról, a császárok császárjáról annyit álmodott.

És hova lettek a mi Károly Róbertünk, Nagy Lajosunk fényes 
lovagjai, hova lett Hunyadi Jánosnak törököt leverő, a nagy Mohame
det megszégyenítő serege, és hova lettek Kapisztrán lelkes vitézei?

A Garák, az Újlakiak, a Cilleiek osztozkodnak az országon, 
adják-veszik a szent koronát, rablólovagok száguldanak az utakon, 
haramiák járják az erdőket, keservesen jajgat a jobbágy, riadtan 
tekintget szerte a köznemes, halottaiból is hívja vissza édesapját, 
a  nagy Hunyadi Jánost.

De a csodavárás nem volt hiába.
Ott, a franciáknál egy parasztleány alakját ölti magára, nálunk 

meg egy nagyasszony képében jelenik meg a karthágói lángokból
!•
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fölszállott phönix-madár. Ott hívják Jeanne d’Arcnak, itt Szilágyi 
Erzsébetnek; szinte egyidőben ad mindenik a maga nemzetének 
századokra szóló ajándékot.

VII. Károly országában ének fakad a katonák ajkán, koroná
zásra kísérik a királyt, új szellő, új fuvalom támad Galliában, fran
cia önérzettől és nemzeti öntudattól lesz terhes a levegő, az angol 
sereg riadtan menekül haza, mert a francia hadak élén delejes hatalmú 
viharmadár szálldos. Ekkor születik meg a gloire nemzete ; itt talál
kozott a történelem először azokkal a francia katonákkal, akik az 
egyiptomi gúlák alatt, Marengó mezején, Arcole hídján, Wagram 
véres ütközetében Napóleonnak győzelmet szereztek.

Az orleansi szűz tanította meg a franciát hazát szeretni.
De a mi Szilágyi Erzsébetünk is ott járt a seregek élén, hogy 

koronát szerezzen fiának, Mátyásnak, akit anyai szívének forró mele
gével — a tőrbe csalt, a meggyilkolt László helyett is — kétszeresen 
szeretett.

Átkiáltott a magyar róna a Dunántúlnak, a Királyhágó üzent 
a Bakonynak, a Hargita szavát továbbadta a Mecsek, mert minden 
rög érezte, hogy Szilágyi Erzsébet anyai vágyában, törekvésében, 
egy nemzet jövője ébredez. Százezrek várakoztak, milliók sóhajtoz
tak egy országmentő után, mert magyar egységet bontó, országot 
osztó büszke oligarchák nyúltak a szent korona után és seregeket 
mozdítottak. A sötét, szomorú magyar égbolt alatt villámlott messzi
ről, s ebben a készülő fergetegben Szilágyi Erzsébet hősies lelke, 
fiáért remegő szíve cselekedett.

Persze hogy nőttek, persze hogy seregek termettek, mert Szilágyi 
Erzsébet hősies asszonylelke belesejtett a magyar jövőbe. Anyai 
szíve nagy, szent megérzéssel Mátyás ügyét egynek hitte a magyar 
nemzet sorsával.

És Szilágyi Erzsébet hite, szervező ereje, lobogó lelke megszülte 
a csodát: az oligarchák elnyújtották ádáz érdekharcaikat, és gyilkos 
polgárháború helyett felvirradt Magyarországra történetünk egyik 
legfényesebb korszaka, amikor utoljára volt hazánk nagyhatalom. 
A köznemesség királyt adott a nemzetnek, magyart és magyarul 
érzőt, mint az Árpádok voltak ; és ettől kezdve sok vészben, nagy 
viharokban, áldatlan belső harcok között is az ország fundamentuma 
lett és volt az a köznemesi rend, mely Hunyadi Mátyást trónra ültette, 
az Igazságos Mátyást.

Ha a római történelem márványlapra írta Cornéliának, a nagy 
Scipió leányának a nevét, aki a nagy Gracchusoknak volt az édes
anyja, ha a francia büszke Letizia Romalinora, Napoleon anyjára, 
akkor minden magyar ember nemes önérzettel és hálás szívvel említse 
mindenkor Szilágyi Erzsébet nevét, aki nem volt kicsiny a világtörté
nelem legnagyobb nőalakjai között sem.

*

A magyar sors, a magyar élet színes gazdagsága és a magyar
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nőnek más országok asszonyaival szemben való kiváltságos társa
dalmi és közjogi helyzete, a magyar férfi nőtisztelete hozta magával, 
hogy hazánk történetében a bátor, a résenálló, az áldozatos, a mártír, 
a békeszerző, országos ügyekben is járatos asszonyoknak a sora vége
láthatatlan.

Bárhol veszünk példát a világhistóriából, nemcsak egy, de több 
hasonló esettel is válaszol arra az ezeréves magyar történelem.

A francia forradalom nagy hősét, Corday Saroltát méltán je
gyezte Clio a bátor asszonyok közé. Ma is megdöbbent bennünket 
az a nagy elszántság, mellyel ez a fiatal francia leány a véres forrada
lom legvéresebb alakját halálba küldte. A forradalom azonban ment 
a maga útján tovább, Marat halála csak egy pillanatra állította meg 
a Concordia-téren a guillotinet, hogy annál szaporábban dolgozzék 
azután. Corday Sarolta vállalkozása bátor tett volt, de semmivel 
sem nagyobb, mint Kanizsay Dóra cselekedete.

A mohácsi mezőn tízezrével feküsznek a halottak, az egész 
nemzetnek siratni kellene a hős daliákat, de e helyett mindenki a 
maga életét menti, a maga sorsával törődik. Nem is csoda, mert 
a mohácsi téren lefolyt hősi küzdelem, lélekemelő összecsapás után 
borult csak ránk igazán a kétségbeesés vigasztalan éjtszakája.

Felgyújtott falvak, felégetett udvarházak fénye lobogott fel 
a felhőkig; rabláncra fűzött férfiak, nők és gyermekek nyögése, 
siráma tölti be a Duna-mentét. Janicsárok és spáhik ragadozzák el 
a viruló magyar leányokat és asszonyokat, török martalócok dúlják 
és fosztogatják a jobbágy gunyhóját, a nemesúr tanyáját. Amerre 
a szultán lova lép, nem terem fű többé.

Hiába menekül Dobozi Mihály és hitvese is, nyomukban a végzet 
nyargal.

Nincsen menekvés.
A pilismaróti úton Dobozi előbb feleségét, utána lovát szúrja 

szíven, hogy ne jussanak pogány kézre, azután szembe száll a tíz
szeres erővel, hogy dicsőséges legyen a halála, mint a huszonhatezer 
magyaré volt a mohácsi mezőn.

Pusztulás és halál az ország szívében mindenütt.
Nincsen király, nincsen vezér, nincsen hadsereg.
Széthullott nemzetünk, mint az oldott kéve.
A nagy Szolimán és szertenyargaló haramiacsapatai csak egyet

len bátorlelkű asszonyt nem rettentenek m eg: Kanizsay Dórát, 
Perényi nádor özvegyét.

A magyar történelem egyik legfenségesebb jelenete a mohácsi 
mezőn lefolyt nagy temetés, a huszonhatezer vitéznek, Magyarország 
színe-virágának elhantolása.

Az oknyomozó történelem szűkszavúan odavet egy sort Kanizsay 
Dórának elismerésként, az egészségügyi szakirodalom pedig hideg 
tárgyilagossággal arról értekezik, hogy a hőslelkű asszony a hulla
hegyek fertőzésétől, döghaláltól mentette meg Magyarországot.

Nem!
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Amire férfi nem vállalkozott, amire férfi nem akadt, megcsele- 
kedte egy hősies asszony.

A félelmes Szolimáiméi is nagyobb ellenséget győzött le Kanizsay 
Dóra : a kétségbeesést.

így, ilyen példaadás után lett feltámadás a mohácsi sírból, 
mert Kanizsay Dóra leikétől fogott lángot minden magyar asszony 
«zíve, és ez a lélek lobogott a magyar nő keblében a százötven éves 
török megszállás alatt.

*
A világtörténelem nagyszerű példának említi Theodora görög 

császárné lélekjelenlétét, aki szorongatott helyzetében egy ötletes 
kijelentéssel menti meg a trónját.

Theodora lélekjelenlétét megdicsérjük, de Rozgonyiné Szent- 
györgyi Cecíliáét csodáljuk.

A galambóci ütközetben II. Murád szultán megszegi a fegyver- 
szünetet. Az alattomos rajtaütéssel felbolygatott magyar sereg 
rendetlenül menekül; zavar és fejetlenség az egész táborban. Még 
a testőrök is szerteszóródnak, Zsigmond király védelem nélkül ver
gődik kifelé a veszedelemből, mögötte harsog a törökök diadal
kiáltása. Pillanatokon múlik, hogy fogságba nem kerül, de Rozgonyiné 
aki férjét asszonyi hűséggel a véres ütközetekbe is elkíséri és együtt 
harcolnak, megmenti a királyt is, a férjét is, hűséges szívvel és acélos 
karral.

Theodora csak a trónját mentette meg, de Rozgonyiné a királyt. 
Theodora csak magára gondolt, Rozgonyiné az országra.

Ámde kövessük tovább is a hősies asszonyléleknek a repülését, 
amint csattogó szárnyakkal hol ide, hol oda villan a századok vég
telenségében.

Most Rómát szabadítja meg ez az időtlen idők fölött élő hősies 
asszonylélek az ősz Veturia követségével, aki fiát, a roppant sereggel 
visszatérő, száműzött Coriolanust bírja irgalomra szülő városa iránt, 
majd meg Erzsébet királyné szívébe költözik bele, s a szeretet sugárzó 
melegével egyengeti az utat Ferenc Józsefnél a Rach-korszak remény
telen, elnyomott magyarjának a kiegyezés felé.

Akár előre, akár hátra lapozunk a história könyvében, új csodák
kal találkozunk.

Szóljunk talán Marosini Tomasináról, vagy Fennenáról? Az előbbi 
anyja, az utóbbi felesége volt III. Endre királyunknak, annak a jó
lelkű királyunknak, akinek egész uralkodását háborúk és pártküzdel
mek töltötték ki, de mégis, amíg ezek a bátor és eszes asszonyok éltek, 
mellette voltak, a Kun László alatt lesüllyedt Magyarország jobb 
jövőjéről lehetett álmodozni.

*
Avagy szálljunk Weinsberg vára alá, hol III. Konrád császár töreti, 

zúzát ja a falakat?
III. Konrád könyörtelen szívvel, dühös indulattal sorra veszi, 

bontja, dúlja szét a Welfeknek hatalmas erősségeit és minden kicsi
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fészkét. Az akkori időkben sem várhattak sok jót sem az elfoglalt, 
sem a kegyelemre feladott várak védői, lakói.

Ott röpködnek már Weinsberg vára felett is a Végzet fekete
szárnyú madarai. III. Konrád megszabta a feltételeket. A férfiaknak 
nincsen irgalom, de kegyelmet ad az asszonyoknak és a gyermekek
nek. Az asszonyok azonkívül magukkal vihetik a várból, ami szívük
nek a legkedvesebb.

Szomorú menet indul ki a várból. Éhes, sovány gyermekek, el
csigázott testű asszonyok. Mindenik asszony hátán nagy puttony, 
melyet némelyike nem is bír, összerogy alatta. Hogy is bírná, mindenik 
asszony a férjét lopja benne kifelé, hiszen a császár megengedte, 
hogy ami a szívüknek a legkedvesebb, a legdrágább, azt magukkal 
vihetik.

A katonák elfojtott bosszankodással a császár villámló tekin
tetét lesik.

A császár sokáig nézi a bús menetet, aztán elsimul arcán a ret
tentő harag, s hangosan szól:

— Asszony, hűség a neved! — Weinsberg várának pedig a mai 
naptól legyen a neve : Weibertreu.

*

Weinsberg várának asszonyairól elszáll képzeletünk az egri 
nőkhöz, Dobó Katicához, akik a férfiakkal versenyezve forgatják 
a kardot; zúdítják alá az ellenségre a köveket, öntik az olvasztott 
szurkot és a forró vizet, és dobálják a tűzcsóvákat a törökre, de bátran 
néznek szembe a halállal is. ♦-

Ha megindult lélekkel hallottuk a karthágói nők borzalmasan 
fenséges történetét, akkor az egri nők példája és férfias helytállása 
ujjongó, büszke örömmel dobogtatja meg a szívünket.

Dobó Katicáék hősies cselekedete a legkatonásabb formája volt 
a magyar nő háborús szolgálatának. Ahmed és Ali basáknak bizony
nyal szokatlan jelenség volt az asszonykatona, de szokatlan volt
I. Lipót büszke tábornokainak is, akiknek Munkács falairól fügét 
mutatott Zrínyi Ilona. Két esztendeig járatta Zrínyi Ilona a császár 
híres tábornokaival a medvetáncot. Mulattak is rajta XIV. Lajosnak, 
a Napkirálynak, a hadvezérei, de annál nagyobb elismeréssel és csodá
lattal adóztak Zrínyi Ilonának, aki maga vezette a védelmet, s akit 
nem rettentettek a várba hulló ágyúgolyók és gyujtóbombák, sőt 
a bástyák és az őrség megszemlélésére ostrom hevében is magával 
vitte kis fiát is, a későbbi dicső fejedelmet, II. Rákóczi Ferencet.

így tanította a magyar asszony a gyermekét hazaszeretetre.
Zrínyi Ilonát férfias bátorsága, hitvesi hűsége, lángoló haza

szeretete, tengernyi szenvedése nemcsak hazánknak, de a világ- 
történelemnek is legragyogóbb alakjává avatták, akinek példája 
minden időkben megragadta az emberek képzeletét és megfogta 
a szívét.

Az idegen nemzetek fiainak, persze, hogy szokatlan és érthetet-
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len jelenség a sok hős és koronás magyar asszony, pedig két egyszerű 
oka van ennek a történelmi rendkívüliségnek.

Nem a fentebb említett Rozgonyiné volt az első, aki férjével 
együtt harcolt a csatamezőn. A szomorú emlékű Zilah, Thonuzoba 
felesége, Szent István idejéből már előre megmutatta a magyar nő 
útját és sorsát. Zilah, akit urához köt a hűség is, meg az eszme
közösség is, önként vállalja Thonuzoba sorsát, akit elevenen el
temetnek.

Zilah halála fönséges szimbóluma a magyar nő, a magyar feleség 
jellemének.

Annak, hogy sok hős és koronás asszony van történetünkben, 
másik oka a magyar nép viszontagságos élete.

Gyakori és sokszor mély hullámveréssel érkeznek ránk a tör
ténelmi válságok. A Kárpátoknak tej jel-mézzel folyó területére 
mindig áhítoztak idegen népek, hogy a magyarral megmüveltetvén 
azt, jól éljenek belőle vagy rajta.

Mennyi rettegés tölt el most bennünket, a háború réme üli 
meg lelkünket, zsibbasztja tagjainkat, pedig ha beletekintünk hazánk 
történetébe és odaadó figyelemmel, körültekintő szemlélődéssel 
olvassuk a história elsárgult lapjait, akkor hol keskenyebb, hol meg 
szélesebb vérfolyamnak találjuk nemzetünk ezeréves életét. Mi csak 
egypár év óta nem tudjuk, hogy mire virradunk holnap, őseink sok
szor egész életüket háborús időkben és a földönfutás borzalmai között 
töltötték.

Falvak, városok felégetése, emberek felkoncolása irtózatos 
képeket tárnak elénk ^ múltból; de talán ezeknél is borzasztóbb 
volt a rabszíjra fűzöttek, elhurcoltak sorsa, akiket vásárra vittek, 
a gályáit evezőihez kötöttek.

Azon kell csodálkoznunk, hogy el nem folyt utolsó csepp vére is 
a magyar embernek, hogy ki nem pusztult az utolsó emberig.

Nincsen közel s távolban egyetlen szomszédunk sem, amelyikkel 
életre-halálra menő küzdelmet ne vívtunk volna ezért a területért, 
függetlenségünkért, vagy elkobzott szabadságunk foszlányaiért.

A honfoglaló, országépítő magyar lélek messze előre megsejtette 
ezt a kálváriás ezer esztendőt, ezért vette a magyar férj maga mellé 
a feleséget nemcsak élettársnak, de katonának is, bajtársnak is.

Éppen ezért a személyes hősök, nagy nevek után szólnunk kell 
a névtelen hősökről is, kinek hite és válla, lelke és keze tartotta, 
építette sorsunkat.

A névtelen spártai anya átadta harcba induló fiának a pajzsot 
és ezt mondotta neki: ,,Ezzel, vagy ezen!“ Azaz : vagy ezen a paj
zson hozzanak haza, mint hős halottat, vagy ezzel térj vissza, mint 
győztes katona.

A magyar anya nem mondta ezt, de fiának a szívébe írta bele 
a hazaszeretetet és a hősiességet.
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Az új idők háborújában a nő szervezett munkakörökben segíti, 
támogatja a hadsereget.

A nő háborús szolgálatának (légoltalom, Vöröskereszt stb.) csak 
a formája új, mert segítő kezét, erejét, nagy önzetlenséggel és belső 
indíttatással hozott áldozatait megtaláljuk messze a világhistóriában, 
légióként pedig hazánk történetében.

Zrínyi Ilona személyét és szerepét az összefoglaló történelem is 
kiemeli, azonban Zrínyi Ilona mellett kisebb helyi történetekben és 
monográfiákban sok női várparancsnokkal találkozunk, mert a 
király zászlója alá vonult nemesúr helyett gyakran kellett az otthon 
maradt feleségnek átvenni a vár védelmét s vezetni a gazdaságot. 
Az elesett, vagy fogságba jutott Török Bálintok helyett a fájdalmas 
szívű Török Bálintnék vették vállakra a súlyos gondokat, és küldték 
az új katonákat a harcmezőre, váltották ki a súlyos török rabságból 
férjüket, fiaikat mérhetetlen összegeken.

Ilyen névtelen hős Károlyi Zsuzsánna, Bethlen Gábor első 
felesége, aki fáradhatatlanul és nagy hozzáértéssel szervezte és biz
tosította Bethlen Gábor nagy hadvezetéseinek anyagi erejét és 
alapját.

A régi nagyasszonyoknak az ilyen irányú háborús szolgálatát 
az új idők hadi szervezetében külön katonai alakulatok látják el.

De a nagyasszonyok háborús munkaköréből maradt a mai idők 
asszonyaira is sok feladat.

Gondoljunk arra, hogy a hadbavonult férfi helyett a nő villamost 
vezet, tömegével foglalja el az irodákat, künt a határban szánt, vet, 
szénát kaszál és végzi a legnehezebb gazdasági munkákat, este pedig 
együtt imádkozik gyermekével az édesapáért, aki a lövészárokban, 
az ellenség tüzében küzd, akit meg-megújuló reménységgel haza
várnak.

Bár az új kor háborújában a nők szerepe nagy mértékben meg 
változott, különösen a városi asszonyokat állítja a háború más fel
adatok elé, mint a múltban, de azért, vagy éppen e miatt a magyar 
történelem hőslelkű asszonyai és névtelen hősei, akik a férfiakkal 
vállvetve ezer esztendeig tartották a magyar ég boltíveit, azt üzenik, 
hogy a mai történelmi időkben a szolgálatnak és szerepnek az értékét 
a nemzet létéért és fennmaradásáért érzett felelősség tudata adja 
meg.

Kit-kit hova állít a kötelesség íratlan parancsa, ott fejtse ki 
erejét, mert szolgálatának egyedüli értékmérője a hűség és a szeretet.

Azt üzenik ezeréves történetünk asszonyai, hogy a nő hősiessé
gének, leleményességének, kitartásának, néma türelemmel vállalt 
helytállásának erőforrása a szíve.

Amíg ez a szív meg nem mozdul, addig a beszervezés csak üres
keret marad, a szerepvállalás meg időtöltő szórakozás.

*
A Mohi-pusztáról, Mohács mezejéről, Eger sáncairól, Eperjes 

vérpadjáról, a munkácsi bástyákról, Nagymajtény síkjáról, a
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Márvány-tenger mellől, Világos és Arad golgotáiról tengernyi szen
vedés és megpróbáltatás borult magyar nemzetünkre. Sokszor 
voltunk a lét és nemlét határán, sokszor álltunk a sír szélén, melyről 
a Szózat nagy költője énekel, sokszor kiáltottunk a népek lelkiisme
retéhez, sokszor szóltunk Európa szívéhez, mindig hiába.

Országáért vérét hullató magyar férfiak kiáltását a hitves, a 
magyar nők hallották csak meg, akiknek keblében a hűségnek és a 
hazaszeretetnek olthatatlan lángja lobogott. Minél nagyobb volt a 
veszedelem, minél súlyosabb a megpróbáltatás, annál hősiesebben 
állták meg helyüket. Ha kellett karddal is, de mindig és minden 
időben átvették a hadba távozott férfiak munkakörét, s ugyanakkor 
reményt és csüggedetlen hitet ültettek a harcolók leikébe.

*
A spártai nő acélos lelkét, a karthágói asszonyok halálmegvetését, 

a római anya fenségét, a weinsbergi asszonyok hitvesi hűségét együtt 
találjuk meg a magyar nőben, s ezáltal lett a világtörténelem első 
helyen álló hőslelkű asszonya, akit hívnak néha Zilahnak, máskor 
Szilágyi Erzsébetnek, Zrínyi Ilonának, majd meg tábori levelező
lapot betűző egyszerű parasztasszonynak.

Most pedig hívják északi testvéreink hőslelkű asszonyának, a 
világtörténelem új csodájának, hívják finn édesanyának, hívják a 
finn hőstettek, a finn szabadságharc glóriás koronájának.

Csodálatos, nagy szellem lehetett a finn iskolákban, ahova ezek 
az asszonyok jártak! Tudomány és lélek lakott ott.

Amikor a finn asszonyokra, a finn édesanyákra gondolunk, 
halljuk szívünk dobogását a megindultságtól, az aggódástól és a 
büszkeségtől.

És ki tudja, mikor próbálja meg ezeréves sorsunk újra az árva 
magyar népet, a magyar nőt, a magyar anyát is, a finn asszony édes- 
testvérét.

Ez lesz nőnevelésünk nagy exámenje!
Sopron. Csanádi] Sándor.

M E G JE G Y Z É S E K
A Szentírás a világi tárgyak óráin.

A felekezeti iskolák igyekeznek valamiképpen hangsúlyozni a maguk 
egyházi jellegét. Katolikus intézetek osztályainak falán ott díszük a kereszt, 
s a kósza figyelmű diák tekintete akaratlanul is reá téved. Éreznie kell, hogy 
a tanárnál is nagyobb hatalmasság van jelen az osztályban. A protestáns 
felekezetek iskoláiban külső jel nem igen mutat arra, hogy egyházi intézmény
ben vagyunk. Pedig, szerény véleményem szerint, jó volna, ha az egyházi 
jelleget, a protestáns szellem hangsúlyozását igyekeznénk valami állandó 
jellel is kifejezni, a gyermek lelkének még ezzel is irányt, beállítottságot adni, 
és eképpen is igyekeznénk az új Tantervtől is kívánt „vallásosságon felépülő 
középiskolai nevelés“-t szolgálni. De, úgy vélem, ezt a célt protestáns egy
házaink iskoláiban a kereszt jelénél beszélőbb, dinamikusabb, a szellemmel
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elválaszthatatlanul összeforrt jel, a Szentírcís szolgálhatja legmaradéktala- 
nabbul.

Ha a tanár bármilyen órára bevinné a Bibliát, s az óra legelején, a számon
kérés előtt, fokozott, ünnepélyes csendre intve a tanulókat, nem többet, csak 
egy-két — természetesen a gyermek értelmi szímvonalához alkalmazott — 
verset olvasna fel, minden kommentár, magyarázgatás és felette való szóbeli 
elmélkedés nélkül, végtelenül sokat használna magának és a diáknak is.

Kétségtelen, hogy lehetnek ellenvetések is a Bibliának az órákon való 
alkalmazásával szemben. Ezek közül a legfontosabbak : 1. A Biblia Olvasása 
csökkenti a tananyagra fordítandó időt ; 2. a tanulók hozzászólásaikkal eset
leg szándékosan elnyújtják az időt, hogy kevesebb jusson feleltetésre ; 3. a 
másfelekezetűek érzékenységét sértjük.

Tapasztalat alapján állíthatom, hogy mindezek a veszedelmek igen 
könnyen kiküszöbölhetők, mert 1. csakis egy-két verset kellene olvasnunk; 
2. hozzászólás az órán sem tanár, sem diák részéről nincs ; 3. olyan, közös 
érdekű részeket kell kiválasztani az írás kimeríthetetlen kincsesbányájából, 
amelyek a nem-protestáns felekezetűek hitelveivel sem állnak ellentétben.

Eleinte talán szokatlan, meglepően hat a latin, vagy természetrajz órán 
való szentige-olvasás, de igen hamar megszokják a diákok a bibliai levegőt, 
és ha a tanárt valami eltéríti a megkezdett szokástól, követelő szomjúsággal 
állítják Isten Igéjét.

így a Szentírást nemcsak a vallástani órák vezérfonalául tennők, hanem 
tudatába vésnök a diáknak, hogy ez a könyv aljája minden tudásnak.

Orosháza. Frenyó László-

Az erkölcsi tiátorsájp'n való nevelés.
Az erkölcsi nevelés azt a cselekvési módot iparkodik meghonosítani, 

mely az erkölcsi értékelés szempontjából a legértékesebb.
Kutatja tehát a cselekvésre vonatkozó helyes értékítéleteket. Megálla

pítja, hogy az egyetlen föltétel, amely cselekedeteinket erkölcsössé teszi, 
csak az lehet, amely összevág az igazság követelményével. Igazán értékes 
csak az a cselekedet, amely igazságra törekszik.

A szellemi élet is csak akkor értékes, ha helyes eszmények szolgálatában 
áll, ellenben értéktelen, ha nem a jót, hanem a" rosszat szolgálja. A szellem 
és az intelligencia értéke tehát a jó eszményében van, vagyis nem az ész a 
legértékesebb, hanem amire az ész törekszik.

Viszont az igazság abszolút érték, mert bármely értékítélet feltételezi az 
igazság értékességét.

Azért arra törekedjünk, hogy tanulóink szeressék az igazságot. Az igazat 
még akkor is bátran megmondják, ha'igazmondásuk kellemetlen következ
ményekkel jár. Más szóval : cselekvésük irányát ne valamiféle érdek külső 
föltételéhez kössék, hanem mindig az abszolút igazsághoz.

Legyen ahhoz kellő lelkierejük, hogy kötelességüket mindig kedvvel és 
rendületlen önbizalommal végezzék. Bízzanak mindig vállalkozásuk sikerében.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy fény és hatalom sohasem biztosíthatják 
a boldogságot. Erről a kiváló egyéniségek is tanúskodhatnak. Ezek a világ
uralom terhes gondjai elől a magánember békés hajlékába vonultak vissza, 
és ott keresték az emberileg elérhet ő boldogság föltételeit és a kedély nyugalmát, 
amit még a korona fénye sem nyújthat.

Diocletianus salonai magányában ezekkel a sokatmondó szavakkal 
válaszol a császárságra őt visszahívni akaró követeknek : „Ha látnátok, mily 
gyönyörű káposztákat termelek, bizonyára nem követelnétek tőlem ilyet!“

V. Károly pedig szintén hasonlókép gondolkodik, amikor estremaduzai 
kerti lakásába visszavonulva, így sóhajt fel : „Hála Istennek, hogy egyszer 
már én is ember lehetek!“ Kötetekben sem beszélhetne többet a hatalom 
terheiről!

A fény, hatalom ellen elhangzó ezekben a nyilatkozatokban egyszersmind
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benne rejlenek a Széchenyi értelmében vett takarékosságnak és lemondani 
tudásnak hazafias erényei is.

Széchenyi — bár szüntelenül az értelem felsőbbségét hirdette — mégis 
óva intett mindenkit az érzelem megtévesztő uralmától. Aki oly önfeláldozóan 
küzdött nemzetéért, arról nem tételezhető föl, hogy politikai meggyőződése 
nem tudott volna felülemelkedni az anyagi jólét és az annyit hangoztatott 
hasznosság szűk korlátain? (V. ö. a szerző Költők, írók jellemrajza c. munkájá
nak 35. és köv. lapjait.)

A most dúló háború is mindenben igazolja az erkölcsi fölény hatalmát a 
nyers, durva erőviszonyokkal szemben.

Azok a lelkierők tehát, amelyek az erkölcsi bátorságra való nevelés 
indítékai, a következőkben foglalhatók össze : igazmondás, önbizalom és le
mondani tudás, megelégedés.

Ne az elérhetetlen után vágyódjunk, hanem a hét szűk esztendőre gon
dolva, takarékosak legyünk és hazafiasán lemondani tudjunk arról, amivel 
bőségesen megáldott bennünket a Mindenható.

Győr. Barcsai Károly.

Diákok a sportpályán.

Aki már volt kint diák-labdarugóinérkőzésen, az tapasztalhatta, hogy 
diákjaink viselkedése nem kielégítő. Ez a megállapítás vonatkozik elsősorban 
a nézőkre, akiknek szájából nem egyszer olyan kijelentések hangzanak el, 
amely kijelentések nem diák szájába valók. ,,Törd el a lábát, rúgd le, ne 
sajnáld!“ s ehhez hasonló kiáltások teszik még hangosabbá a diákok sorait. 
Az ilyen kifejezések nemcsak a kisdiákok szájából hangzanak el, akiknél éret
lenségnek, meggondolatlanságnak tulajdonítanánk, hanem elszomorítóan 
tapasztalhatjuk a nagyobb diákok „jópéldáját“ . A tettlegesség sem valami 
ritka jelenség. Ilyenkor aztán önkéntelenül felvetődik a kérdés : hol a hiba? 
Talán a sport lényegében kell keresnünk a hibát, vagy esetleg másban? Ki 
felelős az ilyen viselkedésért? Az iskola, a diák?

A válasz nem olyan egyszerű. Tanulóink viselkedése a sportpályán több 
tényezőből tevődik össze. Tanulóinkat két csoportra oszthatjuk a sportpályán : 
a nézők és a versenyzők csoportjára. S tapasztalatból tudjuk, hogy egy verseny 
síma lebonyolítása nem annyira a versenyzők, mint inkább a nézők maga
tartásától függ, bár a két csoport magatartását a kölcsönös egymásrahatás 
befolyásolja. A versenyzők magatartását meghatározza a versenyszabály, 
aminek megtartására a játékvezető, a bíró ügyel. A játékos tudja, ha szabály
talanságot követ el, a büntetés nem marad el, sőt éppen a szabályok áthágása 
miatt ellenfele előnyösebb helyzethez juthat. A játékosok magatartását ille
tőleg nagyobb panaszra nincs okunk.

Annál nagyobb panaszunk van azonban a nézőkre. Ezek a felelőtlenség 
nagy tömegében meghúzódva, büntetés terhe nélkül veszélyeztetik úgy a 
játék, mint a nézők rendjét. Lélektanilag megtalálhatjuk a diák szurkolók 
helytelen viselkedésének okait. Egyik ok bizonyára az a nagy felszabadulási 
érzés, amit a tanuló akkor érez, amikor lábát kitette az iskola épületéből. 
A tanuló eltűnik az örökké ellenőrző tanára szeme elől. A sok iskolai korlátozó 
szabályt nyűgnek érzi, s azt gondolja, ha nincs az iskolában, szabadon 
cselekedhetik. S mivel a sport az egyéniség szabad kiélési lehetőségét biztosítja 
számára, e lehetőséget arra használja fel, hogy önállóan cselekszik, beszél, 
vitatkozik, sőt verekszik is. Itt nincs korlátozó rendelet, megmutatja ő kicsoda.

Az iskolai életben egyik teremből a másik terembe való csoportos át
menetei is szabályozva van, ilyen kis dolgokban ott lebeg feje felett a szabály, 
a rendelkezés, de hogy szabadabb formában hogyan és miként viselkedjék, 
erről alig hallott valamit. Legtöbbször semmit sem. Az iskola elfeledkezik 
arról, hogy tanulóink iskolai élete nem csupán a falak között folyik le, hanem 
azonkívül is. Többek között a sportpályákon is. Itt aztán még az a körülmény 
is fennáll, hogy a helytelen viselkedésnek több szem- és fültanuja van, akik 
nem is annak az intézetnek tanulói. Az iskolák között a legnagyobb érintkezési
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felületet a sport terén találjuk. Sehol sem jön össze annyi különböző iskolába 
járó tanuló egy helyen, mint a sportpályán. És éppen ilyen együttes csoporto- 
sulásban való viselkedés szabályozása és ellenőrzése hiányzik.

Jól tudjuk, a tömeg fegyelmezése nehezebb, mint az egyedé, noha a 
tömeg egyebekből tevődik össze. Az egyed magatartását pl. a labdarúgó- 
mérkőzésen befolyásolja a sport lényege, a játék lendülete és a győzniakarás 
sóvárgása. A lelki emócióknak egész sora zajlik le a diáknéző lelkében : a játék 
érdekessége, a játékosokkal való együttérzés, a játékba való beleélés, egy-egy 
mérkőzés eredményének döntő fontosságának tudata, az iskola hírneve, a 
bíró ítélkezése és ennek ellenőrzése, ami szorosan az igazságosság érzésével jár 
együtt, stb. stb., mind olyan tényezők, amelyek a nézők lelkét kizökkentik 
a nyugodt kerékvágásból. Indulatok törnek fel a lélek mélyéből, amelyek magá- 
val ragadják a diák egész valóját. Ezek az indulatok aztán annál hamarább 
ragadják el a diákot, minél labilisabb, kialakulatlanabb a lelki világa. Ehhez 
járulhat még a nagyobb érzékenység és indulatosság is, ami a diákévek szintén 
egyik jellemzője.

A helytelen viselkedésnek további okát a tanárokban is találhatjuk. Leg
többször az olyan tanárokban, akik még sohasem mentek ki a fiaik mérkőzésére. 
Az ilyen tanár, hogy érdeklődését kimutassa diákjai sportolása iránt, megresz- 
kíroz néhány szót váltani a legközelebbi versenyről. A diákok a győzelemre 
fogadkoznak s másnap a tanár-osztályfőnök csak arra kíváncsi : gvőztek-e 
vagy sem. És ha nem, néhány szó, ami a diákok szívébe tőrként hasít bele 
(maflák, ügyetlenek stb.). Arra természetesen nem jut idő, hogy a vereség okát 
megbeszéljék. Mindössze két szó az, amivel beszámolnak a versenyzők : 
győzelem, vereség. A részletek nem érdeklik az iskolát, s így a diákok mindent 
elkövetnek, hogy győzelemről számolhassanak be. Az senkit sem érdekel, 
hogyan jutottak a győzelemhez. A győzelem érdekében felhasználnak tehát 
olyan eszközöket is, amelyeket nem lenne szabad. A nézők és a játékosok 
nem ellenfelet, hanem ellenséget látnak a másik csapatban s megvan a haj
landóság bennük, hogy letérjenek a sportszerű viselkedés egyenes útjáról.

Tavasszal az eddiginél még nagyobb lendülettel indulnak meg a labda
rúgómérkőzések. A tét nagy : a kultuszminiszter által alapított vándordíj. 
E vándordíjért minden iskola indítja csapatát, s így a vetélkedések nagyobb 
arányúak lesznek. Joggal félhetünk tehát a múlt tapasztalatai alapján 
a mérkőzések eldurvulásától, ha az iskola intézményesen bele nem szól ebbe 
a kérdésbe.

Meg kell barátkozni az iskoláknak azzal a gondolattal, hogy tanulóinak 
magaviseletét nem elég csupán az iskolában ellenőrizni, hanem feladat- és ellen
őrző körének ki kell terjednie a sportpályákra is.

Nem helyeselhetjük, hogy egy intézetekközti labdarúgómérkőzésen sza
bálytalanul viselkedett tanuló felett (rosszindulatú szándékosság) az iskolától 
független sportszövetség ítélkezzen, ha pedig mint néző követett el szabály
talanságot, akkor a felelősségrevonás teljesen elmarad.

Az iskolának nevelői programmjába új feladatot kell beillesztenie : a 
diákok sportszerű viselkedésének kérdését. Erre rá kell nevelnünk és szok
tatnunk diákjainkat. Meg kell értenie minden kis- és nagydiáknak, hogy a 
győzelem csak akkor értékes, ha ahhoz semmi szabálytalanság nem tapadj 
Nem lehet minden csapat győztes, és a vereséget is el kell tűrni attól a csapattól, 
amelyik tudásban jobb volt, amelyik többet és lelkiismeretesebben készült a 
mérkőzésre, ahol a tagok között nagyobb volt a bajtársiasság, amelyik csapat
ban nem volt egyéni érvényesülést kereső tag, de volt lelkesedés, kitartás, 
győzelembe vetett hit. Amelyik csapatot a nézők jobban tudtak lelkesíteni, 
biztatni. Na és mindezekhez a szerencse, a véletlen melyik csapathoz szegődött, 
amely minden sportszerű játék velejárója.

E feladat nem hárulhat egyedül a testnevelő tanár vállára ; az iskola 
egyetemességének kell együtt működnie tanulóink sportszerű viselkedésének 
és gondolkodásának kialakításában. Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy az angol, 
amerikai stb. ifjak jelleme a sportpályákon alakul és formálódik teljes értékűivé,
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akkor nekünk sem szabad e kérdés mellett behunyt szemmel elsiklani, hanem 
igenis a legcselekvölegesebben kell beavatkoznunk. Máskép a sportolás nem 
építi, hanem rombolja diákjaink testét-lel két.

Debrecen. Sós István-

Arany Ján o s levele K o v ács Jánoshoz.
—■ Kérelem az Alföld nagymultú iskoláinak természetrajztanáraihoz. —
Kovács János, a debreceni Kollégium egykori természetrajztanárának, 

az első magyar afrikai természetkutató utazónak az élettörténetével és munkás
ságával foglalkozva, kezembe kerültek azok az egykori levelek is, amelyeket 
Arany János, Kovács Jánosnak jóbarátja és a Tiszáéknál, Geszten, nevelő
társa írogatott Kovács Jánoshoz. Az egyik levelében azt írja többek között 
Arany János 1854 dec. 14-én keltezve Nagykőrösről a még akkor Geszten lakó 
Kovács Jánosnak : „Hát pedig te pusztítod a csegődi rókákat s egyéb kárté
kony állatokat, mint egy második Sámson vagy Herakles, részint a tudo
mány, részint' a meleg bunda érdekében. Jól teszed ! Nálunk is volt már az 
idén egy pár farkasvadászat, mit csupán azért említek meg, hogy iskolánk is 
kapván egyet (t. i. farkast) az Lengyel collegának annyi bajt szüle csaknem, 
mint azelőtt a juhászoknak, mert bár a tömökészület már is 50 s egynéhány 
pengőbe áll, a farkas sehogysem akar kitömve felállani. Gondoltam, hogy 
cifra készség nélkül is, egy pár bicskával, egy néhány dróttal azóta készen 
volnál vele. Még néhány vízimadarat is küldtek be a városiak, azok amint 
hallom már készek, de én nem láttam“ stb.. . .

Arany Jánosnak fenti, talán még sehol sem publikált sorai több dologra 
világítanak rá. Először is megállapítja, hogy Kovács János igen ügyes állat
tömő volt. Ezt megismerni elég alkalma volt Aranynak, mert amikor még 
mindketten Geszten együtt voltak, Kovács János állandóan gyűjtött és tö
mött, úgyhogy 1856-ban egy 200 drb-ból álló gyűjteményt hozott magával a 
debreceni Kollégiumba, Tisza Lajos jóvoltából. Megállapítja azonban Arany 
azt is, hogy 1854-ben Nagykőrös környékén farkasra rendszeresen vadásztak, 
és egy akkor elejtett példányt kapott is a gimnáziumuk. Ezekre a mult- 
századbeli alföldi farkasokra, illetve a még esetleg megmaradó maradvá
nyaira, koponyáira volna igen nagy szüksége a mai emlősállatkutatásnak. Az 
egykori alföldi nádifarkasokról, Arany János rétifarkasáról a mai tudomány 
sajnos csak igen keveset tud ; sehol egyetlen múzeumban sincs régi nádifarkas, 
vagy annak valamilyen maradványa. Legalább is nem tudunk erről.

Pedig a „rétifarkasról“ , a „toportyánféregről“ mindenki tud még most is 
széles e hazában. Igaz, hogy csak Arany János Toldijából ! Nagy mulasztása 
volt a múlt század vadászainak és természetkutatóinak, hogy ezt az akkor 
még közönséges állatot sem pontosan le nem írták, sem múzeumokban meg 
nem őrizték.

Tudnunk kell azonban azt is, hogy nem minden az Alföldön elejtett 
farkas volt „réti farkas“ . Itt élt elég nagy számban a nagyobb közönséges 
farkas is. Az a nagykőrösi farkas is bizonyára ilyen közönséges farkas lehe
tett, mert ha réti farkas lett volna, akkor Arany János bizonyára ily néven 
említette volna fentebb idézett levelében.

Csodálatos, hogy az olyan buzgón kutató és gyűjtő Kovács János, aki 
nagyon sokat gyűjtött épp a régi Sárrét mocsaraiban, a debreceni Kollégium 
régi állatmúzeumába réti farkast nem gyűjtött, és hátrahagyott sajnos igen 
kevésszámú feljegyzéseiben sehol sem emlékszik meg róla. Mily kár, hogy azt, 
amit ő félszázad alatt épp a régi Alföld legeredetibb, legősibb pontjain á Sár
rét vidékén átélt, tapasztalt s tanulmányozott, sehol sem vetette papírra, 
s így az a sok értékes adat, tapasztalat vele és a Sárréttel együtt örökre eltűnt, 
a multté lett !

Ezért kérem én most fel az alföldi nagymultú iskolák természetrajz
tanárait, nézzenek utána a szertáraik szekrényeiben a legrégibb csontmarad
ványok között — tudom, hogy ilyenek vannak bőségesen minden régi szer-
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tárban — nincsenek esetleg régi farkas-, vagy legalább is kutyakoponyáik, 
amelyekről valamilyen régi katalógusból meg lehetne állapítani, hogy az 
farkasnak, nádifarkasnak, rétifarkasnak vagy esetleg sakálnak a koponyája. 
Igen nagyértékű volna olyan régi feljegyzés is, amely abban az időben elej
tett ilyen nádifarkasnak a méreteit tartalmazná. Ezért fordulok elsősorban a 
nagykőrösi Arany János-gimnáziumhoz, hátha lehetne még valami, nyomát 
találni azoknak á 100 év előtt azon a vidéken még bőségesen előforduló nádi
farkasoknak. Akkor még sajnos nem gondoltak arra is, hogy valamikor az 
Alföld képe annyira megváltozzék, hogy az akkor közönséges állatokat és 
növényeket 100 év múlva már nem is fogják ismerni. Ezért kellenek tehát a 
vidéki múzeumok, ahol az illető vidék természeti kincsei vannak összegyűjtve, 
mert az nemcsak a jelen emberének mutatja be szőkébb hazájának a termé
szeti kincseit, hanem egyúttal a jövendő nemzedék számára is meg akarja 
őrizni azt. Szíves értesítéseket kér e sorok írója ; az esetleg előkerült hiteles 
koponyákat pedig majd a Nemzeti Múzeumba fogjuk juttatni a farkaskérdés 
specialistájához : Dr. Éhik Gyulához.

Mivel tudom, hogy közleményem elején tett ama kijelentésem, hogy a 
Kovács János, a debreceni Kollégium egykori tanára volt az első magyar 
természettudományilag képzett afrikautazó, kissé meg fogja lepni a hozzá
értőket, azért legyen szabad itt csak röviden elmondanom magyarázatkép
pen az alábbiakat. Kovács János, akinek neve a múlt század magyar afrika- 
kutató utazóinak a sorában teljesen ismeretlen, 1855-ben utazott Afrikában. 
Mint a beteg Tisza Domokos kísérője tette meg ő ezt a félévre kiterjedő útját 
a Níluson egészen Vádi Halfáig, bérelt vitorlás bárkán. Mint képzett ter
mészetbúvár megbízásokat kapott a Nemzeti Múzeumtól is. Szorgalmasan 
gyűjtött, figyelt és preparált. 1856-ban hazatérése után előadásban számolt 
be a Természettudományi Társulat előtt, amikor is 440 drb állat-, növény- és 
ásványkőzetből álló gyűjteményét is a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 
Már előre készült e tanulmányújára, mert teljes gyüjtőíelszerelést vitt 
magával.

Ő előtte csak Magyar László járt Afrikában 1843—64-ig, ő azonban nem 
volt szakképzett természetbúvár. Előtte Dombay Ferenc 1783-ban Marokkó
ban járt, ő meg néprajzi, történeti tanulmányokat végzett. így teljes joggal 
mondhatjuk Kovács Jánost az első magyar afrikai természetkutatónak. Hogy 
őt a magyar irodalom egyáltalán nem ismeri, annak oka az, hogy ezen útjá
ról szóló egyetlen dolgozata a debreceni Kollégium. 1857. évi „Értesítvé- 
nyében“ jelent meg, erről pedig senki sem tud. A szerény, csendben 
dolgozó tanár, akinek annakidején .,egyiptomi“ melléknevet adtak a deb
receniek, 40 évig dolgozott önzetlenül, nemcsak mint tanár, hanem mint 
múzeumalapító is, afrikai útjáról és annak eredményeiről budapesti folyó
iratokban nem közölt semmit, és így neve és útja teljesen feledésbe merült.

E sorok írója, mint Kovács János egyik utóda igyekszik az emlékét a 
feledésből kiásni és a magyar közművelődés szolgálatában végzett igen nagy- 
értékű munkásságát ismertetni és a jövő magyarsága számára rögzíteni. Az a 
páratlan múzeumi munka, amit ő 40 éven át a Kollégium természetrajzi 
múzeumának a létesítése, kibővítése által végzett, csak a régi múzeumi anyag, 
a . multszázadbeli közel 100 esztendős preparátumok tömegeinek és a régi 
poros katalógusok tanulmányozása által ismerhető meg, és nagyon is méltó 
arra, hogy azt a mai nemzedék előtt ismertetve, követendő példaképpen 
állítsuk őt is oda a jövendő generációk elé.

Debrecen. Dr. Nagy Jenő.

Középiskoláink énektanításáról.

A „Tanítók Szövetsége“ című lap került a kezembe, s ebben a lapban 
egy tanyai tanító azt követeli, hogy a tanyai elemi iskolákban intézményesen 
szüntessék meg a hangjegytanítást, mert ez az amúgy is kihasználatlanul 
maradó stúdium rovására megy a sokkal fontosabb magyar dal tanításának, 
mely hallás után történik, de úgy a kedélynevelésre, mint a nemzeti érzés
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ápolása szempontjából elengedhetetlenül fontos és szükséges. Olyan tanyai 
iskolákról van szó, ahol 80 100 gyermek van egy tanító keze alatt osztatlan,
tehát I-—VI. osztályú iskolákban. A cikkírónak a jelenlegi viszonyokhoz mér
ten, sajnos, igaza van. Azonban a megoldás nem az, hogy a tanítási anyagot 
redukáljuk le a már amúgy is minimális követelményről, hanem az, hogy 
iskolák építése által, a tanerők megfelelő szaporítása által lehetővé váljék az 
eredményes tanítás.

Miért kezdtem az elemi iskolával, mikor a középiskolai énektanításról 
akarok írni? Azért, mert a kettő egymástól el nem választható, mert a közép
iskola az elemi iskolára épül, mert annak munkája nélkül csak levegőben lógna 
tanításának alapja, gyökere. Ha az énektanítás szempontjából vizsgáljuk 
hazai iskolai tanterveinket, arra a szomorú felfedezésre kell jutnunk, hogy 
az egyes iskolák énektantervei majdnem teljesen függetlenek egymástól. 
Mintha az egyes iskolák énektanítási anyagának szerkesztői tudomásul sem 
vennék az alatta és felette lévő iskolatípusok énektanítási anyagát. Ezérí 
olyan eredménytelen a mi középiskolai énektanításunk (sok már gátló körül
mény is közrejátszik természetesen, pl. : megfelelő tanár, kellő óraszám stb.), 
ezért van olyan hihetetlenül alacsony nívón a mi középosztályunk ének
kultúrája, ha egyáltalában kultúrának lehet azt nevezni. De lássuk magát a 
tényeket. Az elemi iskola tantervébe fel van véve a III. osztálytól kezdve a 
hangjegyírás megtanítása, illetve a hangjegy utáni éneklés. Ahol ezt elvégzik, 
ott már bizonyos alapvető készséggel megy át a növendék a középfokú isko
lákba, tehát akár polgáriba, akár gimnáziumba, mindegy. Mi itt a helyzet? 
Az, hogy 4tt ismét teljesen élőiről kezdik az egész hangjegy tanítást, kezdve a 
kulcs- és vonalrendszer megtanításától. De ez még semmi! Ha a növendék 
elvégezte a IV. polgári iskolát, vagy a négy gimnáziumot, s átmegy az ezekre 
épült tanítóképzőbe, illetve most már líceumba, itt ismét csak élőiről kell 
kezdeni mindent — a tanterv szerinti —, s nyolc évi tanulás után is nem sokkal 
vagyunk közelebb a célhoz, mint mikor az elemi iskolában elkezdtük. Sőt 
rosszabbul állunk! Mert az örökös élőiről kezdéssel megöljük a növendékben 
a tárgy iránti érdeklődés utolsó csiráit is, aláássuk az éneknek, mint tantárgy
nak komolyságát. Mert méltóztassék csak elképzelni, hogy a tanítóképzőben 
vagy líceumban — ami megfelel a gimnázium V. osztályának —számtanból 
1—10-ig terjedő számkörben kezdenének számolni, vagy egy másik órán az 
ábc betűinek tanításával foglalkoznánk. Még elgondolni is képtelenség! 
Pedig ugyanezt írja elő az egyes — már említett iskolatípusok tanterve. Tehát 
vagy nem vesznek tudomást ezen tantervek egymásról, vagy roppant gyenge 
véleménnyel vannak egymás iránt a tanítást, tehát a tanterv gyakorlati 
keresztülvitelét illetőleg. Valószínűleg mind a kettő fenn áll!

Legsürgősebb teendő volna összeegyeztetni a különböző tanterveket, s a 
fokozatos haladás szem előtt tartásával az ugyanolyan típusnak megfelelő 
iskolákban egységes énektanítást bevezetni.

Ahogyan az egymásnak ellentmondó tantervekkel baj van, épúgy baj 
van magukkal az énektankönyvekkel is. Kétségbeejtő, hogy milyen ének
tankönyveket használnak a polgári iskolákban és a gimnáziumokban. Tiboldy 
és társainak kínos kényszerszülte tandalaival mérgezik a magyar ifjúságot. 
Még az a szerencse, hogy ez az ifjúság csak igen keveset fogyaszt ebből'a 
kotyvalékból, s a közunalomra, legfeljebb közderültségre számottartó naív 
versikék és dalocskák csak a tanteremben élnek, ott is csak kényszerből. És 
csodálkozunk, ha középosztályunk zenei analfabétizmusáról kell beszélnünk? 
Hát hol és miből tanulná meg az igazi szép magyar zenét, dalt megszeretni, 
megkedvelni? Csodálkozunk, ha az utca dalát énekelik? Hol tanultak volna 
jobbat, szebbet, ízlésesebbet?

Mi a teendő? A legsürgősebben új énektankönyv kiadása, mely teljesen 
a magyar népdalon épül fel. Egyetlen egy tandalt meg nem tűrni ezekben a 
könyvekben! És minek külön tankönyv a polgári iskolának és gimnáziumnak 
(alsó osztályokról van szó!), leányoknak és fiúknak, mikor a magyar dalt 
mindkét neműek egyformán énekelhetik, legfeljebb bővebbre kell kissé mére-
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tezni a tankönyvet, hogy a speciálisan leányoknak vagy fiúknak szóló dalok 
(néhány darabról van csak szól) is elférhessenek benne. így mindjárt egysé
gesebb lenne énektanításunk, s pénzügyileg is rentábilisabb lenne az énektan
könyv kiadása. A Magyar Kórus már megkezdte ezt a munkát kitűnő és hasz
nálható „Énekes ÁBC“-jével. Ha református tankönyvügyi bizottságunk 
nem tartaná érdemesnek foglalkozni egy tisztán református szellemű ének
tankönyv kiadásával, legalább hívják föl a figyelmet a fent említett tan
könyvre, vagy illetékes hatóságunk rendelje el kötelező használatát a mi 
iskoláinkban is. Százszor inkább a katolikus Magyar Kórus értékes kiad
ványát, mint a semminémű kritikát ki nem álló regi és idejétmúlt rossz tan
könyveket használjuk!

A bajt gyökerénél és alaposan kell orvosolni, különben középiskoláinknál 
is méltán vetődhetik fel az a gondolat, hogy az „ilyen énektanításért“ , annak 
„ilyen eredménytelenségéért“ kár a drága időt pocsékolni.

Nyíregyháza.
Vikdr Sándor, 

tanár, zeneiskolai igazgató.

B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1940 február (4. sz.). 

Kardeván Káro>v : Tanári sorsfordulatok címen rámutat arra a változásra, 
mely a századeléji tanári helyzet és a mostani közt bekövetkezett. A fiatal 
tanár akkor ,.a tisztviselői státus legboldogabb tagja volt“ , most... Igaz meg
állapítása az is, hogy „a tanárság ügye nem magánügy, hanem közügy ; a 
tanárság összetételéért és munkateljesítéséért a kultúrpolitikát is súlyos 
felelősség terheli“ . Bízik az irányítók bölcseségében, mely megkezdte a tanári 
sors javítását. Bíró Béla a rajz tankönyveiről ír. Petrich Béla egy Frankfurt
ban tartott német élőnyelvtanári kongresszus tanulságait közli.

Március (7. sz.). Dékány István a tanári tevékenység természetét jellemzi, 
s a tanári munkát mint bonyolult közlést mutatja be. Érdekes Forgács-rovat 
egészíti ki a számot (külföldi ösztöndíjak, kémiai számológép, a tanulók lelki 
alkatának megfigyelése).

M agyar Középiskola. 1939 december (10. sz.). Szénássy Barna tollából 
cikket hoz a Kárpátalja iskolaügyéről. Minden számot értékes Pedagógiai 
Szemle egészít ki, mely magyar és külföldi vonatkozásban egyaránt gazdag. 
1940 január (1. sz.). Mátrai János A piaristák Budán címen ír. — A márciusi 
(3. sz.) Bitter Illés emlékezetének szentelve közöl több cikket: a közgyűlés 
elnöki és titkári beszámolójának rávonatközó részeit, melyek mutatják, milyen 
tevékeny volt az elhúnyt nagy pedagógus a Katolikus Tanáregyesületben is.

Pannonhalmi Szemle. 1940 (1. sz.i. Jámbor Mike a leventeképzés érdeké
ben ír. Rámutat hiányaira, a sok nehézségre, de elismeri eredményeit is (pl. a 
Kárpátalja visszafoglalásakor egész újonc katonák váltak be, nyilván azért 
is, mert katonai nevelésűket a leventeképzés jól megalapozta). Sajnos, a moz
galom iskolai oldala nem nyert még megoldást, mert az iskola és a levente
képzés egészen külön utakon jár. A három főnevelőtényezőnek, családnak, 
államnak és egyháznak, kell kezetfogva dolgoznia e fontos munkában.

Magyar Tanítóképző. 1940 januári és februári (1—2. sz.). Szemes Gábor : 
„A líceum gyakorlatias irányú működésének célja, módja és eszközei“ című 
nagy cikkében megállapítja, hogy a líceum gyakorlatiassága más, mint a régi 
tanítóképzőé. Most középiskola ez, az életrenevelés vezérgondolatával. A tan
terv hajlékony keret, a nevelői lélek teremtőerejének kell benne érvénye
sülnie. Az általános műveltség fölött a gyakorlatiasság módszeres többletet 
jelent, de ezt megvalósítja e vonatkozások részletes kidolgozása, módszeres 
értekezletek, a líceum módszertani irodalmának kívánatos kiadása útján, 
továbbá óravázlatokkal, külön e célra írt tankönyvek és ifjúsági munka 
segélyével, végül a tanári önművelés ilyen irányával. A II. közlemény képe-
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két ad a szerző iskolájának, a jászberényi állami líceumnak gyakorlatias élet
szolgálatáról a természetismeret keretében. Iskolaliget, virág-ház, termőföld 
(répa, csiperkegomba), füzes, halastó, baromfiudvar szolgál erre a munkára, 
így a líceum nemzeti munkaiskola lesz.

Március (3. sz.). Csekő Árpád a tanítóképzés néhány magyar feladatáról 
értekezik. Fajkérdés, zsidókérdés, a hazai németség ügye, a magyar tesltan és 
lélektan, neveléstudomány után sorba veszi az egyes tantárgyakat e szempont
ból, végül a hivatásórákat látja igazán célravezetőknek megfelelő felépítés 
mellett.

Április (4. sz.). Padányi—Frank Antal Az eszményi gyakorlatiasság a 
líceum és leánylíceum munkájában. Rendkívüli ennek á gyakorlatiasságnak 
jelentősége nemzetünk életében. Az örök életre előkészület folyjék magyar 
szemmel ; nemzeti értékeink gondos kiemelése, de nemcsak a nagyoké, hanem 
a kis embereké is, kik époly fontosak. Megismerteti a líceum a magyar ember 
anyagi és szellemi életét. Gyakorlatias akkor, ha követi azoknak a pályák
nak szükségletét, melyekre előkészít, de nem rengeteg anyagot ad, hanem 
keveset, alaposan. Munkájában legfontosabb a nép i*azi megismerése. El
igazít adott körülmények között, s ezzel nevel, irányít más esetekre vonat
kozólag is. A nevelési kérdéseket is alkalomszerűen tárgyalja, s el is intézi. 
Ezután a cikkíró az egyes tárgyak keretében mutatja be e munkát. Végül 
megállapítja, hogy a gyakorlatiasság nem áll ellentétben az elméleti meg
világítással, sőt a kettő együtt vezet célra. — Garamvölgyi Ervin a líceumi 
testnevelés lehetőségeiről ír, Hargitai Zoltán pedig a tanulók nyári munká
jának irányításáról, melyet pályázatokkal végezhet helyesen az iskola. Ilyen 
tárgyakat tűztek ki : az iskolai munka továbbépítése, gyűjtés, tapasztalat- 
szerzés, falukutatás, eredeti próbálkozások (rajz, zene, kézimunka, irodalmi 
kezdés stb.), gyermektanulmány, szemléltető eszközök készítése, kirándulá
sok, tanítási tervezetek kidolgozása, mindez előkészíti a jelölteket a jövő 
munkájára.

Kereskedelm i Szakoktatás márciusi számát a február 2-án elhúnyt Dengl 
János emlékének szenteli. Heinrich János pályáját, Rakitovszky István iro
dalmi munkásságát, Bariska Mihály mint szervezőt jellemzi.

Oktatófilm H ivatalos Közleményei. 1939 december (12. sz.). Szemes Gábor 
a növénytani filmek felhasználásának mód járól szól hosszasan. Farkas László 
így ír: Hogyan látjáa tanítványaink az oktatófilmeket? Horváth Károly a 
Márványbányászat Ruskicán c. filmhez adatokat közöl. Pozsonyi Gábor az 
új magyar keskenyfilmvetítőgépet ismerteti. ■— 1940 január (1. sz.) a népiskolai 
filmoktatás kérdésének van szentelve. Geszti Lajos, Szemes Gábor, Yági 
Elemér, Kiss József, Bognár Gyula és Bévész Emil cikkei világítják meg 
különböző oldalakról a kérdést. — Február (2. sz.). Horváth Károly filmet 
kíván a falunak, Tokaji Nagy Béla az ásványtani filmoktatás fontosságáról 
cikkezik. — Március (3. sz.). Szentgyörgyi Gusztáv a süketnémák filmoktatá
sát ismerteti, Yidacs Aladár a megértetés mozzanatáról a filmoktatásban, 
Farkas László pedig a filmoktatásról és nevelésről az új középiskolában ír.

Mindig hasznos tanácsadások (pl. filmragasztás kérdése !), új filmek 
ismertetései egészítik ki a folyóirat gazdag tartalmát.

Sárospataki R eform átus Lapok. 1940. 3. sz. Kövér Pál Hitvalló iskolák 
címen a miskolci református leánygimnáziumi egyik szülői értekezlete nyomán 
ismerteti az iskola növendékeinek kiszállását falusi gyülekezetekbe ; ott 
templomlátogatásukat, ünnepélyüket és családlátogatásukat. — A 9-—11. 
számokban Harsányi István a sárospataki gimnázium tehetségkutató mun
kájára hívja fel a figyelmet, s anyagi támogatást, a lelkészek és tanítók meg
értő részvételét kéri. ■— FI cikkel kapcsolatban megemlítjük, hogy a nyíregy
házi evangélikus Kossuth-gimnázium és a miskolci református Lévay-gimná- 
zium is végez már hasonló munkát.

Néptanítók Lapja 1940. 4. sz. Révy Kornél a, vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium magyar népdalsorozatú hanglemezeiről ad képet. A Bartók- 
gyüjtötte felvételeket meg kell ismernie mindenkinek. Szegedi Imre a képző
művészetekről az iskolában.



H azai irodalom. 135

Evangélikus Klet 1939. 51. sz. (1. L. egy szélsőséges újság támadásával 
kapcsolatban, mely a felekezeti iskolák ellen irányult, írja, hogy ,,a felekezeti 
iskola értéke nagy általánosságban mindig magasan felette volt úgy az állami, 
mint a községi ritunkának“ , ezt — mint mondja — nem egyházi iskolaláto
gatók állapították meg, hanem objektívebbnek vélt idegenek. Ilyen minősít
hetetlen támadás másutt még nem jelent meg, de felelősségrevonás nem tör
tént, s a lap részéről nem vallotta be senki, hogy tévedett. b. d.

H A Z A I IR O D A L O M
Osváth F eren c : A nagykőrösi reform átus tanitóképzöinlé/.et története.

Első rész : Az intézet megalapításától a világháborúig (1839—1939). Az inté
zet kiadása. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. nyomása, 1939. 
256 és LXIII 1. nyolcadrét. Ára : 5 P.

Egy nemzet szellemi és erkölcsi értékét népműveltségének minősége és 
magassága biztosítja. A nép műveltsége a népnevelés munkájának eredménye. 
Ennek a munkának nemzetformáló és fenntartó fontosságát a közgondol
kozás már azzal is elismerte, hogy mindenkor legnagyobb súlyt vetette azok
nak a képzésére, akikre gyermekei nevelését bízta.

A magyar nevelés és művelődésügy egyik, igen kevesek által ismert ki
magasló alakja, Szigeti Warga János, közel száz éve, már így ír a népnevelés 
és a népnevelők fontos szerepéről : ,,vajmi sok erő elvész a népben az értel
metlenség, az ügyetlenség, a munkához való szoktatás hiánya miatt. Hány
szor vesz a néptömeg ereje a nevezett hiányok miatt rendeltetése feladatával 
egészen ellenkező irányt? Hányszor süllyed értelmetlenség és munkátlanság 
által erkölcstelenségbe és anyagi szegénységbe alá? így a nép, mely az álla- 
dalom erős magva tartoznék lenni, lehel, s lesz ennek megemésztője ; holott 
vallásos képzettsége, értelmessége, főleg munkához, szorgalomhoz és főleg 
oly szorgalomhoz szoktatás által, mely a természettel barátkozik (gazdasági 
nevelés) őt azzá lehet képezni, a mi, úgy mint, az állam magvává. Erre pedig 
legtöbbet tehetnek vallásos, ügyes, kiképzett néptanítók, akik az álladalom 
legjelentékenyebb tisztviselői, mert az ő vallásosságuktól, belátásuktól és 
ügyességüktől féltételeztetik a nép vallásossága, értelmessége és életrevaló
sága, szóval jelen és túlvilági boldogsága. A jó népiskolai tanító megbecsül
hetetlen áldás, a rossz ellenben a legkárhozatosabb átok“ .

Ezektől a gondolatoktól áthatva cselekszik Szigeti Warga János, amikor 
1839-ben életrehívja a nagykőrösi református tanítóképzőintézetet, amely a 
magyar református életépítés bizonyságaként megújuló erővel táplálja azt az 
egyetemes forrást, melyből hitet, világosságot és mély magyarságot sugár
zott szét egy évszázad egymástváltó tanítónemzedéke. A fennállás százados 
évfordulója időszerűvé és szükségessé tette az intézet történetének megírását. 
Az ezzel járó munkát ketten vállalták, így a mű két részből áll. Az első rész 
Osváth Ferenc páratlan szorgalma, kutató, rendszerező munkája eredménye
ként már kezünkben van.

Revezető részében a szerző végigtekint a tanítóképzés fejlődéstörténetén, 
megvilágítja a református iskoláknak a reformáció szelleméből eredő kelet
kezését, és hogy a száz év történetének szétágazó sűrűjében könnyebb legyen 
az eligazodás, korszakokra tagolja azt. A tagolás alapjává az intézet sajátos 
eseményeiben jelentkező korszakalkotó fontosságú időpontokat teszi.

A történet első korszaka 1839-—1855-ig terjed. Ez az úttörés, a kísérle
tezés, ellenző törekvések, az ezekkel való küzdelmek, az aléltság, a belőle 
való ébredés, majd a biztosnak felismert úton való haladás ideje. Az iskola 
keletkezésének „előzményeit“ tárgyaló fejezet rávilágít a kor sajátos nevelői 
gondolkozására, a református iskolaügyre, amelynek középpontjában akkor 
éppen a tanítóképzés ügye állott. Ennek az ügynek leglelkesebb híve Sz. Warga 
János volt, aki saját kezdeményezésére a körösi gimnázium philosophicus 
cursusában a bölcsészeti tudományok között a nevelést és oktatástant gvakor-
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latilag is tanította azoknak, akik tanítók akartak lenni. Az ő kezdeményezé
sére létesül nagy, harcos küzdelem után a körösi iskolának egyik tagozata
ként az Oskolai Tanítókat formáló Intézet, egybekapcsolva a Pallérozott 
Mezei Gazdaságnak tanításával“ . (Oeconomico-pädagogicum institutum.) 
Később különválik a gazdasági intézet, a pliilosophicus cursus kebelében 
pedig •— mint minden református intézetben — megvalósul és önállósul a 
tanítóképzés. Ez nem volt ugyan öncél, mert a gimnázium színvonalának 
emelésére szánták abból a célból, hogy Nagykőrös felsőbb iskolája főiskolai 
rangot kaphasson. De működését 1839-ben mégis megkezdte s munkájával 
hivatást töltött be.

A szabadságharc alatt az intézet működése szünetelt 1855-ig. Sz. Warga 
új életre keltette, ekkor kezdődik második korszaka, melyet küzdelmek korá
nak nevez a szerző. Ezt az újjáébredés, megerősödés és hanyatlás fokozatain 
keresztül a világháború kitöréséig egységesen szemlélhetjük. Az újjászülető 
intézmény kétévfolyamú tanító- és kántorképzőintézet lesz, még mindig a 
gimnázium falai között. 1858-ban külön igazgatóság alá kerül, és 1861-ben 
megkapja a harmadik évfolyamot is. 1885-ben négyévfolyamúvá bővül. 
Ebben a szervezeti formában működik 1914-ben is, ameddig a monográfia 
feldolgozza történetét.

A pontos forrástanulmányok alapján felépített munka további tárgya
lásának módja az, hogy az iskolai értesítő (Évkönyv) rovatainak rendjében 
sorakoztatja fel az anyagot. Ez az eljárás, bár mozaikszerű képet nyújt, de 
nem tagolja szét az egészet, az olvasó pedig könnyen megtalálhatja benne, 
amit keres. Megtalálja a magyar tanítóképzés gondolatának megszületését, az 
abból fakadó iskolafaj fejlődéstörténetét, az események mögött pedig egy 
letűnt kor szellemét, mozgató erőit ; megtalálja az intézet életének irányító 
és munkálkodó személyeiben azokat az embereket, akikről talán nagyon 
kevesen tudnak, de akik az egyetemes magyar, kiváltképpen a református 
magyar nevelés- és művelődésügynek kimagasló alakjai voltak.

Ki tud ma valamit pl. Szigeti Warga Jánosról? Pedig korának egyik leg
érdekesebb, legszélesebb irányú szelleme volt. Egész könyvtárnyi írása van, 
a leggazdagabb munkásságú magyar tankönyvíró, számtalan neveléselméleti 
mű szerzője, kitűnő filozófus, jogász, még kitűnőbb természettudós, sokoldalú, 
hihetetlen munkabírású, bámulatos tehetség. Ő nyitja meg a gazdag sort, 
az ő alapvető munkájához adják erejük legjavát az intézet többi országos
nevű tanárai: Ballagi Károly tankönyvíró, Szotyori Nagy József, Oláh Ká
roly és Varga József ének-, zenetanárok, Hegymegi Kiss Áron ,,a tanítók 
atyja“ , Hegymegi Kiss Kálmán a ,.tiszteletes tudós tanár“ és még sokan 
mások, akiknek pályájáról és működéséről a könyv utolsó, életrajzi fejezeté
ben külön is összefoglaló képet kap az olvasó.

A Függelékben az egész mű kiegészítése céljából közli a szerző — Tóth 
Sándor igazgatótanító, volt növendék összeállításában — a tanároknak szol
gálati idejük rendjében való jegyzékét, tárgyak szerinti csoportosítását, a 
használt tankönyvek felsorolását, a tanárok irodalmi munkásságát, a vég
zett, képesített növendékek névsorát, szemléltető grafikonokat, lehető pontos 
kimutatásokat, szóval mindazt, ami egy évszázad életét, munkáját a statisz
tika és adatszerűség tükrében mindennél beszédesebben bizonyítja.

A szerző, aki 32 évig volt az intézetnek tanára, felbecsülhetetlen mun
kát végzett és követendő példát adott. A nyugalom aranynapjaif* azzal vál
totta fel, hogy hozzáfogott 75 év irattári anyagának rendezéséhez, felkutatta 
a forrásokat, majd az" eredményt hatalmas szintézisbe fogta. „Igénytelen 
dolgozata“ , amely a magyar iskolatörténet-irodalomnak egyik legnagyobb 
alkotása, emlék azoknak, akik a tanítóképzés születésekor a bölcsőnél állot
tak, biztatás azoknak, akiket nyugtalanít a jövő, és személyes tapasztala
tokon, gazdag ismereteken nyugvó tanulmány nekünk fiataloknak, akiknek 
hivatásunk a tanítóképzés. A könyv minden sorából nemes egyszerűség árad 
és méltó koronája egyharmad század eredményes munkásságának.

Nagykőrös. Ndndsi Miklós.

I
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Soó Rezső—Dudich Endre: \  \ yírséjj természeti kincsei. Külünlenyoniat 
a Vármegyei Szociográfiák kiadásában megjelent „Szabolcs Vármegye“ című 
műből. Budapest, Merkantil-nyomda, 1939.

Ma, amidőn a természetvédelem problémája már a középiskolákban is 
mindinkább — méltán megillető ■—-fontos szerephez j u t ; elsősorban a Tiszán
túl természetrajz tanárai nagy örömmel üdvözölhetik Soó professzornak, 
Dudich professzor közreműködésével írt eme természetvédelmi tanulmányát. 
Mesteri tömörséggel és páratlan szakértelemmel megírva tárja elénk e munka 
nemcsak a Nyírség lápokkal, buckákkal, erdőkkel és ligetekkel, rétekkel és 
pusztákkal váltakozó színes képét, hanem nagyszerű bepillantást nyújt az 
Alföld ősi, ma már csaknem teljesen megváltozott tájképébe is.

A tanulmány öt fejezetre tagolódik. Az első fejezet a Nyírség természet- 
tudományi feltárásának történetét tárgyalja. Méliusz Juhász Péter nevével 
kezdve felsorakoznak e terület természetkutatói: Csapó József, Földi János, 
Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály, de a terület igazi feltárása csak a XVIII. 
század végén Kiteibel Pál világhírű magyar természetbúvárnak a nevével 
kezdődik. Utána jóidéig kevés kutatót vonz e terület, s majd csak jóval később 
Hazslinszky Frigyes, Simonkai Lajos és a legzseniálisabb füvészünk, Borbás 
Vince folytatják itt a kutatást. Századunkban Tuzson János, a bátorligeti 
láp felfedezője (1913), Degen Árpád és Lengyel Géza, továbbá Rapaics 
Rajmund a Nyírség növény földrajzának első megírója (1925), és Boros 
Ádám, a nyírségi flóra első összefoglalója (1933) végzik a kutatást. 1930-tól 
Soó professzor a debreceni egyetemi növénytani intézet élén ilyen előzmények 
után veszi át a Nyírség modern növényszociológiai és ökológiai kutatását 
olyan lendülettel és eredménnyel, hogy a Nyírség ma botanikailag hazánk 
legkikutatottabb területei közé tartozik. Üjabb időben számos zoológust is 
vonzott a Nyírség gazdag és igen változatos faunája : Soós Lajos. Méhely 
Lajos, Pongrácz Sándor, Nagy Jenő, K. W. Verhoeff és főként Dudich Endre 
a kutatói.

Második fejezet A flóra. A Nyírségen található, kereken 1120 edényes 
növényfaj nagyrészét európai és középeurópai növények alkotják, de talál
koznak itt a balti és pontusi növényfajok is, valamint a Földközi-tenger 
vidékéről származó mediterrán fajok. Néhány faj eljut az Atlanti-óceán 
partjáról is, néhány északi faj pedig a jégkorszak növényvilágának marad
ványa. Erdély hegyeiről sok hegyvidéki elem és a balkáni származású fajok 
jutottak a Nyírségre. Különösen jellemzők azonban a magyar medence ben- 
szülött (endemikus) fajai közül azok, amelyek kizárólag csak a Nyírség homoki 
erdeiben és buckáin virítanak; ilyenek a magyar kökörcsin (Pulsatilla hun- 
garica Soó) és a debreceni csormolya (Melampyrum debreceniense Soó).

Harmadik fejezet A táj története. Szerző a harmadkor subtropikus 
éghajlatáról a glaciálisokon és interglaeiálisokon át, dióhéjban áttekintést 
nyújt a klímaváltozásokról egészen a jelenkorig. Megállapítja, hogy „Alföl
dünkön az utolsó természetes kép az erdőkkel, lápokkal, mocsarakkal, kisebb 
pusztákkal tarkított táj, az erdőspuszta, amelyet a rajta átzúduló népek 
írásai, de különösen a török uralom s végül a mesterséges kiszárítás tesznek 
a mai kultúrpusztává“ .

Negyedik fejezet A növénytakaró. Áttekintést nyújt a Nyírség vege
tációjának főbb egységeiről, nevszerint megismertet a fontosabb növény
szövetkezetekkel s azok legnevezetesebb tagjaival. Bemutat különböző erdő
típusokat, pl. kocsános tölgyest, ezüsthársas, gyöngyvirágos tölgyest, gyertyá
nost, nyíreseket, nyír- és fűzligeteket, kevert kőrisligeteket, égereseket stb., 
jellemző aljnövényzetükkel együtt. Elvezet a vizek, mocsarak és rétek csodás 
flóragazdagságú világába — melyből a Nyírség/őrzött meg a legtöbbet —, 
továbbá szódás szikesekre és homokpusztákra, hol a homokkötés törvény- 
szerű menetét is vázolja.

Ötödik fejezet Természeti emlékek. Felsorolását és rövid jellemzését 
kapjuk itt azoknak a nyírségi területeknek, ahol a vegetáció és fauna még 
teljesebben és legkevésbbé háborított állapotban megmaradt, tehát rezer-
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vációkul, nemzeti parkoknak alkalmasak. Legelső hely illeti e téren Bátor
ligetet. E területnek hazánkban egyedül álló volta már felfedezése óta szüksé
gessé tette nemzeti-parkká nyilvánítását. Végre, midőn 1937’—38. év folya
mán a földművelésügyi kormány kb. 40 holdnyi területet kisajátított védelmi 
terület számára, már ütött a 12. óra, Istennek, a természet csodájának terem
tett eme földjén. Megdöbbentően illusztrálja ezt egy 1909. évi kataszteri 
térkép összehasonlítása a Zólyomi Bálint által rajzolt 1934. évi térképpel. 
E 25 év alatt az erdőterület csaknem egynegyedére csökkent, a lecsapoló 
csatornák elvezették a vizet, az egykori réteket feltörték, a mocsarak és lápok 
helyébe jórészt rét alakult. Bátorligeten a helyi mikroklimatikus viszonyok 
tették lehetővé az ősi vegetáció fennmaradását, az erdőkoszorú megakadá
lyozta a lápok hideg vizének elpárolgását, s így a hűvös, párás lápvidéken, 
és annak árnyas, nedves erdeiben életben maradhattak azok a növény- és 
állatfajok, amelyek ma már reliktumoknak tekinthetők (pl. Trollius europaeus, 
Ligulária sibirica, Lucerta vivipara, Microiulus Dudichi, 11 csigafaj, rovarok 
nagy tömege stb.). A lápréteket ritka fűvek és sások alkotják, festői lápi fűz
és lápi nyír-ligetekkel. A szárazabb rétek, az ezüsthársas erdők tisztásai ma 
már jórészt az eke áldozatai. A lápvidéket észak felől ligetes erdők szegélyezték, 
hol a hegyvidéki bükkösöknek csaknem teljes aljnövényzete tenyészett. 
A bátorligeti lápflóra egyes fajai más védelemre érdemes nyírségi lápokban is 
megtalálhatók, pl. a debreceni Haláp, a nyírpilisi lápok, a nyírbélteki Zsombér 
kos legszebb zsombékláp az Alföldön, a Nagymohos pedig az utolsó ingóláp stb. 
Nemcsak a lápok, hanem az alföldi erdők is a Nyírségen a legszebbek, mint pl, 
a Fényi-erdő ősi tölgyese, Tornyospálca ősi nyírese, Nyírbakta gyertyánnal, 
nyírrel kevert tölgyesei, Haláp kőris-, szil-, tölgyligetei, a debreceni Nagyerdő 
egyes még háborítatlan pontjai stb. Szerző Bátorligeten kívül mintegy 18 
erdei (tölgyes, nyíres, pusztai erdő), 2 ligeterdő, 8 tó és láp, és néhány érintet
len homokbucka, és jellegzetes szikes védett területté nyilvánítását kívánja 
meg.

Három térképvázlat és 8 eredeti fénykép növeli e mű értékét és szemlé
letességét. Végül a Nyírségre vonatkozó növénytani irodalomból 18 szerzőtől 
42 dolgozatot, az állattani irodalomból 7 szerzőtől 7 dolgozatot sorol fel.

Legméltóbban Szerző szavaival fejezhetem be ismertetésem : „Kegyet
lenül rombolva halad az emberi fejlődés útja. Egyaránt pusztít, ha érdeke 
kívánja, életet, kultúrát, természetet. Kevesebb már a természeti kincsünk, 
mint a háború előtt, szép tájunk, ritka állatunk, virágunk — ne engedjük 
elveszni őket !“

Dr. Máthé Imre.
A  népliajiyom ány és a nemzeti művelődés. írta : Györffij látván egyetemi 

tanár. A Magyar Táj- és Népismeret könyvtára. Szerkeszti : Gyűrjjy István. 
Második kiadás. 4000—8000. Budapest, 1939. 86 í. Ara 2 P.

Györffy István dr. a budapesti egyetem hírneves néprajztanárának mun
kája tüneményes gyorsasággal elfogyott a könyvpiacon. Nemcsak a szerző 
személye, magyaros gondolatvilága az oka ennek, hanem az is hála Istennek, 
hogy a nagyközönség gondolatvilága is átalakult. Hatalmas művelődési anyag 
tárul elénk szerzőnk munkájában olyan megvilágításban, amire eddig nem 
igen volt példa a magyar irodalomban. Annál erősebb az írás szava, mert egy 
tősgyökeres magyar írja, aki nem magyarkodik, nem keresi a feltűnést. Sőt, 
sohasem állítja előtérbe önmagát, a saját érdemes és értékes munkásságát, 
hanem csak a nemzeti értéket és a magyar nép érdekeit.

Munkájának egyes részeit : a magyar nyelv, a népi és népies irodalom, a 
népszokás, a népzene, a népi tánc, a népviselet, a magyar népi földművelés, 
a főváros és a néphagyomány stb. szinte kőbe lehetne vésni, s odatenni minden 
népnevelő és oktató asztalára, mért olyan súlyos igazságokat mondanak.

Nem áll meg az egyszerű igehirdetésnél, hanem mindjárt gyakorlati 
tanácsokat is ad, mint lehetne megvalósítani a hirdetett eszméket a katona
tiszt-, jegyző-, pap-, tanító- és tanárképzésben, az egyetemeken és a közép
iskolákban, a leventék és a cserkészek között.
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Sok helyen megbolygatja a mi hagyományos és megszokott elgondolá
sainkat : a Táj- és Népkutató Intézet, a Magyarságtudományi Intézet, a Nép
rajzi Múzeum, az Akadémia, a szabadtéri múzeumra vonatkozólag, de be
látjuk, hogy egy nyugodt, bölcs, népét szerető ember megnyilatkozásai tárul
nak elénk.

Vállaljuk-e a magyar sorsközösséget? Ha igen, akkor vállalnunk kell a 
szenvedéseket is zúgolódás nélkül. Nincs helye az elpártolásnak, disszimiláció- 
nak. Igazat adunk, sajnos, korán elköltözött nagy tudósunknak : A magyarság 

j nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. A magyar lélek diadala érdekében 
minden magyar nevelőnek ismernie kell ezt a munkát.

Budapest. Horváth Károly dr.
Szemes Gábor : A líceum cjyakorlatias irányú működésének célja, módja 

és eszközei. Különlenyomat a Magyar Tanítóképző 1940 január-februári szá
mából. Budapest, 1940. 8° 24 1.

Szemes Gábor kartársunk sokoldalú munkása a pedagógiai irodalomnak. 
Munkaterülete a népiskolától felfelé a tanítóképző akadémiáig. Be akarja 
mutatni az érdeklődőknek a gyakorlati irányú középiskolákat, elsősorban a 
líceumokat. Célja ideális : a nemzeti gondolat diadala, a nemzeti műveltséget 
nyújtó nemzetnevelés hiánytalan megvalósítása. Csak a magyar föld, a magyar 
lélek, a magyar test életfeltételei érdekelnek bennünket ezen a téren, vagyis a 
népünk jellemét és országunk helyzetét szem előtt tartó nemzetnevelés.

' A nemzet vezetőit elsősorban a gimnázium neveli, ezt senki sem fogja
elvitatni, hiszen a gimnázium „tudós iskola“ . Ámde az országnak vasutasokra, 
postásokra, jegyzőkre, telekkönyvvezetőkre, adótisztekre, számvevőségi tiszt
viselőkre, főleg pedig tanítókra és nevelőkre is szüksége van. Ezeket meg a 
líceum oktatja és neveli főleg. Ma már azt is tanítani kell, mint bánjanak a 
hivatalokban az ügyes-bajos dolgaik után járó emberekkel, az ú. n. ügyfelekkel. 
Ezeket nem szabad „idegen“ emberként kezelni, hanem magyar testvérként 
szeretettel útbaigazítani.

, A gyakorlati irányú középiskolák vannak hivatva szolgálni a legegyszerűbb
munka, a legdurvább, legalantosabb szolgálat megbecsültetését is. Meg kell 
értetnünk tanítványainkkal, hogy a belső erő és alkotás örömét az élet gyakor
lati irányú kérdéseinek a munkálásában is megtalálhatjuk. Égessük bele a 
lelkekbe, hogy nemcsak tudományos pályán mutathatja meg a nemzeti géniusz 
a maga nagyságát, hanem földünk, iparunk és kereskedelmünk is várja a 

H magyar tehetségeket.

( Bármilyen iskolában dolgozunk, csak egy eszme, a magyarság, a magyar 
nép boldogulásának eszméje hevíthet bennünket. Ebből a szemszögből igen 

■  sok értékes indítást kapunk szerzőnk világos okfejtéseiből.
Budapest. Horváth Károly dr.
Rezessy Zoltán : „A Harmadik Birodalom Kullúrképe.44 166 1.
Meglehetős bizalmatlansággal kezdtem olvasni e könyvet címe és zsúfolt, 

rendszertelen tartalomjegyzéke szerint ítélve. (Hiába, oly sok rossz cikket és 
könyvet olvasott már a jámbor szemlélődő e tárgykörből, annyi hamis és 
hangzatos maximát, világmegváltó éretlen „böleseséget“ , hogy igazán nem 
lehet szegénytől rossz néven venni, ha borsózik a háta egy-egy ily tárgyú új 
könyvnek már a megpillantásától is.) Szerző munkájában azonban — talán 
azért is, mert igen sok rosszra voltam elkészülve —■ kellemesen csalódtam. 
Nem lelkesedik a nácizmusért, de szociális jóhiszeműségét elismeri. Általában 
kellő tárgyilagossággal foglalkozik a szerző a kényes kérdésekkel is. Kár, 
hogy könyve statisztikus jellegű, amely igénynek már terjedelme, illetve a 
túlnagy feladat miatt sem képes hiánytalanul megfelelni : pl. a világnézeti 
tudományok új helyzetét öt oldalon, a neveléstudományét egy oldalon, a 
jogtudományét pedig két oldalon elintézi. (Berlinben megismertem egy fiatal 
magyar jogtudóst, aki állami ösztöndíjjal évek óta tanulmányozza a Harmadik 
Birodalom jogi helyzetét.) Gazdagabb intuícióval és invencióval s föltétlenül 
szűkítve a tárgykört, pl. mondjuk az egyházak helyzetének ismertetésére, 
amely szűkebb tárgykör megengedte volna, hogy a teljesség igényével lépjen
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fel szerző, hiányt pótló munkát végezhetett volna. így, sajnos, legtöbb kérdés
nél csupán a közismert dolgok ismétléséig jut el. Amit azonban az egyházak s 
általában a keresztyénség új németországi helyzetéről ír, azon valóban látszik 
a buzgó utánjárás és előtanulmány. Itt érdekes és nem egyszer új adatot is 
találhat az olvasó. E miatt nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom szerző könyvét 
mindazoknak, akik a mai német egyházi állapotok iránt érdeklődnek, azzal a 
megjegyzéssel, hogy e mű megjelenése s még inkább megírása, illetve szerző 
e tárgyú tanulmányozása óta ép]) egyházi vonatkozásban jelentős változások 
történtek.

Budapest. Dr. Földes-Papp Károly.
Boldizsár Iván : A (pizduii parasztok országa. Franlin-Társulat kiadása. 

64 1. Ära 44 fillér.
Elsősorban az árát emeljük ki. Ilyen csekélységért ilyen okos és jó könyvet 

adni, köszönet illeti a kiadót. A másik ok nekünk szól, protestánsoknak. Hogy 
Dánia ma gazdag ország, pedig parasztország a magyar fogalmak szerint, 
azt Grundtvig Miklósnak és Kőid Ghristiánnak, két egyszerű, de ihletett lelkű 
evangélikus papnak köszönhetik.

Könyvünk Grundtvigot a dánok Széchenyijének állítja be. De több volt 
annál, mert biztosan látta a maga elé tűzött célt, az úttól nem rettent meg, 
pedig óriási akadályokat gördítettek eléje. De egyszerű családból származván, 
nem fájt a mellőzés, a mások előtérbe jutása, ő csak népén akart segíteni. 
Általános műveltséget, általános tudást akart adni népének elsősorban, és erre 
építette azután a szakműveltséget. Az északi államok protestánsok, főleg 
evangélikusok. Mai jómódjukat, kultúrájukat elsősorban Grundtvig eszméinek 
és iskoláinak köszönhetik. Hozzánk is eljutott a mag a nagy tárcsái Tessedik 
Sámuel evangélikus népfőiskolában. Adja a Mindenható, hogy a kis mustármag 
terebélyes fává növekedjék nálunk is.

Budapest. Horváth Károly.
Ich lerne deutsch. I. rész. Német szemléltető, hangoztató, helyesírási 

munkanapló. írta : Felföldi János. Sopron, 1940. Kapható minden könyv- 
kereskedésben. Ara 80 fillér.

Felföldi János soproni áll. polg. fiúiskolái igazgató oly munkával aján
dékozott meg bennünket, aminőt mindezideig nélkülöztünk. Mindannyian 
tudjuk, mennyire fontos az idegen nyelv helyes kiejtésének gyakorlása. Ezt 
a célt akarja a könyv szolgálni, mégpedig különös gonddal. A tanuló e könyv 
alapján a kiejtésbeli nehézségeket játszva fogja leküzdeni, e mellett a könyv 
gyakorlati réven nagy szókincs birtokába is fog jutni. A szerző nemcsak 
elméleti, hanem gyakorlari pedagógus, s 39 évi tapasztalat eredményeit szűrte 
le könyvében. Célja, hogy a tanuló fokozatos, a lélek kibontakozásának meg
felelő munkával sajátítsa el a német nyelvet, szemléleti képekből kiindulva 
szavakból, majd mondatokból fejti ki a szerző a begyakorlandó hangot, érzé
keltetve a hangtani sajátságokat. A hasonló hangokat megfelelően csoporto
sítja. A rajzok színesek és sikerültek. A főnevek nemét piros (hímnemű), fehér 
(nőnemű) és zöld színű (semlegesnemű) tárgyképekkel érzékelteti. A tanulás 
közben előforduló szójegyzéket a könyv végén abc-sorrendben csoportosítja 
szerző. A könyv első része egy sorozatnak, melynek folytatólagos része a nyelvi 
anyagot fogja hasonló módszerrel feldolgozni. Minden fokozatú iskola taní
tója és tanárának segédkönyvül való használatra őszinte melegséggel ajánljuk 
szíves figyelmébe.

Sopron. Ttíllyai István.

E G Y H Á Z I  ÉS ISK O L A I H ÍREK .
'V o", — ----  -------  — -------< Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége felhívja evangélikus 

miietekben működő tagjait, hogy a gyermekeik részére létesített nevel
tetési alapból segély iránti kérvényeiket június hó 15-ig küldjék be az ügy
vivő alelnökhöz (dr. Bánkúti Dezső, IV., Deák-tér 4. sz.). Segélyt nyerhetnek



egyetemet és főiskolát látogató tanárgyermekek ; kétszeres összegben része
sülnek a Luther Otthon és Teológus Otthon tagjai, s előnyben részesítjük a 
lelkészi és tanári pályára készülőket. Az igénylési űrlap adatain kívül az 
előző évi tanulmányi eredményt is igazolni kell. Nem kaphat segélyt az, aki, 
vagy akinek iskolája az egyesülettel szemben hátralékos, vagy aki kérvényét 
június 15-e után terjeszti be. -— A felhívás másutt nem jelenik meg, így rá 
az illetékesek figyelmét nyomatékosan felhívjuk.

Az Evangélikus Tanáregyesületbe új tagok léptek be, és pedig a vissza
csatolt területek evangélikus iskoláiból dr. Kárpáti Ede igazgató, Czékus 
Tamás, Durkó Erzsébet tanárok a rozsnvói ev. keresk. középiskolából, 
Gréscho Gizella igazgató, _FüIeky Mária, híikodémusz József, Pósch Eszter, 
Szabó Mihály tanárok a rozsnyói ev. koedukált polg. iskolából. Rajtuk kívül 
beléptek dr. Alföldi András, dr. Gombocz Endre, dr. Mályusz Elemér, dr. 
Mauritz Béla, dr. Moravcsik Gyula, dr. Thienemann Tivadar, dr. Zimmer
mann Ágoston egyetemi tartárok, dr. "Vácz Elemér vármegyei főlevéltáros, 
dr. Laurentzy Vilmos keresk. akad. igazgató, Kengyel Miklós kaposvári, 
dr. Mahr Károly budapesti Madách-gimn., Mentz János szekszárdi, dr. Simon 
László hatvani, Vizsolyi Gyula budapesti áll. ginin. igazgatók, Brebovszky 
Emil, Fáy Károly, Irányi István, dr. Szenlirmay Imréné budapesti áll., 
Vasskó Béla budapesti községi gimn., Lemle Rezső egri és Rónay Kálmán 
gyöngyösi áll. gimn. tanárok. Tanáregyesületünknek e belépett új tagok 
nagy értéket jelentenek, s Szemlénk is számít szíves közréműködésükrc.

A budapesti evangélikus fiúgiinnáziuin internátusa 1940—41. évi tanévre 
protestáns szülők fiai testi és szellemi gondozását elvállalja. A fiúk tanulás 
és fegyelem szempontjából állandó tanári ellenőrzés alatt állanak. Közelebbi 
felvilágosítást az Igazgatóság VII. kér., Damjanich-u. 28/b) nyújt.

A VKM rendelete alapján a középiskolákban megalakítandók a Madár- 
(állat-tennészet)aéde/mi egyesületek. Hogy ezeket az úgy gazdasági, mint 
esztétikai és erkölcsi, nevelési célokat is szolgáló, alapszabályok nélkül működő 
ifjúsági egyesületeket hogyan kell szervezni, és vezetni, arról részletesen tájé
koztat a Protestáns Tanügyi Szemle 1938. évi 2. száma. Evvel kapcsolatban 
az élő Természet legvonzóbb teremtményeit, a madárvilágot a tanár és az 
ifjúság a legkönnyebben megismeri és megszereti. Nagy Jenő: Az erdő 
madárvilága c. 65 színesképpel ellátott könyvéből, amely közvetlen a szer
zőtől kedvezményes áron (3'— P) a 15,955. sz. csekklapon is megrendelhető 
a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesülettől, Debrecen. 10 drb után egy 
ingyen jár.

Szünidei továbbképző testnevelési tanfolyam a gimnáziumi testnevelési 
tanárok és tanárnők részére. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr engedé
lyével a Testnevelési I^őiskola folyó évi' július Ivó 1-töl 20-ig a gimnáziumi 
testnevelési tanárok és tanárnők részére továbbképző tanfolyamot rendez, 
amelyen az iskolai testnevelés körében kívánunk továbbképzést nyújtani és 
az új:kori gimnasztikái gyakorlatokat, ritmikus és zenés tornát, nemzeti és 
néptáncokat, kosárlabdajátékot stb. ismertetni. Tekintettel arra, miszerint 
a Kultuszminiszter úr a rendkívüli tárgyak tanításának március hóban meg
jelent szabályozásakor a javító tornát is felvette ezen tárgyak közé, a javító 
torna tanításához szükséges ismeretek körében is részleíes továbbképzést 
kívánunk biztosítani. A gyakorlati órák kiegészítéséül elméleti előadásokat 
is tartunk, amelynek keretében a korszerű testnevelési törekvéseket fogjuk 
megvilágítani. A résztvevők az elméleti előadásokat közösen hallgatják, míg 
a gyakorlati tanítás nemenként külön-külön csoportban történik. A tanfolyam 
díja —- a tanfolyamon való részvételt igazoló bizonyítvánnyal együtt — 25 P, 
amely a tanfo’yam megkezdésekor fizetendő. A résztvevők a tanfolyam tar
tama alatt a főiskola internátusában 50 P lefizetése ellenében kedvezményes 
elszállásolást és ellátást (naponta háromszori étkezés) élvezhetnek. A tan
folyamon részlvenni óhajtók legkésőbb folyó évi június hó 20-ig jelentkezze
nek a főiskola igazgatóságánál (Budapest, !., Győri-út 13) annak feltünteté
sével, hogy lakás és ellátás kedvezményre igényt tartanak-e? Budapest, 1940 
április hó. A főiskola igazgatósága.



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1939. szep
tember 16-tól 1940 április 15-ig a következő összegek érkeztek. 
Tagdíj 1937-re : Vértesi Jolán 4-20 P, Raskó Kálmán 4 P, Revuczky 
Vilmos 4 P, Szabolcs Károly 4 P. 1938-ra: Visnya Aladár dr. 4 P, 
Vértesi Jolán 4 20 P, Revuczky Kálmán 4 P, Szabolcs Károly 4 P, 
Lehoczky Egyed 4 P. 1939-re : Kovács Jenő 4 P, Leitner József 4 P, 
Németh Sámuel 4 P, Ruhmann Jenő dr. 4 P, Spanner Géza 4 P, 
Szabó József 4 P, Szabó Kálmán 4 P, Téby Mihály 4 P, Bácskay 
János 4 P, Krémusz Róbert 4 P, Merész Károly 4 P, Benkő László dr.
4 P, Pröhle Jenő 4 P, Csaba József 4 P, Oravecz Lajos 4 P, Revuczky 
Vilmos 4 P, Czirbusz Endre dr. 4 P, Haberehrn Gusztáv 4 P, Jancsik 
Mihály 4 P, Nagy Imre 4 P, Nyiry Sándor 4 P, Reuss Pál dr. 4 P, 
Stibrányi Gyula 4 P, Varga Ferenc dr. 4 P, Zalán Frigyes 4 P, Csiz
madia György 4 P, Guoth Kálmán dr. 4 P, Kühn Ernő 4 P, Richly ^ 
Emil 4 P, Gyóni Mátyás 4 P, Várallyay János 4 P, Szabolcs Károly 
4 P, Sólyom Jenő dr. 4 P, Bruckner Géza dr. 4 P, Hacker Ervin dr.
4 P, Szontagh Vilmos dr. 4 P, Zsedényi Béla dr. 4 P, Kolofont Erzsé
bet 4 P, Kesmérszky Hermin 4 P, Szíj Ilona 4 P. 19i0-re : Levius 
Ernőné 4 P, dr. Bánki Lászlóné 4 P, Bánkúti Dezső dr. 4 P, Bérezés 
Ilona 4 P, dr. Dömötör Miklósné 4 P, Filarszky Erzsébet 4 P, Glock 
Klára 4 P, Gyáros Erzsébet 4 P, György Aranka dr. 4 P, Jablo- 
nowsky Piroska 4 P, Jeszenszky Ilona 4 P, Kapi-Králik Jenő 4 P, 
Káply Elemér 4 P, Kozma Gabriella 4 P, Kring Miklós dr. 4 P, 
Láng Margit dr. 4 P, Lovas Sarolta 4 P, Margitay-Becht Magda 4 P, 
dr. Raisz Endréné 4 P, Ruttkay-Miklián Gyula 4 P, Siftán Kamilla dr.
4 P, Steinert Katalin dr. 4 P, Telessy Dalma 4 P, dr. Veress Lászlóné 
4 P, Zelenka Margit dr. 4 P, Bohár Gabriella 4 P, Czekus Kálmán 
4 P, Barcsai Károly 4 P, Nádor Jenő 4 P, Revuczky Vilmos 4 P, 
Gergely Ida 4-20 P, Várallyay Jánosné 4 P, Losonczi Zoltán dr. 4 P, 
Irányi István 4 P, Simon László 4 P , Lemmle Rezső 4 P, Máhr 
Károly dr. 4 P, Lipter M. Éva 4 P. 1941-re: Nádor Jenő 4 P.

Tanulók utáni járulékok. 1938—39-re : Soproni fiúgimn., pótlólag 
2-40 P. Soproni tanítóképző 48 P. 1939—40-re: Soproni gimn. 
122 P. Aszódi fiúgimn. 121 •60 P. Orosházi fiúgimn. 84 P. Nyíregyházi 
fiúgimn. 152 P.

Budapest, 1940 április 16.
Kilczer Gyula, 

pénztáros.

Debrecen >z. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata 1940-1314



■ 52129
XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1940. ÉVI JÜNIUS HÓ

II l*r ölest <ír> &
llonoour/q.

Szemle/
A Z  ORSZÁGOS R E F O R M Á T U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  ÉS A Z  ORSZÁGOS 

E V A N G É LIK U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  H IV A T A L O S  K Ö ZLÖ N Y E

F Ő S Z E R K E S Z T Ő  I 

Dr. B Á N R É T I  D E Z S Ő
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő I  

Dr. K U N  S Á N R O R

-»
m

i

T A R T A L O M :

Dr. Szigcthy Lajos. Dr. Bánkúti Dezső...............................141
Keret és tartalom. Szathmáry Lajos.....................................142
Az egyházak és gazdasági iskolák. Dr. Horváth Károly. 148

m Megjegyzések.

DEB RÉCÉN—BUDAPEST 
KIADÓHIVATAL:  DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Külföldi lapszemle.
Hazai irodalom.
Egyházi és iskolai hírek.



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G JA I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc. , "

"Vy Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső, d r.'ll. Gaudy László,
1 'dr. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos.

M E G JE LE N IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D í j  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE 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 
(Budapest, IV ., 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 fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányitandók.

AZ E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a Nevelési 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 elmére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági dij.

A PR O TE STÁ N S T A N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
------------------ ------------—

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő protestáns szellemű középiskolai tan
könyvek sorozatában az 1940—41. tanévre a következő tankönyvek jelen
nek meg :

1. Jékely—Vájt hő: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok és 
leánygimnáziumok VI. osztálya számára.

2. Jánossy—Varga: Világtörténet a középiskolák VI. osztálya számára.
3. Kun—Törös: Szemelvények Vergilius Aeneiséből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
4. Kun—Törös: Szemelvények Cicero műveiből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim

náziumok VI. oszt. számára.
6. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok

I —II—III. oszt. számára.
7. Dr. Szondy György: Természetrajz a gimnáziumok és leánygimná

ziumok I —II. oszt. számára.
8. Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 

V. és VI. oszt. számára.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület új tagjai: Lavotha Ödön Szek- 

szárd, áll. gimn., Ballai Mihály, Enessey László, Kazár József, Molnár Endre, 
Szíjas Pál, Zoltai István Orosháza, ev. gimn., Gasztonyi József, dr. Weidlein 
János, Pálos György Szarvas, ev. gimn., Barcsai Tibor, Zádor Tibor, Taisz 
Iván, Lajos Árpád, Remete Márton Miskolc, ev. tanítóképző, Mechle József 
Sopron, ev. tanítóképző, Medveczky Júlia Szarvas, ev. tanítóképző, Kozlay 
Kálmán Rimaszombat, prot. gimn.



1

Nagy gyásza van az evangélikus tanárságnak: Dr. Szigethy 
Lajos halt meg május 9-én Budapesten 77 éves korában. Elborult 
elmével élte utolsó heteit, megváltás volt számára a halál, mégis el
szorul szívünk, mikor a nagy veszteséget mérlegeljük.

Az Evangélikus Tanáregyesület alapításánál ott volt már, 
a világháború után 1934-ig elnöke volt, s e nehéz időkben alkotások
kal tette nevét áldottá, s testvéri együttműködést fejtett ki a refor
mátus testvérekkel. Az ő kezdeményezésére létesítette az evangélikus 
egyházegyetem az evangélikus tanárok neveltetési alapját, a Protes
táns Tanügyi Szemle anyagi alapját is az ő elgondolása biztosította. 
Ezenkívül is mindig arra törekedett, hogy tanártársai nehéz anyagi 
helyzetén könnyítsen, s az evangélikus ifjúságot küzdelmes életében 
támogassa ; alapítványokat létesített, melyek sok könnyet töröltek.

Az áldozatos lelket az evangélikus lelkészi szülői házból hozta 
magával. Űjmalomsokon, Győr vármegyében született, a soproni 
evangélikus líceumban tanult, majd lelkészi oklevelet is szerzett. 
Az eperjesi ősi kollégiumban kezdte tanári működését, s onnan jött 
1897-ben a budapesti gimnáziumhoz tanárnak. 1920-ban Raffay 
Sándor püspök megbízásából a Veres Pálné-továbbképző szervezésé
ben volt tevékeny, s egy évig igazgatója is volt, de azután is meg
maradt tíz éven át óraadó tanára, s második otthona lett ez az iskola. 
A történelem tanulságait csepegtette a tanulók szívébe, hazafias 
és vallásos lelket oltott beléjük : nagy nevelő volt s áldott jó lélek. 
Méltó segítőtársa volt ebben nemeslelkű hitvese, Brósz Erzsébet. 
Az ő halála óta, közel egy évtizede egyedül érezte magát itt e földi 
létben, s csak a természetben talált vigasztalást. De mikor két év óta 
már nem járhatta a szép hegyeket úgy, mint azelőtt, lassanként 
visszahúzódott, s olvasmányaiban talált társaságot. Mikor végül már 
nem is olvashatott, akkor a csendes elmúlás fájdalma töltötte el 
érzékeny lelkét.

Mint író örök emléket állított magának a Luther lelke c. három- 
kötetes egyházépítő müvével, mely mindenkinek forrásműve lehet, 
ki egyházunk belső életébe bepillantást óhajt. Idős korban azonban 
költői lelke is megnyilatkozott: versköteteket adott ki, fordított, 
s mindezzel látható alkotásokat is létesített. Művei jövedelméből 
létesült a fasori gimnázium hősi emléktáblája, ugyanott Bőhm Károly 
emléke. Öröklakás alapítványt tett a budapesti evangélikus iskolák

Dr. Dánkúti Dezső: Dr. Szigethíj Lajos.

Dr. Szigethy Lajos.
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tanárainak gyermekei részére, s jutalomkönyv-alapítványt a Szép 
művelésében kiváló növendékek jutalmazására, egyetemes alapít
ványt lelkészgyermekek nevelésére.

Nem volt gazdag ember, de gazdaggá tette őt lelke, mely arra 
bírta, hogy önmagától mindent megvonjon csak azért, hogy mások
kal jót tehessen.

Végső akaratából az egyházegyetem temettette el a Farkasréti
temetőben hitvese mellé. Raffay Sándor püspök végezte a szertartást, 
a sírnál pedig Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, s ott mondott neki 
istenhozzádot az evangélikus tanárság nevében dr. Bánkuti Dezső. 
Nem engedte azt sem a puritán férfi, hogy sírját a kegyelet virágaival 
borítsák el, az erre szánt összegeket is alapítványai gyarapítására 
kérte.

Nagy ember szállt vele sírba, de emlékét megőrzi nemcsak az 
alapítványokat élvezők hálája, hanem az egész evangélikus tanári 
világ, melynek tündöklő példaképe és vezére volt.

Dr. Bánkuti Dezső.

Keret és tartalom.
Református középiskoláink szervezeti ügyeinek kérdései az új 

Rendtartás próbaidejű érvénye alatt és az igazgatótanácsok ügy
körének újabb szabályozása előtt átmeneti állapotban vannak. Ez 
az idő tehát rendkívül alkalmas arra, hogy a végérvényes paragra
fusok leszögezése előtt saját tanári testületeink szűkebbkörű nyil
vánossága előtt megvitassuk azokat az alapelveket, amelyeknek 
irányító szerepe a mi tanügyünknek létalapját képezi.

Nyilvánvaló, hogy a református középiskola csakis olyan szer
vezetű lehet, hogy annak keretében a sajátosan református célokat 
szolgáló nevelés szellemi tartalma és az intézmény struktúrája kellő 
összhangban álljon. Az első probléma már itt felötlik : Hát van e 
téren kívánnivalója a református középiskolának? Hát nem felelnek 
meg a külső keretek a belső tartalomnak?

Ha összevetjük egymással az egyház által kitűzött célt és a 
jelenleg rendelkezésünkre álló kereteket, azonnal kitűnik, hogy a 
helyzet korántsem megnyugtató. Az egyház ugyanis azzal a cél
kitűzéssel tartja fenn a református középiskolákat, hogy bennük 
református lelki felépítésű közép-és felsőosztály nevelődjék, e nevelő 
munka keretéül azonban nagyrészt az állami sablonokat jelöli meg, 
itt-ott a lényeget alig érintő módosításokkal. A református cél és 
az adott munkakeretek lehetőségeiben tehát ellentmondás van. Ennek 
az ellentmondásnak a feloldása az adott keretekben dolgozó tanárra 
vár. A tanárra hárul tehát az a hálátlan feladat, hogy a nem refor
mátus célú, szervezetű és módszerű kereteket, a nem református 
szellemű külső ellenőrzés szempontjainak sokszor erősen irányító 
jellegű befolyása ellenére is református nevelői tartalommal töltse ki.
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Nagyon jól tudjuk, hogy az egyházi célnak és a feléje haladásra 
hivatalból megjelölt útnak az antinómiája egyházaink kényszerhely
zetéből folyik, amennyiben anyagi helyzetük következtében állam
segélyeket kénytelenek igénybevenni, ennek pedig alkalmazkodás 
az ára. Ez az ár azonban méltánytalanul nagy, mert céljaink és 
alapelveink fokozatos feladását kívánja meg. A megalkuvás lélek- 
őrlő súlya pedig elsősorban a tanítást végző tanárra nehezedik, 
akinek a református nevelésügy reáeső munkarészletét a belső ellent
mondások óránként nehezedő zavarában kell végeznie. S minél 
lelkiismeretesebb ez a tanár, ez a nevelői kettős-élet, annál súlyosabb 
lelki válságok felé sodorja. Egyházunk vezető fórumai ássák ugyan 
a sáncokat a hátsó védelmi vonalakban, amelyek felé mind jobban 
s jobban visszavonulni kényszerülünk sajátos céljainkat illetőleg, 
a gregárius tanár azonban a tűzvonalban vagy belefásul a folytonos 
visszavonulásba, s munkája mindinkább csak az utasítások végre
hajtásává szürkül, vagy pedig megkísérli a személyes guerilla-harcot 
a még birtokban lévő állásokért, s magárahagyatottságában felőr
lődik. Nos, e morzsolódó kisebbség nevében tesszük fel a szívszoron
gató kérdést : Mit óhajt lenni az egyház a református középiskola refor
mátus életkereteinek érdekében ?

*

Legyen szabad a következőkben előadnom azokat a gondola
tokat, amelyekben összefoglalva látom az egyház tennivalóit a sző- 
nyegenforgó ügyben. Tudom, hogy egyházunk iskolapolitikájában 
ma az adott körülmények között járható egyetlen utat járja, bár 
egyelőre védekező fronton, de hiszem, hogy a minél szélesebb auto
nómiáért folytatott küzdelme egyszer sikerrel fog járni. E hit nélkül 
nem volna érdemes iskolapolitikát folytatni, e hitben azonban 
készülnünk kell arra a jövendőre, mely reménykedéseinknek vágy
álma, önmagunk lényegének szabad kifejthetésére az egyetlen tér 
és lehetőség.

Teendőinket tehát erre a jövendőre tekintve előre is megfogal
mazhatjuk. S kívánatosnak látjuk, hogy e programmpontokat, amint 
azok kivitelére lehetőség kínálkozik, s amily mértékben csak lehet
séges, hajtsa is végre az egyház.

A legelső kívánság az, hogy állapítsa meg az egyház a reformá
tus középiskola részére szavakbafoglaltan is azokat a sajátos elve
ket, amelyek a református lélek működésében jellegzetesen érvénye
sülnek, tehát azt sajátosan jellemzik, s ezeknek megállapítása után 
léptessen életbe egy ezekre az elvekre felépült Református Közép
iskolai Tantervet, mely a kultúra értékeinek olyan szellemű tár
háza, hogy annak ismeretvilága a tanulók kialakítandó református 
elvi magatartásának ismereti alapját képezhesse.

Készíttesse el továbbá az egyház a református tantervi Utasí
tásokat, amelyeket mi szívesebben neveznénk Református Tanítási 
Módszer-nek. (Az utasítás szót ugyanis református magatartásunk
ból kifolyólag nem szívesen használjuk.) Foglalja e módszer magá-

í*
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ban mindazt a pedagógikumot, amit a református tanár a munká
jában felhasználhat.

Végül pedig szerkesztessen az egyház egy református elvi 
alapokra épülő Református Középiskolai Rendtartást, mely a refor
mátus középiskola szervezetét tartalmazza, de oly rugalmasan, hogy 
az egyes középiskolák helyi viszonyait mindig figyelembe véve is 
használható legyen.

E Református Középiskolai Hármaskönyv megszerkesztése és 
érvénybeléptetése már régóta pium desideriuma nevelésügyünknek. 
Középiskoláink református szempontból látott mai színtelensége 
azonban a holnap számára minél sürgősebb követelménnyé teszi. 
Hiszen ma már középiskoláinkban a református szellem igen sokszor 
csak a hittankönyvek szövegében és esetleg a történeti tárgyaknak 
bizonyos protestáns érdekű beállításában nyilvánul meg. Oktatás
ügyünk szervezetében azonban, egyes iskoláink életstílusában, a 
nevelés gyakorlati eljárásaiban hovatovább szinte csak a mind 
hierarchikusabban katolikussá színeződő állami séma érvényesül. 
Éppen ezért a nagy szellemi és anyagi energiafogyasztással fenn
tartott református középiskolának önnönmagában, szervezetében, 
életében is fel kell mutatnia a református életelvek érvényét, hogy 
életformáló erők áradhassanak belőle.

*
A Hármaskönyv létrejövetelének érdekében bennünket elsősor

ban azok a református ember alkatát és magatartását jellemző alapelvek 
érdekelhetnek, amelyek az egész tervezetnek az alapját képezik. 
A magam látása szerint a következőkben foglalnám össze őket:

1. A református ember számára Isten az alfa és az omega, Ő az 
egyetlen bizodalom, az egyetlen irányítás (Soli Deo Gloria).

2. A református ember előtt minden embertársa önmagával 
együtt gyarló felebarát, akiknek egyikére sem bízhatja magát, hanem 
velük közösségben kell keresnie személy szerint az Istent. (Indi
viduum a kollektivumban, ideális demokrácia.)

3. A református ember számára a földi élet a tökéletesedés 
folyamatának útja. (Semper reformari !)

Ha a fenti három alapelvben a református ember kifejezés 
helyére a nagyobb emberi egységet, pl. a tanári testületet, az egyhá
zat stb. helyettesítjük be, akkor a Református Középiskola Hármas
könyvének strukturális vázát is megláthatjuk bennük, mint alap- 
követelményt. így középiskoláink ügyeinek minden fóruma számára 
kötelező erejűek. Vizsgáljuk meg jelentőségüket egyenként !

ad 1. Az egyház, mint a legnagyobb látható református egység, 
a maga egészében, de részleteiben is arra törekedjék, hogy a maga 
csupán Istenhez kötött függetlenségét biztosítsa minden egyéb ki
indulópontú emberi intézménytől, tehát tanügyi apparátustól is. 
A történelem igazolja, hogy a református egyháznak és tanügynek 
különös kiváltsága az, hogy minél szabadabban fejtheti ki sajátos
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szellemét, emberileg minél függetlenebb, annál inkább szolgálhatja 
Isten ügyének keretein belül a nemzet érdekét is. Mi bátran vaíl- 
hatjuk, hogy a mi függetlenségünk és autonómiánk — mint minden, 
ami tényleg Isten ügyét szolgálja — a nemzetnek is közérdeke.

E  követelménynek különös hangsúlyt az ad, hogy tapaszta
lataink szerint a decentralizált állami tanügyi igazgatás a maga 
ellenőrző rendszerével a közvetítő, tehát alapelveinktől idegen emberi 
beavatkozás erősödését szolgálja, a szakfelügyeletek irányítást is 
jelentenek sokszor, s az ellenőrzés néha közös gyeplő alá szolgáló 
egységesítést. A külső ellenőrzés kívánságainak, bizony, sokszor 
feltétlen kiszolgálása egyéni színeinket halványítja, s lassú vízként 
mossa a partunkat. S mi lassanként kezdjük megszokni a nem ránk
szabott uniformist, az egységes füzetektől az egyedül üdvözítő mód
szerekig, s a hivatalosan még nem egységes tanmenetektől egészen a 
szabványosított imákig.

Azonban a Soli Deo elvének lassú elmosódása nemcsak az egyházon 
kivülesö tényezők felé való viszonyunkban észlelhető. Tanügyünk 
belső életében is egyre több jelenség mutatja tőlünk idegen elvek fer
tőzését. Egyre több nálunk is az egységesítő főhatósági rendelet, 
egyre nagyobb az igazgatói egykéz. Ügynevezett autonóm ható
ságaink, a presbitérium, a tanári testület, mindinkább csak meg
hallgatható, de inkább csak végrehajtó szervekké szürkülnek.

S ha a tengert a vízcseppben vizsgáljuk: az egyes iskolák belső 
életében is hódít az uniformis. A módszeres értekezletek határoza
tainak, az írásbeli dolgozatok kezelésének külsőségeitől a könyv- 
nélkül számonkérhető költemények kánonszerű jegyzékéig, a kö
szönés mozdulatainak előírásától az óravázlatokat átható egységes 
módszeres elvig : mind ezt igazolják. A tanári testületek határozatai 
túlnyomó százalékban egyszerű tudomásulvételekké fásulnak. — 
A diákság körében pl. az önképzőkörök ön-képző jellege mosódik 
elfele, a cserkészetből pedig a központi rendeletek és utasítások 
zuhataga öli ki a fiúk kezdeményező kedvét.

így szembenézve a tényekkel, könnyen belátható, hogy ez a 
rendszer nem a mienk, ha benne kényelmetlenkedünk is. Idegen, 
mert nem alulról épül felfelé, hanem felülről adják, mondhatnám 
hierarchikus alkatú, idegen, mert szabvány-pedagógia nyer benne 
teret, idegen, mert a mi történelemformálta, különböző színű refor
mátus középiskoláinkat szériapéldányokká szürkíti, s az egyéni 
adottságokkal megáldott református tanárt egyenszabású, adminiszt
ratív végrehajtó tanügyi közeggé fokozza le.

Mennyivel ránkszabottabb rendszer lenne az olyan, amelyikben 
a tanár munkájának az eredményességét, a bizalmatlanságot lehellő 
puszta ellenőrzés helyett, a legkülönbözőbb iskolákban végezhető 
látogatások lehetővétételével biztosítanák ! Mennyivel reformá- 
,tusabb dolog volna például, ha a tanárokat megosztályzás helyett 
azzal serkentenék lelkiismeretesebb munkára, hogy az igazgató 
bibliakörbe gyűjti őket ! A minden apró részletre kiterjedő központi
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utasítások helyett mennyivel hozzánk méltóbb volna a részleteknek 
-a pedagógiából vizsgát tett tanárokra való rábízása, az építő és 
nevelő bizalom !

Megengedjük, mert valószínűnek tartjuk, hogy a mai rendszer 
keserű tapasztalatokra épült. Valóban, az oklevél nem igazolja a 
harmincöt éven keresztül való színvonalon léteit, a hivatali eskü még 
nem orvosság az esetleges lelkiismereti lazasággal szemben, a gyakor
lat a nevelői belátás elmélyülése helyett esetleg fásultságba megy 
át. Azonban nem hihetjük, hogy e gyarlóságokon utasítások, ellen
őrzés és aprólékos rendelkezések segíthetnek. Csak a papiros szapo
rodik, az adminisztráció, de az égérutak megmaradnak. A gyarló 
és bűnös embernek csak az Istenhez-térés használ. A tanárnak is.

ad 2. A bizalomnak és az egyéniség tiszteletének ez az elve 
szoros kapcsolatban áll a reformáció másik nagy vívmányával, az 
Isten előtti egyenlőségre épülő ideális demokrácia eszméjével. A refor
mátus demokráciában minden ember, tehát a tanár is, és minden 
testület, tehát a tanári testületek, presbitériumok, egyházkerüle
tek is külön-külön kapcsolódnak felelősséggel az örökkévalóság 
értékrendszeréhez. A személyi és testületi felelősség hierarchikusan 
kiépített mai rendjében ugyanis egyenesen elvész az egyes fórumok 
felelőssége a felterjesztések barokk lépcsőfokozatain. A lelkiismeret 
minden fokon megnyugtatható a sorban következő forum terhére, 
míg végre valahányadik felső forum dönt, miközben elefántcsont
tornyából valószínűleg kevésbbé látja a véresen valóságos ténykörül
ményeket.

A második helyen említett református alapelvnek sokkal meg
felelőbb volna egy olyan berendezkedés, melyben az adott részlet- 
kérdés közelebbről látásának alapján, a hozzáértést feltételező biza
lomra építve, egyben az adminisztráció egyszerűsítése érdekében is 
megadja az egyház minden tanügyi fórumnak azt a jogot, hogy 
azokban az ügyekben, amelyekben a hozzáértés kötelessége, maga dönt
hessen. Hiszen, hogy alulról kezdjük, az az esküt tett tanár, aki 
magát mindig Isten színe előtt érzi, mert ilyetén magatartásáról az 
egyház biblia- és imaórákon történő lelki neveléssel állandóan gon
doskodik, feltétlenül helyesen fogja vezetni óráját, mert ébrentar- 
tott felelősségérzetéből folyó állandó önművelése és gyermekiélekre 
irányuló állandó figyelme erre képessé teszi. Munkájának eredmé
nyessége igazolja őt, mellyel az örökkévalóságnak tartozik, nem 
csak az írásos óraterv, amellyel az ellenőrzésnek adósa. Református 
rendszerben a tanmenetek felterjesztése sem szükséges, hiszen egy, 
az intézettől távol székelő ellenőrző úgysem tudja jobban megítélni 
a tanmenetek használhatóságát, mint maga a tanár, aki az adott 
körülmények és viszonyok között ésszel és lelkiismerettel dolgozik. 
Egy lelkiismerettel dolgozó tanári testület valószínűleg éppen olyan 
jól meg tudná ítélni, hogy egy magántanuló adott esetben felvehető-e, 
hiszen közelről látja és mérlegelheti a körülményeket, mint a fő
hatóság a messze távolból. Ugyanez áll pl. a tandíjszabályzatokra
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s egyebekre is. Összefoglalva az idevonatkozókat : Református rend
szerben érvényesíti az egyház a gyakorlatban is azt a reformációs 
örökségként reáhagyományozott elvet, hogy minél több intézményét 
és fórumát lehetőleg önmagában teszi felelőssé Isten előtt a saját 
munkájáért. így megvalósulna az ideális demokrácia elve is, amely
ben a szervek nem háríthatják a felelősséget mindig egy hatósággal 
feljebb, mert mindegyik szerv külön viszonyul az abszulutumhoz.

Ellenvetésként felhozhatná erre valaki, hogy e rendszer szét- 
forgácsolódást eredményezne. Könnyen belátható azonban, hogy ha 
minden egyes forum közvetlen az ősközponttal, Istennel áll élő lelki- 
ismereti kapcsolatba, kisebb a széthullás veszélye, mint ha csak a 
legfelső forum áll felelősségben Isten előtt, s a lejjebb egymás alá 
sorakozók a közvetlen felettesük jóváhagyása mögött megbújhatnak. 
Szilárdabb az a szervezet, amelyben minden szervnek külön közvet
len lelkiismereti kapcsolata van a központtal, mint az a fajta szer
vezet, melyben az alá- és fölérendelés révén többszörösen összetett 
a központi viszonylat. Az erők felét elemésztő adminisztráció is felére 
csökkenne.

A református szervezet kiépítése is alulról jöljelé történik. Közép
iskolát érintő kérdésekben nem csupán véleményt kér a fölöttes ható
ság a sejtektől, a tanári testületektől, hanem az alulról felfelé szürem- 
kedő, testületi tapasztalatokból táplálkozó javaslatok és indítvá
nyok adják meg a közérdekű határozatok alapját. De általában : 
minél kevesebb közérvényű határozat, rendelet, kánon. Szinte azt 
mondhatnám, elég a Szentírás. Lelkiismerettel működő szervezet
ben ez úgyis minden kérdésben eligazítást nyújt. A református közép
iskolák nem fölöttébb egységesek. A református középiskola a maga 
adott sajátos miliőjének ott éppen megfelelő intézménye. Az auto
nómia akkor nincs önmagával ellentétben, ha a saját keretén belül is 
elvként érvényesül. Igazán nagy, ősi református kollégiumainknak, 
sőt ezeken belül az igazán nagy tanári egyéniségeknek mindig az 
adta meg igazán református jellegét, hogy mindegyikük az adott
ságok és szükségletek más-más viszonyából összeszövődött egyéni 
struktúrája szerint viszonyult az egy Istenhez. Egy kis túlzással azt 
is mondhatnám, hogy tényleges református értéket jelentő közép
iskoláinknak csak az az egy a közös jellemzékük, hogy Istenhez való 
erős kapcsolatukon kívül nemigen van közös jellemzékük. Ezek 
ugyanis nem valamennyiük számára szerkesztett sablonra dolgoz
tak az ellenőrzés megkönnyítése végett, hanem ellenkezőleg : aki 
megismerni, értékelni és mértékelni akarta őket, annak fáradságot 
nem kímélve bele kellett helyezkednie az ő sajátos szellemükbe, mely 
más volt Debrecenben, más Patakon, más Pápán, más Enyeden.

ad 3. S éppen ez a sokszerűség, változatosság, a viszonyok 
szerint mássá- és mássáalakulás, egyéni fejlődésképesség, a szükség
hez képest történő módosulás, állandó belső változás, emberileg vett 
kötetlenség, ami a református kollégiumok igazi ereje vo lt: éppen ez 
felel meg a harmadik nagy református elvnek, a semper reformari
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elvének. Óvakodjunk a megkötődéstől, a megszikkadástól, a meg
csontosodástól. Rendezkedjünk be az örök változásra, állandó belső 
alakulásra. Minél több a betű és a papiros, annál jobban kötjük 
magunkat vele időt nem álló formákhoz. Minél kötetlenebb vagy 
emberi viszonylatban, minél kerekebb egész vagy önnönmagadban, 
annál jobban tudsz alkalmazkodni védekezésedben is a mindenkori 
viszonyokhoz.

De az állandó változásnak és alakulásnak ez az elve nemcsak 
időbelileg érvényes a mi világunkban, hanem térbelileg is, amikor is 
a változás már változatosságot jelent. Ha minden egyes közép
iskolánk más és más, és mindegyik ma is más, mint tegnap volt, és 
holnapra megint mássá alakul, akkor nemcsak hogy sajátos jellegünk
nek megfelelő tanrendszerben vagyunk, hanem azt is elmondhat
juk, hogy ez a helyzet nemcsak hogy nem nehézkessége tanügyünk
nek, hanem egyenesen erőssége. így ugyanis nem oly könnyű egy- 
nevezőre hozni intézményeinket azoknak, akiknek a mi szellemünk
től idegen szelleme a közösnevezőt látná célszerűbbnek. Az igazán 
református iskolákkal egyenként kell megbirkóznia minden külső 
hatalomnak, mert mindegyik más kulcsra jár.

Nagyon természetes, hogy ez a bizalomra és hitre épített, embe
rek helyett csak Istenbe fogódzó és örök változandóságra berende
zett református iskolaügy csak akkor állhat meg, ha és amennyiben 
olyan tanári testületeink vannak és lesznek, amelyekre a fenti alap
elvek szempontjából számítani lehet. Ez a feltétel teszi szükségessé 
annak a református tanárképzőintézetnek a felállítását, amelynek 
kohójából tényleg református hitű és életelvű tanárok kerülnek ki 
a középiskolák őrhelyeire.

Ezeknek a kérdéseknek a felvetését, megtárgyalását és megol
dását szoros összefüggésben érzem nemcsak tanügyünk, de egyházunk 
létalapjával is.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos.

A z egyházak és gazdasági iskolák.
Máskor mindig a jogokat szoktuk hangoztatni, most a köteles

ségteljesítés kényszerít, hogy megemlékezzem a magyar nép gazda
sági irányú neveléséről és oktatásáról. Azt is lehet erre mondani, 
hogy ez azután már állami feladat és nem a miénk. De a falun élő 
pap és tanító jobban össze van forrva a néppel, mint akármelyik 
állami közhivatalnok. Ki álljon a nép mellé, ki irányítsa, vezesse a 
falut, ha nem az egyház elsősorban? A nagybirtok képzett, tudós 
gazdatiszteket tart. A középbirtokos maga elvégzi a gazdasági aka
démiát, esetleg az egyetemet. De ott van a nép, az istenadta szegény 
nép, hova, merre is forduljon?!

A statisztika beszél ugyan 50— 100 holdas kisbirtokosról is, ezek 
azonban nem a parasztság kezében voltak és vannak egészükben,
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hanem a falusi intelligencia, nemes kisbirtokosok, jegyzők, falusi 
boltosok kezén. Az agrárlakosság többségének nem ezek, hanem az 
ú. n. „törpebirtokosok“ adják meg az igazi jellegét.

1895-ben 2.388,000 gazdaság közül egy holdon aluli — tehát nem is gaz 
daság — 562,000. Egy és öt hold közötti 716,000, tehát az összes gazdaságok 
53%-a ily törpegazdaság, mely a hazai külterjes művelés és a mezőgazda- 
sági ismeretek elhanyagolt volta miatt kulturális felemelkedésre éppen nem, 
legfeljebb a puszta életre ad napszámosmunka mellékes végzése mellett meg
élhetést.
5—10 hold közötti üzem............................................. 458,000 volt 1895-ben

10—20 hold közötti üzem............................................. 385,000 volt 1895-ben
20—25 hold közötti üzem............................................. 205,000 volt 1895-ben

Ezek még kisgazdaüzemek. A két legutolsó kategória, a törpebirtok
(1 holdon alul és 1—5 holdig) az akkor művelés alatti földnek csak 5'7%-át 
teszi ki, s ezen kellett az agrárlakosság több, mint a felének élnie.

Ez az élet ugyancsak nem lehetett magasfokú, mert még a 
Hóman—Szegfű VII. kötetében (359. 1.) is azt olvassuk, hogy : 
történeti fejlemény a kisbirtok külterjes megművelése, amelyen 
csak fokozott mezőgazdasági oktatással lehetett volna segíteni. 
„Erre azonban senki sem gondolt a régi „boldognak mondott“  béke
korszakban. Ha valahol, úgy itt keserűen megbosszulta magát 
Széchenyi nemzetnevelő programmjának végleges elejtése. Már 
1857-ben hangoztatják a kisbirtoknál : nincs trágya, s ez onnét van, 
hogy „kevés a marhánk, s e kevés is rosszul tartott, tavasz nyíltától 
a zúzmaráig ugaron, rossz legelőn, tarlókon, kukoricaszáron teng- 
leng, s ha istállóra szorul is, csak rosszul elrakott polyva, kukorica
szár, vagy szalma a főeledele“ .

A rosszul trágyázott földeken még faekével szántanak, csak 
3—4—5-magos termés kel ki. Közlegelő nincs, tagosítás nincs végre
hajtva, s a kisbirtokost még csak ezután kellene ránevelni, hogy a 
hármasnyomás, s vele a birtok egyharmadának ugarul hagyása 
helyett modern takarmánytermelésre és jobb állattenyésztésre tér
jen át!

A 70-es és 80-as években ugyanezek a panaszok : a tiszai gazda 
felületesen szánt, inkább csak kaparja a földet. Szinte kizárólag 
szemtermelést folytat, kevés dohány és kukorica mellett alig termel 
valami takarmányt, s így marhaállománya is rossz és kevés, azt még 
karácsonykor is legelőn, dohánykórón tartja. Télen még mindig 
nincs foglalkozása, s a valamivel mozgékonyabb dunántúli kisbirto
kos is legfeljebb ha magának vág tüzelőfát. Mellékfoglalkozása nincs, 
de nem is vállalkozik rá, megelégedvén kenyere, többé-kevésbbé 
zsíros-szalonnás eledele megszerzésével.

Városok környékén persze akkor is akad, mégpedig fokozott 
lehetőség pénzszerzésre a kisgazdaság termékeinek eladásával, a 
családtagok szolgálatba állításával, de annyit itt sem keres a volt 
jobbágy, hogy olvasás, művelődés útján a nemzet öntudatos rétegeibe
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emelkedjék. Sőt a gyáripar és kereskedés terjedésével a háziipar is 
visszafejlődik, a század végére a sok felvidéki árus ember (gyolcsos, 
kosaras árus) végkép eltűnik a sík vidékekről, s a parasztasszonyok 
is abbahagyják a saját ruha házi készítését a mind olcsóbban kap
ható „bécsi rongyért“ .

A viszonyok merev mozdulatlanságát bizonyítja Szekfű Gyula 
szerint, hogy az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, röviden 
OMGE egy kiadványa még 1907-ben is ugyanezt panaszolja, s „ok
szerű gazdálkodási rendszert ajánl“ , akárcsak Pethe Ferenc és társa 
száz év előtt:,,a kisbirtokos trágyázzon, mélyebben szántson, s miután 
minden földet búzatermelésre törtek fel és állandó legelőhiány van, 
át kell ’térni végre a haszonállattartásra, az istállózásra, az ehhez 
szükséges takarmánytermelésre, amihez az Alföld klímájában is 
megélő lucernát, bükkönyt, csalamádét, muhart ajánlja és sürgető- 
leg követeli legalább négyesforgónak behozását. Száz éven át nem 
tanulta meg tehát a magyar paraszt a nyugateurópai haladottabb 
mezőgazdasági módszereket. S hogy nem tanulta meg, ezért nem ő 
a hibás, hanem azon osztály, mely száz év alatt magának igényelte 
az állam kormányzása mellett az egész társadalom vezetését“ .

A pesti egyetem nagyhírű tanára szögezi ezt le, nem egy szürke 
újságíró, vagy falukutató. A magyar kultúrpolitika túlságosan sokat 
áldozott a magas műveltségért, de vajmi keveset követett el arra 
nézve, hogy emelje és pedig minél magasabbra a népmüveltség szín
vonalát. Egy nép műveltségének színvonalát ugyanis nem a leg- 
tanultabb emberek személyes műveltségének arány vonala adja, 
hanem az az általános magasság, ahova a nép legtöbb tagja elérkezett. 
Törvényhozásunk valamikor a falut csak végrehajtó hatalmi szerve
zetnek, a közigazgatási lánc utolsó szemének tekintette, és ennek 
megfelelő elbánásban részesítette. A városi munkásságot a kormány- 
hatalom tudtával és engedélyével szervezték, a falusi dolgozókkal 
senki sem törődött. Ma is gondoskodnak az ipari munkások gyerme
keiről családi pótlék juttatásával, ámde a falu ebből is kimaradt. 
Ezért olyan elhagyatott a falu. Ezért kell tömörülniük a falvakat 
vezető lelkészeknek és tanítóknak, tanároknak. De még azoknak is, 
akik faluról származtak el és orvosok, mérnökök, gazdatisztek, állat
orvosok, ügyvédek, közgazdák, állami, vagy akármilyen más köz
hivatalnokok lettek, de a gyökerük falusi gyökér, a magyar vidék 
talajába nőtt bele.

Ha mindenki elfeledkezik a faluról, aki onnét kiszakadt, de a 
falu emlőin nevelkedett fel, akkor nem csoda, hogy a nép is otthagyja 
a falut és bemenekül a városba, mihelyest csak teheti. Hát akkor ki 
fogja irányítani és vezetni a falut? !

Milyen legyen ez a szervezés? ! Végtelen sokféle. Ott vannak a 
gazdasági népiskolák, a téli gazdasági iskolák, a téli gazdasági tan
folyamok. Hogy melyik minisztérium fennhatósága : a földművelés 
avagy a közoktatási alá tartoznak-e, az a nép szempontjából teljesen 
közömbös, csak tanuljon, tudását növelje, és gazdasági erejét össze-
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tartsa, nem pedig szétforgácsolja. Szép példa erre a nemrégiben 
Toldáson (Fehér megye) kialakult szövetkezeti falu egy lelkes evan
gélikus pap buzgólkodása mellett.

Hányán felpanaszolják a falu bajait, de segíteni már elfelejte
nek, vagy tán nem is akarnak? ! Csak gazdasági iskolákban tanul
hatják meg a fiatalok a helyes gazdálkodás alapelveit és alapelemeit. 
Mennyi értékpazarlás folyik e nélkül ! Őstermelő ország vagyunk, 
és folytonosan baj van falun a zsírral, szalonnával, tejjel, tejföllel, 
yajjal stb. Hányán tudják azt, mennyi zsírra, tejre, tejtermékre 
van szüksége egy 3—4-tagú családnak? ! Eszükbe jut-e, hogy milyen 
rengeteg érték van a falusi asszonyok kezére bízva a háztartásuk 
keretén belül ? Pedig de sok intelligens és tanult emberünk meg
fordult Észak-Európában, és látta a holland, dán, svéd, norvég, 
finn stb. viszonyokat, ahol a föld nem osztja olyan bőven a termést, 
mint nálunk, mégis munkás, boldog és megelégedett emberek élnek. 
A hidegnek és nehézkesnek mondott északi műveltségnek nagy 
értéke ez, Grundwig Miklós és Kőid Christián dán evangélikus lelké
szek alapvető munkásságának az eredménye.

Természetesen mi is fejlődünk és haladunk, hiszen még 1895- 
ben 200,000 kg. tejárut hoztunk be, most pedig már kiszállítunk. 
De a széles tömegek polgári életszínvonala vajmi keveset emelkedett. 
Az ok : a megfelelő iskolázás hiánya. Az alsóbb magyar néprétegek 
csekély szellemi fölszereléssel, a műveltség valóban elemi fokán, 
minden öntudat híján tengették életüket. Pedig minél műveltebb a 
társadalom piramisának széles alapzata, annál szilárdabban áll a 
társadalom épülete, annál fokozottabb, okszerűbb és versenyképe
sebb a termelés, annál virágzóbb a jólét, s annál kevésbbé kell félni 
a tömegek forradalmi rázkódásaitól.

Nemcsak az elemi, hanem még a középiskolák sem vonhatják 
ki magukat a haladásból. Hiszen a modern világfelfogás, de a mai 
gazdasági élet fejlődése is megköveteli, hogy a realisztikus tanul
mányok a humanisztikus, történeti-irodalmi műveltségi elemekkel 
egyensúlyba jussanak. Az új nemzedéknek friss látású, nemcsak 
mindig ,,a múltba visszagondoló“ (Széchenyi), hanem a jövő gyakor
lati feladataira is ránevelt, fejlett gazdasági-technikai érzékű magyar
nak kell lennie.

Már ráléptünk az útra. Nagytarcsán az evangélikus lelkész nemes 
buzgahna lelkes támogatóinak segítségével megteremtette a múlt 
évben az első népfőiskolát. Tessedik Sámuelről, a nagynevű szarvasi 
evangélikus papról nevezték el. Tessedik még előbb hirdette és hangoz
tatta az általános műveltség szükségét, mint Grundtwig és Kőid 
Dániában. Ott senki semmehet addig szakiskolába, amíg hiányosak 
műveltségbe^ általános ismeretei: nemzeti nyelv, történelem, föld
rajz, természettudományi alapismeretek és természetesen a hittan. 
Dánia egynyelvű és egyvallású ország. Nálunk Tessedik munkáját 
saját szűkebb pályatársai gáncsolták el — a magyarság kárára, 
az Alföld népének károsodására és szegényedésére.
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Pedig, hogy kell valamit tenni a szegény nép érdekében, iga
zolja a népszaporodás statisztikai adata is. 1913-ban ezer lélekre 
még 34 születés jutott, 1939-ben pedig már csak 18. Huszonöt év 
alatt majdnem felére csökkent a szaporodás. A tudomány és a tapasz
talat pedig azt mondja, ha a szaporodás 20 ezrelék alá süllyed, akkor 
a nép sorvad, pusztul, a közönséges szót használva : egykés.

A nemzet fáján vannak meddő, száraz, és vannak még friss, 
dúslombozatú ágak i \  A főváros és a többi városok népe pusztul. 
Fahlbeck a svéd nemességről mutatta ki, hogy a népek felső társa
dalmi osztályai kihalnak. De kipusztulnak a városok ú. n. patricius- 
családai is, amint az Hansennak a német városokról folytatott vizsgá
lataiból kitűnik. Fahlbeck szerint a társadalmi emelkedés az életerő 
rovására történik. A kihaló felső néprétegek újonnan felemelkedők
nek adnak helyet. A város duzzadó erejét a magyar falu népéből 
meríti. Ebből a csodálatos forrásból, amely még nem apadt el. A mező- 
gazdasági munkások, gazdasági cselédek és 10 holdon aluli kisgazdák 
táborában sorakozik fel az új nemzedék. Matolcsy Mátyás adatai 
szerint:

Családban : Gyermek van :
Mezőgazdasági munkások .........................................  320,132 757,802
Gazdasági c se lé d e k .......................................................  121,086 349,450
10 holdon aluli kisgazdák ...................................  ■ . 353,277_____ 852,186

Összesen 794,495 1.959,438

Ezekben a rétegekben él az ország összes lakosságának kb. 
45%-a. Itt buzog fel a magyar l'aj ereje. 329,935 családban 3, vagy 
ennél több gyermek van és 124,357 olyan családot találtak, ahol ötnél 
több gyermek él. Ez falun, vidéken van, nem a városokban, ezért 
kell nevelői, tanítói és jótékonykodó vezetésünk alá venni ezt a 
tömeget.

A mezőgazdasági népesség bevándorol a városokba, így növek
szik a városi lakosság lélekszáma, nem pedig természetes szaporodás 
útján. A mezőgazdasági jellegű országok bőven ontják az ember
anyagot az igazi gócpontok, és ha nincs másként, akkor az iparos 
jellegű országok felé. Itt kisebb a népszaporodás de több ember 
részére van életlehetőség, mert a gyárakat lehet nagyobbítani de 
a termőföldet vajmi nehezen, vagy egyáltalában nem. Nem a mező- 
gazdaság győz az ipar felett, hanem az ipar, a gyár felőrli a maga 
népét. Az igények megnövekedése elsorvasztja a felemelkedett népek, 
osztályok és egyének életerejét. A mezőgazdaságtól elpártoló jövevé
nyek pedig elfoglalják a megüresedett ipari helyeket, hogy ugyan
annak a sorsnak essenek idővel áldozatul, mint elődeik.

A mi eszményünk a művelt gazda, aki szakhivatásán kívül képe
sítve van arra is, hogy a közélet irányításában, melyben a jövőben 
mindig nagyobb szerepük lesz, általános műveltségénél fogva is 
meg tudja állani a helyét. Egész embert kell nevelnünk. Ez készíti elő 
az egész nemzet fejlődésének az útját. így nemesedik meg az ember,
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s a kultúra mai rendkívüli szakszerű szétkülönülése közepette kike
rüli, hogy a falanszter-rendszer lelketlen székláb-csinálójává, merő 
bábbá váljék. A munkafelosztáson alapuló, csak egy bizonyos irányú 
munkára beidegzett ember veszedelem az egész ember lelki emelkedése 
nélkül.

A műveltség fogalmát nem korlátozhatjuk csak az értelmi 
ismeretanyagra, mert elválaszthatatlanul hozzátartozik az érzelmek 
fínomultsága s az akarat határozott etikai iránya, a jellem is. Az 
anyagi kultúrát is a szellem teremti, mozgatja és lendíti. A fejlettebb 
értelem, az élénkebb képzelet, a kitartó akarat javítja meg s teszi 
mind gazdaságosabbá a munkát. A fejlettebb, műveltebb szellem 
teremti meg a technikát, s veti meg az élet mind előnyösebb gazda
sági alapjait.

A kisgazdák, helyesebben szólva a parasztok osztálya a magyar
ság zömét kitevő, legfüggetlenebb, tehát legsúlyosabb társadalmi 
osztály. S ennek a nemzetfenntartó társadalmi rétegnek — melynek 
a többi társadalmi osztály is állandó felfrissülését köszönheti — 
művelődési ügyét aránylag nagyon elhanyagolták. A kisgazdaosztály 
színvonala nem tudott kellően fölemelkedni, mert közoktatásügyi 
politikánk a falu kultúrájával — a legszükségesebb elemi oktatáson 
kívül — alig törődött, írja Kornis Gyula.1 Pedig a mezőgazdasági 
okszerű és gazdaságos termelés fontossága világszerte emelkedik. 
El kell jönnie annak nálunk is, hogy a kisgazdaosztály vagyonban 
és műveltségben meggazdagodva, a dán és hollandus paraszt mintá
jára (a svédet, norvéget, finnt nem is említve) a magyarság igazi 
középosztályává fejlődjék. Ebben rejlik a parasztság nagy nemzeti 
hivatása. Erre azonban nevelni kell.

Ide kell belekapcsolódniok az egyházaknak. Itt ugyanaz a 
szerep vár rájuk, mint a tanító- és tanítónőképzőintézetcknél: a 
nép vezetése, irányítása. Erdélyben Trianon óta a felekezetek vég
zik az alsó- és középfokú gazdasági oktatást is. így tudják megőrizni 
ma a magyarság nemzeti, vallási, anyagi erejét és boldogulását. 
Az új közoktatási törvény nálunk is életre hívta a mezőgazdasági 
középiskolákat. Ezek kisbirtokra nevelnek elsősorban. Középbirtokra 
képesít a szarvasi, kassai, székesfehérvári középfokú gazdasági 
tanintézet a földművelésügyi minisztérium irányítása alatt. A háború 
előtt, amikor még 61—63% volt a földművelő elem hazánk lakos
ságából, 60 középfokú kereskedelmi iskolája (köznyelven felső keres
kedelmi iskola, volt az országnak, de egyetlen középfokú mezőgazda- 
sági szakiskola sem. Az alig 5% kereskedő réteg — megfelelő sajtó- 
szolgálatával -— ugyancsak kiszolgáltatta magát, hogy felkészülten, 
kiképezve, megfelelően iskolázva kerüljön bele a gazdasági életbe. 
El is vitték a gazdák hasznát mindig.

Gimnáziumainkat nem mindig az arra hivatottak népesítették csak

1 Kultúra és politika. Tanulmányok. Budapest, 1928. Franklin Tár
sulat. 5. 1.
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be. Nem akarjuk egyik kultúrpolitikusunk szavát használni, aki szerint 
„intellektuális parvenük tenyésztésére adott alkalmat a sok gimná
zium“ . De az bizonyos, hogyha sokan, akik ma állásra várakoznak, 
és munka nélkül csellengenek falun, mert hiszen falusiak, és otthon 
a szüleik nyakán élnek, annakidején gazdasági iskolákat jártak volna, 
alsó- és középfokút, amint anyagi erejük és elhivatottságuk követelte 
volna, ma becsületes munkásai volnának már a magyar rögnek, 
otthon saját két kezük munkájával vinnék előre a falu sorsát.

De nálunk valaha, sok családban még ma is csak a hivatalnok
nak (akármilyen rangú is) van presztízse, és a gazdasági pályákat 
mélyen lenézik. Ez rettentően hamis szemüveg és nyegle felfogás, 
aminek az volt az eredménye, hogy kiszaladt a jó magyarok Iáira 
alól a birtok, és megkaparintották az élelmesebb elemek. Sajnos, 
a magyar középosztály inkább élete fogytáig íróasztal mellett a leg
igénytelenebb ügykörben görnyedt, semmint boltba vagy gazdaságba 
ment volna. Nemzeti katasztrófánk egyik főoka a gazdasági pályán 
működő, vagyonos, s így független keresztyén polgári középosztály 
hiánya, melynek a nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodása 
és erős magyar érzése lehetett volna egyedül megfelelő ellensúlya 
a nemzetellenes forradalmi törekvéseknek. A magyar középosztály 
a gazdasági pályákat beteges hiúsággal lenézte, a hivatalnoki, tehát 
függő helyzetű pályákat azonban elözönlötte. Pedig az a helyes 
arány és irány, ha a nemzet valamennyi tagjából mindazt a kultúr- 
energiát kiváltjuk és kiaknázzuk, ami csak benne szunnyad.

Az okszerű gazdasági nevelés megsokszorozhatná nemzeti 
jövedelmünket, ahogy megsokszorozta pl. Dániában és Hollandiá
ban. Nemcsak az állam, hanem a közületek, községek, felekezetek, 
szövetkezetek stb. is hivatottak az ilyen jellegű iskolák felállítására. 
A magyar népben mindig erős volt a gazdasági hajlam, főleg a 
nagy csapások idején. Még a török időkben is haza-hazaszaladtak 
vitézeink birtokaikra a nagy gazdasági munkák idején. Az oklevelek 
beszédesen tanúsítják ezt.

Diákjaink a külföldet járva, mindig egy csomó gazdasági isme
rettel megrakodva tértek haza. Tessedik Sámuel is igy járt. A kül
földön tanult papok, tanítók, orvosok, ügyvédek ismereteiket itthon 
örömest kamatoztatták. Ahol letelepedtek, átalakították főrangú 
pártfogóik segítségével az egész környék képét. A Rákócziak, Bethle
nek, azután Lorántffy Zsuzsánna stb. működését eléggé ismerjük, 
bár rendszeresen még nem dolgozták fel ezeket a művelődési és gazda
sági, nevelési kérdéseket. Lehetetlen, hogy a mai nemzedék nem 
volna alkalmas és készséges erre a nemzetmentő munkára !

Budapest. ____  ̂ Dr. Horváth Károly.
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M E G JE G Y Z É S E K
Az O IITi: szociálpolitikai szakosztálya eddigi inííködésénok m érlege.

Kötelességemnek érzem, hogy az iskolaév befejezése előtt röviden beszá
moljak a szociálpolitikai szakosztály eddigi tevékenységéről. Egyrészt azért, 
hogy a kartársak is tisztán lássák : mit tudott, illetve mit nem tudott ez az 
új szakosztály egy iskolaév folyamán megcsinálni; másrészt azért, hogy a 
szünidő folyamán legyen idő gondolkozásra, megbeszélgetésre, tervek készí
tésére, módok és lehetőségek keresésére, s majd az évi közgyűlésen előre meg
fontolt céltudatossággal dönthessünk a református tanári élet alakításának 
a kérdéseiben.

Közgyűlésünk a szociálpolitikai szakosztály megalakítása körül kifejlő
dött vitában majdnem határozottan kifejezte azt a meggyőződését, hogy a 
tanügyi kamarák megszervezése érdekében teendő lépéseket tartja a leg
sürgősebb és a legfontosabb feladatnak. Ez a közhangulat nagyon is érthető, 
hiszen a tanárság joggal éppen azt érezheti legnagyobb bajának, hogy érde
keinek nincs megfelelő inegszólaltatója és képviselője. A világért sein akar 
ez vád lenni sem a felsőbb hatóságok, sem a működő egyesületek, vagy azok 
vezetősége felé! A felső hatóságoknak az utóbbi évek súlyos körülményei 
között, és a bürokratizmus túlburjánzásának a nyomása alatt éppen elég 
gondot okoz az iskolák szabályos életvitelének a biztosítása ; nincs idejük, 
de nincs is rá lehetőségük és hatáskörük, hogy a tanárság szociális kérdéseivel 
a tanári élet belső ügyeivel foglalkozzanak. Äz egyesületek pedig —1 ezt bizo
nyítja a szomorú tapasztalat — hiába foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel 
évtizedek óta, szavuknak nincs megfelelő átütő ereje, lépéseiknek nincs 
megfelelő eredménye, s működésük alig terjedhet túl memorandumok készí
tésén, legalázatosabb kérelmek előterjesztésén.

így gyűlt és halmozódott fel a tanári lelkekben évtizedek óta a meg
oldatlan égető kérdések keserűsége, s így tolódik évről-évre mindig távolabbra 
még a reménysége is, hogy életünket kissé a magunk ízlése és meggyőződése 
szerint alakítgathassuk. Ezért lobbantotta lángra a tanári lelkeket hirtelen 
az a gondolat, hogy legyen végre egy szerv, amely törvényesen megállapított 
jog szerint képviselhesse a tanári érdekeket, s amelynek a szava éppen ezeknek 
a törvényben biztosított jogoknak az alapján érvényesüljön is minden olyan 
kérdésben, ami iskolára, vagy tanárra vonatkozik. Ilyen szervnek gondoltuk 
a tanügyi kamarát. Ettől reméltük, hogy egy táborba tudja majd összehozni 
a széthúzó magyar tanítórendet, biztosítja képviseletünket a közélet minden 
vonatkozásában, pedagógiai közvéleményt teremt, megvalósítja a régen várt 
szolgálati pragmatikát, és biztosítja a tanárság véleményének érvényesülését 
minden iskolaügyi kérdésben.

A szociálpolitikai szakosztály már előző összejövetelén, 1939 október 
30-án, hozzáfogott a feladat megoldásához. Ezen az összejövetelen a szak
osztály elnöke ismertette a tanügyi kamarák szervezésének szükségességét, 
fontosságát és lehetőségét, Dr. Bernáth István pedig részletekbe menően 
feltárta mindazokat a lépéseket, amelyeket a múltban tettek tanügyi kamarák 
szervezése érdekében. A szakosztály megbízta elnökét, hogy lépjen érintkezésbe 
dr. Ősz Béla tanügyi főtanácsossal, a Magyar Tanügyi Egyesületek Egyetemes 
Szervezetének elnökével, és ennek a központi szervnek az útján próbálja az 
az ügyet előkészíteni.

A MATESZ elnöke 1940 január 10-én össze is hívta a választmányi 
gyűlést. Ezen a gyűlésen Nagy Miklós ismertette a tanügyi kamarák szer
vezésének a kérdését. A választmány, a Várakozással ellentétben, lelkesen 
üdvözölte az eszmét s megbízta Nagy Miklóst (református gimnáziumi igaz
gató), Dr. Mesterházy Jenőt (evangélikus tanítóképzőintézeti tanár) és 
Dr. Bernáth Istvánt (római katolikus tanügyigazgatási szakelőadó, okleveles 
középiskolai tanár, doctor juris), hogy készítsenek egy olyan tervezetet, amely-
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nek alapján úgy a különböző pedagógiai egyesületek, mint a felső hatóságok 
(különösen a közoktatásügyi minisztérium) és szükség esetén a képviselőház 
is tárgyalás alá vehesse a kérdést. A megbeszélés szerint Nagy Miklós elké
szített egy részletes és pontos törvényjavaslat-tervezetet a magyar tanítórend 
rendtartásáról, megcsinálta ennek a törvényjavaslatnak teljes indokolását, 
ezeket a bizottság másik két tagjának bemutatta, velük Budapesten részle
tesen megtárgyalta, és végleges formában a MATESZ elnökének megküldötte.

Közben a szociálpolitikai szakosztály nevében elnök tárgyalt a minisz
tériumban is erről a kérdésről. Ott mértékadó tényezőnek jelentést tett a 
mozgalom megindításáról, s ellenkezésre nem, sőt inkább biztatásra talált. 
Érintkezésben állott országgyűlési képviselőkkel, akik eleinte lelkes párto
lással ígérték támogatásukat, de később (valószínűleg a siker reménységének 
a meghalványodása miatt) teljesen kikapcsolódtak a megindított folyamatból.

A MATESZ elnöke a törvényjavaslat-tervezetet sokszorosította és 
elküldte a pedagógiai egyesületek és folyóiratok számára. A MATESZ választ
mányában olyanféle megállapodás jött létre, hogy a folyóiratok közölni 
fogják az egész tervezetet, a különböző egyesületek választmányaikban és 
közgyűléseiken megtárgyalják a kérdést, ezekre a gyűlésekre a törvényjavaslat 
készítői közül valakit meg fognak hívni, és majd ha a magyar tanárság és 
tanítóság alaposan megismerkedik a kérdéssel, egy nagyobbarányú országos 
megmozdulással próbáljuk érvényesíteni kívánságunkat. Egyes folyóiratok, 
sőt néhány napilap is megemlékezett a mozgalomról rövid hír alakjában. 
A törvényjavaslatot azonban seholsem láttam kinyomtatva és a magyar tanító- 
rend elé hozva.

Április 9-én aztán a MATESZ elnökétől megkaptam annak a körlevélnek 
az egyik példányát, amelyet ő a MATESZ-ben tömörült tanügyi egyesületek 
elnökeihez intézett. Ebben a körlevélben a MATESZ elnöke értesíti a tag
egyesületeket, hogy a tanügyi kamarák kérdését egyelőre leveszi a napi
rendről, mert nem tartja a mai viszonyok közt időszerűnek. Részint azért, 
mert azoknak az uraknak a véleménye szerint, akiknek döntő szavuk lenne 
a kérdés elbírálásánál, ma még csak a szabadkereseti pályán működő egyének 
számára lehet kamarákat szervezni; részint azért, mert a tagegyesületek közül 
több kijelentette, hogy nem működhetne együtt a tanügyi kamarákkal, illetve 
még ha lehetséges volna is az együttműködés, annak egészen más alapokon 
kellene történnie, mint ahogy a javaslat tervezi.

Gondolom : ezzel a szociálpolitikai szakosztály működésének egy fon
tosnak látszó szakasza nem egészen dicsőséges befejezést is nyert.

Fontosság szerint a második helyen kell megemlékezni arról a helyzet
felvételről, amelyet dr. Hajdú István kollégánk készített nagy gonddal, lelki- 
ismeretes buzgósággal és szép eredménnyel a magyar református tanárság 
szociális helyzetéről. A szakosztály utasítása szerint dr. Hajdú István kérdő
íveket szerkesztett, s a szakosztály ezeket a kérdőíveket szétküldte a refor
mátus iskoláknak és tanároknak. A szétküldött kérdőívekre majdnem 80%-ban 
beérkeztek a feleletek. A feleletekből a magyar református tanárság szociális 
helyzetének ..igen szomorú képe bontakozott ki. Mindenki előtt megvilágo
sodhatott, hogy sürgős segítségre van szükség, ha nem akarjuk, hogy az 
egész magyar iskolaügyet és az egész magyar kultúrát súlyos károsodás érje. 
Dr. Hajdú István kiérdemelte minden magyar tanár háláját és elismerését 
szép és nagy munkájáért. Az ő alapvető tanulmánya bizonyára nélkülözhetet
len lesz mindazok számára, akik a magyar tanárság mai helyzetén segíteni 
akarnak. Ezért hiszem, hogy a szakosztály ebben a vonatkozásban jó munkát 
végzett.

A harmadik kérdés, amivel a szakosztály részletesebben foglalkozott: 
az új református Rendtartás. Ezt a kérdést már októberi alakuló értekezleten 
tárgyalás alá vettük, de részletesen és alaposan december 28-án, második 
összejövetelünkön foglalkoztunk vele. A szakosztály kifejezésre jutatta a 
magyar református tanárságnak azt a véleményét, hogy az egy év próbaidőre 
kiadott új Rendtartást nem tartja megfelelőnek. Kérte is az ORTE elnöksége 
útján Egyetemes Konventünket, hogy az egy évre kiadott Rendtartás érvé-
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nyességét még egy évre hosszabbítsa meg, s majd csak akkor adjon ki végleges 
Rendtartást, ha a református tanárság álláspontja kikristályosodik, illetve ha 
a szociálpolitikai szakosztály előterjesztheti javaslatát egy új Rendtartásra 
vonatkozólag. Nem szabad ugyan azt hinnünk, hogy a szakosztály felterjesz
tésének része volt benne : de a Rendtartás véglegesítése egyelőre valóban 
elmaradt. S ha a jövőben a szakosztálynak sikerül javaslataival hozzá
járulnia ahhoz, hogy egy szellemében a tanárság szerint is igazán református 
Rendtartás jöjjön létre, akkor ebben az irányban is jó munkát fog végezni. 
Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy az eddigi munka felesleges nem volt, 
mert talán tudatosabbá tette, hogy a Rendtartás mennyire fontos meghatá
rozója nemcsak az iskola, hanem a tanár életének is.

Ezzel kapcsolatban volna egy kérésem minden református tanártestület
hez. Egyetemes Konventünk 191—1939. sz. határozatával elrendelte, hogy 
minden tanártestület a most folyó iskolaév végén tegye meg észrevételeit a 
próbaidőre kiadott Rendtartásra s adja elő kívánságait a végleges Rendtar
tásra vonatkozólag. Ennek a rendelkezésnek természetesen minden iskola 
eleget fog tenni. Kérésem az lenne, hogy az észrevételeket és a javaslatokat 
egy másodpéldányban hozzám is juttassák cl (Nagy Miklós gimnáziumi igaz
gató, Szeghalom, Rékés megye), mert csak így tehet eleget a szociálpolitikai 
szakosztály annak a kívánságnak, hogy a Rendtartásra vonatkozó esetleges 
tervezetét a Konvent elé juttassa. Az ORTE elnöksége útján ugyanerre fogom 
kérni az igazgatókat is.

Elvi szempontból nagy jelentőségűnek tartom azt a feloKasást is, amelyet 
;Szathmáry Lajos kollégánk tartott októberi összejövetelünkön ,,Mit kíván 
a református iskola a látható egyháztól?“  címen. Mindannyian nagyon jól 
tudjuk, hogy végső elemzésben minden gyakorlati kérdésnek is megvannak 
az elvi alapjai. Elvi tisztázás nélkül tehát nem is lehet hozzákezdeni még a 
legegyszerűbb gyakorlati kérdések megoldásához sem. Éppen ezért tartom 
jelentősnek azt a felolvasást, amely sok oldalról megvilágította az egyház 
és az iskola viszonyának bonyolult és döntő jelentőségű kérdését.

Mátyás Ernő dr. teológiai tanár indítványára szakosztály kívánatosnak 
tartotta a református tanárság számára egy világnézeti nyári tanfolyam meg
rendezését. A szakosztály Sárospatakot tartotta erre a célra a legmegfelelőbb 
helynek. A külpolitikai helyzet azonban kilátástalanná tette az előkészítést, 
mert sem az ellátásra vonatkozólag nem lehetett volna tájékoztatást és 
ígéretet nyújtani, sem a jelentkezésekre nem számíthattunk volna teljes 
bizonyossággal. Meggyőződésem, hogy ezt a nagyfontosságú tervet a szak
osztálynak, vagy az ORTÉ-nek, vagy más szervnek okvetlenül meg kell 
valósítania, mihelyt erre alkalom és lehetőség kínálkozik.

Megkísérelte a szakosztály azt is, hogy az ORTE elnöksége útján segítsen 
a hódmezővásárhelyi leánygimnázium tanárainak nagyon szomorú anyagi 
helyzetén. Talán az egész országban nincs még egy másik olyan iskola, ahol 
annyira megnyirbált fizetésért volnának kénytelenek fontos kulturális munkát 
végezni okleveles középiskolai tanárok, mint a hódmezővásárhelyi leány- 
gimnáziumnál. Sajnos, szakosztályunknak nem áll módjában a segítés. 
Egyetlen fegyverünk van : a tiltakozás az egész magyar református tanárság 
nevében az ilyen állapot ellen és a kérés felettes hatóságainkhoz, az iskola 
fenntartótestületéhez, hogy segítsenek a helyzeten. Ezt megtettük.

Tárgyaltunk még több kisebb jelentőségű indítványt és javaslatot, 
amelyekre vonatkozólag azonban ítéletet csak akkor mondhatunk, ha a 
tárgyalásnak következményei, eredményei is lesznek.

Végül kérem az iskolák szociálpolitikai szakosztályába kiküldött meg
bízottakat, de kérem mindazokat a kollégákat is, akik az új szakosztály 
működését nem tartják feleslegesnek és haszontalannak, hogy az évi köz
gyűlés idején tartandó szakosztályi összejövetelen hozzák elő azokat a javas
latokat, amelyek biztosíthatnák munkánk eredményességét.

Szeghalom.
Nagy Miklós.
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Az ORTE természetrajzi szakosztálya.

1937 nyarán, a sárospataki ORTE-gyülésen a matematika-természet
tudományi szakosztályon összegyűlt természetrajz-szakos tanárok vetettük 
fel legelőször azt a tervet, hogy külön természetrajzi-szakoszlályt kellene ala
kítani. Ezt az óhajtásunkat a közgyűlés helyesléssel fogadta, és hozzájárult 
ennek az új szakosztálynak a felállításához.

Azóta már két ízben is összejöttünk, Kunszentmiklóson is, Hajdúnánáson 
is. Igaz, hogy az előbbi helyen, 1938-ban alig voltunk ketten-hárman természet
rajz tanárok, de már Nánáson valamivel többen jöttünk össze. A kevés lét
szám miatt-e, vagy más okból, de a természetrajzi-szakosztály formálisan 
mind e mai napig nem alakult meg, még kevésbbé mutatott fel valamelyes mű
ködést.

Tovább azonban, úgy érzem, nem szabad halogatnunk a dolgot. Itt az ideje, 
hogy a legközelebbi közgyűlésen (úgy hallom, Debrecenben lesz) formálisan 
megalakuljon ez a sok-sok probléma megoldására hivatott új szakosztálya az 
ORTE-nek.

Mert teendőnk, problémánk volna elég. Sok is, szép is, fontos is. Ha van 
tanár, akinek égetően szükséges, hogy szaktársaival néhanapján összejöjjön, 
eszmét cseréljen, kérdéseket megbeszéljen, egymáson segítsen és egymástól 
tanuljon, akkor bizonyára a legeleslegelső soron a természetrajz-szakos tanár
nak elengedhetetlen szükséglete ez. Hiszen, kevés kivétellel, csaknem vala
mennyi vidéki iskolánkban csupán csak egyetlenegy természetrajz tanár van. 
S ha az nem nagyon mozgékony ember, mert vagy a természete ilyen, vagy 
mert anyagiak híján még a szomszédba sem tud eljutni, sokszor talán évekig 
nem találkozik, nem beszél hasonló szakos tanártárssal, tehát minden súlyos 
nevelő-oktatói szakkérdésben teljesen magára van hagyatva. Az Utasítások 
kitűnő irányelvei csak általánosságban mozognak, a könyvek sem igen segít
hetnek, hiszen tudvalévő, hogy magyar gyakorlati természetrajzi szakirodal
munk meglehetősen szegény, sőt sok szempontból teljesen hiányzik is az.

A természettudományok rohamos fejlődése és vele párhuzamosan a ter
mészetrajz (vegytan és földrajz) tanításának merőben új, változatos és sok 
színű irányai hozzák aztán magukkal azt, hogy alig van olyan szakterület, 
amelyen annyi összetorlódó, megoldandó és megvitatható kérdéssel állna 
szemben a tanár, mint éppen a természetrajz tanításában a középiskola szak
tanára.

Helyem nincs most reá, de ezúttal célom sem az, hogy ezeket a kérdése
ket rendszeres feldolgozásban és részleteiben kifejtve tárgyaljam, csak éppen 
ötletszerűen, mint a természetrajz tanárának mindennapi problémáit, fel
sorakoztatom ezeket. Ilyenek : a gyűjtemények, szertárak álllományának meg
szerzése, a vásárlás és gyűjtés forrásai és módjai, a berendezés, az anyag el
helyezése, megóvása, gondozása, a determinálás sok-sok gyakorlati tudást 
igénylő módjai, a leltározás, a selejtezés; a tanterem berendezése, az előadó 
asztal, padok, vegytani fülke, a villany, gáz- és vízvezeték kérdései; a szem
léltetés, a munkáltató tanítás, a házifeladatok, a rajzoltatás és persze mind
ezekkel kapcsolatban a túlterhelés problémái ; a tantermi folyosói képek, 
a táblarajz, a film és az állóképek dolga ; az iskolakert, aquarium és terrárium 
stb. benépesítése és gondozása ; a biológiai, vegytani és ásvány-földtani kísér
letezések, azoknak eszközei, módjai ; a rövidebb és hosszabb tanulmányi ki
rándulások tervezése, keresztülvitele, anyagi feltételeinek előteremtése, 
a tanulók kirándulási naplói; a szabadban tartott órák ; az óralátogatás hely
ben és idegen helyen ; a szakirodalom, a folyóiratok, a szakkönyvtár, tanár 
és tanulók olvasmányai, az órákon való olvastatás ; az új tankönyvek és véle
mények, bírálatok kicserélése ezekről ; a továbbképzés, az állami és nem állanii, 
teljesen gyakorlati irányú tanfolyamok rendezésének kérdései stb. stb. bizonyára 
elegendőképpen igazolják, hogy milyen feltétlenül szükséges, hogy az ORTE 
természetrajzi szakosztálya már a legközelebb megalakuljon és működésbe is lépjen.

De fontos ez azért is, mert csak egy ilyen, szűkebbkörű, egyforma érdek
lődési területen belül mozgó tanárok tudják csak kellően előkészíteni és végre-
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hajtani a közgyűlések alkalmával a helyi természetrajzi gyűjtemény alapos, 
szakszerűen vezetett és ezért csakis így tanulságos megtekintését. Ami külön
ben szépen, szerényen mindenkor meghúzódott a közgyűlés programmpont jai 
között. De hányszor volt ez, eddigelé, csak amolyan futó, udvariassági láto
gatás, amit semmiféle tanulságos megbeszélés nem is követhetett.

Még inkább fontos azonban a közgyűlésekkel kapcsolatos természetrajzi 
kirándulások kérdése. Nem azokra a szórakoztató, kedélyes, testet-lelket 
üdítő kirándulásokra gondolok tehát, amelyeket rendesen a közgyűlések 
végére tesz az elnökség és a helyi rendezőbizottság, és amelyeken kiki tetszése 
szerint résztvehet és elszórakoznatik, ha ugyan nem siet inkább haza, hanem 
azokra a teljesen szakszerű, valósággal életbevágó fontosságú, hézagpótló 
kirándulásokra, a legszigorúbb értelemben veti tanulmányi kirándulásokra célzok, 
melyeket az illető közgyűlési hely környékén legalább is egy egész napot ki
töltő programmal rendeznének meg a közgyűlésen résztvevő természetrajz 
tanárok úgy, hogy az ezeken való részvételnek anyagi feltételeit a fenntartó 
testületek külön is lehetővé tennék.

Ezeknek a kirándulásoknak határozott célkitűzései is lehetnének (pl. az 
illető hely környékének geológiai viszonyai), amelyeknek tervezését és végre
hajtását lehetőleg az éppen érdekelt hely szaktanára vállalhatná magára, 
de a mellett a más irányú szakérdeklődés is (pl. növénytani, állattani, ásvány
tani, földrajzi, néprajzi stb.) a kölcsönös kollegiális támogatás mellett kielégü
lést nyerhetne. Hiszen mindenki mindenkitől tanulhat.

Hogy mit jelent ez akár az egyetemet most végzett és elméletekkel (de 
főként elméletekkel!) túltelített fiatal kollégának, akár az egyetem légköréből 
régen kikerült és talán évtizedekig magára hagyott természetrajz tanárnak, 
azt csak az tudja, akinek módjában volt különböző szakképzettségű (botanikus, 
zoológus, geológus stb.) tanárokkal együtt kirándulásokon résztvenni, mint 
e sorok írójának a tihanyi biológiai tanfolyamon és pár évvel ezelőtt a Három
széki Havasokban az EKE által megrendezett, felejthetetlenül szép és tanulsá
gos tanulmányi kiránduláson. így és itt, a természetben, gyakorlatilag, igazán 
többet tanulhat a tudnivágyó ember egy nap alatt, mint a legjobb könyvek
ből egy év alatt. Ezeket a kirándulásokat nem pótolhatja semmi. Már csak 
ezért is már most, a nyáron alakítsuk meg az ORTE természetrajzi szakosztályát, 
és induljunk el azonnal, a gyakorlati, építő munka mezején.

Mezőtúr. Benkő Gyula.

K Ü L F Ö L D I L A P SZ E M LE

„Bureau international d’Education“  (Nemzetközi nevelésügyi hivatal) 
feladatául tűzte, hogy megvédje a nevelés érdekeit. Ez az az erő, 
mely a háború alatt s azután hivatott az erkölcsi romokat felépíteni. Ezért 
különösen a hadifogoly diákok és tanárok rendelkezésére áll, azoknak akar 
segíteni, akik majd a jövő nemzedékre átruházzák a kultúrát és e feladataikra, 
önképzésükre most felhasználhatják a fogság rájuk kényszerítette tétlenséget.

Kanadában vasúti kocsikban berendezett mozgó iskolák működnek olyan 
vidékeken, hol főként vasúti munkások, favágók, útépítők dolgoznak. Háröm- 
hat napig áll az iskolavonat egy helyen, s ezt az időt a növendékek legnagyobb
részt az iskolában töltik. Mikor a vonat tovább indul, a gyermekek el vannak 
látva bőségesen feladatokkal és otthoni tanulnivalókkal, melyekkel el kell 
készülniük, míg az iskolavonat visszatér.

„Education“  (Nevelés) „L ’imagination chez les enfants“  (A gyermekek 
képzelőtehetsége) c. cikke fejtegeti, hogyan kell a gyermeket a megfigyelésre 
megtanítani, Rosszul figyel meg, képeskönyvet hamar visszaad, mert „mindent 
látott“ . A nevelő segítsen észrevenni részleteket, tanítsa meg látni. Rosszul 
figyel meg, azért látni vél dolgokat, melyek nincsenek, vagy téveseket mesél
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Nem tud különbséget tenni váló-lehető és valótlan-lehetetlen között. Rá kell 
vezetni. Igazságérzetét elégítsük ki. A gyermek könnyen elragadtatja magát 
ábrándozásoktól, semhogy megfigyelje és ellenőrizze a valóságot, és kívánja, 
vajha álmai teljesülnének! Még egy lépés, hogy valóságnak vélje azokat. 
A nevelő feladata, hogy a képzelőtehetséget állandóan visszaterelje a való 
élethez. A gyermek természetszerűleg hívő és ez a hiszékenysége rendkívül 
komoly kérdés elé állítja a nevelőt: beszéljünk-e neki ördögről, vagy Jézus
káról, ki a játékokat hozza? Nem ingatjuk-e ezzel meg bizalmát? Ne ültessünk 
a gyermek leikébe olyan elhivéseket, amelyeket később ki kell onnan irtanunk.

„Rémunerons les travaux ménagers des enfants“  (Jutalmazzuk a gyer
mek háztartási munkáit!) címen azon elmélkedik, hogy a cserkésztáborokban 
végzett bevásárolásokból következtetni lehet a szülők gondolkodására. Egyik 
cserkész gyenge minőségű árut hozott a közös konyhára, de közel vásárolt, 
a másik kis hazugsággal -— hogy nincs több pénze — olcsóbban szerezte meg 
az élelmet, a harmadik nem tudott ellenállni, nyalánkságot vett magának. 
A szerzett tapasztalatokból arra lehet következtetni: 1. a szülők nem gondos
kodnak gyermekeik irányításáról, hogy észszerűen vásároljanak ; 2. túlságos 
sok pénzt adnak gyermekeiknek. A mozik megnyitását sok gyermek várja ; 
olcsó, rossz képeslapokat, gesztenyét, fagylaltot vesznek. Szülői értekezleten 
figyelmeztették az anyákat : ne vonják meg teljesen a zsebpénzt, de tanítsák 
meg gyermekeiket a pénz tiszteletére, okos felhasználására. Ha fáradság nél
kül megkapják, elfelejtik, hogy apjuk megdolgozott érte. Pénz — munka együtt 
szerepeljen eszükben. Nem ajánlatos iskolai jó előmenetelt pénzzel jutalmazni, 
mert könnyen kísértésbe juthat, hogy lemásoljon, csaljon. Inkább otthon vég
zett munkát : cipőtisztítás, mosogatás, vízcsapjavitása, foltozás, stb. fizessük 
meg. Az így szerzett pénzen ne cukrot vegyen, de tartós játékot.

„L’écolier romaiul“  (Francia Svájc ifjúsági lapja) „ L ’épargne m’a bien 
réussi“ (A takarékosság sikerült) c. cikke ugyancsak takarékosságra int. 
János 10 centimet kapott fahordásért, ezen retekmagot vett, a retket eladta 
60 centimért, vett érte egy házinyulat, a szaporulatot eladta s a pénzt taka
rékba tette.

„Monsieur Porret m’emméne au Maroc“ (Porret úr elvezet Marokkóba) c. 
cikk útbaigazítást ad, hogyan elevenednek meg a kalandos utazások leírásai 
térkép segítségével. Nem elegendő, hogy végigfussák az érdekfeszítő kalando
zásokat, hanem tapasztalt nevelő apa, más felnőtt magyarázzon hozzá a váro
sok életéről, népszokásokról, a vidék terményeiről.

„Tournesols“ (Napraforgók). Az állatvédő egyesület igen érdekes kísérle
tet végzett egy iskola növendékeivel. Kiosztottak 2 kg. napraforgómagot 
és ezt közösen elvetették. A termés 90 kg. volt, s ezt a madarak téli etetésére 
szánták. Szétosztották a növendékek közt, s mindenki büszke volt az ő részével.

„Benjamin“  (Francia fiúk lapja). Igen jól szerkesztett, gazdag tartalmú. 
Tájékoztat a fontos napi eseményekről, szellemi mozgalmakról, nevelésügyről, 
szórakoztat. Utolsó oldalán, vagyis a fedőlapon közli jó tanulók fényképeit, 
megnevezi az iskolát s a tárgyat, melyben kiváló eredményt értek el.

„Education“  (Nevelés) figyelemreméltó cikket közöl „ L ’école des Grands 
Parents“  (Nagyszülők iskolája) címen. Elítéli a háborús játékokat s a meséket, 
melyekben a most szerepet játszó vezérférfiakat mint félelmetes szörnyetege
ket állítják oda, s ezzel gyűlöletet keltenek a zsenge lelkekben.

„L ’enscijjnement public“  (Közoktatás) a leányközépiskolai oktatás folyó
irata felveti a kérdést: „Milyen magatartást tanúsítson a fiatalság a világ- 
események iránt?“ Az iskolai élet (a háborút viselő államokban) megváltozott: 
kilakoltatás, más környezet, kevesebb óra, de a tanítás tovább folyik. Lehet
séges-e a fiatalságot teljesen lekötni tanulmányaival a nélkül, hogy a napi 
eseményeket is eléjük tárjuk, amelyek nagyon foglalkoztatják őket, amint 
kilépnek az iskolából? Össze kell egyeztetni az életet az iskolával. Ugyanazok 
a megpróbáltatások sújtják a növendékeket s tanárokat. Nem viselkedhetünk 
éppen úgy, mint az előző években. A középiskola nyújtson menedéket a serdülő
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ifjúság kialakulóban lévő lelkűidének és foglalkoztassa főként a derült, napi 
eseményektől távol álló tanulmányokkal, hogy jól kiegyensúlyozott lelkületű 
nemzedéket készítsen elő, mely szereti az életet és bízik a jövőben.

„Pour l’ére nouvelle“  (Organe de la Ligue Internationale pour l’éducation 
nouvelle.) (Az új korszakért. Az új nevelés nemzetközi folyóirata.) „La place 
de l’éducation dans la guerre“ (A nevelés helye a háborúban) cimen kifejti, 
hogy ennek a háborús időnek nagy veszedelme, miszerint a nevelői munkát 
másodrendűnek minősíti, s a családokat, sőt még a nevelőket is részvétlenségre, 
és közömbösségre hangolja. Az embereket a körülmények kiragadták meg- 
szokottságukból, a régi rendszerek összeomlanak, a dolgokat más szemmel néz
zük. Némelyek azt kérdezik, miért rontsuk meg fiatalságukat a vizsgák gond
jaival? Ügy kell bánni a gyermekkel, mintha sosem lenne más élete, mint fiatal 
korában. A történelem bizonyítja, hogy a legszükségesebb változásokat ko
moly, sőt megrendítő események hozzák létre. A háború is lehet alkalom az 
átalakulásra, haladásra, tehát ragadjuk meg az alkalmat. Nincs olyan lélek, 
melyet ne kellene felébreszteni, vagy olyan tetterő, melyet ne kellene a cselekvő 
szolgálat érdekébe állítani. Vagy belenyugszunk a civilizáció pusztulásába, 
vagy szembeszállunk a veszedelemmel, hogy a nélkülözhetetlen újjáépítést 
megkezdjük. Háború idején ne süllyedjen az iskola másodrendűvé. Minden 
eszközt és módot meg kell ragadni, hogy gyermekeink áldozatul ne essenek. 
Ezt a háborús időt, mely a reánk kényszerített tapasztalatok gyűjtésének 
korszaka, tekintsük új kezdeményezések termékeny talajának.

Budapest. ' Télessy Dalma.

H A Z A I IR O D A L O M
A világnézet kérdése és a református elvek. Előadások a debreceni Kollé

gium tanárképzőintézetében. írta : Tankó Béla. Különlenyomat a debreceni 
református Kollégium tanárképzőintézete dolgozatai 20. számából. Debre
cen, 1939. A debreceni református Kollégium tanárképzőintézetének kiadása.

Dr. Tankó Béla műveinek tanulmányozása igazi élmény mindazok szá
mára, akik szeretik a mély gondolatokat és a gyönyörű stílust egyaránt. 
A fenti munka ismét a dolgok velejéig h a t; szerzőjének nagy olvasottsága 
mellett a protestantizmus bátor hitvallomása, eredeti gondolatmenete mel
lett a keresztyénség és a protestantizmus apológiája, azé a szabad protestáns 
világnézeté, amely a Schleiermachertől kiinduló teológiát jellemzi: a leg
igazibb, a legmélyebbreható kritikával párosult tudomány és a legmélyebb, 
legőszintébb vallásosság. A tudományos teológia nagy képviselői mellett 
nekünk Wernle : „Einführung in das theologosche Studium“ c. könyve jutott 
eszünkbe, midőn Tankó mély könyvét olvastuk és Schneller István, a jeles 
pedagógus, aki ezen irány egyik legnemesebb és legtiszteletreméltóbb kép
viselője volt a hazai protestáns tudományos világban. Amint Dr. Tankó ki
fejti, igaz és komoly világnézetet csak a filozófia adhat, mert ő jut el a tovább 
nem magyarázható legvégső tényezőkig. A háború után az élet értelmének 
alapvető fogalmai rendültek meg s az európai emberiségben az egyetemes 
vallási megújulás jelei áradnak el. Nemcsak a negyedik evangélium világ- 
szemléletére á ll: kezdetben volt a logos, hanem a valóság birtokbavételének 
sincs más módja, mint ezt a logost minél igazabban megismerni. Világnézet 
az a többlet, amellyel az alany megtoldja a tárgyi világképet; mikor átéli, 
akkor benne van a célkitűző akarat vallomása is arról, hogy miért érdemes 
élni? Mint Bőhm Károly tanítványa, mondja most Tankó : X világkép meg
alkotásában az értékelő tudaté a döntő szerep. Az értékelő tudat, elsődleges 
hajtása a hit. Ha az egész világ ellene is van, a hívő lélek eljut a bizonyosság
hoz, a nyugalomhoz. Szétvetődése az egész világfelfogásba : vallás. Teremtés, 
gondviselés, kegyelem ennek a világképnek alapfogalmai. De a hogyan nem
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érdekli a hitet. Ezt a vallásos élményt, mint mindent, megmagyarázni az 
értelem műve. Az értelem, a tudomány felmutatja, hogy a vallás lényegileg 
értékelő tevékenység. Ellentétek csak értékeléssel állapíthatók meg. Érték
fogalmak a teremtés, a szent, az újjászületés, a kijelentés, az abszolút, a 
természetfeletti, a csoda fogalma. Sohasem egy tény megállapításáról van 
szó az értelem magyarázó munkájával, hanem egy tény értékeléséről. Az 
abszolút fogalmánál az értékelő tudat becsül valamit a lehetséges tapaszta
lat alkotó mozzanatai közül önmagában elégnek. A teremtés gondolata telve 
van ellenmondásokkal, de a végtelenbe elvesző oki sort megnyugvásra viszi. 
A csoda a törvényszerűséggel ellenkező mozzanat; a nagy nyerés a teremtés 
gondolatából éppen az, hogy a világban rend van. A csoda nem egy tény 
megállapítása az értelem szabatos magyarázó munkájával, hanem értékelése 
azon személyes hatás késztetésére, amelyet abból a tényből nyert. Vallásos 
nem az, aki szépen tud beszélni az Istenről, de aki él benne. Istenben, a hal
hatatlanságban csak hinni lehet, de nem lehet bizonyítani. A modern teológiai 
irodalom teljes ismerete és nagy elmélyedés jellemzi azon fejezeteket, amelyek 
a keresztyénség és a protestantizmus lényegét fejtik ki. A protestantizmusnak 
a  szabad kutatás óriási elve a saját lényege megvalósulásának eszköze, legtermé
szetesebb szövetségese, ezért érthetetlen az az irtó háború a Schleiermacher 
életműve ellen, amit Brunner látott szükségesnek. A protestantizmus szerepe 
nem kisebb, minthogy biztosítsa Istennek lélekben és igazságban való imádá- 
sát. Ami pedig a vallás fejlődése terén történelemmé lett, előbb lelki élmény 
volt. Kiemeli szerző, hogy a református keresztyénség komolyan vette min
denekelőtt azt, hogy missziója örökös bizonyságtétel. Dr. Tankó Béla mély 
kifejtései szerintünk rávilágítanak a transcendentális fogalmak keletkezé
sére, amennyiben az értékelő tudatnak hit az alapjuk, de nem tagadják e 
valóságok lehetőségét, épúgy a parapszichológiái jelenségeket sem, csak ami 
a világos, történeti kritikának ellene mond, vethető el. A kiváló szerző és mély 
gondolkodó gazdag tartalmú, kitűnő és szép könyvét csak a legnagyobb elis
meréssel lehet fogadni, s mindenki nagy lelki gazdagodással fogja olvasni, 
mert nemcsak eredeti s a világnézet kérdésének gyökeréig ható fejtegetésekkel 
ismerkedünk meg, hanem a könyv megkapó irálya gyönyörűségünkre is 
szolgál.

Sopron. Tdllijai István.

Tudomány és vallás. írta Tankó Béla. Szellem és Élet Könyvtára. Szerk. : 
Bartók György. Üj sorozat 9. sz. 1940. Szeged.

Szerény terjedelme dacára rendkívül mélyenszántó tanulmány ez az 
előadás, amely minden sorában mutatja, hogy Tankó Béla önálló gondolkodó. 
Abból indul ki, hogy a problématudat az igazi mozgatóereje az életnek. Az 
ember ráeszmél, hogy a vallás címen olyat követelnek tőle, amiről az az ér
zése, hogy nem tartozik hozzá a vallás lényeges alkotó részeihez. A megoldás 
egyedüli útja : odafordulni a természet által rendelt egyedüli fórumhoz. 
A vallásos hit adja az embernek az egyedüli kincsét, ami romolhatatlan s 
örök. Innen az, hogy a vallásos lélek és közösség nem engedi, hogy az értelem 
belenyúljon a hit tapasztalatainak magyarázatával. A vallásos ember, hason
lóan a művészhez, nem is kívánja a magyarázatot, amíg a vallás csak élmény. 
De a befejező mozzanat ellenállhatatlanul előáll. A hit bizodalom és bizonyos
ság. így hisz a beteg az orvosban, a gyermek a szülőben, a barát a barátban. 
A vallásos hit pedig igazi megteljesedése a hitnek. Szülőoka az a tudat, amely 
tiltakozik megsemmisülésünk ellen, a lélekről való tudatunk. A hit felfedezte, 
hogy a világon rend és törvény uralkodik. A történelem nagy alkotásai a hívő 
korszakokat jellemzik. Az értelem csak a formát akarja megtisztítani, s csak 
az magyarázhatja a vallást, kinek mély vallási tapasztalatai vannak. Minden
kinek melegen ajánlható, hogy olvassa el e gyönyörű tanulmányt.

Sopron. Tállyai István.
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Osvíitli Gedeon: Hunyadi Mátyás. Dráma 5 felvonásban. Kecskemét. 
56 oldal.

Mátyás király születésének 500. évfordulója alkalmat adott íróink és 
költőink újabb megnyilatkozására. Mátyás, irodalmunk egyik legkedveltebb 
hőse jelenik meg Osváth Gedeon ötfelvonásos történelmi drámájában előttünk. 
A költő az ifjú Mátyást mutatja be történeti hűséggel, jellegzetes magyar 
nyelven. Gara budai palotája, a prágai vár, a budai királyi palota elevenedik 
meg előttünk. Élénk színekkel rajzolja alakjait, igaz képet fest a főurakról, 
kiket Mátyás uralma fékez meg. Kiemelkedő Mátyás jól rajzolt jelleme.

Minket kevésbbé érdekelhet e dráma színpadi sorsa. A küzdő lelkek, 
A halhatatlan diák szerzője nemcsak az ifjúsági előadások, vagy a rádió 
nyilvánosságát érdemelné meg, hanem a színpadét is. A Nemzeti Színház 
igazgatója 1936 október 1-én biztató szavakkal odázta el a darab előadását; 
most, az 500. fordulókor, előadatta Galamb Sándor művét. Az első diadalt, 
mely ugyané tárggyal foglalkozik. Nem tudjuk elképzeni, hogy ez után a 
protestáns szerző a Nemzeti Színházban szóhoz tudna jutni. Részletei azonban 
igen hatásosak lehetnek ifjúsági bemutatásban. Éppen ezért melegen ajánljuk 
ezért is a darabot protestáns iskoláinkban : könyvtáruk értékes darabbal 
gazdagodik, ha beszerzik. A szerzőnek meg kívánjuk, hogy az értékes alkotás 
öröme ragadja még sok hasonló mű alkotására.

b. d.

Dctre László : Üzenetek a világűrből. (Kozmikus hatások a földön.)
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Ára 8 P.

Ez a rendkívüli érdekességű könyv párja nélkül áll a világirodalomban. 
Elsőnek foglalja össze azokat a nagyjelentőségű eredményeket, amelyeket a 
csillagászat, az egész világegyetemet kutató tudomány az utóbbi időben elért. 
Megtudjuk a könyvből, hogy amint minden élet a Földön a Naptól származik, 
épúgy, minden változás, minden fizikai tünemény a Nap, a Hold s az égi
testek által kifejtett kozmikus hatásokkal van összefüggésben. A könyv 
részletesen ismerteti a föld helyét a világegyetemben, majd a meteorok szer
kezetét. Foglalkozik az árapály tüneményével, mint a kozmikus hold-hatás 
egyik legérdekesebb megnyilvánulásával. Az ezzel kapcsolatos éghajlati, s 
egyéb fizikai változások, amint Detre részletesen kifejti, az emberi szervezetre 
is nagy hatással vannak. Megismerkedünk a könyvben részletesen a Nap 
szerepével, a napfoltok jelentőségével. Amit központi fejezeteiben róluk elmond 
a szerző, az a szakembereken kívül minden orvost s kultúrembrt feltétlenül 
érdekel. A könyv további részei a föld mágnességével, a sarkifénnyel foglalkoz
nak, ismerteti a kozmikus hatásoknak szerepét a rádióvételben. A könyv záró
fejezete, mintegy összefoglalásul felvázolja a kozmikus hatások nagy élettani 
szerepét, s körvonalaiban egy egészen új világrenddel ismertet meg, melynek 
kiépítése ugyan csak a jövő tudományos kutatásának nyomán képzelhető el, 
de amelynek jelentőségével, éppen azért mert benne élünk, a mai embernek 
is tisztában kell lennie.

Rengeteg ábra, kép és grafikon segíti a népszerű nyelven megírt könyv 
megértését. K.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍREK .
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület évi közgyűlése Békéscsabán.

Az OETE évi közgyűlését rendszerint pünkösd ünnepén tartja, és ezt nem ok 
nélkül teszi. A keresztyén gyülekezeti élet szent ünnepének áhítata össze
fogásra s közös célok szolgálatára teszi fogékonnyá a lelkeket. Az idei köz
gyűlés színhelye Rékéscsaba volt, ide május 11-én \  délutáni gyorssal érkezett



Egyházi és iskolai hírek.164

a fővárosi és vidéki tagok nagy csoportja. A vendéglátó gimnázium tanári 
karának küldöttsége várta az érkezőket. Nyolc órakor a Széchenyi-ligetben 
társas vacsora volt, amelyen a házigazdái tisztet ellátó csabai tanári kar 
Pataki Sámuel igazgatóval élén mindent megtett, hogy az ismerkedési est 
ne csak címében legyen az.

Vasárnap, május 12-én reggel %9 órakor tartotta az egyesület választ
mányi ülését. A távollévő dr. Losonczi Zoltán titkár jelentését dr. Remport 
Elek jegyző ismertette. Az elnök, dr. Bánkúti Dezső, több folyó ügy (új tagok 
jelentkezése, helyettes és óraadó tanárok részére felében megállapított tagdíj 
stb.) után a nagy számban megjelent választmány osztatlan lelkesedése mel
lett terjesztette elő az elnökség terveit, amelyek az egyesület készpénztőké
jének (kb. 18,000 P) legbiztosabb gyümölcsöztetésére vonatkoznak. Az elnök
ség a választmány és közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében meg
vásárolt egy 1622 négyszögölnyi fás, vízben gazdag 840 méter magasan el
terülő telket a Mátrában Bagolyirtáson, Mátraszentimre község mellett. Egy 
budapesti építész hittestvérünkkel tervrajzot és költségvetést készíttetett,, 
s báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő eléggé nem értékelhető köz
benjárására 10,000 P-s kölcsönt is szerzett az egyetemes nyugdíjintézettől. 
A választmány az előterjesztéseket jóváhagyta, s mivel az építkezés anyagi 
fedezetét biztosítottnak látta, megbízta az elnököt, hogy a kiküldendő bizott
sággal együtt járjon el az üdülő felépítése dolgában.

Orgonavirágos tornaterem fogadta a közgyűlés nagy számban megjelent 
tagjait. Kimer Gusztáv imája után dr. Bánkúti Dezső, az újonnan megválasz
tott elnök, a közgyűlés résztvevőinek szüntelenül megnyilvánuló tetszése köz
ben mondta el megnyitóját. Talán 33 év óta először foglalkozott elnöki meg
nyitó ez egyesületben anyagi kérdésekkel. Ez a tény azonban nem annak a 
jele, mintha a magyar evangélikus tanárság hagyományos szelleme megvál
tozott volna. Az evangélikus keresztyén felfogás a test és lélek szoros egységét 
hirdeti. Államnak és társadalomnak a magyar tanár mostohagyermeke. Első
sorban tehát a tanári rend vezetői tartoznak megteremteni azokat a feltéte
leket, amelyek a magyar tanár lelki erejének zavartalan kifejtését biztosít
hatják. Ä cél a szellem felfrissítése, a lélek acélozása, nem pedig anyagi javak 
hajszolása. Megérezte ezt a gyűlés közönsége is, s a résztvevők nevében dr. H. 
Gaudy László, budapesti vallástanítási igazgató, nagy örömmel és szeretettel 
köszöntötte az egyesület új elnökében a cselekvés emberét. Az elnöki meg
nyitó után kegyelettel áldozott a közgyűlés az előző napon eltemetett dr. Szi- 
gethy Lajos, tb. elnöknek, és elhatározta, hogy ősszel Budapesten felolvasó 
ülést szentel nagy halottja emlékének.

Ezután kölcsönös üdvözlésekre került a sor. Nem megszokott formaság 
volt a közgyűlésnek ez a mozzanata. A nehéz időkben segíteni akarásnak 
lelke szólalt meg a társegyesületek, egyház és város kiküldötteinek szavaiban. 
Mély hatást tettek Szeberényi Lajos Zsigmond, felsőházi tag, evangélikus 
főesperesnek a csabai egyház és arad-békési egyházmegye, Banner Benedek, 
békéscsabai állami leánygimnáziumi igazgatónak az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület, de különösen vitéz dr. Bessenyei Lajos ny. főigazgató, az 
Országos Református Tanáregyesület elnökének üdvözlő szavai, ki személyes 
megjelenésével is bizonyította, hogy az új elnökben a református tanárság is 
értékes munkatársat tisztel.

Medovárszky Mátyás h. polgármester Békéscsaba város és a gimnázium 
kormányzóbizottsága, végül Pataki Sámuel a gimnázium tanári testületé 
nevében üdvözölte a közgyűlést.

Pataki Sámuel az intézeteinkben dívó hagyományos szokásokról tartott 
előadást. A nehéz időkhöz, a modern szellemhez alkalmazkodni tudás nem 
ölte ki az evangélikus tanárból és diákból az ősök megszentelte szép hagyo
mányok tiszteletét. Előadása végén javasolta az előadó, hogy minden iskola 
jegyezze fel a nála még dívó jellegzetes hagyományokat, hogy mindazt, ami 
beilleszthető és összhangban áll az iskolai élet mai rendjével, minél több 
evangélikus intézet újítsa fel.



A nagyhatású előadás után dr. Remport Elek terjesztette elő a titkár 
jelentését, Kilczer Gyula pedig a pénztári jelentést. A számvizsgáló jelentés 
meghallgatása után vitéz dr. Dengelegi Lajos, mint a szavazatszedő bizottság 
elnöke terjesztette be a választás eredményét. E szerint elnök : Dr. Bánkúti 
Dezső ; fővárosi alelnök : Dr. Koch István ; vidéki alelnök : Dr. Rell Lajos ; 
titkár : Dr. Remport Elek ; jegyző : Dr. Kring Miklós ; szerkesztő : Dr. Bán
kúti Dezső ; pénztáros : Kilczer Gyula ; ellenőr : Nagy Imre ; választott 
választmányi tagok : Mikola Sándor, dr. Moravcsik Gyula, Pataki Sámuel, 
dr. Renner János, dr. Simon László, vitéz Zerinváry János. A vallástanítási 
szakosztály elnöke újra dr. H. Gaudy László, a nyelv- és történettudományié 
dr. Losonczi Zoltán, a mennyiségtan-természettudományié Kilczer Gyula. 
Az állandó bizottságok megalakítása után tiszteleti tagokul dr. Láng Margit, 
ny. igazgatót és dr. Zimmermann Ágostont, a József nádor műegyetem rek
torát választották meg. Jelentése végén üdvözölve az új tisztikart, kiemelte 
a távozó elnök, dr. Domanovszky Sándor érdemeit. Nagy tudományos és 
adminisztratív elfoglaltsága mellett éveken át odaadón vezette egyesületün
ket, amelynek díszt és megbecsülést szerzett tudós személyisége.

11 órakor a tanárok a békéscsabai evangélikus nagytemplomba mentek 
istentiszteletre, amelyen dr. H. Gaudy László hirdette az igét. Délben Békés
csaba város látta vendégül a közgyűlés résztvevőit a Csaba-szállóban. Itt 
vitéz dr. Jánossy Gyula, a város polgármestere a kormányzóra ürítette poha
rát, és köszöntötte a tanárokat, Bánkúti elnök pedig a vendéglátó csabaiakat 
éltette. Ebéd végeztével hangzott el Arató István, kőszegi leánygimnáziumi 
igazgató felszólalása : 1941-re Kőszegre hívta meg az egyesületet; a jelenlevők 
örömmel fogadták a meghívást.

Délután 4 órakor az Ifjú Évek szerkesztőbizottsága ülésezett, s többek 
között elhatározta, hogy a lapot a jövő évtől Garab József ceglédi nyomdájá
ban jelenteti meg, 5 órakor a humanisztikus és mennyiségtan-természettudo
mányi szakosztály tartotta ülését, 6 órakor pedig a vaílástanltási szakosztály. 
Elhatározták, hogy a szakosztályokat egy-egy kiváló evangélikus tudósról 
nevezik el. Elnöki megnyitók okolták meg, miért kapta a humanisztikus 
szakosztály a Bőhm Károly, a természettudományi a Hermann Ottó, a val
lástanítási a Bél Mátyás nevet. A szakosztályok ülésein következő előadások 
hangzottak e l : Dr. Kring Miklós : Vita a magyar városi élet eredetéről; 
dr. Tömör János : Néhány gondolat a gimnázium biológiai tanításával kap
csolatban ; Bayer Jenő : Áramok fáziskülönbségeinek kimutatása oszcillo
gráffal; Csaba László: Vallásoktatás a felekezeti és nem felekezeti iskolákban ; 
dr. H. Gaudy László : Az új vallástanítási tanterv és a legújabb valláspeda
gógiai kísérletek. A vallástanítási szakosztály ülésén komoly vita fejlődött ki 
arról, miképp biztosíthatja a tanár egyházi iskoláink evangélikus jellegét nem 
vallási órákon is.

Este ismét a Széchenyi-ligelben találkoztunk, másnap pedig a társaság 
nagyrésze a csabai egyház szőlőskertjébe és a Réthy-tanyákba rándult ki. Nem 
lenne teljes megemlékezésünk, ha hallgatással mellőznők dr. Remport Elek 
kartársunknak páratlan humorú alkalmi költeményét, amelyben a kedves 
együttlét derűs epizódjait énekelte meg. Nehéz időket élünk ugyan, a derű
látás azonban nem a súlyos idők semmibevevése, hanem az evangélikus tanár 
lelkivilágának éppen olyan megnyilatkozása, mint hivatásának lelkiismeretes 
betöltése.

Kaiser Erzsébet old. középiskolai tanár, 37 éves korában elhúnyt. Neve
zett lapunkban értékes cikkeket írt, a Lapszemlét készségesen végezte.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége felhívja evangélikus 
intézetekben működő tagjait, hogy a gyermekeik részére létesített nevel
tetési alapból segély iránti kérvényeiket június hó 15-ig küldjék be az ügy
vivő alelnökhöz (dr. Bánkúti Dezső, IV., Deák-tér 4. sz.). Segélyt nyerhetnek 
egyetemet és főiskolát látogató tanárgyermekek ; kétszeres összegben része
sülnek a Luther Otthon és Teológus Otthon tagjai, s előnyben részesítjük a 
lelkészi és tanári pályára készülőket. Az igénylési űrlap adatain kívül az 
előző évi tanulmányi eredményt is igazolni kell. Nem kaphat segélyt az, aki, 
vagy akinek iskolája az egyesülettel szemben hátralékos, vagy aki kérvényét 
június 15-e után terjeszti be. — A felhívás másutt nem jelenik meg, így rá 
az illetékesek figyelmét nyomatékosan felhívjuk.
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i A  „vezetők11 nevelése és kiválasztása.
Két évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy a nmlt útjainak jár- 

hatatlanságából eredő, tapogató tájékozatlanság-, a jövő gondjai 
iránti közönyös érzéketlenség, általában a világháború utáni egész 
dermedt tespedtség sokirányú szerencsés kezdeményezések hatása 
alatt lassan eltűnjék, és olyan derűlátásnak adjon helyet, melyet 
egy szebl), jobb, emberibb magyar élet kialakíthatóságának reménye 
éltet.

Ma egész társadalmunk aggódó tekintettel hajlik maga fölé, 
kitárult előtte új önállóságunk gyökeres megoldást kívánó kérdéseinek 

I tömege, és maga előtt látja a nagy célt : megteremteni a világháború

S
 utáni országcsonkból azt az egészségesen tagolt, szellemiségében is

egyénien magyar középállamot, melyre olyan egyedülálló hivatás 
|  betöltésének dicsősége vár a Duna völgyében.
|  A feltörő problémák között talán egyik sem olyan sokakat

érintő és messzire kiható, mint az, amit kicsit németesen „vezető- 
kiválasztásának neveznek. Vezetőkön ugyanis nemcsak a csúcson 
haladókat, a kitűnőket, az elitet értem, hanem mindazokat, akik 
különböző fokon, különböző hatáskörrel, különböző területeken 
kisebb vagy nagyobb csoportok életére, fejlődésük irányára hatással 
vannak.

Nem is lehet éles határt vonni egyes vezetőcsoportok között, akár egymás 
mellett, akár egymás fölött nézzük őket. Csak egymást kiegészítve alkothatnak 
maradék nélkül hasznosat. Ha elfogadjuk a szokásos megkülönböztetést és 
beszélünk irányt mutatókról és követőkről, paranesolókról és végrehajtókról, 
akkor is nehéz lenne eldönteni, mi kívánatosabb : helyes irány, jó törvény, 
alkalmas parancs és rossz végrehajtás, vagy tévesen megjelölt irány, át nem 
gondolt törvény, alkalmatlan parancs, de mérlegelő, jó és körültekintő végre
hajtás.

A vezetők kiválasztásának tehát olyannak kell lenni, hogy a 
rendelkezésre álló teljes emberanyagból mindenki a neki legmegfele
lőbb helyen végezze a neki legmegfelelőbb munkát.

Amint a továbbiakban látni fogjuk, nem is ennek az ősrégi kívá- 
! nalomnak ismétlése a fontos, hanem a hozzá vezető utak kiépítése 

nehéz. Dolgozatom három részre tagolva próbál a vezetők nevelésének 
és kiválasztásának kérdéséhez közelebb jutni :

1. Kikből neveljük nemzetünk vezetőit?
; 2. Mire neveljük őket?

3. Kik és milyen szempontok szerint végezzék a vezetők neve- 
I lését és kiválasztását?

1. Kikből neveljük nemzetünk vezetőil? Mindenkiből, aki 
' magasabb életpályára való, mindenkiből, aki egyéniségénél fogva
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vezetőnek alkalmas, felelik ma egyhangúan. Pedig ez eddig nem így 
volt, sőt ma sincs egészen így.

Általános Utasításainkban olvasható a következő mondat: 
„Minthogy a gimnáziumnak nem áll módjában az osztályok tanulóit 
célszerűen kiválogatni, hanem be kell érnie a véletlenekkel is, azért 
az osztályok szellemének kialakítása nem függ teljesen tőle.“

Ugyanez a panasz olvasható ki a német nép vezérének tiltakozásában : 
„Jawohl, unerträglich ist der Gedanke, dass alljährlich Hunderttausende 
vollständig talentloser Menschen einer höheren Ausbildung gewürdigt werden, 
während andere Hunderttausende von grosser Begabung ohne jede höhere 
Bildung bleiben.“ (Mein Kampf. Gesamlaufl. 1938. 479. o.)

A magasabb fokú iskolába és ezzel magasabb társadalmi osz
tályba Való belépés lehetőségének elnyerése tehát nem a tehetség 
és arravalóság alapján történt és történik mindazokban az országok
ban, amelyekben a tanulás lehetősége csak bizonyos anyagi és társa
dalmi feltételek között van meg.

Középiskolai kiválasztó eljárásunk mai neve, a szelekció és 
gyakorlata, a gyengék kiselejtezése világosan utal annak teljesen 
negatív jellegére.

A középiskola bizonyos szempontok alapján felelősséggel osztályoz, lent 
hagy egyeseket, egyeseket pedig felemel. De kikből? Azokból, akik éppen 
jelentkeznek. Ennek magában adott következménye, hogy nem mindig a 
tehetség társul a tudással, hanem hol gyenge vállak viselnek olyan terhet, 
amit nem bírnak el, hol meg komoly tehetség marad lenn, saját képességeit 
sem ismerve. Társadalmilag pedig kialakulnak olyan osztályok, melyek 
egymástól elkülönítve sajátos életformák szerint élnél; : egyikből lefelé kiesni, 
a másikba felfelé bekerülni egyaránt nehéz.

Iskolarendszerünknek és az annak hátterét alkotó egész magyar 
társadalmi struktúrának tehát olyan módon kell átalakulni, hogy a 
vezetőosztályoknak egészséges kiegészülés céljából a nemzet egész 
erőtartaléka rendelkezésre álljon. A kiválasztás nem lehet egyolda
lúan negatív, hanem akkor is, amikor az értéktelenebbet lenn hagyom, 
minden számbajöhető értéket is fel kell emelnem. Semmiesetre sem 
érhetem be a véletlenül jelentkezőkkel.

Ugyanakkor társadalmi és anyagi egyenjogúságot kell biztosítani minden 
munkának, hogy a felsőbbnek tartott osztályból alsóbba kiesők ne érezzék 
magukat gyökértelennek és elveszettnek, hanem új környezetükben és munka
körükben újabb felemelkedés kiindulópontját lássák. A jelenben a kiegészülés 
csak a hiányokat tölti ki, csak felfelé van meg, a középosztályban született 
tehetségtelen helyzeti előnye egyenesen behozhatatlan.

Különös kérdések merülnek fel azonban a vezetőosztályba fel
lépők első nemzedékével kapcsolatban is. A vezetés önzetlenséget, 
más ügyeiben való érdektelen elmélyedést, kicsinyességek fölé való 
emelkedést, példaadó becsületességet, sokszor saját érdekeink ellen 
való cselekvést jelent. Jelenti azt, hogy ismerjük azokat, akiket veze
tünk, hogy bátran és közvetlenül érintkezzünk velük.

És itt ütközünk olyan ellentmondásba, aminek okaira nem 
ártana egyszer rávilágítani. A falu által adott faluvezető sok esetben 
idegenebb, kevésbbé megértő, ridegebben visszautasító, mint hasonló
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állást betöltő középosztályból eredő társa. Ugyanilyen hiányok van
nak egyéb pályákon gerincesség, elvhűség szempontjából. Ennek 
kétségtelenül vannak osztályt jellemző sajátságokból eredő okai. 
Hogy azonban a friss vér helyett, az egészségesen tisztító levegő 
helyett lefelé taposó, felfelé szolgai alázattal hajlongó egyedek kerül
nek fel, hogy sok alulról jövő elsőgenerációs vezetőben mohó vágy 
jelentkezik arra, hogy rövid idő alatt az uralmon lévőkhöz még 
hibáikban L  hasonló legyen ; hogy származását esetleg egy egész 
hazugon leélt élettel feledtesse el, annak nevelésbeli okai is vannak.

Milyen intézkedésekkel lehetne ezeken változtatni és a fent 
helyesnek elismert cél gyakorlati megvalósításához közelebb jutni?

a) A népiskola és középiskola határán kell először egy föltét
lenül szükséges kiválasztó munkát elvégezni. Nem annyira azért, 
hogy a feltörőket visszatartsuk (azokkal a középiskola úgyis végez 
az első két évben, ha nem felelnek meg), hanem annak biztosítására, 
hogy a magasabb fokú iskolába valók oda be is kerüljenek. Ennek 
alapfeltétele a legszorosabb együttműködés azok között, akik ezen 
a fokon nevelnek és elbírálnak.

b) Meg kell teremteni a középiskola számára azokat az anyagi 
feltételeket, melyeket ez az átvétel megkíván. A tanítótestületek 
javaslatára a középiskola vállalná a (szükség esetén ingyenes) fel
vételt és ellátást, amit a tanuló példaadó kötelességteljesitéssel, 
magasabb fokú munkával fizetne vissza.

c) Végül a szegénysorsú tanuló egész tanulmányi idejére olyan 
életkörülményeket, környezetet, tanulmányi feltételeket kell terem
teni, ami mentesíti az alól, hogy magához hasonlóktól függő helyzetbe 
kerüljön. Abból a tehetségből, amelyik könyöradományból étkezik, 
szívességből lakik, amelyik magát állandó szociális tehernek érzi, 
esetleg az ezzel járó megalázások tömegét szenvedi el, soha vezető 
nem lehet. Egy részük örök kisebbértékűségi tudattal érzi később 
is a függőséget azokkal és az azokhoz hasonlókkal szemben, akiket 
valamikor eltartóiként volt kénytelen tisztelni, más részük csendben, 
vagy hangosan lázong a társadalmi rend ellen, melynek minden terhét 
viselte, és így minden osztály elleni gyűlölet csirája megmarad 
lelkében.

Hasonló módon kell eltüntetni minden egyéb akadályt és az 
alacsonyabb sorsból felemelkedőt gátló minden egyéb megalázó 
körülményt. Csak így érheti el a középiskola, hogy legfőbb tényezője 
legyen a nemes értelemben vett népközösség kialakításának, amely
ben nemcsak az elméleti jog, de a gyakorlati lehetőség is megvan 
mindenki számára, hogy teljes értékű vezetővé emelkedhessék.

2. Ezek után térek át második kérdésemre : mire neveljük nem
zetünk vezetőit?

Az idegen új ideológiák pontosan körvonalazták népük sajátos, 
megváltozott hatáskörét, működésének területeit és a jövendő állam
polgárok feladatait az épülő államban. A nevelés legfőbb célja itt az 
ifjúságnak ezekbe való gondos bevezetése. A régi alapokon meg-
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maradt népek — visszahatásképpen — szintén tisztázták szempont
jaikat, sokat megtartottak abból, ami volt, vettek is át szinte észre
vétlenül a sikerült kísérletekből, az ifjúság előtt azonban itt is tisztán 
áll a nemzet hivatásának, közeli és távoli célkitűzéseinek képe.

Abban, amit az Ált. Utasítások hazafias, állampolgári és szo
ciális nevelésnek neveznek, a legnagyobb hiányt ott látom, hogy 
túlságosan általános és ködbevesző a nemzeti és a nemzetben az 
egyéni hivatás taglalása. A történelem által adott nagy tanulságok 
megadják egy nemzet fejlődésének állandó irányvonalát, de nem 
mindig alkalmasak arra, hogy azok alapján gyors ítéletet alkossnuk 
valamiről, legfőbbképpen azért, mert az összefüggésekbe való belelátás 
nem mindig egyszerű. Megvan tehát a hosszabb-rövidebb időre szóló, 
az adott viszonyokat figyelembevevő célkitűzésekbe való belehelyez- 
kedés fontossága is. A jövendő vezetőnek tudnia kell, hogy a rendelke
zésre álló erővel, a megadott helyzetben a nemzet meddig tudhat és 
akarhat elmenni, milyen történelmi kereteket tart meg, és ezeket a 
kereteket milyen tartalommal óhajtja kitölteni.

Az ilyen módon jelenre való nevelést politikai nevelésnek lehetne 
nevezni, mert az, aki vezet, politikai tanácsadó is, akinek példáját 
a kevésbbé műveltek követik. Én örömmel maradok meg a nemzet- 
nevelés mellett, ennek egyik ága lenne az öntudatos magyar állam
polgárrá való nevelés.

Egész világos képet kell kapni a középiskolát elhagyó egyénnek az állam 
és polgára viszonyáról. Kiegyensúlyozott körülmények között az államiság 
célja nem lehet más, mint kialakítani az egyén és közösség olyan magától 
értetődő kapcsolatát, amely szerint az egyén a közösségért, a közösség pedig 
az egyénért van. Ilyen egyensúly tudatában kizárt dolog az egyén részéről a 
közösség rovására való boldogulás hajszolása, de a közösség, mondjuk állam- 
vezetés részéről is képtelenség lenne nemzedékek életének és nyugalmának 
feláldozása az utána következőkért, a következőké az azok után jövőkért s i. t. 
Így ugyanis a megfeszített munkának haszonélvezője nincs, a nemzet fel
gyújtott energiáit pedig könnyelműen lehet elfecsérelni kétes értékű és ki
menetelű hatalmi célok megvalósítása érdekében.

Másik dolog az ország felépítésénél :̂, belső eltolódásainak, megoldandó 
kérdéseinek határozott és tiszta feltárása. Az evolúciós fejlődés feladatokat ró 
a következő nemzedékekre is, mert egy századok alatt hibásan kiépült rend
szert óriási károk nélkül csak lassan lehet jóvá tenni.

Harmadik : A magyar élet alapja ma is, később is a magyar falu, a magyar 
vidék. Ezt éppen eleget hangsúlyozzák. Miközben azonban a falukutatás, a 
nép, mondjuk, elméleti kultusza, bizonyos nagyvárosi falu felé való vágyódás 
minden jelét az unalomig tárják elénk, miközben divatos magyar szobák 
telnek meg egyszerű falusi házak hasznos és csinos eszközeivel, minden érték, 
minden vezető önző rettegéssel húzódik meg a nagyvárosi kényelemben, 
elképzelhetetlen büntetésnek tartva a vidéki életet, megalázónak a faluban a 
faluért végzett munkát, az elsüllyedést, ahogy mondani szokták. Ennek termé
szetes eredménye volt a rosszul vezetett falu, az elmaradt, elhanyagolt vidék. 
Az oda kivetődő idealista lélek pedig valóban elszenvedte az elsüllyedés minden 
veszedelmét, mert szép munkájához társat nem talált.

Ilyen és sok más hasonló belső kérdés mellett a nemzetnek a többi nemzet
hez való viszonyáról is általános és biztos képet kell adni. Ismerni kell a 
minket körülvevő népek velünk egyező és velünk mindig ütköző életirányát, 
azt az értéket, amit országunk minden túlzás nélkül a maga helyén jelent.

Az ezeréves haza területének visszaszerzése, mint a nemzethez méltó
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egyetlen nagy cél kell, hogy lebegjen minden nevelés előtt. De őszintének kell 
lenni, és meg kell mutatni a területgyarapodással járó nagy nehézségeket is. 
Az új nemzedéknek tisztában kell lenni azzal, milyen óriási feladatot vállal 
a területi gyarapodással, a számban, nemzeti öntudatban megnövekedett, 
magyarellenes szellemben nevelt nemzetiségek visszafogadásával.

Olyan tények ezek, amiket ötletszerűen vettem k i : annak pél
dájául hoztam fel, hogy nem elég becsületes, gerinces embereket 
vezetővé nevelni, ami magában véve sem könnyű feladat. Föltétlenül 
ki kell alakítani bennük azoknak a céloknak és lehetőségeknek 
tudását, amik állampolgári jövőjük kísérői. Csak ezeknek biztos 
ismerete teszi őket megbízhatókká olyan időkben, olyan körül
mények között, mikor gonosztévők, nagyképű szószátyárok, fana
tikusok vagy jóhiszemű álmodozók ki akarják téríteni a mindenkor 
kézenfekvő valóságok útjáról.

Ezeknek rendszeres tárgyalásában látom a nevelés igazi törté
netiségét : a jelen tudatos szemlélete, mely a múlt minden ható ténye
zőjét magában hordja, biztosítja a nemzet fejlődésének állandóságát, 
a jelenben való cselekvés gyorsaságát, egyben lehetővé teszi, hogy 
a múltat értékelve, saját korunkban élve, annak ajándékait élvezve, 
tekintetünket a jövőre irányítva járjunk.

A vezető egyénné és állampolgárrá való nevelés nem fejeződhetik 
be a nélkül, hogy az emberré alakulás előtt egységes világképet ne 
kapna az ifjú. A szakműveltség megkezdése előtt, utolsó középiskolai 
éveiben kell erre módot találni. Ma sem az egyes tárgyak, sem a felső
fokú vallásoktatás, sem a filozófia középiskolában tanított anyaga 
nem alkalmasak arra, hogy bepillantást engedjenek az életbe, hogy 
megmutassák, vagy legalább sejtessék annak belső és külső össze
függéseit, törvényszerűségeit, hogy a tanuló tudatosan tegyen különb
séget a lét és érték birodalmának egésze és részei között, hogy a szép, 
igaz, jó lényegéből valamit megragadjon, és ezzel az élménnyel emel
kedjék önmaga fölé, a fizikai világ már végtelen távlataiból egy 
téren és időn túli másik világ másféle végtelensége felé.

Egy tizennyolc éves ifjú szellemi fejlettsége, tapasztalat- és 
élményszegénysége miatt a megadható világkép nem lenne teljes, 
sok része inkább megérzett lenne, mint megértett, de mégis egység 
lenne, amit később kiegészíteni, gyúrni lehetne, aminek egész jellege 
módosulhatna is később ennek vagy annak a résznek megvilágoso
dása által.

A mostani tanuló sok benyomásból, sokirányú szaknevelés ered
ményéből kezdetlegesen összetákolt, szervesen össze nem függő 
valamit visz magával, amit élettel megtölteni talán soha néni fog, 
de nem is akar, mert csak részeket lát, az egészet egységes világ
nézetté összefogni nem tudja, mert a részek összetartozását nem látja.

Ezért elengedhetetlen művelt vezetőosztály nevelésénél a filozófia 
tanításának komolyan és célszerűen megoldott újjáalakítása.

3. Ilyen előzmények vezetnek át a harmadik felvetett kérdéshez : 
kik és milyen alapon végezzék a vezetők ennyire bonyolult és sok
irányú nevelésen és oktatáson felépülő kiválasztását?
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Erre a kérdésre természetesen csak egy felelet van, ami a fenti 
fejtegetésekből is már világosan kiolvasható : az elkülönítés, az érté
kesnek az értéktelentől, a tehetségesnek a tehetségtelentől, a vezetésre 
hivatottnak a vezetettől való elválasztása az iskola, elsősorban a 
középiskola feladata.

A tanuló a fejlődés és kialakulás, tehát a lélekmegnyílás legkényesebb 
nyolc évén át tagja a középiskolának. Itt a legkülönbözőbb tárgyakkal szem
ben gyakorolt érdeklődés foka és iránya, egyéni és közösségben mutatott 
magatartása, az iskolai élet ezernyi benyomásával szemben jelentkező vissza
hatásai, számtalan más, fel nem sorolható jelenség alapján világos kép alkot
ható tehetségének, munkaerejének, kitartásának együttes értékéről, egész 
jelleméről. Az a tény pedig, hogy az elbírálást elméletben egy sok tagú tanári 
testület, a gyakorlatban is elég nagy számú psztálytanár Végzi, föltétlenül 
megnyugvást kell, hogy teremtsen a kiválasztás tárgyilagosságát illetően, 
ha a tanári rend iránti bizalom egyáltalában létezik.

A tanári rend és a középiskola kiválasztó tevékenysége ellen kétes értékű 
tapasztalatok szólnak : más az iskola és más az élet mértéke, mondják. Hát 
bizony ez nagyon nagy baj. Sehol annyi hibás szempont nem dönt az egyének 
hovatartozásáról, mint az ú. n. életben, ahol bizonyos kvalifikáció elnyerése 
után (melyet kötelességét és felelősségét nem ismerve sokszor éppen a közép
iskola ad meg), szabadon érvényesülnek mindazok a társadalmi, anyagi és 
egyéb előnyök, melyek nem a pályára való alkalmasság, de családi, szárma
zási és száz más „minősítési szempont“ alapján végzik a kiválasztást. Az az 
élet tehát, mely annyi fölénnyel bírálja el az iskolai szelekciós munkát, leg- 
kevésbbé alkalmas arra, amire magát csak elkövetett igazságtalan ítéletei 
alapján hiheti hivatottnak. És akárhányszor hibázik az iskola, mindig ott 
látjuk mögötte a munkájába avatatlan kézzel belenyúló életet.

Ha ezek után őszinte meggyőződéssel az iskola mellé állunk 
(melynek igazságosságát legtöbbször ott támadják meg, hogy két 
átlagember közül egyik és nem a másik kerül fel, ami pedig a 
társadalom szempontjából teljesen közömbös), akkor a legnagyobb 
gondossággal kell megvizsgálni, miben tökéletesíthetjük a mai 
eljárást, főként pedig, hogy mivel érheti el a középiskola azt a tekin
télyt, a döntései előtt való föltétien meghajlást, ami csak hosszú 
időn át kialakult, őszinte bizalom eredménye lehet.

így jutunk el a tanárok kiválasztásának és a tanárképzés meg
változtatásának problémájához. Hogy ezen a téren valami hiba van, 
azt maga a tanárság érzi és tudja a legjobban. Ennek az önmagát 
ismerő, önmagát ellenőrző és folyton tökéletesedni akaró testületnek 
legjobbjai léptek elgondolásaikkal a nyilvánosság elé, lemondva arról 
a védő zárkózottságról, mellyel más foglalkozási csoportok saját 
belső ügyeiket tárgyalják. Nyílt őszinteséggel mutatott magára, 
elismerve, hogy a változott idők változott körülményei olyan köve
telményeket és terheket raknak rá, amelyeket mostani vállaival 
csak nehezen tud elviselni. Ez természetes is, hiszen neki kell tudni 
legjobban, hogy minden működésével kapcsolatos tevékenység nem 
lent, hanem fent kezdődik : először a tanítót kell tanítani, a nevelőt 
nevelni és a kiválasztót kiválasztani.

Minden kiválasztás eredményessége a jelentkezők számának és 
minőségének függvénye. És itt különösen fájón ütött vissza a közre 
a köznek a tanári renddel szemben éveken át gyakorolt érthetetlen
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közönye, az a bántó nemtörődömség, mellyel a legújabb idők fiatal 
tanárainak igazán példaszerűen végzett munkáját majdnem ellen
szolgáltatás nélkül fogadta el és tűrte, hogy a nem régen még az 
ifjúság szellemi elitjét magához vonzó pályáról néhány év alatt a 
legtöbb érték nagyobb jövedelmet és tekintélyt adó pályák felé 
sodródjék. A legbeszédesebben megnyilvánuló hivatásérzet, a gyer
meke egyéniségét legjobban tisztelő szülő is visszaretten attól, hogy 
olyan foglalkozást részesítsen előnyben, mely éveken át létminimum 
körüli fizetésért kívánt annyi tisztességesen végzett munkát.

A debreceni gyakorló gimnázium igazgatójának, dr. Jausz Bélának a 
Pap Károly-emlékkönyvben megjelent értekezése világosan mutat rá a tanári 
pálya jövőjének a tanári pálya anyagi értékelésével való szoros összefüggésére. 
„A tanárság anyagi helyzetének gyökeres javítása és a legjobban dotált köz- 
alkalmazottakéval egyenlővé tétele nemcsak azért fontos“ , írja, „hogy a ma 
ezen a pályán működők végre méltóbb körülmények között végezhessék 
hivatásukat, hanem elsőrendűen azért is, hogy ez a pálya kívánatossá tétessék 
a pályaválasztás előtt állók számára. . . Akkor majd több mód lesz arra, hogy 
kiválogassuk a legkitűnőbbeket. Addig azonban felesleges szelekciót követelni, 
mert válogatni csak ott lehet, ahol van miből.“

A tanarnevelés es kiválasztás gyakorlata egy súlyosság szem
pontjából legalább ilyen jelentős hibát rejt magában. Az egyetemen 
történő képzésnek föltétlenül szép tudományos eredményei vannak, 
de négy éven át soha senki meg nem kérdezi, senki kísérletet nem 
tesz annak eldöntésére, hogy a jelölt egyénisége, megfelel-e a tanári 
tevékenység sokféle kívánalmainak. Az egyetem eléri célját, ad a 
szakmában többé-kevésbbé járatos valakit, aki azonban még egy
általában nem tanár. A többit a véletlen dönti el, de már későn. 
Egy egyetemet végzett 24—26 éves férfit más munkakörre kény
szeríteni alig lehet: így nem szerencsés esetben a magyar köznevelés 
35 éven át kénytelen tűrni olyan tanárok „munkáját“ , akik hiva
tásukat betölteni csak hiányosan tudják. Örökké tapogatódzó kísér
leteik tárgya pedig a gyermek, az alakuló új magyar élet. . .

Ennek kiküszöbölése csak úgy lehetséges, ha a kiválasztás és 
nevelés együttes eredménye olyan, hogy úgy a tanárképzés intéz
ményei, mint a tanári pályára jelentkező egyén az első években 
világosan meggyőződik arról, hogy a pályaválasztás helyes volt-e, 
vagy nem. Ehhez elengedhetetlen, hogy az iskolát és az egyetemi 
évek elején tájékozódó jövendő tanárt közelebb hozzuk egymáshoz.

A megvalósításnak két elvet nem szabad érinteni. 1. A szak
képzést nem lehet az egyetemtől elválasztani. 2. A kétéves katonai 
szolgálat miatt nem lehet arra gondolni, hogy a tanulmányi idő 
meghosszabbíttassék.

Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyetem hogyan alkalmazkodhatik 
jobban a tanárképzés sajátos szempontjaihoz, akkor az egymáshoz 
illeszkedés az időbeosztás és időfelhasználás terén kér engedményeket.

Mindenki előtt világos ugyanis, hogy intenzív, egésznapos fog
lalkozás esetén, rendszeresen irányított szemináriumi munka mellett 
a ma elméletben 5 hónapos félévek eredménye 4 hónap alatt is 
elérhető, sőt fokozható is. Az így félévenként nyert egy hónapot
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(ami nyolc félév alatt majdnem egy iskolai év időtartamával egyenlő), 
a tanárképzés speciális céljaira lehetne felhasználni.

Itt szélesednék ki az egyetem mellett a tanárképzőintézetek tevé
kenysége. A jelölt ugyanis a felszabadult évi két hónapját olyan közép
iskolában volna kénytelen eltölteni, melyet erre a célra a tanárképző
intézetek számára kijelölnek. Itt fokozatosan megismerné az iskola 
vezetésével kapcsolatos munkát, az ifjúsággal való bánásmódot, vál
lalná az iskola által rábízott feladatok elvégzését, az ifjúsággal való 
állandó érintkezés kiegészítő gyermeklélektani tanulmányait. Évek 
során át figyelné a tárgyaiban mutatkozó haladást, módszereket 
hasonlítana össze, tisztában lenne a tárgyában elérendő legkeve
sebbel és elérhető legtöbbel, egyben pedig eldőlne egyéniségének a 
tanári pályára való alkalmassága is. Munkáját a tanárképzőintézetek 
által kijelölt vezetőtanárok és az iskola igazgatója figyelnék és 
bírálnák el.

Az egyetemi évek munkája természetesen tanulmányainak köz
ponti része maradna. Idetartozik szaktárgyainak elmélyedő tanulása, 
lehetőleg minden év végén vizsgával. A tanári képesítés alapja így 
három alapvizsga és a szakvizsga lenne. Különös gonddal kellene 
törekedni arra, hogy a jelöltek minél több olyan munkát végezzenek, 
melyek önálló kutató tevékenység, anyaguk valamely részébe való 
komoly elmerülés eredményei. A két utolsó évben megkívánt tárgyak 
közül a mainál jóval eredményesebben kell megkövetelni a lélektan, 
valamint a szaktárgyakkal kapcsolható filozófiai ágak, végül az 
állampolgári nevelés középiskoláknál ismertetett nélkülözhetetlen 
tárgyainak ismeretét.

Ilyen előkészítés után jönne a gyakorló gimnázium egy éve, 
ahol a jelölt már tudatosan értékelve tudná kiegészíteni azt, ami még 
pótlásra szorul. Ezt zárná le a bő tapasztalati adottságokra támasz
kodó pedagógiai vizsga.

Az így módosított tanárnevelés biztosítaná, feltéve természe
tesen, hogy minden részében jól hajtják végre, azt a követelményt, 
hogy a katedrára senki fel ne lépjen önmagának, az ifjúságnak, az 
anyagnak és a nevelési céloknak biztos ismerete nélkül, másik oldalon 
pedig egy-két éven belül száműzné a tanári pályáról azokat, akikben 
a tanári hivatáshoz elengedhetetlen sajátságok hiányoznak.

Az a tény pedig, hogy valamilyen mértékben így nagyon sok 
iskola a tanárképzés színhelye is lenne, emelné ezeknek az iskoláknak 
színvonalát. Az órán jelenlévő jelöltek módszeres munkára késztetnék 
a kényelmességre hajlamos tanárokat is, a változó jelöltek pedig 
egyik iskola tapasztalatát átviszik a másikba, ezzel minden sikerült 
kísérlet hamar megy át a közhasználatba.

Ettől függetlenül, lehetőleg az érettségi és az egyetemi tanul
mányok közé esnék a Honvédelmi törvény alapján mindenkire köte
lező katonás férfivá való nevelés. Ez gyakorlatilag annyit jelent, 
hogy az egyetemi tanulmányok későbbi időpontban kezdődnek, tehát 
jóval érettebb korban, másrészt pedig minden tanári pályára jelent-
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kező egyén tartalékos tisztként kezdené el működését. Föltétlenül 
nyeresége lenne a középiskolának, ha a tanári pályára csak testileg 
alkalmas, a katonai szolgálat szempontjából is egészségesnek talált 
egyének kerülnének. Ennek következetes keresztülvitelétől nem csak 
a fellépés példaadásának, a katonai erények alapján kialakult ön
fegyelemnek, fegyelmezni tudásnak fokozódását várom, hanem ez 
teszi majd lehetővé a leventeoktatásnak és a középiskolai katonai 
testnevelésnek az iskolai élethez való sirnulását.

Azok a tehetségek, akik tudományos pályára valók ugyan, de katonának 
nem felelnek meg, olyan tudományos pályákon helyezkednek majd el, amelye
ken az ifjúsággal való érintkezés nem mindennapos. Így válnék a középiskolai 
tanár olyan nevelő tényezővé, akitől a tanuló a tudáson kívül a helyes, férfias 
magatartást, viselkedést ellesné, aki emberré, magyarrá, keresztyénné neveli, 
akinek vezetése alatt büszkeség férfivá érni.

Az ilyen sokoldalúan nevelt tanári egyedekből álló rendben pedig 
meglenne az erő ahhoz, hogy magának vezető társadalmi helyet 
harcoljon ki, és azt kívülállók és önmaga ellen is biztos kézzel meg
védelmezze, meglenne a kedv és vágy a folytonos öntovábbképzésre, 
meglenne az a jog, melynek alapján a teljes hivatali és társadalmi 
függetlenség felépülhetne, ami ismét oktató és kiválasztó tevékeny
sége előtt késztetne meghajlásra mindenkit.

Nem tartozik szorosan tárgyamhoz, azért csak pótlólag említek meg még 
két figyelmet érdemlő következményt.

A jól kiválasztott, anyagi függetlenségében, cselekvési szabadságában 
felemelt tanárságtól a munkaadó állam is joggal kívánhatja súlyosabb köte
lességek önkéntes vállalását, elsősorban nagyobb irányító társadalmi és 
műveltségterjesztő tevékenységet. Ez nemcsak az amúgy is színes, de közelről 
nézve felületes magyar kultúréletnek adná meg a szükséges mélységet, de 
jelentené a középiskolával rendelkező kisebb városok apróbb központokká 
való kiépítését, melyek köré az érdekelt vidék sajátos kultúrerői csoportosul
nának.

Ugyancsak felületesen érintem azt a tényt, hogy a legújabb 
idők kialakult életformája csak a tanári rendet hagyta meg a régi 
értelemben vett műveltséghordozó szerepben, mert meg tudott 
szabadulni a foglalkozások egyoldalúvá alakító, szakkeretek közé szo
rító kényszerétől. Ha túlzás is azt állítani, hogy a tanárok képviselik 
ma azt, amit a gyorsan népszerűvé lett „írástudó“ fogalom kifejez, 
vitathatatlan, hogy az „írástudók rendje“ , ami olvasókból, megértők
ből, továbbítókból, népszerűsítőkből is áll, az ő körükből kerül ki, 
az örökké befejezetlen, örökké tanuló, tökéletesedő tanárság ismert 
és ismeretlen egyéniségeiből.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen szövevényes, mindig 
újabb és újabb területekbe belenyúló kérdés kielégítő letárgyalása 
túlmegy egy szűk keretek közé szorított dolgozat határain, célom 
azonban nem a problémakör lezárása : inkább be akartam világítani 
a feltáruló egyre nagyobb távlatokba, melyek elől nem kitérni, hanem 
magasságukba felemelkedni kötelességünk.

Nem is törekedtem a részletek pontos kidolgozására, inkább a 
cél felé vezető utat, az alulról, a legszélesebb alapról való kiindulást,
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a kiválasztás módját, szempontjait, végül a kiválasztó tanári rend 
szerepéhez méltó felemelését vizsgáltam. Meggyőződésem szerint 
ugyanis a ma minden társadalomban nagy gondot okozó „vezető
kiválasztás“ nem oldható meg csúcsintézményekkel, hanem a nevelés 
és kiválasztás tevékenységének céltudatos, komoly, minden részletre 
kiható, a nevelés minden tényezőjét magábafoglaló átszervezésével.

Ezért foglalkozzunk sokat a vezetők kiválasztásának kérdésével.
Debrecen. Dr. K iss Árpád.

A  rajz a Részletes Utasításokban.
A Részletes Utasítás rajz-feladatcsoportjairól, ezek anyagáról 

és feldolgozásának kérdéseiről sok lenne a mondanivalónk, mert 
hiszen ez az a terület, melyet képzeletben és tettekben járunk, neve
lői munkánk egész idején. Ebből, a részünkre egyformán adott tar
talmi szövegből sarjad ki az a változatos, színes tanítási eredmény, 
melyben a rajztanár egyéniségén kívül, a tanulók lelkisége és a vidék 
művészete is kifejezésre juthat.

Bővebb tárgyalásba itt nem bocsátkozhatom, csupán a lényege
sebb szempontok kiemelését — ezzel kapcsolatban észrevételeimet — 
és a lehetőségek föltárását próbálom érinteni.

A vonal, illetve vonalírás gyakorlására az új Utasítás az I. 
osztályban 6, a II. osztályban 2 órát ad, többet, mint 1926-ban. 
Hangsúlyozza a vonalírásnál a könnyed vázolást és azt, hogy „ezzel 
minden rajzi feladat helyes előkészítésére akarunk nevelni“ . Cél
kitűzése tehát nemcsak a kéz gépies, gondolatnélküli munkájára, 
hanem ezen keresztül a rajzolás kivitelezésének helyes módjára való 
nevelés.

Az Utasítás kiemeli a színes írón használatát, mely szerint az 
„díszítő hatásúvá“ teszi a legegyszerűbb ábrát is. Ezen túlmenően 
ajánlhatom esetenként a tónuspapírok (fekete, szürke, kék, zöld) 
alkalmazását. Ugyanis a kettőnek összekapcsolásával már 1927-ben, 
tanításom első évében jó eredményeket értem el. Itt találkoztak 
a tanulók elsőízben az alap fontos szerepével. Majd továbbmenve 
keresték az összefüggést és harmonikus kiegyenlítődést a rajzlap 
színe, valamint az ábrához választott irón színe között. Több óra 
munkája után összegeztük az eredményt.

A táblai bemutatás összhangban történjék a tanulók munkájá
val. Amikor az osztály fekete, vagy színes rajzlapot használ, ugyan
akkor a tanár is fekete táblán, vagy nagyméretű, megegyező tónusú 
rajzlapon és hasonló színű krétával dolgozzék. így a látott színhatás is 
ösztönzőleg hat a tanulókra és jó követendő példát nyújt számukra.

A foltfestés 1926-ban csak az I. o. rajz-tananyagában szerepelt 
6 órával. Az új Utasítás az I. o. óraszámán nem változtatott, míg 
a II. osztályban azt 8 órára emelte fel. E feladatcsoport értékének 
emelése örvendetes tény, mert a foltban-látás, foltképzés, színutánzás
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fejlesztése, vagyis a festői érzék kiművelése szempontjából ezt egyik 
legfontosabb tanítási egységnek mondhatjuk. Itt kezd új utakra 
terelődni a gyermek vonalas ábrázolási ösztöne és tapasztalja, hogy 
az írónőn kívül az ecset is nagyszerű eszköze a művészi munkának. 
Üj világ tárul föl előtte, melyben az első lépések bizonytalanságát, 
félénkségét, fokozatosan átalakítja a siker érzése bátor, örömmel 
végzett ecsetkezeléssé. Nagy a nevelő-értéke is, mert elvonja a tanulót 
a kényelmes, javítgató stílustól és rákényszeríti a fegyelmezett, felelős
ségteljes munkára. Hogy ez így van, azt a (foltfestési) órák csendje is 
igazolja.

Az új Utasítás ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a „foltfestési 
feladatok eredménye különböző értékű. . . .  mivel a tanulók esetleg 
különféle érzékelő típusukhoz tartoznak“ . A felfogás és a kivitelezés 
tekintetében valóban észrevehetők bizonyos különbségek. Azonban 
tapasztalatom azt mutatja, hogy módszeres irányítás mellett, lépésről- 
lépésre haladó, jól megválasztott ábratípusokkal nagyon szép átlag 
és kitűnő egyéni eredményeket érhetünk el. Tónuspapír és tempera
festék használata élénkítheti ezt a feladatcsoportot, melynél a tanu
lók érdeklődése biztosítja a sikert. Sőt itt találkozhatunk a gyermeki 
felfogás legőszintébb eredetiségével, mert a javítgatás kizárásával, 
az első ösztönös meglátás vagy elképzelés ölthet formát. Ez a kivite
lezési mód ad alkalmat a látottak közvetlen festői visszaadására.

A tananyag felépítéséhez és elvégzéséhez rendelkezésünkre á l l : 
a magyar népművészet formakincse, a növény és állatvilág, egyszerű 
emberi alakábrázolás, sőt foltelemekből alakítható tájképek is. 
Természetesen ez utóbbiakra a III—IV. és a felső osztályokban kerül
hetne sor. Reméljük, hogy a jövő meghozza a rajz óraszámainak emel
kedését, s akkor ezt a feladatcsoportot teljes értékében kifejleszthet
jük és alkalmazhatjuk a többi osztályban is. „Végül a foltfestés 
igen alkalmas a színérzék művelésére“ , jegyzi meg a Részletes Utasí
tás. Itt térjünk ki a festékek nevének, anyagszerű tulajdonságainak 
és használati módjának ismertetésére. Összehasonlíthatjuk a festé
kek színét egyes tárgyak, vagy anyagok színfogalmával, pl. az okker 
sárgát a homok, cinóbervöröset a pipacs színével stb. Az ilyen szín
összekapcsolás ugyanis, mely a paletta egy festéke és valamely tárgy 
színképe között jön létre, a színkeresés- és utánzás felé az első lépést 
jelenti. A színérzék fejlesztését sok eszközzel elősegíthetjük. Pl. 
Szinyei: „Pipacsos rét“ c. képének bemutatásával, melynél a cinó
bervörösnek, zöldnek, ultramarinnak a szerepét ismertetjü k , sőt ezzel 
már esztétikai nevelést is nyújtunk a tanulóknak.

Nem lehet eléggé hibáztatni azt az eljárást, ha tanár a színek 
kiterjesztett használata helyett csupán egy-kettőt (indiai vörös, 
szépia, semleges szürke stb.) .vezet be, mert a festékek ismertetésének 
itt van a helye. A másik döntő ok a gyermek színszeretete. Erről 
lenevelni a tanulót bűn, de pedagógiai hiba is, hiszen ez még nem jelent 
tarkaság-szeretetet. E pazar világ a gyermek képzeletének és érzései
nek egyik alkotó eleme. A félelmetest feketének, sötétnek látja,
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a jót, a szépet színesnek. Ne akarjuk tehát a gyermek meseszerű 
képzeletét a jó öregek kiegyensúlyozott szürkéibe fullasztani. Ez 
különben meddő kísérletezés volna, mert a tanuló ezt úgysem fogja 
szépnek tartani. Azért haladjunk velük egyirányban, nem pedig 
ellenük. Ha mi vezetjük őket, úgyis eljutnak oda, ahová érkezniük 
kell — a fejlődés természetes útján — a színek nemes, harmonikus, 
lehiggadt világához. De ezt csakis ennek a-b-c-jével lehet elkezdeni, 
nem pedig a fogalmazásával. Azért a színek ismertetését, használatát 
tervszerűen vezessük végig tanmenetünkön. így érthetik meg és 
élvezhetik a tanulók, népművészetünk meseszerü szépségét, de csakis 
így juthatnak el a nagy mesterművek egyéni színvilágának átélésé
hez is.

A síkformák óraszáma jelenleg az I—IV. osztályig fokozatos 
csökkenést mutat. A leánygimnáziumnál változást alig látunk. A sík
formák feldolgozási anyagában a magyar népművészeti díszítőelemek, 
néprajzi és használati lapos tárgyak, majd „stilizált állatképek“ 
alkalmazhatók. Itt nyílik legjobb alkalom hazánk vidékenként 
különböző népművészetének (Buzsák, Kalotaszeg, Sárköz, stb.) 
tervszerű és maradéktalan feldolgozására. Ezen elemek és tárgyi 
képek jellegzetes forma, szín- és díszítő szerepének, majd szerkezeti 
érdekességeinek alapos ismertetése után érik meg ez a feladatcsoport 
tervezési anyagként való felhasználásra.

A síkformák rajzoltatásánál a Részletes Utasítás „a jellemző 
foltból fokozatosan a részletek felé haladó, a vázlatból rétegesen fej
lesztő eljárás álláspontján van“ . E módszer a leghelyesebb, nemcsak 
azért, mert megegyezik az általános művészi rajzolás elveivel, ha
nem mert olyan tudatos rajzolási módra nevel, melyet más feladat- 
csoportnál is eredményesen használhat a tanuló. De e mellett gondos
kodik az átlagtól elütő képzettípusúakról is, akik egyéni (összerakó, 
felépítő) módszerrel oldhatják meg feladatukat. „Ilyenkor a tanár 
a típusnak megfelelő útmutatást, irányítást ad.“ A rajzok méreteire 
tájékoztatása a következő : „Körülbelül 10 cm. nagyságú rajzokkal 
kezdhetjük, de a nagyobb formák rajzai se lépjék túl a 20—25 cm.-es 
legnagyobb kiterjedést.“ E fölvilágosító sorokat azonban hiányosnak 
tartom. Ugyanis ha beszélünk az ábrák nagyságáról, akkor ennek 
fokozatában bizonyos sorrendre van szükség, hogy megtaláljuk 
a zökkenő nélküli áthajlást a vonalírásból a síkformába, ebből 
viszont a díszítő tervezésbe. A nagyméretű ábrázolás biztosítja 
leginkább az imitativ rajzolás elsajátítását. Azonban a díszítő terve
zéshez közelebb érve, szükségesnek tartom a fokozatosan kisebbedő 
méretben való gyakorlást, mert ennél a feladatcsoportnál a nagy ele
mek nem használhatók. Itt összekötő feladatként rögtönző rajzolást 
végezhetünk, példát adva az ábrák csokorba kötéséhez is. Ilyen elő
készítés után a síkformák feldolgozását, már csak egy lépés választja 
el a díszítő tervezéstől.

A gazdag, formákban változatos anyag nagy lehetőségeket 
biztosít e feladatoknál a különböző technikák elsajátítására. A fehér



Barcs László: A rajz a Részletes Utasításokban. 177

rajzlapon és vízfestéken kívül bő alkalom nyílik a tónuspapír, színes 
írón és temperafesték kombinált alkalmazására. A pozitív és negatív 
formák szembeállítására is sok példát találhatunk. Mivel pedig 
általában a rajzolás megtanításához és ezek rögzítéséhez a síkforma 
ábrázolási módja nyújtja a legtisztább alkalmat, azért itt fokozottabb 
módszeres irányítással és szemléltető, magyarázó rajzokkal kísérjük 
a tanulók munkáját.

A díszítő rajz, tervezés csaknem a régi óraszámmal vonul végig 
minden osztályon. A leánygimnáziumok anyagában e feladatcsoport 
erősebben érvényesül, ahol a kézimunka tanításával karöltve, hímzé
sek, ruha- és a magyar otthon díszítése adja tervező munkájukhoz 
a témát. Ez a feladatcsoport az, amely hatékonyan foglalkoztatja 
a tanuló „alkotó erejét“ . Alkalmat ad arra, hogy egyéni elképzelése, 
ízlése szabadon érvényesülhessen, a művészi nevelés gondolatának 
jegyében. Az Utasítás gondoskodni kíván a népművészet tisztaságá
nak megőrzéséről, melynek érdekében „minden osztályban egy-egy 
jellegzetes stíluskörbe tartozó népművészeti anyagot szemléltetni és 
feldolgozni“ ajánl. Céljuk az, hogy a tanuló megismerje „a magyar 
díszítés területi egységeinek elemeit, szerkezeteit, ötleteit, színízlését“ 
vagyis a „stílusos, magyar ízű díszítést“ . A tervezéseket így jellemzi : 
„kevésbbé önálló“ és „önállóbb“ feladatok. Ebbe a csoportba tarto
zik a „díszítő írás, helyesebben a betűvetéssel kapcsolt díszítő 
feladat is“ . Kezdő fokon egyszerű „antiqua“ betűtípust, zsinóríró 
tollal, felső fokon egyéni betűvetést lát helyesnek. Óv az Utasítás 
a tiszta betűstílustól való eltévelygéstől. A fehér rajzlapon kívül 
jónak látja a fekete- és színes rajzlapok alkalmazását is. Ezt azonban 
— nézetem szerint — csak akkor használhatják eredményesen 
a tanulók, ha előzőleg megtanulták a fedő (tempera)-festékkel való 
bánásmódot. Azért tértem ki az előbbi feladatcsoportok tárgyalásánál 
e megkülönböztetett eljárás ismertetésére. Ki kell azonban emelnünk 
a Részletes Utasitásnak azon sorait, amelyekben az új művészeti 
törekvések megnyilatkozását tanításunkban lehetővé teszik. „A díszítő 
tervezésben természetesen teret engedünk a modern díszítő ötletek
nek, elemeknek, színezésnek is. Itt nem a túlzott bírálat, hanem az 
okos és felvilágosult szabadságtisztelet jár jó eredménnyel.“ Íme így 
igazolódik lépésről-lépésre az az előző megállapításunk, mely tár
gyunk művészeti jellegét hangsúlyozza.

A nagy térformák óraszámát az Utasítás az alsó osztályokban 
(III—IV.) emelte, az V—VI. osztályban nem változtatta, míg a 
VII—VIII. osztályban, a rendkívüli tárgy keretében egy óraszámmal 
sem szerepelteti. Pedig ennek megszakítása káros. Ugyanis a test
csoportok perspektivikus tanulságainak ismerete után íejlődésszerűen 
kellene következni a szabadban lévő épületek és az ezekkel kapcsolt 
tájrészletek rajzolásának. A leányiskolánál ez a feladatcsoport a fenti
vel azonos osztályokban, de kevesebb óraszámmal és egyszerűbb 
feladatokkal van képviselve. A nagy térformák tárgyalásával vezet
jük be a III. osztálytól kezdve a térábrázolást, mely a tanuló számára
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új és a legnehezebb témakört jelenti. Mondhatjuk, ez az a forduló
pont, melyen eldől, hogy a tanuló közeledik-e a rajzoláshoz, vagy el
távolodik attól. Éppen azért itt fokozottan szükség van a tanár lelkes 
munkájára. Ha a nevelő bármilyen okból mulasztást követ el a kis 
diák új térszemléletének kialakításánál, úgy méltán panaszkodhat 
e feladatcsoport tanításának eredménytelen voltáról. Ismernünk kell 
tehát a célt, és annak eszközeit, mely a sikerhez vezet. Az Utasítás 
ezt így jelöli meg : a nagy térformák tanításának célja ,,a tanuló 
térszemléletének a kép síkjára, a papírlapra való átvitele“ .

Bevezetésül keltsük fel a tanulók érdeklődését, vizsgálódási 
kedvét, különböző tárgyak, épületek, utak stb. látszati elváltozásai
nak érdekességével. Ezután kerüljön sor a látszati ábrázolás törvény- 
szerűségeinek értelmi alapra való helyezésére. Az előhaladásban fon
tos a szigorú tervszerűség. Egyszerű, jellemző és tanulságos térforma
összeállítást adjunk. Legyünk figyelemmel a vetületi képek külön
bözőségére is. Az órák és osztályok anyaga legyen fokozatosan kiépí
tett és egybekapcsolódó. Lassúbb ütemű rajzolása adjon alkalmat 
a komoly szemlélődéshez és elmélyüléshez. Az ábrák egyszerű, de hű 
visszaadásban tükrözzék a látottak megértését. „Általában a vonal
rajz helyességén legyen a hangsúly.“  Az Utasítás itt is figyelembe 
veszi a tanulók képzetalkotó típusait.

Kár, hogy nem tesz említést a  testek alapegységszerinti össze
állításáról, mert ez a tanítás szempontjából igen nagy előnyt jelentene, 
egyrészt a látszati, másrészt a vetületi rajzolás arányainak ellenőrzé
sénél. A nagy térforma látszati képét igen jól kiegészíti az alaprajz, 
homlokrajz és oldalnézet. Itt említhetem meg azt a próbálkozásomat, 
melyet ilyen egységarányokra támaszkodva végeztem ebben a feladat
körben. Célom az volt, hogy a vetületi képek elképzelésénél, illetve 
visszaadásánál, kikapcsoljam a kivit ílező rajzolás gátlásait, azért 
helyette a rögtönző képalakítást választottam. Példa erre a követ
kező eljárás. A kockaegységekből összeállított testcsoport vetületi 
képeit egyforma méretű, négyzetes alakú papírlapokból, kombinatív 
módszerrel alakítottuk ki. Mindhárom képhez más-más színű papín- 
négyzetkéket használtunk, melyeket bélyegszerűen ragasztottunk 
olyan formában egymás mellé, ahogyan azt a vetület kívánta. Ilyen 
módon elértük azt, hogy a vetületi kép az elképzelés, vagy meglátás
sal egyidőben, nem vonalakból, hanem rögtön síkokból öltött for
mát. Ézt a módszert a nagy térformák tárgyalásának kezdetén iktat
tam be, amikor a különböző vetületek megértetését tűztem ki célul.

A kis térformák rajzolását az 1926. évi Részletes Utasítás csak 
a felső osztályokban írta elő,az új Utasítás viszont már a IV. osztály
ban 6 órát, az V—VIII. osztályokban, a rendkívüli rajztanítás 
keretében 10, illetve 16 órát biztosít e feladatcsoport elvégzésére. 
A nagy térformáknál tanult látszati és vetületi alapvetés érvényesülé
sét itt is megtalálhatjuk. A feladatok kettős szempontra irányítják 
figyelmünket. Először a „közhasználat kívánalmaira“ , majd azokra 
a művészeti elemekre, „amelyek alkalmasaka képszerű alakításban
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való próbálkozásokra“ . Ennél különösen érvényesülhet a tanuló
típusok érdeklődési körének, a rajzolás munkájába való bekapcsolása.

Az alakrajz 14—14 óráját az Utasítás a VII—VIII. osztály között 
arányosan osztja meg, melyet elsősorban a rajzban tehetségesebb 
tanulóknak szán. E tanulmányokhoz némi előkészítést nyújtanak az 
alsó osztályok szabad gyermekrajzai. Tárgya az élőfej és alakábrázo
lás „részlető kidolgozás nélkül“ , majd a „mozgó ember és állat“ 
megfigyelése és kifejezése egyszerű eszközökkel. Ez a tanulmány 
közelebb viszi a tanuló értelmi és érzelmi felkészültségét a művészeti 
alkotások világához.

Szerkesztő rajz. Vetületi rajz. Az új tanterv ezt a feladatcsoportot 
a régihez hasonlóan osztályonként (I-—VIII.) kb. 10 órában írja elő. 
A leányiskoláknál ugyanezt csökkentett óraszámmal alkalmazza. 
Ez a feladatcsoport gyakorlati jellegű. Tárgya az I—II. osztályban 
a gyakorlati síkmértan, III. osztálytól pedig a vetületi rajz. Célja, 
hogy kifejlessze és fokozza „a  tanuló térszemléletét, térben gondol
kozását“ . Erre és ennek rajzban való kivetítésére nemcsak műszaki, 
katonai, hanem minden olyan pályán szükség van, ahol a rajz mint 
magyarázó (átadó, átvevő) eszköz szerepel. Szükséges hangsúlyozni 
e feladatcsoportnak időben és tartalomban való maradéktalan kiakná
zását azért is, mert a reáliskoláknak gimnáziumokká való átalakításá
val az ábrázoló geometria mint tantárgy megszűnt. Pedig a tér vilá
gának érzékeléséhez és ennek a rajz eszközeivel való geometrikus 
ábrázolásához ez adott elméleti és gyakorlati támpontokat. Ezt a 
szerepkört vette át a szerkesztő és vetületi rajz, melynél szintén 
megmutatkozik a rajz óraszámainak elégtelen volta. Hiszen ily csekély 
idő alatt a tanuló csupán ízelítőt kaphat a térszemléletet kialakító 
feladatokból. E hiányok enyhítésére néhány egyéni példát sorolhatok 
föl, mellyel a térszemléletet már az I—II. osztályban bevezethetjük 
akkor, amikor erre az Utasítás értelmében valójában csak a III. 
osztályban kerülhetne sor.

Az I. osztályban a „rajzeszközök helyes használatának“ el
sajátítása után, a másolások, arányos Kisebbítés és nagyobbítás 
anyagával kapcsolhatjuk egybe a felülnézet, előlnézet, oldalnézet 
elvének megértetését. Pl. két egymás mellett lévő szabálytalan hossz- 
négyzetű síkformát másoltatok. Ezt két testvér szántóföldjének 
nevezem el. Igazolni kell a tanulók előtt, hogy ennek a valódi képét 
csak akkor láthatjuk, ha felülről nézzük. Ezt egy négyzet különböző 
helyzetben való szemléltetésével bizonyítjuk. Képzeletben tehát 
repülőgépre ülünk, és onnan nézzük meg az alakját, sőt fölvételt is 
készítünk róla (térképezés). Ilyen módon rögzíthetjük meg, már 
a kis elsősök képzeletében a „fölülnézet“ elvét. Egy másik esetben 
képzeletben pl. Körmöcbánya bástyatornya „elé“ vezetem őket, 
ahonnan „előlnézetből“ szemléljük a hatalmas építmény „homlok
rajzát“ . A valódi méretek alapján meg is rajzoljuk ezt, léptékes 
kisebbítésekben (1 : 100). Majd egy vitorlás hajó követkczhetik. 
Bemutatom a kisméretű játék-hajót, mely trapézalakú hajótestből,
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háromszögalakú vitorlából és az árbocán lévő téglalapalakú zászló
ból áll. Kerestetem a tanulókkal azt a helyzetet, ahonnan mindezt 
a legjobban lehet látni. Először fentről vagyis „felülnézetben“ néz
zük a tárgyat. De ez nem nyeri meg a tanulók tetszését, mert sem a 
vitorlát, sem a zászlót nem látják jól. Veszünk egy másik nézőpontot 
„előlnézet“ -ből, de így is kedvezőtlen a kép. Míg a tanulók maguktól 
rájönnek arra, hogy ezt oldalról nézve tudják , legszebben megrajzolni, 
így jutottunk el az „oldalnézetéhez, melynél egyszersmind az előbbi 
szemléleteket is átismételtük. A felsorolt helyzetképek, az órák első 
perceinek bevezető és játékosan szemléltető része volt csupán, amely 
után a tulajdonképpeni anyag, a szerkesztő ábrázolás következik. 
A II. osztályban a térszemlélet fejlesztését hasonló módon tovább
építhetjük a szerkesztő rajz keretében. Pl. léptékes eljárással le
kisebbítünk egy háztelket (felülnézet, alaprajz). Majd áttérünk 
területének kiképzésére. Elválasztjuk az udvart a kerttől. Az elsőbe 
a ház alaprajza kerül. A kertet parkírozzuk utakkal és köralakú 
virágággyal (kör mértani díszítése). A két hasábból összeállított ház 
alaprajzán kívül kis vázlatban az elől- és oldalnézetét is fölvázolhat
juk. Talán itt említhetem meg, hogy az emlékezet, elképzelés alapján 
való rajzolás keretében is hasonló irányú munkásságot folytathatunk 
a térszemlélet fejlesztése érdekében. Pl. rövid ideig tartó bemutatá
sokkal játékdobot (henger) rajzolnak a tanulók felül- és előlnézetben, 
vagy hasonló módon cserkészkalapot. A továbbiakban talicskát 
választunk témául, melynek teste két kockaegységből álló négyzetes 
oszlopból, két kereke körlapokból, rúdja és tengelye egymásra merő
leges egyenesekből állanak. Képeit három vetületben, három elem 
— vonal, sík, térforma — egybekapcsolásával adjuk. A mértannal 
teremtsünk koncentrációt.

Ilyen előkészítés után áttérhetünk a III. osztálytól, az Utasítás 
által kijelölt „vetületi rajzolásra“ . A vetületi képeknek legtökélete
sebb kiegészítője a látszati, vagy axonometrikus rajz. Igyekezzünk 
tehát ezeket összekapcsolni. Az óra anyaga elsősorban gyakorlati 
példákból álljon, többek között : kő-téglakötés, boltozás, fakötési 
módok, gépalkatrészek. Alkalmas esetekben vonjuk be a felső osztá
lyok anyagába a „metszetek“ készítését, mely a belső térszemlélet 
kiegészítését szolgálja. Ennél a feladatcsoportnál az értelmi tényezők 
szerepén van a hangsúly.

Az emlékezet, elképzelés alapján való rajzolás. A magyarázó, közlő 
rajzok. A szabad gyermekrajz irányítása. A címek felsorolása is elegendő 
ahhoz, hogy erről az egy feladatcsoportba zárt témakomplexumról 
fogalmat alkothassunk. Ezen gyakorlatnemmel az 1926. évi Részletes 
Utasításban is találkoztunk, de ott kisebb jelentőséggel bírt, mint 
ma, amikor ennek új értelmezése és a hozzá fűzött gazdag magyarázó 
szöveg jelentősége fokozott érdeklődést igényel. Itt lehetőség nyílik 
a tanulók rajzbeli emlékező- és kombinálóképességének fejlesztésére. 
A másik csoportnál a közhasználati rajz nyelvét közlő, magyarázó 
szerepében ismerteti. E feladatcsoprotnál alkalom adódik más tan
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tárgyakkal való kapcsolatra, ami ebben az esetben valóban indokolt. 
Azonban a rajznál általános vonatkozásban nem mondhatjuk ugyan
ezt. Hívei vagyunk a koncentráció elvének, de csak akkor, ha ez 
természetesen kínálkozik. Valahogy úgy érzem, hogy ilyen tekintet
ben is meg kell őrizni a rajz egyszerű, nemes, művészi jellegét a tiulá- 
koskodástól. Ne iparosítsuk túlbuzgalomból a művészetet, legalább 
mi ne, annak nevelői. A gyermekrajzot két részre osztja az Utasítás, 
szabad és irányított rajzra. Az elsőnél a tanuló ösztönös megnyilat
kozása a cél, melynek révén „közelebb jutunk tanítványaink lelki
világához... végül alapját vetjük a később oly értékes művészi 
intuíciónak“ . Az irányított gyermekrajznál is hasonló a célunk, de 
azt a tanulók tanári támogatással oldják meg, mert ennél a „gyermek- 
hiba“ kiküszöbölésére törekszünk. Különösen ezeknél a feladatoknál 
bíráljuk jóindulattal a tanulórajzokat.

A művészeti alkotások ismertetése „a gimnázium I—IV. osztályá
ban a rendes, az V—VI. osztályban a rendkívüli rajz óráinak anyagá
ban, végül a VII—VIII. osztályban mint önálló tárgy talál helyet“ . 
A fenti sorok igazolják e feladatcsoport jelentőségének erősebb érvé
nyesülését. A rajztanár feladata „a tanulót a művészeti alkotás el
fogulatlan, jóindulatú szemlélésére nevelni. Ebben az értékes nevelő 
munkájában ne törekedjék a tudományosság látszatára, a szóbeliség 
túltengésére, a közlő szerepre, hanem válassza az igazi szakember 
szerény közvetítő szerepét“ . A tanítás menetére a következő irány
elveket adja : a tanulók „közös munkával olvassák ki a műből célját, 
gondolatát, érzésvilágát, a megoldásnak eszközeit és módját. A rajz 
tanárát ne kösse a történelmi sorrend“ . Értékelni kell a Részletes 
Utasításnak ezen észrevételeit és módszeres megállapításait, mely nem 
a tanítási anyag tömegének elméleti átadására, hanem a művészi 
szép megismerésére és szeretetére törekszik. Figyelembe veszi e mellett 
a rajztanár ilyen irányú képzettségének beállítottságát is, melyet 
így indokol: „Ő elsősorban a rajzi és művészi látás embere.“

Az I—III. osztály anyagát a magyar népi és képzőművészeti 
alkotások adják, melynek legnagyobb része a rajzfeladatokhoz 
kapcsolódhat. A IV—VIII. osztályig a művészettörténet rendszeres 
tárgyalását Végezteti. A VIII. osztály anyagát a magyar képzőművé
szet teljes áttekintése képezi. A leánygimnázium VII—VIII. osztályá
ban ez a magyar otthon művészi iparának ismertetésével bővül. 
A szemléltetést elsősorban eredeti alkotásokról, vagy színes műlapok
ról ajánlja, melyet magyarázó táblai rajzok egészíthetnek ki. Ezt 
a tanulók vázlatkönyvükbe rögzítik. Számonkérésnél „a  tanuló 
saját megfigyeléseiről saját szavaival adjon röviden számot“ . E  rész
letes ismertetésen kívül gondoskodik arról is, hogy, .adjunk áttekin
tést a művészetek kialakulásáról és mai állásáról“ . Ez az idézet alkal
mat nyújt arra, hogy erre a kérdésre kissé kitérjünk.

Lehetetlen ugyanis észre nem venni azt a hatalmas művészeti 
átalakulást, melynek problémái előttünk öltenek formát. Bátran 
állíthatjuk, hogy ez az új szellem a képzőművészetben, de különösen
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az építészet területén teljesen eredeti, a régi klasszikus megoldásokkal 
is szakító alapokat teremtett, és ma már szinte korlátlan lehetősége
ket nyújt. Ez a rendkívüli fejlődés nem maradhatott hatás nélkül 
a szobrászatra, de a festészetre sem. E változásokat nekünk művészeti 
nevelőknek figyelemmel kell kísérni épúgy, mint a művészet tudósai
nak, akik az új jeleket meglátva rendszerbe foglalják a kor esztétikai 
törekvéseit. A mi hivatásunk a tartalmi értékelésen kívül, a külső 
kifejezések (forma, vonal, szín) keresése azzal a céllal, hogy mikép
pen és milyen mértékben ismertessük, majd használjuk föl azt a. 
múltban gyökerező tanításunkban. E kérdés megvilágításánál hivat
kozom Mitrovics Gyula egyik előadásának néhány értékes mondatára, 
mely ugyan a nevelés egyetemes kérdéseit öleli fel, de amelyeket 
tárgyunkkal kapcsolatban is meggyőzően alkalmazhatunk. „A neve
lőnek arra az álláspontra kell helyezkednie, hogy a múlt minden 
értékes hagyományát átplántálja utódainak leikébe. De nézzen szembe 
az új kultúrértékekkel is. Találjon szempontokat ezen értékek ki
válogatásához. Erre a válogatásra azért van szükség, hogy a növen
dék szellemét abba az irányba nevelje, amelyre az ifjú léleknek a 
továbbfejlődéséhez szüksége van.“ Sokat mond e néhány sor arra 
nézve, hogy mi a teendőnk a múlt hagyománya és a jelen művészeté
nek kérdései között. Higygyünk mélységesen a régi magyar mesterek
től kapott művészi értékekben és azoknak tanításában. Ezt a hitet 
ültessük át tanítványaink leikébe és meggyőződésébe. Ugyanakkor 
ne zárkózzunk el az új törekvések ismertetésétől és nevelő célzatú 
felhasználásától sem, mert a tanulók ismerni akarják a művészetben 
jelentkező „új szép“ problémáját, mellyel az életben napról-napra 
találkoznak. Tőlünk, mint legilletékesebbektől várják azt a döntő 
szót, melyről az iskolán kívül oly ellentétes véleményeket hallanak. 
E kérdésekben azonban biztos kézzel vezetni csak az tud, aki maga is 
komoly ismerője a fejlődő művészetnek. A rajztanárnak tehát lépést 
kell tartani ezzel — legalább elméleti vonatkozásban —, mert irányító 
véleményre csak így tehet szert. Tartózkodjunk az egyéni bírálat 
túlzásaitól. Erre nézve útmutatónk lehet a művészet múltja, illetve 
kifejezési módjainak története. Nincs olyan stílus, vagy művészeti 
kor, amely az „örök jó“ mellett értéktelent is ne termelt volna. 
Így volt ez a múltban és így van a jelenben is. Aminthogy nem lehe
tett pl. a renaissance korban sem minden alkotás művészi értékű 
csak azért, mert a renaissance jegyében készült, ugyanígy a jelenben 
sem lehet minden festmény jó, mert különbözik a régitől, vagy rossz, 
mert bizonyos vonatkozásban rokonságot tart vele. Ebben a csak 
látszólagos zavarban egy szempont biztosan eligazít bennünket a 
helyes úton, ez pedig az állandó értéknek, az örök jónak és szépnek 
keresése. Irányítsuk a tanulók figyelmét a színeken, formákon át- 
sugárzó lélekre, mely művészi értékké magasztosítja a jelenték
telennek látszó munkát is. így tudhatjuk kiépíteni a középiskolák 
ifjúságának elfogulatlan és mindig csak az értéket kereső művé
szeti kritikáját, de ilyen neveléssel szolgáljuk a magyar művészet
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életérdekeit is, mely a nemzet számára felbecsülhetetlen jelentőség
gel bír.

Félév- és évzáró feladatok a szabadkézi és a vetületi rajzból. Célját 
a rajzórák összegező eredményének bemutatásában kereshetjük. 
„A feladatot az osztály jellegzetes tanulmányi köréből válasszuk, 
az alapfeladatok közül ügy, hogy a szerényebb tudású tanulók is 
megoldhassák.“ A reá fordítható idő félévenként 2—2 óra. A félévi, 
illetve egészévi munkának ezt a zárófeladatát inkább formai, mint 
tartalmi megoldásnak tekintem. Lényegbevágó szerepet sem a tanul
mányi eredmény megállapításánál, sem pedig az osztályozásnál nem 
tölthet be, mert a tanár és tanítvány munkájáról csak a feladatok 
összessége tanúskodhat.

A rajz feladatcsoportjainak csupán a lényegre mutató áttekinté
séből is megismerhettük a Részletes Utasítás gazdag anyagát, to
vábbá a művészeti és gyakorlati jellegű célkitűzéseit. Ugyanakkor 
azonban megállapíthatjuk azt, hogy ez az egységes tanítási terv, 
mely nyolc osztályra van előirányozva, a fele utón megszakad, 
így a rajz mint rendkívüli tárgy, az V. osztálytól kezdve életképte
len. A tantervi változások következtében tárgyunk tanítási ered
ménye ma még csak átmeneti képet nyújthat. A közeljövő igazolni 
fogja e téren mutatkozó aggodalmainkat. Ha a művészeti nevelés 
teljes megalapozását így nem is tudjuk elérni, arra kell törekednünk, 
hogy a kivitelező munka elvégzésén túlmenően belelopjuk az ifjúság 
leikébe a művészet iránti érdeklődést és szeretetet. Hivatásunk leg
szebb részét ezzel teljesítettük. Bízzunk abban, hoov a békésebb, 
építő jövő biztosítani fogja ifjúságunk műyéSzÍ£ip$léH.éhez a jelennél 
kívánatosabb feltételeket. / f é r

Debrecen. /  <£ßarcs László.

M E G JE G Y Z É S E K  K  3

Daloló diákok a m agyar ó ra í£  2 ' '
(Gondolatok Vikár Sándornak, a Protestáns Tanügyi Szemle májusi számában 

megjelent ,,Középiskoláink énektanításáról“ c. cikkével kapcsolatban.) 
Örömmel olvastam Vikár Sándor írását, amely elsőrendű követelményként 

állítja fel új, teljesen a magyar népdalon felépülő énektankönyv kiadását. 
Gondolom, bátran közéjük lehetne iktatni XVII—XVIIII. századi diákdalo
kat is. Ha iskoláinkban az énekoktatást a Vikár, illetve minden tiszta látású 
magyar ember kívánta módon rendeznék át, akkor ez a ma vérszegény, el- 
esenevészedett tantárgy igazán léleküdítő, kedélynevelő hatással volna min
den tanulóra egyaránt. S ami ugyancsak lényeges : nem csupán statisztálna 
az iskolában, mint ma, hanem — hiszen a magyar népdallal, népi zenével fog
lalkozás a magyarságtudomány egyik ága — hatalmas lépéssel egyenesen 
a magyar nyelv és irodalom testvértantárgyává, kiegészítőjévé válnék.

így aztán segíteni lehetne Vikár Sándor másik panaszán is, t. i., hogy 
az énekórán tanított „tandalok“ ma csak a tanteremben, csak az énekórán 
élnek. A dal a magyar nyelvtanításnak — különösen az alsó osztályokban 
volna erre alkalom — hatalmas segítőtársul szolgálhatna. Örvendetes, hogy 
— kissé bátortalanul ugyan —, de már hivatalosan is kezdik beiktatni a dalo-
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kát a magyar nyelvtanítás keretébe. Pl. a protestáns középiskoláink számára 
készült Jékely—Kerecsényi—Vajthó-íéle magyar olvasókönyv néhány nép
dalt is felvesz. Sajnos, keveset. Pl. az első osztályos könyvben csupán egy 
kottamellékletes népdalt találunk. Ez édeskevés. Pedig sok népdalunkat akár 
még kapcsolnunk is lehetne az olvasmány tárgyához, ámbár ez talán már erő
szakolt is volna. Tapasztalatból állíthatom, hogyha az óra végén egyszer
egyszer, ha időnk éppen megengedte, csak három percet szenteltünk arra, 
hogy nótázzunk (mindig csakis népdalt!), akár a tanulók által már eddig is 
ismert népdalokat énekelve, akár pedig olyat, amire én tanítottam meg őket, 
gyümölcsöző munkát végeztünk. Nyert ezzel a gyermek, mert ragyogó szem
mel, ujjongó örömmel fogadta, hogy dalolhat ; nyert a tanár, mert óráját 
még nagyobb kedvvel várták, s igyekeztek jól viselkedni, hogy jutalmul dalol
jon a tanár velük ; s nyert a magyar népi szellem is. Parasztságunk zenei ízlése 
az utóbbi évtizedekben kétségbeejtően leromlott. A népviselettel együtt nép
dalait is kezdi felejtem. Az iskolára vár a hivatás, hogy a gyermeken keresztül 
visszaadja a népi dalt annak a rétegnek, ahonnan azt merítettük : a népnek.

Mint ahogy a hittanórának az egyházi ének, olyan szerves tartozéka 
legyen a magyar órának a népdal. S ezzel meg is tesszük az első lépést azon 
az úton, amely ennek a tantárgynak később, az óraszám növelésével, hungaroló
g iá m  való kiszélesbüléséhez fog vezetni.

Orosháza. Fren yó  László.

K Ü L FÖ LD I L A P SZ E M L E
Gyakorlati szellem a m ai ném et isk o láb an . . .  A B erlin er Illustrierte  

Z eitung  1940. IV. 18. (16.) számában találjuk a következőkét: mindén német 
iskolában s minden iskolatípusban és minden korban ápolandó a repülés 
eszméje. A birodalmi közoktatásügyi miniszter célkitűzéseinek központi gondo
lata, hogy tanítani kell (s ezeket képekkel is bemutatja) fizika órákon egy- 
egy magasabb osztály növendékeivel az ellenállás és felhajtóerő mérését külön
böző testeken és felületeken. Egyik képen a repülőgép-modellek légiója függ 
a mennyezeten, mint eredmény. Fáradhatatlan szorgalommal és odaadó 
érdeklődéssel vesznek részt az ifjak a munkában. Minden szabad órát a 
repülőgép-modell építésére fordítanak, s minden megtakarított fillérüket erre 
a ,,játék“ -ra szentelik, ami az életcéljuk is egyben. Ezen nem is lehet csodál
kozni, hiszen a mi gyermekeink körében is általános a repülőláz, hát a diadal
mas német nép fiai hogyne fordítanának nagy gondot ifjaik ilyen irányú lelki 
alakítására.

Közli a folyóirat egy nyolcosztályú népiskola órarendjét is, ahol a többi 
tantárgyak között Szerepel kedden 12—-14 óráig a repülőm odell-készítés, és  
csütörtökön 11—12-ig a  repülés f iz ik á ja  is. A testnevelés, az idők követelmé
nyeinek megfelelően heti 5 órában van beállítva. Megszívlelendő az is, hogy 
heti két napon (kedden és pénteken) 9 órakor kezdődik az előadás, sőt a 
vallástan  óra is ott látható heti két órában, amit manapság sokan kétségbe
vontak.

1935 óta több mint félmillió fiatal lelket nyertek meg a repülés gondola
tának. Elmélet után a gyakorlat: a legmodernebb típusú motorok szétszedése 
és összerakása is a rendes tantárgyak körében szerepel.

Így lett a német az első repülőnemzet!...
Mezőtúr. D r. B oross István .
Vigyázz a  sz á d r a ! Egy német folyóirat reflexiói a gyermeknevelésről. 

A ,,K o ra lle“  című képes újságban (1940. IV. 17. sz.) E m il  L u t z :  „Sag nie zu 
deinem Kinde“ cím alatt érdekes dolgokat említ, egy csokorravaló olyan 
kifejezést szed össze, amely alkalmas arra, hogy a fejlődő gyermek lelki arcát 
megrontsa. Abból a föltevésből indul ki a szerző, hogy' há azt akarjuk, hogy a 
kis gyermek elessék, csak azt kell neki mondani: vigyázz, el ne ess, és máris
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az orrán szánkózik a kicsi. A folyton ismétlődő intések, tanácsok által szár
nyait nyesegetjük le a gyermeknek, s egy temperamentum nélküli, ú. n. ,,jól 
nevelt“ lényt tenyésztünk ki belőle mesterségesen, aki olyan, mint a felnőtt, 
úgy viselkedik, vagy pedig olyan akaratossá nevelődik, akinél már a szép szó 
nem használ, s oda se figyel az intőszóra, cselekszik a maga feje után hely
telenül. Semmi se rontja jobban a nevelő tekintélyét sem, mint a hiábavaló 
figyelmeztetgetés. Többnyire az ellenkezőjét érjük el vele, mint amire rá- 
akarjuk venni.

Egész különleges fejezet a nevelés történetében a helyesen alkalmazott 
figyelmeztetés.

Amikor az apa javítóintézettel fenyegeti, vagy pedig a Frimm-intézetbe 
utasítja fiát, avagy a suszterinasi pályát helyezi kilátásba csemetéjének egy- 
egy rossz kalkulus miatt, ezekkel a kifejezésekkel az ő nevelői módszerének 
teljes csődjét és tehetetlenségét bizonyítja. Senki se gondolja ezeket komolyan, 
ha pedig mégis komolyan hangsúlyozza őket, semmiképpen se válik javára a 
gyermeknek. Ezek az alaki nevelési eszközök a legártalmasabbak is egyben, 
mert a delikvens sem veszi tragikusan ezeket a levegőbe puffogtatott fráziso
kat. Bár sokszor a szülő valóban tehetetlen a gyermekkel szemben, de azért 
még inkáb óvakodnia kell olyasféle tilalomfákat felállítani cselekedetei elé, 
aminek komolyságáról maga sincs meggyőződve. Igyekezzék letompítani e 
túlzó kifejezéseket a szülő, mert ,,az, aki a gyermek befolyásolhatóságát és 
hiszékenységét túlbecsüli, el fogja hidegíteni magától a gyermeket“ .. . . Éppen 
ezért nagy fiiba ezeknek a közismert szólásoknak meggondolatlan odavetése. 
Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a fiatal lelkek vezetése, formá
lása nagy felelősséggel jár, s a meggondolatlanság itt nem helyénvaló.

Ha nem is hisszük el azt —- mondja E. Lutz —, hogy a nevelés jó , vagy 
rossz embereket teremthet, jobb, vagy rosszabb  lényeket mindenesetre alakíthat.

A dicsérő jelzők s kifejezések káros volta is époly figyelmet érdemel, 
ami manapság annyira divatos, különösen a családi nevelés területén. Nem jó 
a gyermek tehetségét se magasztalni unos-untalan, mert így születik az 
elkényeztetett gyermek típusa, s csak hiúvá és elbizakodottá neveli magát a 
szülőt is.

Párhuzamosan e kijelentésekkel kilenc képet is közöl érvei alátámasz
tására :

1. Csüggetegsógre nevelés. A kis gyermek szöget húz ki, de arra a kijelen
tésre. hogy „tedd le a kalapácsot“ , „megütöd a kezed“ , „úgy se tudod ki
húzni'“ — valóban erőt vesz lelkén a csüggedés.

2. A  játék  helytelen k iválasztása . A szoba tele van játékkal, s a kisleány 
mégsem tud velük mit kezdeni, mire jön a megjegyzés : „mafla vagy, fiam", 
pedig talán a jó szülő, vagy a rokonság a hibás, aki túlsók s talán nem is 
megfelelő játékkal halmozza el a gyermeket.

3. A z  , ,a ran y os k isleán y.“  De „aranyos" ez a kicsi! — mondja az „elfo
gulatlan" mama, s folytonosan hangoztatása hamarosan az ellenkezővé fogja 
varázsolni a kis aranyost.

4. A  bátorta lan ságra  szoktatás. „Ügy-e mondtam, hogy rosszul leszel a 
körhintán?“ , s valóban az is lesz, bár addig rá sem gondolt. A kellemetlen 
jóslások is rosszak, mert csak bátortalanná teszik a gyermeket.

5. Elh idegítés. „Mindig csak baj van veled. Ne is lássalak!" kifejezések 
alkalmasak az elhidegítésre és a konokság kifejlesztésére.

6. A ,,m in ta“  gyermek emlegetése. Gyermekkorunk ijesztő réme a „minta" 
gyermek erényeinek untalan emlegetése. Eredmény : a gyűlölet felébresztése 
a mintának beállított irányában, akit undorral emlegetnek egymás között.

7. A kutyáktól való féltés. 10 anya közül 2 ha akad olyan, aki a nagy 
kutyákkal való barátkozásra biztatja csemetéjét, 8 riasztja : megharap, hagyd 
a csodába... A gyermekben aggodalmaskodást és félénkséget ébresztenek.

8. Az „illed elm es“ . Ilyet egy kisleány nem csinál — mondja a meggondo
latlan szülő, amikor a kisfiúkkal játszik a Baby, s ezzel fölkeltik benne a csak 
azértis-hajlamot, hogy fiússá legyen, a kisfiúnak pedig a férfias természetére 
való ferde büszkeségét legyezgetik.
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9. A  barátok k iválogatása . „Kivel játszottál már megint?“  és efféle kifeje
zések nem növelik a gyermek szociális érzékét.

Azok a  kifejezések, m elyek a  gyermekre mérgező h atásúak  :
Ne nyúlj hozzá, nem lesz semmi bajod.
Ne futkározz, mert betöröd az orrod.
Semmi se lesz belőled!
A fogorvosnál nem fog fájni.
Bekísér a rendőr bácsi.
Csak gondot és bajt okozol szüleidnek.
A Jancsi bátyád mindig illedelmes.
A legügyetlenebb kisleány vagy a világon.
A te korodban én már szépen táncoltam.
Nincs ilyen piszkos gyermek, mint té.
El se hiszed, milyen szépen szaval és énekel s telefonál a kis Marika. 
Tedd le, nem értesz hozzá.
Mivel érdemeltem meg, hogy ilyen rossz gyermekem legyen.
N e m ondd többször, m in t am ennyire föltétien szükséges : Légy illedelmes. 

Egyenesen tartsd magad. Ülj csendben. Ne kérdezz annyit. Ne vihogj folyton. 
Ne fütyülj mindig. Vágj barátságosabb arcot.

Mezőtúr. D r. B oros István.

H A Z A I IR O D A L O M
Bodó Jen ő  : H árom  fogolytábor. K a p o sv á r , 1940. 219. l.
Tíz évvel ezelőtt jelent meg Bodó Jenőnek fogsága küzdelmes éveiről 

írott emlékezéseinek első kötete (Rabtartó Oroszországban), aminek tulajdon
képpen e munka folytatásának kellene lennie, ugyanis a hét és fél éves hadi- 
fogolyságának utolsó harmadát öleli fel, de akkor a szerző sietve megörökítette 
szertefutó élményeit a gyehennás pokol szenvedéseiről az orosz börtönök 
szennyes odúinak, s most, az azóta eltelt 10 esztendő nyugodalmasabb napjaiban 
ráért rendezni gondolatait, s az odáig eltelt idők gyötrő lidércnyomásától csak 
úgy tudott megmenekedni, hogy újabb csokorba szedte az emlékezések színes 
virágait s halotti koszorúit. Így keletkezett ez a könyv, amelynek igazán 
kár lett volna megíratlan maradnia, mert a világháború után gombamódra 
felburjánzó memoár-tömegből kimagasló értéket képvisel ez az írás, amely 
egy sokat szenvedett kartárs lelki kálváriája is egyben. Tompa ütést érzünk 
a szívünk táján, amikor egy-egy cikornyanélküli mondatából belénkdöbben 
a letargiába-süllyedt szenvedő magyarok sóhajtása, csökönyös nosztalgiája 
az elhagyott magyar rónák után : , , . . .  a hadifoglyok is csak nyitogatták volna 
szájukat, de abból érthető hang nem szűrődött...“

De talán kezdjük élűiről.
Mint kadét esett fogságba, akit nem tekintettek az oroszok tisztnek 

(kagyet nyet oficer), hanem a legénységgel együtt terelték őket is, „mint 
hajcsár a barmot a teherkocsikba.. . “

Mint intelligens ember, kétszeresen érezte helyzetének súlyát, másrészt 
azonban színről-színre látta, érezte az egyszerű emberek sorsát, annak meg
örökítésére nem kellett forrásokhoz folyamodnia. A kollektív érzések riadója 
harsan fel a fekete sorok betűi közül.

Az első fogolytábor : K atav . 1915 június 10., ahová gyalog érkeztek holt 
fáradtan, de abban a fanatikus reménységben, hogy karácsonyra otthon lesz
nek. Ha akkor előre érzi a rákövetkező megpróbáltatások iszonyatosságait, 
talán beleőrül.

A végtelen unalmas napok várakozásaiba csak az hozott némi válto
zatosságot, hogy a hadapródokat végre elismerték tiszteknek, s joguk lett 
Volna tiszti fizetéshez, ha kaptak volna. De mielőtt a kiutalás megérkezett, 
áthelyezték őket U fá-b a , ebbe a kb. 200,000 lelket számláló városba, ahol
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■ ugyanaz volt életük folyása azzal a különbséggel, hogy a szabad levegő, 
napfény és fürdési alkalom kihullott életükből.

Rövid párhavi ott tartózkodás után, amikor már megszokták volna új 
helyzetük minden alkalmatlanságát, jött a parancs : tovább, Szibéria felé.

Útközben sok megható epizódot említ az orosz nép jószívűségéről, milyen 
szívesen ajándékozták meg a fogolyszállítmányt mindennel, mert rágondoltak 
a magyar fronton küzdő övéikre.

Végre Krasznojarszkba érkeztek, állandó helyükre, de nem is álmodták, 
hogy hány karácsonyt kell még ott eltölteniök, míg hazajuthatnak, holott 
az elsőt is alig bírták már türelemmel.

Pedig Szibériához köti hét hosszú évnek szörnyű szenvedése, nyugtalan 
honvágya, menekülési kísérlete, megható epizódja, lelki összeroppanása, 
legyilkolt bajtársak véres árnya, fnonarchia csendes bomlása, letarolt remény
sége, meggyalázott magyarság napok alatt éveket öregítő szenvedése, amely 
kaleidoszkóp gyanánt tárul az olvasó szemei elé, s a legvonzóbb filmképekkel 
vetekedik a könyv egyes részein keresztül.

„Ifjan, üdén jöttem ide-— írja —, s most szemem alatt mennyi szarka
láb, s sötét hajamban mennyi hívatlan vendég !

Megismertem sok nemzetet: osztrákot, németet, törököt, oroszt, csehet, 
szerbet, románt. Megismertem rengeteg embert, és sokban a mindenható 
önzést.

De szenvedésen, megpróbáltatáson, ősz hajszálakon kívül valamit mégis 
hoztam magammal a krasznojarszki fogolytáborból, ami a közönyön, önzésen 
úgy csillogott át, mint a durva kőzeten a rejtett arany drága ere, sok bajtár
sam tiszta nemes barátságát...“

Hatásvadászatnak nyoma sincs ezekben a sorokban. Józan magyar 
élniakarás fűti minden érzését, mint előbbi kötetének, s önt kitartást csüggedő 
leikébe a kétségek fel-felújuló viharzásai közepette.

Tanárjelölt volt, amikor átvészelte ezeket az Ínséges időket, a 22 és 30 
között kiesett a fiatalság legszebb csonka évtizede életéből, de visszaadja 
mint szellemi tőkét olvasóinak s tanítványainak, akik megtanulhatnak 
ebből a könyvből hinni, remélni, bizakodni, hogy még a lehetetlent is meg kell 
kísérelni, s nincs az a végtelennek tetsző szenvedés, amelynek vége ne lenne 
egyszer, s hogy évtizedes magyar elnyomatásból is lesz feltámadás. Ezt a 
bizonyosságot saját szenvedései árán tanulta meg és tesz hitet mellette a jövő 
ifjúsága előtt. . .

(Mezőtúr.) Er. Boross István.

Április 18-án meghalt Ady Lajos, a debreceni tankerület volt főigazgatója. 
1919 márciusában nevezték ki Debrecenbe. Egyéni szeretetreméltóságával, 
tapintatos bírálataival, amelyekben nem a rideg fellebbvaló tekintélyét, hanem 
a pedagógiai ismeretekben járatos és nagy tapasztalatokkal rendelkező tanár
társ tanácsadását érezhettük, közkedveltségnek örvendett. A főigazgatóságok 
új átszervezésével Budapestre helyezték, de csakhamar súlyos betegség 
támadta meg s az elmúlt négy évet már betegen töltötte. Bátyjának, Ady 
Endrének megírta életrajzát, s elnöke volt az Ady Társaságnak.

A református 'tanáregyesületben ugyan nem volt nagyobb szerepe, de 
mint jóakaratú fellebbvalóra, akitől sokat lehetett tanulni, s mint vidám 
kedélyű, szellemes, tréfás jó barátra mindig szeretettel gondolunk.

J» I«

U r. Kovács La jos ny. gimnáziumi igazgató, a református egyház tisztelet
beli presbitere, a signum laudis tulajdonosa, a nagykőrösi református Arany

Ady Lajos.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK.



188 Egyházi és iskolai hírek.

János-gimnázium szolgálatában eltöltött hűséges és önfeláldozó nevelői 
munka és közel hét évig tartó, megérdemelt, békében és csendben eltöltött 
nyugalom után, életének 75. évében, 1940 június hó 17-én elhúnyt.

Rozsnyó, a Sajó-parti Athén. A visszakerült Felvidék nagy történelmi 
múltú -— s egyik legbájosabb városkáját, Rozsnyót, már a világháború előtt 
Sajó-parti Athénnek nevezgették. Nem is ok nélkül. A hét-nyolcezer lakosú 
városkának elemi, polgári iskoláin kívül két gimnáziuma és sok magasszín
vonalú művelődési, társadalmi intézménye volt már régi idők óta. A magyar 
közéletnek számtalan kiválósága emelkedett ki innen, s töltött be országosan is 
jelentős szerepet, irányító, vezető hivatást. A „Magyar Hiszekegy“ prófétai 
ihlettségű írónője : Papp Váry Elemérné, Sziklay Szeréna is itt született, itt 
nevelkedett, itt erősödött meg abban a csodás magyar érzésben, amely ki
termelte leikéből minden magyarnak ünnepi fohászát.

A világháború előtti két gimnáziumból az egyiket: az ősi evangélikus 
gimnáziumot egyházi fönntartó testületé az állam segítségével a múlt évben 
evangélikus kereskedelmi középiskolává szervezte át. A fenntartó testület 
ezzel az elhatározásával és ténykedésével alkalmazkodni kívánt az új helyzet
hez, az új élet, fejlődés követélményeihez. Bölcsen fölismerte, hogy a haladó 
magyar életben tanult, szakképzett, mélyebben kiművelt s a világversenyben is 
helytállni tudó keresztyén, protestáns kereskedőkre is szükség van, ha nemcsak 
hangulatkeltő politikai jelszavakkal, hanem komoly, gyakorlati előkészítés
sel, berendezkedéssel tényleg el akarjuk érni azt a célt, hogy a keresztyén 
magyarság vegye át a vezető szerepet pénzügyi, kereskedelmi téren is.

A Rozsnyói Evangélikus Kereskedelmi Középiskola az 1939—40. tanév 
elején alakult meg fiú- és leánytagozattal. A többszázéves múltra visszatekintő, 
de a csehek alaLt beszüntetett evangélikus gimnázium díszesen fölszerelt 
emeletes iskolájában kezdte meg s folytatja áldásos működését. Vidéki tanulók 
elhelyezésére a Luther Márton fiúinternátust s a Papp Váry Elemérné leány
internátust szervezte meg s rendezte be a fenntartó egyház. A különböző iskolai 
s internátusi díjak mérsékeltek. Ezek megállapításánál az a nemes gondolko
zás vezette az illetékes tényezőket, hogy minél inkább megkönnyítse, lehetővé 
tegye a vidékről, még a távolabbi Alföldről is, idesereglő gyermekek számára 
a Felvidék egyik leggyönyörűbb fekvésű, magaslati levegőjű, tiszta forrásvizű, 
klimatikus éghajlatú városkájában a tanulást.

Egybekben részletesebb tájékoztatást bárkinek is készséggel küld az 
iskola igazgatósága.

Rozsnyó a magyar protestánsságnak évszázadokon keresztül egyik büszke
sége volt. Méltán fordulhat tehát feléje ma is nemcsak az evangélikusok, ha
nem a reformátusok hálája, figyelme is. A fölszabadulás után Rozsnyó vezető
sége a város közvetlen közelében 5 holdnyi gyönyörű fenyves-erdőterületet 
adományozott a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetségének 
ideális nyaraló-tábor építésének céljára. Az erre szükséges tőke nincs ugyan 
még együtt, de az építkezést-már megkezdi a Soli Deo Gloria lelkes ifjúsága 
abban “a jó reménységben, hogy a magyar protestáns társadalom nagylelkű 
támogatása, adakozása 1—2 éven belül lehetővé teszi, hogy teljesen elkészül
jön, befejeződjék a remek otthont, pihenést, ellátást nyújtó „Rozsnyói Nyaraló 
Tábor“ . Minden érdeklődés, támogatási készség a Soli Deo Gloria Diákszövet
ség Budapest, IX., Kálvin-tér 8. címre irányítandó.

F a ra g ó  L ászló , ny. c. gimn. igazgató.
Az idén is megrendezik a debreceni N yári Egyetem et. N agy  kedvezményeket 

élveznek a  debreceni N y á r i Egyetem hallgatói. A debreceni Tisza István Tudo
mányegyetem az idén is megrendezi világszerte ismert szünidei tanfolyamát, 
a Nyári Egyetemet augusztus 1—18-ig. Az idei tanfolyam szervezési mun
kálatait dr. Milleker Rezső egyetemi tanár irányítja. A tanfolyam programm- 
jának középpontjában a magyarságtudományi előadássorozat áll, melynek 
megrendezésével a Nyári Egyetem vezetősége a helyes magyar önismeret 
elmélyítésének és egységes magyar közszellem kialakulásának ügyét szeretné 
előmozdítani. Az előadásokat a legkiválóbb magyar tudósok tartják.



A magyar nyelvű előadásokkal párhuzamosan angol, francia, német és 
olasz előadásokat tartanak kiváló külföldi és magyar szaktudósok. A nyelv
leckék az előbb felsorolt nyelveken az eredményes nyelvtanulást és gyakor
lást teszik lehetővé. Az előadások időpontját úgy választották meg, liogy a 
modern városi strand- és gyógyfürdő és a gyönyörű Nagyerdő nyújtotta üdülési 
és sportolási alkalmakat a hallgatóság kihasználhassa. A tanfolyamra elő
képzettségre és életkorra való tekintet nélkül bárki beiratkozhatik.

A Nyári Egyetem tanulmányi programmját hangversenyek, népművészeti 
és táncbemutatok teszik változatossá. Kirándulást rendez a Nyári Egyetem 
az ország minden részébe (Hortobágy, Kassa, Tokaj, Eger, Lillafüred, Mező
kövesd, Szeged, Esztergom, Balaton), végül a hallgatók egy hetet tölthetnek 
Budapesten (augusztus 191—25) a legjedvezőbb feltételek mellett. Félárú 
utazás Debrecenbe és vissza, nagy vízum- és hajókedvezmények, olcsó villamos- 
és strandbérlet áll a Nyári Egyetem hallgatói rendelkezésére.

A részvételre vonatkozólag mindennemű felvilágosítást készséggel megad 
a Nyári Egyetem titkársága (Debrecen, 10. Központi Egyetem).

A tiszántúli református Egyházkerület Püspökének, mint az Országos 
Vallástanárképesítő Bizottság Elnökének megbízásából tudatom a vallástanári 
vizsgálat után érdeklődőkkel az alábbiakat :

a) A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgálat Debrecenben 1940 
szeptember hó 24., 26. és következő napjain fog tartatni. És pedig a zárthelyi 
írásbeli vizsga szeptember hó 24-én délelőtt 9 órakor a Kollégium kistanács
termében, a próbatanítás szeptember hó 26-án, szükség esetén 27-én délelőtt 
a református gimnáziumban, illetve amennyiben női jelentkező is lesz, a Dóczi 
intézet leánygimnáziumában a tanterv szerinti vallástanítási órán ; a szóbeli 
vizsgálat szeptember 26-án, szükség esetén 27-én délután 3 órai kezdettel 
a Kollégium kistanácstermében lesz.

b) A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató iránt a vizsgálat megbízott 
előadójához (D. Dr. Kállay Kálmán egyetemi professzor, Debrecen, Kollé
gium) kell fordulni.

c) A vizsgálat iránti kérvény a tájékoztatóban megjelölt eredeti mellék
letekkel együtt a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspökéhez címezve 
1940 augusztus hó 24-én déli 12 óráig küldendő be Debrecenbe (Püspöki 
Hivatal). A kérvényhez mellékelni kell a feladóvevényt, amely szerint a jelölt 
a 60 P vizsgálati díjat és a 6 P bizonyít vány díj at a tiszántúli református egyház- 
kerület pénztárába (Debrecen, Kollégium) az összeg rendeltetésének megjelölé
sével beküldötte. A díjak befizetése nélkül az Egyetemes Konvent 126—1932. 
számú határozata értelmében senki vizsgálatra nem bocsátható.

d) A vizsgálatra állani kívánó jelöltek közöljék pontos címüket is, hogy 
a próbatanítás tárgya velük 1940 szeptember hó 1-ig közölhető legyen; 
viszont a jelöltek tartoznak a kidolgozott próbatanítást három gépírásos 
példányban, mindhárom külön-külön félkemény (karton) fedélben 1940 
szeptember hó 12-én déli 12 óráig ajánlott levélben a vizsgálat előadójához 
megküldeni.

e) A vizsgálatra állani szándékozók személyesen jelentkezzenek 1940 
szeptember hó 24-én reggel j/ÓO (félküenc) órakor a Kollégium kistanácstermé
ben a vizsgálat előadójánál, aki a részletes vizsgabeosztást közölni fogja a 
jelöltekkel.

f) A jelölteknek előre-gondoskodhatás céljából emlékezetébe hozzuk, 
hogy az oklevélre 10 P-s okmánybélyeg ragasztandó, amit a jelentkezés alkal
mával mindenki beadni tartozik.

Debrecen, 1940 június 18. Elnöki megbízásból :
D. Dr. Kállay Kálmán,

egyetem i professzor, 
a  vallástanárképesítő bizottság 

y r  *nb. előadója.

HIRDETMÉNY
a legközelebbi vallástanári vizsgára vonatkozólag.
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, tlr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M E G JELEN IK  évenként 12 füzetben.
E LŐ FIZ ET ÉSI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a Nevelési 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, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.

tíj tankönyvek. Felhívjuk az igen tisztelt tagok figyelmét az 
Országos Református Tanáregyesület, az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület és a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli refor
mátus egyházkerület könyvnyomda-vállalatának közös kiadásában 
megjelenő új középiskolai tankönyvekre, melyek a hirek között fel 
vannak sorolva.
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Beöthy Zsolt, ez a kiváló magyar pedagógus mondotta egyik 
beszédében (OKTE-Közlöny, 1904—5. évf. 2. 1. : elnöki megnyitó 
Székelyudvarhelyen) : „Sokszor hangoztattam azt a meggyőződése
met, hogy egységes nemzeti műveltségünknek s általa az egyetemes 
műveltséggel való igazi és értékes közösségünknek legfontosabb 
orgánuma a magyar középiskola. A lángelmék, sőt a kiváló tudósok is 
mindig csak kivételes eszközök maradnak ; de a közműveltségnek, 
a nemzet vezető osztályai kulturális egybeforrásának és haladásának 
rendes, munkájában soha nem szünetelő, eredményeiben lépésről- 
lépésre bizton haladó eszköze : az iskola, legelső sorban a mi iskolánk“ , 
a középiskola. Ezekben a szavakban egy vitathatatlan igazság van 
kifejezve, ami minden nemzet történetében sorsdöntő : minden nem
zet műveltségének a megjelenítője és hordozója a középosztály, és 
a nemzet története tulajdonképpen a középosztályon át alakul, ez a 
maga életfolyamatával formálja ki az egész nemzet históriáját. Nálunk 
pl., a magyar nemzet életében, századokon keresztül a nemesség, 
mint voltaképpeni középosztály, nyomdokolta ki a történelem ország- 
útján nemzetünk haladásának pályáját, erényeivel ez lendített előre 
és magasba bennünket, hibáival és bűneivel ez süllyesztett alá sokszor 
a sír mélyébe. A főnemesség és a jobbágyság csak nélkülözhetetlen 
járulék voltak, de a döntő, a „lépésről-lépésre haladó eszköz“ a köz
nemesség. Mondhatnék hasonlatokat a középosztály szerepéről egy 
nemzet sorsában, egybevetvén azt vagy az épülettel, vagy az élő 
fával, vagy az emberi szervezettel, amelyekben vagy a fal, vagy a 
törzs, vagy a derék és felsőtest adja meg a lényeget, de feleslegesnek 
tartom ez igazság bővebb taglalását, annyira közismert és kétségbe
vonhatatlan az. És ezt a középosztályt neveli és tanítja a közép
iskola. Tehát a középiskolák tantermeiben írják meg előre a nemzet 
történetét az által, hogy ott tanítják és nevelik a jövendő középosztály 
tagjait, már pedig amilyenek lesznek ezek, úgy alakul ki a nemzet 
történelme is.

Ebből a szögpontból nézve a címben kitűzött kérdést most már 
tisztán látjuk, mennyire fontos általában a középiskolák nevelésének 
a célkitűzése, közelebbről : milyen döntő jelentősége van nemzetünk

1 Ez a cikk tk. előadásként hangzott el 1940 május 18-án, itt rövi
dítve jelenik meg.

Középiskolai nevelésünk célkitűzése.
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életében a magyar középiskolák nevelésének és tanításának. Leg
világosabban kitűnik ezen tétel igazsága, ha átmegyünk konkrét 
területre.

Nálunk, magyaroknál — nem számítva az 1777-i „Ratio educa
tions prima“ , az 1806-i „Ratio educationis secunda“ és a Bach- 
korszakbeli „Entwurf“ kísérleteit, melyek mind csak ideiglenes 
jellegűek voltak és mélyebb nyomokat nem is hagytak maguk után — 
először véglegesen és maradandó hatással az 1883 : X X X . te. 
szabályozta a középiskolák életét, a tanárképzést és az ezzel össze
függő kérdéseket. E törvény 1. §-ának 2. bekezdése szerint : „A 
gymnasiumnak és a reáliskolának az a feladata, hogy az ifjúságot 
magasabb, általános műveltséghez juttassa és a felsőbb, tudományos 
képzésre előkészítse“ , amely meghatározásból tehát hangsúlyozottan 
csendül ki a kettős cél, egyik : az általános műveltség, másik : az 
egyetemre előkészítés. Ez a célkitűzés valóban egészen színtelen, 
nemzetközi, kozmopolita, amiben nincs felemlítve a „nemzeti“ egy 
árva betűcskével sem. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen Európa 
akkor már, vagyis a múlt század utolsó évtizedeiben, nyakig benne 
úszott a túlzott liberalizmus áradatában, ami ellensége volt min
den céltudatos nemzeti és faji megnyilatkozásnak, ellenben az 
országok életműködését a nemzetköziség generál szószával árasz
totta el. E koreszme hatása alól nemzetünk sem vonhatta ki 
magát, sőt, akik mérsékelni kívánták ezt a veszedelmes, mond
hatni : öngyilkos irányzatot, azokra sem hallgattak, hanem sokszor 
lehurrogták, kigúnyolták. Példának elég felhozni az öreg Arany 
•Jánost, aki 1877-ben „Kosmopolita költészet“ című híres versében 
hiába emelte fel intő szavát az új nemzetközi költői irányzat ellep :

,,S hol vevéd gyász tévedésed :Hogy faját és a nemzetiBélyeget, mit ez rávésett,A nagy költő megveti ?Hisz forgattam a javábólÉn is egy párt valaha !Mind tükör volt: egy magából Tűnt nekem föl nép s haza“ ,

s hasztalan emelkedik e vers utolsó strófájában az Istentől megihletett 
vatesek jövőbelátása alapján tragikus magasságba a jóslata, amikor 
„inkább akar liúnyó nép közt Ossián lenni, hogysem dalok korcsa 
közönyös harmónián“ , a köztiszteletben és -szeretetben álló költő 
látnoki szavai minden komolyabb hatás nélkül hangzottak el. Egy 
ilyen célkitűzésű középiskolában és ehhez alkalmazott tanterven nőtt 
és nevelődött fel a magyar középosztály évtizedeken keresztül és 
ennek meglett a maga végzetes következménye. Mert az 1914-ben 
kitört világháború végén, 1918-ban, amikor már minden harcbanálló 
népnek a lehető legnagyobb szüksége volt a nemzeti érzésre, a minden 
nélkülözéssel szembeszállni bíró áldozatos hazafiságra, akkor nemzet-
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közi hajlandóságokkal megfertőzött középosztályunk fölült néhány 
ostoba és bűnös demagóg defetista, antimilitarista, pacifista hazu- 
dozásainak, romboló jelszavainak és kitört nálunk az őszirózsás 
lázadás, majd később a vörös bolsevizmus, s végül a trianoni 
rabigát kellett vállainkra vennünk. Ha ennek a gyászos és min
den csapásában soha helyre nem hozható békeparancsnak a végső 
okait akarjuk megállapítani, akkor tárgyilagos elemzés esetén el kell 
jutnunk, mint egyik legfőbb végső okhoz, az 1883 : X X X . tc.-ben 
megszabott középiskolai nevelésünk célkitűzéseihez is, mint aminek 
igen nagy része volt a világháború végén a lelkek forradalmosítási 
lehetőségének előkés/ ítésében.

Amint 1919 őszén megszabadultunk a kommunizmustól, lassan- 
lassan megkezdődött a romok eltakarítása és a helyreállítás mun
kája. Akkori illetékes körök is belátták, hogy középiskolai nevelési 
rendszerünk rossz és azt reformálni kell. Így jött létre pár évi elő
készítés után az 1924 : XI. te., amely az 1883 : X X X . törvénycikken 
lényeges változtatásokat eszközölt. Minket ez alkalommal csak a 
célkitűzés módosítása érdekel, mely ugyancsak az 1. § 2. bekezdésé
ben így hangzik : ,,A középiskolának az a feladata, hogy a tanulót 
va/ ásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szellemben maga
sabb általános műveltséghez juttassa és a felsőbb tanulmányokhoz 
szükséges szellemi munkára képessé tegye.“ Ez a meghatározás az 
előbbihez, az 1883 : XX X. tc.-hez képest néhány lényeges módosítást 
tüntet fel. Először is itt már a célkitűzés nem kettős, hanem hármas : 
első a vallásos és erkölcsös polgárrá nevelés, második a hazafias 
szellemű általános műveltség, harmadik az egyetemre előkészítés. 
Ezek közül az első a múlthoz képest teljesen új ; a kettős lázadásnak, 
az 1918. őszirózsásnak, és az 1919. tavaszi vörösnek, egyik alapvető 
hazugsága és legtöbbet hangoztatott jelszava volt a „burzsuj“ és a 
„proletár“ , a „polgár“ és a „munkás“ egymástól való éles elválasz
tása, sőt egymással való legellenségesebb szembeállítása ; ezt a hamis 
és alaptalan fogalomzavart, amelyet azonban olyan végzetesen hasz
náltak ki nemzetünk és hazánk pusztulására az akkori idők bűnös fel
idézői és vezetői, kívánta ez az első célkitűzés megszüntetni. A második 
csak módosítása a megelőző réginek, az 1883 : XX X. tc.-ben levőnek : 
most már nem elégszik meg az „általános műveltség“ hangoztatásá
val, hanem hozzáfűzi, hogy annak „hazafias szellemben“  kell meg
történnie ; ezt a változtatást is a trianoni szörnyű bukásunk hozta 
létre, amely érezte az előbbi nemzetközi szellemnek átkos hatását 
összeomlásunk felidézésében. Végül a harmadik célkitűzés, az „egye
temre előkészítés“ , maradt változatlanul.

Ha ezeken a változtatásokon elgondolkozunk, hamarosan rá
jövünk, hogy ezek szükségesek voltak, de nem elegendők. A világ
háború után kibontakozó Európában ez a kifejezés : „hazafias“ , már 
nem volt sem elég megnyugtató, sem elég világos és határozott. Hiszen 
a liberalizmus fénykorában is állandóan felhangzott ez a szólam 
úton-útfélen, mégis a vége ennek a szüntelenül harsogtatott frázis
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nak egy csúf bukás és Trianon lett nálunk. A vajúdó és újjászülető 
Európa azt a százszázalékos nacionalizmus koreszméjét érlelte 
uralkodó ideállá, amelynek gyökere a fajiság, és ez nem tűr meg 
semmi kétértelműséget, ingadozó félremagyarázást, hanem szilárdan 
nyugszik az Isten által teremtett tényeken. A teremtés isteni ténye 
népfajokat alkotott, eredetileg egymástól élesen elhatárolt ember
fajtákat, amelyek tisztaságát a haladó évezredek ugyan erősen 
meghamisították, de magát a tén y t: a fajok ősi származását, e földi 
életre vonatkozólag vitathatatlan jogosultságát, testi és lelki érté
küknek, tulajdonságaiknak köteles megbecsülését, megóvását, meg
védését — soha semmi és senki sem pusztíthatja el, semmisítheti 
meg. A fajiság újabb értékelése, megbecsülése, koreszmévé érlelése 
e század elejének legfontosabb szellemtörténeti eredménye. E kor
eszme jegyében közel hozzánk két hatalmas nemzet, két nagyhatalom 
végrehajtotta a maga átalakulását, t. i. az olasz fascismus és a német 
nemzeti szocializmus, de kétségtelen, hogy a fajiságon nyugvó nacio
nalizmus elhatalmasodása, mindenütt másutt is kisebb-nagyobb 
erőre emelkedése általánosan bekövetkezett és elterjedt. Ez a letagad
hatatlan szellemtörténeti fejlődés, amihez járult még több lényeges 
szervezeti fogyatkozás is, az 1924 : XI. törvénycikket megalkotá s  
után azonnal kikezdte és fokozódó erővel egyre jobban ostromolta, 
úgyhogy tíz év múlva már ez a törvénycikk el is tűnt a magyar 
kódexből, és helyébe lépett az 1934 : XI. te. Míg az 1883 : X X X . te. 
negyven éven át uralkodott középiskoláink életében, addig a lex 
Klebelsbergiana, az 1924 : XI te., rövid tíz év alatt befutotta egész 
pályáját.

Az 1934: XI. te. 1. §-a így hangzik: ,,A magyar középiskola 
feladata, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, 
a magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános művelt
séghez juttassa, s az egyetemi és más főiskolai tanulmányokra képessé 
tegye.“ Vizsgáljuk meg ezt a célkitűzést is, még pedig, mivel ma ez 
van érvényben, fiainkat és leányainkat középiskoláinkban ez alapon 
nevelik és tanítják, kissé behatóbban foglalkozzunk vele.

A hármas célkitűzés külsőleg itt is megmaradt, éppen úgy, 
mint a megelőző 1924 : XI. tc.-ben. Ezek közül az első : a vallásos 
és erkölcsös polgárrá nevelés és a harmadik : az egyetemi tanulmá
nyokhoz való előkészítés, maradt lényegileg változatlanul. Csupán 
a másodikban van változtatás, amennyiben az 1924 : XI. te. „hazafias 
szellemű“ általános műveltséghez kívánta juttatni a tanulókat, 
addig az 1934 : XI. te. „a magyar nemzeti művelődés szellemének“ 
megfelelő általános műveltséget akarja elsajátíttatni a növendékekkel. 
A törvényen épül fel a tanterv, amely a törvénynek általános keretek 
közt mozgó célkitűzését részletesen kidolgozza, amikor megállapítja 
az egyes osztályokban tanítandó tantárgyakat, ezek tananyagát és 
heti óraszámát. így jelent meg az 1924 : XI. te. alapján az 1926. évi 
tanterv, míg a most érvényben lévő 1934 : XI. te. alapján az 1938. évi 
tanterv (kiadta a VKM 109,646—1938. IX. sz. rendeletével), melyet
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1938 május 25-én adott ki gr. Teleki Pál akkori közoktatásügyi minisz
ter. E tantervet életbeléptető rendeletben a következőket mondotta 
akkor a miniszter: „A középiskolai műveltség kell, hogy magában 
foglalja a korunk művelődési színvonalától előírt humanisztikus és 
reális elemeket. Ennek a műveltségnek mégis olyan magyar nemzeti 
műveltségnek kell lennie, amelynek birtokában és anyagának isme
retében az iskolát végzettek hasznos tagjai lehetnek a magyar tár
sadalomnak, képzett munkásai a magyar közéletnek és etikus világ
nézetű polgárai az államnak.“  A tanterv tehát már igyekszik teljes 
mértékben meghatározni azt a „magyar nemzeti műveltséget“ , 
amelynek a szolgálatára odaállítja a magyar középiskolát. A cél meg
valósítása végett aztán „a tanítás középpontjában is a legtágabb 
értelemben vett nemzeti tárgyak állnak. Ilyen nemzeti tárgyak 
elsősorban a magyar nyelv, az irodalom és művészet, a történelem, 
az állami, gazdasági, társadalmi élet jelenségeinek ismerete, a föld- 
és néprajz s — bizonyos mértékig — a magyar művelődés történe
tében alapvető szerepet betöltő latin nyelv“ .

Az itt jellemzett szempontok szerint megszerkesztett tantervvel 
nemsokára megjelenése után részletesen foglalkoztam a lapunkban 
közreadott cikkemben (Protestáns Tanügyi Szemle, 1938. évf. : „Meg
jegyzések az új középiskolai tantervhez“ , 385—392. 1.) és kimutattam, 
hogy úgy a heti óraszám, mint a tanítási anyag tekintetében a múlt
hoz képest a nemzeti tárgyak terén számottevő előrehaladás történt. 
Hangsúlyozom azonban ezúttal, hogy ez a fejlődés jelentősnek csak 
a múlthoz képest nevezhető, amelyben — akár az 1883 : X X X ., 
akár az 1924 : XI. törvénycikket vesszük figyelembe — a magyar 
nemzeti művelődés céltudatos kihangsúlyozása meglehetős elhanya
golásban részesült, majdnem hamupipőke szerepet játszott. De a 
jövő útjait vizsgálva s a jövendő várható, őt bizonyosan látható 
fejlődését tekintve sem az 1934 : XI. te. célkitűzése, sem az erre 
felépített 1938. évi tanterv nem kiélégítő, azt is mondhatjuk : nem 
megnyugtató. Hiszen az 1934 : XI. tc.-nek ezen meghatározása : 
„a magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános művelt
ség“ egy nagyon rugalmas megállapítás, amelynek értéke nemzetünk 
jövője szempontjából a szerint emelkedik, vagy száll alá, amint a 
benne megjelölt fogalmakat értelmezzük, de különösen fontos, hogy 
voltaképpen mit értünk „nemzet“ alatt ?

Az utóbbi évtizedekben világszerte és nálunk is sűrűn forog 
közszájon több lényeges fogalom : faj, nép, nemzet, amelyek haszná
lata és értelmezése nem egységes, és nemcsak árnyalati különbségek 
mutatkoznak alkalmazásuknál, hanem alapvető, sokszor ellentétekbe 
átcsapó eltérések. Nevezzük nevén a gyermeket, és hozzunk fel 
konkrét példát. Az 1934: XI. te. célkitűzésében szereplő „nemzet“ 
fogalmát, ha liberális világnézeti alapon tekintem, és így formálom 
ki középiskoláink nevelésének célkitűzését, akkor jóformán semmit 
sem távolodtam az 1883 : X X X . te. nemzetközi jellegű célkitűzé
sétől. Ez esetben ugyanis „magyar nemzet“ alatt értenem kell azt
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az összeséget, amelybe beletartozik az ezeréves határokon belül 
minden magyarul beszélő egyén, tekintet nélkül vallására és faj i- 
ságára. Az ilyen értelmezésű nemzetbe tehát belefér az úgynevezett 
asszimilálódott német, tót, oláh, rác, zsidó, stb., noha ezek fajilag 
úgy a testi, mit a lelki tulajdonságok terén, nagyon is elütnek az 
igazi magyartól. Ez esetben a ,,magyar nemzet szelleme“ egy olyan 
lelki kotyvalék, egy olyan sokféle, egymástól nemcsak eltérő, hanem 
sokszor egymásnak ellentmondó lelki tulajdonságokból egybeerő
szakolt szellemi torzítmány, amely a tiszta magyar lelkiséggel semmi
képpen sem azonos. Úgyhogy jogosan mondhatom : ez esetben az 
ilyen szellemnek megfelelő általános műveltség kozmopolita és inter
nacionalista.

A nemzet fogalmának ilyen liberális meghatározásával szemben 
magam résziről én a fajból kialakult és arra támaszkodó összeséget, 
társadalmi közületet nevezem nemzetnek. Idézem itt Bartók György 
szegedi egyetemi tanárnak a meghatározását (Budapesti Szemle, 
1927. december : ,,A nemzeti művelődés bölcseletének alapvonalai“ 
című cikkből) : „Közös származás, közös testi és főleg lelki tulajdon
ságok, közös nyelv és közös ethosz a fajnak jellem,.ő tulajdonságai ; 
a faj azonban csak a történeti fejlődés folyamán fog eljutni odáig, 
hogy belőle nemzet, illetve nemzetek születhessenek. . ; és tovább :
„A faj lelke a történeti fejlődés folyamán a kultúra és művelődés 
segítségével kel életre, hogy a maga egységében kibontakozva a 
nemzetet hozza lé t r e .. .“ Ezeket a megállapításokat változatlanul 
teljes egészükben elfogadom. E szerint a faj, mely nemcsak testileg, 
hanem, ami döntően fontos, lelkileg is közös sajátságokkal bír, csak 
akkor válik nemzetté, mikor ezeket a közös tulajdonságokat a műve
lődés kibontakoztatta, kifejlesztette. Míg ez meg nem történik , addig 
a faj a nemzetek történetében csupán névtelen statiszta, egy senki, 
akit a színlap meg sem említ. Mihelyt azonban öntudatosul a faj, 
vagyis belőle faji művelődés segítségével kifejlődik a nemzet, akkor 
tényezővé válik a történelem színpadán, szerepet játszik, mely esetleg 
a főhős szerepköréig fokozódhatik. De értékét és becsét minden nem
zetnek a benne uralkodó, jellegzetes faji tulajdonságok adják ; a faji- 
ságától megfosztott, karakteréből kiforgatott nemzetek viszont nem 
érnek semmit, és létük folyamán e miatt egyik válságból a másikba 
sodródnak, sőt el is pusztulhatnak.

Mindezekből most már világosan következik, hogy a magyar 
középiskolai nevelés célkitűzésének százszázalékig a fajból kifejlett 
nemzet lelkiségének megfelelő magyar nemzeti műveltséget kell 
tanítania, és nem elégedhetünk meg más rugalmasan értelmezhető g 
célkitűzéssel, sem olyan tantervvel, amely a helyes és jó célt fogya- fi 
tékosan, felében-harmadában kívánja és törekszik szolgálni. Nagyon |  
messze elvezetne bennünket kitűzött feladatúnk tárgyától, ha én 1 
most itt e kívánsággal kapcsolatosan bővebb részletekbe mennék 1 
bele. Azonban a törvény szövegét, amely a középiskolák célját ki- § 
tűzi, félreérthetetlenül és határozol lan úgy állítanám egybe, hogy I
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ott a „fajiságon alapuló magyar nemzeti műveltségről“ beszélnék, 
és viszont a tantervben az úgynevezett „nemzeti tárgyak“ nem a 
mai aránylag csekély óraszámban, hanem sokkal nagyobb mértékben 
és rendszeresebb, mind a nyolc osztályt behatóan átfogó összefüggés
ben nyernének feldolgozást. És a mai nemzeti tárgyak közül hiányzik 
egy igen-igen lényeges tudomány, amit jelölhetnénk így : „Fajvéde
lem“ . Mikor fogják ezt a rendkívül fontos ismeretágat iskoláinkban 
bevezetni, nem tudom, de némi reménysugárt látok felcsillanni ama 
tényben, hogy folyó évi máj. 7-én a k 'pviselőházban gróf Serényi Mik
lós javaslatot terjesztett be a nemzet faji tisztaságának a védelméről. 
Ki tudja, mi lesz a sorsa ennek a javaslatnak ? De valami kis meg
nyugtatás rejlik abban, hogy már illetékes helyen, is kezdenek ez 
üggyel, e végzetesen fontos kérdéssel foglalkozni. Furcsa és talán 
egyben megdöbbentő is az a tény, hogy míg az állattenyésztésünk, 
a különféle növényi magtermelésünk nemesítésével, faji tisztaságának 
szigorú megóvásával, törzskönyvezésével sokat törődünk, és e célra 
sok pénzt is áldozunk, addig nemzetünk faji tisztasága egyelőre meg
oldatlan kérdés, aki ilyenről beszél, azt megteszik igen sokan vagy 
tévelygő álmodozónak, vagy szélsőséges újítónak, vagy — olykor 
még — ostoba fajankónak is. Én pedig hirdetem : nekünk kívánnunk 
és követelnünk kell a magyar nemzet faji tisztaságának törvényes 
védelmét és nemzetünk jövőjére semmi sem lehet károsabb és végze
tesebb, mint ennek a kérdésnek elodázása, vagy elmulasztása.

A Kormányzó Űr jubileuma alkalmából (1940 március 1.) gróf 
Teleki Pál miniszterelnök a gyáripar, a pénzvilág és a Nemzeti Bank 
által létesített három nagy alapítvány felhasználásival kapcsolatban 
nyilatkozott arról, hogy milyen nagy szükség van a közgazdaságban, 
de különösen a közigazgatásban egy fiatal elit kinevelésére. Ez fel
tétlen és vitathatatlan igazság. Kitűnő és'kiválasztott ifjúságra van 
szükségünk, ha a népek mai sorsdöntő küzdelmében meg akarunk 
maradni a történet színpadán számottevő szereplőnek. De ez a szük
séglet nem új és sohasem válik kopottá, ócskává, feleslegessé. Ez 
tulajdonképpen a középosztály nevelésének a problémája, amelyről 
bevezetőleg kimutattam: mennyire össze van ez forrva minden nemzet
nek az életével. Kitűnő és kiválasztott középosztály kell nekünk 
is, amelynek tagjai a magyar közélet minden ágazatában általában 
megállják kifogástalanul a helyüket, a vezető állásokba pedig még 
közülük is valóban a legkitűnőbbek, a legkiválóbbak emelkedjenek 
fel, nem pedig a protekciós átlag-egyének, szürke, mindennapi embe
rek, tehetetlen és üresfejű senkik. Ilyen értelemben halaszthatatlan 
szükség van az elit-nevelésre. De (a következőkben sokat idézek egy 
vezércikkből, mely „Űj fiatalság, új élet“ címen megjelent az Üj 
Magyarság 1940 március 5-i számában) „egy ilyen elit-kiképzés nem 
történhetik mesterséges úton. Sem lombikban, sem külön nagy isko
lákban nem lehet egy ilyen kiváltságos réteget erőszakkal létrehozni. 
Igen, szükség van egy új elitre, de ennek az élet viharaiban kell fel
nevelkedni, nem pedig mesterséges teóriák retortájában. Csak harcos
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társadalom nevelhet ilyen zárt elitet nagy reformokon és nagy meg
próbáltatásokon át és főleg zárt, határozott világnézeti célkitűzések
kel.“ Tehát nem egy-két különleges iskola feladata, nem az úgy
nevezett „kitűnőek iskolájára“ vár az elit-nevelés, hanem abban 
minden magyar iskolának részt kell vennie. „Az egész magyar nevelés
ben, az összes iskolákban, de különösen a közép-és felsőiskolákban 
lehetővé kell tenni a nép fiainak, a népi sorsból föltápászkodó, friss, 
erős, egészséges tehetségnek a fölemelkedést. Lehetővé kell tenni 
azt, hogy színmagyar vidékekről, faluból, a magyarság ősi nagy 
rezervoárjából mennél többen felkerülhessenek a középosztályba, 
mennél többen eljuthassanak a hivatalokba, a tisztviselő-osztályba, 
de a szabadpályákra, a gazdasági élet fontosabb őrhelyeire is. Nagy 
hivatás vár erre a nemzetre a Kárpátok medencéjében a minket 
körülvevő nemzetiségek között; de hogy ezt a hivatást erővel, liittel 
tudjuk betölteni, hogy vonzók és életrevalók legyünk, ahhoz szüksé
ges az is, hogy az irányító posztokon mindenütt olyan emberek ül
jenek, akik a magyar faji karaktert legjobban kifejezik. Nagyon erős 
faji ösztönökkel bíró, mélységes magyarságú vezetőemberekre van 
szükség, hogy a hegemóniát megőrizhessük, s hogy a magyarság 
mindig vonzóerőt gyakorolhasson a minket körülvevő kisebb testvér
nemzetekre. Számolnunk kell azzal, hogy ezekben a testvérnemzetek
ben ma egy friss és izzó nacionalizmus lobog. Mit ér, ha mi, a vezető 
fajta, egy fáradt, kiélt nacionalizmus, egy hervatag faji öntudat erejét 
tudjuk csak versenybe állítani ezekkel az új nacionalizmusokkal, 
új kisebbségi nemzeti ideálokkal ?“

íme, középiskokü nevelésünk célkitűzése most már egészen vilá
gosan bontakozik ki előttünk, és az is nyilvánvalóvá lett, hogy ez a 
kérdés olyan jelentős és lényeges probléma, amelytől egyenesen 
nemzetünk jövője függ, s ezen fordul meg, hogy fejlődésünk milyen 
irányt fog venni: felfelé haladunk-e, vagy lefelé süllyedünk ? Ezzel 
a kérdéssel igenis behatóan kell foglalkoznia a magyar társadalomnak, 
ki kell formálnia egy megfelelő, helyes megoldást, és a törvényhozást rá 
kell kényszerítenie, hogy ilyen törvényt alkosson. És magam részéről 
még azt sem mondom most már, hogy ne siessünk ezzel a törvény meg
alkotással, ráérünk, van időnk, épen azért jól fontoljuk meg, mielőtt 
cselekvésbe kezdünk. Tavaly ugyanis még így gondoltam, és ezt meg 
is írtam. De másfél év alatt olyan tempót vett fel a történelmi élet 
ritmusa, olyan ütemben száguld előre körülöttünk a népek fejlő
dése, általában a világ folyása, hogy veszedelmes lenne ezek közt 
cammogva tovább bandukolni előre. A lemaradás veszélye fenyeget 
bennünket, ami pedig ránk, kicsiny és elszigetelt népre nézve,1̂vég
zetes lenne. Azért most már azt mondom és az a meggyőződésem, 
hogy minél előbb meg kell alkotnunk egy ilyen törvényt. Félmegoldá
sokkal nem kísérletezhetünk, mert az idő sürget, s a haladás meg
követeli a százszázalékos, meg nem alkuvó színvallást.

De nem elég az eredmény biztosításához a megfelelő törvény 
sem, mert ezenkívül az iskolákra is vár egy mellőzhetetlen, másra át
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nem hárítható kötelesség. Az elit-nevelés ugyanis megkívánja a 
továbbképzésre, szinte csúcsteljesítményre alkalmas növendékek 
kiválogatását, és ezek számára lehetővé kell tenni minden körül
mények közt a tanulást, az iskola elvégzését. Mert természetes pótlás 
a folyton ritkuló középosztály erősítésére csak az alsó néprétegekből 
lehetséges, ez az a kiapadhatatlan forrás, ahonnan mindig újra és 
újra meríthetünk. De ezek az alsó rétegek viszont szegények, sokszor 
olyan anyagi viszonyok közt élnek, hogy gyermekeikkel alig bírják 
az elemi iskolát is elvégeztetni, a középiskoláról pedig legfeljebb csak 
ábrándozhatnak. Így aztán nagyon sok kiváló tehetség, amely nem
zeti közéletünk számára értéket, lelki gazdagodást jelentett volna, 
ki sím fejlődhetett, hanem egyszersmindenkorra elveszett. Ez ma is 
így van. Ezen az állapoton is segíteni kell minél gyorsabban. „Nem 
elég a kapukat megnyitni a parasztfiatalság színe-java előtt, meg 
kell adni a módot arra is, hogy ez a fiatalság a kapukig eljusson“ és 
azon belépve nyugodtan haladhasson előre. „Egész iskolaügyünket, 
egész tandíjrendszerünket e szelekció számára kell átalakítani. Az 
ösztöndíjaknál, a segélyeknél, a tandíjmentességnél mindenütt előnyt 
kell biztosítani a népi kiválasztás nagy elvének. így válik igazán a 
kitűnőek iskolájává a magyar nevelés.“ Ezek figyelembevételével 
megérthető, ha a közelmúltban egyik délutáni lap riportrovatában 
(Esti Újság, 1940. V. 11. „Öt magyar középiskola végez az országban 
szeptembertől fogva tehetségkutató munkát“ ) igen-igen nagy öröm
mel olvastam a sárospataki református gimnázium azon munkál
kodásáról, mely igyekszik kiválasztani a magyar falvak szegény, 
tehetséges gyermekeit és ezeknek lehetővé teszi a gimnázium el
végzését. A kiválasztás és a tanulás lehetővé tétele az egyik tanár
társunk felvilágosítása szerint fdr. Ilarsányi István) egészen életre- 
valóan van megszervezve, és a társadalmat is bekapcsolták ebbe a 
működésbe, amely „megható érdeklődést mutate mozgalom iránt“ . 
Szeptembertől fogva már további öt magyar gimnázium kapcsolódik 
bele ebbe a munkába. Magam részéről bizakodó reménységgel olvas
tam a következő sorokat : „É s talán nem kergetünk délibábot, amikor 
az a meggyőződésünk, hogy néhány esztendő alatt az egész országot 
be fogja hálózni a tehetségkutatás mozgalma, s egy-két évtized múlva 
a magyar középosztályt jótékonyan fel fogja frissíteni az ilyen módon 
belékerült száz és száz magyar észjárású, pihent szellemű, komoly 
tehetség.“ Valóban magyar lelkem legszentebb érzése szerint mon
dom rá : adja a magyarok Istene, hogy úgy legyen !

vitéz dr. Bessenyei Lajos.
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A  szellem fogalma és nevelésének problematikája.
Pauler Ákos szerint filozofálni annyi, mint küzdeni a magunk 

és a mások homályossága ellen. Szükséges tehát, hogy mielőtt valami
ről beszélni kezdünk, legelőször is azt tisztázzuk, hogy mit értenek 
rajta mások és mit értünk mi. Az emberi nevelés úgy keletkezett, 
hogy a természettől adatott, vagyis a rajtunk kívül eső dolgok mellé 
valamilyen előre való elgondoltság és tervszerűség tevődött, mint 
ahogy történt a szociológiánál, jognál és a politikánál. Ez utóbbiak
nak azonban csak addig van szükségük valamely maxima állandó
ságára, amíg a pillanatokat és adott helyzeteket ezek irányítása 
mellett ki nem szolgálták, a nevelés ellenben mindig természetesnek 
vette, hogy problémáit a pillanatok sem nem szülik, sem meg nem 
oldhatják. A. nevelés az emberi szellem felserdülésétől kezdve egyre 
az egyetemes humánum magasabb és időtállóbb igényei felé s ezzel 
az idők és múló látások fölé vágyakozott, szükségképpen kellett tehát 
a maga számára átlátszóbb és biztosabb fogalmakat teremtenie, mint 
a mától függő egyéb emberi célkitűzéseknek. Eme fogalmak bizton
ságára azonban sokszor a válság papjai köszöntöttek, mivel az egyre 
bontakozó vágyakozások túlhaladták, s több lett az igény, mint amik 
számára a célkitűzések valaha készültek. Mig tehát egyrészről a spiri
tuális életjelenségek túlburjánzottak az avult kereteken, s kelet
keztek divatos, de annál elvnélkiilibb és zagyvább gyakorlatok, 
addig a magasabb fogalmak állandóan a bizonytalanság elnyelésével 
hadakoztak, s jöttek egészen homályos korszakok, melyek annál 
inkább tükrözték a célul kitűzött ideák relatív mivoltát, minél 
messzebbre nézett az értelem az elérendő egyetemes humánum 
teljessége felé. Kellett tehát egy kiapadhatatlan forrás, ahonnan 
mindig több meríthető, mint aminek a megvalósítását remélni lehet, 
s ezt fedezte fel a gondolkodás kezdettől fogva a filozófiában. Ennek 
ügye már az első nagy rendszerek korában összenőtt a nevelés ügyével, 
s azóta belerögződött a világba, hogy a kettőnek továbbra is együtt 
kell maradnia. Tudatosan nevelni a filozófusok kezdtek, s eredetének 
ezt az emlékét a nevelés sohasem feledte, az az alapérzés, hogy anyja 
a bölcselet, melytől léte és egészsége függ, századokon és évezredeken 
át folyvást öröklődött. Ezért aki valaha is többre vágyott, mint a 
niúló világok között való múló pepecselésre, mint a Phalanster 
Ádámja a kövek faragása helyett előbb tudni akarta, hogy miben 
segít, az a pedagógiai alapfogalmak logikai tisztázásából indult ki, 
s csak a bölcselet felderítő fogalmainak előreküldése után kezdte 
meg az emberformálás térhódító stratégiáját. Eme lépés megtétele 
nélkül a szellem nevelésének kérdéseiben is mindvégig homályos 
utakon haladnánk.

A szellem szó a magyar nyelvben mindössze százharminc eszten
dős, Kazinczy alkotta a szél szóból, amely azelőtt régi szótárak
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tanúsága szerint azonos jelentésű volt a spirilus szóval. A magyai 
tőszó bizonyítja, hogy a spiritus kifejezést az eredeti magyar nyelv
érzék a lehelet, fuvallat, tehát valami testetlen, szállongó létező jelenté
sében fogta föl. Akárcsak a görögök pneumája, valami világminden
ségen át lobogó éterikus láng, világszellem és világiélek, amely 
hatalmasabb és örökéletűbb a tapasztalható valóságoknál. Volt 
jelentésében valami elementáris, amelynek közvetlen és titokzatos 
megragadó ereje van, mint minden láthatatlanadé élő hatalomnak. 
Ez az égi szellő ott élt nemcsak az Indiába és Iránba szakadt árja 
ősnépeknek, hanem Ázsia és Európa valamennyi népeinek törté
nelem előtti képzeletében is, megvolt a finnugor mítoszokban s így 
a honfoglalás előtti magyarság sejtelmeiben mint maga az Istenség, 
aki elsuhan a természet fölött, betöltvén az eget s az emberi sorsot.

Mivel ̂  régi hit szerint ebből a világszellemből származtak az 
emberek lelkei, szűkebb értelemben, de egészen logikusan jelentette 
e szó az emberi testben élő, attól többé-kevésbbé független erőt, amely 
a halál után elszáll és tovább exisztál. Volt tehát kezdettől fogva 
egy egyetemes szellem és egy egyéni, amaz a mindenséget, emez az 
egyes embert hatotta át, képviselve mindkettőben a felsőbbrendű
séget s a múlhatatlanságot. Nem vált azonban eggyé ezen a fokon 
sem a világegyetemmel, sem az egyes élővel, hanem mint valami 
külön szubsztancia sokszor idegenül és félelmetesen jelent meg az 
álmélkodó értelem előtt. A későbbi köznyelvben a szellem szónak 
ez az utóbbi, szűkebb értelme vált általánosabbá, rajta mindig valami 
egyénit értenek, amelynek individualitása van. Különösen egyszerűbb 
emberek valami testetlen, jó vagy rossz értelmű, de többnyire személy
hez fűződő lényre gondolnak a szellem szó hallatára.

Ebből az ősi szemléletből fakadt már a görög bölcselők elmé
jében egy tudományosabb fogalom, amely szerint a szellem nem valami 
külön buborék bárminő hatalommal is a világmindenségben, hanem 
a dolgokban bennerejlő leqösibb elv, azaz princípium, amely munkál, 
alakít és rendszerez azáltal, hogy a dolgokban megnyilatkozik. Általa 
a világban csupán valamit összefoglalunk, olyasmit, amit az egyes 
dolgok tulajdonságaiból nem tudunk megmagyarázni, amik tehát 
a dolgokhoz nem sajátmagukból tevődtek. így lassan a dolgok valami
féle jelzőjévé, minőségüknek, értéküknek meghatározójává válik, 
szemben a szubsztanciális léttel, melynek fokára a korábbi szemlélet 
helyezte, önállóan tehát nincs, csak a világból kiolvasható, mint 
annak mélyebb lényege s általa való determináltsága.

Leszedve róla a babonás színeket, a mai művelt ember tudatában 
is őrzi e szó a történelem folyamán ráragadt eme jelentéseket. Leg
először is nyilvánvaló az a kettős értelem : egyedi és egyetemes, amellyel 
már az antik bölcselet felruházta.Beszélünk egészen önkénytelenül kor
szellemről,a renaissance szelleméről, a közösség szelleméről,szóval vala
milyen individualitásnélküli szellemről,amely nem kapcsolható egyesek
hez, csakis tömegekhez, s annyira független az egyes embertől, hogy 
tovább hömpölvög ezek életén, s nem szigorúan elhatárolható napok-
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nak s esztendőknek, hanem századoknak, sőt évezredeknek lesz a 
sajátjává. Megvan a maga külön, sajátos élete, mellyel sugalmaz, 
áthat és egyetemesít, s a világban való döntő szerepe oly nyilván
való, hogy sokan az egyének s egyes események helyett ennek a törté
nelmét írják. De beszélünk ugyanilyen önkénytelenül és magától- 
értetődően egyéni szellemről is, amely nemhogy nem sajátítható el 
mások által, hanem még csak mérték sem lehet mások számára. Ilyen 
a Mátyás király szelleme, Kossuthé, vagy a Tisza Istváné. Van jó 
és rossz szellemű ember, békés, vagy lázadozó szellemű, akár van a 
tömegek előtt neve, akár nincs. Sokszor úgy tűnik fel, hogy az egyes 
szellemekből sugárzik szét a közösségnek, vagy a kornak a szelleme, 
mint a Lutheréből a reformációé, sokszor úgy, hogy valamely egye
temes szellem ragadja meg az egyes embert, s kényszeríti, hogy 
a prófétája legyen, mint az iszlám ellen harcoló keresztyénség szel
leme Kapisztránt. Van arra is példa, hogy az egyes szellem nincsen 
kapcsolatban, sőt ellentétben áll a közösség szellemével; volt olyan 
szellem, amelyet a saját korában és környezetében üldöztek, vagy 
észre sem vettek, Ha az egyéni szellem az átlag fölé kerül, a neve : géniusz;  akár a körülötte lévő egyetemességek hordozója, akár annak 
sötét vétója, dicsőségesen és tragikusan is mindig egyediilvaló marad. 
Az egyéni szellem és világszellem eme sajátos viszonyulásának böl
cseletére később még vissza kell térnünk.

A szellemről alkotott fogalmak ősi tartalmi jegyei közé tartozik 
másodszor az, hogy a szellem más, mint az anyag, sőt annak ellentéte, 
vagy éppen negációja. Mivel nélkülözi az anyag kritériumait, első
sorban is érzékelhetetlen, anyagi értelemben véve megfoghatatlan, 
s így csakis transcendens vonatkozásokban beszélhetünk róla. Ősi 
örökség az is, hogy az érzékfölötti dolgok mélyebbek és hatalmasab
bak, mint a látható és tapintható dolgok, ezért szellemen ma is 
valami felsőbbrendű, az anyaginál emelkedettebb világot értünk. 
Ez a leszűrt és égi szférákból eredő valóság ámulat és respektus tárgya, 
elismerni annyi, mint az anyagi világ mindenhatóságának hitében 
megrendülni s az örökkévalósággal rokonabb lehelettel betelni és 
kielégülni. Ebben az értelemben a szellem magasabb értékítéletek 
tartalmává lesz.

S harmadszor benne van a szellem mai fogalmában az a pytha- 
goreusok óta többféle formában megismétlődő jelentés, amely szerint 
az magukban a dolgokban megnyilatkozó rendező elv, az a követ
kezetesség, rendszer és intelligencia, mely a valóság millió változatú 
tömkelegéből és tarka összevisszaságából minden zűrzavar ellenére 
is kiütközik. Nem maguk a dolgok, nem is valami tőlük különálló, 
hanem a dolgok ama tulajdonsága és minősége, amely által valami 
összeséget és értelmet képes bennük az ember konstatálni. A mélyebb 
analízis kétféle vonást fedez fel a szellem eme funkciójában : egyrészt 
a különféle dolgokat az értelem számára egységessé teszi, mivel min
denből azonos módon ütközvén ki, folyvást önmagára vall, másrészt 
a változó dolgokat állandósítja, jelentvén a világban azt, ami minden
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változás ellenére is megmarad. Ha azt mondom, hogy van római 
szellem, akkor ez minden római emberben ugyanazt a tulajdonságot 
fogja jelenteni, továbbá azt, hogy ez a tulajdonság permanens, mivel 
minden körülmények között jellemző marad. Ezek a jegyek erősen 
emlékeztetnek arra, amit a világban természeti vagy erkölcsi törvény
nek, az emberben pedig jellemnek nevezünk, hogy azonban mind
ezektől különböznek, arra a következők fognak rávilágítani.

Eme három alapvonás végső gyökereiben ma is fedi azokat a primi
tív képzeteket, melyek az értelem hajnalán valaha magyarázatul terem
tek a tépelődő emberi elmében. A problémák azonban sokasodtak 
s nem fértek el egyetlen fogalom keretében, annyival inkább, mivel 
a bölcselet lassan tudománnyá nőtt, s egyre kikívánkozott abból a 
sorból, melyet a Madách Keplerje félve, de mégis odahúzott tanít
ványa bizakodásának: a bölcselet csupán költészete azoknak, mikről 
még nincsen fogalmunk. Exakt bizonyosságokra vágyván, határt 
kellett szabnia azoknak a képzeteknek, melyek az értelem határán 
túl egyre bontakoztak, s egyetlen keret fenntartása, melyben vala
mennyi ideözönlő sejtelem megmaradhatott, idővel lehetetlenné 
vált. Ezért a szellem fogalomköre szűkült, szétajándékozván a problé
mák jelentékeny részét más területeknek.

1. Hogy a szellem betölti és uralja a világmindenséget, s mint 
egyetlen és végtelen hatalom trónol a megmérhetetlenségben, por
szemként sodorva embert s plánétákat, átszállt a gondolat szülőjé
nek, a görögségnek halálával a keresztyén értelemben vett vallás
tudományra, amely azóta hordozója és magyarázója mindama 
csodáknak és látomásoknak, melyek a szellem eme kozmikus erejéből 
jönnek. A tudomány s a mitológia szétválasztását már a görögség 
megkezdte, s ahogy fejlődött a tudomány, úgy fejlődött a vérszerint 
idősebb testvér, a vallás, s az ifjabb nem mert beleszólni ennek dol
gaiba. A keresztyénségnek, mint kultúrhisztorikumnak, az az óriási 
jelentősége ebből a szempontból, hogy akkor jött, amikor a tudomány 
kezdte kiejteni kezéből a nem neki szánt feladatokat. Konfucius, 
a brahmanizmus és a buddhizmus egynek vette a vallást a tudo
mánnyal, összefolyt a joggal, etikával s természetbölcselettel, egyikkel 
pótolván azt, amelynek számára a másik még zárva volt. Egyik sem 
jutott túl bölcsője ritmusánál. A keresztyénség ellenben otthagyta 
a világ bölcseségét, s átvette azt az örökséget, melyet, ha az európai 
értelemben vett tudomány továbbra is kereteibe erőszakolt volna, 
akkor lenézett, vagy félreértett volna, vagy legjobb esetben is önmagát 
csonkította volna meg miatta, mint ahogy a régi, bölcsőbeli differen
ciálatlanság utolsó visszaverődése, a Középkor néhány százada tette. 
A keresztyénség volt az, amelyben a vallás felismerte tulajdonképpeni 
sajátos területét, s céljainak megfelelő külön eszközökkel tudománnyá 
fejlesztette azt, ami hajdan csak mítosz és rítus volt, megalkotva 
egy sajátosan keresztyén tudományt, a teológiát. A szükebb érte
lemben vett világi tudománynak nem kell félnie területei egy részének 
elvesztése miatt, mert amit átadott, az másutt lombbá nőtt, saját,
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szükebbre szabott problémaköre viszont nem köti meg külön céljai
ban. Ami számára a szellem fogalmából megmaradt, az ezen a fokon 
annyi, hogy a szellem más, több, tökéletesebb és értékesebb, mint a 
romlandó anyag. S ha ennél többre vágyik, kérhet útmutatást a 
másik területről, mint ahogy nem is szabad tőle soha végkép elválnia, 
szakértelemmel beszélni ellenben a szellemről olyan tág értelemben, 
mint ahogy tudománnyá való érése előtt tette, nem lehet valódi 
lényegének feladása nélkül.

A szellem fogalmának eme tudományos történelme nem füg
getlenül, hanem párhuzamosan haladt azzal az értelmezéssel, amely 
a kollektív tudatban szinte ösztönösen fejlődött, s ugyanúgy szűkült a 
laikus szemléletben, mint a könyvekben megírt szaktudományokban. 
Ahogyan ma a szellemről általánosságban gondolkozunk, élesen meg
különböztethető a vallásos értelmezéstől, mert amikor valamilyen 
szellemi jelenségről vagy produktumról, irodalomról, politikai eszme- 
áramlatról vagy világnézetről szólunk, mindig tisztes magasságban 
látjuk témánk fölött a vallás birodalmát, melynek a Kijelentésből vett 
igazságaival legfeljebb végső konklúzióinkat merjük egybevetni. 
Ha egy képtárban, színházban vagy társaságban a szellem szóbakerül, 
másnemű tartalmak töltenek meg bennünket, mint a templom 
áhítatában, s nyilvánvaló, hogy amott a szellemnek csak egy-két 
vonása, itt pedig teljes arculata és fénye ragad meg bennünket. 
Vannak szintétikus elmék, melyek bárminő szellemi csirában az 
egyetlen és örökkévaló Szellemet képesek megpillantani, de tagad
hatatlan, hogy a szónak szűkebb értelme a köztudatban él, s így 
szellemen általában nem a teológiai értelemben vett szellemet értik.

2. A jelentésszűkülés másik iránya abban áll, hogy amíg az antik 
látás a szellem fogalmát kiterjesztette az egész világmindenségre, 
bűvkörébe vonva élőt és élettelent, addig a mai terminológia azon 
valami tipikusan emberit ért, s minden kérdést, ami ezen kívül esik, 
átadta a természetfilozófiának, vagy a metafizikának, amely tudo
mányok azóta kerülik ezt a szót minden nem emberi vonatkozásban. 
A kérdés lassan fejlődött, s századokon át való birkózásban igyekezett 
a szellem anyaggá, az anyag pedig szellemmé válni. A spiritualizmus 
és a materializmus meddő ellentétei között mindegyre felmerül 
valamilyen egyeztetésnek a kísérlete : az animizmus szerint a termé
szeti tárgyakban is szellem lakik, a hylozoismus állította, hogy az 
anyag is él, a monadologia szerint a világot alkotó monasok mind
egyike egyszerre szellem és anyag, az akosmismus minden teremtett 
létezőt felold az istenségben. A panpsychismus és pantheizmus 
tömérdek változata küzd az összebékítésért; az azonossági elméletnek 
modern képviselői is vannak hatalmas rendszerekkel, Spinoza szerint 
a kiterjedés és a gondolkozás édes testvérek, Schopenhauer csodálatos 
szemlélete előtt még a naprendszerek is akaratból vannak. Ez a tarka 
kép ma is bonyolódik, s talán a jövőben is tevődnek hozzá újabb 
vonások, de amíg ezek elvont spekulációk, addig a szűkebb és konkrét 
értelem tudományokat fakasztott, vagy a régieket újabb mégis-
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mérési lehetőségekkel gazdagította. Az összes széptudományok, a 
történetírás, a pedagógia, lélektan, szociológia és közgazdaságtan, 
sőt még az orvosi tudomány is óriásit nőtt a szellemnek emberi 
specialitásként való felfogásmódjával, s soha ezek a tudományok mai 
nívójukat el nem érték volna, ha a szellemet még ma is a csillagokból 
igyekeznének megmagyarázni. A szó értelme ma is magában rejtegeti 
az emberi elme és a világmindenség rokonságának álmodozásait, de 
kézbevéve és valódi súlyát lemérve az ember bármily megfoghat- 
lan részét, de mégis csak az önmaga részét érti manapság rajta.

3. Még szükebbre szorul azonban a szellem szó jelentése, ha meg
gondoljuk, bogy közben egyéb rokon fogalmak, mint amilyen a 
lélek, az elme stb. is egyre élesebben körvonalozódtak, s sok olyan 
jelenség, melyet valamikor beleértettünk a szellem fogalmába, ma 
átkerült a lélektan és az emberi elmét kutató tudományok probléma
körébe. Ezekkel a tudományokkal is osztozott tehát a szellem nagy 
fogalomköre az ősi örökségen. Hogy mennyiben, akkor tűnik ki, ha 
éles különbséget teszünk elme, lélek és szellem között.

Első pillantásra úgy látszik, hogy az elme szóval a magyar nyelv 
elsősorban az értelmi működéseket jelöli, szemben a lélekkel, amely 
ennél átfogóbb jelentésű, vonatkozván az összes pszichikai jelensé
gekre. Ez a különbségtevés azonban a fogalmak tisztázásával részben 
eloszlik, részben módosul. Ranschburg Pál jólismert műve előszavá
ban a régi nyelvhasználatból vett példákkal igazolja, hogy az elme 
szó kezdetben sem csupán az értelmi működéseket foglalta magában, 
hanem vonatkozott mindazokra a jelenségekre, amikre általában a 
lélek szó, csakhogy más értelemben. Az elme jelenti elsősorban a testhez 
kötött lelket, nem azt a természetfölötti, a testtel minduntalan vetél
kedő, felsőbbrendű és független erőt, amelyet általában léleknek 
nevezünk, hanem ezt a lelket a másik, innenső oldaláról, ahogy az 
emberben mint sajátos életjelenség lejátszódik, kapcsolódva az ideg- 
rendszerrel s a  szervezet más életfolyamataival. Ha tehát a lelki jelen
ségeket mint szervezethez kötött, annak működésétől többé-kevésbbé 
függő folyamatokat a biológiai gondolkodás keretein belül kutatjuk, 
akkor beszélünk elméről, illetőleg ennek tudományáról az elmetanról. 
Hogy az elme nem kizárólag az értelmi funkciók alanya, bizonyítja 
az is, hogy az elmekórtan és az elmegyógyászat az érzelmi, akarati, 
az összes jellembeli, szóval mindenféle pszichikai megbetegedéssel fog
lalkozik. S hogy éppen a kóros tünetekkel foglalkozó tudományok 
használják kutatásuk területének megnevezésére az elme kifejezést, 
jelzi mindennél világosabban, hogy azzal a biológiai okaikban kikutat
ható, vagy legalább is ebből a szempontból vizsgálható jelenségeket 
foglalják össze.

Ezzel ellentétben a lélek szó akkor használatos: amikor a — 
Ranschburg szerint —r a nyelv a psziché természetfeletti kapcsolataira 
veti a súlyt. Ennek megfelelőleg a lélektan, szemben az elmetannal, 
a psziché eredetét, a testtől függetlennek vett lényegét és működését 
igyekszik feltárni, a tudattartalmakat önmagukban, mintegy autonóm
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világ sajátszerü megnyilvánulásait tekinti, melyeknek a szervezettel 
való összefüggését legfeljebb elismeri, de a maga szempontjaiból 
mellékesnek veszi. Ha szabad ebben a tekintetben — a most még 
kötelező szigorú tényvizsgálat és tárgyilagosság mellett — rangsort 
felállítanunk, akkor a lélek nyilván felsőbbrendü, mint az elme, 
jóllehet, ugyanarról a dologról van szó, csak más oldalról nézve. 
A lélek annyiban különbözik az elmétől, hogy amikor róla beszélünk, 
akkor az emberi pszichét felülről tekintjük, mint a művész a csillogó 
ködökön áttetsző havasok csúcsait, kitárulva a látvány fensége és 
csodálata előtt, az elme viszont a hegyláncok geológiája, melynek 
kristályai, ércei és megdöbbentő erupciói szintén csodálatosak, de 
mégis csak közelebb vannak a földhöz, mint az éghez.

A szellem mindezektől nyilván különbözik, mert az föléje szállt 
nemcsak az elme élettani fogalmazásának, hanem a lélek ide vissza
térő határainak is. Ennek távlatai messzebbek és elmosódottabbak, 
mint a léleké, mert a régen elhalt emberek lelkei számunkra földi 
értelemben nem léteznek többé, az ellenben, amit bennük szellemnek 
nevezünk, századok múlva is átélhető és tapasztalható. A lelkekkel, 
melyek valaha testben jártak, örökkévaló kapcsolatot érez és lát 
ugyan a hit, s tudjuk, hogy a velük való közösségünk majdan feléled, 
a szellem azonban nemhogy ittmaradt, hanem az élőktől és holtaktól 
függetlenül, mán és holnapon túl egyre növekedik, a mi és a jövendők 
történelmével él, munkál s teljesedik. Hogy milyen éles a különbség 
lélek és szellem között — hangsúlyozzuk, hogy csak arról beszélünk, 
amit e szavak a nyelvben jelentenek —. kitűnik, ha elnevezésüket fel
cseréljük. Azt, hogy pl. a honfoglaló ősök lelkei közöttünk járnak, 
megragadnak, lelkesítenek vagy példát mutatnak, ha tudja, hogy 
csak metaphorával él, mondhatja a költő, ha nem, tehát való
ságnak veszi, akkor a babona. De ugyanezt állítva azok szelleméről, 
a valóságok síkján megmaradva írhatunk történelmet, nevelhetünk 
nemzedékeket, építhetjük, vagy tagadhatjuk meg egész országunkat. 
A szellem tehát kilépett az élők köréből, nem anima többé, amely 
élőt jelentett, hanem olyasmi, ami ezekből megmaradt, s mint a fész
kéből kiröppenl fiatal madárnak, külön élete formálódott. Pára, 
amely felszállt a völgyekből s hegyormokról, felhővé gomolyodott s 
szállt más hegycsúcsok fölé, viharrá ért és lecsapódott, öntözte, for
málta s riasztotta a felmeredő lelkek védekező vagy utána áhítozó 
rengetegét. Külön elemmé lett, amelynek más a fizikája, mint ahonnan 
eredt, elve a szabadság, mellyel átéli az elterülő tájak múlandóságait. 
Sajátos életének az a lényege, hogy emberekből lett és emberekre 
h a t; létének e két dátuma között azonban az embertől mégis füg
getlen.

Eme külön, független lényeg az, amely a szellem szó mai értelmé
ből kidomborodva, jelentésében elhatároltabbá teszi magát a fogal
mat, mint a hajdani korok globális szemlélésmódja szükségesnek látta. 
Valaha e mellett az élet gyökere is volt, nemcsak a vis vitális értelmé
ben, hanem mindenféle szerves és nem szerves történésnek ősi elve
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és eredeztetője, most pedig láttuk, hogy a szellemi tudományok 
mindama kérdései, melyek az élő szervezettel kapcsolatosak, s erről 
az oldalról igyekeznek a lélek s a szellem megértéséhez támpontul 
szolgáló adatokat feltárni, nem a szellemtan, hanem az ideg- és elmetan 
körébe csoportosultak. Ezzel a szellem sajátos lénye leszűrődött a 
biológia és a természetbölcselet lesürűsödött rétegeiről, s kivívta 
magának az autonómiát önálló methodikával, saját maga által 
teremtett igényekkel kérdései megfogalmazásában. Valaha a szellem 
az emberben élő éteri test, benne a magasabb képességek hordozója 
volt, a kérdés mélyére nézve azonban láttuk, hogy ezt a lélek kifejezés 
fedi találóbban. Lehámlott tehát a szellem fogalmáról az a leheletszerű 
én, amely érez, akar és gondolkozik, mert minden ilyen szubjektív 
manifesztáció a lélektannak lett a kutatási tárgya. Ilyenformán a 
szellem fogalma az elme-lélek-szellem nagy korrelatívumának belső 
kérdéseiben is specializálódott, nem csoda tehát, ha eme bonyolult 
hisztorikum zűrzavarában annál homályosabb a jelentése, minél 
tisztázatlanabb a helye a másik két rokon-fogalom között.

így leegyszerűsítve most már meghatározhatjuk a szellem mai 
fogalmát, természetesen azonban mindez a klasszikus definícióktól 
eltérően nem fér el egyetlen mondatban. Legelőször is a szellem 
emberi produktum, olyasmiknek a kivetítődése az emberi pszichéből, 
melyek többé nem hozhatók vonatkozásba a testtel, anyaggal s a 
szervezettel, még annyira sem, mint amennyire a lélek. Ez a psziché 
önállósult része, mint egy gondolat, amely többé nem gyúrható vissza 
az agysejtekbe s az idegrendszerbe, hanem különvált, mint a napból 
a föld, a földből a hold. Ezért természetrajza gyökeresen más, mint 
egyéb létezőké, új tudomány és módszer kell, amellyel megközelít
hető. Ha máslényegű, mint az emberi szervezet, s maga a psziché, 
akkor mentes ezek változásaitól, sőt magában a pszichében is azt fogja 
jelenteni, ami benne állandó. Nem azonos tehát a lelki tartalmakkal, 
egy gondolattal vagy egy elhatározással, mivel ezek percenként mások, 
hanem jelenti azt az elvet vagy képességet, amely által több, sőt 
minden gondolat azonos módon képes megszületni, élni és sugározni. 
Ezért fűtője és inspirálója mindennek, ami az emberben változatlan ; 
tehát a világnézetnek, gondolkodásmódnak, érzületnek, értékelési beállí
tottságnak s mindenekfölött a hitnek. Ahol ezek nem fejlődnek ki, 
vagy pedig változékonyak (tehát nem azok, mint amiknek hívják !), 
ott a szellem az, ami szunnyad, míg, ahol éber és hatalmas, ott minden 
világnézetté, meg nem alkuvó véleménnyé válik. S ide vezethető 
vissza a szellem szónak egy sajátos mellékzöngéje, melynek értelmében 
azon túlnyomólag intellektuális sajátosságokat szokás érteni, de csak 
felületesen, mert valójában a szellem az egész emberi mivoltra egy
aránt jellemző. Tudjuk, hogy a lelki jelenségek nem mindegyike hat 
ki egyforma intenzitással a szervezetre. Leginkább az érzelmek, indu
latok s az akarat, legkevésbbé a gondolkodás. Mivel a szellem az, 
amely a legmesszebb került a testtől, nyilván ez az a birodalom, 
amely a legkevesebb fizikai mozga Imát* pro vök á lj a, s innen van, hogy
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e magas régiókat kivonva érezzük az érzelem s az akarat köréből. 
Innen is látszik, hogy a lélek közelebb áll a testhez, mert valakinek 
lelki tulajdonságairól beszélve, elsősorban érzelmeire, jóságára, vagy 
rosszaságára gondolunk, amikor a szív csordultig megtelik, s minél 
jobban érzünk, annál inkább érzünk a testünkkel is. Szellemi tulaj
donságokról szólva azonban, sziporkázva, vagy bölcsen és hűvösen 
olyan vonások kerülnek elő, melyek által fölébe kerekedtünk a test 
intéseinek, s az az illúziónk, hogy erre csak a legleszürtebb és legelő
kelőbb lelki gyermek, a gondolat képes. Lényegében azonban az érze
lem és az akarat is felkerülhet a szellem rangjára, de csak a legtisztább, 
lényegükben legállhatatosabb, legéteribb és legörökkévalóbb érzel
meink, melyeken csak a szív szellemének a sugara s nem fizikai 
melege érzik. Egy egész életnek tiszta és világos vezérfonalak alá való 
rendelése, szent rajongás az ideák után, a hittel való felmagasztosulás 
igenis mélységes érzelmek, de a lélekzés szóra emlékeztető lelken túl 
szellem is kell hozzá, mert lényege egy a szellem lényegével: nem 
máról-holnapra, vagy a napnak csak bizonyos órájára szól. Világos 
tehát, hogy szellemről csak ott beszélhetünk, ahol fölötte állunk a 
lélek efémer jelenségeinek.

A szellem tehát csodálatos módon emberi dolog, s mégis ott 
csillan fel a legélesebben, ahol megszűnünk közönséges értelemben vett 
emberek lenni. Nem mi, a mi teremtett valónk a bölcső és a sír 
határai között, hanem valami más, ami — ahogy Goethe vallja — 
tudtán kívül él és alkot benne. Ha azt mondom, hogy valaki nagy 
lélek, akkor ez elsősorban önmagára vonatkozik, olyan ember tehát, 
aki önmagán uralkodik vagy önmagát feláldozza, benső értékeket 
hordoz, s a hangsúly ezeknek szubjektív birtoklásán van. Ha ellen
ben valaki nagy szellem, akkor itt az a hatóerő a fontos, mellyel másokba 
vagy a világba átáramlik, azaz a nagy szellem kilép önmagából, mint 
a hang a hangforrásból, s ama hatáson keresztül létezik, amely kör
nyezetében megnyilatkozik. A szellem mindig valamin áttetszik, egy 
diadalíven, könyvön vagy egyéniségen, s jelenlétét korok, műalkotások 
és lelkek felizzása jelzi. Mindig valamilyen teljesítmény tehát, amely 
belekerül a látható világba, a létrehozó ember, küzdelem és életsors 
pedig elvándorol, mint a hajdan dolgozó és áldást osztogató kéz a 
maga külön, magános emberi útjai felé. A szellem legyőzi és ott
hagyja az embert, mint a múlhatatlanság a múlandóságot, a lelket 
pedig, amely magában hordozta, a benne tapasztalt múlhatatlanság 
élményeivel ruházza fel.

Röviden tehát : az emberi psziché mindama vonásai, amelyek 
benne az állandóságot képviselik, adják közösen a szellem lényegét. 
A léleknek megvan az az alapösztöne, hogy folytonosan a maga tel
jességére törekszik, ezért állandó utakat váj önmagában gondolatai, 
érzelmei és cselekedetei számára. Ez a determináló tendencia, ahogy 
N. Ach nevezi,1 a léleknek mintegy kapilláris csőhálózata, melyben

1 Szerepét az emberi lélekben bővebben kifejtettem egy átfogó rend
szerezésben : ,,A lelki jelenségeid felosztásának revíziója“ . Mitrovics Emlék-
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egy magasabbrendű én cirkulál s átfog, egyetemesít a lélekben min
dent, amely nélküle összefüggéstelen élmények zűrzavara lenne. 
Funkciója hosszanti s egyben merőleges is, mivel létrehozza nemcsak 
az egyidőben lejátszódó lelki jelenségek szintézisét, hanem tegnapnak 
és holnapnak egymáshoz viszonyított következetességét is. Ez az az 
út, amelyen a lélekben a szellem átvonul, s felépítettségének őselve 
adja a szellem minőségét is. Ez a másik én, amely mögötte van a 
tapasztalt énnek, magasabb szférák leheletét hozza a lélek mozgal
masságába. Felsőbbrendűsége onnan származik, hogy megelőzi a 
lélek minden mozdulatát, s rendszerező elvként uralkodva, szerepet 
ad az amúgy cél nélkül felmerülő lelki tartalmaknak, nemessé avatja 
a jöttment gondolatot, érzelmet, cselekedetet s vele együtt a szellem 
útján járó egész emberi életet. Hatása kiterjed az egész történelemre, 
s ha ezer évvel ezelőtt időfölötti elvet vitt egy államférfi agyán 
keresztül valamely politikai koncepcióba, a művész vésőjén át egy 
kődarabba, mindaddig él, ragyog és inspirál, míg a korok és egyének 
lelki kohéziója emez elv szerint képes növekedni és formálódni.

így felfogva a szellem kérdéseit, most már nem olyan egyszerű 
és sápadt mindaz, amit előbb olyan sokféle oldalról elhatároltan a 
szellemről elmondottunk. Azok az elhatárolódások az antik szemlé
lettől, a későbbi természetbölcselettől és teológiától, amelyek egy 
pillanatra kissé szűkre szabták a szellem mai fogalmát, korántsem 
fejeződtek be véglegesen. A kicsúcsosodó valódi jelentés alatt ott 
szunnyad az a határtalan képzetanyag, amely az idők folyamán 
hozzátapadt, mint ahogy egy ősz emberben benne van az egész élete 
és gyermekkora is. Nem csupán a lélekben uralkodó egység a szellem, 
hanem ennek az egységnek a történelme is. Nemcsak történelem és 
hagyomány, hanem az emberiség bölcsőbeli sejtelme is minden maga- 
sabbrendűségről, amelyet önmagában álmélkodva érzett. És végül 
nemcsak reminiszcencia, hanem a ma is élő istenhit a tökéletesség 
utáni vágytól indíttatva, melynek speciális kérdéseit átvette ugyan a 
teológia, de legmagasabb fokon minden szellemtudomány ezekbe a 
speciális kérdésekbe torkollik vissza. Korunk szemléletében túlnyomó 
a lélektani elem, de hozzá kell vennünk mindazt, amit előbb fel
vázoltunk, a közelfekvőket szorosabban, a távoliakat halványabban, 
mert a szellem nagy komplexuma századokon át lemaradt problé
máival együtt teszi önmagát, mint a tenger színe, amelyben benne van 
a tenger mélysége is.

Ami most már a nevelés kérdéseivel való kapcsolatokat illeti, 
sokak előtt talán túlmessziek ezek, szerintünk azonban a mondottak
ból határozottan kiemelkednek az idevonatkozó problémák leg
főbbjei :

I. Ha a szellem az emberi pszichét megelőző és rendszerező 
őselv, akkor benne a magasabbrendűség képviselője, tehát megléte,
könyv. Kiilönlenyomatban is. Debrecen, 193Ü. Most csak arra utalok, hogy 
ez a sajátos jelenség az egész, lelki életnek alapja, s erre vezethető vissza 
az ember összegyénisége, világnézete s egész karaktere.
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kereksége és ereje feltétlenül szükséges az emberi tökéletesedéshez. 
A nevelőnek tehát tudnia kell, hogy miben áll és miben keresendő. 
Aki elvész a pillanatok és napok zakatolásában, vesz mindent úgy, 
ahogy van a szent véletlenség és közömbösség kénye-kedve szerint, 
áltatva magát, hogy egy tegnapi gondolatom, hitem vagy véleményem 
úgysem fontos, mert a világon úgysem változtat, azt soha még semmi
féle szellem meg nem ragadta, mert a szellem embere minden lehet, 
csak közömbös nem. Nincs a világon nagyobb bűnös, mint az a nevelő, 
aki legyint a szellem szó hallatára, öntudatlanabb annál, aki nem 
érzi, hogy ez az ember világában a legnagyobb hatalom.

II. Nyilvánvaló az is, hogy ha ennyire fontos, akkor kutatnunk 
kell nevelése lehetőségének tárgyi alapjait, mert a szó magában elvész, 
miután arra is kevés volt, hogy a lényeg hiányát takargassa. Tud
nunk kell azt, hogy a gyakorlás, valamivel való állhatatos foglalkozás 
állandó diszpozíciókat teremt az egész idegrendszerben, lehetséges 
tehát ennek olyan beállítása, mely az egész lelkiség színezetét be
folyásolja, s benne olyan magasabb szintéziseket állandósít, melyek 
egyszer meg fogják érdemelni a szellem elnevezést. Ma már az orvos
tudomány eljutott annak a megállapításáig, hogy amikor valamely 
inger az agyból kiindulva valamely neuronkomplexuson végighalad, 
s annak végződéseinél az illető szerv követi az agy parancsait, ez az
által lehetséges, hogy az ideg foglalkoztatása folytán hormon terme
lődik, s ez serkenti cselekvésre a megfelelő szervet. Ha már most az 
ideg foglalkoztatása gyakori, akkor több és több hormon termelődik, 
amely átadja és növeli az izmok és a szervek erejét s azok képességei 
állandósulnak legalább is addig, míg a hormonok készlete és munkájuk 
nyoma ismét el nem enyészik. Ugyanez áll az agy idegeire is : nincs 
gondolat, asszociáció vagy elhatározás, melynek nyomán valami 
állandósulás létre ne jönne, s általa az egész psziché ne gazdagodnék. 
Büntetlenül nem lehet rosszra gondolni, mert az agy megfertőződik 
tőle a szó legkézzelfoghatóbb értelmében, de az állandóan szép lelki 
tartalmak is átitatják az egész elme- és idegorganizmust, s csodálatos 
gyümölcseit keserves napjainkban is boldogan szedjük. Miben rejlenék 
másban a szellem ereje, ha nem éppen abban, hogy lehat a mikro
szkópok és vegyi analízisek világáig, s formál eredetében láthatatlan, 
de következményeiben emberi sorsra és történelemre kiható módon ?

III. Mivel az egész lelki magatartás valamennyi ténye csak 
együttesen képes szellemet eredményezni, szükséges, hogy minden 
lelki megnyilatkozásba ugyanazt a szellemet vigyük. Nem lehet az 
akaratunk nemes, a gondolatunk gonosz, az érzésünk fennkölt, 
a vágyunk pedig alantas. Nem lehetünk ma hűek, holnap hűtlenek, 
délelőtt gyávák, délután héroszok. A szellemmel való atitatottság 
éppen azt jelenti, hogy valami bennem mindent összefog, s a legele
mibb érzéstől a legszárnyalóbb gondolatig minden lelki atomom 
ugyanazt a jelvényt és kardot viseli, mint egy jólszervezett had
seregben a generális és a közkatona. Ezért a szellem nevelője előtt 
minden fontos, amit ő vagy a neveltje gondol és ak ar ; a lelki össze-
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szedettség ugyanaz egy idegen szó megtanulásakor, mint az élet csapá
sainak elviselésekor. Nincs meg a szellem igénye és öntudata az olyan 
nevelésnél, amely különbséget tesz kis és nagy dolog között, amely 
így okoskodik : most rosszat tett valaki, de alapjában véve jó, most 
elhanyagolta a kötelességét, de különben lelkiismeretes. Az ilyen 
jóság"és lelkiismeretesség nem a szellemből, hanem a léleknek csak 
egyik részéből született, nem őselv tehát, amely rendez és összeségbe 
foglal, hanem egy nemlévö rendszer széthullt darabja. A szellem nem 
tűr esetlegességeket, mivel maga az ős következetesség és múlhatat- 
lanság, amely abból keletkezik, hogy minden gondolat és érzés feléje 
tekint. A nevelésnek csak akkor lesz „szelleme“ , ha a kalaplevevéstől 
a legnagyobb tettek dicsőségéig minden emberi történés ugyanarra 
a szellemre vall.

IV. Ebből az egyetemes jellegből következik, hogy egy évezred 
szelleme benne van a percben, egy nemzet szelleme pedig az egyesben. 
Ha nincs meg a percekben, akkor nincs a századokban ; ha nincs mgg 
az egyesekben, akkor nincs az országokban sem. Hová lesz a magyar
ság szelleme, ha csak várjuk s a róla szóló szavakat hallgatjuk, 
magunkban pedig annyiféle érzés, gondolat lappang, ahányan 
vagyunk ? Kétkedünk és nem bízunk magunkban, hordozzuk a szét
hullás és a szkepszis sötét fantomjait, s közben várjuk, hogy a Nemzeti 
Géniusz valahol a bús fellegekben tőlünk függetlenül higgyen. Fon
tosabb mindennél, hogy békén hagyjanak, meglegyen az, ami a 
számomra szükséges, futunk a magunk látása, kenyere és céljai 
után, de a szép szavalatot is rendjénvalónak tartjuk, hogy a nemzet 
s a haza minden előtt ! Vannak, akiknél a szellem hiányát meg
tévesztően leplezi az álszerénység retorikája : az én véleményem 
úgysem számít, az én bizodajmam úgysem segít. Az ilyenekkel 
kevesebb a magyarság szelleme és súlyosabb ezer év történelme, 
melynek géniusza az ő típusuk miatt halványodott el néha húsz, 
néha százötven esztendőre. Ahogy az egyes emberben azáltal van 
szellem, hogy minden lelki atomja hozzá láncolódott, s mindjárt 
csonka, ha egy is kiválik s a többit magával viszi, úgy a nemzet, 
vagy bármely más emberközösség is csak akkor sugároz szellemet, 
ha minden tagjában ugyanaz él s meg is nyilatkozik. A nevelésnek 
ezen a téren tehát oda kell hatnia, hogy mélységes felelősségérzetet 
ébresszen a közösség tagjaiban minden iránt, amit lelkűkben táplálnak 
a közösséggel szemben. Felelősek a legtörpébb gondolatért, a leg
gyengébb érzelmi rezdülésért, mert ezek csakis magukhoz mért 
szellemet eredményezhetnek. A szellem pedig kifelé hat, úgyhogy 
észre sem veszik, s mint titokzatos sugarak hatnak beláthatatlan 
messzeségekbe, s csak a végső egyenlegnél, amikor a közösség szelleme 
vagy erős, vagy erőtelen, lehet kiszámítani, hogy az ő számlájukra 
ebből mi és mennyi esik.

S végül következik a szellem itt vázolt feltételeiből, hogy mivel 
szintézis, kell, hogy mértéke legyen. Szükség van tehát a szellem 
rangsorára és genealógiájára, mert az eddigiekből annak csak formális
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feltételei nyilvánvalók, honnan van tehát az értékkülönbség szellem 
és szellem között ? A kérdés egyszerű : a luciferi szellem azért alan
tasabb, mint a krisztusi, mert következetes ugyan önmagában, de 
éppen az a baj, hogy csakis önmagában. Az a zárt világ, amit Lucifer 
— kiesve az Örök Dicsőség leguniverzálisabb szintéziséből — kiépített 
Isten végtelen világa helyett, nem összefüggést próbál a világban 
létrehozni, hanem ellenkezőleg : szétszedni mindent, amit Isten 
egységnek rendelt. Az a lelki magatartás tehát, amelyet valamely 
szűkebb elv eredményezett, alatta áll a tágabb rendszereknek, s ebből 
következik, hogy minél univerzálisabb a keret, melyet a szellem 
határa megszab, annál felsőbbrendű az azt betöltő szellem. A született 
egoista is, ha kellő kapacitású, méltó a szellem bizonyos rangjára. 
De ha olyan lelki vonásokat képes valaki az egyetemes lélek nagy 
birodalmából revelálni, melyek önmagán kívül másoknak is tulaj
donai lehetnek, felsőbbrendű lesz, mint az egoista. És így feljebb : 
minél egyetemesebb egy szellem, minél nagyobb körökre tartozik 
számban, térben és időben az, amit képvisel, annál tökéletesebb. 
Itt tér vissza a szellem filozófiája oda, ahonnan hajdan kiindult: 
az Örökkévalóság megpillantásához minden általa tapasztalt tényben 
és teóriában. Az a nevelő tehát, aki szellemet nevel, akkor ébred 
öntudatára vállalkozása komolyságának, amikor tervei mögött fel
csillan annak a legörökkévalóbb Szellemnek az arca, akii ek hason
latosságára bontakozik az önmaga és neveltjének arca.

Debrecen. Bartók Miklós.

Győry Vilmos emlékezete.
(Születésének százéves évfordulóján.)

Győry Vilmos ahhoz a második írói nemzedékhez tartozott, mely 
a szabadságharc után lépett fel, és közvetlen hatása alatt volt annak 
a problématermő fellángolásnak, mely Vörösmarty, Petőfi, Arany 
fellépését követte. Győiött született 1838-ban. Atyja egyenesjellemű, 
logikus gondolkodású ember, az ottani ev. felsőbb leányiskola igaz
gatója, édesanyja Wurm Katalin gyöngéd, érzékcnylelkü csupaszív 
asszony. Egyetlen gyermek a családban, a szülők szeretete megoszlás 
nélkül árad reá.

Győry Vilmos születése idejében nagy várakozások éltek már a 
magyar levegőben : Széchenyi már megjelölte a magyarság európai 
útját, Kossuth már lángoló szóval népszerűsítette a legnagyobb 
magyar eszméit. Vörösmarty erőteljes nyelve, mely a régi magyar 
dicsőséget idézte, Arany Toldija, Petőfi tisztán csengő lírája, Tompa 
virágregei már utat találnak a lelkekhez, s ami mindezzel a szellemi 
termeléssel együtt jár, ebben az évtizedben született meg a fiatal 
Magyarország; most edzette erőit a szabadságharc heroikus küz
delmeire,
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A magyar szabadságharcot le lehetett verni, a magyar szellemi 
fejlődés eszméjét annál .kevésbbé. Az önmaga bámulásával eltelt 
hatalom nehezen tudja megérteni hogy a gondolatot nem lehet le
győzni, mert a gondolat maga a legerősebb fegyver.

Petőfi, az örökké fiatal lángelme már betöltötte misszióját, Jókai 
és társai bujdosnak az országban, Vörösmarty a halhatatlan lélek 
füzével biztatja nemzetét : Les: még egyszer ünnep a világon. . . 
Tompa lantjáról ellenállhatatlan erővel zeng fel a szózatos buzdítás : 
Fiaim csak énekeljelek. . . S öregek és fiatalok vállvetve, a régi hagyo
mányokat építve tudatosan, lelkesen készítik elő a nagy ünnepet. 
Arany, Gyulai, Szász Károly, Lévay mellett megjelennek a fiatalok, 
akik még gyermeki lélekkel szívták magukba a reformkorszak szél
űmét. Ezek közt van Győry Vilmos is, ki jellemzően mondja Lisz- 
nyav Kálmán ravatalánál az abszolutizmus koráról: „meg volt 
hitében ingatva minden, csak egy nem, az isteni szikra, a költészet“ . 
Igen, a költői gondolat isteni szikrája, mint parázs az abszolutizmus 
hamuja alatt, kiolthatatlanul égett. Arany és Gyulai, Erdélyi János 
és Kemény Zsigmond, Szász Károly és Brassai Sámuel az öregek, 
Dalmady Győző, Győry Vilmos a fiatalok részéről írnak eredeti 
dolgokat, s kritikai munkával is egyengetik a népi fejlődés álját a 
felszínre kupé) népieskedéssel szemben, s nagy lendületet adnak a mű
fordítás kultuszának, ezzel bizonyítván be, mennyire gazdagodhat 
a magyar géniusz azáltal, hogy magába olvasztja a világirodalom 
igazi remekeit. A politikai elnyomás évtizede alatt születik meg 
Az ember tragédiája, ekkor kezdi Arany költeni a magyar Aristopha- 
nest, s a magyar irodalom fiatal munkásai a nyugati és északi népek 
költészetén át jutnak közelebb a magyar népiélekhez. E nemzedék
hez tartozik a fiatal Győry Vilmos is, aki Shakespeare-darabok, 
Moliére-versek, Calderon, Cervantes, a svéd költők fordítása révén 
még ma sem eléggé méltányolt értékekkel gazdagította a magyar 
irodalmat.

Győry Vilmos Győrben kezdi, a pesti ev. iskolában folytatja, 
a kegyesrendieknél végzi tanulmányait. Itt tesz kitűnő érettségit, 
16 éves korában.

A pesti evangélikus középiskola munkája teljes öntudatossággal 
volt a magyar újjászületés szolgálatába állítva. Nagynevű igazgatója, 
Tavassy Lajos, nemcsak az iskolaszervezésnek, de az egyéniségfejlesz
tésnek is nagy mestere. A múlt század negyvenes éveiben a peda
gógiai reformok, a tantestületi mozgalmak épúgy nem választhatók 
el az ő személyétől, mint a módszertani újítások, s ezek között első
sorban az. a mód, mellyel a nemzeti nyelvet és irodalmat megked
veltette. Ő maga nagy tudású, műveltségű ember, aki fiatalon árva
ságra jutva, példátlan szorgalommal művelte magát. Német anya
nyelvű gyermek volt, Losoncon és Sárospatakon jól megtanult 
magyarul, s ámbár hét nyelven beszélt, de a magyar nyelv és irodalom 
ismerete és tanítása érdekelte őt leginkább ; megérezte, hogy nyelvé
ben él a nemzet, s hogy a magyar szellem értékei s ezekkel maga az
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új Magyarország csak az anyanyelv teljes kiművelésén át jutnak 
igazán virágzásra. Ez az elgondolás készteti őt olyan újításokra, 
melyekben könnyen felismerjük a későbbi pedagógia modern köve
telményeit. A pesti evangélikus gimnázium 1846—47. évi Tanodái 
Hírleményéből látjuk, hogy Tavassy az ,,önmunkálkodást“ milyen 
fontosnak tartotta. Hogyan dolgoztatott ki bizonyos „téteménye- 
ket“ (tételeket) s hogyan bíráitatta azokat, ennek módját leközli 
az értesítőben (,,Hírlemény“-ben), hogy más pedagógusokat is 
hasonló eljárásra buzdítson :

,,A tanodáknál kezeltetni szokott tanmódszerről úgysem sokat 
tudunk még, én e célból csúsztatám be itt-ott legalább osztályomat 
illetőleg a tanmeneti irányt... feladatik a tétemény egy héttel 
vagy néhány nappal előre, a legközelebbi határidőre mindenki 
bemutatja munkáját, egyszersmind bírálóját is szabad választás 
szerint kijelölve. A bíráló elkészíti véleményét, először is ajánltattak 
a bírók által az ő ítéletük szerinti jobb munkák, s olykor a puszta 
bírálat olvastatik fel előzőleg, aztán következik mindég nehány 
ajánlott, utánok a nem ajánlott munkák előadása, bíró és szerző 
kilépvén a -nyílt sikra. Felolvastatik a munka, meghallgattatik a 
bírálmány, s azután felkelnek az egyesek és elmondják az észrevétele
ket mind a szerző, mind a bírálóra nézve, azután védekezik a szerző, 
vagy felvilágosítást ad vagy kér, utána nyilatkozik még a bíró, és 
mindezek után befejezi a vitatkozást s végvéleményét adja a tanár. 
Ilyképen okulnak egy munkából mindnyájan, gondolkoznak egy 
tárgyról mindnyájan, s a köztanodának az a feladata, hogy egy legyen 
a tárgy, de az eszméleti és elsajátító felhasználás különböző lehes
sen. Néha rögtönözve dolgoznak óra alatt. . . Ezen eljárást üdvösnek 
Lalálám növendékeimre nézve. (Ezután elsorolja a feladott téteménye- 
ket, melyekből nehányat idézünk.) Barátias levél tanév megnyitása
kor. — A kezesség. Elbeszélés Schiller után. — Allegóriái versengés 
a művészetek között. — Az ember előnyei a többi teremtmény fölött: 
Os homini sublime dedit etc. •— Jellemzése hegyi és róna tartomá
nyoknak s azok lakóinak. -— Gondolatok Kazinczy sírja felett. — 
Mi nagyobb veszteség: nélkülözni a látás vagy hallás érzékét? 
Cáfolata ezen kozmopoliti állításnak: Ubi bene, ibi p a tr ia ...“ 
(Az ev. iskola 1846—47-es évi Tanodái Hírlemény 19. oldalán Tavassy 
Lajos értekezése.)

E módszer a múlt század negyvenes éveiben csakugyan egészen 
újszerű, s éppen azáltal nevel új írókat és olvasókat a magyar iroda
lomnak, hogy önállóságra szoktat, gondolkozni tanít. Ez a gondolat 
determinálta a pesti evangélikus tanoda munkáját, s ez a munka 
formálta először a fogékony kisdiák, Győry Vilmos lelkes egyéniségét. 
Tanulmányait a kegyesrendiek gimnáziumában végezte be, ahol 
kitűnően tette le az érettségit. A magokat az evangélikus iskola szel
leme jó talajba vetette, s a kegyesrendiek gimnáziumában irodalmi 
hajlamainak kiművelésére nagy hatással van Horváth Cyrill, a jeles 
irodalomtörténetíró és pedagógus, aki az elnyomatás évei alatt való



Dr. Kemény Gábor: Győry Vilmos emlékezete 213

ságos missziót töltött be az iskola Önképzőkörének az élén. A reform
kor előtt a magyar nyelv csinosítása, most a hagyományok tovább
fejlesztése lett az önképzőkörök főcélja, s Horváth Cyrill igazi apostola 
volt e célnak. Az ő tanítványai voltak Schwnrcz Gyula, a nagy jog- 
történész, a kitűnő nyelvtudós : Szili) Kálmán, az Ázsia-kutató 
Vámbéri) stb. Az ő buzdítására bontogatták szárnyaikat Dalmady 
Győző, Győry Vilmos, Ágai és más fiatalok, akiknek munkái előtt 
Nagy Ignác is megnyitotta a Hölgyfutár hasábjait.

Jellemző korképet ad Ágai : Por és hamu 254. s. köv. lapjain e 
korszakról :

„Hát Hölgyfutárkor volt, mikor azok a rossz csillagok jártak ; 
a cenzorság sanyarú éveiben, a szabadság napjainak fogyatkozása 
idején, mikor a magyar emberek összeszorultak és mindnyájan sze
rették egym ást; nem volt sem hazaáruló honfi, sem elvtagadó minisz
ter, amidőn nem magunk intéztük sorsunkat, hanem idegen kéz 
terelgetett egy ménkő nagy paragrafussal a közös német akolba, 
abban az áldott bús időben volt, hogy a Nagy Ignác lapjában talál
koztak a vén írói sasok és tollasodó csipaszok. . .  Egy számban láttunk 
napvilágot, a nyomdafestékkel való felkenetésünk napján találkoz
tunk először az uzsonna óranegyedben a gimnázium folyosóján. Egy 
rózsásarcú ifjú előtt álltam, sűrű baja fekete és hullámos, fényes kék 
szeme beszédes, pelyhes ajka mosolygó. Valami szép fiú volt. Legott 
egy sósperec morzsái fölött szorosra fűződött a mi barátságunk, 
hónaljunkat a sok könyv, keblünket az önérzet feszíté.“

Éz a kitűnően rajzolt arckép Győry egész életmunkájára jel
lemző. Előbb a jogi pályán kísérletezik. Hamar rájön, hogy az ügy
védség nem nekivaló pálya. Hogy elszegényedett szülein segíthessen, 
teológusnak megy. Ez felelt meg gyöngéd lelkületének, s szerencséje 
volt, hogy olyan kitűnő emberek kezébe került, mint Thaly Kálmán, 
a későbbi nagy irodalomtörténész, Székács József, a már nagynevű 
egyházi szónok, Török Pál református püspök és Ballagi Mór, Mózes 
öt könyvének fordítója. A nagy tanítóik buzgalma még jobban foko
zódik a kitűnő tanítványban, és Győry Vilmos a teológia elvégzése után 
feszülő energiával indul külföldre, hogy tovább épüljön a szó leg
jobb értelmében.

1860-ban, mint Konkoly-Thege Miklós mentora utazik Berlinbe. 
Együtt van két hű barátjával, Zsilinszky Mihállyal, a későbbi egyház- 
történetíróval és Benka Gyulával, a szarvasi gimnázium későbbi 
Pestalozzi-leJkü igazgatójával, aki diákjainak nevelését époly apostoli 
módon fogta fel, mint Győry híveinek gondozását. Zsilinszky Mihály 
így emlékszik vissza a berlini együttlétre :

„Mondhatom, hogy Győry Vilmosnál kedveltebb magyar nem 
volt a német fővárosban. Bárhol jöttünk össze, a német atyafiak 
mindenütt politizáltak, ők is, mi is szidtuk a zsarnok osztrákot, aki 
alkotmányt csak az olasz és német vereség után volt hajlandó engedni 
a magyarságnak. Egyikünk se tudta a németeket úgy feltüzelni, mint 
Győry az ő kellemes modorával, szellemes tósztjaival.“
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Ámde Győrynek lengyel, angol, olasz, amerikai, francia barátai is 
vannak, s rajtuk keresztül nagy tájékozottságot szerez az idegen iro
dalmakban. S elsősorban főiskolai tanulmányaiban mélyed el. Szíve
sen hallgatja Droysen történeti fejtegetéseit, Scott elragadó Kalevala- 
magyarázatai nemcsak felkeltik, de ébren is tartják érdeklődését 
az északi irodalmak iránt.

Ilyen impressziók közt éri őt a meghívás a pesti segédlelkészi 
állásba. A nagy Székács hívta meg, aki egykor konfirmálta őt. 
Ugyancsak Székács, az ezüsthajú főpap avatja be a fekete, göndör
hajú ifjút az orosházi rendes lelkészi állásba, 1861-ben. 1863-ban 
lép házasságra Székács Etelkával, s így ezután sem szűnik meg nagy 
mesterének tanítói és atyai gondoskodása.

Orosházi papsága majdnem másfél évtizeden át nagy élmény 
neki is, az orosháziaknak is. Itt ismerte meg közelről a népet, s szívé
nek egész melegségével gondozta el híveinek ügyes-bajos dolgait, 
lelki konfliktusait. És élmény volt az orosháziaknak is, mert papjaik
nak velük törődését ilyen értelemben még nem igen tapasztalták.

Családi élete és híveinek gondozása mellett buzgón folytatja 
már gyermekifjú korában megkezdett irodalmi működését. Történeti 
elbeszélések, hazafias és lírai költemények, balladák, vallásos és 
szerelmi dalok gazdag erekben törtek elő szívének meleg forrásaiból. 
Vallásos beszédei, melyek eddig etikai elvek logikus boncolgatásaiból 
állottak, jobban elmélyülnek, s a magyar vallásos költészet, mely 
Bessenyei és Berzsenyi óta inkább csak a deizmusra szorítkozó erkölcsi 
meggyőződés volt, Győry művészetében színnel, zamattal, meleg
séggel telítődik meg.

Családi élete harmonikus, de megpróbáltatások, csapások az ő 
lelkűket is kipróbálják ; első gyermekük Vilmos, akit szerető gonddal 
,,kis madárkának“ becéznek, elhúnyt : ekkor írja e megható sorokat :

,,Jöttek aztán őszi vészek,
Puszta lett az ég, a fészek,
Óh, szülők, ne hívjatok 
Kisfiút, leányt madárnak,
K is madarak messze szállnak,
Ha az őszi szél zokog. . . “

A kis madár elszállása után újra benépesedik a ház, öt gyermek 
élénkíti a kis családi fészket, a szülők odaadó szeretettel gondozzák 
gyermekeiket, naponta jegyzeteket írnak róluk, minden kis mozzanat, 
minden értelmesen mondott szó feljegyzését érdemesnek találják, 
ők maguk megmaradt szabad óráikban nyelveket tanulnak — férj 
és feleség átkopognak egymásnak, ha az anyag egy részét elvégezték.— 
Győry elmélyedéssel folytatja dán, spanyol, svéd fordításait, s ha 
egy-egy részlettel elkészült, felolvassa Jani bácsinak, az öreg tanító
nak, aki a hallgató közönséget képviseli.

De ha kellett is az orosházi termékenyítő csend, Győry Vilmos 
további fejlődésének mégis szüksége volt a főváros szellemére, könyv
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táraira, társaságaira, magasabbrendü életére. Székács halála után 
megválasztják őt pesti lelkésznek, a nagy előd helyét komoly foga
dalommal foglalja el.

Beköszöntő Beszéde és Megemlékezése Székács Józsefről hiány
talanul tükrözi vissza azt a teljes odaadást, mellyel hivatását át- 
érezte. „Szemében könny, szívében hálaérzet“ — így emlékszik 
másfél évtized előtti önmagára, aki akkor elbúcsúzott a pesti evan
gélikus gyülekezettől. Most újra eljött a „kies“ helyre átvenni a 
„nagy örökséget“ , Székács József örökét.

„S  felfogásom szerint kettő az, kedves testvéreim, ami által 
az evangéliumi protestáns lelkész Isten országának reábízott szent 
örökségét megőrizheti, s ha Isten úgy akarja, gyarapíthatja is : az. 
egyik a szó, a másik a tett; az egyik a tanítás, a másik az élet.“ (Be
köszöntő Beszéd 1876-ból, 8. 1.)

Érezte, hogy Székács József utódára rendkívüli feladat vár, csak 
az vigasztalta, hogy Székácsot hivatalában utód gyanánt követni 
lehet, pótolni nem. A tanári karhoz, munkatársaihoz intézett szavai
ból láthatjuk, mennyire nevelő feladatnak érzi a maga hivatását is :

, És esdekelve fordulok hozzátok is, buzgó férfiak, tisztelt tanári 
kar, akiknek hű és avatott kezébe szülő, haza és anyaszentegyház 
a legdrágább kincset tették le : a jövendők reményét, a serdülő ifjú
ság' nevelésének szent ügyét.

Az egyház nemes büszkeséggel mutat iskoláira, melyek híven 
betöltik tisztöket, s ezért a mélyen érzett hála a ti nevetekhez fűződik. 
Jeleseknek társaságába felvétetni mindig kitüntető szerencse, s e 
szerencsét kérem én, midőn jóságtokért esedezem. Engedjétek, hogy 
erőm és tehetségem szerint részese lehessek azon szent munkának, 
melynek magasztos feladata : világot gyújtani az értelemben, nemes- 
híteni a szívet, nevelni a hitet s vezetni lelkesen a lelkes ifjúságot 
szülőhazája hű szeretetére s buzgó keresésére az Isten örök orszá
gának.“ (Id. m. 13—14. 11.)

A szülői ház életszemlélete, Tavassy Lajos nevelő hatása és 
.Székács József emlékének kegyeletes átérzése szól e sorokból.

A Kisfaludy Társaságban mondott Emlékbeszédében (Kisfaludy 
Társaság Évlapjai, XV. 449), mint írót, szónokot, lelkészt és embert 
jellemzi Székácsot. Természetesen az emberi arcképet rajzolja meg 
legmelegebben, mert hiszen Győry Vilmos a maga gyöngéd érzületé
nél fogva meg lehetett arról győződve, hogy Székács Józsefet is a 
reá ható és leikéből áramló szeretet avatta igazi szónokká és igazi 
lelkipásztorrá. Hogy Székács valóban naggyá lett, abban veleszüle
tett szellemi képességein kívül nagy része volt szüleinek, az egyszerű 
iparos családnak, Szigethy János lelkipásztornak, aki felismerte a 
gyermek kiválóságát és buzdította a szülőket, hogy fiokat tovább 
taníttassák, Benka Ádám, a klasszikus műveltségű herényi direktor 
lelkes buzdításainak, Kis Jánosnak, a soproni költő-professzornak, 
s Bajzának, aki megértő lélekkel ajánlotta őt a pesti evangélikus 
gyülekezet szerető figyelmébe. Győry Vilmosnál senki jobban nem
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érezhette a szeretet döntő hatását az emberi sorsok intézésében, 
nem csoda, hogy forró hálával beszél Székácsról, mint j óltevőjéről, 
második atyjáról és nagy elődjéről, akinek helyét csak komoly 
fogadalmak közt lehet elfoglalni, hogy méltó legyen a nagy örök
séghez.

A fogadalmat tragikus szigorúsággal meg is tartotta hátralévő 
kilenc évében, és éppen a szakadatlan munka, melyben nem ismert 
kíméletet, őrölte fel idő előtt Győry idegeit. Lelkészi munkát vég
zett, tanított iskolában, sőt magánúton is nevelte, tanította gyer
mekeit ; ezek egyike Győry Ilona, a kiváló írónő, ki férjével Ginrvey 
Artúrral együtt fordította angolra Andrássy Gyula államügyi mun
káit és Riedl irodalomtörténetét, s ki még atyjával együtt adta ki 
a Grimm-mesék magyar átdolgozását; gondozta híveit, tanácsra, 
segítésre mindig készen volt, s szombatonként elzárkózott szobájába, 
hogy beszédeire készüljön.

Most már részt kellett vennie nemcsak az irodalomban, de az 
írók társaságában is, s bármennyire szerény és visszavonuló termé
szetű volt, a szívéhez nőtt intim társaságot mégsem mellőzhette. 
Ágai, Bérezik, Almássy, Balogh Tihamér, néhai Dalmady Győző, 
Csíky Gergely, Zsilinszky Mihály voltak ott ezeken az intim vacso
rákon.

,,Soha vígabb szümposiont ennél a mienknél ■— írja Ágai — ; 
ingujjra vetkezett a kedély, kigombolkozott a tartózkodás. Ami 
hóbort meggyülemlik az emberben egy hét alatt, s ami tréfát, élcet 
kibír váltani az elméknek egymáshoz való súrlódása, ami kényel
mes szójáték kifakad a titoktartó intimusság gombafejlesztő melegé
ben, az mind ide-oda cikázott-surrant az asztal egyik végétől a 
másikig.“

Győry Vilmos szívéből szereti a tréfát, a szó természetes értel
mében szentimentális, s ezenkívül maga az élő jóság, aki nem ismeri 
az irigységet, a féltékenységet és fáradhatlan, ha fiatal írótársainak 
valamiben segítségére lehet. Jellemző erre az a tréfás vers, mellyel 
Mikszáthnak megígéri, hogy kéziratát szívesen felolvassa a Kisfaludy 
Társaságban :

Kedves öcsém Kálmán — a gyűlésünk oly közel áll mán,
Hogy beköszönt szaporán — hallod-e holnapután 
Küldd hát a rajzot, — mely fényes eszedbe’ kirajzott,
Hadd tanulom meg előbb — még a gyűlésnap előtt 
Tartok rá számot — s szívesen kölcsönzőm a számot,
Mint minapába neked — tettem ígéreteket
Bár igaz a hangomon — mint repedés a harangon
Egy kis csorba esett — amit a köd tehetett,
S  nem tudom így : e torokkal — megvívok-e a sorokkal 
S elnézed-e majd — a keh ha jélbeszakajt,
Ám ha így kellek — míg végsőt lehellek,
Kész szolgád maradok — míg vagyok, aki vagyok..
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Ez a nagy szolgálatkészség eszmékkel és emberekkel szemben : 
47 éves korában halálra őrölte Győry életidegeit. Családjának, író- 
társainak, barátjainak pótolhatatlan hiányt jelentett, hiszen csak 
halála után lehetett megerezni, hogy ez a íélszázadig is alig élt ember 
példátlan humanista lelkesedéssel es buzgalommal egy századra való 
munkát végzett. Munkája — irodalom, lelkészfunkció, társadalmi 
tevékenység, családjának eltartása, gyermekeinek nevelése — bámu
latosan sokoldalú. Tetteiben és írásaiban mindig az erkölcsi szem
pontok adják a megbonthatatlan egységet... Jeles kompánia c. 
darabjában a szegény leány a temetőben, szülei sírja mellett téríti 
jobb útra gazdag, de eltévelyedett vőlegényét; Balassa Jánosról 
szóló történeti elbeszélésben a történeti érzéket akarja felébreszteni. 
Ünnepi ajándék c. mesekönyvében melynek jeligéje : minden napra egy 
képecske, minden napra egy versike — a gyermekvilág szeretetére neveli 
a magyar olvasót; Dósa Lajos előtt ő indította virágzásnak a magyar 
gyermekköltészetet. Ezt a lélekbe ható gyermekversét, melynek első 
sorai: Mesebeli kiskirályhoz betévedt egy kis leány, hogy az épen ozso- 
názolt tulipános udvarán — időtlen időkig fogjak mesélni a csengő 
szókra íelligyelő magyar gyermekeknek.

Műfordításainak gazdag anyagát olyan tudással és költői érzék
kel válogatja meg, hogy a lefordított mű mindig az idegen irodalom 
egészéről tesz tanúságot. Pontosan megtartja az eredeti mü formáját 
és írói rokonlelkűséggel őrzi annak szellemét. így a Don Quijote-i l is 
híven, magyarosan, választékosán fordítja, s az emberi gyengeségek 
és botorkalások világirodalomban is paratlan dokumentumát úgy 
ültette át, hogy ez által a magyar irodalmat is eredeti zamatú művel 
gazdagította. Ilyen Saphir: Krisztus és az írása, így szólaltatta meg 
a svéd költők szentimentális líráját, Tegnér falusi idilljét, Runeberg, 
Topelius románcait és regéit, rövid útmutató életrajzokkal is ellátva 
valamennyit. Az északi népek érzékenysége, misztikus mélységekbe 
árnyaló érzése megfelelt Győry Vilmos énjének, erkölcsi magatartá
sának : neki a költészet, akár eredetit alkotott, akár fordított, nem 
üres játék volt, de a legkomolyabb érzelmi és erkölcsi élmény. Rune- 
berg életét vázolva, mintha a maga életét rajzolná :

„É s mégis az ifjú kitűnő szorgalommal és lelkesedéssel folytatta 
tanulmányait, s a test sanyarúságait elfelejtette, midőn a lélek éhsé
gét és szomját csillapíthatta.“ Ebből a páratlan együttérzésből fakad 
a tárgyválasztása, akár nagyobb keretű, akár kisebb versfordításaira 
gondolunk. Mily eleven erővel fordítja Tegnér Ézaiás hatalmas köl
teményét a Frithiofs Saga-1, s mily szemléletesen állítja elénk a mese 
hőseit:

„IIü, gondos ápolás alatt 
Hildingnél két növény fakadt, 
Nem lata Észak ennél szebbet, 
A zöldelésben ékesebbet.
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Egyik mint tölgy, magasra kél,
Es törzse, mint a dárdanyél,
S mint a sisaknak gömbje — rája 
Ügy borul lengő koronája.

A másik, mint a rózsa, szép,
Midőn a tél elillan ép,
De a tavasz még a berekbe'
Bimbókban rejlik szenderegve.

De majd a földre vész ha száll,
A tölgy merészen ellenáll,
S a nap, ha ád sugárt az égnek,
A rózsa ajki sírban égnek.

Öröm volt éltük hajnala,
S az ifjú tölgy Frithiof vala,
Míg rózsáját a zöld bokornak,
Nevezték bájos Ingeborgnak. .

Vagy gondoljunk a tanyai leányka ábrázolására — Runeberg- 
nél —, aki lélegzetvisszafojtva várja kedvesét, de kétségbeesik meg
tudván, hogy az a csatából megfutva mentette meg életét.

„Oh jó anyám, áss sírt nekem ! Oh jaj, miért születtem !
A harcból gyáván megfutott, kit oly híven szerettem.
Rám gondolt és magára — bétölté ajkad szavát :
De megcsaló testvéreit s meg a szülő hazát.“

Felejthetetlen kép, melyet 41 Karácsonyestben kapunk az öreg 
Pistolról, aki az ünneplő társaságban elbeszeli, milyen kalandja voll 
a szörnyű ábrázatú kalmukkal, akit előbb ki akart fosztani, de aztán, 
jobb érzésére hallgatva életadó italt adott neki. És a hála nem 
maradt el. Pistol később golyózáporba került, már várta a halálos 
csapást :

„Ámde csodálatos ! ím a lovas nem vág, de leugrik
Méniről és szava állapodást rendel csapatának.
Ő a nyakamba borul és sír és könnyje özönnel
Ömlik alá a setét, a látni is iszonyú arcról.
Kit kell látnom ? Ez a sebesült kalmük, kinek egykor
Kínjai közt üdülést nyújtott kezem és segedelmet.“

Olyan nép lelkülete tükröződik ebben, amelyik hinni tud,s olyan 
költő adhatja ezt így vissza, akinek az élő hit az osztályrésze.

' S a hit és szeretet egész életművének összekötő kapcsa. Elbeszé
lései, imái, lírai és vallásos versei mind ezt tükrözik. 1869-ben Egy
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igaz polgár élete c. történeti elbeszélésében megírja Franklin Ben
jamin életét szépen, lebilincselem és a szó művész értelmében tanul
ságosan. Nem is titkolja, hogy építeni akar könyvével, de ez a tanító 
szándék mégsem teszi őt unalmassá, sablonossá. Történeti hűséggel 
nő előttünk nagyra egy olyan férfiú alakja, aki a legszegényebb 
szülőktől származva éles esze, szorgalma, becsületessége, szigorú 
önbírálata által emelkedik naggyá. Az értelmi és erkölcsi tökéletes
ség egymást egészítik ki Franklin alakjában, s a múlt század het
venes éveiben az abszolutizmus alkonyán valódi áldás és nemzet
építő munka volt ilyen irányú könyvek írása. S ebben a reális tárgyú 
elbeszélésében épúgy, mint színdarabjaiban is egészen a szív embere 
volt Győry Vilmos. É let-írás-papi funkció-családi gondoskodás el- 
választhatlanok a lelkében eleven áramként izzó .szeretettől. Családi, 
társadalmi, irodalmi gondjai mellett felolvas, szaval, valósággal 
üldözi őt a szeretet, senki kérése elől kitérni nem tud. Valósággal 
elég a munkában és szeretetben.

Ám a feleségnek, gyermekeknek, barátoknak hamarosan észre 
kell venniök, hogy a költő életerői megcsökkennek, s ő maga is meg
sejti ezt, mikor Marienbadba megy pihenni és az őszi ború eszébe 
juttatja az emberi elmúlást :

„Őszi tájnak hervadó virágál;
Hordozom körül tekintetem,
Sárguló rét elhaló virágán,
Zajtalan lehulló levelen.
Szerte, messze bárhová tekintsek 
Rétre, lombra nincs jelírva más,
Bármi szépek voltak mind e kincsek,
Sorsuk egy csupán : a hervadás.“

Napról-napra jobban kellett éreznie önmagán is, amit Csokonai
ról írt :

„De jaj, nehéz áldás e lelki szikra.“ Neki is — gyötörve, bol
dogítva — végigkíséri életét. Akár gyermekversikéit olvassuk, akár 
hazafias dalait, akár imáit, beszédeit vagy balladáit, ez a lelki szikra 
izzítja át minden írását, úgy csillan fel, mint valami égi fény, de 
nagy emberi melegséggel. Győry Vilmos olyan kornak gyermeke, 
amelynek a szó legjobb értelmében százados mulasztást kell pótolnia. 
Győry az elhivatottak gátlást nem ismerő szenvedélyével vesz részt 
e munkában. Fordításai, elbeszélései, ifjúsági irodalmi alkotásai 
éppen úgy örökértékűek, mint fennmaradt szónoklatai, mert vala
mennyit a legmélyebb emberszeretet sugározza át. A cura pastoralis 
elmélyítését ma sem lehet más úton elérni, mint a Győry mutatta 
úton, mert ő azt az örök törvényt példázta, hogy építeni csak a 
szeretet képes.

Ha saját szavaival akarjuk születése százéves évfordulóján 
Győry Vilmos arcképét megrajzolni, idézzük remekbe készült családi 
versének, A régi karszéknek néhány strófáját, mely időtlen időkön



220 Dr. Kemény Gábor: Györy Vilmos emlékezete

át hirdetni fogja nemcsak egy nagy humanista költő és lelkipásztor 
meleg kedélyét, de a családi tűzhely örök melegségét is :

„Ne bántsuk ezt a régi zsöllyeszéket,
Álaradjon itt tovább is, angyalom.
Miért kivetni újabb társi végett ? 
llát veszni kell-e mindennek, lia rom ?
Mi sem vagyunk többé, akik valónk,
A sors nem egy csapása sujta ránk,
S azért ugy-é oly édes még az élet :
Ne bántsuk ezt a régi zsöllyeszéket.

Ez volt egyik legelső szerzeményem,
Első pehelyke kis fészkünk ölén.
Pompára nem telt, ám csak úgy szegényen 
Magamhoz illő bútort vettem én ;
De büszke lettem mégis általa 
S tudod miért ? — ez már enyim vala —
Oh, hidd el édes, sokat fáradoztam,
Amíg csak ezt is a szobába hoztam.

Ebben a karszékben ült álmodozva, s míg pipájából eregette a 
füstöt, merészen építgette a dicsőség fellegvárait ! Mint virágos ág 
a vészütötte fán, itt ült ölébe kis felesége, s hiszi, hogy akkor is e 
székben fog ülni, mikor unokáinak serege névnapkor felköszönti őt, 
és végül ezzel a költői látomással fejezi be ezt az örökszép költe
ményt :

„M ajd itt ülök le, újra itt e széken,
Ha névnapomkor ajtót nyitva rám 
— Tavasz virág ivat szelíd kezében —
Köszöntni jő nagyatyját unokám,
S ha kedvesim csoportja itt megáll —
Hozzám képest mi akkor a király ?
Hány aggodalmat ád a trónus annak !
S lám, ennek itt csak boldogsági vannak.

S mit én tudom : mi érzet súgja nékem,
Hogy majdan egykor csöndes esteien 
Fáradt fejem lehajtva itt e széken 
Halálos ágyammá is ez leszen.
S hol e szív annyi élveket talált,
Boldog, ha itt köszönti a halált,
Jövőnkre intést, múlt felől emléket:
Ne bántsuk édes, ezt a régi széket...“

Budapest. Dr. Keméní] Gábor.
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A  líceum testnevelése.
A régi tanítóképzők lassan megszűnnek, s helyüket elfoglalja 

a tanítóképző-akadémia. Az akadémiára, sehonnan máshonnan, mint 
a líceumból, nem lehet bejutni. A líceum tehát bármennyire gyakor
lati középiskola jellegű, és bármiként is egyenlő lesz bizonyítványa 
az érettségivel, mégis csak szorosan az akadémiá jak  előképző iskolája. 
A líceum anyagának összeválogatása, az Utasítás elgondolásainak 
több-kevesebb árnyalata is ezt célozza. De bizonyítja az, hogy csak 
innen lehet az akadémiára bejutni. A líceum tantárgyainak anyaga, 
ezek szerint, alapja lesz az akadémia, a kétéves akadémia magasabb- 
fokú anyagának. A líceum anyagára épül tehát a kétéves akadémia 
anyaga, legalább is így lenne logikus. Mert két év alatt tanítót ellátni 
a szükséges ismeretekkel és „középiskolai“ tanulót két év alatt 
nevelővé tenni másképpen elképzelhetetlen.

A líceum anyagának megválogatása, az anyag elosztása több 
aggodalomra ad okot. A tanítóképzés szempontjait, a haladó idők 
követelményeit nem mindenben elégíti ki.

Az anyag között és az elbírálásban azonban mégis a testnevelés 
kapta a legmostohább szerepet. A testnevelési anyag megválogatása 
még csak elfogadható lenne, mert azt a testnevelő tanár színesítheti, 
forgathatja, de a szerepét, a nevelő értékét teljesen lecsökkentették. 
Mintha a múlt század érthetetlen szele lengené át a testnevelés 
szerepének elgondolását. Mesterségesen visszaértékelik a testnevelés 
jelentőségét oda, ahol a kilencszázas évek körül lehetett. Nem ismerik 
fel azt a szerepét, hogy nélküle ma már modern embert, életrevaló 
embert az iskolából kiengedni nem lehet. Mikor a testnevelés szere
pének értékelését figyeljük a líceum anyagának elbírálásában, olyan 
gondolatunk támad, mintha ezt az elgondolást egy teljesen hozzá 
nem értő és egy teljesen múlt századbeli, elfogult ember alkotta 
volna.

Ha a líceum a tanítóképző-akadémia elő-, vagy alapiskolája, 
akkor 1. miért lehet felmentetni testnevelésből a tanulót ? 2. Miért 
nem számít a testnevelés érdemjegye az általános osztályzatban ? 
3. Miért nem buktató erejű ?

1. Ha a líceumban a tanuló négy éven át fel volt mentve test
nevelésből, miként kerülhet a tanítóképző-akadémiába, holott oda 
csak jeles, vagy általános jó rendű tanuló vehető fel! Jeles az, aki testi
leg négy éven át elpuhult ? Jeles az, aki a testnevelés alapismeretein 
nem esik át ? Jeles a mai életben az, akinek elpuhult a teste ? Többet 
ér tanítóképzés szempontjából a felmentett jeles tanuló egy életre
való, harcos, keménykötésű, egy-két elégséges jegyet szerzett tanu
ló n á l? ...

A líceumban négy évig felmentett jeles és jó rendű tanuló, hogy 
fog eleget tenni az akadémia kötelező testnevelésének ?

Vagy kegyelmi jegyhez szoktatjuk a leendő magyar tanítót ?
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Vagy jámbor kegyeskedéssel neveljük a magyar falu vezetőjét 
arra, hogy itt-ott el lehet nézni ezt is, azt is, és meg nem szolgált, 
meg nem érdemelt osztályzatot is lehet nyerni ? Ez lesz az új magyar 
szellem ? Ilyen szellemben nő fel a felmentett, vagy elégtelen osz
tályzattal a líceumból akadémiára került jeles tanuló ? Ilyen köz
életi férfiakra lesz nekünk szükségünk ?

A líceumban felmentett tanuló, vagy a testnevelésből elég
ségest (kegyelemből !), vagy elégtelen osztályzatot nyert jeles tanuló 
többet ér majd az életben, mint a testileg és szellemileg középfokon 
álló ?

De ezek eldöntetlen kérdések ! Nézzük az érem biztosabb 
oldalát.

Ha a testnevelés által nevelhető a tanuló értéke testileg-lelkileg, 
akkor a felmentett tanuló értéktelenebb amannál ! Azt pedig, hogy 
nevelhető a testneveléssel a tanuló, ma már egy komoly nevelő sem 
vitatja. Ha tehát valamelyik tanuló testnevelésből felmentett volt 
négy évig, az akadémiára ne legyen felvehető. Ez még megnyugtató 
elintézése lenne az eddig eltévesztett dolgoknak. Ha a testnevelés 
által értékesebbé tudjuk tenni az embert, akkor az egyenlők között 
az értékesebb a fel nem mentett tanuló ! De értékesebb akkor is, ha 
az általános osztályzatában egy-két érdemjeggyel a felmentett jeles 
és jó rendű tanuló háta mögött marad. A magyar tanító feladata 
megkívánja, hogy necsak jeles iskolabölcsek, hanem egészséges, 
erős tanítók végezzék azt. Csak egészséges és erős tanító tud a magyar 
falusi tanító kötelességének megfelelni. A 80—100 növendékes, 
zsúfolt tantermes, levegőtlen, emberfeletti tanítói munka feltétlenül 
kíván olyan egészséges, erős és munkabíró embert, mint amilyen 
jelesen végzettet.

Ha valaki testnevelésből felmentett volt négy éven át, feltétlenül 
valami oly hibája van, mely hiba nem kívánatos olyan teljes embert, 
egészséges és erős embert kívánó foglalkozásnál, amilyen a tanítóé !

A líceumban testnevelésből felmentett (vagy elbukott) tanuló 
tehát, az intézmény végső céljának szemszögébe állítva, nem alkal
mas a tanítói pályára. Nem alkalmas, mert ott nem felelhet meg 
úgy, mint aki négy éven át testi és lelki teljes fegyverzettel indul abba 
a küzdelmes munkába, amelyet a tanítói hivatás jelent.

Aki tehát felmentett volt, vagy elbukott: nem felelhet meg a 
következő akadémiai két év kötelező testnevelési követelményének. 
Másodszor felmentése folytán nem készülhet a testi és lelki erőt 
teljesen igénybevevő tanítói hivatásra.

1. Tehát ilyen tanuló ne legyen felvehető az akadémiára !
II. Vagy felmentés ne legyen, és az általános osztályzatba szá

mítson a testnevelés érdemjegye is !
2. Miért nem számít a testnevelés érdemjegye az általános 

osztályzatba ?
A líceum anyaga úgy rendezhető, hogy ezáltal a testnevelés 

legelőiről kezdhető.
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Ha egy egészséges és normális szervezetű tanuló (amilyenből 
az emberfeletti munkájú tanító lesz) ezt az elölről oktatott anyagot, 
jószándékkal és szorgalommal gyakorolja, minden körülmény között 
éppen úgy meg tud belőle felelni, mint bármely más tárgyból. Nem 
kell hozzá komolyabb készség, mint a matematikához, vagy a rajz
hoz. Az elemi fokon kezdett középiskolai tantárgyak bármelyiké
nek elvégzéséhez sem kell egyéb józan és normális tehetségnél és 
szorgalomnál. A testnevelés alapfogalmainál a kezdet munkája sem 
egyéb a normális szervezet játékos mozgásánál és egy kevés jó
indulatú szorgalomnál. Tehát nem kell hozzá sem tehetség, sem 
különleges szervezet. Ha az iskola méltányolja és bírálja a közisme
reti és művészeti tárgyak eredményét és szorgalmát, miért nem 
méltányolja a szintén embernevelő testnevelését is ?

Azért, mert ósdi felfogás szerint ahhoz tehetség kell ! Nem kell 
hozzá tehetség, csak szorgalom, ha valamelyik normális szervezetű 
tanuló (amilyen tanítónak egyedül alkalmas !) rendszeresen tanulja. 
A komoly iskola, ha méltányolja a „más“ tárgyaknál mutatott 
szorgalmat, a hozzáértő tanári kar már a testnevelésben muta
tott szorgalom komoly bírálatától sem zárkózhat el !

Ha a növendék balga hitében a tehetség kérdésének tekinti 
lustaságának eredményét, legalább a komoly nevelő ne legyen hité
vel cinkostársa a lusta diáknak.

A testnevelés érdemjegyének komoly elbírálása lehet nevelő 
és lehet romboló. A testnevelés érdemjegye éppen úgy a szorgalom
nak a tükörképe, mint más tárgyé.

Ha a testnevelés érdemjegye nem számít, ha komoly befolyása 
az egész tanuló elbírálásában nem érvényesül, az oktatásunk lehet 
elsőrendű, de nevelésünk nem egész. Nem egész, mert hamis és torz 
szemléletre szoktatjuk a tanulót. Torz szemlélete lesz a munkáról, 
mert azt hitetjük el vele, hogy testnevelésből tehetségtelensége folytán 
nem tud megfelelni.

A gyermek, a szülők, de még a nevelők egy része is azt hiszi, 
hogy a testnevelés különleges képességeket kíván. Ue csak a lusta, 
a különc, vagy az előre telebeszélt fejű gyermek és szülője emeli 
ily magasra a testnevelést. Pedig a testnevelés mutatja meg igazán 
a  tanuló hivatásbeli rátermettségét. Amelyik tanuló lustaságból 
vagy kényelemszeretetből, sokszor szokásból felmenteti magát, 
vagy a testnevelésből elégtelen, elégséges osztályzatot szerzett, 
annak a szorgalma téves ítélet szerint lehet csak kielégítő. Téves 
ítélet az, mely az ifjúság testi és lelki szerkezetéhez legközelebb álló 
mozgásból, játékból sem tud megfelelni, s mégis kielégítőnek veszi 
a szorgalmat.

Hégi tapasztalatom az, hogy a mi intézetünkben, a debreceni 
Kollégium tanítóképzőjében csak a jó tanulók a jó atléták, jó játé
kosok és tornászok. A rossz tanuló testnevelésből is lusta és kor
látolt. Majdnem két évtizedes megfigyelésem alapján tudom állí
tani, hogy az elölről kezdett, alapfogalmaktól elindított, hangulatos
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testnevelési órákon is azok a hangadók, azok a vezetők, s azok 
vannak elől, kik minden más tárgyból is az egészséges szellemű, 
írissészjárású tanulók közé tartoznak. De nevelési balhiedelem az, 
hogy jó tanuló csak rossz tornász, és jó tornász csak rossz tanuló 
lehet ! Ezt sok szobabölcs, puha és elkényeztetett, biflázó jó 
tanuló képes elhinni, s így a kényelmesebb esetet választja, az év
tizedes hamis megítélés árjában úszik. Sőt, a szülők, a tantestületek 
szuggesztív erővel hiszik és a tanulók előtt vallják, hogy az nem is 
lehet másként.

Adják meg a testnevelőnek azt a módot, hogy komoly bírálata, 
ítélete (a komoly munka után !)  époly döntő súllyal essék az álta
lános osztályzatba, mint a más nevelő véleménye, pár év alatt át
változnak ezek az ősi csökevények ! A testnevelés komoly munkája 
után, komoly embernevelő szerepe után és az ifjú lélek és testhez 
legközelebb álló joga után nevetséges annak a felfogásnak további 
tartása, hogy a testnevelés osztályzata úgysem számít !

A régi tanítóképzőben, mikor komoly és következetes munkája 
után az ítéletet is el kellett szenvednie a növendéknek, bizony vakar
hatta a füle tövét az a növendék, aki még mindig a hamis gondolat
körben élt, hogy a testnevelés nem számít.

Mikora szorgalmasok, a 'jókedvűek, a mai életnek megfelelő mozgé
konyak megértették a testnevelés osztályzatának súlyát, akkor eszmél
tek a „tehetségtelenek“ , a téves hitben élők. Mikor a komoly és szigorú 
figyelmeztetés után jöttek az aggódó és felébredt szülők, s kifordított 
tenyerekkel álltak a lehetetlennek látszó eset előtt, megmagyaráz
tuk nekik azt, hogy az alapfokon elkezdett testnevelésben minden 
tanulónak kötelessége (aki tanító akar lenni) teljes erejével részt- 
venni, magát keményöklű,' keménygerincű, testileg és lelkileg 
egész emberré képezni. Mikor a puha és lusta tanuló a testnevelés 
szekundája miatt esett el az ösztöndíjtól, akkor ébredtek a való
ságra, hogy ösztöndíjat csak „egész“ tanuló, a testileg és lelkileg 
egész tanuló kaphat. Mert világos dolog, hogy az a tanuló felel meg 
legjobban a követelményeknek, aki minden tárgyból, mely őt 
emberré neveli, iparkodik megfelelni. El kell tűnni a magyar élet 
középiskoláiból annak a tanuló-típusnak, aki puhasága, vagy lúd
talpa miatt lemosolyogva nézi a tanulótársainak kacagását, nap
sugaras játékát, sokszor testi erőlködését (mely az emberré nevelés 
szolgálatát jelenti).

A mi intézetünkben a testnevelésnek komoly nevelői értékké ruk- 
kolását a tantestület józan ítélete, komoly bölcsesége és megértő 
szeretete segítette elő. Felismerte a  tanári kar a nélkülözhetetlen 
nevelői tényezőt a testnevelésben, s egyúttal méltányolta testnevelő 
tanártársának szerény munkáját és törekvéseit, legalább is annyira, 
mint amennyire a saját munkáját. És ez így van bölcsen, és így van 
igazságosan !

Feltétlenül el kell jutni a líceum testnevelésének is addig az 
értékelési módig, ami eddig a tanítóképzőkben lehetett. Feltétlenül
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számító jegynek kell a testnevelés jegyének lennie, ha onnan komo
lyan és komoly magyar tanítókat akarunk nevelni.

Négyéves, nem számító jegynek tulajdonítható ,,pocolás“  után 
nem lehet két akadémiai évben pótolni a mulasztásokat.

A líceum testnevelési jegye is feltétlenül számítson az általá
nos osztályzatba, mert a leendő tanítóképzésben csak így van komoly 
jelentősége.

3. Miért nem buktató erejű ? Ismét a magam iskolájába megyek 
vissza példáért. Ha az egészségesen felvett és egészséges tanuló 
lustasága miatt megbukott, szeptemberben javítózott. Nyár folya
mán úszást, futást, ugrást, futballt, szóval valamit tanulnia kellett, 
mely bizonyította azt, hogy az egészséges életbe bekapcsolódott. 
Sporttér, játszótér, futball ma már mindenütt van. A gyengébb 
testi alkatú tanulóra se volt soha rossz hatással a testnevelésben 
megkövetelt fokozatos erőkifejtés. Mert hiszen ha a testnevelésben 
kell a tanulónak akarattal leküzdenie az akadályokat, általa érté
kesebb embert nyerünk.

A testnevelés komoly munkája után megkövetelt komoly el
számolás, felelés, bemutatás erősíti a tanuló igazságba vetett hitét 
és azt, hogy aki dolgozik, az az értékesebb ember ! Ha tehát valaki 
lustasága miatt testnevelésből megbukott, ez csak az igazságból 
folyó következetesség, a munka értékelése. Vagy nem célja a líceum
nak ez ? . . .

Nemcsak a líceumba, de az összes középiskolákba azonnal be 
kell vezetni a testnevelés osztályzatának számítóságát és buktató 
erejét. Ez nem a testnevelés kiváltságát, hanem az igazság és munka 
komoly felfogását jelenti.

Kivételekkel még igy is számolni kell. A jövendő magyar élet
nek keménykötésü és telifejű, az igazságban és munkában hívő embe
rekre van szüksége. Erre már a középiskolákban rá kell nevelni a 
jövendő magyar élet vezetőit. A mai berendezkedés mellett az erre 
szolgáló nevelésünk, míg a testnevelés nem kapja meg az őt meg
illető helyet, nem tudja célját teljes egészében elérni.

Debrecen. Somorjai László.

MEGJEGYZÉSEK
A tanárok kötelező katonai szolgálatának tervéről.

Érdeklődéssel olvasom Kiss Árpád cikkét e folyóirat júliusi számában, 
értékesnek tartom, s a legtöbb vonatkozásban egyetértek vele.

Egy pontban azonban sietek megjegyzéseket tenni. A cikkíró szükséges
nek tartja, hogy középiskolai tanárrá csak tartalékos tiszt lehessen, „azok a 
tehetségek, akik tudományos pályára valók ugyan, de katonának nem felelnek 
meg, olyan tudományos pályákon helyezkednek majd el, amelyeken az ifjú
sággal való érintkezés nem mindennapos“ . Hasonló felfogással magánbeszél
getésben is találkoztam, úgy látszik, elterjedőben van.
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Abban a jelenségben, hogy ez a nézet az elméleti szakos tanárok között 
is terjed, van örvendetes is. Mert még ma is előfordul, hogy a szaporított 
testnevelési órákat, a leventeoktatást, a gimnázium lényegszerinti munkáját 
gátló kényszerűségnek emlegetik a pedagógusok, gyakori, hogy az iskolák/ 
vagy az egyes osztályok vezetésében a testnek, akaraterőnek, bátorságnak, 
közösségi szellemnek fejlesztésére nem aknázódnak ki a meglévő lehetőségek 
sem, az ifjúság „sportőrülete“ pedig megrovást, vagy lemondó legyintést kap. 
Nos, kétségtelenül van a fiatalság egy részében kultúraellenes sportőrület, 
hogy mekkora részében azt most ne érintsük. De ne felejtsük el, hogy az 
ifjúságban, a nyugateurópai származású kultúrákban felnövő ifjúságban 
mindenesetre, mélyen gyökerezik a vágy a testi és szellemi derékségre együtt 
s egyszerre. S hogy ez mennyire összhangzó a gimnázium történeti lényegével, 
arra nézve hadd említsek fel néhány közismert tényt. Az említett kettős 
törekvésű lelki tulajdonság a görögöknél eszmei formát kapott a kultúrában 
mint kalokagathia, s megvalósult a társadalomban, mégpedig pedagógiai 
úton : mindenki átesett a testi és lelki nevelésen, s egyaránt megbecsülésben 
részesült a két kultúrterület, bár persze az ideált sosem érték el, a legjobb atléta 
nem volt egyúttal a legjobb költő, filozófus. A gimnázium első szellemi őse 
ez a görög kultúra. S figyeljük meg : görög és modern értelemben vett sport 
csak azokban a kultúrákban virágzik, melyek a görögség—rómaiság—keresz
tyén középkor egységes alapjából nőttek ki. (Aligha véletlen, hogy a görög
keleti Európa nemzetei ma sem sportnemzetek. Náluk a görögség, bár nyelv
ben fennmaradt, nem volt szellemi megújulások forrása, hanem megmerevedett 
technikává lett.) Érdekes volna ebben a vonatkozásban pillantást vetni még 
mai gimnáziumaink közvetlenebb kialakítóira, köztük elsősorban a reformá
cióra, majd a neohumanizmusra, s tekintetbe venni protestáns iskoláink 
önálló fejlődésű korát. Annyi azonban így is bizonyos : noha a testnevelés 
és a humanisztikus képzés gondolatát a múltban és jelenben nem egyszer 
látták egymástól idegennek, azonos eredetű és sokban párhuzamos fejlődésű 
eszmék ezek, s egymást kiegészítik. Ha elméleti pedagógiai megfontolások 
nem volnának, akkor is éppen a klasszikus és történeti gimnázium meggyőző- 
déses híveinek kell leginkább azon lenni, hogy a helyes testnevelés intéz
ményes biztosítása mellett meg lehessen valósítani iskoláinkban egy tág és 
jó értelemben vett sportszellemet, valóban szellemet, tehát öntudatosan 
-magyart, bár görög és angol példákat ismerőt.

Vannak azonban más megfontolások is, a fentieknél többet emlegetettek, 
amelyek nemcsak a gimnáziumra vonatkoznak, hanem mindenkit foglalkoz
tatnak, aki a testnevelés, a leventeintézmény kérdésein gondolkozik. A nemzeti 
közösség szempontjainak az élet minden terén való fokozottabb érvényesíté
séről van szó, amely Olasz- és Németországban végbe is ment. Ennek alap
elveit nálunk is kidolgozták, esszéírók és szaktudósok, a magyar viszonyoknak 
megfelelően, részben a külföldi kísérletek előtt, vagy azoktól függetlenül; 
de megvalósításukra őszinte és átfogó kísérlet még nem történt. Ezek szerint 
a katonai előképzés a népnevelés egységes, alapvető jelentőségű eleme, magyar 
öntudatra, fegyelemre, tettrekészségre nevelés, a hadseregben töltött évek 
pedig voltaképpen a népnevelés betetőzésére szolgálnak, a katonai szak
képzésen kívül szintén a most említett célokkal. Jól tudom, hogy e kérdésben 
még sok tisztázni- és igen sok tennivaló van, azt is tudom, hogy Kiss Árpád 
idézett javaslata éppen egy szerinte tenni való dolgot jelöl meg, ezért beszél
tem örvendetes jelenségről.

De a javaslat lényegével szembe kell szállnom.
1. A tanári pályára testileg is alkalmasnak kell lenni. De hogy csak „a 

katonai szolgálat szempontjából is egészségesnek talált egyének“ lennének 
azok, az kétséges. Hiszen a sorozásnál nincs meghatározott minőségi minimum, 
amit meg kell ütni, hanem van egy zárt létszám, ahhoz igazodó, hogy hány 
főt lehet vagy érdemes felszerelni és kiképezni. Viszont hosszabb háborúban 
ez a zárt szám növekszik. Ilyenkor katona lehetne az is, akiből a háború előtt 
— a javaslat értelmében — nem lehetett tanár, éppen a katonai alkalmatlan
sága miatt, jóllehet a tanári pálya különleges testi követelményeinek talán
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teljesen megfelelt volna. Fordított eset is előfordulhatna : kislétszámú év
járatból besorozhatnának valakit, aki komoly alkalmasságvizsgálat esetén, 
a tanári pályára alkalmatlannak bizonyulna, pl. gyenge idegzete miatt. Mind
ezek a lehetőségek valószínűségekké válnak, ha a sorozóbizottságok gyors 
tömegvizsgálataira gondolunk. Tehát a tervet, tisztán biológiai szempontból 
nézve is, alig lehetne megvalósítani.

2. De nem lehet a testi alkalmasság szempontját ekkora szerephez jut
tatni. Eleget büszkélkedünk azzal, hogy a gimnázium — bár nem tudo
mányt tanít — szellemi alkotómunkára készít elő. A tudománynak 
vannak olyan posztjai (anyaggyűjtés, bibliográfia), ahol nincs szükség állandó 
szellemi elevenségre, az egész tárgy biztos áttekintésére, önfeledt beleélésre. 
Gimnáziumi tanár nincs ezek nélkül. Pedig ezek még csak a szaktudás köve
telményei. A legdöntőbb éveiben levő ember megértése, szellemi önállóságra 
nevelése csak fejlett s állandóan fejlődésképes nevelői személyiségnek lehet
séges. Dékány István szerint (OKTE-Közlöny március—április) a tanári 
tevékenység bizonyos ágai a legmagasabbfokú alkotómunka körébe tartoznak. 
Tehát a középiskolai tanárral szemben szaktudás és nevelői képességek tekin
tetében a követelmények nagyok és — az iskolafaj természetének megfelelően
-  szellemi és erkölcsi jellegűek elsősorban. A testi alkalmasság alapvető 

követelmény ugyan, de csak a középiskola lényegének megfelelő mértékben. 
A középiskolai nevelésnek ma már szerves része a katonai nevelés, de sajátosan 
a középiskoláé csak a megfelelő színvonalú értelmi és erkölcsi nevelés. Taná
raira nem lehet tehát alkalmazni a javaslatot, mert a testi követelmény idegen 
szempontú megállapítása hamarosan lesüllyesztené az iskolafaj szellemi szín
vonalát. Fordulnának elő ugyanis olyan esetek, hogy megfelelő adottságú 
emberek nem léphetnének a tanári pályára, nem fejleszthetnék magukat 
nevelői személyiségekké a középiskola javára. Másrészt olyan tartalékos 
tisztek is tanárok lennének, akik adottság híján nem válhatnának gimnáziumi 
tanári személyiségekké, s így nem pótolnák azokat, akik helyes szempontú 
kiválasztás esetén helyükbe jutottak volna. A katonai alkalmasság szempontja 
a nagy számok törvényének engedelmeskedő, statisztikailag kezelhető szem
pont. “Azt a mindig egyénit, irracionálist, statisztikailag alig megfoghatót, 
amit a magasfokú tudományos és nevelői személyiség jelent, e szempontnak 
nem vethetjük alá. Ha megtesszük, a középiskola történeti jelentőségét, 
feladatait becsüljük le.

3. A férfiasság követelmény, de még ha tisztán a külső magatartásra 
értjük is, a katonai szolgálattal szétválaszthatatlan kapcsolatba hozni nem 
lehet. Lehetnek férfias nem-katonák és férfiatlan katonák. Régi kollégiumaink 
pap-tanárai s a szerzetes-tanárok is tudtak férfiasak lenni, erre nevelni. Az 
természetes, hogy a katonaviseltek külső magatartása általában férfiasabb, 
mint a nem-katonáké, hatásuk általában igen jelentős gimnáziumaink életében. 
De vigyázzunk. A gimnázium tanárával szemben férfiasság tekintetében is 
magasabbak a követelmények. Vallásból, mély műveltségből, közösségi 
érzésből eredő meggyőződések állandó, bátor érvényesítése az életben — 
erről van itt szó. Lényegében ugyan a katonai értelemben vett férfiasság is 
hasonló talán, ezt mégis inkább külsőlegesen, a „strammság“ értelmében szok
ták venni, mint a cikkíró is tette. Ha a kétfajta, különböző értékű férfiasság 
egy-egy tanárban együtt megvan, az a gimnáziumra nézve nyereség. De 
sokszor külön jelentkezik. S ha csupán egyetlen csak mélyebb értelemben 
véve férfias tanárt cserélnénk fel egy csak külsőleges férfiasságúval — a gim
názium kárt szenvedne, lényegének megfelelően. A népiskolai nevelésben 
inkább megvalósítható lenne a terv.

4. Igaza van a javaslatnak abban, hogy a középiskolai tanárok önfegyel
mének és fegyelmezni tudásának fokozására, most tisztán a közhasználatú 
katonás, formális értelemben véve a két fogalmat, nagy szükség van. De nem 
az órákon végzett, szoros értelemben vett tanítási munka szempontjából. 
Az órákon a fegyelmezést a tárgy természete, a tanár és az osztály egyénisége 
szabja meg, bizonyos határok között feloldó hatásokra is szükség van. Ez 
annál inkább érvényes, minél fejlettebb a tanár és az osztály. Azonban várható,
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hogy az elméleti szakos tanároknak is (különösen az osztályfőnököknek) 
egyre többször lesz lehetőségük és kötelességük az ifjúság nem tanulmányi, 
de együttes tevékenységeinek vezetése. Ehhez szükség lesz —- többek között 
— terepismeretre, s arra a mélyebben-sekélyebben gyökerező, de fejleszthető 
érzékre, mely szinte művészi gyönyörűséget tud találni egy-egy jól rendgyakor
latozó szakaszban. Mindezek elsajátítására a legjobb út a katonai szolgálat ; 
de kell és lehet találni más utakat is, nem-katonák számára. Különben is 
a gimnázium mai magas célkitűzése mellett ez az elem a gimnáziumi tanári 
személyiségben csak másodlagos, színező szerepre szorítkozhat, sohasem 
válhat conditio sine qua non-ná.

A középiskolának egyik nevelési lehetősége az, hogy ott egyformán értékes 
egyéniségekből is egészen különböző jellegűeket ismerhet meg az ifjúság. 
Kár volna tehát a gimnáziumi tanári személyiséget ideáltípusba szűkíteni. 
Ha ezt mégis megtesszük, elismerem, hogy a középiskolai férfi-tanár ideál
típusához az is hozzátartozik, hogy tagja a nemzet fegyveres erejének. De nem 
éppen a Kiss Árpád által felhozott szempontokból mondom ezt (ezek — sze
rintem — esetlegesek, vagy a gimnázium mértékével mérve másodlagos 
jelentőségűek). Inkább azért, mert a katona-tanárnak alkalma nyílik a hősies 
példaadásra a nemzeti közösségért vállalt életveszélyben is.

Budapest. Dr. Ravasz János.

A lelki egyensúly biztosítása a  nyugalom ba vonultak életében.

Régi tapasztalat, hogy a kiérdemült szellemi munkás nyugalmi éveiben 
hamar letörik, és hamar elveszti lelki egyensúlyát. Mi ennek az oka, és hogyan 
lehet ennek elejét venni?

Ügy véljük : a fő ok, hogy az illető megszokott munkarendjéből váratlanul 
kizökken, és lelkén kicsinyhitűség vesz erőt.

A szellemi erők megfogyatkozása időtelve egészen természetes jelenség. 
Bármilyen odaadó és kitartó munkás is volt életében valaki, előbb-utóbb 
elkövetkezik az az idő, amikor a régi értékek megkopnak benne, és régi lendü
letessége, frissesége meginog, és a fáradt ember pihenni vágyik.

Kötelessége is, hogy félreálljon az útból, és helyet adjon az előretörő és 
friss lendületű új nemzedéknek.

Jól teszi azért, ha nem él vissza munkaerejével, és nem erőlteti tovább 
dolgát, hanem a jól végzett munka után szép csendben visszavonul.

Addig iparkodjék ezt megtenni, míg nyugodtan élvezheti azokat a javakat, 
amelyeket a Gondviselés részére még fenntart és megenged élvezni.

Ne sajnálja tehát otthagyni megszokott hivatását, mert úgysem lehet 
sokáig feszíteni a húrt, és ne feledje el, hogy ő már rászolgált a pihenésre.

Ne legyen kicsinyhitű. Gondolja meg, hogy a Gondviselés nyugalmi 
éveiben sem feledkezik meg egészen róla, mert nincs ember, akit az isteni 
Kegyelem egészen megfoszt minden áldásától.

A lelke mélyén lappangó szellemi értékek továbbra is élnek benne és 
kifejtik hatásukat.

Csak több bizalommal legyen a Gondviselés áldásaihoz és — önmagához.
Egyik kiérdemült embertársunk a szép természetben találja örömét. 

Szereti az erdőt, mezőt, a virágokat, gyümölcsfákat és a gazdaság sokféle 
ágában leli kedvét. A másik kiérdemült embertársunk egy-egy jó könyvben 
találja meg hűséges barátját ; ennek értékes gondolatvilágában leli nemes 
örömét; olykor az értékes könyv gondolatain keresztül a maga szerény gon
dolatai is napvilágra kívánkoznak, és ezekben lelke újra meg újra felüdül.

Lapunk érdemes szerkesztője is jól tudja, mire van szüksége kiérdemült 
kartársainak, és nagy megértéssel tőle telhetőén rendelkezésükre áll a szellemi 
munkásságra még áhítozó, szerényebb igényű kartársainak.

De akármi iránt is érez kedvet kiérdemült embertársunk, csak legyen 
valami hajlamait kielégítő elfoglaltsága, különben hamar letörik és elveszti 
lelke egyensúlyát. Nem szabad, hogy elveszítse a Gondviselésbe vetett hitét 
és tespedésbe süllyedjen.
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Kiérdemült embertársunk szerencsésnek mondhatja magát, ha gondját 
viselő, hűséges és megértő élettárssal jutalmazta meg őt a Kegyelem Ura, és 
hűséges családja iparkodik élete hátralévő éveit szebbé tenni.

Aki bízik a Gondviselés megszentelő erejében, és igaz értékekben találja 
nemes örömét, az adjon hálát a minden jók Alkotójának, hogy megérnie 
engedte a pihenés éveit. Bízza minden dolgát az Ürra, Ő segíti kegyelmével. 
„Ha Ő segít, mi sem nehéz, ha Ő elhagy, erőnk elvész. E hit hív gyáinolója 
lészen és szívét megnyugtatja.“

Barcsai Károly.

H A Z A I IR O D A L O M
Borotvás-N agy Sándor : Nevelhető-e a fajn tagyar üzletemberré ? Buda

pest, 1940. 71 o.
Az ez évben megjelent értesítőkben is élvezettel olvashatta a magyar köz

vélemény a tanárok tudományos működési rovatát, amelyben a torna-, rajz-, 
ének- és irodalom-, vagy nyelvész-tanárok egyévi tudományos működé
séről az önzetlen önkritikusok ragyogó portrét akartak megrajzolni s át
adni a magyar művelődéstörténet jövő kutatóinak. S az a tanár, aki az 
előttünk íekvő könyvet írta, a maga evangélikus szerénységével egy 70 oldalas 
könyvben nemcsak a magántanári rangjának megfelelő bölcseséggel és tudo
mányossággal, hanem a magyarság vérző problémáinak világosszemű felisme
résével s gyógyító lehetőségeinek rendszerbeszedésével olyan jajkiáltást 
hallat e könyvecskén keresztül a magyarság lelkiismeretéhez, melynek 
maradandó értéket kell tulajdonítani.

A könyvben a magyar fajiság, a tőke és kapitalista gazdálkodás, az 
ezekre való nevelés lehetőségei, a magyar hivatalnok osztály és népi csoportok 
adottságairól olyan eszmélkedést folytatott, amelyre fel kell hívni minden 
magyar iskolában tanító pedagógus figyelmét.

Megállapításai nem hízelgők sem a fajtánkra, sem a magyarság utolsó 
negyedszázadának politikai múltjára, legkevésbbé a hivatalnoki csoportokra, 
de elkel ez a feddő beszéd minden ma élő magyar embernek. Aki e sorokat 
írta, olyan lelkipásztorhoz hasonlít, aki először valóban önmagának prédikál.

írásának utolsó oldala a legfájóbb. Egyszerűen azt állítja, hogy a magyar
ságból csak a földműves s a legalsóbb szűz néposztály alkalmas arra, hogy 
a magyar közgazdasági életben olyan fontos ipari, kereskedői és kapitalista 
vállalkozásokat elvégezze. Több magyar író jött már erre a döntésre, s azok 
az aszfaltba gyökerezett pesti írók, akik a kor hangulatának megfelelően 
látják s kívánják így megváltoztatni a magyarság belső életét, mélyen alatta 
járnak Nagy Sándor szellemének, mert szerzőnk olyan könnyen járható utat 
mutatott meg, amelyre ránevelni valóban nem is nehéz a magyar nép zsengéit.

E könyv olvasása közben nem tudtam szabadulni attól az emlékemtől, 
amikor Borotvás-Nagy Sándor magántanári próbaelőadását hallottam a 
közgazdasági fakultáson. Beszélt a szarvasi nagy evangélikus papról, Tessedik 
Sámuelről, a legnagyobb magyar közgazda-nevelők egyikéről. Cenzora Imre 
Sándor volt, a magyar pedagógiai munkások közül legkedveltebb nevelő. 
Akkor is, azóta is s e könyv olvasása közben is mind jobban éreztem azt, hogy 
a hazai protestantizmusra nemcsak nagy szerep vár ebben az átalakuló folya
matban, hanem az is világos előttem s bizonyosan sokak előtt is, hogy vannak is 
buzgó protestáns férfiak, akik az erre nevelés gondolatát meg is álmodták 
s úgy nyilvánították valósággá, hogy az igazán Üt lehet sokak, az egész 
nemzet számára is. Dr. Gaudy László.

Kogutow lcz K ároly Em lékkönyv. írták tanítványai. Szerkesztette: 
Dr. Wagner Richárd. Szeged, 1939.

Kogutowicz Károly dr.-t, a szegedi egyetem földrajz professzorát, húsz
éves tanári működésének alkalmából tanítványai hatalmas Emlékkönyvvel
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tisztelték meg. Az ilyen emlékkönyvek mindig érdekesek, mert a tanár 
katedrái hatásának keresztmetszetét adják.

Az 542 oldalas, gazdagon illusztrált kötet 28 szerzőnek 29 dolgozatát 
foglalja magában. Ezek közül négy hosszabb tanulmány, a többi kisebb- 
nagyobb dolgozat. Sok közöttük a csak néhány oldalas vázlat. A szerkesztő
ségnek ezzel nyilván az volt a célja, hogy egyrészt minél több tanítványt 
juttasson szóhoz, másrészt, hogy a professzor vezetése alatt álló intézet 
munkája sokoldalúságát is bemutassa.

A dolgozatok közül tárgykör szerint gazdaságföldrajzi 7, település-föld
rajzi, tájrajzi és földrajzpedagógiai 3—3, városrajzi, éghajlattanulmányi és 
közlekedésföldrajzi 2—2, teljes emberföldrajzi, falurajzi, közigazgatástörténeti, 
vízrajzi és kartográfiai 1-—1, egy a szegedi egyetem földrajzi intézetéről szól, 
1 pedig egy tátrai kirándulás leírása. Nyilvánvaló ebből, hogy a tanszékhez 
legközelebb álló problémák emberföldrajziak ; de ezek aztán változatosak.

Bevezetésül Bánkúti Ferenc az intézet történetét ismerteti, hogy húsz év 
alatt hogyan lett a Kogutowicz professzor munkája révén semmiből (mert 
Kolozsvárról semmit se tudott átmenteni) nemcsak gazdagon felszerelt, 
hanem különösen Alföldkutató Bizottsága révén az Alföldre, a Föld és Ember 
című folyóirata révén az egész ország kutatására kiható jelentőségű intéz
ménnyé. Az ügyes összefoglalásban nélkülözzük az intézetben készült tanul
mányok, doktori értekezések jegyzékét. Ez az intézet munkájáról adott képet 
teljesebbé tette volna.

Jautz M. Flamina nővér Budakeszi című munkája a kötet egyik leg
terjedelmesebb és legértékesebb tanulmánya. Főként gazdaság- és település
földrajzi munka és társadalomrajz, de Budakeszinek csaknem teljes ember
földrajzát adja. Szeretetteljes és nagy elmélyedés eredményét jelentő munka. 
Igen tanulságosan, szinte tankönyvbe kínálkozó módon szemlélteti a főváros
nak egy szomszédos községre gyakorolt gyökeres átformáló hatását.

A másik, nem kisebb terjedelmű és értékű tanulmányt Kovács Eszter írta 
Pápáról. A város földrajzi helyzete, az őstáj s a történelmi áttekintés után a 
mai Pápa külső képének, lakosságának, gazdaságának, közlekedésének, kul
turális életének, közegészségügyének keresztmetszetét adja. Gondos, szép 
munka, melyből bőven okulhatunk (csak a stílusra és a természetrajzi vonat
kozású dolgokra kellett volna jobban vigyáznia) és nekünk, reformátusok
nak, úgy tetszik, hogy a pápai Kollégium kulturális hatását nem méltatta 
kellő figyelemre.

Azután rövid, 3—-6 oldalas ember- vagy tájföldrajzi kis dolgozatok 
következnek. Inkább csak vázlatok, témakeretek (nem egyszer erősen szemi- 
náriumos ízzel), de mindenikben van valami jó gondolat, vagy hasznos adat, 
s némelyik kerete lehet egy-egy terjedelmesebb dolgozatnak, vagy tanulmány
nak. Sárg Gizella dr. : Szombathely gazdasági élete. Bácskai Ján o s: Baja 
múltja — jövője. Klebniczky József: Mártély. Undi Károly: Szőreg. Ez a Tisza— 
Maros-zugi élelmes kis község 1938-ban már 99 vasúti kocsi gyümölcsfa
csemetéből, 133 vagon (kb. 7000 kosár) rózsából és 106 vagon (kb. 7000 kosár, 
több mint 1 millió fej) salátából cca 220,000 pengőt árult. Garay Lajos : 
Orosháza, az ember és a búza. Megállapítja, hogy Orosháza az ország legnagyobb 
búzapiaca. Molnár Sándor: Mezőkovácsháza. Fecske Sarolta: Tápiómente. 
Őstáj és kultúrtáj. Dómján Anna dr.: Tiszaszög (közismertebb nevén Tiszazug). 
Lenkey Edit: A bányászat tájalakító ereje. A borsodi (sajószentpéteri) szén
bányászat hatása nem annyira a tájra, mint a lakosság gazdasági és kulturális 
helyzetére. Mikszáth Gyula dr. : Tengerszemcsúcs. Kirándulás.

Ismét szép, gondos részlettanulmány a Mezősi Károly dr.-é : A területi 
joghatóság kérdése a magyar neo-aquisita kamarai igazgatásában ; de elsősorban 
közigazgatástörténeti munka.

Utána ismét kisebb dolgozatok következnek. Zalotay Elemér dr. : Szentes 
régi vízrajza. Gondos helyszíni és levéltári kutatások alapján ismerteti Szentes 
belterületének régi vízrajzát, megállapítja, hogy a Köröságnak, a .Karcának 
nagyobb jelentősége volt a város életére, mint a Tiszának. Simon Margit: 
Kecskemét városi jellege. Bánkúti Ferenc: Bodrogköz. A viz tájalakító szerepe.



Hazai irodalom 2 3 1

Értékes, de rövid tanulmány. Vázolja az őstájat, majd azt a nagy változást, 
amelyet a XIX. sz. közepén megindult vízszabályozás okozott. Az eddigi 
90,000 kát. hold vízjárta terület (a Bodrogköznek több mint fele) 10,000-re 
zsugorodott, amiből csak 110 kát. holdat borít állandóan víz. De ebből is 
csak a nagybirtoknak volt haszna (1910 körül a területnek 73%-a nagy
birtok), a lakosság tömegére főképpen kivándorlást hozott. Ismerteti a tele
pülést s arra a víz hatását. Horváth Andor : Szeged vidéke tájegységei. Ladócsy 
Károly : Kaposvár éghajlata. Bakonyi László : Szeged. Tanyák a homokon. 
Erős néprajz iránti érzék csillan ki belőle. Vincze Ferenc : A vasút településföld
rajzi hatása a Duna—Tisza közén. Ez a kissé hosszabb dolgozat sok értékes 
részletadatot tartalmaz. Kár, hogy nem közöl izokrón térképeket is. Edelényi 
Béla : Brennbergbánya. Mészáros Olga dr. : Település, falu, város Finnország 
földrajzi viszonyai alapján. Településföldrajzi tanulmány Granö: ,,Gehöfte und 
Siedlungen in Finnland“ (Helsinki, 1937) című munkája alapján. Asztalos 
Katalin : Hódmezővásárhely, közlekedés. Bóna Imre dr. : A földrajztudomány 
és módszere. Hettner alapján adja a földrajz tárgykörének meghatározását 
s a modern földrajzi kutatás Kogutowicz-féle módszerének lényegét : 1. Táj
egységelhatárolás. 2. A táj analízise. 3. A táj szintézise. Bárány György : 
Az egyetemi és középiskolai földrajzoktatás viszonya. Annak a közismert kíván
ságnak megvalósítását sürgeti, hogy a Tanárképző csakugyan tanárképzést, 
és ne tudósképzést végezzen. Ha nem is mond újat, okosakat mond. De azt már 
csak fiatalos lelkesedése mondatja vele, hogy ,,A középiskolai földrajztanár 
minden tanulójában leendő földrajztudóst lásson“ . Mert mi lenne az amúgyis 
túlterhelt tanulóval, ha minden tanár a tárgya leendő szaktudósát látná 
benne 1 Devich Andor dr. : Egy módszeres földrajzóra a gimnázium első osztá
lyában. Az Alföld éghajlata. A cím nem fedi a tartalmat, mert ez nem mód
szeres földrajzórát ad, csak a közlendő anyag módszeres feldolgozását, elő
készítését. Ennek egészen jó és tanulságos.

Wagner Richard dr. : A Földgömb ábrázolása. Ha a dolgozat anyaga nem is 
eredeti, s így nem egészen illik Emlékkönyvbe, ügyesen, könnyen érthető 
stílusban, sok szép ábrával illusztráltan adja a leghasználatosabb térkép- 
vetületek rendszerét. Tanárjelöltek, tanárok részére külön is forgalomba 
kellene hozni.

A mű utolsó cikke Várady Irén: Kárpátalja, a Bodrog és Felső-Tisza 
csapadékviszonyai. A kötet egyik legértékesebb, részletes kutatásokon alapuló 
tanulmánya. Alcímei: A magyar csapadékmérő-hálőzat kialakulása. Csapadék
mérő állomások a Kárpátalján. Bodrog és Felső-Tisza-vidék meteorológiai 
állomásai (táblázat). A csapadék évi menete. Az év és hónapok csapadék- 
viszonya. 45 térkép, 3 táblázat és bő irodalom teszik a tanulmányt még 
értékesebbé.

Külön értéke az Emlékkönyvnek az, hogy tárgyi vonatkozású cikkei 
mind hazai témájúak.

A szép könyvet azzal az érzéssel hajtjuk be, hogy a szegedi egyetemi 
földrajzi intézet az elmúlt 20 év alatt igen értékes tudományos és honkutató 
munkát végzett, s hogy ott a földrajzoktatás és a földrajztudomány művelése 
elsőrendű kezekben van. Dr. Hoffer András.

Időszerű gondolatok a népesedésről. Schneller Károly tanulmánya. A Társa
dalomtanulmány kiadása, Budapest, 1940.

„Katasztrófák árnyai kísértenek és a katarzis, a tisztulás utáni vágyak 
emésztenek és élesztenek“ — ezzel a megállapítással kezdi Schneller Károly 
érdekes és időszerű tanulmányát s abban is igaza van, hogy a tisztulás vágyai 
légüres térbe lebegnek mindaddig, amíg az ismétlődő katasztrófák alapvető 
indokai felől a közvélemény tájékozatlan vagy megtévesztett.

Az ilyen tájékozatlanságot eloszlatni mindig méltó feladata volt az igaz
ság kutatójának, ma a világkatasztrófák árnyékában : egyenesen elhivatás. 
A negyedszázada kiütött világháború hullámai nemcsak hogy nem csillapodtak 
le, de új véres konfliktusok felé sodorták az emberiséget, s e tragikus ténynek 
mentségére vagy magyarázatára megriadva keresik az érveket. Sokan a túl
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népesedést mondják a katasztrófa okának, s e hypotézis támogatására a rég
múltból a közelmúltig, Platóntól Malthusig, a híres szociológus anglikán 
papig, idézik a tekintélyeket. Különösen Malthus elmélete lett ma ismét 
időszerű. Ő a szaporodás anarchiájábán látta a bajok okait, s feltevését azzal 
a geometriai tétellel próbálta igazolni, hogy míg a népesség a mértani halad- 
vány arányában nő, az élelem csak a számtani haladvány arányában gyarapo
dik. S ebből erre következtet Malthus ,,a népesség túlszaporodásának kísérő 
tünetei, s egyben akadályai, megtorlással teljes gátjai : a drágaság, éhínség, 
járvány, tömeghalálozás, bűn és háború“ . Ily elmélet szerint a háborút mint
egy természeti tüneménynek kellene minősíteni. Malthus geometriai tételben 
kifejezett állítását „szabatos kísérlet hiányában“ nem cáfolták meg, s így 
megmaradt a tételben az igazság látszata. A háború ténye s a szaporodás 
csökkenése is tény és a statisztikusnak, ki nemcsak a számokat nézi, de a 
számok mögött élő szociális tényeket is, éppen az ilyen látszatigazságok 
megdöntése az úttörő feladatuk. Schneller Károly kellő értékre szállítja le 
a Malthus-féle teória következtetéseit, rámutatván, „hogy azóta a népesség 
— a kivándorlók millióitól megfosztott Európában is •— húszszorosára emel
kedett a nélkül, hogy ma rosszabbul élne az átlag. Sőt !. .. a szükségletek 
száma hatalmasan fokozódott, s az azokat kielégítő emberek köre viszonylag 
is növekedett, az átlagos színvonal erősen javult ! Tehát íme lebecsülte Malthus 
a létfenntartási eszközök szaporításának lehetőségeit, a technikát, a termelés 
tökéletesedését, amely a népszaporodást nyomon kísérte, feltehetőleg éppen e 
gyarapodás feszítő erejétől is sarkalta.“

Éhség, halál, bűn, háború csakugyan voltak, de a megsokszorosodott 
embertömeg itt van, tovább él, jobban táplálkozik, s ezek alapján Schneller 
Károly teljes joggal állapíthatja meg, hogy Malthus míg egyrészt túlbecsülte 
az emberiség szaporodóképességét, másrészt lebecsülte az emberi találékony
ság fejlődését, a termelés fokozatos lehetőségeit a technika és közlekedés 
haladását stb.

A vádlott: a népsűrűség nem bűnös, csupán bűnbak, ezt állítja Schneller 
Károly, s hivatkozik Anglia, Hollandia, Belgium legsűrűbben lakott területeire, 
hol a sűrűség ellenére sem tudnak az élet nehézségeiről, vagy az életszínvonal 
nyomottságáról. Ennek csak egyetlen egyszerű magyarázata lehet: „éppen 
mert a színvonal magas, és a kereseti lehetőségek száma nagy, azért sok olt az 
ember“ .

Ezzel szemben viszont tény az, hogy a népsűrűség érzése mégis zaklató 
és nyomasztó lehet, az élettér csakugyan megszűkülhet, ennek okát azonban 
nem a számokban, nem a népesség igazi telítettségében, de az életnehezítő 
közérzésben kell keresni. S tanulmányának e pontján érzékelteti leginkább 
Schneller, hogy szakítani kell a szám-fetisizmussal, hogy az igazi tudósnak 
a statisztikát a kollektív lelkiismeret szolgálatába kell állítani. Hogy a föld
nek befogadóképessége megfelelő-e, az nemcsak a számoktól függ, mert ezek 
értéke relatív. Ellenben : 1. Sok függ a birtokmegoszlástól. „H a valahol igen 
sok a nagybirtok és kevés a kisbirtok, ott a közepes népsűrűség is nyomasztó 
lehet, anélkül, hogy numerikusán feltétlenül sokallni lehetne azt.“ 2. Ha vala
hol igen nagy a bürokrácia, ott a termelőknek a munkából nagyobb százalékot 
kell leadniok adóra, kevesebb marad üzemforgatásra, s így az élettér kisebb 
lesz. 3. Az óriási vámtételek is elbarrikádozzák az ország határát. 4. A mono
póliumok is csökkentik az ország határát, s ezzel kapcsolatban élesen kriti
zálja Schneller az Észak-Amerikai Ünióban életbeléptetett bevándorlási 
tilalmat, mely élettércsökkentő hatását az egész világon éreztette. 5. Meg
emlékezik az élettér mesterséges elvonásáról, melyre a szomszéd államok 
mutattak példát, az emberfölösleg érzetét és látszatát keltvén fel a birtokvétel 
tilalmaival, az iskolaválasztás szabadságának korlátozásával, az ezzel kapcso
latos név- és nemzeti eredetelemzéssel a vállalatok nacionalizálásával. 6. Mind
ebből következik, hogy az ideálok összeomlása, a pesszimizmus-optimizmus 
harcának sűrű váltakozása módosíthatja a szubjektív életteret.

„Ha nem hiszek abban, hogy érdemes a földi életet megharcolni, és nem 
bízom abban, hogy utódomnak legalább lesz itt annyi keresnivalója, mint
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nekem, akkor ez mérsékelni fogja a vágyat az utód irán t, és m ár a 2., 3. gyer
mek túlsóknak, ,hívatlan vendégnek' fog érződni az élet szűkösen te líte tt 
a sz ta lá n .. .  Ahol minden a ma, m it keres o tt a holnap? A gyermeket sokalló 
közvélemény és közérzület ennek a kornak ta lán  legnagyobb betegsége vagy 
k ó rtü n e te .. .

. . . H a  azután az állam adórendszerével, a válla la t vezetője a m unka- 
szerződés hatalm ával, a háziúr a lakó kiválasztásával, az örökösödési jog a 
kevésgyermekűség hiánytalan m egjutalm azásával is segítségére siet a gyer
mekellenes neuraszténiának, akkor befejezett a kórkép : a kevés gyermek is 
soknak tűnik, s a talm i értékekért folyó hajsza kiélezettnek, a versengés 
tű rh e te tlen n ek .. .  a luxus az ideálokban megszegényedő korszakok tünékeny 
kábítószere.

E zért —  m int az ópium ért — minden á ra t megadnak. Hiszen mivel 
takarják  az ürességet? 1 É rte  fel lehet áldozni a szolidítást, a családi tisztes
séget és a jövő m agvát, a gyermeket is.“

Nem kell vakon hinni a számoknak, ezt a tanulságot lehet kiolvasni 
Schneller meggyőző tanulm ányából, mellyel korántsem  akarja a számok 
jelentőségét a nullára redukálni. Jól tud ja , hogy a világnak vannak tá ja i, 
hol többen születnek, semmint kellene, s vannak területek , hol kevesebben 
születnek, a katasztrófák okát azonban csak úgy lehet m egszüntetni, ha m in
den anarchiának véget vetünk. Teljesen egyetértünk Schneller Károly vég
következtetésével :

„K épm utatás a túlnépesedést felelőssé tenni a közboldogtalanságért 
mindaddig, amíg m indent elkövetünk arra, hogy a népesség lehetőleg rosz- 
szul érezze m agát tek in tet nélkül arra, hogy valamely ado tt helyen sok, vagy 
kevés ember él.“

Schneller Károly meggyőződéssel hiszi, s erről olvasóit is meg tud ja  
győzni, hogy nem az emberek számát kell apasztani, hanem az emberek türhetőbb 
együttélését kell biztosítani.

„Az előbbihez csak egy kis technika kell és sikerekkel kecsegtető propa
ganda, az utóbbihoz áldozatokra is hajlandó és hipokrízistől m ent okos szere
tet. Akik nem emberi képességekből, de helyzeti előnyökből származó élet
színvonal-különbségeket örök időkre konzerválni akarnak, akik a term észet
ad ta  kincsekhez férést gátolják, akik a hypertrofiára hajló állam szervezetet 
az elzárkózás és a harc kim ondott eszközének tek in tik  : azokat az élet nem 
fogja konzerválni, m ert az ilyenek az élet ellenségei. Élés helyett vegetálni 
lehet, de nem szabad. A földet életteljesebbé és lakhatóbbá tenni szabad is 
és — a sok vonatkozásban való visszakanyarodás óriási nehézségeit le nem 

ecsülve — bátran  lehet is.”
(Budapest.) Dr. Kemény Gábor.

Fehér Géza : A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. Ára : 5 P.

A magyar őstörténeti kutatásoknak új, jelentős állom ását jelöli Fehér 
Géza m unkája, mely a bolgár-törökök és a honfoglaló m agyarok h a tásá t 
vizsgálja a keleteurópai művelődés kialakulásában. K ialakít egy képet, 
amely érthetővé teszi, m iért jelent meg a bolgárság és magyarság nyugaton 
olyan nagy kultúrával, hogy állandó állam okat tud o tt alkotni, kultúrával, 
amely kifelé is tu d o tt hatni. Végérvényesen megdönti a nomád elm életet, 
rengeteg ada tta l bizonyítván be, hogy a bolgárok és a magyarok honfogla
lásuk idején nem voltak nomádok. Fehér Géza, a szófiai egyetem tan ára  s 
tizenhét éve él Bulgáriában. Helyszíni tudom ányos kutatásai alapján meg
állapítja a m agyar és bolgár ősműveltség közeli rokonságát, s hogy mindaz, 
am it a bolgár-törököknél találunk, megfelel annak, amit a honfoglaló m agyar
ságról tudunk. A kitűnő m unka legnagyobb jelentősége azonban az, hogy 
miközben adatokkal megvilágítja a bolgár-török kultúra  képét és a honfog
laláskori m agyar kultúrával való azonosságát, arra az eredményre ju t, hogy 
ennek a népnek óriási szerepe volt Kelet-Európa, különösen a szlávság 
műveltségének kialakításában, azaz Kelet-Európának a kultúrvilágba való
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bevonásában. A magyarság állam alakításának és kultúrájának formáit tehát 
nem nyugatról kölcsönözte, hanem magával hozta a bolgár-török népközösség 
hagyom ányaiként. A m unkát 30 képes tábla és számos szövegközti kép 
gazdagítja. ' K.

Mai magyarságunk életrajza. Gróf Teleki Pál, fióm an Bálint, Bartucz 
Lajos, Klemm A ntal, Koréh Mihály, Lukács Ödön, Johan Béla, H ubay Sándor, 
vitéz Gyulay Tibor, Koós Zoltán, Kresz Károly, Bisztray Gyula, Kotsis Iván, 
Kopp Jenő, R ichter Aladár, Bárdos Lajos, Hankiss János előadásai. Szerkesz
te tte  : Balassa Brúnó. Székesfehérvár, 1939. Csitáry G. Jenő nyomdája. 248 1. 
Ára : 3-50 P. K apható a tankerületi kir. főigazgatóságon Székesfehérvárott.

A székesfehérvári tankerület pedagógusai 1938-ban kiállítást rendeztek 
a Szent István-év alkalmából és a gyűlések anyaga Fehérvári iskolahét, 1938 
címen meg is jelent. Mi is ism ertettük. 1939-ben július 6— 15-ig 650 pedagógus 
részére (csak ennyit tu d tak  elhelyezni) továbbképző előadásokat ta r to ttak  
a címben felsorolt szakemberek, tudósok. Csupán dr. Weis István miniszteri 
osztályfőnök három cikke és a közben elhunyt kiváló dr. Györffy István, a 
m agyar néprajz egyetemi tanárának  két cikke nincs benne a m unkában, m ert 
m ásutt jelentették  meg azokat.

A pedagógust, ha nem is mindegyik cikk érdekli a maga teljes egészében, 
de világszemléleti képünk kialakulásához, a m agyar önismerethez, a m agyar
ság öntudatának felébredéséhez feltétlenül ismerni kell mindegyiket. Nem 
élhetünk kiszakítva a világból, sem bezárva négy fal szűk határai közé. Az a 
legnagyobb bajunk, hogy mai társadalm unknak nincs eléggé egységes és 
tárgyilagos keresztyén magyar életszemlélete. A m agyar tanító i és tanári 
rend m unkájában éppen úgy, m int az egész m agyar értelmiségi osztályunk 
nagy tömegeiben hiányos nem zetünk egész életének átfogó, elfogulatlan és 
alapos ismerete.

Az átfogó nemzetismeret hiányából fakadt a mai m agyar nemzedék élet- 
szemléletének hiányossága, közvéleményünk ingatagsága is. Ennek kárait 
azután a sorsdöntő órákban fájlalhattuk  a legjobban, veszedelmei pedig 
évről-évre csak nőttek  azzal, hogy az egészséges népi — állampolgárjogok fejlő
désével és növekedésével nem ta r to tt  lépést a társadalom  érettsége, komoly 
tájékozottsága és mélyen átérzett felelősségérzete.

Az előadások célja v o l t : megvilágítani a nemzeti élet legősibb természetes 
a lapjait, aminő a faj, a nyelv és a föld. Ezt követte a kisebbségi magyarság 
sorsának megismertetése, azután az államélet szerkezetének feltárása : a falu, 
a város, a megye kérdései, m ajd a társadalmi szerkezet, a gazdasági és szellemi 
élet, a népegészségügy állásának bem utatása.

A törekvés, ahogy Teleki Pál gróf megnyitó beszédében kifejtette : gon
dolkodásra tan ítan i, látókört szélesíteni. Jól megismerni a m agyar földet és 
foglalkozni is vele, m ert lélekben is érezni kell a hazát. Ismerjük meg a magyar 
földet népével, ismerjük meg alkotm ányaink m a g já t: előnyeivel és hátrányai
val. Amikor megismerjük hazánkat, m int életteret, ne álljunk meg a határok
nál, lássunk a határokon tú lra  is, vizsgáljuk európai és világhelyzetünket, 
m ert csak így kapunk teljes és őszinte, igazi képet.

A szép, céltudatos, elgondolt tervezet minden előadása a m agyar önis
m eret, a m agyar öntudat, a nemzeti gondolat jegyét szolgálta. A magyar 
föld, a m agyar fajta , a magyar állam, a m agyar társadalom , a m agyar gazda
sági élet és a m agyar művelődés főkérdéseit és mai állapotát vetíte tte  a hall
gatóság elé, vagyis igazi lelkiismeret-vizsgálatot ta rto tt. Erre pedig sokszor 
szükségünk van, hogy igazában megismerjük m agunkat.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

Dr. Johan Béla : Gyógyul a magyar falu. Budapest, 1939. A Magyar Kir. 
Országos Közegészségügyi Intézet Közleményei. 7. sz. 8°, p. 296. Ára : 4 P.

Johan Béla állam titkár, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója 
tizenkétéves faluegészségügyi m unka célkitűzéseit, módszereit, eszközeit,
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sikereit és sikertelenül végződött törekvéseit ismerteti ebben a munkában. 
Az elindulást megelőzte Kerbold László dr.-nak ugyancsak az Országos Köz
egészségügyi Intézet kiadásában megjelent „A beteg falu“ c. könyve. Mi 
történt azóta, azt mondja el Johan Béla műve. A munka nincs természetesen 
befejezve, de nem is lehet a mai világgazdasági helyzet közepette.

Mit kap benne a pedagógus? Érdekes felvilágosítást. Tejjel-mézzel folyó 
Kánaánnak állítják be országunkat, itt pedig azt olvassuk, hogy tejtermelé
sünket kb. 100—120%-kal, tojástermelésünket 490%-kal, zöldfőzelékterme- 
lésünket legalább 20%-kal kell fokoznunk, hogy mindenki számára biztosít
hassuk a fiziológiailag nélkülözhetetlen táplálkozást. Ne felejtsük el azt sem, 
hogy országunk lakossága állandóan szaporodik, így az is az élelmiszerszük
séglet állandó emelkedését jelenti.

A falut vezető embereknek : papoknak, tanítóknak, jegyzőknek, orvosok
nak, óvónőknek, védőnőknek tudniolc kell a gyakorlati pedagógia elvei alapján 
az egyetemi tanároktól és kísérleti intézményektől a könyvben lerakott tudo
mányos igazságokat. A modern táplúlkozdsludomány szerint a magyar falusi 
ember nem fogyasztja kellő mértékben, mennyiségben a védőtápanyagokat (tej, 
tojás, hús, zöidfőzelék, gyümölcs), sem az energiát szolgáltató tápanyagokat 
(gabona, cukor, zsír, burgonya). Általánosan az a vélemény, hogy a magyar 
falusi ember elégtelenül táplálkozik. Ez a nagy általánosságban tartott állás
pont minden valószínűség szerint fedi a helyzetet.

A honismeret keretében a földrajz tanára a társadalmi és közegészségtani 
ismereteknél az illető kartársak, de, ha vele élünk növendékeinkkel, akkor 
ezer és ezer eset adódik, amikor az órákon, helyettesítések alkalmával, az 
önképzőkörökön, kirándulásoknál végtelen sok adatát fel tudjuk használni 
a könyvnek, legalább is ösztönzést meríthetünk belőle. Az életet látjuk a 
könyvben hol szomorúbb, hol vígabb, vigasztalóbb alakjában, de magyar 
életet. Ha szomorú, az a mi hivatásunk, hogy megszüntessük, ha víg, az a 
törekvésünk, hogy megtartsuk. A való életet nem takarhatjuk le a ma diákja 
előtt, mert egy kis népnek, amilyen a magyar is, előre lel kell készülni a 
küzdelmekre. A fáradalmaktól mi nem félünk és nem ijedünk meg, a haza, a 
magyar nép érdekében mindenre vállalkoznunk kell.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

A inai Finnország. (Épülő ország.) 61 képpel. Irta : Dr. Erdődi József. 
Második bővített kiadás. Szeged, 1940. Magyar Téka kiadása. 160 1. 8°. 
Ára : 3 P.

Mindig adódnak alkalmak, amikor a világhír, a siker felkap, szárnyára 
vesz bizonyos dolgokat. Nekünk a finn testvérnéppel való foglalkozás nem 
ilyen cselekedet. Mindig jólesik hallani róluk, hát még megismerni. Az északi 
népek mind protestánsok, túlnyomóan evangélikusok. Valamennyien művel
tek, szorgalmasak, becsületesek, e mellett a finnek rokonaink is.

Ha azt mondják egyesek : Németországba kellene vinni a fiatalságot, 
hogy munkakedvet lásson ; a Finnországban jártak meg ezt hangoztatják : 
a finnekhez menjünk, ahol honszeretet, munka, termelés és emberi szeretet 
harmonikus képe tárul elibénk. Ezt az épülő országot meg kellene néznünk, mert 
még a finn-orosz háború is csak a lelkek épülésére vezetett. Erkölcsileg és 
hitben azok megerősödtek.

Nincs alkalmunk, hogy hamarosan elmehessünk Finnországba, azért 
szerzőnk munkája nyomán végigjárhatjuk a testvérek földjét. Megismerke
dünk a finn szokásokkal : fürdőzés, nyaralás, népszokások, étkezés. Keresztül- 
kasul járjuk vele az országot, megfordulunk a finn Lappföldön is. Aztán jön a 
nyelv és az ember, meg a munka, a föld, a termelés, az igazi élet és minden 
szervezett munkának az alapja : az iskola, az elemi és mezőgazdasági oktatás, 
a nép- és parasztfőiskolák és az élet boldogulása : a szövetkezeti eszme győ
zelme, az ország jólétének alapja. Nagyon szép képek is díszítik a munkát, 
pedagógusok, főleg földrajz tanárok, önképzőkörök igen jól használhatják.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
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Fábián Gyula: Szilasy Bálint. (Könyvbarátok Kis Könyve.) Királyi
Magyar Egyetemi Nyomda.

A kitűnő ifjúsági író új regénye a mohácsi vész utáni magyar történelem 
küzdelmes és viszontagságos korába viszi el az olvasót. A török hódoltság 
Magyarországa jelenik meg előttünk egy hőslelkű magyar ifjú, Szilasy Bálint 
sorsának tükrében. Izgalmas elevenségű, páratlanul érdekes regény, mely a 
magyar ifjúsági irodalom legnagyobb alkotásaira emlékeztet. A cselekvény 
forgatagában Fábián őszinte színekkel festi le a török pusztítást, az ország 
egyenetlenkedését, de közben rámutat azokra a hősi vállalkozásokra is, 
amelyekben Szilasy Bálint résztvesz, és amelyek végül is jobb idők felé vitték 
a megmaradt, annyi szenvedésen átment magyarságot. Építőbb erejű s egyben 
szórakoztatóbb és mozgalmasabb regényt alig adhatnánk az ifjúság kezébes 
Minden sorát átfűti a magyar föld és a magyarság aggódó szeretete és a neme, 
nevelői szándék. De nem száraz tanítást ad, hanem kristálytiszta szellemű 
irodalmat, ragyogó stílussal, színes leírásokkal és elevenen megrajzolt jelle
mekkel. Ez a könyv nemcsak Fábián Gyula eddigi munkásságának legnagyobb 
alkotása, hanem a magyar ifjúsági irodalomnak is egyik legkomolyabb és leg
jelentősebb értéke, mely méltóan sorakozik a Könyvbarátok Kis Könyvei 
remek kötetei mellé. K.

25 ágyas új villával kibővített bojjlári üdülőnk várja tanártársainkat 
és családjukat augusztusi fürdőidényére. A 100 pengős nyaralási segélyre is 
lehet még jelentkezni dr. Molnár Pál gondnoknál, Balatonboglár ORTE üdülő 
címén.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő protestáns szellemű középiskolai tan
könyvek sorozatában az 1940—41. tanévre a következő tankönyvek jelen
nek meg :

1. Jékely—Vajthó: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok és 
leánygimnáziumok VI. osztálya számára.

2. Jánossy—Varga: Világtörténet a középiskolák VI. osztálya számára.
3. Kun—Törös : Szemelvények Vergilius Aeneiséből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
4. Kun—Törös: Szemelvények Cicero műveiből a gimnáziumok és

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim

náziumok VI. oszt. számára.
6. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok

I—II—III. oszt. számára.
7. Dr. Szondy György: Természetrajz a gimnáziumok és leánygimná

ziumok I—-II. oszt. számára.
8. Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumo^A toáQ^gimnáziumok 

V. és VI. oszt. számára.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR EK .
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Debrecen sz. kir. város és a  Tiszántúli rcf. egyházkerület könyvnyom da-vállalata 1940—1860
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A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Réti Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M E Q JE L pN IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ F IZE TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE 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 
(Budapest, IV ., 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 fenntartó* 
testületi járulékok azonban eqqenesl a tanáreqqesüleli pénztárakba 
irányítandök.

AZ E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a Nevelési 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 PRO TESTÁN S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.

Űj tankönyvek. Felhívjuk az igen tisztelt tagok figyelmét az 
Országos Református Tanáregyesület, az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület és a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli refor
mátus egyházkerület könyvnyomda-vállalatának közös kiadásában 
megjelenő új középiskolai tankönyvekre, melyek a hirek között fel 
vannak sorolva.
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~ 1 \ Kitűnőek Iskolája.
A csúcsteljesítmények felé való törekvés és hajsza most már 

nemcsak a sportban lett kizárólagos cél, hanem a technika területén 
is, a szellemi életben is. Nagy méretekben, országok, kontinensek 

I között folyik az ádáz verseny. Testületek, intézmények vezetői,
I kormányférfiak keresik, kerestetik a módot, eszközöket és fogásokat,
■  hogyan lehetne az ember testi és szellemi erejét a legutolsó rezdülé- 
I sig, a legteljesebb mértékben kihasználni és felhasználni, majdnem 
I azt mondhatnék : a kutat az utolsó cseppig kimeríteni.
■  Odáig jutott a világ, hogy még a fogyatékos képességű ember-
■  példányokat is mikroszkóp alá veszik, és kiszorítják belőlük, ami 
|  csak található bennük. Ha másnak nem, hát jó lesz az ilyen ember

1
 pótanyagnak. Annál nagyobb buzgalommal és különböző próba

tételekkel folyik a tehetségek felkutatása és töméntelen tudással 
való kibélelése. Egyes országokban külön intézmények lázas igye
kezettel méricskélik az ifjak koponyáját, osztályozzák az agvvelőt,

■  megállapítják a szellemi és lelki kapacitást, azután külön iskolák- 
I ban préselik a kiválasztottakba a számukra kiutalványozott tudás- 
I mennyiséget.
E Nyilván ez a külföldi példa, meg a csúcsteljesítményekért folyó

kontinensközi fullasztó verseny indította el azt a mozgalmat, mely a 
Kitűnőek Iskoláját akarja létrehozni. Különösen Zilahy Lajos fej
tegette ilyen csúcsintézménynek, vagy mondjuk, elitiskolának a 
szükségét cikkekben és előadásokban. A sajtóban, hozzászólások
ban és a nagyközönség körében azonban nem fogadták a javaslatot 
általános tetszéssel, sőt erős bírálat alá vették Zilahyék eszméjét.

Elméleti oldalról tekintve a dolgot igen hangzatos és sokatígérő 
lenne a Kitűnőek Iskolája, azonban Teleki Pál miniszterelnök sza
vaival élve nem „kitűnő“ , hanem arravaló emberek kellenek. Efféle, 
a Kitűnőek Iskolájához hasonló intézményeink vannak már, d e /  
kevésbbé az arravaló, mint inkább széles elméleti alapon álló, solr^ 
tudással teletömött, ennek megfelelően nagyigényű emberek kerük?  ̂
nek ki belőlük, akik még vidéki nagyvárosainkat is, mint Szegei^ I 
Debrecen, Győr stb. csak büntető állomásnak tekintik. Szájbarágóst*/, 
tudományukkal, ki nem próbált elvekkel türelmetlenül rostálják aziSo 
idősebbek szakmabeli tapasztaltságát. ^ |

Alig hihető, amint azt Halasi Nagy József 
az „Hj Magyarság“ 1940 március 5-i vezető ci ík ty fe fe j^ ^ J^ g frö n
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az ilyen elitintézményben nevelkedett ifjú tele ne szívná magát a 
felsőbbrendűség tudatával és gőgjével, hiszen az iskolának puszta 
címe is erre indítaná, pedig hát az iskola célja és feladata egészen 
más volna.

A Kitűnőek Iskolájának papíron való megoldása kétségkívül 
alig mutatna hibákat. Elképzelhető a legeszményibb szervezet és 
tanterv ; igen tudós tanári testület is beállítható.

Mégis feltesszük a következő kérdéseket:
1. Mi módon történjék és kik végezzék a kiszemelést?
2. Milyen fokú és irányú legyen az iskola?
3. Mikor történjék a kiválasztás?
4. Honnan legyen a válogatás?
5. Milyen biztosíték volna arra nézve, hogy nem melegházi 

kitenyésztést fog végezni a Kitűnőek Iskolája?
Ezekre a kérdésekre azok tartoznak válaszolni, akik hívei a 

Kitűnőek Iskolájának.
Mi a dialektika szabályait félretéve előrebocsátjuk a refutációt.
A Kitűnőek Iskolája jellegénél és intézetközi kiváltságos hely

zeténél fogva olyan életelőnyöket juttatna végzett növendékeinek, 
hogy az oda való bejutásért érdemes lenne halálos küzdelmet vívni 
a pályázóknak és hozzátartozóiknak. Élőpélda a középiskola szelek
ciójának a kísérlete, melyben az iskola pervesztes lett. A társadalom 
nyomásával, az érdekeltek minden követ megmozgató közelharcá
val szemben a tanári testületek vagy elfáradnak, vagy megtorpan
nak. Csak a bírói függetlenséggel azonos mentelmi jog védelme alatt 
lehetne a Kitűnőek Iskolájába a kiszemelést megejteni. Ez pedig 
kivihetetlen feltétel. Persze nemcsak ott lenne a baj, hogy a sok 
kiváló pályázónak akár a fele is kinnrekedne, hanem a bejutottak 
érdemessége körül fordulnának elő nagy hibák.

Milyen irányú és fokú legyen a Kitűnőek Intézete?
Középiskola?
Szakirányú iskola?
Alig képzelhető másnak, mint általános irányúnak, tehát közép

iskolának, ahonnan a „kitűnőek“ mennének az egyetemekre, hogy 
„kiváló vezetők“ legyenek.

Avagy nevelőintézet legyen, ahol együtt laknak a jelöltek és 
szemináriumszerűen mód adatik kinek-kinek tanulmányait kiváló 
tanulmányi vezetők irányításával végezni, mintegy a szakiskola, 
vagy egyetem munkáját egyidőben kiegészíteni, az eredményt fo
kozni?

Ezt a kérdést is, meg a következő (3—5.) hármat is egybefog
laljuk, és összegezve fejtjük ki álláspontunkat a Kitűnőek Iskolá
jának inkább jelszavas, divatos, semmint átgondolt eszméjére nézve..

Először is kezdjük azzal az őszinte és nyílt kijelentéssel, hogy a 
nemzettest szellemi és biológiai életében hosszú évek óta (már a 
világháború előtti korban is) lassú felfrissülés van folyamatban. Ez a 
felfrissülés múlhatatlanul szükséges, mint az időnként túlfínomuló,
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•elernyedő műköltészetnek szüksége van a népköltészet ízére, ere
jére, keresetlenségére, vagy az onnan érkező tehetség új hangjára, 
eredetiségére. Bár a népi osztály feltörekvésében itt-ott — nem 
tagadjuk — ascendizműs, úrhatnámság is kimutatható, mégis a már 
folyamatban lévő részleges őrségváltást sok tekintetben a nemzet 
további létérdeke miatt sem megakasztani, sem hamis útra terelni 
nem szabad.

Tehát sem a mai idők szellemének, sem az imént mondottak
nak, sem az alább kibontandó okok miatt a gyakorlati életnek nem 
felel meg olyan iskola, mely fényes külső kereteivel, a címben is ki
fejezésre jutó levegőjével, zártkörű rendjével, a csillagok felé való 
beállítottságával, űbermencsi hitével válaszfalakat emel kifelé, a 
közösség felé. Elismerjük, hogy az alapszabályok hangoztatnák a 
társadalmi egyenlőséget, meg a szociális érzést, az előadásokban, a 
tankönyvekben is történnék erre hivatkozás, csak éppen a valóság 
mutatna más képet. Miért kellene annyi derék ifjúnak szellemét és 
lelkét a felsőbbrendű ember terméketlen, tragikus hitével eltorzí
tani, és tömérdek összeütközést, bajt okozni a hétköznapok prózá
jában?

Az a baj, hogy a problémákkal nem nézünk egyenesen és nyíltan 
szembe. Nem titkoljuk el azt a félelmünket sem, hogy egyes társa
dalmi osztályok súlya és befolyása már a felvételnél is a hegyen lévők 
helyzeti előnyénél fogva irányítólag hatna. Ez az élet természetes 
folyamata : az erősebbnek mindig több lehetősége van. Ne szaporít
suk a kísértések és lehetőségek alkalmát.

Ha idáig jutottunk, kijelentjük azt is, hogy a nemzet vérkerin
gésében a felfrissülés folyamatát és szükségességét észrevették már 
nemcsak a társadalomtudósok, de észrevették azt már felelős lár- 
sadalompolitikusaink is. Számtalan olyan új ösztöndíjat alapítot
tak, mely a történelmi osztályok fiai mellett más rétegek gyerme
keinek, a nép tehetséges fiainak, a parasztosztály egészséges hajtá
sainak nyit utat fölfelé. Mi szükség volna tehát korszerűtlen intéz
ményre, mely sem szellemével, sem szerkezetével nem felelne meg az 
új időknek?

E helyett sokkal célravezetőbb, ha sem a kiválogatás korhatá
rát, sem annak területét, sem ilyen, vagy olyan különleges irányát, 
célpontját meg nem kötjük, pontokba, paragrafusokba nem foglal
juk, sem pedig a középiskolai műveltség megszerzésének általános 
célfeladatába, mint előkészítő stúdiumba, fel nem oldjuk, egyszóval 
eleve — sokszor igen korán, máskor meg későn — személyhez nem 
kötjük a kitűnőek nevelését.

Sem vezetők, sem közemberek nevelésére a Kitűnőek Iskolája 
nem alkalmas, és pedig azért, mert — amint fentebb már célzást 
teltünk rá a tudósok, a beavatottak, az Isten kegyelméből elhiva
tottak, az önhittek, a fölényeskedők kasztja kerülne onnan ki, amely 
„rend“-nek tagjai sokkai magasabban hinnék magukat, semhogy a 
jó vezetés alaptörvényét megismernék és elismernék : a munka-

í*
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közösséget és a munkatársi viszonyt vezető és alárendelt köpött. Persze, 
lehet könyvekből is tanítani a jó vezetés elveit, de a tapasztalás 
mégis megveszi majd a maga keserű adósságait, mit sem törődve a 
tudós könyvekkel.

No, alkalmazkodni, mint beosztottak, még kevésbbé tudnának 
majd az elitiskolában nevelt titánok.

Lesznek, akik azt mondják, meg kell próbálni. Fölösleges. Néz
zenek körül és látni fognak példákat.

A polgári nevelésben forgassuk-e vissza az idő kerekét, amikor 
már a katonai nevelésben is fel-felcsillannak új szempontok : köze
lebb hozni a parancsnokot és a közkatonát?

Ebben az elitintézményben minden bizonnyal nagyobb lenne 
a sok bába révén a tudományos eredmény, de elveszne a közösség 
tudata, ami keveset odavitt a jelölt, az is elhomályosulna. Meg kell 
keresni hát azt a nevelési formát, ahol mind a két szempont érvénye
sül, azért semmiféle intézménybe oltott megoldást a magunk részéről 
jónak, célravezetőnek nem tartunk. A világ olyan irányban halad, 
hogy vezetőnek és vezetettnek ugyanazt a közös iskolát kell végig
járnia. A vezetőnek nem felülről kell látnia a dolgokat és a beosztott, 
az alárendelt munkáját, hanem bele kell abba neki is kóstolnia teljes 
egészében.

Aki saját testén nem törölgette a fárasztó munka izzadságát, aki 
nem ismerte meg a felelősséges munka izgalmát és gyötrelmét, aki 
meg nem tanulta a bábáskodás nélkül való karcos kötelességet, az 
nem lesz jó vezető soha, mégha csillagokat ver is a tudománya.

Ez a dolgok ,,sine qua non“-ja.
Erre pedig nem kiválasztani kell az embereket, hanem kiválasz

tódnak azok maguk is, csak adjuk meg arra az alkalmat és lehető
séget.

A tehetség, a képesség, az arravalóság majd jelentkezik maga, 
kinél előbb, kinél utóbb. Nem lehet a kiválasztást sem határidőhöz, 
sem górcsövi vizsgálathoz kötni. Éppen ezért legyen kötelessége min
den iskolának, minden tanítónak, minden tanárnak, hogy tanít
ványait figyelje, akiben aztán valamilyen hasznos és jó irányban 
hajlam mutatkozik, tartsa szemmel, buzdítsa az illetőt, végül karolja 
fel az ügyet az iskola a maga szavának teljes súlyával és hitelével.

Nemcsak jó vezetőkre van szükség, de jó közemberekre is, akik 
legyenek bár orvosok, adókivetők, vagy gépészek.

Ne az legyen tehát a törekvés, hogy az ország tanulói közül ki
válogassunk párszázat, és mondjuk ki rájuk a felsőbbrendűséget, és 
jegyezzük el őket jó előre kitűnő állásokkal, méltóságokkal, hanem 
kit-kit tereljünk arrafelé, ahol tehetségének és képességének tér 
nyílik, az arravalóságot puhatoljuk ki, és segítsük érvényesülni az 
illetőt, amihez sokszor nem elég a puszta biztatás, hanem anyagi 
segítség is szükséges.

Az anyagi eszközöket kell megszervezni! Előteremteni.
A szellemi, szakmabeli, fokozati, erkölcsi beérkezés pedig szabad
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versenyben dűljön el, nem pedig zárt üvegházban. A drága palotát 
és iskolafenntartási költséget darabolják szét, oldják fel megfelelő 
ösztöndíjakra. Nem baj, ha nem is lesz gondtalan az ösztöndíjra érde
mes és arra anyagilag rászoruló versenyzőnek az élete, a küzdés 
sohasem árt, és a tudományosságnak se lesz kárára, sőt a jellem 
alakulására sem hátrányos, de — itt sietek megerősíteni Kiss Árpád
unk Szemlénk 1940 júl. számában írt véleményét — ne legyen a sze
génysorsú tanulónak odadobott alamizsna az ösztöndíj, sem könyör- 
adomány, mert aki szociális tehernek érezte magát fiatal éveiben, 
abból nem lesz se jó vezető, se jó közmunkás. A Kitűnőek Iskolája 
hívei részére pedig megtoldom azzal, hogy a falu barázdájából fényes 
palotába telepített ifjú szívesen elfelejti kicsi szülőházát.

Mindent összegezve a Kitűnőek Iskolájának egzotikus palotája 
helyett minden tehetséges tanulót hagyjunk meg a maga iskolá
jában (van ott is nevelés!), vagy az egyetem padjai között (van ott 
tudomány elégi), de figyelve, követve lépéseit, kibontakozását, és 
anyagilag támogatva azokat, akik szegénységük miatt különben 
elhullanának a versenyben. Ez a számontartás és irányítás legyen 
szoros és súlyos kötelessége minden rendű és rangú iskolának, mert 
nemcsak jeles közigazgatási emberek képzésére van szükség, hanem 
a zsidó törvények folytán elhagyott, és még gazdátlanná váló helyek 
benépesítésére is.

Tehát ösztöndíj és anyagi juttatás ott és azoknak, akiket az 
iskola arra a magyar jövő és gazdasági élet szempontjából érdemes
nek tart.

Hiszen itt is felmerülhet a kétség, hogy az ösztöndíj elnyeréséért 
folytatott küzdelemben és versenyben is alulmaradhat a gyengébb 
fél. Egy kisebb-nagyobb ösztöndíjért folytatott harc azonban soha
sem lesz olyan elkeseredett, mint a Kitűnőek palotájába való beköl
tözésért. Nem. És azután ottmarad még a szabad verseny, amelyben 
az iramot egyformán tartani kell, míg ellenben aki egyszer betele
pült a Kitűnőek székházába, azt onnan nehéz lesz kilakoltatni, leg
feljebb akkor megy könnyebben, ha a „kitűnő“ lakónak a gyökerei 
vékonyan ágaznak szét az összeköttetések talajába.

Tehát: palota helyett ösztöndíj ; melegházi tenyészet helyett 
szabadverseny az egész tanulmányi idő a la tt ; fényes ebédlő helyett 
életismeretszerzés ; elkülönülés helyett a közösség tudata; elpuhító 
nevelés helyett életharc; fölényes tehetség helyett arravalóság; 
hivalkodás helyett felelősségérzet ; tanulmányi kéj utazások helyett 
személyes munkavállalás és tapasztalatszerzés a tanulmányozott 
helyen ; szellemi prepotencia helyett hűséges szolgálat országunk 
bármely helyén és vidékén ; végül pedig a jól és eredményesen vég
zett munka, érdemes szolgálat után járó elismerés türelmes bevárása.

Aki az utóbbiakat vállalni nem tudja, nem akarja, nagy tudo
mánya mellett sem való az sem vezetőnek, sem utolsó közembernek.

A Kitűnőek Iskolája helyett meredekebb utat tartunk jónak ; 
evesebb dísszel, de mélyebb élettartalommal.
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Annyi sokezren tódulnak a közhivatali pályákra, hogy azokból 
évenként 50—100 elsőrangú tanulót kiválogatni a közigazgatás szá
mára, mint leendő ,,vezető“-t, nem nagy kérdés ; ezért csodapalotát 
építeni felesleges fényűzés volna.

Meg aztán ebben a kérdésben is azt mondjuk, hogy ne apriori 
jelöljük ki már a középiskolában a leendő ,,vezetők“-et, mert a 
gyakorlati élet majd bölcsebb tanácsot ad, ha elérkezik az ideje. 
A középiskolának ne legyen több és nagyobb feladata, mint becsü
letes jellemek, kötelességteljesítő egyének megnevelése a kiszabott 
és jól elvégzett stúdiumok között.

Megint más kérdés azonban, hogy mit kellene a Kitűnőek 
Iskolája helyett építenünk, ha van pénzünk.

A magyar nemzetgazdasági életben már egy év óta nagy vál
tozás van folyamatban, mely egyre mélyebb és szélesebb átalaku
lásokat fog még mutatni. Ide forduljon a nagyobb figyelmünk, mert 
új utakra kell lépnünk, a magyar ifjú számára új lehetőségek nyílnak.

A magyar kormány elhatározta, hogy textiliskolát létesít. Igen. 
Ez is ilyenféle iskolák kellenek. Eddig Csehországba, Brünnbe men
tek „azok“ , akik textilfőiskolát akartak végezni, a magyar fiú meg, 
ha máshova nem, hát a községházához Írnoknak törekedett bejutni.

A magyar nemzetgazdaságból, a magyar iparforgalomból tá
vozni fog az az elem, mely eddig irányította Magyarország gazda
sági, tehát nagyon fontos ügyeit, s ennek révén a javak szerzésében 
és birtoklásában is előnyös helyzetben volt. Ezeknek a helyét kell 
majd betölteni arravaló magyar emberekkel, mert ellenkező esetben 
import útján leszünk kénytelenek a mutatkozó hiányokat pótolni.

Zilahy Lajosék eszmei törekvéseivel szemben őszintén kimond
juk, hogy magyar szövőmesterekre, kereskedelmi szakemberekre, 
utazókra, nagy- és kiskereskedőkre, banktehetségekre, magyar 
vezérigazgatókra, meg üzemvezetőkre stb. stb. van most legsürgő
sebben szükségünk, még a Kitűnőek Iskolájánál is sürgősebben, 
mert ha ezt a kérdést idejében meg nem oldjuk, megoldja majd maga 
az élet, de abból a magyarság nem sok hasznot húz.

A mai, sok esetben strómanrendszer előbb-utóbb megszűnik, 
amikor majd magyar szakemberek kellenek minden helyre.

Erre az új honfoglalásra kell ifjúságunkat tudással és szakér
telemmel felruházni, és lelkében ezekre az életpályákra kell vágyat 
indítani, mert, hála Istennek, bőven jut még ifjúinkból azután is 
kitűnő alispánnak is, tudós egyetemi tanárnak is, sőt őserejű magyar 
írónak is.

Nem „szelekció“ kell hát az iskolákban, hanem az arravalóság 
kipuhatolása a tanulóknál egyénenként, és odavezetni őket, ahol 
legtöbbet használhatnak maguknak is, a köznek is.

A Kitűnőek Iskolája helyett pedig gyakorlati iskolák kellenek, 
mert elméletből úgyis van már elég.

Sopron. ' ' Csanády Sándor..
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Módszertani megjegyzések a gimnáziumi 
IV. osztályos fogalmazási gyorsírás tanításához.

Az új tanterv értelmében a fogalmazási gyorsírást, mint kötelező 
rendkívüli tárgyat tanítjuk a gimnázium IV. osztályában. A tanítás 
célja, mint ahogyan azt a Tanterv és az Utasítások megjelölik, az 
egységes magyar gyorsírás alapismereteinek elsajátítása, folyamatos 
szép írással való begyakorlása és alkalmazásának megkedveltetése. 
Általában hangsúlyozott törekvés a gyorsírási alapismeretek szilárd 
megalapozása, az írás szépsége és szabatossága. Mindezekből pedig 
következik, hogy a tanulónak nemcsak a maga dolgozatát (szteno- 
grammját) kell könnyen és biztosan elolvasnia, hanem a másokét is. 
A Tantervben megadott írássebesség percenként 60 szótag. Hat 
írásbeli dolgozatot kíván meg a Tanterv.

A fogalmazási gyorsírás tanításának célkitűzésénél a Tanterv 
az év végén kívánja meg az ötperces, lehetőleg 60 szótagos sebességű 
diktátumok szabatos, olvasható leírását és közönséges folyó írásba 
való áttételét. Az Utasítások azonban nem írják pontosan körül, 
hogy ezt a 60 szótagos maximálisan elérendő sebességet hogyan kell 
értelmezni. Köztudomású az is, hogy az elért szótagsebesség egy
magában még nem jelzi a gyorsíró teljesítményét. Feltétlenül meg 
kell adni a teljesített munka időtartamát, az áttétel sebességét, 
az áttételben talált hibák mennyiségét, de ezenkívül még az olvas
hatóságra is tekintettel kell lenni. A fogalmazási gyorsírás tanításában, 
mint igen méltányos elfogadhatósági mérték ajánlható a következő ; 
percenkint 60 szótag sebességű 5 perces diktátum 45 perces áttételi 
idő mellett 100 szótagonként 5 eltérésig még elfogadható. Termé
szetesen ebben a helyesírási hibák is bentfoglaltatnak. (Az áttételi 
sebesség percenként kb. 7 szótag.)

Különös figyelmet érdemel az Utasítások azon része, hogy a 
gyorsírás szoros kapcsolatban van a gimnázium egyéb tantárgyaival. 
Erre a gyorsírást tanító tanárnak igen nagy súlyt kell helyezni, a 
y orsírási rövidítések tanításának kapcsán különösen ki kell dom

borítani a magyar nyelv törvényszerűségeit és a magyar stílus sajá
tosságait. Ez minden órán megvalósítható. A közönséges írás és a 
gyorsírás írásmódja közötti eltérések pedig igen jól felhasználhatók 
a magyar helyesírási készség fejlesztésére, bár ebben a tekintetben 
a szakemberek véleményei eltérők. A tanár hívja fel a tanulók 
figyelmét a gyorsírásban és a közönséges írásban használt helyesírás 
eltéréseire, nehogy a magyar helyesírásnak ártsunk. A sztenogrammok 
átnézésénél is jól ellenőrizhető és fejleszthető a tanulók helyesírási 
készsége. A hangzóilleszkedés törvénye tapasztalásom szerint igen 
eredményesen tanítható (tói, tői, ból, bői, hat, hét, nak, nek stb.). 
A már fentebb említett koncentrációt szintén jól megvalósíthatjuk.
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Mikor a tanulók az o, ö hangzó kezdeti nehézségein túlestek, már 
olvastathatunk és diktálhatunk kisebb összefüggő szöveget. Igazán 
lelkesítő az az öröm, mely a tanulók arcán kisugárzik, mikor a külön
böző irodalmi, történelmi, földrajzi vagy természettudományi isme
reteket nyújtó kis szövegeket írják. Legjobban tetszik nekik a rövid 
kis anekdota.

A gyorsírási órákat általában két nagy csoportra lehet osztani: 
Elméleti órák és gyakorlati órák. Az elméleti óra ismert módszertani 
beosztása a következő : 1. Adminisztratív teendők. 2. Házi feladatok 
beszedése és kiosztása, vagy helyette a házi feladatok gyors átnézése. 
3. Feleltetés. 4. Űj anyag közlése. 5. Az írássebesség gyakorlása.
6. Az olvasás gyakorlása. 7. A házi feladat kijelölése. A gyakorlati 
óra módszertani beosztása az a lább i: Az 1., 2., 3. megegyezik az 
elméleti óráéval. 4. Az új anyag közlése helyett itt bizonyos szótag
szám sebességű összefüggő diktátumot adunk. A diktátumot az 
egész osztály a füzetbe írja. 5. Olvasás gyakorlása. 6. Házi áttételes 
diktátum. 7. Rövidítések diktálása.

Fenti módszertani beosztás alapján kérdés, hogyan valósíthatjuk 
ezt meg mind egy 50 perces óra keretében? Bizony, mindezeket jól 
és pontosan elvégezni 50 perc alatt nem tudjuk, tehát bizonyos meg
alkuvással kell élni.

Elméleti óra. 1. Adminisztratív teendőkre 5 percet számítunk.
2. A házi feladatok beszedése és kiosztása ismét 5 percet vesz igénybe. 
Gyakori módszeres eljárás : a tanulóknak két füzetjük van, s felváltva 
írnak bele, míg a tanár az egyiket otthon javítja, a tanulók a másikba 
írnak és megfordítva. Ez jó és tökéletes módszer a házi feladatok 
ellenőrzésére kislétszámú osztályban (20—25 tanuló), s aránylag 
nem túlságosan sok munkát ró a szaktanárra, különösen akkor, ha 
csak az óra végén íratott diktátumot javítja ki teljes pontossággal, 
míg a házi feladat többi részét csak láttamozza. Nagylétszámú osztály
nál (50—60 tanuló) ez aránytalanul nagy terhet ró a tanárra. Ilyenkor 
alkalmazható az általam követett, j ól bevált, bár nem olyan tökéletes 
ellenőrző eljárás. Padról-padra járok, gyorsan megnézem, hogy 
megvan-e mindenkinek a kívánt lapszámú házi feladata, majd két- 
három tanuló házi feladatát részletesen is átnézem, kijavítom, a 
hibákat megjegyzem. Ilyen módon hamar tájékozódom, hogy mik 
a tipikus hibák, amelyekre a feleltetés kapcsán részletesen ki fogok 
térni. 3. Feleltetés. Erre legfeljebb 10 percet lehet számítani. Ez 
bizony nagyon kevés idő, csak néhány tanulót tudunk a táblánál 
megszólítani. A legfontosabbnak tartom a legjellegzetesebb szó
képeknek a táblára való feliratását és helyes begyakorlását. 4. Az új 
anyag közlésére legalább 20 percet kell fordítani, de ez sem túl
ságosan sok. Igen jó tempóval kell dolgozni, de viszont így könnyen 
megtörténik, hogy a gyengébb tanulók egy-egy új fejezet anyagát 
nem tudják teljesen megérteni. 5. Az írássebesség gyakorlására ismét 
csak 5 percet lehet számítani, ide számítom az állandó rövidítések 
begyakorlását is. 6., 7. A gyakorlat olvasására, a házi feladat kijelölé
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sere, házi áttételes diktátumra együtt csak 5 perc jut. Ez utóbbi adja 
az egész óra harmadik nagy módszeres egységét: az összefoglalást.

Gyakorlati óra. 1., 2., 3. úgy mint az elméleti órán, összesen 
20 perc. 4. Összefüggő meghatározott szótagszám sebességű szöveg 
diktálása : 20 perc. 5. Olvasás és gyakorlás : 5 perc. 6., 7. Rövidítések 
diktálása, házi áttételes diktátum : 5 perc.

Fenti beosztásoktól természetesen alkalomadtán el lehet térni, 
ha a pedagógiai követelmények úgy kívánják. Kezdeti időszakban, 
amikor hosszabb összefüggő szöveget még nem tudunk diktálni, 
az elméleti és gyakorlati órák között nem túlságosan sok különbség 
van. Ilyenkor a tanult jelölési szabályokat idegen szövegen gyakorol
tatjuk be, a rövidítések és továbbképzések gyakorlása szintén itt 
történhetik. Az u, ü jelölése után mérsékelt sebességű (30—40 szótag 
percenként) összefüggő szövegű diktátum már adható.

Az új anyag közlésekor a jelölési módok tanításánál természe
tesen alkalmazkodunk az Utasításokhoz. A betűket egyenként és 
kapcsolva írja a tanár a táblára, majd ezután az egyes szóképeket. 
A tanulók a tanár utasításai alapján egyszerre írják a füzetbe a 
táblára írottakat. Egy-egy szópéldát néha jó többször is felírni a 
táblára. A szóképek írásának és olvasásának begyakorlására ajánlható 
a következő : A tanár a táblára felírja a szóképet, a kézmozgást, a 
jelek irányát, az írás ütemét megfigyelik a tanulók. A tanár a szópélda 
felírását megmagyarázza. A tanulók ezután a kívánt szópéldából 
egy egész sort írnak folyamatosan, tömören. A tanár a padok között 
járva, egyenként ellenőrzi a tanulókat s rámutat a hibákra, sőt ha 
kell, a szóképet a tanuló füzetébe magyarázat mellett helyesen beírja. 
Igen fontos dolog mindig a szemléltetés. Gyakran nem mondjuk meg 
előre, hogy mit akarunk felírni, felírjuk a szóképet, s a tanulók olvassák 
el. Így foglalkoztatjuk a tanulók spekulatív elméjét is. A tanár 
nagyon vigyázzon arra, hogy a szóképek felírása ütemes legyen. 
Ne lassan rajzolva írjunk, hanem szépen, gyorsan, ütemesen 1 
A tanulónak az írássebességet is látni kell, mert hiszen ez is fontos 
a gyorsírásban. Ez utóbbi különösen fontos a torlódásoknál és az 
összetett jeleknél. Az anyag tudatosítása szempontjából több be
mutatott szókép után tartsunk rövid magyarázatot. A szabály le
vonása mindig példák alapján történjék. Előzetes példák nélkül 
szabályokat sohase mondjunk! A jelek és jelölési módok begyakor
lására jól alkalmazhatjuk a hasonlóságokat és különbségeket. Hasonló 
írásmódok egymásmelletti bemutatása igen megkönnyíti a tanulást, 
míg a jellegzetes különbségek egymásmelletti felírása megtanítja a 
tanulót a gyorsírás finom különbségeinek a megbecsülésére (bér, 
bír, bár, bor, bőr stb.). A bemutatott példák mennyiségét az idő 
miatt azonban korlátozni kell. Egy szópélda kb. 1—2 percet vesz 
igénybe s csak 20 percnyi idő van az új anyag közlésére. És mindenek 
előtt fő szempont, hogy a tankönyv anyagát az iskolában legalább 
egyszer át kell venni.

A rövidítések tanításánál kettős cél lebegjen mindig a tanár
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előtt': a tanulónak egyrészt el kell sajátítani az állandó rövidítést, 
másrészt kellő gyakorlatot kell szereznie a rövidítések önálló alkotásá
ban, ez utóbbit az Utasítások is hangsúlyozzák. A fogalmazási gyors
írás rövidítéseinek a tanításánál igen szép eredménnyel alkalmaz
hatjuk a mechanizáló módszert. Itt fel kell hívni a tanuló figyelmét 
arra, hogy nem is annyira gyorsírást, mint rövidírást tanulunk! Nem 
szabad megelégedni csupán ezzel a mechanizáló módszerrel, hanem 
fel kell hívnunk a tanulók figyelmét a fonetikai és grafikai hasonló
ságokra, a rövidítést meg kell érteni, mert legtöbb rövidítés logikus. 
Minden rövidítési módnak megvan a maga oka. A grafikai és fonetikai 
kapcsolat párhuzamos tanítása kitűnő asszociációt biztosít. Közön
séges írással felírhatjuk, hogy milyen hangokat jelöltünk a rövidítésre 
használt szóképben (pl. : o a =  hogyan, üég =  szükség, éü =  nélkül, 
üö =  külön stb.).

Az Utasítás igen helyesen rámutat arra, hogy az állandó rövidí
téseket nem lehet egymagában gyakoroltatni, amíg ezek még be nem 
idegződtek. Ez nem lehet pusztán formális munka. A tanulók tevé
kenysége igen kevés lenne, ha kis vonaldarabkákat húzogatnának 
mechanikusan egymás után. A begyakorlás szócsoportok leírásával 
történik. Több értelmes mondatot diktálunk, melyben a begyakor
lásra szánt rövidítések bent foglaltatnak. Természetesen tekintettel 
vagyunk a továbbképzésekre is. Ezen jó módszertani eljárás keretében 
a tanárnak sok lehetőség kínálkozik. A származtató módszer inkább 
magasabb fokon, az irodai gyorsírás tanításában játszik nagyobb 
szerepet, de esetenként alkalmazhatjuk a fogalmazási gyorsírás 
állandó rövidítéseinek a tanításában is. Sokszor érdekes és hasznos 
az olvastató módszer alkalmazása. Ennek lényege az, hogy a kérdéses 
rövidítést néhány szóval vagy egyszerű mondattal kapcsolatban 
felírjuk a táblára (pl. Öe-szedtem a könyveket). A tanulók mosolyogva 
vágják rá : „összeszedtem a könyveket“ . Ez a módszer igen élénkíti 
a tanítás menetét. A rövidítések képzésében a rávezető módszert 
csak okosabb és tehetségesebb tanulóknál alkalmazhatjuk sikeresen. 
Az ilyen tanulóból nevelhetünk csak jó gyorsírót, aki a rövidítés 
alkotás módjait elméletileg is jól ismeri és tudatosan alkalmazza. 
A közvetlen módszert eredményesen csak a gyorsírás magas fokán, 
a beszédírásban alkalmazhatjuk. Van még több módszer is a rövi
dítések tanítására, de ezek gyakorlatilag kisebb jelentőséggel bírnak. 
Miután a tankönyv gyakorlatai mindig tartalmazzák a megfelelő 
rövidítéseket, e rövidítések begyakorlására jó és eredményes a tan
könyv gyakorlatainak olvastatása is. Bármilyen módszerrel is 
tanítjuk meg a rövidítéseket, a begyakorlásnak mindig igen hálás 
módja a javitó módszer alkalmazása, melynek lényege az, hogy 
összefüggő szöveget diktálunk, majd átjavítjuk a sztenogrammot, 
s ezzel kapcsolatban bemutatjuk az alkalmazható rövidítéseket. Jó 
és gyors módszer, különösen sikeresen alkalmazható a gyakorló órákon.

Az Utasítások szerint a számonkérés főcélja az előző órán tanult 
tananyagnak az ismétlése és begyakorlása, s így a számonkérés is a
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tanítás eszközét szolgálja. Az osztályozás céljaira a gyorsírásból való 
feleltetés egymagában alkalmatlan. A táblánál elhangzott kisebb 
feleleteket szükségtelen osztályozni, csak azoknak a feleletét jó 
bejegyezni, akik nem készültek, akiknél tehát a kellő szorgalom 
nincs meg. Az osztályozás céljaira a tanárnak sokkal alkalmasabb 
és megbízhatóbb eszközök állanak rendelkezésre. A feleltetés általában 
rövidebb diktátumok, szóképek, rövidítések táblára való íratásából 
áll. A feleltetés módjára vonatkozólag az Utasítás részletesen ki
terjed. Itt csak annyit kell kiegészítésül hozzátenni, hogy a szabályok
nak elméleti összefoglalása csak akkor igazán produktív, ha minden 
írással van összekapcsolva. A pusztán szóbeli feleltetés egymagában 
nem üdvös. Ha a rövidítéseket csupán kikérdezgetjük, az óra unalmas 
és száraz lesz. A rövidítéseket csakis mondatokkal kapcsolatban 
kérdezzük ki. Amíg egy tanuló a táblánál felel, az osztály is mindent 
ír, ezáltal a feleltetés munkájába az egész osztály bekapcsolódik, s 
így a javítás munkája is egyszerűbb lesz. A számonkérésnél a javító 
módszert a közvetlen módszerrel együtt alkalmazhatjuk. A felelési 
diktátum anyaga jobb tanulók számára az előző órák anyagából 
összeállított összefüggő szöveg, gyengébb tanulók számára csak 
a házi feladat szövege. Az otthon begyakorlott anyaggal általában 
keveset kell foglalkozni. Ismeretlen szöveg diktálása nagyban felkelti 
a tanulók érdeklődését.

A gyorsírás eredményes tanításának elemi feltétele a diktálás. 
A kötött sebességű diktátumot a Tanterv és az Utasítások is előírják. 
A gyorsírót már az első órától hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy a 
munkát meghatározott idő alatt kell elvégeznie. A gyorsíró számára 
a sebességet mások szabják meg. A diktálással kapcsolatban fontos 
leszögezni, hogy sokat, mennél többet diktáljunk, s ezt már a kezdeti 
nehézségek leküzdése után megtehetjük. A diktálás az egyedüli 
módszer arra, hogy az írássebességet fokozzuk. De súlyos hiba lenne 
az írássebességet erőltetni akkor, amikor a kezdő tanuló a betű
formákon gondolkozik. Az első diktátumokat csak 20—30 szótagos 
sebességgel adjuk, mégpedig először a tankönyv gyakorlatának a 
szövegét diktáljuk, csak ezután adjunk ismeretlen szöveget. A dik
tátum időtartama 2—3, legfeljebb 5 perc. A sebesség fokozásánál 
nagyon óvatosan kell eljárni. A tanuló szinte észrevétlenül érje el a 
tanár által arra az időre kitűzött maximális írássebességet. Rend
szeres és kitartó munkára van szükség tanár és tanuló részéről. 
Az elméleti órák diktátuma rövidebb, a gyakorlati óráké hosszabb. 
A feleltetésnél is diktálunk. Itt azonban nagyon vigyázzunk a szö
vegre, hogy ne legyen nagyon hosszú, kezdőknél legfeljebb 100 szótag, 
gyenge tanulóknál ennél jóval kevesebb. Az ismeretlen szöveget 
természetesen lassabban kell diktálni. A diktátumot, ha az hibás, a 
felelő olvassa el először, hogy saját maga is lássa a hibáit, ha pedig 
az jó, akkor másik tanuló olvassa el. A javítás közben a tanár ne 
sokat szóljon közbe, mert ez a figyelem elvonására vezethet, s a 
tanulókat idegessé teszi. A hibakeresést mindig az egész osztály



248 Dr. Mester István : Megjegyzések a gyorsírás tanításához.

végezze. Mindenki dolgozik, gyorsírás óra alatt egy növendék se 
üljön karbatett kézzel! Egy tanulónak a táblánál való feleltetésére 
elegendő 4—5 perc, de ez már hosszabb felelet, sokszor kevesebb is 
elég. A feleltetésnél arra is kell ügyelnünk, hogy a nehezebb felfogású 
tanulókat többször szólítsuk, mint a tehetségesebbeket és szorgal
masabbakat. A gyakorlati órák magva a hosszabb összefüggő dik
tátum, az ilyen órák a második félévben már mind sűrűbben iktat
hatok be. Kezdőknek, akik még kevés rövidítést tudnak, adjunk 
kisebb irodalmi szöveget, vagy kis adomákat, mert ezek általában 
kevés szakkifejezést tartalmaznak, természetesen ügyelni kell arra, 
hogy a diktálandó szöveg tartalma ne haladja meg a tanuló értelmi 
színvonalát, a tanulónak mindent kell érteni, amit leír. A szövegnek 
magyarosság és stílus szempontjából teljesen kifogástalannak kell 
lennie, ezért a tanárnak minden diktálandó szöveget előbb gondosan 
át kell olvasni. A diktálás tempójára vonatkozólag mindig a tanár 
pedagógiai érzéke az irányadó. A diktálás lehet egyenletes vagy 
szaggatott tempójú, az egyenletest könnyebb ugyan írni, míg a 
szaggatott tempójú diktátumnak több pedagógiai előnye van, ez 
utóbbi különösen osztálytanításnál legalkalmasabb a sebesség foko
zására. A fogalmazási gyorsírás tanításánál a tanítás első felében a 
30—40 szótagos egyenletes sebességű diktálás ajánlatos, majd ezt 
követi a 20—40 szótagos ugyancsak egyenletes sebességű ismeretlen 
szöveg diktálása. A tanítás második felében előbb a tankönyv gyakor
latait diktáljuk le 50—60 szótagos sebességgel, de az ismeretlen 
szöveget csak 40—50 szótagos sebességgel. Az időtartam 1—5 perc. 
A szaggatott diktáló módszert csak a tanév vége felé alkalmazzuk, 
főleg a jobb tanulók szempontjából. A diktátumokat fel is olvastatjuk, 
a tanulók egymás sztenogrammjait kicserélik, s ezáltal más írásának 
olvasásában is gyakorolják magukat. Az írássebesség fokozásánál 
azonban mindenkor szem előtt kell tartani, hogy a nagyobb sebesség 
a szép, tömör, fegyelmezett, szabatos írás rovására ne essék.

Ha a diktátum elég rövid, a gyakorló órákon van elég idő az 
áttételre, a sztenogrammot és az áttételt pontosan kijavítjuk és 
osztályozzuk. Ez nagyban serkenti a tanulók munkakedvét. Hosz- 
szabb diktátum áttételére természetesen csak otthon van elegendő 
idő, de ezek az osztályozás szempontjából nem annyira értékesek. 
A félévi érdemjegyek megállapításánál döntő szerepet játszanak az 
írásbeli dolgozatok, a diktátumok és áttételek minősége, ezeket 
mindig osztályozni kell. A végleges osztályozás legbiztosabo alapja 
a diktátum és áttétel. Ha kétes osztályzat adódik, csak akkor szó
lítsuk ki a tanulót a táblához hosszabb döntő feleletre, vagy akkor, 
ha a diktátumok osztályzata túlnyomórészben elégtelen, a hosszabb 
szóbeli felelet talán még segíthet, s a tanuló munkakedvét felkeltheti.

Az olvasással kapcsolatban fontos szabály, hogy a tanulónak 
mindent el kell tudni olvasni, amit leír. Igen nagy hiba lenne, ha 
csak írna és keveset olvasna. Az olvasás a tanuló saját írásának az 
ellenőrzése is, itt látja meg a tanuló a maga írásának a hibáit, a



Dr. Mexter István : Megjegyzések a gyorsírás tanításához. 249

rendetlenséget, a hanyagságot, a torzulásokat, a helytelen rövidíté
seket stb. A diktátumok felolvastatására ezéit van szükség. A tanuló 
még a hibás olvasásból is tanul, mert rövidesen rájön a mondat értel
méből a hibás szókép helyes olvasására. Az olvasásnál főszempont, 
hogy a tani ló figyelmét a szöveg tartalmára irányítsuk. Igen tanul
ságos az idegen sztenogramm olvastatása, melynek fő előnye az, 
hogy a tanuló csak a kaligrafikusan írt idegen sztenogrammot tudja 
helyesen elolvasni, s ezáltal önmaga is érzi, hogy neki is szépen és 
szabatosan kell írnia, hogy más is elolvashassa írását. A jó szteno
gramm olvastatása a gyengébb tanulókra is ösztönzőleg hat, mert 
itt jól látja a rövidítési lehetőségeket, amelyeket ő maga nem alkal
mazott, látja a társa szép, rendes, szabatos írását. A fogalmazási 
gyorsírás tanításánál a legfontosabb cél, hogy a tanuló Írását bárki 
el tudja olvasni. Nem nélkülözhetjük az olvasókönyvek és szaklapok 
olvastatását sem. Ezek kiváló gonddal, kitűnően szerkesztett folyó
iratok, melyek jó eredménnyel használhatók a gyorsírás tanításában. 
Igen jól beváltak nálunk a Gyorsírástudomány s a Gyorsíró füzetei, 
melyeket a tanulók örömmel vásárolnak, de természetesen más szak
lapok is ajánlhatók.

A sztenogrammok felolvasása egymagában nem elég, hanem 
minél többet kell gyakorolni az áttételes írást. A tanuló itt már tel
jesen önmagára van utalva, itt látszik meg igazán, ki mennyit ér. 
Az írásos áttételnek azonban az a hátránya, hogy sok időt vesz 
igénybe, s így ezek főként a gyakorlati órák anyagát képezhetik. 
Öt perces diktátum áttételére 40 perc áttételi időt szabhatunk meg. 
Az ilyen órát versenyszerűleg is levezethetjük. A legjobb és leg
gyorsabb áttételes diktátumot még az órán jó osztályzattal hono
ráljuk. Egy-egy jó osztályban mindig akad 8—10 tanuló, aki már 
hamarább kész van, s igényt tart a jeles osztályzatra. Ha az áttételi 
időt kevesebbre szabjuk, 30—35 percre, akkor még van idő arra, 
hogy a tanulók egymás füzetét kicserélve, egymás hibáit kijavítsák, 
természetesen a tanár által ellenőrzött hiteles szöveg szerint. A dolgo
zatokat még az órán osztályozhatjuk. Igen hasznos és eredményes és 
azonkívül időkímélő eljárás is. Gyors áttételes rövid diktátumot 
úgyszólván minden órán adhatunk. Egy perces diktátum áttételére 
5 percnyi időt lehet adni, ez még nem nagyon időrabló. Az áttételes 
gyakorlás alkalmával, amint azt az Utasítás is nyomatékosan hang
súlyozza, nagyon vigyázzunk a tanulók helyesírására, szigorúan 
mutassunk rá a helyesírási hibákra, így fejleszthetjük a tanulók helyes
írási készségét, s a magyar szakos kollégáink részéről kevesebb táma
dás éri a gyorsírást.

A házi feladatok problémája sokat vitatott probléma. A gyors
írás gyakorlati tantárgy, és természeténél fogva igen sok gyakorlásra 
van szükség, a begyakorlás nehéz munkáját csupán az órán nem végez
hetjük el, tehát kell házi feladatot adnunk. A tanulónak sokat kell 
gyakorolni, hogy az írása szép, jó, tömör, pontos, gyors, folyamatos 
és szabatos legyen! A házi feladat a begyakorlás egyik legfontosabb
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része. A házi gyakorlás anyagát az iskolában a tankönyv alapján 
feldolgozott új anyag begyakorlása képezi. Ehhez járul a szépírásnak 
és az olvasásnak különböző módszerekkel való gyakorlása. Vigyázni 
kell, hogy a házi feladat kiszabásával túlzásba ne menjünk. A tan
könyv szópéldáinak begyakorlása úgy történik, hogy minden szóból 
íratunk egy sort, később csak egy félsort. A tankönyv gyakorlatát 
többször íratjuk le, először csak másolással, azután összehasonlító 
módszerrel a nyomtatott kulcs segélyével. A másolás elegendő egyszer- 
kétszer, mivel az összehasonlító módszerrel való írás pedagógiailag 
sokkal eredményesebb. A tanuló saját írását szóról-szóra össze
hasonlítja a könyv sztenogrammjával, a hibákat saját maga javítja 
ki, s ezután még egy párszor leírja a gyakorlatot a nyomtatott kulcs
ból. Jól bevált módszer: 2-szer másolni, 1-szer összehasonlítva javítani, 
s 2-szer a nyomtatott kulcsból helyesen leírni. A gyors ellenőrzés 
miatt a tanulónak a házi füzetben feltűnően jeleznie kell, hogy 
hányadszor írta le a gyakorlatot. A tankönyv feladata ismeretlen 
szöveg gyorsírásba való áttételére szolgál, természetes, hogy ezt, a 
hibák megrögződésének elkerülése miatt, csakis egyszer kell gyors
írásba áttenni.

Ha már összefüggő szöveget is tudunk írni, adjunk minden órán 
házi áttételes dolgozatot is. A gyakorlott tanár mindig tudja előre 
a házi feladat terjedelmét, mely a fogalmazási gyorsírás esetében 
rendszerint 5—6 lap, ez még nem veszi a tanulót túlságosan igénybe, 
legfeljebb 30—40 percre. Ha gyakorlati órát tartottunk, kevesebb a 
házi feladat, ilyenkor adjunk szépírási feladatot, mert erre feltétlenül 
szükség van, ugyanis a sebesebb írás miatt önkéntelenül is romolhatik 
a tanuló írása, az írássebességre itt nem tekintünk. Szépírási mintákul 
szolgálhatnak a szaklapok és olvasókönyvek megfelelő fejezetei. 
Házi olvasás gyakorlására ugyancsak az olvasókönyvből vagy szak
lapokból jelölhetünk ki kisebb részleteket. A kezdet nehézségein túl
esett tanulónak minden órán adhatunk házi áttételre 3—5 perces 
diktátumot, amelynek általában könnyűnek kell lennie, mert a 
tanuló írása és áttétele közt nagy időkülönbség van, a fülére, emlé
kezetére nem támaszkodhatik. A nehéz feladat elveszi a tanuló kedvét, 
s a sikertelenség rossz tanácsadó, a tanuló hajlandó csalásra vagy 
lopásra, rabszolgamódon leírja valamelyik jobb tanuló áttételét. 
A jobb tanulók kedvéért később adhatunk kétféle diktátumot. Minden
féle házi feladatot a tanárnak következetesen kell ellenőrizni, ez a 
következetesség fokozott munkára ösztönzi a tanulót, már az első 
órán hozzá kell szoktatni a tanulót, hogy szigorú az ellenőrzés, és 
nem lehet kibújni a kötelességteljesítés alól. A szópéldák ellenőrzése 
könnyű, tudjuk, hogy a házi feladat ezen része mennyit tesz ki, elég 
egyszer átlapozni, s a gyakorlott tanárszem azonnal észreveszi a 
hibákat. A gyakorlat ellenőrzése sem okoz különösebb nehézséget, 
mert a tanuló maga jelöli meg, hogy hányszor írta már le. Még a 
tanuló által használt módszerre is lehet következtetni, mert ha javí
tások vannak, az összehasonlító módszerrel dolgozott, ha javítás
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nincs, s a gyakorlat jó, akkor másolt. Ha javítás nincs, de a gyakorlat 
hibás, akkor a nyomtatott kulcsból dolgozott a tanuló, de az össze
hasonlító módszert nem alkalmazta. A házi feladatok láttamozá- 
sánál a megjegyzéseinket megtesszük. A szépírás ellenőrzése egy 
pillanat.

A házi áttételes feladat kijavítását a tanár ellenőrzése mellett 
a tanulók egymás füzetjeit kicserélve, önmaguk végezhetik el. Az ol
vasás ellenőrzése magyarázatra nem szorul. A házi feladatok ellen
őrzésével kapcsolatban még annyit kell megjegyezni, hogy csak a 
feltűnően gyenge, hanyag tanulót büntessük elégtelen osztályzat 
adásával, ha valami kis jóakaratot látunk, inkább legyünk elnézők, 
a gyorsírás megkedveltetése vezessen bennünket. Ha így járunk el, 
hiszem, hogy még a kevésbbé tehetséges tanulók is fognak valami 
csekélyét produkálni.

Az iskolai dolgozatokra vonatkozólag az Utasítás részletesen 
intézkedik. Itt megjegyezhetjük, hogy a gyorsírási dolgozatokat feles
leges külön füzetbe írni, mint valamilyen más dolgozatot, a házi 
füzetben egészen nyugodtan helyet foglalhatnak. íratásuk időpontját 
egy-egy nagyobb zárt módszeres egység elvégzése szabja meg (pl. o, ő ; 
u, ü után stb.). Az ilyen dolgozatírási óra tulajdonképpen egy át
tételes diktátumú gyakorló óra, különbség csak az, hogy minden 
tanuló sztenogrammját és áttételét legnagyobb gondossággal át kell 
néznünk, a hibákat ki kell javítanunk, s az Utasítások szellemében 
osztályoznunk kell, a dolgozatokat aláírásunkkal kell ellátni. Az 
osztályzatokat a noteszünkbe is be kell vezetni, mert jó támpontot 
szolgáltatnak majd az osztályozásokhoz. Az ilyen dolgozatírásnál 
minden olyan mozzanat feltétlenül kerülendő, mely a tanulót idegessé 
tenné s munkakifejtésében gátolná, éppen ezért mellőzendő a külön 
benti iskolai füzet. A tanuló ne is tudja előre, mikor lesz a dolgozat- 
írás. Bár a dolgozatok igen jó támaszpontok az osztályozásra, de 
mégsem lehetnek döntők. A feleletek és a dolgozatok egybehangzó- 
sága, az egészévi kitartó, becsületes, szorgalmas munka lehet csak 
alapja a végső osztályozásnak. A dolgozatírás célja a haladás ellen
őrzése is. A tanárnak nemcsak a tanuló munkáját, hanem saját mun
káját is ellenőriznie kell. A dolgozatok elbírálásánál két dolgot kell 
néznünk, a sztenogrammot és az áttételt, pedagógiai szempontból az 
előző fontosabb, különösképpen érvényes ez a fogalmazási gyorsírás 
esetében, mert jó áttétel még esetleg gyenge sztenogramm mellett 
is lehetséges. Az elbírálásra 100 szótagnyi szöveg elegendő. 50-es 
létszámú osztály dolgozatainak átnézése alig egy órát vesz igénybe. 
A sztenogrammokban ne csak a tárgyi hibákat jelöljük meg, hanem 
a torzulásokat is. Az osztályzatot a hibák száma dönti el. 4 hiba jeles, 
8 hiba jó, 12 hiba elégséges (1. Utasítások), 12 hibán túl a dolgozat 
nem fogadható el. Az áttétel bírálata szigorúbb : 2 hiba jeles, 4 hiba jó, 
6 hiba elégséges. Az áttételes dolgozatok pontos kijavítása nagyon 
sok időbe kerül. 50-es létszám mellett 5—6 óra, ez bizony nagy meg
terhelés a tanár számára. Ha a tanulókat is belevonjuk a javítás
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munkájába, a javítás kevesebb időbe kerül, s ennek is megvan a maga 
pedagógiai haszna.

A tananyagot körülbelül 50 órán el lehet végezni. A tananyag 
módszeres beosztása miatt itt igazán szükség van az óravázlatokra, 
mert az időt a gyorsírás órán rendkívül meg kell becsülni. Mi a Radnai- 
könyvet vezettük be. 15 óra alatt szépen el lehet jutni az o, ö hang
zóig, a 25-ik órán már az u, ü-nél tartunk. Ezek után már több 
gyakorló órát iktathatunk be. A 35-ik órán már az ai, ei-t tanítjuk, 
a 40-ik órán következnek az összetett mássalhangzós jelek, a 45-ik 
órán a háromsoros nagyítás. Az 50-ik órán a kettős magánhangzókkal 
és külön jelekkel fejezzük be az új anyag tanítását. Az egyes órák 
időbeosztásáról már szólottunk.

Igen érdekes probléma a gyorsírási ismétlés. Az olyan gyakorlati 
tárgynál, mint a gyorsírás, az összefoglaló rendszeres ismétlésnek 
sokkal kisebb jelentősége van, mint az elméleti tantárgyaknál. A fogal
mazási gyorsírásban ugyanis folyton ismételünk és a továbbhaladás 
elemi feltétele az előzmények biztos tudása. Időközben, egy-egy 
nagyobb módszeres egység elvégzése után, feltétlen tartanunk kell 
alkalmi ismétléseket, de emellett rendszeres ismétlésre is van azért 
szükség. A jelölések között vannak ritkábban előforduló jelek, sza
bályok, állandó rövidítések, amelyeket a tanuló könnyen elfelejt 
(zs, ty, magánhangzótorlódás, némajel, összetett mássalhangzós 
jelek stb.). A rendszeres ismétléskor a tanuló előtt sokkal világosabban 
jelentkeznek a jelölési módok, a szabályok. Az állandó rövidítéseket 
pedig minden órán ismételni és gyakorolni kell. Az ismétlés keretében 
a sebességnövelés is jól megvalósítható, ismeretlen szöveg diktálása 
pedig mindig új és érdekes a tanuló számára. A fogalmazási gyors
írással elért eddigi eredmény nálunk kb. 100—110 szótag percenként, 
de erre természetesen csak az osztály 10%-a képes. A haladás foko
zására igen jól beváltak a jobb tanulók számára a tanári vezetéssel 
megtartott házi versenyek.

A tanítás eszközeire vonatkozólag az Utasítás intézkedik. A meg
felelően vonalzott tábla nélkülözhetetlen, hiszen a tanárnak mindent 
szemléltetnie kell. Igen jók a 3-as gyorsírási vonalozású akasztható linó
leum-táblák, vagy ugyanilyen vonalozású akasztható fatáblák. 
A sortávolság az Utasítások szerinti 5 cm. Ilyen gyorsírási táblákat 
minden iskolában be kellene szerezni. Ha ilyen táblák nincsenek, 
akkor két tanulónak a szünetben kell a vonalozásokat elvégezni, s az 
alapsorokat feltűnően megjelölni. Ennek az a hátránya, hogy csak 
két táblát lehet az órán teleírni, mert a letörléssel a vonalak is el
mosódnak, pedig vannak órák, mikor sokat kell a tanárnak 
a táblára írni. Most már az egységes típusú MOSZ-füzet a kötelező, 
vonalköze 4 mm. íróeszközül a 2b, 3b, majd később 4b és 6b jelzésű 
puha ceruzák ajánlhatók, a tinta és a toll használatát az Utasítás 
sem ajánlja. Figyeljünk arra, hogy a tanuló hogyan hegyezi ki a 
ceruzáját, csak a fát faragja le, a grift tömpén maradjon, csak ilyen
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•ceruzával lehet szépen és jól írni. A gyorsírónak mindig több ceruzá ja 
van, radírja nincs.

A gyorsírói továbbképzésről, gyorsírókörökről, versenyekről, mi
után ezek nem képezik jelen megjegyzéseim tárgyát, majd egy más 
alkalommal óhajtok szerény véleményemnek kifejezést adni.^««**-.

Debrecen. Dr. íjj

A középiskola tárgyai között legnagyobb koncentráló^ö^ye.a., 
földrajznak van és leginkább alkalmas a tudatos nemzeti érzés ápolá
sára, kifejlesztésére. A földrajz a Föld felszínén lezajló életet a maga 
egészében, egységében kutatja, s a Föld és az ember viszonyának, 
a Föld összes jelenségeinek kapcsolatát okozati összefüggések meg
állapításával tárja elénk ; a földrajznak ez az egyetemes élettudo
mányi és filozofikus jellege emberismeretre, világszemléletre nevel. 
A modern földrajz a népek politikai és kulturális életét, gazdasági 
tevékenységét azzal világítja meg, hogy az államot nemcsak geográfiai 
és politikai alakulatnak, hanem egyúttal életegységnek, mégpedig a 
Földön a legfenségesebb életegységnek tekinti. Az államok életének, 
egymáshoz való viszonyának tanulmányozása fokozottabb mértékben 
teszi szükségessé a magyar föld és a magyar nép kapcsolatának alapos 
ismeretét, a honismeretet és a hon megértését: a kettő együtt váltja 
ki az igazi honszeretetet. A középiskola harmadik osztályában be
fejeződik az élményszerű hatásokkal felkeltett leíró földrajz, és csak 
három-négy év múlva jelenik meg a felső osztály tárgyai között; 
az oktató- és a nevelő tényezőkön kívül a folytonosság is parancsolólag 
követeli a földrajzi önképzőkör létesítését.

A tanulók önmunkásságánál mérlegelnünk kell az értelmiségi 
fokot, az agykapacitást, a munkabíróképességet, de helyet kell 
biztosítanunk a tanuló spontán érdeklődésének is. Ugyanazt a tárgyat 
a kisebb és a nagyobb diák is feldolgozhatja, az összehasonlításnál 
alkalmunk nyílik a gyermeki agy berétegzését tanulmányozni. 
Az előadásoknál hívjuk fel a tanuló figyelmét a helyes mondatszer
kesztésre (ezért előnyös, ha az üléseken alkalomadtán a magyar 
nyelv tanára is résztvesz vendégképpen), vezessük rá diákjainkat a 
lényeges és jellemző ismeretek kidomborítására, az érdekes, szinte 
plasztikus előadóképesség elsajátítására.

Az önképzőkör munkássága két tényezőn alapul: a formai 
dolgokon (adminisztráció) és a lényegen, a belső életen. Csak néhány 
szóval mutatok rá az adminisztrációra. Kéthetenként vannak az 
ülések, évenként tehát mintegy 10—12, ezenkívül az alakuló és a záró
ülés ; látszólag nem sok, de öt év alatt lényegesen növelheti a tanuló 
földrajzi ismeretkörét. Az alakuló ülésen a kör tisztviselőit választják

A  földrajzi önképzőkör jelentősége 
a középiskolában. P y '
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meg (működésüket épúgy, mint az egész adminisztrációt az irodalmi 
önképzőkör, melynek alosztálya, alapszabályai írják elő), a záróülés 
összegezi az évi munkásságot. Igazi köri életet csak pontosan betartott 
adminisztráció mellett lehet vezetni. Minden ülés lefolyását a jegyző 
gyorsírással vezeti, ennek alapján készül a jegyzőkönyv, melyet 
felolvasás után hitelesítenek. A kiválóbb munkák, amibe a bírálatot 
is beleértjük, az ú. n. díszkönyvbe kerülnek, esetleg az ifjúság lapjában 
is megjelennek. Minden előadást a kör titkárának jelentenek be, 
aki azt a kör tagjaival tudatja ; ezzel elérjük, hogy a tárggyal mások 
is foglalkozni fognak, így a bírálat tárgyismereten alapul. A vezető 
tanár elősegítheti az eszmék kicserélését, valóságos eszmecsatákat 
teremthet ú. n. „vitás“ (nem a szó szoros értelmében véve) kérdések 
feltevésével, pl. milyen jelentősége volt a Panama-földszoros át
vágásának, előnyös volna-e a Balaton vármegye, mennyiben befolyá
solták a földrajzi tényezők a protestantizmus elterjedését stb. 
A kezdő diák még felolvashatja dolgozatát, azonban fokozatosan 
követelni kell a szabadelőadást, amikor csak a dolgozat vázlata és 
olyan adatok vannak a tanuló előtt, amelyek emlékezetbe vésése 
meddő dolog volna. Az érdeklődés felkeltésére nagyon alkalmas a 
párbeszédes forma (dialóg), melyet diákjaim a rádióelőadásokból 
lestek el. Hozzájárul a földrajzi ismeretek terjesztéséhez az ú. n. 
levélszekrény, amely arra szolgál, hogy földrajzi vonatkozású kérdé
sekre kapjanak az érdeklődő tagok megfelelő magyarázatot.

Az adminisztráció vázolása után jelöljük meg' azokat az esz
közöket, amelyek a kör tagjait munkásságukban támogatják, de 
amelyek egyúttal a köri munkásság tartalmába is betekintést nyúj
tanak.

1. Folyóiratok. A mai súlyos gazdasági viszonyok e téren meg
nehezítik a köri életet, azonban abban a szerencsés helyzetben vol
tam, hogy a magyarnyelvűek (a Földgömb, Földrajzi Közlemények, 
Turistaság és Alpinizmus, Világpolitikai érdekességek, Ifjúság és 
Élet) az iskolának jártak, az idegennyelvű folyóiratokat (Die Koralle, 
Kozmos, Der gute Kamerad, Illustrierte Zeitung stb.) díjtalanul 
ki tudtam kölcsönözni, és egy időre a tanulók használatára tudtam 
azokat a számokat bocsátani, amelyekben földrajzi vonatkozású 
tárgyat találtam ; ezek a cikkek legtöbbször aktuális földrajzi esemé
nyeket tárgyaltak (Japán nagyhatalmi terjeszkedése, a Saar-kérdés, 
az olaszok gyarmata Abesszíniában, Cortez Ferdinánd születésének 
450. évfordulója, a tokiói földrengés stb.), de röviden, képekkel 
szemléltetve, tartalmas gazdasági vagy kultúrföldrajzi kérdéseket 
is összefoglaltak, így nagyon alkalmasak arra, hogy „Földrajzi képek“ 
cím alatt ezek nyomán szabadelőadásban ismertessék, vagy az idegen- 
nyelvűeket szószerinti fordításban felolvassák, a vetített képeket 
külön is megmagyarázzák. Az irodalmi önképzőkör jutalmazza a for
dítást, elő kell segíteni a nyelvbeli készség fejlesztését a földrajzban is.

2. Intézetlátogatások. A földrajzi ismeretkörök (morfológia, 
hidrográfia, klimatológia, kartográfia, antropogeográfia) valamelyi
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kébe nyújtanak bepillantást; nagyon tanulságosak azért, mert egy
részt a részletekbe elmerülő tudományos kutatást, a komoly, fárad
ságos munkát tárják a tanuló elé, másrészt, mert legtöbbször nép
szerű magyarázatot nyújtanak ott kiváló szakemberek az ifjúságnak, 
amivel az iskolában szerzett ismereteiket kibővíthetik, és irányítást 
kapnak arra is, milyen könyveket olvassanak. Az intézetben hallott 
anyag feldolgozását nagyban elősegíti, hogy néhány napra saját 
fényképfelvételeiket, diapozitívjeiket is szívesen átengedik az iskolák
nak. Ajánlatos megtekinteni a Mezőgazdasági, a Közlekedési, a Nép
rajzi Múzeumot, egyes kiállításokat (balatoni fényképkiállítás, magyar 
export és idegenforgalmi kiállítás stb.), az intézetek közül pedig a 
Meteorológiai és földmágnességi, a Csillagászati, a Földtani és a Tér
képészeti Intézetet. Néhány szót akarok a térképészetről megemlíteni. 
A csonka hazában kétszeresen fontos feladat a tanulóifjúság figyelmét 
a térképészetre felhívni, a térképismeretet minél jobban kimélyíteni, 
a benne rejlő nagy nevelő hatásokat kiaknázni. A térkép nyelvének 
megtanítása a hazafias nevelésnek nagy elősegítője, Magyarország 
földrajzi egységét ábrázoló térkép — Kogutovicz szerint — az 
integritás leglényegesebb hirdetője és támogatója. A katonaság 
helyett ma az iskolának kell a térképoktatás munkáját elvégezni ; 
a legfontosabb feladat a térkép helyes értékelését elősegíteni, diák
jainkat arra rávezetni, hogy róla egyúttal az emberi tevékenység 
minden megnyilatkozását is le tudják olvasni. Mint minden lárgy, 
úgy a földrajz is akkor tölti be igazi hivatását, ha a nyújtott anyag 
nemzeti célok szolgálatában áll, s összhangot teremt az élettel is. 
Minden országnak tudnia kell, mennyi nyersanyagkészlete van, 
amellyel a hazai gazdálkodás óriási gépezetét megindítja és működés
ben tartja ; fontos annak ismerete, hogy erre a nyersanyagforrásra 
támaszkodva biztosíthatja-e létét, hogy milyen mértékben van más 
államokra utalva, mit tud más államokba kivinni. (Mezőgazdasági 
kiállítás statisztikai adatai.) A világgazdaság a javak észszerű kiegyen
lítésére törekszik, a javak körfolyamatából való mesterséges kikap
csolódással (teljes autarkiára való törekvés) életét teszi kockára az 
állam. A világgazdaság a vele kapcsolatos világforgaiommal komoly 
tanulmányt igénylő munkásságot kíván, s a nyújtott anyagot szem
léletesebbé teszi a gazdasági térkép. A földrajzi önképzőkör feladata 
az is, hogy e tekintetben kiegészítse az iskolai oktatást, s térképészeti 
problémák feldolgoztatásával állandósítsa a tanulók tudását.

3. A rádió földrajzi tárgyú felolvasásai hatással vannak az 
öntevékenység megindítására. Néhány évvel ezelőtt pl. a rádió ismer
tette Byrd tengernagy élettörténetét, azután pedig a speaker közölte, 
hogy néhány perc múlva a Bálna-öbölből, az ú. n. Kis-Amerikából 
fognak helyszíni közvetítést leadni, amit magyarra fordítva is fel
olvastak. Marconi korszakalkotó találmánya megszólaltatta a 
Déli Sark magányos jégvilágában élő amerikai expedíció pa
rancsnokát, Byrdet, akinek Jákob Buppert nevű hajója 
a jégtengertől körülzárva állomásozott a hatodik világrész egyik
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öblében. Ennek hatása alatt többen foglalkoztak a sarkvidéki kutatá
sok történetével, s azt a kör ülésén szabadelőadásban, képekkel szem
léltetve ismertették. Gyarapítják a tanulók tudásukat azzal is, ha 
a hőmérséklet, a vízállás, terményárak stb. napi jelentései alap
ján grafikonokat készítenek, amelyekből következtetéseket von
nak le.

4. Előadások. A tárgy iránti szeretetet fejlesztik ki a nagy- 
közönség részére tartott népszerű, vetített képekkel élénkített elő
adások, melyekre a diák is szívesen elmegy. Azt a rendszert vezettem 
be, hogy csak három-négy tanuló figyelmét hívtam fel a tudományt 
népszerű alakban ismertető előadásokra, akik közül az egyik a köri 
ülésen erről beszámolt, a többi bírálta. Nem lesz talán felesleges szó
szaporítás, ha felsorolom azokat az előadásokat, melyeken diákjaim 
egy év leforgása alatt resztvettek. Hazai tárgyúak : Dr. Cholnoky : 
„Erdély“ , dr. Zsemberi: „A Bükk szépsége“ , dr. Hahn : „A Vág és 
a Garam mentén“ . Európa : Bán Márton: „Kalandozások a Földközi
tengeren“ , dr. Csík : „Albánia“ , dr. Farkas László : „Konstantiná
polyi élményeim“ , Geszti Lajos: „Németország“ és „Olaszország“ , 
dr. Cholnoky : „A  Skandináv félsziget“ . Idegen világrészek : Baktay : 
„India“ , dr. Pappné dr. Balogh Margit amerikai útja a chicágói világ- 
kiállítással kapcsolatban, dr. Béthly A ntal: „Anatolia“ , dr. Turányi 
Ferenc „Palesztiniai utam“ , végül Sten Bermann svéd tudós német
nyelvű előadása Kamcsatkáról. Meghallgatták még egyesek Cholnoky 
Jenő egyetemi professzor „A tenger“ , Strömpl Gábor egyetemi magán
tanár „Légi fényképek a térképészet szolgálatában“ címmel tartott 
sorozatos előadásait. A most ismertetett előadások közül többet rész
letesen, más forrásmunkákat is felhasználva, feldolgoztak a körben, 
melyek közül egy tanuló előadásának vázlatát közlöm. Cholnoky : 
„A tenger“ vázlata. A tenger megváltoztatja a szárazföld alakját, 
idegen országokkal és világrészekkel kapcsol össze (utalás az Adriára). 
A világkereskedelem legfontosabb és legolcsóbb útja (Fiúmé exportja 
és importja). Egészség (tengeri fürdő, tengeri levegő). Romboló munka 
(áradás, gátszakadás). Kereseti ágakat tesz lehetővé (hajózás, halászat, 
kereskedelem). A tenger befolyásolja az éghajlatot. Befejezés : revízió, 
Kárpátoktól az Adriáig. A most ismertetett vázlat alapján részletezi 
a tanuló előadását és könyvből vetített képekkel (az „Orbis pictus“ 
vállalat gyönyörű fényképfelvételei), vagy diapozitívekkel (a Kultusz
minisztérium, a Népművelő Társaság, a Falu Urániája kölcsönző 
osztályának diapozitívjei) szemlélteti.

5. Kirándulások. Már Comenius rámutat a szülőföld megismerésé
nél a sétákra, a környezettel való közvetlen kapcsolat fontosságára. 
Rousseau pedagógiájának alapelve : „Retournons a la nature“ . 
Rendszeres kirándulások vezetésével tanítják a földrajzot a filantro- 
pisták. Az eredményes földrajztanításba szervesen kapcsolódik a 
környéki séta, a környéken túlterjedő kirándulás, végül az utazás, 
mert bővíti a közvetlen szemléletet, a valóságnak megfelelő képet 
nyújt. Budapest székesfőváros tanácsa már megvalósította a MÁV-val 
való tárgyalások alapján az „Ifjúsági Filléres Gyors“ -ot, mely lénye
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gesen hozzájárul a honismeret erősítéséhez. Minden kirándulásnak 
határozott, pontosan körvonalazott célja legyen. A kirándulást elő 
kell készíteni ; nagyban elősegíti ezt a főváros iskoláinál dr. Bodnár 
Gyula reáliskolai tanárnak nagy körültekintéssel készített kirándulási 
tervezetfüzetei, melyet minden tanuló megkap ; az utat térképen 
kijelöljük, ezt a táblára rajzoljuk, a tanuló földrajzi jegyzeteibe 
(napló) bevezeti. Ajánlatos kérdéseket feltenni, melyre a kirándulás 
megtétele után a tanulóknak feleletet kell adni. A megbeszélésnél 
hangsúlyoznunk kell, hogy az oktatómunka alátámasztására milyen 
segédeszközökre (térkép, kompassz, távolságbecslésre szolgáló lépés- 
Számláló, lupe, fényképezőgép, növénygyüjtő stb.) lesz szükségünk. 
Sok körülményre ne hívjuk fel a figyelmet, de a kitűzött feladatot 
valóban meg kell oldani. Az egyes kirándulásokat szintétizáljuk, 
egységes képpé olvasztjuk, így fogja a tanuló környezetét (a szőkébb 
hont) megismerni és megérteni.

Bennünket az önképzőköri munkásságnál a kirándulás feldolgo
zása, a róla való beszámolás érdekel. A IV—V. osztályú tanulót 
még elsősorban a topográfiai vonatkozások érdeklik, azt szívesen 
dolgozza fel, kiegészítve a kirándulások alkalmával szerzett közvetlen 
élményeivel. A tárgyak térbeli viszonyait, a felszínalakulatokat akkor 
ismeri meg a tanuló, ha azt plasztikailag (három dimenzióban) is 
elkészítette, így fog előtte a sík térképen is a földrajzi táj a maga 
valóságában kibontakozni. A földrajz nagy képzőereje éppen abban 
áll, hogy foglalkoztatja a képzeletet, s még a közvetlenül nem érzé
kelhető távoli földterületekről is, a jellegzetes vonások kiemelésével, 
a valóságos képet tükrözteti vissza (kép, fénykép, film, útleírás), a 
gyermeket gondolkodni tanítja meg.

A magasabb osztályokban fokozatosan kell az okozati összefüg
gések keresésének útjára térni és fejleszteni azt a képességet, hogy 
a részletek teljességéből a földrajzilag értékest ki tudják választani. 
Kezdetben a térképet, mint a tájalakulat legegyszerűbb kifejezőjét 
értessük meg, később már kultúrföldrajzi (növényvilág, település, 
közlekedés stb.) térképet készítsenek, s az anyag ilyen irányú feldol
gozásánál az egyes jelenségeket mnemotechnikailag (bánya, rét, 
szántóföld, erdő megfelelő színekkel, út, vasút, telep, a lakosság 
sűrűség, nyelv, foglalkozás stb. szerint meghatározott jelekkel) is 
érzékeltessék. A fővárosi tanuló dolgozza fel Budapest földrajzi fek
vését, gazdasági és kultúréletét, reámutatva környékével és az 
ország többi helyeivel való kapcsolatokra. A földrajzi körben 
egyesek a cserkésztáborban szerzett élményeiket is feldolgoz
ták. Hasonló szempontok vezéreljék az ifjúságot a távolabbi kirán
dulások feldolgozásánál is. Budapestnek és környékének, a haza 
többi tájainak kirándulások alapján való feldolgoztatása az önképző
köri munkásság legértékesebb része. Itt említem meg, hogy többen 
feldolgozták külföldi útjaikat (kerékpáron Itáliába, Németországi 
utam a Rajnán), melyet alaposan előkészítettek (tervezetek), és tapasz
talataikról nemcsak a köri üléseken számoltak be szabadelőadásban, 
hanem az ,,Ifjúság és Élet“ -ben is ismertették. Nagy szeretettel, lelke
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sedéssel foglalkoznak a tanulók híres felfedezők, utazók munkásságá
nak méltatásával, s megtett útjaikat képekkel szemléltetik. (Körösi 
Csorna Sándor útja, születésének 150. évfordulója alkalmából.) 
A nemzeti érdekért küzdő, azért sokszor súlyos áldozatot hozó 
férfiak nemes tette hazafiságra nevel, s felkelti a diák lelkében a 
nagyjaink iránti tiszteletet.

6. Amint bevezető soraimban említettem, a tanuló egyéni érdek
lődését sem szabad elfojtani. Nagyszerű diapozitív sorozat teszi 
lehetővé, hogy a tanulók kiragadjanak egy-egy fejezetet a primitív 
és a kultúrember gazdasági életéből, vagy a felszínformák gazdasági 
jelentőségét tárgyalják, az energiaforrások földrajzi vonatkozásait 
ismertessék. Ezen a téren az eredetiségnek erős megnyilatkozását 
tapasztaltam. A városok tárgyalásánál pl. egyesek a helyi és a helyzeti 
energiák megvilágítását emelték ki, másokat a történelmi, vagy a 
gazdasági vonatkozások érdekeltek ; az egyik tanuló New-Yorkot 
az amerikai polgár életmódjával hozta párhuzamba, s önállóságát 
annyira kifejezésre juttatta, hogy még egy-két grammofonlemezt 
is lepergetett, amikor rádiót hallgat a világ legnagyobb városának 
lakója. A nagyhatalmak tárgyalásánál itt-ott világpolitikai esemé
nyekre is utaltak (Anglia, az USA, Japán, Hollandia érdekeinek 
találkozása, erővonalaik fejlesztése Singapur körül, az angol-görög, 
francia-török barátság : a Földközi-tenger uralma). Többen foglal
koztak a világháború harctereinek földrajzával, gazdasági viszonyai
val s arról térképeket közöltek, statisztikákat (a legfontosabb had
viselő államok táp- és nyersanyagai) ismertettek, nem hagyták figyel
men kívül a stratégiai szempontokat, a magyar vonatkozásokat 
(Magyar győzelem Limanovánál).

7. Az önképzőköri munkásság koronája a megszállás alatt lévő 
magyar területek állandó ébrentartása, képekben való bemutatása. 
Nem frázisokkal, hanem a tények hangoztatásával igyekezzenek 
rámutatni arra, hogy — mint dr. Fodor Ferenc mondja — Csonka- 
Magyarország földrajzával foglalkozni önmagában rejlő ellentmondás. 
Minden önképzőköri ülés tárgysorozatában legyen szó a trianoni 
igazságtalanságról : hasonlítsák össze a mai mesterséges határokat 
a Kárpátok övezte magyar medence természetes, ezeréves határaival ; 
mutassanak rá a vízrajzi egységre, mely a népességet is a medence 
vonzókörébe kapcsolja centripetális erejénél fogva ; dolgozzák fel 
részletesen, mnemotechnikailag is érzékeltetve, mit vesztettünk erdő
ségben, állatállományban, földművelésben, bányászati kincsekben, 
ásványvízforrásokban, tájképi szépségeinkkel idegenforgalomban, 
azután vizierőben, iparban, s emeljék ki, hogy külkereskedelmet kell 
most az elszakított területekkel folytatnunk; magyar városok és 
falvak, a nemzeti lélek darabjai kerültek megszállás alá, végül arra, 
hogy 2% millió magyar nyögi a rabság súlyos bilincseit.

A szebb jövőt akkor készítjük elő, ha a „kiművelt emberfőn“ 
és a „jól berendezett munkán“ (Széchenyi) kívül a fiatalságot hon
ismeretre és a hon megértésére neveljük, s ezzel a nemzeti érzést
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erősítjük. Ebben a munkában igen fontos hivatást tölt be a tanuló 
egyéni munkásságát irányító és képességeit, akaraterejét kifejlesztő 
földrajzi önképzőkör.

Budapest. Dr. Tokaji-Nagy Béla.

B E LFÖ L D I LA P SZ E M LE

Orszújjos középisko la i Tanárejjycsületi közlöny. Á p r i l i s  (8. sz.). D ékán i)  
Istv á n  Üjabb adalék a tanári tevékenység természetrajzához címen két feje
zetben elmélkedik. (I. A  tanári munka mint nevelő bíráskodás és érzület
keltés. II. A  tanári munka jelleme a munkaelmélet megvilágításában.) Ez 
elméleti cikk után igazán a gyakorlati életbe nyúl a Figyelőben A  tanári 
szoba c. cikkével S em etk ay n é  S c h w an d a  M a g d a . Megállapítja, hogy az iskola 
szíve nem a folyosó, osztály, díszterem, nem is az igazgatói iroda, hanem a 
tanári szoba. Megrajzolja ideális képét. Kívánatosnak mondja, hogy minden 
tanár benne éljen (ne elhúzódva szertárában). Ezért megfelelő, vonzó külsőt 
is kell neki adni. Örömmel olvastuk mindezt, minden szavát aláírjuk, kívá
natosnak vélnők, hogy minden tanár elolvassa, s minden tényező igyekezzék 
követni. Magunk évtizedek óta küzdünk több-kevesebb sikerrel, hogy a tanári 
szoba, mint a tanár iskolai otthona, minél lakályosabb lenne. — Ä pompás 
Forgácsokban a kirándulásokról van szó v. Fraknóy budapesti főigazgató 
életrevaló, ezeket szabályozó rendeletével kapcsolatban ; majd a dolgozat
javítás gondosságáról szól, s szerinte a javításban elkövetett hibát javítsa 
ki a tanár, így ér célt, s aláhúzással nem fecséreli drága idejét, mert az félre
értésre s újabb hibára vezethet.

M á ju s  (9. sz.). K a rd o s  T ib o r  Mátyás királyt mint nemzetnevelőt jel
lemzi, A lig á ly  B é la  Az energiaforgalom fölépítése a modern fizikatanításban. 
A Forgácsokban (Tanfolyamok tanárok részére) helyesli a budapesti tan
kerület ilyen tanfolyamait s A tanári tekintély címen egy előfordult esethez 
fűzve kifejti, hogy a felügyeletet végzőnek sohasem szabad kifogásait úgy 
megtenni akár szóban, akár írásban, hogy azt a tanuló észrevegye. Milyen 
elemi dolog, s úgy látszik, még mindig vannak tapintatlan emberek. De miért 
bízzák meg ezeket felügyelettel?!

J ú n i u s  (10. sz.) közli B e rn o lá k  K á lm á n n a k  az egyesület 74. (érsek
újvári) közgyűlésén mondott elnöki megnyitóját. Utána részleteket hoz 
D om an o vszk y  S á n d o rn a k , a budapesti egyetem rektorának, az Evangélikus 
Tanáregyesület díszelnökének, ünnepi beszédéből (az egyetem alapítása 805. 
évfordulóján) ; ebben állást foglal a tanárság jobb anyagi helyzete érdekében. 
Meggyőző, tanárok előtt ismert adatokkal rajzolja a tanári rend 40 év óta 
állandóan hanyatló életviszonyait, s más iöglalkozásúakkal szemben folyton 
romló helyzetét. — V. Tem esy G yőző főtitkári jelentése után a Forgácsok 
Pesti és vidéki tanár c. cikke az egyesületben újra kísértő megkülönböztetés 
ellenérvéül felhozza, hogy a fővárosi tanárok nagy része vidékről került oda, 
s igen nagy szerepe van az egyesület vezetésében. — Végül közli az elnökség 
felterjesztéseit a miniszterhez a várakozási idő leszállítása, lovábbá címek 
érdekében. Utóbbi javaslat lényege : a IX., VIII. fiz. oszt. tanár címe : gimn. 
tanár, a VII. fiz. o.-ban : gimn. tanácsos, a VI. fiz. o.-ban : gimn. főtanácsos, 
a VI. fiz. o.-ig címe : gimn. igazgató, az V. fiz. o.-ban : gimn. főigazgató lenne. 
Tudjuk, hogy a tanárság nem keresi a címeket; de amíg minden foglalkozási 
ágban a cím jelenti a haladást és megbecsülést, megtiszteltetést, önmaga 
ellen vét, ha nem követeli az őt megillető és jellemző címet.

J ú l i u s  (11. sz.). K a r i  J á n o s  a földrajzi tanmenetekről cikkezik, B ezessy  
Z oltán  a Figyelőben az időszaki sajtó szerepéről a nemzetnevelésben. A For-
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gácsok az eskütétel napjával foglalkozik, majd a zeneművészeti növendékek 
nehéz helyzetéről elmélkedik. A kettősség megszüntetésére a kereskedelmi, 
ipari és gazdasági középiskola mellett egy zeneművészeti középiskola létesí
tését tartaná (külföldön bevált mintára) célravezetőnek.

Augusztus (12. sz.) teljes tagnévsort ad, azután a Figyelőben Kerékgyártó 
Imre a Napkelet, Minerva és Széphalom közoktatásügyi tanulmányait ismer
teti. Újvári Gyula az iskolák folyó évi Évkönyveinek értekezéseit állítja össze. 
Nem tudom, mennyire teljes ez összeállítás, csak azt állapítom meg, hogy 
iskolám (a budapesti ev. leánygimn.) évkönyvében két tanári székfoglaló 
értekezést közöl (egyik modern filológiai, másik művészettörténeti), s ezek 
egyike sincs megemlítve. Tanácsos lenne a hasonló hiányokkal együtt ezt 
pótolni.

M agyar K özépiskola. Április (4. sz.). Abkarovils Endre Irodalomtanítás 
és katolikus irodalomszemlélet. Május (5. sz.) Balanyi György Kalazanti Szt. 
József iskolája. Július (7. sz.) Dobai János felveti a kérdést, életre nevel-e a 
modern gimnázium ; véleménye szerint mindennek lényege a lélek, s így az 
életrenevelés sikerének titka is a tanár egyéniségében rejlik. Az ő tárgysze- 
retete és lelkesedése a varázs, mely megkedvelteti a tárgyat s általában a 
munkát.

Oktatófilm Közlem ényei. Április (4. sz.). Hargitai Zoltán az állattani 
filmek líceumi felhasználásáról, Szondy György a film hasznáról a magyar 
föld- és néprajz középiskolai tanításában. Érdekes a lap megállapítása, hogy 
a fővárosban már csak 16 iskolában nincs filmoktatás. -— Május (5. sz.) 
Friedr. Copei Szemlélet és gondolkodás az oktatófilm útján című cikkének 
jelmondatául Goethe szavait veszi: Csak azt látjuk, amit tudunk, s Film
felépítés és az értelem megragadása, Látás és gondolkodás a filmben, Elő
készület, értékelés, Képszerű gondolkodás, Szimbolikus filmek alcímek során 
tanulságos gondolatokat vet fel. — Bán Márton a 16 mm.-es filmdiapozitívek 
használatáról ír. Az iparostanonciskolák s a főváros földrajz-történelem film
anyagáról olvasunk még. — Június (6. sz.) Bukovszky Ferenc, kőszegi ev. 
leánygimn. tanár matematikai oktatófilmeket kíván, mint igen szükségese
ket, s hasznosakat e legelvontabb tárgy tanítása érdekében. — Szabó Pál 
Zoltán a film szerepét jellemzi az elemi és középiskolás földrajzi anyag össze
kapcsolásában ; Stéger Ferenc pedig a polgári iskola filmes tanítását. — 
Július (7. sz.) Geszti Lajos beszámol a 4. filmes évről, az újabb csatlakozá
sokról s a filmezés növekedéséről. Felekezeti iskoláink az eddiginél nagyobb 
számban léptek be (ez évben 32). A filmek származása a magyar felé növekszik. 
Végül a folyó évben forgalomba került filmeket, a róluk elhangzott vélemé
nyeket, a pergetések számát adja kimutatásban. -— Kertész István hasonlóan 
számol be a székesfőváros filmoktatásáról. — Minden számban értékes gya
korlati tanácsokat, filmleírásokat és bírálatokat is olvashatunk.

M agyar Tanítóképző. Május (5. sz.) Molnár Oszkár a líceumi hospitálás. 
Jelitainé Lajos Mária a tanulók óralátogatása. Kiss József Eötvös és a 
magyar sors (két cikk). — Június (6. sz.) Padányi-Frank Antal Mennyiben 
szolgálja a líceum a tanítóképzést? c. elnöki megnyitója. Koltai István 
A német akadémiai tanítóképzés (két cikk). Garai József A mennyiségtan 
tanítása a líceumban.

Evangélikus Népiskola. Június (6. sz.) Garai József a líceumi érettségi 
vizsgálati utasításról, Tállyai István Tankó Béla debreceni egyet, tanárról, 
Bőhm első tanítványáról ad képet. — Augusztus (8. sz.) Tállyai Mit mond
junk a szülőknek az iskolai év elején? Közérdekű tanácsadás.

Evangélikus É let Május (18. sz.) Frenyó László Vallásosság középisko
láinkban címen megszívlelésre érdemes gondolatokat hangoztat; az egyete
mes papság elve alapján kívánja, hogy a vallástanár munkáját az iskola többi 
tanára is kiegészítse. E gondolatok az OETE békéscsabai közgyűlése alkal
mával a vallástanítási szakosztályban is megvitatásra találtak. — Június 15.



(24. sz.) Mognyert csata címen a középiskolai tanulmányi verseny eredmé
nyéről ír, megállapítva, hogy a 15 éves országos versenyben az első három 
helyet a budapesti evangélikus (igen nagy előnnyel!), a budapesti piarista 
és a debreceni református gimnázium tölti be, tehát három felekezeti iskola ; 
a leányiskolák között ez évben a budapesti evangélikus leánygimnázium 
vezetett.

Fonyód. Krónikás.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR EK .
Hír. Az OETE-be új tagul belépett dr. Hittrich József, tanúim, fel

ügyelő (Budapest).

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő protestáns szellemű középiskolai tan
könyvek sorozatában az 1940—41. tanévre a következő tankönyvek jelen
nek meg :

1. Jékelv—Vajthő: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok és 
leánygimnáziumok VI. osztálya számára.

2. Jánossy—Varga : Világtörténet a középiskolák VI. osztálya számára.
3. Kun—Törfts: Szemelvények Vergilius Aeneiséből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
4. Kun—Törös: Szemelvények Cicero műveiből a gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VI—VII. oszt. számára.
5. Dr. Ucnigny Gyula : Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim

náziumok VI. oszt. számára.
6. Dr. Bcnigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok

I—II—III. oszt. számára.
7. Dr. Szondy György : Természetrajz a gimnáziumok és leánygimná

ziumok I—II. oszt. számára.
8. Jónás Márton : Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 

V. és VI. oszt. számára.

PÁLYA ZATI IIIIIDETMÉXY.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a Tanárok 
Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1940—41. évben kiosztandó 
ösztöndíjakra pályázatot hirdet. Pályázhatnak tagtársaink azon 
gyermekeik javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak. A 
pályázati feltételek olvashatók a Protestáns Tanügyi Szemle 
1930. II. 88—90. lapjain. A kérvények beadásának határideje 
1940 szeptember 20. Pályázati kérvény-nyomtatványok Jakucs 
István pénztárosnál (Debrecen, Ref. Kollégium) kaphatók.

Debrecen, 1940 augusztus. Iyazqatóság.



A  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  M in isz te r  
úr 1 0 8 .2 3 1 — 1938. IX . s z .  1938 j a n u á r  
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te m b e r  1-i h a tá lly a l  a  k ö z é p is k o lá k b a n  
e lre n d e lte .

A  sz a b v á n y o s í to t t  i s k o la i  fü z e te k e t  
D e b re c e n  s z .  kir. v á r o s  é s  a  T isz á n tú li  
r e fo rm á tu s  e g y h á z k e rü le t  k ö n y v n y o m d a 
v á l l a l a t a  i s  g y á r t ja  e lő í r á s  szerin t, a  le g 
tö k é le te se b b  k iv ite lb e n , a lu l  lá th ató  g y á r 
tá s i  je g g y e l  e l lá tv a .

A  k ö z e l  n é g y  é v s z á z a d o s ,  n a g y -  
m u ltú  v á l la la t  jó in d u la tú  t á m o g a t á s á r a  
a  fig y e lm e t fe lh ív ju k .

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

D ebrecen az. klr. váró* és a  Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata 1940-2011
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ FIZ ET ÉSI D Í J  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér Nevelési 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, VII., Vilma királynö-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P  évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.

Az Országos Heformátiis Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület k iadásában  m egjelenő p ro testán s szellemű középiskolai tan 
könyvek sorozatában  az 1940— 41. tan évre  a  következő tan kön yvek  jelen
tek m eg :

1. Jékely—Vajthó : M agyar irodalm i olvasókönyv a gim názium ok és 
leánygim názium ok VI. o sztálya  szám ára.

2. Jánossy—Varga : V ilágtörténet a  középiskolák VI. o sz tá ly a  szám ára. •
3. K u n —Törös: Szem elvények V ergilius Aeneiséből a gim názium ok és 

leánygim názium ok VI— V II. oszt. szám ára.
4. K u n —Törös: Szem elvények Cicero m űveiből a gim názium ok és 

leánygim názium ok V I— V II. oszt. szám ára.
5. Dr. Benigny Gyula : Ném et olvasókön yv a gim názium ok és leánygim 

názium ok VI. oszt. szám ára.
6. Dr. Benigny Gyula: N ém et o lvasókön yv a leánygim názium ok

I — II— III. oszt. szám ára.
7. Dr. Szondy György: T erm észetrajz a  gim názium ok és leánygim ná

ziumok I— II. oszt. szám ára.
8. Jónás Márton : M ennyiségtan a  gim názium ok és leánygim názium ok 

V. és VI. oszt. szám ára.
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Erdély visszatért.
Közel három évtizede annak, hogy iskoláink ilyen lelkes hangu

latban kezdhették munkájukat. Lobogódísz hirdette országszerte, 
hogy nagy öröme van hazánknak. Az augusztus 30-i bécsi döntés 
(a második ilyen nevű esemény!) visszaadta nekünk Erdély északi és 
keleti részét. A Székelyföld, Szatmár, Nagyvárad újra magyar, de 
visszatért nagy szülöttének Mátyás királynak születése 500. évfor
dulóján kincses Kolozsvár is, az országnak Budapest után hajdan 
legfontosabb városa. Közel 45,000 km2 terület és 2% milllió lakos, 
köztük több mint egy millió magyar, székely öleli át boldogan az anya
országot. A Trianonban megcsonkított haza a háromszori gyarapodás 
révén 160,000 km2 területtel és 13% millió lakossal középhatalommá 
lett, s igen fontos tényezővé Délkelet-Európában, jóval erősebb szom
szédainál.

Ezek a rideg tények azonban nekünk igen sokat jelentenek, mert 
vérontás nélkül sikerült hozzájutnunk e nagy sikerhez. Ne sírjon 
most egyik szemünk sem, hisze'n sírt húsz éven keresztül mindkettő, 
hanem mosolyogjon, nevessen minden magyar ember. De gondol
kozzék is ezen a nagy örömön. Mert ha vér nélkül kaptuk is vissza 
e drága országrészeket, és tolhattuk ki határainkat a Kárpátokig, 
nem munka nélkül jutottunk hozzájuk. Isten áldása volt azon a mun
kán, melyet a nemzet és vezérei húsz éven keresztül kifejtettek. Mi, 
magyar iskolák is résztvettünk ebben a munkában : lemondást soha
sem hirdettünk, mindig hangoztattuk, hogy Nem, nem, soha!,s hit
tünk Magyarország feltámadásában. A jó Isten is azt áldja meg, 
aki maga is munkálkodik, aki arra érdemes. így megáldotta Magyar- 
országot, hogy kormányzójának húszéves országlása alatt felvirá
gozhatott. Hálával gondol ma minden magyar ember Magyarország 
nemes kormányzójára, bölcs tanácsadóira, az erdélyi Teleki Pálra 
és Csáky Istvánra, de áldja meg haló porában is azt a nagy magyar 
államférfiút, aki először álmodott a ,»tengely“-ről: az evangélikus 
tanítói házból kikerült Gömbös Gyulát. És sohasem szabad elfelej
tenünk azt, hogy a két baráti nagyhatalomnak: Németországnak és 
Olaszországnak köszönhetjük ez újabb területi gyarapodást is. 
A hálás szívek megnyilatkozása nem politizálás. Meg kell monda
nunk : van valami felemelő abban, hogy e két ország, mikor egyik 
kezével élet-halálhareot vív, a másikkal máris ráért arra, hogy el
simítsa a Délkeleten tornyosuló hullámokat. Hűségért hűséggel

í
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fizettek. Van isteni igazságszolgáltatás, van mégis ma erkölcs, a ki
tartás és szótartás elismerést nyert!

Ezeket a tanulságokat kell levonni a protestáns iskoláknak, 
s ilyen szellemben kell továbbra is nemzet-, egyházépítő munkájukat 
végezniük. Igen könnyű a feladatuk most, mert hálás a hivatásuk, 
és ez iránt minden gyermek lelke fogékony. Bízunk benne, hogy ha 
így építjük továbbra is országunkat, akkor megérjük egész Magyar- 
ország feltámadását is.

Dr. Bánkúli Dezső.

Visszatért református Kollégiumok,
„Erdély bércei között századok hosszú során át a székelység 

képezte legnagyobb mértékben a magyar állameszme, a magyar 
népfaj, a magyar közművelődés fenntartó, éltető elemét. Nemcsak 
a székely havasok tövében őrizte meg tisztán faji jellegét és képezte 
az európai műveltség keleti védbástyáját, hanem századok hosszú 
során át kifogyhatatlan rajokat bocsátott ki az egész magyar 
birodalomba, különösen az erdélyi szűkebb hazába, a kipusztult, 
szétzüllött magyar faj üresen maradott helyére, úgyannyira, hogy 
ha a székelyek nem lettek volna, Erdélyben magyar műveltségről, 
magyar kultúráról szólni is alig lehetne. Hiszen az erdélyi megyékben 
és városokban szétszórt, még életrevaló és vezérszerepre hivatott 
magyar elemnek túlnyomó része székely eredetű. Ezen fenntartó 
elem kisugárzását elsősorban iskoláinknak, az „alma matereknek" 
köszönhetjük. Azon ifjak, kik nem viseltek fegyvert, kiknek a keskeny 
barázdákon és primitív iparműhelyekben nem jutott munkatér, | |  
megnépesítették Erdély különböző iskolá t, különösen a magyar ■  
református iskolákat, honnan a különböző kultúrpályákra lépve, 
lehetőleg minden talpalatnyi tért elfoglaltak és helyükön becsü
lettel álltak meg.“

Ez az idézet a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium elöl
járóságának a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 1887-ben 
intézett államsegélyt kérő felterjesztéséből való. Élesen rávilágít 
arra, hogy miképpen látta a székelység maga és iskolái történelmi 
szerepét harminc esztendővel az összeomlás előtt. Akkor ezeket a 
megállapításokat még bizonygatni kellett tulajdon kultuszkormá
nyunk előtt is. Ma már ugyan ki vonhatná kétségbe igazságukat? 
Huszonkét megpróbáltatástól súlyos esztendő bizonyítja, hogy a 
mellőzött, vasúti fővonaltól elvágott s gazdaságilag kiaknázatlan 
Székelyföld lett minden magyar erő forrása és tartaléka a megszállott 
keleti részeken. De bizonyítja azt is, hogy „a  fenntartó erő kisugár
zását elsősorban iskoláinknak, az ,alma matereknek1 köszönhetjük.“

Ezen a ponton azonban a sepsiszentgyörgyi megállapításokat ki 
kell terjesztenünk. Nemcsak a székelyföldi tanintézetek és nemcsak
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;i reformátusok, de minden felekezeti magyar iskola az óvodától az 
ősi kollégiumokig egyaránt kivette részéi a nemzetmentő munkából. 
A felekezeti szempont elé tolult a nemzeti, s történelmi feladatát 
minden,,kisebbségi“ tanintézet egyformán vállalvalta. A lásszabadság 
megszentelt földjén ennek így is kellett lennie.

Ila az erdélyi kálvinizmusra mégis a feladatok oroszlán része 
jutott, az nem különös érdem, hanem a hívek nagyobb lélekszámából 
folyó természetes következmény. Ezt a megállapítást a tárgyilagos
ságra törekvő erdélyi lélek adja toliunk alá, de ugyanaz a lélek nem 
zárja ki azt, hogy a hazatérés örömujjongása között legmelegebben 
mégis testvérintézeteinket öleljük magunkhoz.

A boldog találkozás napjaiban kötelességet vélünk teljesíteni, 
ha számadást készítünk a magyar kálvinista tanügy gazdagodásáról, 
s néhány vonással felidézzük a hazatért ősi kollégiumok múltját.

1. kolozsvári kollégium. Története 1545-ig nyúlik vissza. Kollé
giummá tulajdonképpen 1557-ben fejlődik, mikor a tordai ország- 
gyűlés az iskola rendelkezésére bocsátotta a dominikánusok zárdáját. 
A zavartalan fejlődés 1568-ig tart. Ekkor az unitárizmus terjeszkedése 
visszaveti, de Bethlen Gábor 1662-ben a kolozsvári országgyűléssel 
kimondatja, liogy akadémiává fejlesztessék, s számára új épület 
emeltessék. Az építkezést azonban csak II. Rákóczi György hajtotta 
végre. Történetének legfényesebb lapjai Apáczai Cseri János nevéhez 
fűződnek, aki Gyulafehérvárról való elűzetése után 1656-ban a 
kolozsvári kollégium rektora lesz. Űj tanulmányi rendet hoz. Hat 
osztályra tagolja az iskolát. Megnyeri Barcsai Ákos fejedelem jó
indulatát, aki a sóbányák jövedelméből évi 1600 forint segélyt ad. 
Rajta kívül bőkezű pártfogók Erdély kálvinista főúri nemzetségei, 
de Kolozsvár városa s a kolozsvári egyház is bármikor kész áldozatot 
hozni iskolájáért. Tanárai közül kiváltak : Vízaknai Gergely, az első 
rektor, továbbá Dávid Ferenc, Molnár Gergely nyelvtudós és Szikszai 
Fabricius Balázs. A mai magyar tudományos, irodalmi és egyházi 
élet számos kitűnősége innen indult el. A pesti, debreceni és szegedi 
egyetemek több tanára a kolozsvári kollégium katedráját cserélte 
fel egyetemi tanszékével.

2. Marosvásárhelyi kollégium. Egyidős a kolozsvárival. Alapját 
éppen úgy az 1557-1 tordai országgyűlés veti meg. 1718-ig mint 
partikula működik. Ekkor a Sárospatakról elűzött vándor kollégium
nak ad hajlékot. A pataki iskola ugyanis négyvennégy évi gyula- 
fehérvári tartózkodás után ismét otthon nélkül állott. A tanulóifjúság 
Zilahi Sebes András és Szathmári Mihály tanárok vezetésével ekkor 
zsoltáréneklés és gyászlepellel borított dob pergése közben Maros- 
vásárhelyre ment. Ősi zászlójukat ma is őrzi a kollégium. A kolozsvári 
országgyűlés aztán a partikulát egyésítette a kollégiummal. Azóta 222 
küzdelmes esztendő telt el. Tanárai közül keimelkedtek Fogarasi 
Pap János és Köteles Sámuel filozófusok, Borosnyai Lukács János 
természettudós, Makfalvi Dósa Elek kora egyik legnagyobb jog
tudósa. s kiváltképpen a világhírnévre emelkedett Bolyai Farkas.

í
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A kollégiumnak nem volt része fejedelmi alapítványokban, de a Bán- 
ffiak, Toldalagiak, Bethlenek, Kemények s kiváltképpen a Telekiek 
mindig bőkezűen támogatták. Talán pártfogóik iránt való tekintet
ből sohasem vette fel címébe a Bolyai-nevet. 1910-ben felavatott új 
épülete egyike a legszebb s legjobban felszerelt iskoláinknak.

3. Székelyudvarfielyi kollégium. Első alapítója 1000 arany ado
mányozásával Apafi kancellárja, gróf Bethlen János volt 1670-ben. 
A Bethlenek, Dánielek, Ugronok, Kemények, Gyárfások és Telekiek 
mindig támogatták ezt az intézetet is. De köznemes családok közül 
is kerültek ki nagy alapítvány tevők. így pl. Kiss József Alsó-Fehér 
megye alkirálybírája 32 ezer, Gál Mihály 40 ezer forintos alapítványt 
tett. A kollégium vagyona az 1900-as években kb. 400 ezer forint 
értéket képviselt. Második alapítóul Kis Gergely rektort tekintik, 
aki az 1770-es években az iskolát kibővíttette és új tanulmányi rendet 
hozott be. A tanárok közül kiemelkedett Letenyei Pál, az első rektor, 
továbbá Borosnyai Lukács János és Zágoni Bodola Sámuel. Mind
ketten később püspöki székbe emelkedtek. A román megszállás alatt 
a Kollégium gimnáziumának működését az egyházi főhatóság fele- 
kezetközi megtgyezés alapján önként megszüntette s az épületben 
a Nagyenyedről áthelyezett tanítónőképzőintézetet helyezte el.

4. Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó -kollégium. Ez a legfiatalabb 
erdélyi kollégium. Kettős neve alapításával függ össze. Alapítására 
a kezdő lépéseket a Rikán belőli négy egyházmegye bizonyos önálló
ságot élvező kommunitása teszi meg. Jórészt székely kisemberek 
pénzéből 1859-re készül el az iskola. Fennmaradásáért és fejleszté
séért vívott kitartó küzdelemben az adománygyűjtéstől kezdve az 
államtól való segélykérésen át a „Nincs pénz“ című, országos feltűnést 
keltő, elkeseredett hangú röpiratig a lehetőségek minden skálája 
végig vonult. Biztos alapot végül — a hosszas küzdelem után elnyert 
államsegély mellett — gróf Mikó Imre 60 ezer forintos adománya 
adott az intézetnek. Mikó az alapítólevél szerint három évi miniszteri 
fizetését és képviselői tiszteletdíját gyűjtötte össze s adományozta 
végrendeletileg a kollégiumnak.

5. Zilahi Wesselényi-kollégium. A zilahi református egyház 
alapította a XVII. század elején. Két századon át tartotta fenn, de 
ekkor anyagi erőben annyira kimerült, hogy fel kellett ajánlania 
iskoláját az erdélyi református egyházkerületnek. A kerület elfogadta 
az ajánlatot, s báró Wesselényi Józsefet nevezte ki főkurátornak. 
Utána a nagy Wesselényi Miklós lett a gondnok, aki mintegy 7200 
forintos alapítványt tesz, s ezen kívül a halaszthatatlan szükségleteket 
sokszor sajátjából fedezi. Az abszolutizmus idejében a szépen virágzó 
intézet hanyatlásnak indul, de az egyház, a város és a vidék közönsége 
a Wesselényiek támogatásával megmenti. Tanárai közül kivált orszá
gos hírnevével Gyarmathy Sámuel és Salamon József. Falai között 
nevelkedett Ady Endre. A román uralom alatt nyilvánossági jogát el
vesztette az intézet, s bár később visszakapta, a sok zaklatás és a nagy 
bizonytalanság a tanulói létszám nagyfokú csökkenésére vezetett.



Dr. Csinúdy derű: Visszatért református Kollégiumok. L(>5

6. Szatmárnémetii gimnázium. Alapítási évétől, 1610-től kezdve 
1747-ig íő patrónusa Szatmár városa volt. Ekkor az iskola ügyeinek 
intézését a város és az egyház által alapított consistorium vette át, 
1749-ben egyesült a németi iskolával. Ez erőgyarapodást jelentett, 
de ugyanezen évben nagy csapás is éri. A jezsuiták közbenjárására 
királyi parancs eltiltotta a város támogatását. Ekkor Szatmár, Be- 
reg és Ugocsa megyék, sőt Erdély főnemesei mentették meg. 1754- 
ben lefokozták két osztályú iskolává, majd négy osztályú gimnázium, 
végre 1859-től kezdve fokozatosan teljes gimnáziummá fejlődik.

7. Máramarosszigeti líceum. Múltja 1540-ig vezethető vissza. 
Megalapozásában résztvett Bethlen István — Gábor testvére —, 
majd Apafi Mihály, aki az aknák sójövedelméből pénzt, a malmoktól 
gabonát és sójáradékot biztosított az intézetnek. II. Apafi Mihály 
halála után ezektől a jövedelmektől elesett. De a máramarosi egy
házak megmentették. A Thun-féle Entwurf végrehajtása idején al
gimnáziummá süllyed, de Pálóczi Horváth Simon s Rhédey János gróf 
alapítványa annyira gyarapítja anyagi erejét, hogy 1859-től kezdve 
ismét főgimnázium. 1867-ben fenntartója a máramaros-ugocsai egy
házmegye lesz, megnyitja jogakadémiáját is. Tanárai közül kiemel
kedik Szilágyi István, aki Arany Jánost az irodalom számára fel
fedezte. A megszállás alatt a líceum jogakadémiája Kecskeméten 
nyert elhelyezést, a gimnázium pedig megszűnt. Reméljük, hogy 
működését rövidesen ismét megkezdheti.

A felsorolt ősi iskolák mellett újak is létesültek. A múlt iskolai 
évben a visszacsatolt területen a következő református tanintézetek 
működtek : 5 fiúgimnázium (Kolozsvár, Marosvásárhely, Zilah, Sepsi- 
szentgyörgy, Szatmár), 5 leánygimnázium (Nagyvárad, Szatmár, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy), 2 tanítónőképző (Nagy
várad, Székelyudvarhely), egy felső kereskedelmi leányiskola (Szat
márnémeti).

Fájdalommal kell megemlítenünk, hogy .egyelőre még román 
uralom alatt maradt a nagyenyedi ősi Bethlen-kollégium gimnáziuma 
és tanítóképzőintézete, a szászvárosi Kun-kollégium, melyben jelenleg 
református árvaház van elhelyezve, továbbá a Brassóban létesített 
leánygimnázium és felső kereskedelmi fiúiskola.

Hazatért intézeteinkre az öröm érzése mellett mélységes hálával 
kell gondolnunk. Azt a küzdelmet, melyet a felekezeti magyar iskola 
a román uralom alatt vívott, rövid cikkben megrajzolni nein lehet. 
Az alapítványi vagyonok elértéktelenedése, a földbirtokok megnyir
bálása, az államsegély elmaradása, szóval az anyagi nehézségek csak 
részei a fennmaradásáért folytatott harcnak. A névelemzés, az álta
lános elszegényedés, továbbá az a tudat, hogy a taníttatott ifjú kép
zettségének megfelelő elhelyezkedést úgysem találhat, egyre ritkí
tották a tanulóifjúság sorait. A rosszindulatú tanulmányi és vizsga
rend, az érettségi borzalmai, a szünet nélküli, gyanakvó ellenőrzés 
lelkileg tépdeste az iskolát.

De a felekezeti magyar iskola — s benne a magyar tanár —
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minden megpróbáltatásnak ellenállt, tantervében alkalmazkodnia 
kellett ugyan az állam kívánalmaihoz, az ú. n. „nemzeti" tárgyakat 
román nyelven tanította, de tantermeiben más órákon magyar szó 
csendült, magyar zsoltár zengett, s nevelési szelleme és rendszere mit- 
sem változott. Külső, felszínes máz alatt a lélek magyar maradt.

A hívek áldozatkész fillérei megmentették az anyagi össze
omlástól is, s az iskola viszonzásul megmentette az erdélyi magyar 
kultúrát. Öntudatosan és boldogan mondhatta Vásárhelyi .János, 
Erdély református püspöke a kolozsvári bevonulás alkalmával : 
„Jelentem Főméltóságodnak, hogy a nehéz idők próbája között meg
tartott minket az egyház és az iskola.“

Hála legyen a magyarok Istenének, hogy így történt.
Karcag. Dr. Csinády Gerö.

Az elmúlt hónapok folyamán sok szó esett a „kitűnőek iskolá
járól“ , aminek létesítése hivatva volna megoldani az elgondolás szerint 
az elkallódás veszedelmének kitett kiváló magyar tehetségek meg
mentését és megfelelő kiképzését nemzeti közéletünk számára, és 
viszont ez úton megtalálná egyre gvérülő középosztályunk a maga 
állandó fogyásának a legsikeresebb és legcélszerűbb felfrissítő pótlását. 
Mind a két célkitűzés helyes, megoldásuk pedig szükséges. De a mód
szer, amellyel az eredményt elérni és megvalósítani vélik — egy egészen 
különleges iskola kizárólag az összeválogatott kitűnőek számára —, 
már vitás és a hozzászólások többsége egyáltalán nem hajlandó 
elfogadni azt. Magam részéről is kofnoly aggodalmakat táplálok egy 
ilyen speciális célú és berendezésű iskolával szemben. Először is, ha 
ezek a kitűnőek annyira tehetségesek, hogy szinte a lángeszűek 
csoportjába tartoznak, akkor ezekre nézve semmiféle rendszeres 
iskolázás szabályai sem érvényesek, mert ezek kívül esnek akárhány
szor minden szokásos és szabványos tanítási kereten. Így pl. Raffael, 
Shakespeare, Petőfi stb. iskolai tanulásai szegényesek, fogyatékosak, 
egy bukdácsoló tanuló számára is alig kielégítőek, de a művészeti 
alkotásaikban jelentkező tudásuk mértéke viszont óriási, széleskörű 
és egyetemes, úgyhogy csodálattal keressük : hol és mikor tanul
hatták meg mindezt? De másodszor, ha ezek a kitűnőek nem sorolnak 
ugyan be a zsenik kategóriájába, ami természetes is, mert hiszen tehet
ségek ilyen maximális foka igen-igen ritka jelenség, de akkor is minden
esetre felülemelkednek a szürke mindennapiság' színvonalán, túlhalad
ják az úgynevezett tucatembereket, és feltétlenül élesen elkülönülő 
egyéniségeket alkotnak lelki hajlamaik fajai szerint, úgyhogy ezeket 
szükségszerüleg egyenként és a megnyilatkozó ösztönös készségeiknek

1 Ez lett volna az elnöki megnyitó az ORTE 1940. augusztus 29-i 
közgyűlésén; a kérdés fontossága miatt teljes terjedelmében közreadjuk. 
Szerk.

Kitűnőek iskolája.'
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megfelelőleg kellene nevelni ; már pedig az iskola, még ha kitűnőek 
iskolája is az, mindig inkább tömegmunkát végez, mint egyéni ki
képzést. és így éppen a főcél nem lenne megvalósít vaegy ilyen külön
leges iskola létesítése által sem.

Ellenben tagadhatatlanul vétkes mulasztás nemzetünkkel szem
ben az a meglévő tény, hogy manapság igen sok tehetséges magyar 
gyermek, különösen ha az szegény sorban van, megfelelő, kiiskolázás 
nélkül beleszürkül közéletünk robotos malomtaposásába, holott nekik 
vezető és irányító helyeket kellene elfoglalniok és betölteniük. Az idei 
in skolci református gimnáziumi Értesítőjéből (5. lap) veszem a követ
kező adatokat : ,,A magyar tehetségek sorát nem lehet, nem szabad 
magukra hagyni, mert maguktól csak az élelmesebbek és talán nem 
a tehetségesebbek fognak előtörni, a gyámoltalanért, a szemérmesért 
érte kell menni, és gimnáziumon, egyetemen át vinni kell előre, ha iga
zán tehetséges. A szegény parasztság lakosságunknak 35 százaléka, 
de gyermekei csak 3 százalék arányban ülnek a gimnázium padjaiban 
s csak minden 478-ik szegény gyermek kerül gimnáziumba. Pedig 
tehetség tekintetében nem ez az arány.“ Ezek az elkallódott tehet
ségek hasonlatosak a bibliai magokhoz, melyek vagy az útfélre, 
vagy köves helyre, vagy tövisek közé esnek, és így vagy a madarak 
elkapdossák, vagy a nap melegétől gyökértelenül elszáradnak, vagy 
a íelnevekedő tövisek megfojtják; pedig mi, árva és kis számú magya
rok, vessük csak a mi magjainkat a jó földbe, hogy teremjenek azok 
száz-, vagy hatvan-, vagy harmincannyit. A világ folyása újabban 
olyan rohanó áramlással zúdul előre, hogy a megoldásra váró kérdé
seket nem lehet halasztgató lassúsággal kezelni, hanem alkalmazkodva 
a körülöttünk zajló fejlődés üteméhez, a fennálló nehézségekből eré
lyesen és minél gyorsabban meg kell keresni a legmegfelelőbb kivezető 
utakat. Nemzetünknek is, mint minden más élni és boldogulni akaró 
nemzetnek, feltétlenül szüksége van a népek élet-haláliramában a 
maga kiképzett, lehető legjobban kinevelt középosztályára, mert e nél
kül állandó válságok örvényében sodródunk ide és tova, vagy el is 
pusztulunk végképpen. Középosztályunk szakadatlan felfrissítése és 
kiiskolázásának színvonalon tartása tehát olyan feladatunk, aminek 
legsikeresebb elvégzését éppen nemzetünk boldogulása és üdve 
követeli meg. Középosztályunk fogyásának a pótlását pedig nyilván
valóan az alsó néprétegekből kell előteremtenünk, alulról felfelé, ahol 
majd mindenki szegény, mert fordított irányban ez lehetetlen. Tehát 
a kiváló tehetségek céltudatos felkutatása, kiválogatása és megfelelő 
kiiskolázása egyenesen nemzeti kötelességünk.

E rendkívül fontos, szinte sorsdöntő feladatnak az eredményes 
megoldásában református középiskoláinkra meggyőződésem szerint 
vezető és uralkodó szerep vár. Kálvinista kollégiumainknak évszáza
dokon keresztül egészen a legutóbbi évtizedekig egyik legszebb, leg
nemesebb és legnemzetiesebb működése abban csúcsosodott ki, hogy 
a környékükön, a közeli és távolabbi falvakban lakó egészen szegény 
nép gyermekeit, akik tehetségükkel erre rászolgáltak, jótéteményekké
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és ösztöndíjakkal ellátták, úgyhogy ezek vagy elenyészően csekély 
anyagi áldozattal, vagy pedig akárhányszor teljesen ingyen elvégez
hették gimnáziumi pályájukat. Fejedelmi és főúri adományok, egyházi 
és világi községek alapítványai, egyes polgárok bőkezű stipendiumai 
ezt a jótéteményes kiiskolázást lehetségessé tették. Miskolci értesítő 
írja (5. és 6. lap) : ,,Ez az új mozgalom, mint a legtöbb újdonság, 
nem új. Illetőleg valamilyen formában régebben is létezett. Jólelkű 
vidéki papok, tanítók, földbirtokosok gyakran neveltettek jófejű 
szegény gyerekeket. A reformátusok demokratikus egyházi élete és 
életszemlélete szinte kötelező támogatást jelentettek a tehetséges 
szegényeknek. Régebbi kollégiumaink internátusaikkal, alapítvá
nyaikkal sokszor kapták a szegények iskolája kitüntető nevet.“" 
S mivel kálvinista hitvallásunk majdnem színmagyar vidékeken vert 
gyökeret, terjedt el szerteszét hazánkban, azért református közép
iskoláink éppen a tiszta magyarság fiait pártfogolták és tanították ki,, 
látták el tudománnyal és nemzeti műveltséggel. Felbecsülhetetlen 
értékű szolgálattétel volt ez a letűnt vérzivataros századokban, éppen 
a magyar faj iránt, amikor az egyre fogyó magyar középosztályt 
ilyen módon állandóan kiegészítették a maguk színmagyar kinevelt
jeikkel kálvinista kollégiumaink. Érdekes statisztika lenne, ha egy
általán azt hitelesen össze lehetne gyűjteni, hogy a XVII., XVIII., 
X IX . századokban közéletünknek mindenféle területén hány olyan 
kisebb, vagy nagyobb vezető egyéniség működött, akik a maguk 
iskolai kiképeztetésüket ilyen jótéteményes alapon református kollé
giumainkban kapták meg? Azt gondolom és az az érzésem, hogy e 
tekintetben szinte száz százalékig a mi iskoláink vezettek.

Sajnos, az 1914— l<8-as világháború e téren súlyos, majdnem vég
zetes változásokat hozott. Kollégiumaink jótékony célra rendelt 
vagyona, azt lehet mondani, teljesen megsemmisült, részben elvitte 
a hadikölcsön-jegyzés, részben értékét vesztette akár mint készpénz, 
akár mint takarékbetét. Ez is statisztikai feladat lenne, bár igen el
szomorító adatokat tartalmazna, hogy megállapítsuk összegszerűleg : 
mennyi vagyont veszítettek így el önhibájukon kívül kálvinista 
kollégiumaink? A lényeg azonban az, hogy azóta nemesszívű felada
tuknak vagy sehogysem, vagy csak elenyésző kis mértékban bírnak 
csupán megfelelni. Természetes az a törekvés, hogy megpróbálják 
itt is, ott is ezeket az elveszített értékeket pótolni és helyreállítani 
így pl. a debreceni Kollégiumban is, de bizony egyelőre alig jutott 
túl ez a szép szándék a „pium desiderium“ mezsgyéjén.

Mindezekből azonban nem az következik, hogy mondjunk le 
tehát középiskoláink ezen dicsőséges hagyományáról és hagyjuk 
veszendőbe menni magyar népünk szegénysorsú tehetségeit. Ellen
kezőleg : szembe kell néznünk a nehézségekkel és le kell győznünk 
minden lehetséges módon az elénk tornyosuló akadályokat. Es öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy egypár középiskolánk, így a sárospataki, 
a miskolci, a hódmezővásárhelyi gimnáziumok — tisztesség adassék 
nekik! — már a cselekvés terére is léptek több-kevesebb elismerésre
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méltó eredménnyel, további néhány iskolánk pedig már a legközelebbi 
jövőre hasonló kezdeményezést határozott el. E  helyen nem kívánok 
részletesebben foglalkozni sem a sárospataki, sem a miskolci, sem 
a hódmezővásárhelyi intézményekkel, az érdeklődők elolvashatják 
az idevonatkozó adatokat ez iskoláknak hivatalos kiadványaiból. 
Azonban feltétlenül idézni akarom szóról-szóra a hódmezővásárhelyi 
református egyház értesítőjének, mely a „Tanyai tanulók otthonáról 
és a népfőiskolái tanfolyamról“ számol be az 1939—40. tanévben, 
bevezető sorait : „A hódmezővásárhelyi református egyház a gimná
ziummal kapcsolatban teljesíteni akarja azt az erkölcsi kötelességét, 
mellyel a város természetes környezetét képező gazdálkodó lakosság 
művelődésügyi érdekeinek tartozik. A módos gazdaréteg számára 
amúgy is nyitvaálló gimnázium mellé ezért két intézményt szervezett. 
Az egyiket szegény, de tehetséges tanyai tanulók részére (Kitűnőek 
iskolája a magunk módján!), amely a szellemi vezető rétegbe válo
gatja be az odavaló, de ez intézmény nélkül esetleg elkallódó értékeket, 
a másik a középiskolát nem végzett érettebb paraszt-ifjúság részére 
(népfőiskolái tanfolyam), amely a gazdálkodó réteg számára akarja 
megteremteni és kiművelni a köztük maradó, de tágabb látókörű és 
keresztyénebb lelkületű vezető elemet.“ Ez idézetben a legfontosabb 
azon megállapítás, hogy a hódmezővásárhelyi református egyház 
erkölcsi kötelességének érzi és tartja a városhoz tartozó gazdálkodó 
lakosság művelődésügyi érdekeinek a kiszolgálását és ellátását. Való
ban ez a „morale officium“ vitathatatlan ebben az egész problémában 
s ez elől tulajdonképpen nem térhet ki egyetlen iskolafenntartónk sem.

Persze a megoldás főnehézsége itt is, mint annyi mindenféle más 
kérdésben, a szükséges anyagi fedezet hiányában rejlik. Ha volna 
elegendő pénze egyes iskoláinknak erre a célra, akkor a többi részlet 
elintézése már könnyen menne. Azonban pénzhiány miatt nem lehet 
és nem szabad ennek a rendkívül fontos feladatnak a megoldása 
elől kitérnünk. Az egyetlen módja a kérdés sikeres elintézésének 
az áldozatkészség, amely tiszteletreméltó és dicsőséges hagyománya 
a magyar kálvinizmusnak, és amelyről a lélekemelő adatok egész 
tömegét olvashatjuk meg anyaszentegyházunk és iskoláink történe
tének lapjain. Az igaz, hogy ez az áldozatkészség nagyon, de nagyon 
megcsappant az utóbbi évtizedekben, az anyagi teher vállalása alól 
mindjobban kitértek híveink, és egyre nagyobb méreteket ölt az állam 
pénzbeli segítségének az igénybevétele, de kétségtelen és egészen bizo
nyos, hogy anyaszentegyházunk minden irányú újraéledése, meg
erősödése és magyar nemzeti szempontból ismét hivatásának magas
latára emelkedése csak azon esetben remélhető, ha a részben eldugult, 
részben alig csörgedező áldozatkészség erre megint frissen és bőven 
fogja árasztani a maga áldásthozó vizét. Tudom, hogy ez igen-igen 
súlyos feltétel. De hát a következmény nem kevésbbé jelentőséges és 
lényeges : amilyen a praemissa, olyan a conclusio. A református 
elgondolású kitűnőek iskolája is ez áldozatkészség függvénye, leg
alább is anyagi téren. Azon iskoláink, amelyek már dolgoznak a fel-



2 7 0 Dr. H am vas G y u la : Tankönyvírás és élmény pedagógia.

adat megoldásán, módját is keresték a különféle segítőakciók meg
teremtésének és ez biztató körülmény arra, hogy ami egyik helyen 
lehetséges volt, az másutt sem kizárt dolog. Az egyes módozatokat 
nem akarom itt boncolgatni vagy felsorolni, de azt az egyet megemlí
tem, hogy maguk a falvak a kiváló és tehetséges gyermekeiknek 
iskoláztatási költségeit szerintem minden különösebb anyagi meg- 
terheltetés nélkül el bírnák viselni. Ez olyan szociális feladat, aminek 
teljesítése szintén erkölcsi kötelesség. Nem a kormánytól eredő parancs
szót, vagy rendelkezést szeretnék egy ilyen irányú megoldásra, hanem 
önkéntes elhatározást, amiből a kényszer okozta cselekvés merőben 
hiányoznék.

Összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk a következőket : 
a magyar nép szegénysorsú tehetséges gyermekeinek kiválogatása, 
megfelelő ingyenes kiiskolázása elsőrendű nemzeti érdek ; református 
kollégiumainkra e feladat teljesítésében vezető szerep vár részint 
százados hagyományainknál fogva, részint azon helyzeti energia miatt, 
hogy színmagyar vidékeken feküsznek ; nem különleges iskolát kell 
erre a célra létesíteni, mivel minden iskola képes e feladatot megoldani; 
a legfőbb nehézség az anyagiak hiánya, amit híveink áldozatkészsé
gének felébresztésével törekedjünk megszüntetni.

Ezek csak az alapelvek, amelyek tisztázása és lerögzítése a tovább
fejlesztés végett nélkülözhetetlen. Magam részéről a kérdést annyira 
fontosnak tartom, hogy szándékosan idehoztam közgyűlésünk elé : 
erről szól elnöki megnyitóm, ez a főelőadás tárgya, ennek megbeszé
lését célozza egy beadott indítvány. A „kitűnőek iskolája“ pedagógiai 
kérdés, tehát nekünk, köznevelőknek kell elsősorban azzal foglalkozni. 
Igyekeztem a magam kötelességének tőlem telhetőleg e néhány gon
dolat elmondásával eleget tenni. vitéz Bessenyei Lajos dr.

Tankönyvírás és él meny pedagógia.
i .

A tankönyv mai életsorsa.
A modern pedagógia csodálattal időzik azon fénylő lelki értékek 

előtt, melyek az élmény alapján a gyermekben kibontakoznak. 
A gyermek minden nevelői akció központja, az élmények benne olyan 
hatalmas erejű lelki funkciók mindeható kiteljesülését jelentik, 
melyeknek felhasználása a lelki kibontakozásra minden nevelő ener
giát leköt. Élményt nyújtunk vagy figyeljük az élmények megszülés 
tését, s mikor a szent láng felcsap, lobog, szuggerál és teremt, a gyer
mek lélekboltozata alatt kitermelt energiákat újbóli hódításra, építésre 
küldjük, és új élmények új életéből, új világából szakítjuk ki a gyer
meki léleképítés dinamikus erejű munkaelemeit.

Vájjon ennél a nevelői folyamatnál mi történt a tankönyvvel, 
avval a régi csodálatos erejű és nagyszerű hatásokat rejtő nevelői 
eszközzel, melyre hófehér hajú emberek esküsznek, amely elé mohón
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járult a gyermeki érdeklődés, de amelyet görcsösen szorongatott 
még az a tanuló is, aki elkeseredett pillanataiban az iskola gyötrő 
intézményében legfőbb kínzó eszközt látott. Mi történt a pedagógiának 
ezzel az életerőt, fejlődést biztosító kincstárával, amely nemcsak az 
ifjúság értelmi életét építette fel kimondhatatlanul gazdag és ragyogó 
részletek kiképzésével, hanem az érzület nemes és mélységes világát 
is kibontakoztatta. A pedagógiának evvel az örökértékűnek véli 
hatalmi tényezőjével az történt, hogy a korszellem elsuhant fölötte. 
A világ arculatán új fények gyúltak, új vágyak keltek, és az emberi 
szellem új útcsapáson haladt az eszmények felé. Ez az útcsapás el
kanyarodott a tankönyvtől. A tankönyv tegnapi alakjában tehát 
a kialudt nap sorsára jutott. Fénye már nem melegített, nem keltette 
az életet, az életmezőkön nem fakasztott lobogó érzéseket, akaratokat . 
A termékeny lelkifunkciók más hatásokra virultak fel. E hatások 
termőhelye és indóháza az iskolaterem.

Más szóval a helyzetkép a következő :
Való az, hogy az élménypedagógia elítéli azt a nevelői eljárást, 

amely csak a tankönyv apróbb leckékre tördelt szellemi lemásol- 
tatásáig jutott el, és az egyén művészi tiszta látását, az én kibonta
kozását háttérbe szorította, és a lélek szabad szárnyalását, alkotó 
munkáját megakadályozta. Igaz, hogy ez a nevelési felfogás félt 
attól, hogy a tankönyvekben idősebbek által alkotott és megkövesült 
rendszerek megzavarják az élmények friss életfunkcióit, szegezzük 
le mindjárt itt, hogy ez az irányzat szellemi álláspontja arra is utal, 
hogy a nevelés értelmi része is élmémjesítés útján történjék meg.

Az Általános Utasítások a tankönyvet az oktatás vezérfonalának 
nevezik, mely azzal, hogy a Tantervben meghatározott ismeret- 
anyagot részletes kidolgozásban tartalmazza, középhelyet foglal el 
a tanár és tanuló munkája között.

Másutt ezt olvassuk : „Noha a tankönyv az oktatásnak fontos 
és értékes eszköze, még sem illeti már meg az olyan elsőség, mint 
régen.“  Ez a megállapítás következik abból, hogy a nevelőhatás 
szempontjából értékes ismeretanyagnak elmélyedő iskolai munká
ban való közös feldolgozása az oktatás legeslegelsö feladata.

Viszont később az Ált. Utasítások kiemelik a jó tankönyv értékét, 
sőt megállapítják, „hogy a már feldolgozott, tehát ismert fogalmak
nak, eseményeknek, tényeknek és leírásoknak a tankönyv szövegében 
való közlése szinte újabb élmény erejével hat a tanulóra“ (201. 1.).

Ez a megállapítás és az élménypedagógiának az értelmi elemek 
élményesítés által való átadását hirdető álláspontja világosan utat mutat 
a tankönyvírásnak arra, hogy miként térjen át a tegnapi elgondolásairól 
a mai problémájának megoldására. Amelyik tankönyv még nem vál
toztatta meg szellemi arculatát — és bizony több van ilyen —, annak 
azért is meg kell tennie, mert a nemzet életformája átalakuláson 
ment keresztül. A magyar ma nagyobb részt kapott és vállalt az 
általános kultúra körforgásában, mint valaha. Ennek a révén nagyobb 
részt is kíván venni a nemzetközi szellemi érintkezésekben.
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Ehhez a tekintélyesebb nemzetközi pozícióhoz nagyobb ívű 
magyar életlendületre van szükségünk. Ennek az időnek egy mélyen 
gyökerezett nemzeti öntudat erőpróbájának kell lennie, amelyben a 
nemzeti erők hatékonyabban törnek előre az eddiginél, az energiák 
hatásfoka nő, a gazdag etnikus erőforrások tervszerűen a nemzeti 
kollektívum szolgálatába állanak. Ezeknek a szellemi többleteknek 
a beiktatására revízióra van szükség. Ez a revízió elér a nemzeti 
kultúrpolitika minden munkamezejére. Eljut a nevelés-oktatás újbóli 
és újbóli felülvizsgálatához és gyökeres átalakításához. Eljut a tan
könyvírásig is, és összehangolja e fontos kultúrtevékenység feltételeit 
a nemzet időszerű életproblémáival.

A nemzetünk jelen mérlege szerint tehát a tankönyvírás ügye 
a kibővített és megnőtt magyar szellemi életigényeknek megfelelőleg 
is mélyebb, rendszeresebb átgondolást kíván, és így mindenképpen 
az időszerűség jegyében kíséreljük meg a probléma kontúrjait meg
rajzolni.

II.
Aki a tankönyvet írja.

A tankönyvnek a nevelésben való említett szerepe és egyáltalá
ban a magyar tankönyvnek a nemzet fokozottabb erőkifejtése, vala
mint a magyar érdekek dinamikus előretörése és sikere következté
ben kijelölt feladata előtérbe állítja azt a kérdést: ki írhat tankönyvei 
a magyar ifjúság számára.

Valószínű, hogy ebben a dolgozatban erre a tételre igen nagy 
figyelem irányul, minthogy ez a kérdés minden magyar tanárnak 
szívügye.

A felelet ez : csak szakember ma tankönyvet nem írhat, még ha 
meg is van hozzá elég tudományos képzettsége és pedagógiai arra- 
valósága.

A nemzetnek ebben a dinamikus előrelendülésében és az eddiginél 
mérhetetlenül nagyobb arányú történelmi szerepvállalása idején 
általánosan kiművelt ember és szakférfiú foghat tollat, hogy könyvei 
útján a magyar ifjúságot elhivatottá tegye a magyar eszmények 
betöltésére.

A bölcsészeti kar és tanárképző neveltjét még az életnek is 
nevelnie kell, s maga csak mesterpróba után állhat oda tankönyveivel 
nevelni. A magyar közösség érzi ezt, és a kormányzat feje sokszor 
adott hangot beszédeiben a minőségi elbírálás jelentőségének. Ami 
pedig a magyar kultúra minden parcellájában szigorú és el nem 
mellőzhető alapelv, annak kell lennie a nemzetvédelem életfontosságú 
eme részfeladatában : a tankönyvírásban is.

A következő kérdés : mi hát az általános műveltség fogalmi 
köre, és mik a jegyei éppen a szóbanlévő tevékenységi terület vállal
kozóinál. Erre a kérdésre az egyenes felelet csak hiányos lehetne.

Inkább felhívjuk a figyelmet a tanári továbbképző tanfolyamok 
programmtervezeteinek tanulmányozására, és ezeken a tanfolyamo-
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kon elhangzott előadások könyvalakban megjelent közleményeire. 
Az ilyen tanfolyamokat szervező és vezető jeles kultúrpolitikusaink 
igazán messzetekintő nézőpontból állapítják meg, merre vezet az 
út a magyar tanár és általánosan kiművelt ember modern viszony
latokban is kielégítő fogalmi meghatározása felé.

De ebben a kérdésben mondanak egyet-mást majd e dolgozat 
következő fejezetei is.

III.
Vezetögondolatok a ma tankönyvében.

A ma tankönyvírójának feladatkörét a magyar kultúrpolitika 
idevonatkozó és megfelelő rendelkezései megszabják. A kitűzött 
ismereti anyag azonban elég mozgási szabadságot ad a tankönyv 
szerzőjének, hogy a kornak és a magyar nemzeti életigényeknek 
megfelelő művet adjon.

A nélkül, hogy a megírás koncepciójában az egyéni megfogal
mazás szuverén jogát kétségbevonnók, úgy gondoljuk, hogy a követ
kező négy szempont figyelembevétele nélkül ma tankönyv nem 
készülhet.

Ez a négy szempont a következő :
1. A felvett ismereti anyag nemzetünkkel való kapcsolatainak 

illusztrálása. Az anyag kapcsolata a magyar tudománnyal, művé
szettel, esetleges vonatkozásai etnikánkkal.

2. Az ismereti anyag valláserkölcsi vonatkozásai, különösen az 
érzület képződésére vonatkozó hatása.

3. Az ismereti anyag tudománybeli helyzetének, eredményeinek, 
értékeinek liü feltüntetése.

4. Az anyagnak a történelem folyamán, vagy egy jellemző kor
ban, éppen talán korunkban kifejtett hatásai, kapcsolatai.

Ad 1. Nincs olyan ismereti anyagrészlet, amelyet nemzeti mi- 
voltunkkal természetesen össze ne lehetne kapcsolni, nincs olyan, 
amelyikkel az új magyar generáció lelki formálódását a nemzeti műve
lődés talajába ne lehetne gyökereztetni. A tárgyak természete szerint 
más és más az összekapcsolódás lehetősége. A nyelvi, földrajzi, törté
nelmi ismereti anyag1 több ponton simul bele a nemzeti kultúra

1 Ezt a folyamatot részletesen kifejtettem :
Dr. H. G y.: Egy módszeres ism. egység feldolg. lélektani mozzanatai. 

Prot. T. Sz. X. 9. 200 1.
,, Időszerű gondolatok a középisk. magyar nyelvi proble

matikájából. Prot. Tanügyi Szemle, XIV. 3. 74. 1.
,, Korrekonstrukció és élményszerűség. Prot. Tanügyi

Szemle, VIII. 5. sz. 184. 1.
,, Az időszerűség elve és a középisk. alkotómunkája. Prot.

T. Sz. IX. 394. 1.
,, Középisk. anyagrészlet ped. összefüggései. Prot. Szemle,

XII. 158. 1.
,, Egy élménysorozat és cmlékképeinek jelentősége. Prot.

T. Sz. XII. 9., 392. 1.
,, A nemzeti értékképződés problémája. Prot. Szemle,

XIII. 8.. 382. I.
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talajába, de ki állítaná, hogy a „reális“ tárgyak részletei távol állaná
nak az ifjúság magyar színezetű, lelki formálódásától. Egy-egy kap
csolatuk a magyar művészettel mind-mind a nemzeti gondolat fel
vetődését és megerősödését jelentik. A magyar kultúrpolitika által 
kitűzött anyagrészlet mindenike valóban a nemzetnevelésnek jól 
megválasztott tényezője.

Ad 2. A tankönyvíró különösen fontos feladata, hogy a „tárgy“ 
vallási elemeit, erkölcsi vonatkozásait élményesítse és tudatosítsa, 
és a tanár és tanuló által kihozott munkaeredmények elé ezzel mintegy 
tükröt tartson.

Messze vezetne annak részletes leírása, hogy a szerzőnek ily 
szempontból milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az interpretálás
nál. Csak egy módszeres egység (II. o. magyar olvasm.) feldolgozása 
során tudatosított vallási, érzületi értékről iktatunk ide néhány sort, 
melyhez hasonlóan idevonatkozó hatáseredményeket minden anyag
részletnél előtárhatnánk. Tehát a nép- és történeti mondák tárgya
lásánál : „Főcél kezdetben a tanulók lelke és a téma között biztos 
összeköttetést teremteni. . .

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 
megszínesített 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 darab
káit, elemeit vizsgálja. Ügy látszik, hogy a megelevenítés e munkájá
ban az igaz értékgondolata fog mint egyik centrális motívum szere
pelni.“ 2

Másutt ismét megállapítjuk a következőket:
„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, anemesedés 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.“ 3

A megfelelően élményesített olvasmányrészletek — amint lát
ható — legtermékenyebben gazdagíthatják az ifjú lélekformálódását, 
és az itt-ott fellobbanó hatásértékek az iskolai nevelő és oktató mun
kát megaranyozzák, mélyebbé, tartalmasabbá teszik, amiből a jól 
megírt tankönyv előnyös nevelői értékei nyilvánvalóak.

Ad 3. Szükséges az, hogy az interpretáló író alkalmat találjon 
a tanuló elé vinni, milyen a helyzete a kultúra mezején tankönyve

2 Dr. H. Gy. Egy módszeres ismereti egység feldolg. lélektani mozza
natai. Debrecen, 19o6. 2.

3 U. o. 5. 1. E dolgozatban a felvetett kérdés igen sok részletére bő 
fejtegetés található.
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anyagának. Elkerülhetetlen, hogy fel ne világosítsa a növendéket 
az ismeretrészlet egyéb összefüggéseiről is, amelyekben ez a kultúra 
egészével van. De jelezze a szóbanforgó részlet tudományos súlyát, 
jelentőségét is. A tanuló elméje kutat, összefüggéseket keres, és hogy 
milyen kedves élményei származhatnak abból, ha a tanár és iskola 
nevelő munkaeredményeit a tekintetben is összekapcsolhatja a tan
könyv felvilágosításaival, azt csak az tudja, aki az ifjúi lelkekkel 
foglalkozik. Összegezve : az a tankönyvírói eljárás, mely hűen közli 
az anyaga tudománybeli helyét és kapcsolódásait, a tanuló tiszta világ
képének kialakulását segíti elő. Ez pedig tekintélyes érték a közösségre 
és egyénre egyaránt. Hogy részletesen mit jelent, az külön tanulmány 
kereteit kívánja.4

Ad 4. Ugyancsak a lelki építés egyensúlyához a tiszta világkép 
kialakításához szükséges, hogy a tankönyvíró a tankönyvébe a felvett 
ismereti anyagnak a történelem folyamán elért hatásait, kapcsolatait 
érintőleg kimutassa. Különösen nem szabad mellőznie az anyag és a 
jelenkor összefüggéseit — ha vannak ilyenek.

A tájékozatlanság öl. A közelmúlt magyar életszemlélete sok 
óhajtott pótlásra utal. A nélkül azonban, hogy a túlterhelés hibájába 
esnénk, tanácsosnak látszik alaposabban magunk köré nézni. Kíván
ságunkra vonatkozólag egy-egy idevágó történeti momentum meg
említése, egy-egy író megjegyzése, egy emlékirat, vagy vonatkozó 
frissebb újságcikk rövid, eleven foglalata élénkséget hozva, már eleget 
tehet a felvetett gondolatnak.

Az ilyen tankönyvi helyek, a nevelői eljárás mindenre gondolni 
köteles széleskörű művészetének jó segítségére vannak.

IV.
A tankönyv és a közlési forma művészete.

Mindezen gondolatoknak a tankönyv keretein belül való sze” 
rencsés érzékeltetése nem a legegyszerűbb feladat. És itt következik 
e dolgozat és mondanivalónk legsúlyosabb szakasza : az ismereti 
anyag közlésének művészetéről. Állapítsuk meg, hogy a tankönyv
íróban az említett képességeken kívül legfőképpen művészi vénának 
kell lennie. E nélkül nincs jó tankönyv, aminek tanúbizonysága sok
sok forgalomban lévő, nagy tárgyi hozzáértéssel megírott, de lélek
telen munka. A szerző művészi véna nélkül semmiesetre nem tehet 
eleget azoknak a kötelességeknek, amelyeket a legmodernebb nevelési 
elgondolás és a hivatalos utasítások a tankönyv szerzője számára 
mintegy kijelölnek.

Mi úgy látjuk, hogy a tankönyv tulajdonképpen egy művészi 
témát feldolgozó műdarab, amelynek valósággal izzó teljesítménynek 
kell lennie, hogy a részletek beállításával nagyszerű segítőtársa legyen 
a művész eszközeivel és módszerével dolgozó iskolának. Lenyűgöző,

4 Dr. Holstein Gyula. A magyar Helyzetrajz tört. fontossága. O. K. T. 
Közlöny, 1930. 10., 394. I.
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a tanulót lebíró hatáseszközökkel kell dolgoznia, hogy művészi, er
kölcsi, esztétikai hatásértékeket hozzon ki élményesítésével. — 
A tanulókban színes, lebilincselő és építő lelki változások csak így 
képzelhetők el. Csak a múTész-tankönyvíró tudja a növendékek elé 
vinni művészi elemzés útján az anyagban lévő örök etikai és esztétikai 
értékeket, csak a mzí'nész-tankönyvíró válthat ki lelki szenzációkat, 
élményeket, mélyíti a gyermek érzelmi életét és kelt fogékonyságot, 
megértést egy magasabbrendű életigénylés után. A tankönyvnek 
szerintünk ne csak abban legyen meg a hivatása, hogy kodifikál, 
hogy szabatosságra int, hogy a szabályokat a legtökéletesebb for
mulákban adja. Ez a tegnapról-mára áthozott kötelességeiből egy 
részlet csupán. De — amint látjuk — vannak feladatai tisztán a ma 
koncepciójában : az iskola lobogó, friss életnyilvánulásait, az élmény- 
nyújtás új színeiben ragyogtatja meg, és az érdeklődés megnyitott 
területein új szépségeket ígérő utakra csábítja a gyermeket, aki 
innen visszatérőben új lelkesedéssel és akarásokkal nyugtázza a tanár 
előző célkitűzéseit.

Ez éltető és örvendetes pozitívum!
Ezekből látható, mennyire komoly ügye a nevelés-oktatásnak, 

hogy ne fogjon az ismereti anyag közléséhez antitalentum, és ne 
akadályozza meg az arra érdemes pedagógus-művészt, hogy az a 
tankönyvében átéletéseknekés hangulatképzésnek a mesterévé váljék. 
A közösség ellen való állásfoglalás lenne, ha laikusokat szabadítanak 
e drága termékeny akciók közömbösítésére. Egy-egy rosszul sikerült 
tankönyv ne jelentse csupán az üzleti nyereségek leírását, hanem a 
felette való napirendretéréskor gondoljunk arra, hogy ez a rossz tankönyv 
egy jobb tankönyvet akadályozott meg abban, hogy a z  a teremtő élményei 
útján kínálkozó meglátások nemzeti, talán sorsfordító indulatok, intuitív 
ráeszmélések kincses bányája legyen, tehát végeredményében elszegényí
tette a rossz tankönyv a közösséget. Az időknek megfelelő csak a következő 
álláspont lehet:

A nevelés ezen a területen is szánja el magát, hogy a minden
napi szegényes köntösét leveti, és a művészet csillogó brokátjába és 
ragyogó selymeibe öltözik.

Már most arra a kérdésre, hogy a tankönyvíró közelebbről milyen 
eszközökkel és milyen akciókkal jusson a nívót jelentő eredmények
hez, éppen mert a művész szabadságáról és isteni adományairól van 
szó — felelni nem óhajtunk. Bizonyos, hogy a nyelv szépségeinek, 
a stílus választékosságának az anyag művészi elrendezésének, belső 
szemléltetésének, vizuális megvilágításának sok köze lehet a sikerhez.

V.
A sablon és korszerűtlenség eltűnik, a ma igényei és a művészet előre

törnek.
A merev, modoros tankönyv alkonyához értünk, a nemzetibb 

színeződés, a művészi megértetés sürgetően helyet követel. Tekintsünk 
kissé vissza. Két ok indít a cselekvésre :
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1. A modern nevelési-oktatási eljárások és a tankönyvek egy 
részének feldolgozási módszere között ellentét van. 2. Az a magyar 
történelmi szerep, melyet nemzetünk most vállal az általános kultúra 
területén, erői újra való megvizsgálását és fokozásukra való törek
vését követeli.

Ez a vizsgálat kihat a kultúra legapróbb tényezőire is. A tan
könyv, ha az iskolai nevelő munka módszerváltozása következtében 
már nem olyan döntő pedagógiai tényező, mint volt, de mégis tízezer 
és tízezer középiskolás tanuló számára a nyomtatott betű és az ismereti 
anyag precíz lefektetésénél fogva nevelői és oknlási hiteles hely. 
A tanulóink tízezrei mellett a környezet újabb tízezrei számára is az, 
tehát súlyos nemzeti érdek fűződik korszerű módszerbeli átváltódásá- 
hoz. Ez a nemzetvédelmi művelet csak művész és kiművelt tankönyv
írók útján történhetik meg. Olyan emberek segítségével tehát, akiknek 
megadatott, hogy a nagyobb távlatokat is áttekinthetik, de a tények 
belsejébe is mélyebben tudnak betekinteni, mint a mindennapi szürke 
ember. Ezek művészi téma gyanánt nézik az ismereti anyag egységeit. 
A tárgyi tényeket, részleteket a lélektani kapcsolat bűvös szálaival 
fűzik egymáshoz és a gyermek leikéhez. Megéreznek egyébként látha
tatlan összefüggéseket és tudatosítják a tanuló előtt. A színes han
gulat fátylával borítják be a szürke ismereti anyagrészleteket. 
Élményesítenek, a munkaanyag szellemi tartalmát vakító fénnyel 
világítják át olvasójuk előtt. Az érzület kialakítását elősegítik, 
a belső kapcsolatokat szilárdítják és minden lezártság korlátáit 
áttörve, a gyermek alkotóerejének szárnyakat adnak a nemzet esz
ményei felé. Ez látszik az igazi keresett ösvénynek a tegnap tan
könyvétől a ma tankönyvéig.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

MEGJEGYZÉSEK
Néhány szó a Kitűnőek Iskolájához.

A Kitűnőek Iskolája gondolatát bírálja egy alapos s megszívlelendő taná
csokat nyújtó értekezés a Protestáns Tanügyi Szemle multhavi számában. 
Míg az értekezés első része fölöslegesnek mondja a tervet, addig a második 
rész akarva, nemakarva okvetlenül szükségesnek tartja a terv megvalósítását 
— más néven. Legyen szabad az értekezéshez néhány megjegyzést fűznöm.

A Kitűnőek Iskolájának gondolata nagyszerű és feltétlenül megvalósí
tandó. Természetes azonban, hogy itt nem egy iskoláról, egy ,.csodapalotáról“ 
van szó, hanem arról, amire a cikkíró is rámutatott: különféle téren működő 
vezetőréteg neveléséről. Hogy ilyen vezetőréteg nevelése milyen fontos, s 
hozzáteszem: erős magyarérzésű vezetőréteg nevelése, ahhoz bővebb magyará
zat nem szükséges, ha az ember csak az utóbbi évek eseményeit figyelemmel 
kísérte, s magyar szempontból kísérte figyelemmel — ha mást nem is veszünk 
tekintetbe -— csak a legutóbbi hónapok külpolitikai történetét. Elhibázott 
gondolat volna, s fel sem tételezem, mert hiszen kivihetetlen is, hogy Zilahy 
Lajos a Kitűnőek Iskolája gondolatának felvetésekor egy „csodapalota“ léte
sítéséről álmodott. Ő a Kitűnőek Iskolájának gondolatát átvitt értelemben 
használja, melynek lényege az arravaló vezetők előteremtése s nevelése. Ami-
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képpen sehogy sem tudok egyetérteni a cikkíró azon megjegyzésével, hogy 
hagyjunk minden tehetséges tanulót az egyetem padjai között, mert van ott 
tudomány elég! - annál inkább fontosnak tartom gondolata folytatását, t. i. 
hogy figyelni kell a tehetségesek munkáját, kibontakozását, s őket minden
képpen támogatni keli, illetőleg kellene az arra hivatottaknak. Az egyetem 
padjai közt — s ebben teljesen osztom cikkíró véleményét — van tudomány 
elég, de éppen az a baj, hogy ott csak tudomány van, de semmi nevelés. A Ki
tűnőek Iskolája vezetőréteget akar, s azt kell nevelnie. Márpedig ezt a feladatot 
az egyetem mai formájában megoldani nem képes. Nevelés, az egyénekkel 
való törődés, azoknak megismerése útján lehetséges. Hol lehet erről szó ott, 
ahol egy ember gondjaira száz és száz hallgató van bízva? Vezetőréteg neve
lése csakis kollégiumokban, internátusokban lehetséges. Hogy mennyire lehet
séges, bizonyítja a ma nálunk még mindig oly kevesek által ismert nagyszerű 
Eötvös Kollégium. Itt azonban csak tanárokat nevelnek, márpedig a magyar 
életnek minden téren szüksége volna „Eötvös kollégistákra“ . A baj azonban 
ott van, hogy amikor Kitűnőek Iskolájáról van szó, amelynek egyik megoldási 
fokozata Eötvös-kollégiumszerű intézmények létesítése volna elképzelésem 
szerint, ugyanakkor nem történik kellő gondoskodás még az Eötvös-kollégisták 
megfelelő elhelyezéséről és tehetségüknek legmegfelelőbb helyen történő alkal
mazásáról sem. Ezen kérdéssel függ össze a tanári rend nem megfelelő érté
kelése s megbecsülése is. Ezen megállapításomnál a Pázmány Tudományegye
tem rektorának szavaira emlékeztettek. Ö hívta fel a figyelmet arra, hogy 
Eötvös-kollégisták is más pályára mennek, mert időközben, tanulmányaik 
folytatása közben szerzett tapasztalataik erre bírják őket. Ugyancsak a Tudo
mányegyetem rektora hívta fel a közvélemény figyelmét a mindinkább múl at
kozó tanárhiányra. Szomorú volna, ha a Kitűnőek Iskolája gondolatának 
megvalósulása esetén a megoldásból fél-megoldás lenne.

Különben nézetem szerint addig, míg valaki középiskolai tanulmányait 
el nem végzi, csakugyan maradjon a többiekkel, de ha kitűnik, akkor tanára 
irányítsa, s legyen rajta a szeme mindaddig, míg az illető egy másik vezető 
ellenőrzése alá nem kerül. Aki pedig a Kitűnőek Iskolájának ebbe vagy abba 
az intézményébe bekerül, az érezze, hogy törődnek vele, továbbra is érezze, 
hogy rá nehezebb s magasabbrendű feladatok megoldása vár a nemzet életében, 
érezze, hogy a kitüntetés nagyobb munka-s felelősségvállalást jelent számára. 
Az önbizalom felkeltése s bizonyos mértékig történő fokozása nem árt, sőt 
szükséges. Legyen meg azonban ennek az alapja. A felfokozott önbizalom 
helyes vezetés mellett nagyobb teljesítményekre sarkalja a kiváló, de a közép
szerű embert is. A Kitűnőek Iskolájának'tagjai legyenek széles látókörű, a 
jövőbe nézni tudó férfiak, hiszen egy nemzet vezetésére csakis az ilyenek alkal
masak.

Hogy pedig legalsóbb fokon hogyan történjék a kiválasztás, az igen egy
szerű kérdés, s néhány iskolában már megoldást is nyert. A tanítóknak kell 
a tehetséges gyermekeket kiválogatniok, s ha az illetők rászorulnak, az állam 
a megfelelő anyagiakat is rendelkezésükre kell, hogy bocsássa, s így lehetővé 
tegye a középiskolában való továbbtanulást. A középiskolában a tanárok figye
lik tovább az illető kiváló fiúkat, s amikor azok ottani tanulmányaikat be
fejezik, irányítják őket a hajlamaiknak legmegfelelőbb intézetbe, ahol ismét új 
vezetőik vennék át az irányítást s a velük való törődést. Nem tudom megérteni, 
hogy ha csak a tehetséget, rátermettséget figyelik az arra hivatottak, miért 
kellene a szegényebb néposztályok fiainak a Kitűnőek Iskolájából kiszorulniok! 
Ha a tehetséges s erősjellemű, jó magyarérzésü gyermekek hóna alá nyúlnak, 
őket az állam olyan anyagi támogatásban részesíti, hogy anyagi gondoktól 
mentesen szentelhetik idejüket tanulmányaiknak, miért volna egy ilyen intéz
mény korszerűtlen, s miért ne felelne meg az új idők követelményeinek?! Igaz, 
hogy az igazi tehetség előbb-utóbb úgyis kitűnik, s eléri a számára rendeli 
helyet, állást, de miért ne segítsük elő a kiválóak továbbképzését számukra 
megfelelő intézményekkel. Nézetem szerint éppen azok és olyanok kerülhetné
nek inkább a felszínre, akik eddig háttérbe szorultak vagy kellő anyagiak 
híján, vagy azért, mert nem törődtek velük eleget, s észre sem vették őket.
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Attól nem kell félni, hogy a „Kitűnőek székhazából“ nehéz lesz az olyanokat 
kilakoltatni, akik nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Az említett tanulmány írója túlságosan élére állítja a dolgokat, s az érem
nek esak másik oldalát tekinti, kissé talán elfogultan is. Nem mindegy az, 
egyáltalában nem mindegy, hogy egy tehetséges ifjú, s sokszor a tehetség nagy 
szerénységgel, félrehúzódással jár együtt, mikor kap kellő támogatást s bizta
tást, előbb vagy utóbb. Jó pár olyan kiváló fiatalembert ismerek, kiknek tehet
ségét, igyekezetét, munkáját egyáltalában nem veszik figyelembe,nemértékelik, 
egyszerűen nem törődnek velük, mert ez a könnyebb megoldás. Hz a nemtörő
dömség, vagy éppen háttérbeszorítás pedig hány ifjúnak veheti el egész életre 
munkakedvét s igyekezetét.

Amint soraimból kitűnik, feltétlen híve vagyok a Kitűnőek Iskolájának, 
de nem félmegoldásszerű módon. Sokkal jobban kell törődnünk a magyar tehet
ségekkel s különösen ma. amikor minden nemzet oly fontosnak tartja az össze
fogást, még az ország határain kívül álló fiai körében is. Nekünk, magyaroknak, 
akik ismét szép, de nehéz feladatok előtt állunk, nem mindegy, hogy kik állnak 
az őrhelyeken, s az sem mindegy, hogy ma vagy holnap kerülnek-e az arra 
hivatottak oda!

Budapest. Jakabji László.
Tauárhíány-tanári fizetés.

Százszor elmondották „quem dii odere, paedagogum fecere“ , de most 
bőrünkön érezzük, hogy talán soha nem volt még időszerűbb ez a régi-régi 
megállapítás, mint ma. Üjság- és folyóiratcikkek, konferencia és gyűlés- 
határozatok, memorandumok egész sora adott már éles és határozott hangot 
a tanárság megdöbbentő és méltatlan helyzetéről — sajnos sikertelenül. 
Most néhány vázlatos gondolattal szeretném még megtoldani e keserű prob
lémát.

Míg néhány évvel ezelőtt a diplomás tanárok nagy tömege állott remény
telenül a tanári pályán való elhelyezkedés előtt, ma már hivatalos helyről is 
hangzott el megállapítás a fenyegető tanárhiányról. S ez a helyzet komoly 
következményekkel járhat; félő, hogy azoknak a magas és nemzeti szem
pontból végtelenül fontos követelményeknek, melyeket a mai pedagógiai 
rendszer az iskolára ró, a tanárság egyeteme nem tud majd megfelelni. Hiszen 
a követelmények tagadhatatlanul egyre nagyobb súllyal nehezednek a felelős
ségtudó és felelősségvállaló tanárság vállára. Ha a legutóbbi iskolai évkönyve
ket lapozzuk, szembetűnik, hogy hány iskolában állapítható meg kétség
kívül tanári túlterheltség. Igen sok helyen 22—23, sőt 24 órában is tanítanak 
elméleti szakos tanárok! Ennek főoka az, hogy az iskolák a megnövekedett 
tanulólétszám mellett, a régi, vagy éppen csökkentett tanár-személyzettel 
kénytelenek ellátni munkájukat, mert mind gyakrabban nemhogy megfelelő, 
de semmilyen tanár sem akad a meghirdetett „kezdő“ tanári állásra. De ahol 
még megvan a pár fillér túlóradíj, ott szinte szívesen is vállalja a tanár ezt 
az aggasztó munkatöbbletet, hogy ezzel is segítsen magán valamelyest. Hogy 
ez aztán a munka-minőség rovására megy, a nagy óraszám csökkenti az elő
készület gondosságát, kifárasztja, ellankasztja a tanárt, az világos követ
kezmény.

Még megdöbbentőbb, hogy több iskolánál a tavalyi esztendőben is, nem 
képzett szakemberekre, hanem sokszor segédlelkészekre és alapvizsgás (néha 
félbemaradt pályájú) tanárjelöltekre kellett bízni nemcsak nevelői, hanem 
tanári munkát is. Ügylátszik ez a sokigényű pálya, melyhez — eddig legalább 
úgy hittük —- magasfokú szak- és pedagógiai képzettség, szószerint vett 
hivatás és nagy-nagy lemondás kellett, ma már csak a lemondást igényli 
művelőitől. Ide már a kontártörvény sem vonatkozik!

De csoda-e, hogy a tanárhiány egyre érezhetőbbé válik? Hiszen ma már 
nem csábít senkit a havi 60 pengős nevelőtanári, vagy a 120 pengős kezdő
tanári fizetés, és míg azelőtt éppen a kitűnő, de szegény diákok keresték 
fel a bölcsészeti karokat, ma ezek a helyesen propagált szabadpályákon helyez
kednek el, amisokkal észszerűbb is, mikor ma sok esetben érettségivel kezdő-
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fizetésként keresheti meg valaki azt, amit 4—5, esetleg 10 évi tanári működés 
után (tehát 10, esetleg 15 év múlva 1) kapna.

Az sem ritka jelenség, hogy állásban, vagy tanszéken lévő tanárok, s itt 
is akárhányszor éppen a tehetségesebbek, a tisztánlátóbbak, de mondhatjuk 
azt is, a szerencsésebbek, mint a bezárt vad, mely előtt rés nyílik, kapva- 
kapnak az alkalmon, hogy a jövedelmezőbb szabadpályán, vagy egyebütt 
helyezkedjenek el.

Hogy a korrupcióra nem hajlandó tanárság körében egyre több az elége
detlenkedés, a keserűség rossz anyagi helyzetéből folyó életkörülményei miatt, 
az előbb-utóbb súlyos következményekkel járhat a nevelő-oktatói munkában is, 
mert minden jóakarat, lemondásrakész hivatástudat, idealizmus és minden 
erőltetett megelégedés-látszat ellenére sem lehet a sanyarú életet levetni 
az iskola kapujában. Nem lehet ezt szemrehánvólag anyagiasságnak bélye
gezni, mert nagy igazság, hogy üres gyomorrarnehéz éljent kiáltani.

Márpedig lassan-lassan — különösen a mai súlyos időkben, mikor a 
terheket az iparos és kereskedő társadalom (mindenkori szokás szerint), a 
lehető mértékben áthárítja a tisztviselő társadalomra, mely ,,fix“  fizetésével 
tehetetlenül és összeroppanó vállakkal áll a drágulás hullámai között -— nem 
lesz ritkaság a kopott ruhájú, lyukas cipőjű tanár mellett a korgó gyomrú sem.

Be kell végre látni az egész társadalomnak és illetékes köröknek is, hogy 
a tanárságot segíteni, képzettségének és munkája fontosságának arányában 
jobb, tűrhetőbb anyagi körülmények közé juttatni, nemzeti kötelesség. S amíg 
ez meg nem történik, ezt a számunkra elsőrendű és életbevágó problémát 
állandóan szőnyegen kell tartanunk, ki kell állnunk a fórumra, mint a secessio 
előtt az eladósodott római polgár, aki mellén a hazáért kapott sebek helyét, 
hátán a korbácsütések nyomait mutogatta.

Csurgó. Dr. Tóth József.
Irodalm i nevelés —  irodalm i ritkaságok  útján .

Az elmúlt évtizedekben irodalomtörténetírásunk jelentősen fejlődött, 
tanulóink pontosabb és megbízhatóbb ismeretekhez jutottak, de valljuk be 
őszintén : ezzel az irodalomtörténeti tájékozottsággal nem volt, nem lehetett 
arányban az irodalom élő forrásában való elmélyedés közvetlen élménye. 
A megtanulni való anyag mint minden tárgyban, úgy a magyar irodalomban 
is nőttön nőtt, arra azonban alig maradt idő, hogy a tanuló a legjellemzőbb 
műveket is elolvashassa azok közül, melyeket megtanult értékelni. A kötelező 
olvasmányok csak részben tudtak e hiányon segíteni; minden, a régi kort 
jellemző művet nem is lehetett előírni, kellő számban való beszerzésük is 
nehéz volt, hogy a könyvtárakban való hozzájutás nehézségerőil ne is szóljunk.

Ezen a bajon segített nálunk Vajthó László a Magyar Irodalomtörténeti 
Ritkaságok megindításával. Ennek a komoly, irodalomtörténeti nevelést célzó 
munkának igazi hatását talán csak a közel jövőben tudjuk eléggé értékelni, 
amikor majd a közélet fórumán lesz az a ma még fiatal nemzedék, amely maga 
is segített ezt a könyvsorozatot napvilágra hozni. El sem tudjuk gondolni, 
hogyan jutna ma akár a tanulóság, akár az ezer gondtól tépett magyar közön
ség Bessenyei, Kazinczy, Berzsenyi vagy Pázmány világának ismeretéhez, 
ha ezt Vajthó a Magyar Irodalomi Ritkaságok gondos és olcsó kiadásával 
meg nem könnyíti.

Hasonló cél vezette Jancsó Elemért, a kolozsvári református kollégium 
lelkes fiatal tanárát, mikor az Erdélyi Irodalmi Ritkaságokat megindította. 
Ennek a sorozatnak az erdélyi magyarság szempontjából különös értéke van, 
de elvitathatatlan, hogy mindnyájunk előtt az örök magyarság tükrében 
mutatja a különös erdélyi értékeket. Eddig megjelentek : Az erdélyi színészet 
hőskora, Péterfi Károly esztétikája, Tatrossy György Önéletírása, Ruzitska 
György Visszaemlékezései és Bőd Péter Önéletírása. Az utóbbit Jancsó Elemér 
vezette be a kort és írót megvilágító értekezéssel, és Valentiny Antal fordította 
magyarra nagy gondossággal.

Nemcsak egy irodalmi úttörő alakja, de egy hősi korszak is megelevene
dik ebben a füzetben, melv Pelsőcsernátoni Bőd Péter önéletírását közli.
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Bod Péternek 21 műve jelent meg nyomtatásban, 15 maradt meg kéziratban 
és húsz munkája veszett el. A tanult magyar közönség az első komolyabb 
irodalomtörténeti kísérletre a Magyar Athenásra emlékezik leginkább, a többi 
munkáról annál inkább megfeledkezhetett, mert két alaposabb életrajza (Gróf 
Mikó Imréé és Sámuel Aladáré) 1862-ben és 1899-ben jelent meg. Tehát már 
ezért is fontos újra felfedezni Bőd Péter ködbevesző alakját, de időszerű azért 
is, mert céltudatossága, hazai és külföldi iskolákban formálódott nemzeti 
öntudata ma is jelkép és követésre méltó példa.

A Vitae propriae descriptio paragrafusokba szedve írja le Bőd életének jelen
tősebb eseményeit, a bevezető tanulmány pedig jellemző rajzot fest irodalom- 
történeti jelentőségéről. Jancsó tanulmányának legsikerültebb része az, mely
ben a hollandiai évek hatását rajzolja :

,,Bod Péter Hollandiában töltött három éve nem csupán tudományos kép
zettsége alapjait szerezte meg, az itt töltött idő egyúttal jellem és életszemlé
lete alakulására döntő befolyással volt. A tudósok és könyvek zárt, de lelkiek
ben gazdag világa élete végéig tudósi munkásságának ihlelforrása marad, 
a nemzet pedig, melynek vendégszeretetét élvezte, az igaz keresztyén élet 
útmutatásául szolgált számára.“

Mint ember és családapa, mint Bethlen Katalin udvari papja, később 
mint magyarigeni prédikátor és úgyis mint tudós, mindig hű maradt ehhez a 
keresztyéni eszményhez. Mélyen érző ember, aki mindig szeretve tanít, s aki 
teológiai munkájában nem tud és nem is akar megszabadulni attól a meg
gondolástól, hogy Isten bűneiért sújtja a nemzetet, shíveit minta keresztyén- 
ség és magyarság tanítója buzdítja az igaz életre. Jancsó Elemér Bőd Péter 
minden munkái közül a Magyar Athenással foglalkozik legrészletesebben, 
rámutatva annak előzményeire a magyar irodalomban s magának Bőd Péternek 
megelőző műveire, s legnagyobb érdemét abban látja, hogy az anyaggyűjtés 
műveletére példát adott, s felújította Apáczai tervét az Academia felállítására 
vonatkozóan.

„ Jó  volna 1. valami Literatura Socictast felállítani, melynek tagjai 
Magyarországnak és Erdélynek minden részéből lennének : de minthogy ez 
magános ember tehetségét felülmúlja, lehetne 2. egybeszedni az eddig kiadott 
magyar grammatikákat s egyet jót csinálni, csak azt ne csinálja tót vagy más 
nemzetből való, hanem aki gyermekségében is magyarok közt nevelkedett, 
3. ki kellene nyomatni valami válogatott magyar históriákat és verseket, 
a melyekben nincsenek deák és francia vagy egyéb nyelvből való szók, csak 
tisztán magyarok.“

Maga az Önéletrajz még szakadozott formájában is kitűnő korfestést 
ad, melyből nemcsak a 18. század viszonyait és lelkiségét, de családját is 
megismerjük s látjuk, hogyan lángolt fel a gyermekben az isteni szikra, mely 
missziós munkára ösztönözte. Atyja nem volt tudományosan képzett ember, 
de annál nagyobb szenvedelemmel szánta fiát arra, hogy „jártasságot nyerjen 
a finomabb tudományokban.“ E láng a fiúban is lángra lobban, máskép hogyan 
is tudná tűrő lélekkel viselni az 1718. évi nagy éhínséget, melynek atyja és 
két testvére is áldozatul esik, s hogy is tudná másképpen átélni a diákkor kop
lalásait :

„A legnagyobb hévvel viseltettem a tudományok iránt, de hiányzott 
a tanulásra való alkalom. Végre, amiért olyannyira vágyakoztam, az 1724-ik 
évben ősz táján, a nagyenyedi kollégiumba mentem. Ott Ördög Gábor diák 
oldala mellett a tanulásra való alkalmat szerezvén, neki feküdtem a tanulmá
nyoknak, de az ő fösvénysége miatt gyakran kellett az éhséggel küszködnöm. 
Ezt a nyomorúságot mégsem éreztem oly nagynak, mint amekkora volt, mint
hogy a tanulmányok édessége, amelyek iránt a legnagyobb szeretettel visel
tetem, valahogy könnyűvé tette e bajokat.“

E buzgalom már kisdiák korában pártfogókat szerez neki: külföldre 
megy tanulmányútra; hollandiai professzorai a legjobb ajánló levelekkel 
látják el. Tudományokban és élményekben gazdagodva és hét múzsa könyvvel 
megrakodva tér vissza hazájába. A jó hír megelőzi őt, és mikor Enyedre érkezik, 
hogy üdvözölje jó barátait és pártfogóit, már ott várja őt az ajánlata gróf
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Bethlen Katalinnak, ki udvari hitszónoknak hívja őt meg. Később a hévízi pap
ság helyett a magyarigeni prédikátorságot vállalja, s ebben az új tisztségében 
is híveinek gondozása mellett folytatja fáradhatatlan irodalmi működését.

Kedvesen gyöngéden ír családi dolgairól „korát meghaladó okos és szellem
dús fiacskájáról“ , kit hirtelen elragadott a halál, s első felesége és több gyerme
kének elhúnytáról s nyíltan bevallja, hogy érzékeny lelkeasűríí sorscsapásokban 
alig tudott vigaszt találni. A munka, mely emberi és magyar elhivatottságából 
táplálkozott, mégis vigaszt jelentett számára, s ezek közt legjobban szívéhez 
nőtt a kéziratban fennmaradt Redivivus Albertus Molnár Szentziensis, Szenczi 
Molnár Albert élete s az 177(i-ban nyomtatásban megjelent Magyar Athenás. 
Sokoldalú munkája közt különösen ez érdekel bennünket, mert Rotarides és 
Czvittinger törekvései után ez az első komoly kísérlet a szellemi értékek 
szintézisére. K munka egyengette az utat a magyar irodalomtörténet komo
lyabb megalapozása felé, s ez tanít meg ma is arra, hogy a múlt tárgyilagos 
értékelése nélkül a jövendő útját nem lehet szervesen előkészíteni.

S ma, midőn a magyarság ismét a komoly történelmi válságok idejét éli, 
Jancsó Elemér maga is építő munkát végez az úttörő szellemek életének és 
munkájának felidézése által.

Budapest. Dr. Kemény Gábor.

H A Z A I IR O D A L O M
Erdély. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Budapest. 1940. Díszkötés

ben 28 P. Negyedrét, 284 l.
Amikor a nyáron a legelső hírlapi híradások megjelentek erről a könyvről, 

repeső öröm fogta el minden Erdélyt járt magyarnak a lelkét. Szomorú időknek 
kellett jönni, hogy felfigyeljünk a mi igazságainkra és megismerjük örök érté
keinket. Mi is csak akkor vettük észre, hogy mit vesztettünk Erdélyben, mint 
a tékozló fiú az édesanyjában, amikor elvesztettük.

Nem propagandairat ez a munka, hiszen a tudomány legkiválóbb kép
viselői írták minden sorát. Amint az előszóban olvassuk : Időszerű nagy nemzeti 
célok és törekvések érdekében sem hajlandók ferdítésre vagy szépítésre. Magunk 
részéről szinte bibliának, a magyarság bibliájának tartjuk, amelyből örök 
értékeinket ismerjük meg, minden leplezgetés nélkül. A tartalomjegyzék maga 
elárulja a könyv súlyát és nemes értékeit. Gróf Teleki Pál a trianoni határok 
tudós áttörője mutatja be Erdély helyzetét Magyarországon és Európában, 
Hóman Bálint pedig a magyarság történeti hivatásáról ír. Ez a két cikk a 
Kárpát-medence egysége c. fejezetben foglal helyet.

Végre megismerjük Erdély népeit is a maguk kendőzetlen mivoltukban. 
Nem hatáskeltés a cél. Világot bejárt, külföldön elismert igazságokat kapunk 
a tudós szerzőktől : Alföldi András : Dákok és rómaiak ; Hóman Bálint: Szé
kelyek : Mályusz Elemér : Magyarok ; Pukánszky Béla : Szászok ; Tamás 
Lajos : Románok ; Kniezsa István : Erdély földrajzi nevei cikkekben. A közölt 
eredmények és tények csak rövid foglalatai a szerzők hosszú esztendők részletes 
kutatásai során elért és nagyobb munkákban, kisebb értekezésekben közrebo
csátott tudományos eredményeinek. Szinte szeretnénk újra beülni a padokba és 
hallgatni tudományos életünk mai vezéreit, amint tanítják az if júságot a márrég 
óta nélkülözött igazságokra, a tudományos valóságokra, nem pedig a légvárakra.

A magyar Erdélyt Lukinich Imre : Erdély önálló állami élete ; Eckharl 
Ferenc : Erdély alkotmánya ; Deér József : A szászok jogállása ; Tóth András : 
Az erdélyi románság jogállása ; Elekes Lajos : A román államélet magyar 
gyökerei; Berlász Jen ő : Erdély gazdasági élete ; Viski Károly : Erdélyi nép
élet cikkei tárják elé. Minden cikk külön kis kollégium, vagy könyv is lehetne, 
de fel is kell használnia minden tanárnak, éspedig nemcsak az iskolák falai 
között, a tanulóifjúság előtt, hanem künn az életben, a nagyközönségnél is, 
hogy átmenjen a magyar köztudatba, mit jelent nekünk Erdély, miért harcol
tak érte a Rákócziak, Bocskaiak és a Bethlenek.
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Az örök természeti szépséggel velejárós a művészeti szép is. Krdély magyar 
lakói mindig nemcsak álmodták, hanem végig is élték a művészi szépet. 
,,A művészet, irodalom, tudomány“ fejezetben Gerevich Tibor : Erdélyi magyar 
művészet : Mokkái László : Krdély irodalma ; l-'ilz József : A könyv sorsa 
Erdélyben : Tamás Lajos : Az oláh műveltség magyar gyökerei és Imre Sándor : 
A felsőbboktatás Erdélyben, 1541 1018. munkálatai derítenek erre világosság.

Az elmúlt húsz évre a trianoni békeparancs eredményeire világít rá az 
utolsó négy fejezet: Erdély a román uralom alatt. Rónai András: t ’ralom- 
változás Erdélyben ; Kovács Alajos : Erdély népesedési viszonyai; Rónai 
András : Erdély gazdasági élete Romániában ; Makkai Sándor: Erdély társa
dalma : Makkai J.ászló : Magyar irodalom a román Erdélvben c. tanulmányait 
találjuk ilt.

A valóságot mutatják be a szebbnél-szebb képek, műmellékletek és az 
igazságot felderítő térképek. A múlt év elhunyt kél nagy néprajz-tudósa : 
Hál ki) Zsigmond és Győr/fi/ István magvetése most dús aratást ad. Meg kell 
erről a két szerény, de nagy tudósról emlékezni, mert ők mindig ebben az irány
ban dolgoztak. Egy-egy térkép részletes és alapos tanulmányoknak, hatalmas 
oklevélkötegek szakszerű feldolgozásának, a kérdések mélyébe hatoló föld
rajzi, történeti, régészeti, néprajzi, nyelvtudományi és statisztikai kutatá
soknak az eredménye. Az írók és tervezők nemcsak tudományos tekintélyük
kel szavatolnak minden szóért és minden vonásért, amit közreadtak munká
jukban, hanem bármikor készek mindennek részletes, adatszerű bizonyítására 
is. Ezt kijelenti az Előszó is.

Nem pedagógiai cikkek ezek, a szó kimondott értelmében, mégis tanítanak 
és nevelnek, mert magyar hitet, lelket, igazságot öntenek belénk, hogy érdemes 
volt tűrni, várni és szenvedni sanyarú húsz éven át. Az egyik csíki székely 
góbé érezte ezt, amikor a megszállás után azt mondotta: Azt tudtam, hogy 
győzünk, de hogy egész Romániát hozzánk csatolják, azt mégsem hittem volna, 
l’edig ő nem látta a törököt, tatárt, nem érezte az oláh vajdák és a bécsi urak 
rémuralmát, csak a Hargitát látta és a csíki havasokat. De ugyanígy érzett 
a többi is. A kalotaszegi magyar csendes éjiszakákon, mint valaha nomád ősei 
a nagy pusztákon, megérezte az Alföld biztatását. A szilágysági jó időben el
látott hitének jelképéig, a debreceni Nagytemplomig is. A Hargita, a Király
hágó, a debreceni Nagytemplom és még egy csomó más dolog mind csak táp
lálta a hitüket, élesztette a reményüket a csíksomlyói búcsújárásokkal egye
temben.

Amit vesztett a magyarság számban és vagyonban, azt megnyerte lelkiek
ben és erkölcsi erőben. Az egymástól eltávolodott úr és paraszt, hivatalnok és 
munkás, iparos és kereskedő, tanult és tanulatlan magyar testvérre talált 
egymásban. A társadalmi rétegek között elmosódtak az erős válaszfalak, 
magyar a magyarban sorstestvérét, bajban, nélkülözésben és ellenállásban 
osztályostársát ismerte fel. Az erdélyi magyar felekezetek példát adtak a nehéz 
időkben a testvéries együttműködésre. Erdély magyarsága a letűnt húsz év 
alatt megismerte a saját gyengeségeit, magába szállott és megtisztult. Éppen 
azért ennek a hatalmas munkának minden megállapítását, legyen az kedvező, 
vagy kedvezőtlen, elbírják, de elbírjuk mi is, mert az igazság ismerete a nemzet
nek csak javára, a népnek csak okulására vezethet, a hazugság és ferdítés 
mindkettőt lealázza. Ezt tanuljuk meg a magyar sorsfordulatból és a románok 
puffogó üres szólamaiból.

Budapest. Dr Horváth Károly.
\ mi Erdélyünk. Írták : Makkai Sándor, Rónai András, Asztalos Miklós, 

Gergely Pál. Nemzeti Könyvtár. 24—2(i. szám. Ára : 50 fillér. 112 lap. Buda
pest, 1940. Stádium-sajtóvállalat.

A ma is élő, hírneves nagyenyedi tanárnak, Szilády Zoltánnak hasonló 
című könyve mellett is fel kell figyelnünk erre a munkára. Makkai Sándor 
sokáig református püspök volt Erdélyben. Irodalmi értékelése iránytjelző a mi 
szempontunkból. Itt „Örök Erdély“ címén Erdély lelkét kapjuk apró mozaik- 
képekben : Maros vize folyik csendesen, Enyed, A kincses város a főbb 
állomások. Erdély történetét röviden, diákoknak, nagyközönségnek való
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szinte plasztikus vonásokban Asztalos Miklós adja. Ennyit minden magyar
nak. főleg is iskolázott magyarnak tudnia kell hazánk legszebb, legértékes'ebb 
területéről.

Erdély földje és népe Rónai András írásában elevenedik meg előttünk. 
Csak a szakavatottak tudják értékelni Rónai András, az Államtudományi 
Intézet igazgatójának munkáját. Trianon bilincseit Teleki Pál grófnak és mun
katársainak az ő számításai, térképei segítségével sikerült széttépni ; hiszen 
a román kérdés, a néprajz legalaposabb ismerője boldogult Győrffy István 
professzor mellett. Amire tanári szempontokból szükségünk van, mindazt meg
találjuk itt, azért fel is kell használnunk nemcsak a földrajzban, hanem az 
összes nemzeti tárgyakban. Gergely Pál a székely nép jókedvét, humorát 
mutatja pár vonásban, kikapott képben ; hiszen kimeríthetetlen az, mint az 
Óceánok vize.

Nevelői szempontból minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy örök. 
tartós kötelékek keletkezzenek az erdélyi és a többi magyar területek, ifjúsága 
között. Ennek ápolására pompás eszköz ,,A mi Erdélyünk“ . Használjuk fel 
ezért. Dr. Horváth Károly.

Falui'ól-falura, házról-házra. Gyűjtötte, rajzolta és írta : Csete Balázs. 
Második bővített kiadás. Budapest, Í940. 8°. 168 1. Ara : 4-50 P.

Csete Balázs, ha jól tudom, az Alföld gyermeke, de az osztatlan és egy
séges magyar föld szerelmese. Könyvét a magyar ifjúságnak ajánlja, hogy 
szeresse a magyar földet, a magyar népet és a magyar szépet. Katonakorában, 
mint hadifogoly a Turáni-alföldön, mindig a magyar és az örök emberi érde
keket szolgálta, a jót és szépet cselekedte. Ez a könyve is szinte hitvallásnak 
látszik azok előtt, akik néha-néha belepillanthattak az ő sajátos, érdekes és 
értékes lelkivilágába.

Külsőleg, belsőleg egyaránt érdemes munkát végzett szerzőnk cikkeinek 
összegyűjtésével és közrebocsátásával. Harmincnyolc cikket találunk könyvé
ben hazánk minden tájáról: Jászsági subák, Szolnok művészete, Hirnes 
leventék, Sárköz szépségei, Pásztorok, művészek, Zalai faragó-pásztorok, 
Szikes pusztákon, Magyar népi házak, Á magyar népszokásokról (keresztelés, 
regölés), Erdély szépségei stb., pár kiragadott cím csak.

Becsületes, jó magyar lelke legtöbbet tanyázik a magyarság pusztulás
nak indult helyein, Tolna déli részén és Baranyában. Ennek eredménye az 
„Elnémult harangok“ szomorú emlékezete. Rákosi Viktor híres munkájának 
a címét vette át, mert bizony, sok helyütt elnémulnak ott is a harangok, az 
pedig a magyar nép pusztulását jelenti. A balatonparti részek tárgyalása, 
mintha napsugarat vinne be könyvébe.

A földrajz tanításának mostani előírásainál pompásan használható ez a 
munka a filmes előadások mellett, mert igazi élet tárul elénk. A közoktatásügyi 
minisztérium illetékes szervei az ifjúsági könyvtárakba és a népkönyvtárakba 
beszerzendőnek nyilvánította. így semmi akadálya, hogy mindenütt fel
használjuk, ahol alkalom van reá. De az önképzőkörökben, a cserkész
otthonokban, az ifjúsági és internátusi könyvtárakban is ott kell lennie, mert 
hatalmas nevelői célzatok és értékek rejlenek benne.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Loiseli János: Kis német nyelvtan. Budapest, 1940. 5 nyomtatott lap. 

Ára 30 fillár. (Szerző kiadása : Budapest, VII., Damjanich-utca 44.)
35 éves tanári tapasztalat, eredményes munka tette lehetővé, hogy a 

szerző ilyen kis terjedelemben, igen nagy tömörséggel és mégis olyan teljes
séggel tudja összefoglalni a német nyelvtan legfontosabb tudnivalóit. 
A beszédrészek ragozása, képzése és összetétele, végül a szórend tárul elénk 
jellemző példák alapján. Egyévi használat után mondhatjuk, hogy a kis egybe
foglalás igen jó segédeszköznek bizonyult. Ajánljuk is minden növendéknek, 
hogy szerezze meg ez olcsó és rövid, de ügyes füzetet. Ha majd állandóan 
beletekint s így eleveníti tudását, akkor nagy haszna lesz a tanulónak 
belőle. b. d.



A  reform átus tanáregyesületi ösztöndíjra  folyamodó tanártársakat kérem, 
hogy gyermekeiknek az egyetemre történt beiratkozását utólag igazolják, 
mert addig az esetleg feltételesen megszavazott ösztöndíjat nem kaphatják 
meg. Jakucs István, pénztárnok.

Az Országos E vangélikus Tanáregyesület pénztárába 1910 április  16-tól 
szeptember 15-ig a következő összegek érkczte . Tagdíj 1935-re : Rozsonday 
Károly 4 P. Tagdíj 1936-ra : Dr. Jánossy Lajos 4 P, Rozsonday Károly 4 P, 
Draskóczy Lajos 4 P. Tagdíj 1937-re : Marton Géza 2 P, Faragó József 4 P, 
dr. Jánossy Lajos 4 P, Draskóczy Lajos 4 P. Tagdíj 1938-ra: Dr. Jánossy 
Lajos 4 P, dr. Pröhle Károly 4 P, Draskóczy Lajos 4 P, Szepesvári Béla 4 P, 
Kassó Margit 4 P, Faragó József 4 P, Marton Géza 4 P. Tagdíj 1939-re : 
Dr. Jánossy Lajos 4 P, dr. v. Réz Henrik 4 P, Klaniczay Sándor 4 P, dr. Koch 
István 4 P, dr. Remport Elek 4 P, dr. Gyóni Ferenc 4 P, Ihász József 4 P, 
dr. Renner János 4 P, dr. Bogsch Sándor 4 P, dr. v. Dengelegi Lajos 4 P, 
Kilczer Gyula 4 P, Oppel Imre 4 P, Peschko Zoltán 4 P, dr. Csipkay S. Sándor 
4 P, Endrődi Frigyes 4 P, Levius Ernő 4 P, dr. Sárkány Sándor 4 P, dr. Vermes 
Miklós 4 P, dr. Blázy László 4 P, Suhajda Lajos 4 P, Arató István 4 P, 
D. Deák János 4 P, Zalánfy Aladár 4 P, dr. Pröhle Károly 4 P, Draskóczy 
Lajos 4 P, Kassó Margit 4 P, Faragó József 4 P, Marton Géza 4 P. Tagdíj 
1940-re : Dr. Zimmermann Ágoston 4 P, Wágner Géza 4 P, Ambrózy Géza 
4 P, Belfy Sarolta 4 P, dr. Dubizmay Izabella 4 P, Fehér Gábor 4 P, Fehér 
Gáborné 4 P, dr. Gáspár Margit 4 P, Karner Emilia 4 P, dr. Kovách Lászlóné 
4 P, Molnár Rózsa 4 P, Rezessy Zoltán 4 P, özv. dr. Ruhmann Kornélné 4 P, 
Szenészim Gyula 4 P, Weiszer Gyula 4 P, Weiszer Gyuláné 4 P, Demiány 
Ervin 4 P, Marz Konrád 4 P, Kovács Jenő 4 P, v. Zerinváry János 4 P, 
Posevitz Kálmán 4 P, Lövik Kálmán 4 P, Polgár Dezső 4 P, Rózsa Sándor 
4 P, Kunszt Henrik 4 P, Gömbös Miklós 4 P, Gyalog Béla 4 P, Tomka Gusztáv 
4 P, Merész Konrád 4 P, Boros Dezső 4 P, dr. Klenner Ferenc 4 P, Tállyai 
István 4 P, Zsolnai Vilmos 4 P, Benigny Andor 4 P, dr. Kiss László 4 P, Máczay 
Lajos 4 P, Péter Károly 4 P, Barcs Rezső 4 P, dr. Belohorszky Ferenc 4 P, 
dr. Gacsály Sándor 4 P, dr. Schubert Annin 4 P, Szalay Sándor 4 P, dr. Sziklay 
László 4 P, Tóth István 4 P, Valent József 4 P, Varga László 4 P, Zoltai László 
2 P, Pataki Sámuel 4 P, Bakay Ferenc 4 P, Bayer Jenő 4 P, Brózik János 4 P, 
dr. Czinkotszky Jenő 4 P, Csák István 4 P, Hidasi Lajos 4 P, Kimer Gusztáv 
4 P, Lándori Nándor 4 P, Mázán László 4 P, Mészáros Imre 4 P, Réthy Dezső 
4 P, Saguly József 4 P, dr. Szeberényi Lajos 4 P, dr. Tömör János 4 P, 
dr. Udvaros József 4 P, Brebovszky Emil 4 P, Arató István 4 P, D. Deák 
János 4 P, Zalánfy Aladár 4 P.

Tanulók utáni járulékok 1939—40-re : Budapesti fiúgimn. 248 P. Aszódi 
leánynevelő 51-40 P. Budapesti leánygimnázium 216 P. Békéscsabai fiúgimn. 
120 P. Bonyhádi fiúgimnázium 128 P. Kőszegi leánygimnázium 72 P. Szarvasi 
tanítónőképző 37-20 P. Miskolci tanítóképző 80 P. Szarvasi fiúgimn. 148 P.

Az 1940 május havi számban javítandó: Kolofont Erzsébet és Szíj Ilona 
tagdíja 1940-re szól, Késmárszky Hermin 1940-re is fizetett tagdíjat.

Budapest, 1940 szeptember^ 15.
Kilczer Gyula, pénztárnok.

Az Evangélikus Tanáregyesület postatakarékpénztári csekkszámlájának 
száma : 48,099 ; címe : Orsz. Evangélikus Tanáregyesület, Budapest.



A  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá sü g y i  M in isz te r  
úr 1 0 8 .2 3 1 — 1938. IX . s z . 1938 ja n u á r  
21-én  kelt re n d e le té v e l  a  s z a b v á n y o s í to t t  
fü ze tek  k ö te le z ő  h a s z n á la t á t  1939 s z e p 
te m b e r  1-i h a tá l ly a l  a  k ö z é p is k o lá k b a n  
e lre n d e lte .

A  s z a b v á n y o s í to t t  isk o la i  fü z e te k e t  
D e b re c e n  s z .  kir. v á r o s  é s  a  T isz á n tú li  
re fo rm á tu s  e g y h á z k e r ü le t  k ö n y v n y o m d a 
v á l la la t a  i s  g y á r t ja  e lő ír á s  szerin t, a  l e g 
tö k é le te se b b  k iv ite lb e n , a lu l  lá th ató  g y á r 
tá s i  je g g y e l  e l lá tv a .

A  k ö z e l  n é g y  é v s z á z a d o s ,  n a g y -  
m ultú  v á l la la t  jó in d u la tú  t á m o g a t á s á r a  
a  figy e lm et fe lh ív ju k .

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

D ebrecen sz. kir. város és a  Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata 1940-2188
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Re jármát us részről: intcz dr. Bessenyei Lajos, dr.-Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remporl Elek, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN  IK évenként 12 füzetben.
ELŐ F IZ E T É SI D Í J  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők.

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

AZ EV A N G ÉLIK U S TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér. Nevelési 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, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának Száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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Kitűnőek iskolája a magunk módján.1
Kedves Hallgatóim!
Nem szükséges különösebben hangsúlyoznom, hogy korszak

forduló kellős közepén élünk. Ilyenkor természetes, hogy az „egész“- 
nek a meglódulásával a részecskéknek az egymásközötti viszonya is 
megbomlik, belső szerkezete is átrendeződik. Ez a belső újjászer
veződés nevelésügyünkben máris a változások egész sorozatát ered
ményezte. De érezzük, hogy az új munkamenet-pályák még csikorog
nak, hogy még további simítások és csiszolások várhatók hivatalos 
részről is. Azonban ilyen különösen nehéz időkben, mint manapság, 
a nem-hivatalosak lelkiismerete is megmozdult, és jövőtépítő ter
vekkel áll a nemzeti közösség elé. S míg a szakkörök a tantárgyak 
óraszámának le- s feltologatásában, hangsúlyok ide-odahelyezgeté- 
sében, vagy a tanügyi adminisztráció barokk kiépítésében látják és 
végzik az átszervezést, addig köreinken kívülállók, lelkes íróemberek, 
akik a messziről-nézők képességével a hibás foltok sötétjét jobban 
látják : tényleg a lényegre tapintanak, és a következő megállapítá
sokat teszik :

Először. Hiányzik nemzeti életünkből az a legértelmesebb és 
legműveltebb réteg, amely tervszerű nevelés és oktatás után a 
várható: mai vezetőréteg méltó utánpótlása lenne. Meg kell tehát 
teremtenünk a (elsőbb néposzláhjokban a legjobbak szofokráciáját. 
Ennek kitermelésére szolgálna Zilahy Lajos szerint a Kitűnőek Is
kolája, melynek terve a neves író rádióelőadásaiból és írásaiból 
eléggé ismeretes. Lényege e tervnek az, hogy a középiskolák leges
legkitűnőbb növendékeit egy Eötvös-kollégiumféle intézetben Buda
pesten összegyűjtenék, benne költséget nem kímélve, a tudomá
nyos, a politikai és társasági élet minden vonatkozásában kiképez
nék őket, majd pedig be is állítanák a magyar élet helyes irányí
tásának munkájába, minden vonalon a követségi szalonoktól a 
főhivatali íróasztalokig.

Másodszor. Hiányzik nemzeti életünkből az az értelmes és művelt 
alsó-néposztálgú vezetőréteg is, mely kellő iskolázás után és révén a 
maga társadalmi osztályának természetes és közvetlen vezetője 
jehetne. Meg kell tehát teremteni a legalsó népréteg közvetlen

1 Az Országos Református Tanáregyesület 1940. augusztus 29-ikére 
kitűzött, de elmaradt közgyűlésére készült felolvasás. (Szerk.)
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irányítóinak kitermelésére a protestáns skandináv államokban oly
annyira elterjedt és bevált Népfőiskolát. Ezt a gondolatot irodalmilag 
főként Móricz Zsigmond, Németh László és Veres Péter hozták be a 
szélesebb köztudatba a Kelet Népe hasábjain. A Népfőiskola gon
dolatának lényege az, hogy a középiskolát nem végzett 18—23 éves, 
főként parasztifjúságnak elsősorban a javát téli tanfolyamokon 
mindazokkal az ismeretekkel el kell látni, amelyek az életben való 
öntudatos megálláshoz okvetlenül szükségesek. Ezek az írók mester
ségé közműveltségi és világnézeti kiképzésre gondolnak. (Tán emlí
tenem sem kell, hogy a magyar Népfőiskola, eléggé megközelítve a 
skandináv formákat, erős vallásos szellemben már megvalósult 
evangélikus oldalról Nagytarcsán, református oldalról pedig Veszp
rémben.)

Mindezek az elgondolások a Kitűnőek Iskolájáról és a gyakorlati 
kísérletek az északi Népfőiskolák ideplántálására vonatkozólag, 
bár a szellem és lélek kiváló művelőitől származnak és minden tisz
teletet megérdemelnek, mégis bizonyos revízióra szorulnak elvi meg
alapozásukban is, gyakorlati kivitelükben is. Zilahy Lajos tervez- 
getése a Kitűnőek Iskolájának fényes palotájáról, benne a parketten 
is ügyesen mozgó tehetséges magyar diplomata-jelölt ifjúsággal : 
szépnek szép, de álomnak is álom. Ugyanilyen álmodozás marad 
Móriczék Népfőiskolája is, mégpedig két okból: 1. Ebben a formában 
magyar talajon mind a kettő gyökértelen. 2. Nem felelnek meg az 
idők kívánalmainak sem, mert széttagolják ifjúságunk erejét. így 
tehát mind a kettő csak tapasz a seben, s nem organikus hegedés.

Boldogok vagyunk, hogy a mai, szinte bibliai idők elkövetkezté- 
vel öregeink is álmokat álmodnak, de nem hallgathatjuk el, sőt ezt 
szeretnők hangsúlyozni, hogy látásokat látnak ifjaink is. Az ifjúság 
látásai közé sorolhatjuk ugyanis azokat az elgondolásokat és kísér
leteket, amelyeket a következőkben leszek bátor előterjeszteni. Ezek 
mellett ugyanazok az érvek szerepelnek, amelyek az előbbiek ellen 
szóltak, de most pozitív előjellel. Megvan bennük a folytonosság elve 
is, amennyiben a régi kollégiumi hagyományokra építenek, de megvan 
az időszerűség elve is, amennyiben erőink javának egyesítését szol
gálják.

*
Azok az alapelvek, amelyekre tulajdonképpeni mondanivalóim 

épülnek, amelyeket részletekben igazolni most nincs időnk, s így 
belátásukat hallgatóim személyes tapasztalataira kell bíznom, 
amelyek az imént előadottakkal rokonok, de azokon túlmennek, s 
nevelésügyi vonatkozásaikat közös gyökérre vezetik vissza, a követ
kezőkben foglalhatók össze :

A magyar nemzeti élet vezető és közvetítő rétegének, a felső és 
a középosztálynak a műveltsége nemcsak fokában, hanem tartalmá
ban és irányában is lényegesen clkülönbözött a vezetettek milliós töme
gétől. Ez a kettészakadt állapot mind széjjelebb választja a különben 
egymás számára teremtett két réteget, s végül odavezet, hogy ezek
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fokozatosan el is hidegülnek egymástól, eszükjárása, sőt egész lelki
alkatuk idegenné, szélső esetben gyűlöletessé válik egymás számára.

Ez a műveltségében kettéhasadt társadalom bennünket jelenleg 
csak abból a szempontból érdekel, amely szempont a mi nevelői mun
kánkkal kapcsolatos, hogy t. i. honnan ered ez az állapot. Szerintünk 
onnan, hogy közép- és felső néposztályunk utánpótlása nem abból 
a néprétegből történik, amely arra a legilletékesebb volna, amely t. i. 
egyrészt tehetséges, másrészt jellegzetesen magyar, hanem egy
szerűen csak a különböző körülmények folytán éppen városba 
vetődött, gimnáziumok tövébe hullott igen vegyes elemekből. Tör
ténelmi és társadalmi életünk a magyarázata azután annak, hogy 
így a gimnáziumba járó ifjúság egyrészt meglehetősen selejtes, más
részt idegen a majdan általuk vezetendő magyar néptömegek 
számára.

Az eddigiek belátása után természetes az a felismerés, hogy a 
magyarnak áhított magyar élet számára új vezetőréteget kell nevel
nünk, amely a vezetettek zömével azonosan jellegzetesen magyar, 
de amely egyben a vezetéshez szükséges magas színvonalat is megüti. 
Gimnáziumainkba tehát a szokásosan beiratkozókon túl egyenesen 
gyűjtenünk kell a legtehetségesebb és a legmagyarabb elemeket. Nagy
városban ennek nincs is különösebb akadálya. Az iskola helyben van, 
a legmagyarabb elemet jelentő jógazdák gyermekei fizethetnek, a 
tehetséges szegény tanuló meg úgyis tandíjmentes. Baj legfeljebb 
ha abban fog mutatkozni, mint ahogy gyakran mutatkozik is, hogy 
a paraszt- vagy mondjuk magyar-észjárású gyermek nem érti meg az 
európai kultúrzsargont beszélő, abban gondolkodó és abból nem 
engedő tanárát, s hamarosan lemarad. Azonban most nem ez a kér
désünk. Ha a tanárhoz és a tudományhoz nehezen is, de az iskolához 
mindenesetre odajuthat a tehetséges városi magyar gyermek. 
A legfőbb baj ott mutatkozik, hogy a magyar gyermekek zömének, a tanyai 
és falusi magyar s tömegeiben szegény ifjúságnak a számára egyenesen 
elérhetetlen álom az, hogy csak a legtehetségesebbjeit is eljuttassa a 
művelődés kapujáig, a gimnáziumig. Éppen a legmagyarabb paraszt
réteg marad így ki a nemzeti érdeket jelentő művelődési szabad
versenyből. Olyannyira, hogy ha a gimnáziumot járó parasztgyer
mekek száma százalékokban még ki is fejezhető, a tanyavilág és a 
falu diákképviselőiről csak ezrelékekben beszélhetünk.

Egy magyar lelkialkatú művelt magyar vezető társadalom 
kialakításához teliát a nem odavaló elemek kirostálásán túl egy leg
alább olyan fontos párhuzamos munka megindítására is szükség 
van, t. i. a tehetséges, de tömegeiben szegény tanyai és falusi magyar 
ifjúság beválogatására a gimnáziumba és kitanulásuk intézményes 
lehetővétételére. Ezt a gondolatot kívánjuk szolgálni, amikor sür
getjük, hogy a Kitűnőek Iskolájának szükségszerűbben, magyarabbul 
és protestáns hagyományainknak méltóbban megjelelő Tehetséges Tanyai 
és Falusi Tanulók Otthonát minden református gimnázium mellett 
szervezzük meg.
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De nemcsak a magyarság egészének van szüksége saját
magából kitermelt magyar-észjárású vezetőrétegre, hanem a falunak 
és tanyaközpontnak is szüksége van szélesebb látókörű és műveltebb 
presbitériumra és községi tanácstagokra. Ezért kell a Tehetséges 
Tanyai és Falusi Tanulók Otthonával párhuzamosan megszerveznünk 
Népfőiskoláinkat is. Ezeknek pedig mi volna természetesebb anya- 
intézményük, mint egy-egy vidéki református gimnázium, a Kollé
gium, mint a környék legtermészetesebb művelődési központjai 
Kereken kifejezve : a kitűnőek iskolája a magunk módján nem egyéb, 
mint a Tehetséges Tanyai és Falusi Tanulók Otthonával és a népfőiskolái 
tanfolyammal bővített, kiteljesült református gimnázium, a népünk leg
értékesebb elemeit felszívó és a nemzeti közösségnek kiművelve vissza
szolgáltató Kollégium.

Hogy pedig ennek a két egymást kiegészítő intézménynek meg
szervezése a református gimnázium tudományos és nevelői házitűz
helye mellé nem utópia, hanem kipróbált lehetőség, arra nézve legyen 
szabad ismertetnünk példának és buzdításnak a magunk, illetőleg 
Hódmezővásárhely idevonatkozó kísérleteit.

*

Először a Tanyai Tanulók Otthonáról fogok beszélni. (Vásár
helyen egyelőre elsősorban tanyai gyermekekről van szó a települési 
viszonyoknak megfelelően.)

A hódmezővásárhelyi református egyház újabban minden esz
tendőben nevelői értekezletre gyűjti össze a városnak és környékének 
minden református nevelőjét, hogy megvitassák az érdekkörbe vágó 
helyi, de esetleg távolabbi hatósugarakká is válható nevelői kérdé
seket. Nálunk is ez volt, s másutt is ez lehet az első lépés. Meg kell 
ugyanis teremteni azt a munkaközösséget, amelyből minden vállal
kozás szívverése kiindul. Tervünk valóra válthatása céljából fel
tétlenül szükség van mindenütt ilyen együttmunkálkodásra, nemcsak 
azért, mert itt barátkozhat össze a tanári testület a legalkalmasabban 
a lelkészi karral és a presbitérium javával, meg a sokszor messze 
elhúzódó tanítósággal, hanem azért is, mert (s ez egyben sorrend is)...

1. ezzel a testülettel mondatjuk majd ki az ilyenirányú munkát 
elindító elvi határozatot;

2. ez a testület fogja rábírni a presbélériumot, hogy a tehetséges, 
de szegénysorsú tanyai és falusi tanulók ellátásához szükséges havi 
összeg felét (nálunk fejenként és havonként 10 pengőt) szavazza meg;

3. elsősorban ebből a körből fognak kikerülni azok a jószívű 
adakozók és az idők szavát megértő lelkek, akik a havi 20 pengőbe 
kerülő személyenkénti köztartási díj másik 10 pengős felét felajánl
ják, s ezzel egy-egy arra méltó szegény tanulónak mintegy párt
fogóivá lesznek;

4. ebből a körből fog felállani az a nemesszívű valaki, aki fel
ajánlja a házát a leendő otthon céljaira. Az adakozók pl. nálunk is 
szinte kizárólag papok, tanárok, orvosok, mérnökök. A távolabbi
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nemzetnevelői célt ugyanis mindig az értelmességi réteg érti meg 
hamarább ;

5. ezeknek az uraknak egy része benne van a városi tanácsban 
is, s ezek ott is megszavaztathatnak a célra, pl. nálunk 3 tanuló 
számára, fejenként évi 300 pengős ösztöndíjat. Nálunk a kellő 
együttmunkálkodás megszervezésével ez évben már 12 tanulóval és 
3500 pengős költségvetéssel dolgoztunk ;

6. ez a közösség fogja rábírni a presbitériumot arra, hogy mint 
iskolafenntartó, ezektől a tanulóktól semminemű dijat ne szedjen 
{még beíratási díjat se!), továbbá, hogy e tanulóknak ingyen tanszer 
és tankönyv jusson, sőt szükség esetén ruhatámogatásra is kerüljön 
pénz, vagy egyéb adomány.

A munkaközösség fent elsorolt tevékenyégéi után hozzáfogha
tunk a gyakorlati kivitelhez. Május vége felé felhívásokat küldünk 
ki a környék iskoláinak igazgatóihoz és tanítóihoz, esetleg személyes 
kapcsolatot veszünk fel velük, hogy idevaló tanulóikat a júniusi 
versenyvizsgálatra küldjék be. Természetesen versenyvizsgálatot kell 
rendeznünk, mert anyagi szükség esetén csakis a legeslegkiválóbbak 
felvételéről lehet szó. E vizsgálat írásbeli és szóbeli. A vizsgáló- 
bizottságot a gimnáziumi tanári testület küldi ki, s rajta a versenyző 
tanulók tanítói és szülői, sőt más érdeklődők is jelenlehetnek.

Ezeknek az anyagi, erkölcsi és személyi feltételeknek a biz
tosítása után meg kell szerveznünk magát az Otthont is. Egyszerű 
parasztház legyen az, hogy a tanyai és falusi gyermek otthonosan 
érezze benne magát. Középpontja egy jó nagy nappali szoba, amely
ben 10—20 tanuló tanulhat és étkezhet, azután egy-két hálószoba, 
bennük egyszerű katonás vaságyak. Fürdőszoba ennyi gyermek 
tisztántartásához elengedhetetlen. (Víz kondérban melegszik, mosdás 
egy hosszú fateknőben). Legfőképpen pedig megkívántatik egy 
vállalkozó szellemű nőtlen tanárgondnok, aki bentlakik, együtt él 
kosztol és dolgozik a gyermekekkel, természetesen fizetés nélkül, 
mint ahogy egy ilyen intézményt csakis ingyen lehet szolgálni. Meg 
kell egy korosabb, értelmes női cseléd, aki a konyhai munkát, taka
rítást, mosást stb. végzi.

Az Otthon kis közössége minden munkában résztvesz. Nemcsak 
azért, mert így olcsóbb az Otthon fenntartása, hanem, mert a 
munkára neveléshez és a közösségi szellem kialakításához ez feltétlenül 
szükséges. A tanulók maguk hordják a vizet, vágják a fát, fűtenek, 
segédkeznek a bevásárlásban és a konyhán, sőt az állattartásban és 
a kertben is. (Nekünk van már disznónk, aprójószágunk bőven, 
konyhakertünk és gyümölcsösünk is.) Az ilyesféle munka megédesíti 
a parasztgyermekek tanulmányi foglalkozását.

A bentlakó tanárgondnok felelősségérzetén és egyéniségén 
múlik aztán az Otthon belső élete. Nálunk e gyermekek egy fegyel
mezett cserkészőrsöt alkotnak, népi citerazenekaruk van, nyitva áll 
a számukra az iskola és a tanárok köz- és magánkönyvtára, a leendő 
mérnökök fúrnak-faragnak, zenészeink zongorát tanulnak, a leendő
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államférfiak őrsöt vezetnek. Szóval hivatásra készítünk elő a közös 
munka kötelezettsége révén. Az olvasásnak érdeklődés szerint való 
helyes irányítása, a református keresztyén lélek kialakítása, egyszóval 
a személyes nevelés a tanárgondnok tiszte. Ő egyben a pénzkezelő is, 
aki a presbitériumnak az évi munkáról beszámolni tartozik.

*

Ez az intézmény azonban csak az egyik karja annak a mérlegnek, 
amely országosan elterjedvén egyensúlyba billenthetné a magyar 
művelődési lehetőségek egyenlőtlenségét. A másik a Népfőiskola. 
A következőkben erről szólok.

Szokták mondani, hogy a vidéki gimnázium elemészti a belekerülő 
paraszti elemeket. Az átlag egy darabig vergődik a gimnázium idegen 
észjárású világában, aztán lassan kibukik, vagy éppen csak leérik. 
Parasztnak már nem jó, úrrá asszimilálódni az osztálytársak között 
teljes mértékben nem tud : elveszelődik. Csakis a legeslegjava tudja 
áthidalni a startnál mutatkozó nehézségeket, de csakis az önmagából 
kivetkezés árán, s akkor már legtöbbnyire meg is szakítja a kap
csolatát ősi paraszti környezetével. Ezt látják a paraszt-szülők, 
s elhúzódnak a gimnáziumtól. így lesz a parasztság adójából fenn
tartott gimnázium érettségijének minden előnye egyéb, másfajta, 
igen vegyesértékű elemekké. Nálunk a gazdaember, ha feltekint a 
gimnázium magas homlokzatára, azt mondja : ez az urak iskolája. 
S a szavak minden mellékzöngéjét megcsikorgatja.

Megvallhatjuk, van a szavaiban igazság. A mi iskolánk nem 
a mi népünké, legalábbis nem olyan mértékben, mint kellene lennie. 
A mai gimnázium müveltségsugárzó ereje a tanyák és falvak világába 
már nem hat el. A közművelést végzi ott a prédikáló lelkész, a szó
nokló képviselő, a vármegyei népművelés, az agyoncsigázott tanító, 
a napilapok, csak a gimnázium sugara fogy el az aszfalt végén. 
Ezek az állapotok teszik szükségessé a Népfőiskola gondolatának a 
felvetését a gimnáziummal kapcsolatban. Hadd terjesszem itt elő a 
hódmezővásárhelyi kísérletünk tanulságait idevonatkozólag.

Egy-két tanár kijár a környékre és érintkezést keres a 18—23 
éves paraszlifjúság legértékesebb képviselőivel (Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek, Gazda- és Olvasókörök). Beszélgetések során érdeklő
dést ébreszt bennük bizonyos továbbművelődés iránt. így össze
szerveződik mintegy 25—30 ember. Ezeket aztán télen, január hónapra 
begyújtjuk a gimnáziumba, számukra egy tantermet nyitunk, és 
tanárok, tanítók, lelkészek, ügyvédek, orvosok, értelmes gazdák 
közreműködésével megindul a népfőiskolái tanfolyam. Délelőtt négy 
tanórát tartunk, tornaórával és fürdéssel élénkítjük ezek sorozatát, 
délután tanulmányi látogatásokat teszünk, este pedig szórakozó
esttel, ú. n. tábortűzzel zárjuk a napot. Az előadások természetesen 
őket érdeklőek : kisgazdasági könyvvezetés, mezőgazdasági motorok, 
népi irodalom, hogyan kell újságot olvasni, a parasztság története, 
nemzetpolitikai ABC, bibliaismeret, zsoltáréneklés, egészségtani kér
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dések, jogból az adóügy, szerződéskötés stb. stb. Látogatások : 
a múzeumban, a gőzmalomban, a villanytelepen, színházi előadáson 
stb. A népfőiskolás legények szintén internátusbán laknak (szalma
zsák, parasztasszony főztje), elsősorban a közösségi érzés kialakítása 
érdekében. Sohasem lehet elfelejteni ezeket a tanulásra éhes szeme
ket, hogyan csillogtak a tanórákon, hogy ezek a kaszálás mozdula
tához görbedt paraszti derekak hogyan egyenesedtek a tornacsar
nokban, s hogy mit jelentett számukra a mindennapos meleg zuhany
fürdő. A tanfolyam végeztével meg kell szervezni a volt nép főiskolások 
baráti közösségéi is, amely havonként, kéthavonként összejön a gim
náziumban ; ezekre az összejövetelekre minden legény hozza már a 
barátját is. így lassanként kialakul a jövőévi tanfolyam hallgató
sága is. Távolabb tekintve : reméljük, hogy általuk a bizalom is helyreáll 
a parasztság részéről a gimnázium iránt.

Az egyház a gimnáziumban a fűtést, világítást ingyen adja, az 
előadók semminemű tiszteletdíjat nem kérnek és nem kapnak. Az 
élelmezés fejenként és naponként kb. egy pengőbe kerül házikezeié
ben, de ezt az összeget is meg lehet váltani természetben. A részletek 
természetesen a helyi körülmények szerint változhatnak.

*

Mélyen tisztelt hallgatóim! Ügy érezzük, itt vannak a bibliai 
idők, amelyekben az apák álmait a fiák látásai tökéletesbítik. 
A kitűnőek iskolájának ez a magunkfajta változata már sokkal inkább 
megfelel azoknak az elvi követelményeknek, amelyeket egy ilyenfajta 
intézménnyel szemben támaszthatunk. Az első ilyen elv volt a foly
tonosság elve. Nos, a legnemesebb történelmi folytonosság épül tovább 
akkor, amikor a régi református Kollégiumot tesszük meg művelődési 
körzete gyűjtő és sugárzó központjává. Annakidején a kollégiumi par
tikulák és a bőséges stipendiumok hajszálcsövein szívódtak fel a 
Kollégiumba a legmagyarabb réteg legarravalóbb elemei. Helyezzük 
hát jogába a régi elvet új, időszerű köntösben, tanyai és falusi népünk 
javának pedagógiai lefölözésével, illetve felszívásával.

A másik elv volt az összegyűjtés elve. Szintézisre törekvő korban 
élünk, s így akkor vagyunk időszerűek, ha erőinket egybeszervezzük. 
Ha így gimnáziumainkat tehetséges vidéki tanulók otthonával és 
népfőiskolái tanfolyammal kibővítjük, akkor iskoláink ismét anya
iskolákká lesznek, mint voltak régebben. A Kollégium szárnya alatt 
nő fel majd szofokráciánk, de ugyanott gazdaértelmiségünk java is. 
A Kollégium égisze alatt egy folyosón barátkozik egymással a kiváló 
mérnökjelölt, aki csatornázza majd az Alföldet, és az a művelt 
gazdaifjú, aki az újításban megérti majd a testvér segítségét, össze
barátkozik a pénzügyi szakember és az értelmes adófizető, a jövendő 
papja és leendő presbitériuma. Hogy mindnyájan egyek legyenek.

Egypár mondattal befejezem. Előttünk áll a nagy kérdés : ki 
vágja bele a fejszét a nagy fába? Az igazgató? A lelkész? Az egyház- 
kerület? Vagy ezt is engedjük át az államnak? Nem, kedves
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barátom. Eredj haza, vess számot önmagaddal és tedd az eke szarvára 
a kezed magad ! Nem leszel egyedül. Távolabbi munkaközösséged, 
amely szabadcsapatos tapasztalataival segíteni fog, hivatalos szer
vezet nélkül is mögötted áll Sárospataktól Hódmezővásárhelyig, 
Miskolctól Szeghalomig. Az egyház pedig, amely voltaképpen 
munkavállaló és eredményeket felmutató tagjaiban él, és azoknak 
munkájában a saját izmait feszíti, bizonyára támogatni fog. Ebben 
a munkában többet tőle nem kérünk, de ennyit szeretnénk remél
hetni. Szathmáry Lajos.

A  református tanár és hivatása.
Örvendetes dolog, hogy az utóbbi időben egyre több szó esett 

Szemlénk hasábjain is az iskola vallásos neveléséről s a református 
tanár hivatásáról e téren. Örvendetes dolog, mert ha nincsen is minden 
rendben e tekintetben, mégis azt mutatja, hogy általában megvan a 
vágy arra, hogy a mutatkozó hiányokon segítsünk. A cikk írói ugyanis 
mind a református iskolák hivatásának helyes átértéséről tettek 
tanúságot, s bizonyították azt is, hogy helyesen látták a-református 
tanárok hivatását is.

Református iskoláink drága örökségek; nemcsak az áldozat
készség tartotta fenn őket, hanem a szellem is, amit belesugároztak 
a magyar szellemi életbe, amely által méltókká tették magukat 
érettük a legteljesebb és legnagyobb mértékű áldozatkészségre. Bizony 
igazságuk van azoknak, akik azt mondják, hogy iskoláinkat köröm- 
szakadtig kell védelmezni, hogy ki ne essék a magyar jövendőből 
és a jövendő magyar szellemiségből az az erő, amit a határozottan 
református szellemű nevelés jelent, másrészről azonban csak akkor 
van értelme ennek a bármily magasfokú áldozatkészségnek, ha isko
láink, helyesebben azoknak tanárai ezt a szellemet őrzik, és az ifjú
ságon keresztül tényleg át is plántálják a magyar jövendőbe. Ha a 
református iskolák nem tudják teljesíteni eme hivatásukat, mert 
a tanárok bizonyságtevő szelleme megerőtelenült, ha nem tudják 
adni azt a sokszor emlegetett pluszt, amit a református világnézet 
sugároztatása jelent, akkor jogosan merülhet fel a kétség : méltó-e, 
helyes-e, hogy egyházunk ezekért az iskolákért szinte erején felül 
való áldozatot hozzon, e téren elvérezzen, közben pedig egyéb 
missziói munkáinak elhanyagolása miatt, amelyektől a pénzt az isko
lák miatt elvonta, a magyar élet vezetésében és a magyar szellemi 
élet irányításában háttérbe szoruljon?

E sorok írója meg van győződve arról, hogy egy egyház számára 
sincs jobb befektetés, mintha anyagi erejét az iskolákra fordítja, más
felől azonban azt is meg kell hogy állapítsa, hogy iskoláink manapság 
csak bizonyos százalékban felelnek meg annak a hivatásnak, amelyért 
őseink ezeket az intézményeket felállították, és amelyért egyházunk 
iskoláit ma is fenntartja.
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Az első protestáns iskolák fundálása idején mi sem volt termé
szetesebb, minthogy ezek egyfelől az oktatásért, másfelől azonban 
nemcsak általában a nevelésért, hanem egyenest egy nagyon is hatá
rozott irányú nevelésért, az igaz hitre és igazi kegyességre való neve
lésért állíttattak fel. A Második Helvét Hitvallás ezt annyira magától 
értetődőnek és természetesnek veszi, hogy még csak megjegyzést sem 
fűz hozzá, hanem egyszerűen egy mondattal intézi el a tanítók tiszté
nek megfogalmazását így : ,,A tanítók oktatnak és tanítják az igaz 
hitet és kegyességet“ . Jó öreg Szikszay Györgyünk is a Keresztyéni 
Tanításokban, minekutána megállapítja, hogy „Fiú- vagy leány
iskolabeli tanítónak, preczeptornak lenni nem valami alávaló kicsiny 
dolog, hanem főbenjáró nagy hivatal“ (366. o.), így fogalmazza meg 
a református tanár-tanító hivatását : „Az iskolabéli tanító nem csaií 
tudományra tanítsa tanítványait, hanem kegyességre, jó erkölcsre 
és isteni félelemre. Mert mit ér a tudomány isteni félelem nélkül. . . 
Mivelhogy azért a tanítói foglalatosságnak fővége és célja a tanít
ványoknak idvessége és örök boldogsága, azért fő kötelességének 
tartsa a tanító is, hogy azoknak szívébe kegyességet és isteni félelmet 
csepegtetni igyekezzen“ (369. o.). Olyan szépen fogalmazza ezt a hiva
tást, akárcsak a kötelességet, amely e hivatás felismeréséből a nevelőre 
hárul : „Maga is a tanító a kegyességben és isteni félelemben jó példá
val menjen elől tanítványainak, és semmiben rossz példát ne mutasson 
azoknak. Mert hogy épülnek az ő keze alatt s az ő munkája által 
az Űr félelmében és a jó erkölcsökben, ha őtőle az isteni félelemmel és 
a jó erkölcsökkel ellenkező dolgokat látnak és hallanak?... Vigyázzon 
azért a tanító életére, beszédire és cselekedeteire, nem csak a maga 
idvességeért, hanem tanítványainak javáért is, hogy azok bűnt 
őtőle ne tanuljanak“ (369. o.).

A keresztyén nevelő kötelességének és felelősségének eme pompás 
bemutatása ma éppen úgy érvényes, mint volt kétszáz esztendő 
előtt. A kérdés csak az : mi az oka annak, hogy ez a hivatástudat 
nálunk — általában — elhomályosodott, és a református tanár az 
istenfélelemnek és a vallásos kegyességnek nem olyan sugároztatója,1 
mint amilyennek hivatása igaz átérzésében és átértésében lennie 
kellene? Vagy más szóval kifejezve : miért van az, hogy tanárainkban 
— mindig csak általánosságban beszélek — nincsen missziói lélek ?

Nem vagyok annyira elfogult, hogy ezt a hiányosságot egyszerűen 
a tanárok rovására és számlájára írjam, mintha kizárólag ők lennének 
felelősek érte, hogy a régi református tanáreszménytől meglehetősen 
távol állanak és missziói lélek nélkül szűkölködnek. Amilyen mérték
ben felelős érte ugyanis a mai református tanár, éppenolyan mértékben 
felelős érte legalább maga az egyház, mert nem minden esetben,

1 Szándékosan használom e komoly és kifejező szót: „sugároztatója“ , 
mert a tanárnak csakúgy, mint a lelkipásztornak nem elég csak élni, 
mondjuk, négy fal között a keresztyénséget, hanem azt közölni kell má
sokkal is, szórni, sugároztatni a rábízott lelkekre. Hiszen éppen ez az ő 
keresztyén hivatása.
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a tanároknál legtöbbször egyáltalán nem nevelte rá nevelőit hivatás
tudatukra.

Pályázatot hirdetünk ma tanári állásokra, megnézzük az illető 
oklevelét, megfigyeljük megjelenését, de o hivatalos egyház egyáltalán 
nem kérdez azután, hogy az illető vállalja-e azt a kötelezést, amit 
református tanár mivolta jelent? S egyházunk megválasztása után 
sem próbálja meg az illetőt misszionálni, református tanári hivatás- 
tudatára ráébreszteni.

így aztán választunk tanárokat, akik a legtöbbször igen jó taná
rok, szakjukat a legteljesebb megelégedésre ellátják, még a csendes 
egyháztagsággal járó kötelességeknek is meglehetősen eleget tesznek, 
de nem igazi református tanárok, akik jóban-rosszban egyeknek 
tudnák magukat egyházukkal, s akik boldog önérzettel tennének 
vallást a gyülekezet és az ifjúság előtt egyházhűségükről és vallásos 
kegyességükről a legszentebb felelősségérzettel és a  legvonzóbb példa
adással. Mert a református tanár számára még az sem elég, ha ő maga 
jó csendes egyháztag, neki ugyanis az a szent hivatása, hogy ne csak 
maga legyen jó egyháztag, hanem másokat is istenfélelemre és kegyes
ségre neveljen.

Tanáraink a legtöbbször nem tehetnek róla, hogy vallásról, egy
házról a régi liberális gondolkozásnak megfelelően vélekednek, hiszen 
legnagyobb részben ebben a légkörben nevelkedtek, és csak távolról 
szemlélői annak az ébredésnek, amely mostan egyházunkban gerjed, 
így aztán vagy azzal a jelszóval, hogy a vallás mindenkinek legben
sőbb magánügye, vallásos életükkel egészen a négy fal közé, „behajtott 
ajtók mögé“ vonulnak vissza, a leggondosabban óvakodva attól, hogy 
abból bárki is bármit megláthasson, vagy pedigfejlett kritikai érzékeik
kel annyira látják a minden földi egyházban meghúzódó gyarlóságot, 
hogy maguk számára alakítanak ki bizonyos egyházak felett álló 
egyéni vallásosságot, amely lehet ugyan végtelen türelmes saját 
egyházával szemben is, de arra nem alkalmas, hogy egyháza számára 
jó és missziói munkára serkentsen. Az ilyen tanár nem érti meg, hogy 
a földi egyház lehet gyarló edény, de a még oly gyarló edényben is 
Isten közöl áldást a hit által velünk, emberekkel. El lehet mondani, 
hogy a földi egyház a láthatatlan, igazi egyháznak sokszor gyarló képe, 
de ebben az egyházi közösségben épülünk egymás hite által, s ez a 

.közösség éltető eleme egyúttal az egyéni buzgóságnak is. Most az 
erdélyi felszabadulás kapcsán látjuk, hogy nagy magyar megmozdu
lásokkor érzi át az ember igazán magyar mivoltát, ugyanígy egyházi 
közösségben élheti az ember igazán — egymás hite által lelkesítve — 
a hitélet teljességét.

Tanáraink nem tehetnek róla, ’ hogy a vallásban legtöbbször 
avult dogmarendszert látnak csupán, akik előtt a vallás legfontosabb 
kérdése az, hogy a Mózes első könyvének teremtéstörténetében azt 
a hat napot hogyan is kell hát érteni, vagy valahogy kimagyarázni, 
hogy a vallásos hit sérelmet ne szenvedjen? Mert egy rideg kor ilyen 
kérdések feszegetésében kereste a vallásosságot. Holott nem az a lé



Dr. Horkay László : A református tanár és hivatása. 295

nyég, hogy 6 nap vagy 6 millió esztendő alatt fejlett-e ez a világ Isten 
akaratából mai fej lett .alakj ára, hanem az a lényeg, hogy a teremtett 
ember hódolattal boruljon le Teremtője előtt, s az egész életet azzal 
a felelősséggel hordozza, mint aki sáfárságba kapta ezt az életet Urá
tól. Mert mint Tankó Béla olyan szépen fogalmazza meg legújabb 
könyvében :2,,a hit nem metafizikai elmélkedés, nem éldelgő szem
lélődés... vallásos nem az, aki csodaszépen tud beszélni Istenről, 
hanem az, ak i. . . képes eszközévé tenni magát egy magasabb élet 
áramlásának, amelyet szemtől-szembe megélni e világ legcsodálato
sabb tapasztalata, mert a legéletformálóbb erő“ .

Schleiermacher, a nagy teológus, annakidején híres müvében, 
a Reden-ben mikor nagy szeretettel beszél a vallást lenéző műveltek
hez, azt mondja, „ha csupán a vallási tantételeket és véleményeket 
tartjátok szem előtt, úgy még éppen nem ismeritek magát a vallást, 
s amit lenéztek, az nem a vallás“ . Ma is ezt mondhatnék : tanáraink 
nem ismerik eléggé a keresztyén hit lényegét, s nem látják, hogy a 
keresztyén hit szempontjából nem lényeges, hogy Mózes a kősziklából 
egy pálca érintésével fakasztott-e vizet vagy nem, mégcsak nem is az, 
hogy a Veres-tengeren való átkelés a természettudomány helyes meg
világításában valójában hogyan is történt, hiszen ezek a dolgok 
képezhetik ugyan megbeszélés, sőt vita tárgyát is, de a vallást magát 
és annak lényegét igazán nem érintik. A vallás lélek- és életformáló 
drága ajándék, amelyből boldog, ha valaki részesedett, de ha része
sedett belőle, boldogan kell hogy azt átszármaztassa másokra is. 
Ha azonban valaki a vallásnak igazi értékét vagy egyáltalán nem, 
vagy fogyatékosán ismeri, nem csoda, ha lelkében nincs vágy ennek 
az értéknek másokkal való közlésére.

Világosan látta és exponálta a problémát Soós Béla a Tanár- 
egyesület 1938. évi közgyűlésén tartott előadásában: „Hogyanlehet 
bevonni református kartársainkat a hitéleti nevelés munkájába?“ 
Nagyon helyesen látta, hogy a probléma megoldása tulajdonképpen az, 
hogy „a tanárt nem az ifjúság «hitéleti nevelésébe» kell belevonni, 
hanem a Krisztussal való közösségbe“ . Hangoztatta az egyetemes 
egyház hivatását s egyben mulasztását is e téren. Szava azonban a 
pusztába kiáltott; történni azóta sem történt semmi ez égető és 
fontos kérdésben.

Időnként ugyan nagy jóakaratúan elővesszük a kérdést így év 
elején, hogy a tanári kar hogyan is segítsen a vallástanáron a hitélet 
és a vallásos nevelés nagyjelentőségű kérdésében, de nem látjuk be, 
hogy itt nem arról van szó, hogy egy-egy szép mondattal az órán 
segítsünk a vallástanárnak, támogassuk alá egy-egy természettudo
mányi vagy irodalmi odabökéssel a vallásnak ingadozó épületét.

2 A világnézet kérdése és a református elvek. 47. o. Olyan könyv ez, 
melyet a legaprólékosabban kellene áttanulmányoznia minden református 
tanárnak. Szerző a könyvben foglalt előadásokat tanárjelöltek előtt tartotta, 
tehát elsősorban tanároknak szánta.
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Nem látjuk be, hogy a vallástanárnak nem ilyen alkalmi segítségre 
van szüksége, hanem állandó munkatársakra.

A segítés különben is gyanús szó e téren. Segíteni annak kell, 
aki maga vagy nem tudja, vagy nem bírja munkáját végezni. A vallás
tanárnak akkor kellene segíteni, ha a vallásosság és kegyesség ápolása 
egyedül az ő privilégiuma volna, amihez másnak, a többi tanárnak 
semmi köze, s amit ő egyedül volna képes elvégezni, ha erre alkalmas, 
ellenben jóakaratú segítségre szorulna, mihelyt feladatára csak kevéssé 
alkalmas. Ez a hiba éppen, hogy ma a kifejlett szakrendszernél haj
lamosak vagyunk arra, hogy a vallásos nevelést kényelemszeretetből 
kizárólag a vallástanárra hárítsuk. Az ő szakja ez, mondjuk, s amint 
nem szeretjük, hogy más a mi szakmánkba beleszóljon, vagy szemér
mesen úgy gondoljuk, hogy nekünk sem ildomos a vallástanár szérű
jébe belekaszálnunk.

A vallásos nevelés azonban nem kizárólagos és egyedüli joga a 
vallástanárnak, mint amilyen privilégiuma például a matematika 
igazságainak átadása a számtan-fizikusnak. A vallásos nevelés ugyanis, 
mint minden nevelés általában, jó példaadás. Az ifjúság vallásos 
nevelésére nem elég a vallástanár tüze, lelkesedése, jó példája, ahhoz 
a többi tanárnak megértő készsége, munkatársi jó szolgálata szükséges. 
És a vallástanár természetszerűleg csak örül neki, ha minél nagyobb 
számban talál ilyen Isten leikétől érintett hű munkatársakra.

Református iskola szellemét ugyanis nem egyedül a vallástanár, 
vagy az igazgató jelenti, hanem az összes tanárok együttműködő 
akarata. Református iskola csak akkor és csak úgy tölti be igazi 
hivatását, ha minden tanára a vallásos kegyességnek és istenfélelem
nek sugároztatója. Református iskolát és általában minden felekezeti 
iskolát nemcsak egy embernek a kegyessége éltet, hanem az összes tanárok 
Isten előtti alázatos meghódolása. Erre azonban — helyesen mondta 
Soós Réla említett előadásában — saját magunkat is nevelnünk kell, 
hogy először magunk igyunk a vallásos élet, a hit üde forrásából, 
hogy aztán más szomjúságát is csillapíthassuk. Ekkor belátjuk, hogy 
nem elég, ha a református tanár tanítás közben beszúr itt is, ott is 
egy-egy mondatot, egy-cgy kegyes szólamot: íme ezt is az Isten tette! 
Mert mit ér a kegyes máz egy-egy mondatban, ha a tanár élete, maga
tartása egészen mást beszél, ha életéből, példaadásából nem árad 
a Krisztussal-járás boldogsága.

A református tanárban hiányzó missziói lélekről beszéltem cik
kem elej én. Az elmondottak után mindenki láthatja, nem arra gon
doltam ezzel, hogy a református tanár az órán, ahol másvallású 
tanítványok is vannak az óráján, végezzen lélekhalászást református 
egyháza számára. Távol legyen! De legyen az ő Urának bizonyság
tevője az órán is, főképpen pedig életével és az egyháza által nyújtott 
alkalmak (istenitisztelet, úrvacsoravétel stb.) megbecsülésével legyen 
példa úgy a hívek, mint a rábízott ifjak előtt ,,a beszédben, a maga
viseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban“ , mint
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ezt Pál apostol Timótheushos írt levelében minden egyházi vezetőtől 
megköveteli.

Gyakorlatilag mi következik most már az elmondottakból?
Az egyház számára az, hogy nyújtson alkalmakat tanárainak, hogy 

körzetenként és évenként bizonyos csendes napokra összejöhessenek 
református tanári hivatásuk erősítésére. Egyházi életünk legjobbjai 
kell, hogy ilyenkor szóljanak református hitünk lényegéről és a hit
élet szépségéről azoknak, akikre, mint kertészekre, van bízva az 
egyház veteményes kertje és a református jövendő reménysége.

Számunkra, református tanárok számára pedig az következik 
az elmondottakból, hogy naponként vegyük ajkunkra imádságos 
lélekkel a Keresztyéni Tanításoknak a preceptorok számára készült 
imádságából e szakaszt:
, ,,A te kegyelmed segítsen arra is, Uram, hogy nemcsak tudományt

hanem kegyességet is tudjak csepegtetni az én tanítványaimnak 
szívökbe. E végre szentelj meg engemet is, és gyökereztesd meg 
jobban-jóbban a te félelmedet az én szívemben, hogy a te félelmedre 
való minden intéseimet és tanításaimat tégedet igazán félő szívből 
tehessen! és jó példaadásommal erősíthessem“ (371. o.).

Mert a református tanár nemcsak tudásban kell, hogy első legyen, 
hanem a hitben is naponként növekedő. Ez az ő kiváltsága, de egy
úttal felelőssége is. Ezáltal teljesedik ki az ő református tanári hiva
tása.

Hajdúnánás. Dr. Horkay László.

A  túlterhelés kérdése.
A magyarországi református egyház Egyetemes Konventje 

1940. április 17 —19. napjain tartott ülésének 330. sz. határozatában 
foglalkozott a középiskolai túlterhelés kérdésével. A határozat értel
mében középiskoláink már meg is kapták azokat a felterjesztéseket, 
melyeket a tiszáninneni egyházkerület középiskolái intéztek az Egye
temes Konventhez a túlterhelésre vonatkozólag. Megkapták a fel
szólítást is, hogy ezzel a kérdéssel értekezleteken foglalkozzanak, 
s jelentéseiket és konkrét javaslataikat terjesszék fel a konventi 
elnökséghez.

Érzésem szerint nagyon helyes és nagyon időszerű volt a kérdés 
felvetése. Jó  néhány éve elég gyakran beszélgettünk és írtunk a túl
terhelésről, de bizony az írásnak és a beszédnek vajmi kevés foganatja 
lett. Talán ez az oka, hogy az utóbbi időben elhallgattak a pedagógusok 
ennek a kérdésnek a feszegetésével. Sőt természetes ellenhatásként 
kezd jelentkezni az a vélemény, hogy a mai tökéletesebb didaktikai 
eljárások mellett nem lehet és nem szabad túlterhelésről beszélni, 
mert a tanár az anyag tökéletes feldolgozásával lehetővé teszi, hogy 
a tanuló már a tanítási idő alatt szinte teljesen magáévá tegye az 
anyagot, Dolgoznunk kellene ennek a tévhitnek a begyökerezése és
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elterjedése ellen, mert még megérjük, hogy egy újabb tantervrevízió- 
nál kevésnek fogják találni a tananyagot, és néhány új tárgy beékelé- 
sével sietnek a munkát lan tanár és diák segítségére.

Az Egyetemes Konvent rendelkezése értelmében a szeghalmi 
református Péter András gimnázium tanártestülete 1940. szeptember 
17.-én tartott módszeres értekezletén foglalkozott a túlterhelés kér
désével. A tanártestület megállapításait és konkrét javaslatait a 
következőkben terjesztette elő :

A) Gimnáziumainkban a tanulók túlterhelése nagymértékű.
B ) A túlterhelés okai a következők :

1. az egyes tantárgyak anyagának nagymértékű megduzzadása;
2. a megduzzasztott tananyag feldolgozására szánt idő meg

maradása, sőt csökkenése ;
3. az egyes tárgyak anyagának nem megfelelő csoportosítása ;
4. a tanulmányi anyag felnőttek igényeihez szabása ;
5. a három indogermán szerkezetű idegen nyelv tanítása külö

nösen fajmagyar származású tanulóink számára;
6. a latin nyelv tanítása ;
7. a maximális követelmények hangoztatása a tantervi uta

sításokban ;
8. a rossz tankönyvek ;
9. a rendkívüli tárgyak tanulásának a halmozása ;

10. az elbírhatatlanul sok heti óraszám ;
11. az egyoldalú intellektualizmus ;
12. a diákok leszöktatása az önálló munkálkodásról.
C) A gyermek fejlődésére föltétlenül veszedelmes túlter

helést csökkenteni lehetne és kellene
1. a heti óraszám észszerű megállapításával, helyesebben : 

lecsökkentésével;
2. a tanulmányi anyag gyökeres revíziójával, helyesebben : 

kiselejtezésével;
3. kisebb terjedelmű, világosan, egyszerűen, gyermekhez alkal

mazkodó módon megírt tankönyvek kiadásával ;
5. az intellektualizmus rovására az érzelmi nevelés erőteljesebb 

hangsúlyozásával, az ifjú lélek ének, zene, művészet útján való fel- 
üdítésével;

6. a keveset, de jól elvének nemcsak hangoztatásával, hanem 
megtartásával.

Ad B ) 1. Megduzzadt a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 
a természetrajz, a fizika, a mennyiségtan anyaga, sőt új tárgyak is 
kerültek be a gimnáziumba, mint pl. a közgazdaságtan, a vegytan, 
a gyorsírás.

Ad B ) 2. Az új tantárgyak bevonása, a testnevelés óraszám- 
szaporítása természetesen inkább csökkentette, de semmiesetre sem 
növelte a megnagyobbodott anyag feldolgozására fordítható időt.
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Ad B )  3. A tananyag csoportosítása sok helyen nagyon rossz. 
Mintha olyan emberek csinálták volna, akik soha gyakorlatilag nem 
tanítottak. Pl. : A történelemből igen sok a III. és az V—VI. osztály 
anyaga, kevés a IV. osztályé, és aránylag könnyen elvégezhető a 
VII. és VIII. osztályé. A földrajzból kevés az anyag az I., elbírhatat- 
lanul sok a II. osztályban. A természetrajzból túlzsúfolt az V. osztály 
anyaga, a kémia tanítására pedig egy év nem elegendő. A mennyiség- 
tanból kevés az I. o. anyaga, nagyon sok a II. osztályé, s nagyon 
hamar kezdjük az algebra absztrakcióit. A III. osztályban eredmény
telen a rendszeres fizika tanítása.

Ad B )  4. A gyermeki lélek fejlődésmenetével, a gyermek érdek
lődési irányának változásaival a tananyag beosztásánál nem törődünk. 
Az anyag beosztásában egyedül és kizárólag a tárgyi szempont vezet.

Ad B ) 5. Idegen nyelvek tanításától heti 2—3 órában eredményt 
várni képtelenség. Különösen az alföldi magyar diákoktól, akik otthon 
még véletlenül sem hallanak idegen szót, s akinek senki tanulmá
nyaikban a heti 2—3 órán kívül segíteni nem is tud. Ezért kerül a 
magyar fiú hátrányba az idegen származásúnkkal szemben, s ezért 
fejlődik ki benne a zsidóval és a svábbal szemben a csökkentért ékű- 
ség veszedelmes érzése.

Ad B )  6. Hiába hányjuk be a szemünket a valóság előtt, s 
hiába áltatjuk magunkat és felettes hatóságainkat: a latin nyelv 
tanítására szánt idő és energia nem hozza meg a hasznát. Országszerte 
— kevés kivételtől eltekintve — teljes az eredménytelenség. A diákok 
érdeklődése egészen hiányzik, már pedig érdeklődés nélkül nem is lehet 
eredményt elérni. Sok diák egyenesen a latinon keresztül idegenedik 
el az iskolától és a tanártól.

Ad B )  7. A maximális követelmények hangoztatása termé
szetesen éppen a jó tanárok részéről teszi nehézzé a diák számára 
a munkát.

Ad B )  8. A tankönyvek rosszasága sok esetben már kiáltó. 
S néha még választék sincs. Október felé jelenik meg az egyetlen tan
könyv, amely tanítási célokra egyenesen alkalmatlan.

Ad B )  9. A rendkívüli tárgyak tanulásában talán rendet fog 
teremteni végre az új szabályzat.

Ad B )  10. Az idén a három levente-órát is délelőttre kellett 
beosztani. Ezzel a felső négy osztályban hetenként 36 órájuk lett 
a diákoknak. Már ez maga túlterhelést jelent. Pedig még ehhez jön 
a kötelező énekkar, önképzőkör, bibliakör, sportkör.

Ad B )  11. Fárasztó az is, hogy a gyermeknek egyoldalúan min
dig csak az emlékezetét terheljük, verbálisták vagyunk, s nem törő
dünk azzal, hogy tanulás közben üdítsük is fel a diáklelkeket.

Ad B )  12. A mai modern didaktikai módszer önmagában véve 
túlterhelésre vezet. A mai tanár 50 percen át kézben tartja az osztályt, 
nem engedi a figyelmet lankadni, rögtön lecsap a bámészkodóra, s 
a délelőtti 6 tanítási óra után a diák olyan, mint a kifacsart citrom. 
Délutánra nem jut ereje tanulni és önállóan gondolkozni. A mai mód
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szer szájbarágása is leszoktatja a diákot arról, hogy önállóan is dol
gozzék.

Ad C) 1. A heti óraszámot annyira le kellene csökkenteni, hogy 
még a rendkívüli tárgyakat is délelőttre lehessen beosztani. Dél
utánra semmiféle jogcímen és sohasem kellene a diákot az iskolába 
felrendelni. Gyermeklélektani tapasztalatok és a főiskolai hallgatók 
megterhelésének figyelembevétele alapján állíthatjuk, hogy az alsó 
négy osztályban hetenként 24, a felső négy osztályban hetenként 
30 óránál nem szabad többet beosztani.

Ad C) 2. A tanulmányi anyag megrostálásával kapcsolatban 
sürgős teendőnek tartjuk minden felesleges ballaszt kidobását. Ezek 
a ballasztok részint tévesen értelmezett hagyománytiszteletből, 
részint egyes tantervkészítők szaktudományos túlbuzgósága követ
keztében kerültek bele a tantervbe. Szükség van ezenkívül a közép
iskola célkitűzésének és az ifjúság teherbíróképességének józan, 
mértéktartó megállapítására is. A középiskolai tanulók 90%-ának 
nem lesz az életben szüksége annyi nyelvtudásra, amennyire a közép
iskola meg szeretné tanítani a növendékeket. Sokkal eredményesebb 
lenne a tanítás, ha csak azok tanulnának nyelveket, akiknek erre 
tehetségük és kedvük van. Úgy látjuk, legjobban elérhető volna a cél, 
ha az alsó négy osztályban csak a németet tanítanók, a felső négy 
osztályban pedig választani lehetne a tanulóknak a latin és egy 
második élő nyelv között. Harmadik élő nyelvet is lehetne tanítani 
rendkívüli tárgyként, de ingyenesen azoknak, akik erre önként vállal
koznak. Meg kellene tiltani szigorúan azt, hogy az egyes tárgyak tan
könyveiben vagy a valóságos tanítás folyamán (pl. történelemben, 
mennyiségtanban, fizikában) olyan részeletekre is kiterjeszkedjenek, 
amelyek csak a szakemberekre tartoznak. Viszont a magyar nyelvi 
és irodalmi tanulmányok végzésére több időt kellene szentelni. 
Az anjmgot a csökkentett óraszámhoz kell mérni!

Ad C) 3. Ezt a régi követelményt nem győzzük eléggé hangoz
tatni. Tankönyveink között vannak olyanok, amelyek iskolapéldái 
annak, hogyan nem szabad tankönyvet szerkeszteni. Valószínűleg 
segítene a helyzeten, ha megszüntetnék egyes tankönyvkiadó-válla
latok monopoíisztikus helyzetét, s ha a kiadói hasznot kiküszöbölnék 
a tankönyvkiadásból, s a nyomda csak a szigorúan vett nyomdai 
haszonra tarthatna igényt.

Ad C) 4. Tanításunkat az tenné nyugodtabbá, tanár és diák 
szempontjából egyaránt egyenletesebbé, ha azt a minimumot szabnák 
meg, amely elegendő a "felsőbb osztályba lépéshez. Gondolkozni 
lehetne az osztályozás rendjének a megváltoztatásán, öt vagy tíz 
érdemjegy bevezetésén, és esetleg a média-rendszer meghonosításán.

Ad C) 5. Nem érthetünk egyet a sárospatakiak követelményével 
az énekórák számának a csökkentése tekintetében. A helyesen vezetett 
énekóra, a tanítás közben való éneklés nem fáraszt, hanem üdít, 
pihentet. Nagy József tanárunk megállapítása szerint az orvosi
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recept tanácsához hasonlóan azt kellene hangoztatnunk: Túlterhelés 
ellen használj több ének- és zeneórát!

Ad C) 6. Mindig hangoztatjuk a keveset, de jól elvét, de mindig 
az ellenkezőjét cselekesszük. Keményen meg kellene tehát követelni 
a tantervkészítőktől kezdve, az utasítások megszerkesztőin és a 
tankönyv íróin át a legfiatalabb helyettes tanárig mindenkitől, hogy 
a helyes és sokszor emlegetett pedagógiai alapelvet tartsa is be.

A tanárság nyilvánossága elé bocsátottam felterjesztésünket, 
mert talán alkalmas arra, hogy gondolatokat ébresszen, s egyöntetű 
állásfoglalást alakítson ki. ...

Szeghalom. Nagy Miklós.

Jakabfi László a Protestáns Tanügyi Szemle. _njitéf>er havi füzetében 
„Néhány szó a Kitűnőek Iskolájához“ címen foglalkozik Szemlénk szeptember 
havi számában közölt cikkemmel. Abevezető sorokban ezt írja : „Míg az érte
kezés első része fölöslegesnek mondja a tervet, addig a második rész akarva, 
nem akarva okvetlenül szükségesnek tartja a terv megvalósulását — más 
néven.“ Tehát szalmát csépeltem, minthogy a végén mégis csak megértettem 
és elfogadtam az idők szavát.

Jakabfi László téves és önkényes interpretációját kénytelen vagyok 
helyreigazítani.

A Kitűnőek Iskolájának a megvalósítását cikkemnek se első, se második 
felében se ezen a néven, se más néven nem tartottam szükséges, sem célra
vezető, sem helyes tervnek, ellenben cikkemnek minden sora kertelés nélkül 
azt hirdeti, hogy a „kitűnőek“ helyett urravaló emberek kellenek magyar 
életünk minden vonalában, azaz jó szövőmesterek épúgy, mint jeles alispánok. 
A megújhodó magyar nemzettest organizmusában száz meg száz helyen látunk 
nagy hiányokat és szükségleteket, ahova az élet szabadversenyében kiválasztó
dott emberek kellenek igen sürgősen. Ezeknek kiformálására, kiképzésére és 
megnevelésére a Kitűnőek Iskoláját nem tartom cikkemben sem szükségesnek, 
sem alkalmasnak, hanem magyar népünk bármely rétegében felbukkanó 
értékek megmentését, felkarolását és olyan pályára való irányítását, ahol 
magának is, nemzetének is legtöbbet használhat, gondolom a legfőbb teendő
nek — a Kitűnőek Iskolája nélkül. Ennek a céltudatos munkának az útját, 
módját és anyagi feltételeit fejtegettem cikkemben, ami egészen más, mint 
a Kitűnőek Iskolájának „vezetőképző“ célfeladata, amit Jakabfi László a leg
főbb feladatnak gondol, s cikkemben is szeretne megtalálni.

Azután pedig nem javasoltam félmegoldást.
Ellenben Jakabfi László zavarba hozza az embert, amikor Zilaliy védő

jének áll fel, és az ő elgondolását értelmezi, annak „átvitt“ jelentést tulajdonít, 
mondván, hogy Zilahy nem gondolhatott „csodapalotára“ , a végén Jakabfi 
László mégis odajut, hogy híve a Kitűnőek Iskolájának, éspedig a székházzal 
való megoldásnak. Példának a „kevesek által ismert“ Eötvös-kollégiumot 
hozza fel.

A Néhány szó további megjegyzéseire nincsen mondanivalóm. Kiki 
olvassa el mindkettőnk okfejtését, és álljon arra a pártra, ahol jobban meg
győzték.

Sopron. Csanády Sándor.

M E G JE G Y Z É S E K
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A jő középiskolai tankönyv.*

A református egyház Egyetemes Konventje, 1940 február 14—15-i ülésén 
foglalkozván a túlterhelés kérdésével, jónak látta tanügyi bizottsága útján 
felhívni a református intézetek tanári testületéit, hogy .komoly és beható 
tanácskozások tárgyává tegyék e kérdést és konkrét panasszal forduljanak 
az Egyetemes Konventhez“ . A Tiszáninneni egyházkerülettől be is érkeztek 
a vonatkozó jegyzőkönyvek, s aki ezeket elolvassa, nem egyszer látja felmerülni 
azt a már sokszor, másutt is elhangzott óhajt: „Rövid, jól szerkesztett tan
könyvek kellenek!“

Nem lesz talán érdektelen, ha néhány szót szólunk itt is a „jól szerkesztett'‘ 
tankönyvről, és ezzel kapcsolatban felvetünk egy ötletet.

Jól szerkesztett tankönyv az, amelyiknek a segítségével a tanuló kisebb 
munka kifejtése mellett nagyobb eredményt ér el a szükséges tudnivalókban. 
Az eredményt a tanár bírálja el, tehát olyan könyvek kiadására kell töreked
nünk, amit a szaktanárok általában jónak tartanak. Kétségtelen azonban, 
hogy hibátlan tankönyvet abban az értelenben, hogy azt minden szaktanár 
kifogástalannak tartsa, egy tanár sem tud szerkeszteni. Viszont azért egyálta
lán nem érdemes tankönyvet nagy munkával megírni, utánjárással kiadni, 
drága pénzen megvétetni, hogy minden második szaktanár minden harmadik 
sorát ceruzával kihúzassa, helyébe más négy sort írasson a tanulókkal a könyv 
szélére, még egy oldalnyi jegyzetet a füzetbe s két segédkönyvből adjon fel 
részleteket leckéül a vonatkozó ponthoz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az csak a 
túlterhelés melegágya lehet.

Ezekből önként következik, hogy oly tankönyvek kellenek, melyek el
találják az arany középutat. Nem tartalmaznak szükségtelen anyagrészeket 
és olyan részleteket, melyek a szakemberek nagyrésze által feleslegesnek ítél
hetők, de megvan bennük mindaz, amit a szaktanárok legnagyobb százaléka 
feltétlenül közlendőnek, mellőzhetetlenek tart. Ez a könyv feleslegessé fogja 
tenni a kihúzgálást, zárjelezést, az amúgy is tilos jegyzetbe diktálást, a túl
terhelést fokozó segédmódszereket és a megvilágításhoz okvetlen szükséges 
rövid magyarázat, megbeszélés és utalás mellett — teljesen elégséges lesz 
-a kitűzött s előírt cél elérésére.

Ebből a könyvből ki kell maradnia minden felesleges tehernek (példának, 
olvasmánynak, kis jelentőségű írónak, régi, fontossággal ma nem bíró történeti 
eseménynek, személynek, nélkülözhető szabálynak, nehézkes, elvont okfejtés
nek,toronymagasságú, a tanuló értelmi fokát messzi túlhaladó bölcselkedésnek, 
memóriaterhelő adatoknak, kevéssé fontos levezetéseknek, növénynek, ábrá
nak stb.), minden felesleges sornak, sőt szónak is. De benne kell lenni minden 
ma szükséges anyagrésznek. Ezeket felelhetjük általánosságban arra a kérdésre, 
mit és mennyit tartalmazzon a könyv.

A második kérdés „hogyan". Hogyan, miként legyen megírva a tankönyv. 
Erre a hasonlóan fontos kérdésre részben már megfeleltünk a fentiekben : 
tömören. A tömörség azonbanne menjen az érthetőség rovására. A tanuló értelmi 
fejlettségét tekintetbe véve minél világosabban fejezze ki mondanivalóját. 
A tömörség és világosság közt a helyes középutat megtalálni az író legfon
tosabb feladata.

Sokat lehetne még erről s hasonló kérdésekről szólni, de szűk terünk nem 
engedi a bővebb elmélkedést; térjünk tehát rá arra, amit mint ötletet kívánnék 
ezúttal csak felvetni, abban a reményben, hogy a kartársak életrevalónak 
találják.

E sorok olvasása előtt ugyanis önkénytelenül az a kérdés merül fel, hogy

*E  cikkecske megírásakor és beküldésekor még nem látott napvilágot dr. Hamvas Gyulá
nak az októberi számban azóta megjelent érdemes dolgozata (,,Tankönyvírás és élménype
dagógia“ ), mely főleg a megírandó tankönyvek milyenségével, korszerűségével, művészi meg
alkotásával foglalkozik, és amelynek az élménypedegógiára, hazafias és erkölcsi nevelésre, 
közlési formára vonatkozó megállapításaival e sorok írója egyetért. Ezek a sorok azonban 
nem a qualitással, hanem a quantitással, a tankönyvbe felveendő anyag mennyiségének meg
határozásával kívánnak inkább gyakorlati szempontból foglalkozni a túlterhelésre tekintettel.
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ki lesz az, aki megszabja a feltétlenül szükséges és elhagyható anyagrészek 
mennyiségét és mibenlétét. Hiszen amit X fontosnak vél, azt Y mellőzhetőnek 
tartja és viszont.

Az egyes tanárok ízlése, tanulmányai természetszerűleg magukkal hozzák 
azt, hogy egyik anyagrészt a másik rovására kiemelve esetleg kelleténél bőveb
ben tárgyalják. (Ki ne ismerne Petőfit, vagy Adyt imádó tanárt, elektromosság
rajongót, irodalomban is folyton nyelvészkedőt stb.) Kell, hogy az ilyesminek 
túlzássá fajulásával szemben gátat vessen saját tárgyilagosságra törekvése, 
a felsőbbség ellenőrzése, de főként a helyeselt és elfogadott tankönyv. Ámde 
ki írhat, ki szerkeszthet tehát olyan könyvet, amelyik a szaktanárok 80-—90 
százalékának helyeslésével találkozik s igényeinek megfelel? A felelet egyszerű : 
egy ember nem, kettő sem, hanem irhát a tanárság s egybeszerkesztheti egy 
megfelelő szakember.

Ezt a munkát pedig úgy képzelem el, hogy minden (mondjuk például 
protestáns, magyar nyelv és irodalom) szaktanár, aki, teszem azt, több éven 
át tanított már felsőbb osztályokban magyart, leírná véleményét egy ideális 
magyar irodalomtörténetről. Felsorolná, mely részeket hagyna cl a régi anyag
ból, melyeket szűkítene s mily mértékben ; miket venne fél az új irodalomból 
s hogyan. Kidolgozna változatosan egy-egy tárgykört, egy témát részletesebben 
is. Elsorolná véleményét, tapasztalatait az eddigi könyvekről, elképzeléseit az 
életrajzok, méltatások, felveendő olvasmányok s egyéb kérdések felől.

Ezeket az egyes tanároktól befutó röplapcsomókat egyidőben kijelölt, 
néhány tanárból álló szakbizottság átnézné, megbeszélné, s közülük egy önként 
vállalkozó, vagy kisorsolt szakember kidolgozná. A szerkesztő rátermett egyén 
és gyakorlattal bíró pedagógus lenne, tehát például nem olyan (bár minden 
tekintetben kiváló, tehetséges és szépkésziiltségű) kezdő, akinek kellő tapaszta
lata, gyakorlata még nincsen, sem olyan kimagasló szaktudós, egyetemi tanár, 
aki soha nem tanított középiskolában, vagy ezekhez hasonló más, ambiciózus, 
egyéb téren kitűnt egyén, hanem olyan évtizedes gyakorlattal bíró középiskolai 
tanár, igazgató, vagy egyetemi professzor, aki a szaktárgyat legalább 6—8-szor 
tanítotla azon az évfolyamon, melyre a könyv készül s ugyanannyiszor (ha 
ilyen tárgyról van szó) érettségiztetett is belőle, végig is vitte azt a közép
iskolán és egyénisége, tudása, írói készsége, eddigi működése garancia arra, 
hogy a könyv minden tekintetben megfelelő lesz.

De még így is csak az említett bizottság átvizsgálása s esetleges igazí
tásai után kerülhetne a könyv konventi, miniszteri jóváhagyásra, illetve 
kinyomatásra.

A fentebbi mondatok mögött egyáltalán nem húzódik meg semmiféle 
célzás senki irányában, hanem csak az az őszinte kívánság, hogy minél előbb, 
minél jobb és minél olcsóbb, minél hasznosabb és lehetőleg minden tanár által 
kedvelt tankönyveket adhassunk tanulóink kezébe itthon s az Isten kegyelmé
ből visszatért részeken.

Ennek fontosságát ma nem kell hangsúlyoznom kartársak előtt. Aki 
pedig a kivitelt igen bonyolultnak tartja, annak csak a következőket felelhetem:

1. Mindent meg lehet csinálni, ha nagyon akarjuk ; csak áldozatos ügy
szeretet, komoly munkakedv kell hozzá.

2. Felesleges attól tartanunk, hogy ebből egy minden egyöntetűséget 
nélkülöző káosz lenne. (,,Si licet exemplis in parvis grandibus úti“ — amennyi
ben Homerosék is így gondolkoztak volna a trójai mondakör különböző vidékén 
termett darabjainak egybeszerkesztése előtt, sohasem született volna Ilias 
és Odysseia.)

3. A fejlődés útja már úgyis ez. Régen egy szerző csinált több tankönyvet, 
aztán két szerző egyet, mostmár három, négy áll össze közös munkára, mert 
„több szem többet lát“  és „összetett vállal erős a sokaság“ . Minél több 
lesz a szem, annál kevesebb hibát fognak találni a kötetben más szemek ; 
minél több a váll, annál könnyebben és biztosabban viszi a terhet a kívánt 
célhoz.

Mindenek előtt tehát meg kellene közösen állapítani azt, mely osztályok 
mily szakkönyveinek kicserélésére volna az idők múlása folytán legelőször
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szükség, (tehát e lap igen tisztelt szerkesztősége adna kis helyet a hozzá
szólások részére); aztán összeállítani a szakbizottságokat (esetleg az Országos 
Református és Evangélikus Tanáregyesület vezetőségének irányítása mellett), 
végül megindítani a munkát.

Két dolog bizonyos : az egyik, hogy mindnyájan hallunk panaszokat szak
tanároktól tankönyvekre, de ennek ellenére még korántsem tettünk meg min
dent azok lehetőleg teljes kiküszöbölésére ; s a másik, hogy ilyen téren lehetet
lenség nincs, ha komoly összefogás van.

Örömmel venném, ha kartársaim ez ötlethez hozzászólnának. Ha kiforrat
lannak látszik, hintsenek hozzá, mint a musthoz a levegő, tudásuk s tapaszta
latuk erjesztő gombáiból, és ki fog forrni, lehet belőle kiforrása után tiszta 
színbor.

Ha jobb megoldás akad, vessük fel azt is, mert nem állítom, hogy ennek 
kivitele egyszerű és könnyű ; de az eredménytelenség csak akkor bizonyos, ha 
nem is teszünk kísérletet. Ám ez esetben aztán ne is panaszkodjunk a jelenleg 
rendelkezésre álló egyes tankönyvek ellen.

Csurgó. ” Dr. Écsy Ödön István.

Jó tankönyvre szükség van.

A Szemle legutóbbi számában jelent meg ,,'Tankönyvírás és élmény
pedagógia“ címen egy tanulmány, s írója elvi megállapításokat tett a tan
könyvírással és a tankönyvvel kapcsolatban. Gondolom, nem lenne azonban 
felesleges minél több gyakorlati megállapítást is tenni erről a fontos kérdés
ről, mégpedig nemcsak a tanári szobák falai között, haragos és lekicsinylő 
kifakadások formájában, a tankönyv vélt vagy valóságos hibáit, hiányossá
gait mintegy személyes sértésként fogva fel, és azokra csupán indulatos, de 
kicsiny hallókörben, jelentőség nélkül elhangzott mondatokban reagálva.

Régi szokás, hogy a tankönyvíró művének előszavában kéri a kartársak 
megértő támogatását, sőt esetleg jóindulatú bíráló megjegyzéseit. Ezek a 
bíráló megjegyzések azután el is hangzanak (ha nem is mindig jóindulatúlag), 
de — úgy vélem — ritka eseL az, hogy a tankönyvíró maga kapná meg nyu
godt és tárgyilagos bírálat formájában egy-egy szaktanár, vagy egy-egy 
iskola írásba foglalt véleményét. Pedig a tankönyv életsorsát a gyakorlat 
szabja meg, és nincs olyan tankönyv, amelyen a második kiadásban ne lehetne 
néhány hasznos változtatást tenni, s ezzel sokszor eltemetésre ítélt munkát 
élővé és maradandóvá alakítani.

Mert hiába engedélyezi a tankönyvet a Tankönyvbíráló Bizottság jelen
tése alapján a minisztérium, ha az nem ver gyökeret az iskolákban, nincs 
publikuma, hatóköre, csak holt anyag, öncélú alkotás marad. Pedig a jó tan
könyv örök, gazdag termőtalaj : kiapadhatatlanul önti bőségszarujából a 
élekformáló, elmegazdagító drága gyümölcsöket.

Manapság azonban pedagógiai divat a tankönyv jelentőségét le- vagy 
semmire becsülni. Ma élménypedagógiáról beszélünk, nevelőegyéniségről, 
munkáltatóoktatásról, sokszor elfeledkezve arról, hogy mindez nem ellen
kezik a tankönyv szükségességével, sőt az iskolai munka és a tankönyv har
móniája sokszor kiegészítőleg szerepel a nevelő-oktatói munkarendszerben. 
„A már feldolgozott, tehát ismert fogalmaknak, eseményeknek, tényeknek 
és leírásoknak a tankönyv szövegében való közlése szinte újabb élmény erejével 
hat a tanulóra. Így válik az ismeretek elmélyedő tanulmányozása teljessé“ — 
mondják helyesen az Általános Utasítások is. Tehát a legintenzívebb élmény- 
pedagógia mellett is szerepe van a tankönyvnek, különösen az oktatói mun
kában.

Hiszen jól tudjuk, hogy nem egyforma képességű tanulóanyag gyűlik 
össze egy-egy osztályban, az emlékezőtehetség pedig -különösen egyéni isten
adomány. Mi történnék tehát azzal a tanulóval, aki gyengébb memóriájú és 
hozzá még erősen vizuális típus is, ha nem állana rendelkezésére a tankönyv, 
amely ismeretanyagával gerincét alkothatja tudásának s ehhez a vázhoz 
azután mint hús, vér és izom tapadhatnak az iskolai munka s a tanári magya
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rázat színező élményei. Könyv nélkül azonban az oktatásnak ezek az értékes 
elemei is valami lebegő, bizonytalan, könnyen elmosódó emlékképekké vál
hatnának a tanulók lelkében.

S az a tanár, aki bizonyos fensőbbséggel szereti megállapítani a tankönyv 
értéktelenségét, vagy szükségtelenségét, legtöbbször lejegyezteti, vagy le- 
diktáltatja a maga tanítási rendszere, vagy módja szerint az ismeretanyagot : 
vagyis nem csinál egyebet, mint tankönyvet elvetve tankönyvet készít! (Sokszor 
tanár és tanítvány nagy munkatöbbletével — rosszabbat!)

Tankönyvre tehát szükség van, de milyen legyen a jó tankönyv? Ennek 
belső és külső feltételei vannak. Nem célom most ezeknek a részben jól ismert 
feltételeknek újból való felsorolása, vagy kifejtése. A belső követelmények 
között azonban kétségkívül elsőrendű fontosságú, hogy a tárgyi és módszer
beli követelményeknek megfelelő tankönyv (ami nélkül egyébként az enge
délyezés sem lehetséges) — alkalmazkodjék a tanuló értelmi színvonalához és 
érdeklődési köréhez. Legnagyobb baja sok tankönyvünknek az, hogy írójuk a 
katedra (sőt gyakran az egyetemi katedra) magasságából tekint a tanulóra, 
nem mélyed bele a fejlődő, tehát a fejlődés fázisaiban változó növendék lei
kébe. A legtöbb tankönyv a tanárnak van címezve, nem a diáknak! Micsoda 
lélckrontás azután az, ha a tanuló a tanár segítő munkája mellett is sokszor 
kínosan vergődik a számára érthetetlen, vagy teljesen érdektelen betűten
gerben! Milyen öröm tanárnak és tanítványnak, ha a könyvön megérzik, hogy 
az az osztályterem munkaközösségében a tanuló számára készült, az író nem 
restéit beülni a tanulópadba, hogy belülről lássa és a tanuló szemével próbálja 
nézni a problémákat.

Az anyagkiszemelésnél és elrendezésnél nincs szükség minél nagyvona
lúbb tudományos részletezésre. A túlterhelés elleni küzdelem a tananyag 
lényegre-korlátozását és megrostálását követeli. Sok könyvben azonban 
az író — talán szaktudásának felesleges bizonyítására — szinte tudományos 
rendszerezésre törekszik. A tanuló azután megdöbben, vagy megretten a hatal
mas anyagtól, beleszédül az adathalmazba. Ekkor a szaktanár segíteni igyek
szik, kihúzat, változtat, átcsoportosít, és ezzel — ha jószándékúlag is — meg
rontja a tankönyv hitelét és bizalmatlanságot ébreszt#iránta. Sokkal hasz
nosabb lenne, ha a tankönyv csak a lényeget adná s a részletekből, a kivéte
les többlet-tudnivalókból csak utalásokat, vagy vezérszavakat közölne (fel
tűnő szedésben) a jobban érdeklődő tanuló (és esetleg a tanár) számára.

A jó tankönyv külső feltételei közül pedig módfelett szükséges lenne a 
modern nyomdatechnika vívmányainak minél sokoldalúbb felhasználása. 
Tankönyveink legnagyobb része szinte mesterséges puritánizmusra, mérték- 
tartásra törekszik, rideg, egységes betűt ípussal nyomtatott lapokból áll. Sok 
tankönyv olyan (vagy még olyan se), mintha a XVII. vagy XVIII. században 
megállt volna a nyomda fejlődése. Sehol egy élénkítő kép, összefoglaló táblá
zat, lényeget, fontosabbat, vagy mellékesebbet kiemelő változtatott betű
típus, díszítőelem, fejléc, vagy fejezetzáró klisé. Pedig a jól kiállított, könnyen 
áttekinthető, formára is figyelmet fordító tankönyv, akárcsak a szórakoztató 
könyv, sokkal jobban olvastatja magát, mérhetetlenül megkönnyíti és ered
ményesebbé teszi — különösen a vizuális (tehát legáltalánosabb) típusú tanuló 
munkáját.

Ismét csak örömmel lehet említeni azt a néhány kivételt, amely ezek szem 
előtt tartásával készült, s bevallhatjuk, hogy ezen a téren sok hasznosat 
ehetne tanulni külföldi (különösen német) példákból.

Sokat beszélünk a szemléltetés szükségéről, de tankönyveink jórésze a 
legelemibb szükségletet sem elégíti ki. Pedig nemcsak a kép, vagy megmuta
tott tárgy szemléltet, hanem sok téren az ügyesen elrendezett, a nyomda- 
technika segítségével lényege szerint közölt szöveg is. És szinte szabály az, 
hogy a jó tankönyvnek egyszersmind szépnek is kell lennie. Ekkor már a könyv 
nevel is. Hiszen a diákkal meg kell szerettetnünk a jó és szép magyar könyvet, 
s ehhez a tankönyvön keresztül vezethet az út.

Sok részletprobléma várna a jó tankönyvvel kapcsolatban inegtárgya-
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lásra, és tankönyveink lapozása közben sok gondolatindító megállapításra 
juthat az ember. Végezetül szögezzük le : vannak jó és rossz tankönyvek. 
De a cél, hogy csak jók legyenek!

Csurgó. Dr. Tóth József.

K Ü L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Educateur (Nevelő). A propos de réformes scolaires. (Iskolai újítások alkal

mából.) Ha teljes szívvel, örömest dolgoztok, azon igyekeztek, hogy meg
értsétek a gyermeki lelket, s legjobb tehetségtek szerint hatást gyakoroltok 
szívére, az iskolai életet megszépítitek, hogy ezzel kárpótoljátok az otthoni 
— gyakran szomorú és keserves életért —, akkor tőletek telhetőleg megtette
tek mindent. Irtózom a hosszú, fárasztó kikérdezésektől. Ez nem tevékeny 
munka, de unalom. Nem szabad unatkozni az iskolában, hanem cselekedni, 
élni, boldogságot érezni, vagyis egyszerűen előkészülni a mindennapi életre. 
A sokat büntető tanító, vesztés, legyőzött. Iskolánk illeszkedjék bele az életbe, 
hagyja el mindazt, ami nem „időszerű“ . A felettes hatóság kidolgozza a munka- 
tervet, de rajtunk a sor, hogy kiki a saját munkakörében hasson, tevékeny
kedjék, újítson.

Education (Nevelés). La colere chez les pelits. (A kicsinyeknél észlelhető 
harag.) A gyermek haragjánál a nevelő legelső teendője, hogy hirtelen meg
állapítsa az indítóokot. Lehet ez félelem, emberi tisztességtudás, vagy más 
indokolt érzelem. Ha gondosan kinyomoznánk a gyermek haragjának erede
tét, legtöbbször értékes lélektani felfedezéseket végeznénk, ezek hozzásegítené
nek, hogy méltányos és hathatósabb módon lépjünk közbe. Mindenesetre 
jobban megismernők a gyermek érzékenységének idegbeli indítékait.

L’ccolicr romand. L’oiseaa n’est pas pour la cage. (A madár nem kalitkába 
való.) Szabadságot kell nekik adnunk. A csicsergésük nem valódi éneklés, 
hanem kiáltás, panasz, szabadság után való vágyakozás. Serriéresben Neücha- 
tel közelében van egy, a maga nemében egyetlen intézmény. Három óriási 
madárház, ebben azokat a madarakat helyezik el, melyeket tulajdonosaik a 
kalitkából ki akarnak engedni, de nem lehet azonnal szabadjára bocsátani. 
Ebben a madárházban fokozatosan szoktatják őket a szabadsághoz.

Child Education (Gyermeknevelés). Animal friends. (Állatok barátjai.) 
A folyóiratnak állandó rovatában közlik a gyermekek megfigyeléseiket, a 
rovatvezető felel, helyreigazít.

American Childhood (Amerikai gyermekkor). A Museum in a Schoolroom. 
(Múzeum az osztályban.) Van benne vegyesen minden : kitömött mókus, kanári 
madár, a világ minden tájáról bábúk, használati tárgyak, melyek főként a 
földrajzórák élénkítésére szolgálnak. Egy-egv távoli országbeli bábúval kap
csolatosan elmondja a gyermek, miért gyapjú, selyem vagy gyapot az öltö
zéke, miért fekete és síma a haja. A képzelet kapcsolatot keres azzal a távoli 
otthonnal, életmóddal. Ezeket a múzeumi tárgyakat a gyermekek nagyon 
megbecsülik, s otthon elmesélik a látottakat.

Education (Nevelés) (London). Health and Cleanliness. (Egészség és tiszta
ság.) Az Egészség és tisztaság szövetsége egy mulattató kis könyvet adott ki, 
mely komoly tárgyról szól: „The Adventures of Ken and Kan.“ (Ken és Kan 
kalandjai.) Egy kis fiú és egy kengurú mulatságos élményei fürdőzéssel, zuha
nyokkal, szappannal, porszívóval. Ennek az ismeretterjesztő könyvecskének 
alapeszméje : Ahol piszok van,, ott a veszedelem. Ingyen küldik.

Education (Nevelés) (Boston). Rádió az iskolában. A rádió-műsor alkal
mazása az iskolában két határozott tervet vet fel. 1. A műsor alkalmazása 
közvetlenül az iskolában. Ennek kivitele és eredménye egyelőre kétséges. 
2. Az otthon hallott műsor megbeszélése. Ez határozottan eredményes nevelői 
munka. A rádió napjainkban felfelé törőben van, ez a tény megmagyarázza 
azt a nagy vonzóerőt, melyet a fiatalságra gyakorol. A rádió jobban közvetíti 
a társadalmi, gazdasági, nyelvművelő és irodalmi kérdéseket, mint a mozgó
képek. Attól való félelmükben, hogy a rádió a tanításnak árthatna, a tanítók
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idegenkedtek a rádió használatától, mások a régi hagyományok összeomlását 
látták, a tanító mellőzését, minthogy a rádió átveszi a közoktatás munkáját. 
Ezeket a körülményeket nyugodtan és bátran kell szemügyre venni. Általát 
ban ez legyen alapelvünk : Mit tehet a rádió, amit a tanító nem végezhe- 
olyan jól? A tanító feladata, hogy irányítsa, segítse a fiatalságot annak meg
látásában, hogy jó műsort hallgasson. Sok tanító töpreng azon, hogy vihetne 
életet a tanításába, hogyan nyújthatna ismereteket, melyek boldog élethez 
vezetnek. Keresnek módot az iskolai élet gazdagítására. A rádió manapság 
minden más eszköznél többet nyújt a nevelés terén és mindaddig folytatja 
ezt a munkáját, míg a távolbalátás hasonlóképpen kifejlődik.

Education (Boston) (Nevelés). Television in education. (Távolbalátás a 
nevelésben.) Újabban megjelenő könyvekben látjuk, hogy alig van oldal kép 
nélkül, minden eseményhez szövegképet adnak. A folyóiratok ilyenképpen a 
kevéssé iskolázottak millióinak sokkal eredményesebben szemléltetik a ténye
ket és eszméket, mint ahogy a legtöbb nevelő ezt megkísérelte. A szemléltetés 
a távolbalátás természetes alapja. A rádió megtalálta annak módját, hogy a 
képzeletet fokozza olyan mértékben, hogy a hallgató saját látóképességével 
kíséri az előadást. Szemléletessé teszik a színteret, e nélkül rádió-színdarab 
nem volna lehetséges. Ha algebrai képletet kívánunk feladni, s erre utalunk 
ismételten az előadás folyamán, fekete táblát alkalmazhatunk a távolbalátás 
műtermében, míg a rádióhallgatót fel kell szólítanunk, hogy ő jegyezze fel a 
képletet. Bemutathatunk valamely rézkarcot, vagy más fehér-fekete képet, 
s megtárgyalhatjuk aprólékos szépségeit. A távolbalátás feltalálásának nagy 
fontossága, hogy úgy szemlélteti a dolgokat, amilyenek a valóságban. A valódi
ság hatása, mely a távolbalátás vetítővásznáról kiárad, igazán meglepő. Aki 
egyszerűen, értelmesen tud beszélni, az nagy hatást ér el. Ha a hallgatót le
bilincseli a bemutatott képekkel, műsora elérte a legmagasabb fokot. Nincs 
semmi akadály a tanítás és az alkalomszerű események távolbalátás útján 
való közlése között.

The Schoolmaster (London) (A tanító). Children in Air Raids. (Gyerme
kek a légoltalmi óvóhelyeken.) A manchesteri gyermekklinika igazgató
orvosa kifejti nézetét, mennyire fontos, hogy gyakran vezessék a gyermekeket 
az óvóhelyekre. Ezáltal ez a művelet megszokottá válik, s elveszti félelmet keltő 
hatását. El kell kerülni a nagy sietést, mert a rohanó, tolongó tömeg aggodal
mat kelt. Ne kényszerítsük a gyermekeket csöndre, merev fegyelemre. Csendet 
csak akkor követeljünk, ha erre parancs van. Beszélgető gyermekek keveseb
bet törődnek a külső ijesztő dolgokkal és kevesebbet is hallanak. Gondoskod
junk elegendő és megfelelő foglalkozásról. Ha a gyermekeknek van játékjuk, 
társasjátékjuk, vigyék magukkal. A társas foglalkozás, pl. éneklés, nagyon jó. 
Mozgás is jó, ha a hely alkalmas és a szellőztetés alkalmas. Az éhség és szomjú
ság aggodalom forrásai, ezért gondoskodjunk cukorról, vagy édes italokról. 
Aki rémüldözik, azt nem szabad egvedüi hazaengedni. El kell különíteni a 
fölöseket, mert a legjobban átterjed, fertőz a félelem.

Budapest. Félessy Dalma.

HAZAI IRODALOM
Károlyi-Emlékkönyv. A Vizsoly i biblia megjelenésének háromszázötvenedik 

évfordulóján. Szerkesztette : Dr. Vasady Béla. Budapest, 1940. F. 6 P. 373 o.
Egy nemzet élete történetét a külső és belső események mennyisége és 

minősége szabja meg. A külső események a lét és nemlét kérdése körül forog
nak ; a megmaradás biztosítása után a béke, belső rend, a kenyér, a nagyobb 
darab kenyér, minden állampolgár minél nagyobb boldogulásának biztosítását 
eszközük. Csak ezután jön a belső élet kivirágzása, a művészi alkotások kora, 
á lelki élet kiteljesedése, az anyagtól a szellemig vezető út kibontakozása. . . 
Vannak azonban olyan alkotások, melyek mind a lét biztosítását szolgálják,
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mind az élet kibontakozását legjobban szolgálják. Ezek azok a vonatkozások, 
melyek az életet Istennel kapcsolják, az Ő erejével telítik, az Ő kegyelmével 
gazdagítják.

Az ilyen külső és belső élet biztosítását, kibontását szolgáló eszközök, élet
források között első helyen áll a Szentírás, az életnek Istennel legközvetlenebb 
összekötője, Istentől adott módon egybekapcsolója. Ezért legnagyobb tett 
a belső vonalon az örök Ige megszólaltatása (Sylvester J. szerint) „Minden 
népnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten törvínyin éljen, minden imádja 
nevit.“ Voltak a magyar református egyház szolgái közül Károlyi Gáspár 
előtt és után is bibliafordítók, de egyik lelkén át sein szólt úgy az Ige, mint 
az ő lelkén át, kiről Reményik Sándor (,,A fordító“ c. versében) így ír :

, , . .  .türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél — magyarul.

E fordíiással századokon keresztül vigasztal, tanít, áld az Űr. E fordítás 
nagy életfordulóit már többször megünnepelte egyházunk. Szobrot is állított 
a nagy fordítónak 50 évvel ezelőtt. De eddig még nem mérte fel egyik korszak 
sem úgy az ő jelentőségét, mint mostani nemzedékünk tette jelen Emlék
könyvünkben. A történelmi rész a tiszta tudományos síkban tárja elénk 
Károlyi munkájának értékét (A bibliafordítás törzskönyve, exegetikai értéke, 
hatása a népnyelvre, költészetünkre stb.) ; az írásteológiai rész a kijelentést 
a Szentírás, egyház, filozófia írásmagyarázatának mértéke alá állítja ; a gya
korlati teológiai rész az írásmagyarázat legvégső vonatkozásait, igehallga
tás, népiélek, gyermeklélek kapcsolatait vázolja fel a Károlyi-bibliával.

A hála és kegyelet a lélek ritka, nemes virága. A magyar református 
teológiai irodalom magas fokát jelenti az Emlékkönyv mind a kegyelet, 
mind a megemlékezés fényes jele, mind a tartalmi gazdagság bősége miatt.

Az Emlékkönyv „jótett“ ! Dicséri szerkesztőjét, a kiadó „Coetus 
Theologorum“ gárdáját.

Örömmel szemlélhetjük, hogy mennyi és feladatát milyen pompásan 
megoldó egyházi írónk van. A munkát mindenki: teológus, filozófus, iroda
lomtörténész, néprajzi író egyaránt haszonnal és lelki gyarapodással for
gathatja. Dr. Illyés Endre.

„Áll a viharban maya a magyar.“  A tiszántúli egyházkerület lelkészi kon
ferenciájának emlékfüzete. Sajtó alá rendezte : Dr. Vasady Béla. Debrecen, 
1910. Ára 2 P. Fűzve. 81 lap.

Nincs napjainkban érdekesebb kérdés, mint tudni valamit, vagy éppen 
tisztán látni ilyen kérdésekben : a mai világhelyzet; faj, nép, nemzet; az 
állam a magyar református egyház szempontjából ; evangéliumi szocializmus ; 
a jövő útja. . . E mindenkor érdekes kérdéseknek az ad örvendetes, fájdalmas, 
vagy véres időszerűséget, hogy élet-halálkérdéssé lettek számunkra. Elutasít- 
hatatlanok lettek, megoldásuk immár halaszthatatlan, s a velük szemben való 
állásfoglalástól függ közeli és távoli jövőnk. E vonatkozásokkal kapcsolatban 
egyaránt végzetes az is, amit teszünk, de még végzetesebb az, amit elhalász
tunk, nem teszünk.

A tiszántúli református lelkészség abban a kiváltságban részesült ez év 
április 9—10-én, hogy a fenti kérdésekről legjobb előadói (D. dr. Révész Imre 
püspök, dr. Makkai Sándor, dr. Szentpéteri Kun Réla, dr. Vasady lléla 
egyetemi tanárok, dr. Ferenczy Károly egyházkerületi belmissziói lelkész) 
ajkáról hallott a fentebbi kérdésekről előadásokat, és bőséges hozzászólások 
során elmondhatta idevágó gondolatait. E könyvet, mint a fenti előadások 
emlékkönyvét, minden református magyar tanár és tanító, de öntudatos állás- 

vágyakozó testvérünk is a legnagyobb haszonnal forgathatja, 
nya a vonatkozó hazai és külföldi irodalom fel nem sorolása a 

Sfliű vég’éápAzonban a gondolatok bősége, feszítő ereje, a magyar jövendő 
iránt érzgR szeretet szinte feledtetni tudja ezt is.

Dr. Illyés Endre.
m m  I



a legközelebbi vallástanári vizsgára vonatkozólag.

A tiszántúli református egyházkerület Püspökének, mint a vallástanár- 
képesítő bizottság Elnökének megbízásából tudatom a vallástanári vizsgálat 
után érdeklődőkkel az alábbiakat:

a) A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgálat Debrecenben 1941 
február hó 18, 20 és következő napjain fog tartatni. Éspedig a zárthelyi írásbeli 
vizsga február hó 18-án d. e. 9 órakor a Kollégium kistanácstermében, a próba
tanítás február hó 20-án, szükség esetén 21-én d. e. a református gimnázium
ban, illetve amennyiben női jelentkező is lesz, a Dóczi-intézet leánygimnáziu
mában a tanterv szerinti vallástanítási órán ; a szóbeli vizsgálat február 
20-án, szükség esetén 21-én délután 3 órai kezdettel a Kollégium kistanács
termében lesz.

b) A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató iránt a bizottság jegyzőjéhez 
(D. dr. Kállay Kálmán egyetemi professzor, lelkészképzőintézeti igazgató 
Debrecen, Kollégium) kell fordulni.

c) A vizsgálat iránti kérvény a tájékoztatóban megjelölt eredeti mellék
letekkel együtt a tiszántúli református egyházkerület Püspökéhez címezve 
1941 január hó 18-án, szombaton déli 12 óráig küldendő be Debrecenbe 
(Püspöki Hivatal). A kérvényhez mellékelni kell a feladó vevényt, amely 
szerint a jelölt a GO P vizsgálati díjat és a 6 P bizonyítványdíjat a tiszántúli 
református egyházkerület pénztárába (Debrecen, Kollégium) az összeg rendel
tetésének megjelölésével beküldötte. A díjak befizetése nélkül az Egyetemes 
Konvent 126-—1932. sz. határozata értelmében senki vizsgálatra nem bocsát
ható.

d) A vizsgálatra állani kívánt jelöltek közöljék pontos címüket is, hogy 
a próbatanítás tárgya velük 1941 január hó 25-ig közölhető legyen ; viszont 
a jelöltek tartoznak a kidolgozott próbatanltást három gépírásos példány
ban, mindhárom külön-külön félkemény (karton) fedélben, 1941 február hó 
5-én déli 12 óráig ajánlott levélben a vizsgálat jegyzőjéhez eljuttatni.

e) A vizsgálatra állani szándékozók személyesen jelentkezzenek 1941 
február hó 18-án reggel (fél kilenc) órakor a Kollégium kistanácstermé
ben a vizsgálat jegyzőjénél, aki a részletes vizsgabeosztást közölni fogja a 
jelöltekkel.

j)  A jelölteknek előre gondoskodhatás céljából emlékezetébe hozzuk, 
hogy az oklevélre 10 P-s okmánybélyeg ragasztandó, amit a jelentkezés 
alkalmával mindenki beadni tartozik.

Debrecen, 1940 október 21.
Elnöki megbízásból:

D. dr. Kállay Kálmán,
egyetemi professzor, lelkéízképzőintézetl igazgató 

a vallóstaaárképesitő bizottság Jegyzője.

HIRDETMÉNY
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Egyház es nevelés.

.■ wo

Az egyházról általában úgy szoktak megemlékezni, mint a 
nevelés egyik legfontosabb és legősibb tényezőjéről. A nyugati kultúra 
bölcsői: a legrégibb iskolák, egyházi talajon nőttek fe l ; nem egy 
olyan intézmény szolgálja köztünk a nevelés ügyét, amelynek hagyo
mányai az egyháznak a reformációban történt megújhodásáig nyúl
nak vissza. Alig van viszony, amely történetileg megalapozottabb 
volna, mint aminő az egyház és az iskola között fennáll. Ebből érthető, 
hogy az egyházi teológia eddig keveset gondolt arra, hogy a kapcsolat 
elvi alapjait is tisztázza. Ma már azonban helyenként létérdek fűződik 
ehhez. A legújabb német irodalomban egyre több ilyen munka jelenik 
meg. Mi még látszólag szilárdan állunk a hagyomány fundámentomán, 
de belsőleg már nálunk is kezd bizonytalanná lenni az egyháznak 
a nevelés munkájában elfoglalt helye és szerepe. Ezért tartjuk szük
ségesnek, hogy itt foglalkozzunk vele.

A kérdés már eddig is sok felszín alatt lappangó ellentétnek 
volt az okozója. Tisztázása érdekében helyesen tesszük, ha a peda
gógia nem alkalmazza a saját sablonjait az egyházra, viszont az 
egyház sem helyezkedik szűkkeblű dogmatikus álláspontra a neve
léssel szemben. Mindegyiknek a saját feltételeiből kell a másikat 
megérteni. A pedagógusnak bármennyire nehezére esik is, meg kell 
hallgatnia, mit mond magáról az egyház, ugyanez áll viszont a 
másik oldalon.

A mai teológiának egyik legszebb vívmánya, hogy elindította 
az egyház önmagára-eszmélésének a folyamatát. Mert nemcsak az 
egyházon kívül, hanem még belül is voltak olyanok, akik idegen 
sablon szerint akarták megérteni ennek küldetését. Amit mondani 
tudtak róla, kimerült ebben : az egyház nevelő-intézmény. Ma már 
csak letűnt kor hagyatéka ez, azonban még mindig megvan. Az a 
kor ember-megítélésében rendkívül optimista volt, s a nevelés minden- 
hatóságába vetett fanatikus hitével magával ragadta az egyháziakat 
is. Az elegyháziatlanodott „egyház“ azzal akarta kelletni magát a 
világ előtt, hogy nevelő szerepét egyoldalúan hangoztatta ki. Azok
nak az embereknek, akikből a küldetés-tudat hiányzott, bizonyos 
öntudatot adott, hogy mint embernevelők és népnevelők állnak a 
szószékeken, s a koráramlat szempontjából nélkülözhetetlen szerepet 
töltenek be. Az egyház munkájának elpedagogizálása súlyos követ
kezményekkel jár. Ami a korszellemből akar megélni, ennek el
avulásával szintén hitelét veszti. A világ, mivel neki az egyház tény
leges helyzetében idegen, ezt önmagához hasonlóvá akarja átformálni, 
viszont ahol ez sikerül, az „elvilágiasodott egyház nem kell neki.
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A felvilágosodás korának egyháza pedagogizáló tendenciával embe
reket akart nyerni és embereket veszített. A műveltek felfogását 
megmételyezte az a gondolat, hogy az egyház a „tudatlan népet 
tanítja“ s ő ezt a tanítást a saját szempontjából túlhaladott állás
pontnak tartja. (Már pedig a másikhoz képest szinte mindenki 
„műveltnek“- tarja magát.) A család a maga fiatal tagjait falun 
még ma elküldi a templomba, mert ott „csak jót tanulnak“ . Az egy
ház sokak köztudatában már csak úgy szerepel, mint oly intézmény, 
amelyik nagyszerű eszközök és módszer birtokában van ahhoz, hogy 
távoltartson a rossztól és buzdítson a jóra, amelyet azonban ha egy 
jobb eszköz, vagy módszer kínálkoznék, nélkülözni lehetne. Hol van 
itt annak a tudata, hogy az egyháznak még akkor is volna mondani
valója — mégpedig kemény mondanivalója —, ha az emberek ebben 
a megszokott értelemben mind „jó k “ lennének. Az egyház munkája 
az elpedagogizálás révén elemberiesedik : belekerül az emberi vágyak 
és óhajtások kereteibe, mondanivalójából motívumok és kvietivumok 
rendszere lesz.

Ahol az egyház nevelőintémény, ott az evangélium nevelési eszköz 
vagy módszer az ember kezében. Lehet-e elképzelni ennél végzetesebb 
félreértést? Az evangélium szava az ember-nevelés és tanítás vál
ságába hangzik bele. Örömhíre ott talál talajra, ahol nyilvánvalóvá 
lett, hogy életünk végső kérdésében nem segíthet rajtunk semmiféle 
emberi tevékenység, induljon bár ki önmagunktól, avagy másoktól. 
A bűn, mint az Istennel szemben fennálló rendezetlen életviszony, 
emberi oldalról nem hozható helyre. Az evangéliomban Isten cse
lekszik velünk az ő Szentlelke által. Aki az evangéliomot nevelési 
eszközül, vagy módszerül felhasználhatni véli, azzal ámítja magát, 
hogy kezében tartja az Istent. Már pedig mindig mi vagyunk az 
Isten rendelkezése alatt. Bálvánnyal szemben igen, de az élő Istennel 
szemben sohse fordul meg a szerep. Jézusnak Nikodémussal folytatott 
beszélgetésében, a szél-hasonlatban benne van ez az igazság is. 
Az ember érzi a szél erejét, amint belekapaszkodik a kifeszített 
vitorlába, esetleg munkát végez el helyette, de rendelkezni azon 
nem tud, kénytelen hozzáigazodni, várni rá, engedelmeskedni neki. 
A Szentlélek újjáteremtő erejét megérezheti, aki az if úságot neveli, 
de sohsem lesz képes tervszerűen befogni azt bizonyos, esetleg „kor
szerű“ embereszmények szolgálatába, sőt még az „örök emberi“ 
(humánum) szolgálatába se. Az ember feladata itt imádkozni és 
engedelmeskedni.

Mint mondottuk, a pedagógia leghelyesebben jár el, ha az egy
házat úgy igyekszik megérteni és értékelni, hogy számol azzal, 
amit maga az egyház mond magáról és küldetéséről. Az egyház kül
detése az evangeliomhoz és a szentségekhez kapcsolódik. Van-e az 
egyháznak ezen lényegéből folyó ténykedésében olyan, aminek az 
általános embernevelés szempontjából jelentősége van?

Semmiképpen sem folyik az egyház lényegéből és küldetéséből 
az, hogy pedagógiai rendszert adjon a világnak. Ahogy nem lehet
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szó evangéliomi gazdasági életről, vagy evangéliomi politikáról, 
épúgy nem lehet beszélni evangéliomi pedagógiáról. Mindhárom élet
terület az evangéliomtól függetlenül adva van, mint a világnak a 
rendje ; a nevelés például a nemzedékek váltakozásának tényében. 
Mindhárom területnek megvan viszonylag a m. ga öntörvényszerü- 
sége. Ezért az egyháznak semmi ellenvetése sem lehet az ellen, ha a 
pedagógus rendszerét a munka természetében rejlő törvények szerint 
fejti ki, s igazodik ahhoz, amit a lélektan, a biológia s a tárgyak és 
a nevelői értékek természete az ő számára kijelöl. Az evangéliumnak 
nem ehhez a természetes rendhez, hanem a benne élő emberhez van 
szava. Amit mond, viszont nem ,,az embernek“ mondja általános 
értelemben. Mert van férj és feleség, van gyermek és szülő, van 
diák és tanító, dé „az ember“ , mint ilyen, elvontság. Többek között 
szól az evangéliom az emberhez a nevtlői viszonylatban is. Ezért a 
pedagógiai tevékenység és az evangéliom hirdetése nem két pár
huzamos vonal, amelyiknél a találkozás, vagy a kereszteződés lehető
sége ki volna zárva. Ha a nevelésnek csak tárgyi tényzői volnának, 
lehetne szó semk gességről, csakhogy itt ember all szemben emberrel; 
nevelt a nevelővel szemben, és mindkettő Isten előtt áll. Az egyház 
az igével tartozik neveltnek és nevelőnek abban az életviszonylatban, 
amelyben vannak.

Csak az ige mentheti meg a nevelői tevékenységet Scilláktól és 
Charibdisektől. A saját lényének a feltételeiből indul ki a nevelésben 
az ember, s így olyan könnyen enged a csábos hangnak: minden 
kötöttséggel szakítani; magából, m; gáért és magának élni. Meg
születik az autonom-gyakorlat elmélete : Az isteni világ nem velünk 
szembenálló, felettünk rendelkező valóság, hanem mint csira, mint 
lehetőség, bennünk szunnyad, csak életre kell kelteni, ki kell fej
leszteni. Innen a fanatikus hit a nevelésben s annak megváltó erejé
ben. Wyneken például a nevelői tevékenykedésben szinte kultikus 
tevékenységet lát, az „iskola szentségéről“ s „szellem gyülekezetéről“ 
(ckklesií) beszél, s iskolájának ne velői célzattal megrendezett ünnepein 
a nevelői tevékenység önmagát ünnepli. Az ember, ahol nem „hitből“ 
cselekszik, cselekedeteiben önmagái imádja. Mint az államban a hatalom 
embere, a gazdasági életben a pénz embere, a pedagógiában a nevelő 
is azt hiszi, korlátlan lehetőségek előtt áll, az autonómia nevében 
leszaggat magáról minden kötöttséget s a „lesztek mint az Isten“ 
szédületében széttöri azt a természetes rendet, amelyben tevékeny
ke dk . E:.t mind a három vonalon példákkal lehetne igazolni, de 
ezúttal csak a nevelés területére tartozó jelenségekre mutatunk rá.

A mai élet nemcsak nevelési feladatokat tár elénk, hanem a 
túlneveltség kóros voltának a gyógyítását is követeli. A túlnevelés 
az oka annak, hogy amink van, sokszor nem lényünknek egy része, 
hanem ránk festett máz. A pedagógia démona felemészti a termé
szetes életet, sok mindent nngüresít, lejárat, formalizmussá tesz. 
Ma tanár és diák egyformán szenved alatta, sokszor nem tudni miféle 
érdekből. Az öntörvényszerűségből öncélúság lesz, s az ember, a
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közösség, csak eszközzé válik ebben a pedagógiai öncélúságban. 
A démonisztikus jelenségeket jellemzi annak a bekövetkezése, hogy 
a vezetés kihull az ember kezéből, s az, aki mindenhatónak hitte 
magát, rabbá, eszközzé válik.

Azonban nemcsak a nevelés tárgyi tényezőinek túltengésében 
jelentkezhetik a pedagógiai démonizmus, hanem a másik oldalon is. 
A reform-pedagógia ,,a gyermek századáénak a jelszavával indult 
meg. S a tárgyi és tekintélyi rabsággal szemben azt követelte, hogy 
a nevelésben minden a „töretlen gyermeki természethez“ igazodjék. 
„A jelenkori nevelésnek a legnagyobb vétsége a gyermek ellen, hogy 
a gyermeket szabad fejlődésében akadályozza“ , Ellen Key szerint. 
Ebben a pedagógiai irányzatban tantárgyak és nevelői tekintély 
félénken húzódik vissza az észrevétlenségbe, nehogy a gyermek autori
tásán csorba essék. Ha a másik a túlnevelés útja, ez az út viszont 
minden nevelői tevékenység halála. Tárgyi tényező és autoritás nélkül 
nincs nevelés. „Csak oly természetű alávetettségben, amelyben az 
ember valaminek a hatalmába kerül, válik gondolatok hordozójává, 
fejlődésének alanyává, míg különben állandóan a maga ösztöneinek 
és hajlamainak a tárgya marad“ (Uffrecht). E két ugyanazon alap
hibából származó szélsőséggel szemben mutatkozik meg annak 
jelentősége, hogy az egyház a nevelt és nevelő viszonylatában is 
hirdeti az evang'éliomot.

Az egyház igehirdetése ráébresztés a bűn valóságára, a radikális 
gonoszra, amelynek, Goethe szerint, az autonom erkölcsiség nagy 
filozófusa a rendszerébe való felvételével „beszennyezte filozófus 
köntösét“ (t. i. Kant). Mivel állapotunk az elesettség állapota, a 
teremtés rendje nem áll úgy rendelkezésére az embernek, hogy abból 
egy, Isten tetszése szerint való nevelési eszményt, vagy célt tűz
hessen ki pedagógiai tevékenysége elé. Még a „töretlen gyermeki 
természet se képviseli úgy a Teremtő akaratát, hogy azt minden 
körülmények között irányadóvá lehessen tenni, még kevésbbé lehet 
elmondani ezt a mai kultúráról, amely pedig szintén magáénak 
akarja az iskolát. Életünk pedagógiai szempontból zsákutcába került, 
akik pedagógiával foglalkoznak, ezt úton-útfélen tapasztalják. Innen 
csak egy kivezető út van : az ember a maga új életét cselekedeteivel 
együtt (ez vonatkozik a pedagógiai tevékenységre is — „hitből való 
pedagógia“) Istentől kegyelmi ajándékul fogadja el bűnbánat és 
hit által.

Ami még érdekesebb : az evangéliom világosságában kiderül, 
hogy az emberi bűn gyökere és lényege „az autonómia“ gyakorlata ; 
az ember nem akarja elismerni teremtmény mivoltát, és az azzal 
járó függő helyzetét a Teremtővel s a teremtéssel szemben, hanem 
magából, magában és magáért akar élni. A mai nevelés főhibája 
autonóm alapja : vagyis az, hogy az embert önmagában és nem 
függési viszonyban szemléli, s önmagából akarja megérteni (humánum). 
Ennek a nevelésnek az eredménye erkölcsi farizeizmus és individua
lizmus. Az értékhordozó személyiség öntudatával — mert ez ennek
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a nevelésnek a csúcsteljesítménye — az ember falat épít maga köré 
az Isten irányában: démoni erőfeszítéssel próbálja biztosítani a 
maga autonóm exisztenciáját Vele szemben. S aki Istennel szemben 
az önállítás álláspontjára helyezkedik, hogy ne kelljen életét hitből 
és kegyelemből venni, ugyanarra az álláspontra helyezkedik ember
társaival szemben is. A közösségi életformákban is csak magát keresi 
és értékeli. A pedagógia mielőtt ma panaszkodnék a közösségi élet 
szétzüllése miatt, tartson bűnbánatot „humanisztikus“ múltja miatt, 
s mielőtt jelszavakban és munkaeszközökben a „közösségi nevelés“ 
divatos ruháját veszi fel, lássa meg az autonóm életgyakorlatban a 
bűn gyökerét : vagyis abban, hogy magából akarja az ember exiszten- 
ciáját kifejleszteni, megérteni, magából, magában és magának akar 
élni. A bűn kérdését pedig nem oldja meg semmiféle pedagógia, 
mert ez lényünk alapviszonyára tartozik, s a felett emberi ténykedés
nek nincsen hatalma. Csak az, ha az ember a bűnbánatban lemond a 
maga önállításáról Istennel szemben, és új életét hit által kegyelemből 
veszi és szeretetben adja vissza, ami viszont mint embertársaink 
iránti szeretet realizálódik.

A közösség problémája mellett a modern pedagógiának egy 
másik, szintén nagyon nehéz kérdése a nevelő és a nevelt egymáshoz 
való viszonya. A pedagógia a legutolsó évtizedekben ostromállapot 
volt a tekintély-bálvány ellen. Ez is olyan pont, ahol a nevelésnek 
.szüksége van arra, hogy az evangéliom érvényesüljön a nevelési 
életviszonyban. A nevelőnek nem kell kétes értékű és hatású eszkö
zökkel fenntartani és védelmezni tekintélyét ott, ahol megvan annak 
a tudata, hogy ő az Istentől felállított életrendben, mint Isten el- 
Jiivottja áll. Viszont a nevelő és a nevelt Isten előtt való életközössége 
a legjobb lehetőség arra, hogy megtalálják és megértsék egymást. 
Eégi, de ma különösen sokat hangoztatott követelés, hogy a gyerme
kek között a nevelő is legyen gyermekké, s a lényege szerint' meg
valósul ez az Isten-gyermekségben, Jézusnak a felnőttek előtt mondott 
igéje szerint (Mt. 18, 1—4). Végül itt kell rámutatnunk a megbocsátás 
rendkívüli pedagógiai jelentőségére. Vannak kísérletek, amelyek 
erre építenek fel egy egész evangéliomi nevelést, történetileg főleg 
Wichemre utalva. Á nélkül, hogy kifejteném részletesen a meg
bocsátás pedagógiai jelentőségét, csak arra utalok, hogy az igazi, új 
életet teremtő megbocsátásnak alapja az evangéliom. Isten meg
bocsátó kegyelme a Krisztusban.

Ha az egyház küldetéséről a szentségekkel kapcsolatban szólunk, 
szintén hasonló eredményre jutunk. Pedagógiai vonatkozásban kü
lönös jelentősége van a keresztségnek. A pedagogizáló tendencia a 
keresztséget emberi fogadalomtételként fogja fel abban az irányban, 
hogy a gyermek jó keresztyénnek fog neveltetni. Pedig ami a szent
séget szentséggé teszi: Isten cselekvése velünk. Akeresztség azt jelenti, 
hogy az Isten döntött mellettünk és felettünk : ó emberünket halálra 
adta, s beiktatott bennünket a feltámadott Krisztus megdicsőült 
életébe. Életünk döntő kérdése az, hogy ezt engedelmes hittel vagy
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szembeszegüléssel vesszük-e? A mi új életünk számára az egyetlen 
lehetőség a megdicsőült Krisztus élő valóságába való beiktatottság, 
a bűn viszont az autonómia ; vagyis az, hogy az ember magából 
akar élni és cselekedni. Az evangéliom a keresztséggel kapcsolatban 
tehát nem a nevelői tevékenység elé állít eszményeket, hanem rámutat 
minden nevelői tevékenység mögött és előtt egy isteni cselekvésre és 
döntésre, amelyben életünk alapvető kérdése megoldódott. Bizonyos 
nevelési eszmények szolgálata az érték-tudat biztonságát neveli meg 
az emberben, a keresztségben rajtunk végbement isteni cselekedetnek 
pedig az felel meg, hogy az ember a Krisztusban bűnösnek és meg- 
igazultnak (simul iustus et peccator) ismerje meg magát, akinek az 
ó embere a keresztség fényebén átadatott a halálnak, és akinek életé
ben az új ember a Krisztussal való kapcsolatból él (Róm. 6, 3—5). 
Ahol az ó ember a bűn, az önállósulási törekvés révén kiszakad ebből 
a közösségből, az út vissza a bűnbánaton és a megbocsátáson keresztül 
vezet. Itt újra egy szentség jelentősége iktatódik be: az úrvacsorában 
Isten felveszi a nngtérőt az életünk feltételét jelentő kapcsolatba.

Az elmondottakból következik, hogy az egyház ú. n. tanító tevé
kenységének egészen sajátos jellege van. Ahol az egyház „tanít“ , 
az igazság-közlés célja nem felvilágosítás, sőt nem is értékmegismer
tetés, egy új értéknek a többi értékek közé leendő beiktatása céljából. 
Ahol az egyház tanít, ott az ember elsősorban önmagát ismeri meg, 
mint bűnös és mint a Krisztusban megigazult, akinek életkérdése 
azon a kapcsolaton dől el, amelybe Isten a keresztségben felvette-

Ezekben próbáltam felmutatni azokat a pontokat, amelyeken 
az egyháznak alapelveiből kiinduló ténykedése pedagógiai vonat
kozást nyert. A két vonal: az egyház küldetésének és a pedagógiai 
ténykedésnek a vonala érintkeznek egymással, keresztezhetik is egy
mást, de sohse olvadnak egymásba még úgy se, hogy az első az utóbbi
nak a megnyújtása volna a Végtelenség felé. Az egyház szolgálata 
nem olvadhat fel az egyetemes embernevelésben. Ő itt a világban 
idegenben él, küldetését hitből veszi. Csak ott gondol létének világi 
teljesítményeivel való megalapozására, ahol a hitben fogyatkozás 
áll be. Pedagógiai alapkövetelmény a nevelő-értékek harmóniája; 
az egyház a világgal viszont mindig feszültségben van, s ezt a feszült
séget mint keresztet — ha küldetését megtagadni nem akarja — hor
doznia is kell úgy is, mint a „nevelés egy tényezőjének“ .

Kissomlyó. Szabó Lajos.

A  modern filozófia műhelyéből.
A filozófia haladása mindig érdekelte a pedagógust, ezért sajtó 

alatt levő ,,Bölcselettörténelem“ c. művemből bemutatom azt a részt, 
amelyik a legújabb irányzattal, az exisztenciálizmussal foglalkozik.

Minthogy pedig az exisztenciálizinus a fenomenológiából nőtt ki, 
Heidegger előtt mesterére Husserl-re is vetünk egy pillantást.

*
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Göttingában majd Freiburgban tanított a fenomenologia meg
alkotója Husserl (1859—1934). Matematikus elme, akinek álláspont
ját elsősorban matematikus filozófusok befolyásolták: Descartes, 
Leibniz, Bolzano, továbbá a természettudományi alapon álló Lotze ; 
a filozófiában Brentano volt a mestere. A matematikai filozófia útján 
indult el („Philosophie der Arithmetik“ 1891) s meglátta, hogy 
a matematika tételei tértől, időtől függetlenek, érvényességük nem 
függ attól, gondolja-e őket valaki, vagy nem. Igazi önvalós tételek, 
Bolzano „Satz an sich“-jének világos példái. Így ragadja meg Leibniz 
gondolata: a malhematica universalis, mely szerint minden fogalom 
számára meg kell találni a matematikai jelet, s megfelelő számolási 
eljárásokkal feltétlen pontosságúvá tehetjük gondolkozásunkat és 
tudományunkat. Keresni kezdi az alaptudományt, melyet „tiszta 
logiká“-nak nevez, s „Logische Untersuchungen“ (I—II. 1900, 1901) 
c. müvében élesen szembehelyez a pszichologista logikával, Mill J .  St„ 
Sigwart stb. álláspontjával. A pszichologizmus szerint a lélektan szol
gáltatja a logika alapját, sőt a logika csak egyik ága a lélektannak ; 
Mill szerint pl. az ellenmondás tételét ellentétes tapasztalatokból — 
fény és sötétség, csend és zaj, egyenlőség és egyenlőtlenség stb. — 
vonjuk el. A „Logikai vizsgálódások“ első kötete visszautasítja a 
pszichologizmus tévedéseit, a második kötet pedig lerakja a feno
menologia alapjait. E mű a fenomenologia elé kettős programmot á llít : 
1. leírja a képzet-, ítélet- és ismeretélményeket; 2. feltárja azokat 
a forrásokat, amelyekből a tiszta logika alapfogalmai és ideális tör
vényei erednek.

Alapvető munkája után Husserl két nagyobb müvet tett közzé 
„Ideen zu einer reinen PI änomenologie und phänomenologischen 
Philosophie“ (1913), „Formale und transzendentale Logik“ (1929); 
s bennük a „fenomenológiai filozófiá-“ n át a „transzcendentális ideá
lizmus“ álláspontjára érkezett el. Ez az elnevezés nagyon is ismeretes 
a kantizmusból, de egészen új jelentést takar. A husserli tan alapja 
a fenomenológiai vagy transzcendentális redukció ; fenomenológiai, 
mert a jelenségtől, a íenomenontól a lényeghez h ato l; transzcenden
tális, mert túlhalad, transzcendál a jelenségek és tények világán. 
Kiindulási pontja az a tér-idői világ „zárójelbe helyezése“ .
Ez a redukció hasonlít a Descartes-éhoz, de nem kételkedés útján 
törekszik eljutni valami szilárd alaphoz, hanem kikapcsolással. Hus
serl nem vonja kétségbe a világ, a dolgok stb. létét, de szakít „a ter
mészetes be \llítás“-sal („natürliche Einstellung“ ), amely szerint 
az Én szembenáll a Nem-Én-nel a dolgok világával; tapasztalati 
énünktől is eltekint (ez is benne van a zárójelben). Mi hát az a „resi
duum“, ami a kikapcsolás után megmarad? A tudat örvénylő élete, 
az élményfolyam, amelyet most úgy kell vizsgálni, hogy élményeiben 
semmi köze sem a külső világhoz, sem belsőnkhöz, hanem csak a saját 
tárgyaihoz, azokhoz a ,,tárgyiság“ -okhoz („Gegenständlichkeit“ ), 
amelyekre az élmények vonatkoznak. Az élmény alapvető vonása az 
intencionalitás, hogy vonatkozik valamire, s azt, amire vonatkozik,
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a maga működéseivel (aktusok, funkciók) alkotja meg. Röviden így 
lehetne mondani: a világ' a tudat (vagy ész) intencióinak rendszere. 
Ha azután élményeinken reflexiót gyakorolunk, a változó élmény- 
képekben meg lehet látnunk az «äo;-t, az ideát, amelyet nem kell 
Platon módjára valóságnak gondolnunk, hiszen a tudat alkotása. 
A tudat jelentő egység, amely élményei tárgyainak jelentést ad, névvel 
is kifejez. A „kékség“ pl. ilyen lényeg, jelentés, amely nincs meg a 
valóságban, de mégis az a valami, ami a különböző kék tárgyaknak 
(papírdarabok, ruhaanyag, az ég kékje stb.) ezt a minőséget megadja. 
A „lényegszemlélet“ (Wesenschau“ ) nem tár fel titkokat, nem hatol 
a dolgok belsejébe (hiszen minden dolog ,,zárójel“ -be került), hanem 
az élmény tárgyisága var.áló képeinek ,,invariánsá“ -t, változatlan 
alakját mutatja meg. »

A fenomenologia hatása jelentős, Husserl műveit franciára, angolra 
is lefordították. Befolyása természetesen Németországban a legerősebb, 
a tanítványok közül Scheler M. (1874—1928) emelkedik ki. A feno
menológia útján indult el Heidegger M. (1889—) az exisztenciálizmus 
megalkotója is.

A mai német filozófia legmarkánsabb képviselője Heidegger M. 
heidelbergi professzor (1889—•), az exisztenciálizmus hirdetője. Husserl 
volt a mestere, de a fenomenológiától a „fenomenológiai ontologiá“ - 
hoz érkezett el. Mint fenomenologus vallja Husserl tan át: „Vissza 
a dolgokhoz“ , s vallja azt is, hogy a jelenségben (fenomenon) a dolgok 
adódnak nekünk. A jelenségből indul ki, úgy amint „a  dolog önmagá
ból maga mutatja m agát; s el akar jutni a lényeghez, a valósághoz, 
az ív-hoz. Ontológiát akar alkotni, mert minden tudásunk, tudomá
nyunk azon épül fel, hogy mit tartunk valóságnak. S minden tudo
mányban ott is van, ha öntudatlanul is, valamilyen ontológia. Szükség 
van tehát egy első ontológiára, amely alaptudománya a filozófiának 
is minden ágában : ismerettanban, erkölcstanban, embertanban stb. 
A módszer első lépése a jelenségekből kiindulás, vagyis befogadni a 
„feltárult világ“-ot, megvizsgálni a jelenségek tartalmát, de az igazi 
teendő „az ontológiai interpretáció“ . Az értelmezés gondolatát Hei
degger Diltheytól vette, de eredeti módon alkalmazza. Heidegger fő
müve a „Sein und Zeit“ (1926) címében programmját jelzi: a lét meg
értése összefügg az idő jelentésének megértésével. A két kötetre 
tervezett műből eddig csak az első jelent meg, de Európaszerte 
felfigyeltek rá.

Hogy a lét és idő közt összefüggés van, már Kant felismerte, 
adott is megoldást a ,,sématizmus“-tanban, amely szerint a megis
merés érzéki és értelmi formái közt az idő képzete az összekötő kapocs. 
Heidegger elfogadja a lét és idő kapcsolatát, de a kanti megoldást 
elveti; s általában szembehelyezkedik az újkori filozófia Descartes- 
tal meginduló fejlődésével, amely az Én-t tette meg a világmagyarázat 
kiindulópontjává. Heidegger szerint nincs É n ; „az Én, az alany, a 
tárgy, a világ, a valóság“ stb. — Kanttal szólva — dogmatikus fogal
mak, amelyek ezért mind félreteendők, s zárójelbe helyezendők a
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a filozófia többi alapfogalmai is, mint a lélek, tudat, gondolat, érzés, 
akarat, anyag, erő, ok, cél“ stb. Ez az izzyj\ túlmegy a husserli 
redukción, mert itt zárójelbe került a „tiszta tudat“ is. S ha Descartes 
kételkedése után megmaradt a cogito ego-ja, Heideggérnél a radikális 
zárójelezés után csak az „ember“ maradmeg', errőlazonbanazt mondja, 
nem tudjuk, hogy mi. Ezért nem használja az „ember“ fogalmat sem. 
Így azután nehéz feladattá vált a mondanivalók elmondása, Heidegger 
radikálizmusa előadásmódjában is megnyilvánult : visszamegy alap
fogalmainál a szók gyökeres, azaz eredeti jelentéséhez : pl. az in elöl
járó terminológiai jelentése nem helyi értelmű, hanem az ófelnémet 
innan alapján megszokottságot, otthonosságot jelent. A meglévő sza
vakat új értelemben használja Heidegger, mondanivalója — mint 
maga mondja -— annyira új, hogy elmondásukhoz új szavakra és 
új nyelvtanra volt szüksége.

A mondanivaló újsága abban gyökerezik, hogy Heidegger elveti 
a hagyományos gondolkozást, mely szerint a „lét“ mint a legáltalá
nosabb fogalom, tartalmában a legüresebb is. Hivatkozik magára a 
nyelvre is, mert a nyelvtörténet tanúsága szerint a bin nem 
üres „vagyok“-ot, hanem valamivel való ismeretséget, valamiben 
való jártasságot jelent. A feladat tehát ez : megtudni, mi a lét jelen
tése, vagy más szóval: mi a lét.

A fenomenológiai programúihoz híven a jelenségből kell kiindulni. 
Ez a jelenség az „ittlét“ („Dasein“ ), ez a szó helyettesíti az „ember“ 
nevet; használja Heidegger ezt a kifejezést is : „ez a létező“ . Az „itt
lét“ szóban benne van a lét, s ez a lét nem közömbös az ittlétnek, 
sőt a lehető legfontosabb számára : „es geht diesem Seienden um 
dieses Sein selbst“ . Ez a lét az exisztencia : „A létet magát, amelyhez 
az ittlét így vagy úgy viszonyulhat, s valamiképpen mindig viszonyul 
is, exisztenciának nevezzük.“  Lényege „dass es je sein Sein als seiniges 
zu sein hat“ , azaz „kell, hogy léte mindenkor az övé legyen“ . Az ittléte 
a többi létezők lététől különböző : megérti a maga létét, mégpedig 
abból a kettős lehetőségből, hogy,, vagy ő maga, „vagy ne őmaga legyen“ .

Ez a megértő és megértett lét az, aminek alkatát fel kell tárni. 
Ez a feltárás kettős : 1. fenomenális vagy leíró fenomenológiai, 2. onto
lógiai (az első „ontológiaelőtti“ nevet is visel). A fenomenális feltárás 
egyfelől általános struktúrát, másfelől rész-struktúrákat mutat. Az 
ittlét általános alkata a „világbanlét“  „In-der-Welt-sein“ . Ez a kifeje
zés nem térbeli bennlétet je lö l; értelme az, hogy az ittlétnek apriori 
ontológiai előfeltétele a „világbanlét“ , amiben mint alkotó mozzanat 
benn van a világ „világiság“-a, továbbá „ez a létező“ és a „bennlét“ 
(„In-Sein“ ), melynek alapján az ittlét „benne van“ azaz jártas a 
világban, megérti a létet. Mivel az „ittlét“ „bennvan“ a világban, 
a világ fel van tárva előtte, az ittlét magába bocsátja a világot és 
megérti. Ilyenformán elesik az Én és a világ, az alany és a tárgy kettős
sége, ami közt Heidegger szerint nem is lehet híd ; s a „kettősségben 
túl elesik az alany és a tárgy is, ami rendben is van, hiszen alig értett, 
kritikátlan, dogmatikus fogalmak.
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Az ittlétet a maga mindennapiságában kell megnézni, nem pedig 
mint ,,Én“-t, ,,tudat“ -ot. Az ittlét jár-kél, tesz-vesz, kérdez-felel, 
szerez-elveszít, stb. : ez a gondoskodás („Besorgen“ ). Az együttlét 
(„Mit-Sein“ t. i. embertársaival) többféle „gondozás“ -t („Fürsorge“ ) 
ró rá. A gondoskodásba és a gondozásba az ittlét „ő “ -je az elveszésig 
elmerülhet; az „ő “ helyébe az átlagos szürkeség az „ők“ („Das 
Man“ ) lép. Az ittlét az „azt mondják“-hoz, az üres szóbeszédhez iga
zodik ; kíváncsi, üres, kétszínű lesz.

Az ittlétet ebben a süllyedezésben szorongás („Angst“ ) fogja el. 
A szorongás kérdése „lét vagy nemlét“ , más szavakkal „őmaga“ 
vagy nem „őmaga“ (az „ők“ , a szürkeség).

A szorongás az a kivételes helyzetű jelenség, amelyen át meg 
lehet pillantani az ittlét mivoltát, a gond-ot. Nem a mindenapi érte
lemben vett „törődés“ , „baj miatti tépelődés“ ez, hanem „Sich- 
vorvveg schon-sein in-der-Welt als Sein bei innerweltlich begegnendem 
Seienden“ . Röviden : süllyedező önelőzködés, vagy más szóval: el a 
szürkeségtől, vissza önmagához.

A szorongásban nyilvánvaló lesz az ittlét „kivetettsége“ („Ge- 
worfenheit“). Az ittlét ki van vetve az ,,itt“ -be, a világba, lehetősé
geibe s végül a halálba. Az ittlét az „itt“-re, a világra, lehetőségeire, 
„kivetülésekkel („Entwurf“ ) felel. Nem ,,terv“ -ről van itt szó, hanem 
arról a „létalkotó“ -ról vagy létjellegről, ,,exisztenciál“ -ró\, amely min
den ittlétbeli gondoskodás és gondozás apriori tényezője. De minden 
kivetülésünkben benne van a „semmisség“ , amit nem exisztenciális- 
ontológiai, hanem ontikus kifejezéssel akként mondanánk, hogy 
minden jószándék és terv hiábavaló lehet. De ez a ténylegesség, hogy 
terveink nem mindig' sikerülnek, amaz előfeltétel alapján lehetséges, 
hogy a kivetülésben ott van a semmisség. A semmisség miatt van az 
ittlétnek „tartozás“ vagy „bűn“ jellege („Schuld“ ). És mivel a 
szürkeségbe való elveszés lehetősége a gond egyik mozzanata, a gond 
a lelkiismeret szavával visszahívja az ittlétet igazi lehetőségéhez, 
hogy őmaga legyen. Ez az „önlét“  („Selbstsein“ ) nem „én-lét“ , mert 
az ittlét akkor ,,őmaga“ , ha szorongó, hallgatag felnyiltságban („Ent
schlossenheit“ : van a felnyiltság“-ban valami az .Entschlossenheit“ 
hétköznapi jelentéséből az „elszántságból“- is) egyedül van a kivetett- 
ségben. Kierkegaardnál, aki a szorongás, a gond és az exisztencia 
fogalmával hatással volt Heideggerre, az ember az önlétben „egyedül 
áll Isten előtt“ . Heidegger exisztenciálizmusában Isten is zárójelben 
van, mint dogmatikus fogalom ; nincs elvszerü létalap : az ittlét ön
magának kivetett, ingó alapja; nem tudni, „honnan? hová?“ , de állni 
kell az ittlét hajóján, mígnem jön a vég.

Az ittlét vonatkozásban álló, viszonyuló lét s vonatkozásban 
áll a véggel, a halállal is. Az ittlét „Sein zum Ende“ „Sein zum Tode“ , 
halálos lét. A gond első mozzanatában az „el maga elől“ -ben (Sich- 
vorweg“ ) már benne van a halálvonatkozás : az ittlét nekimegy, 
elébefut a halálnak. A halál teszi teljessé az ittlétet, olyan vég ez, 
amelyben vele más létező nem osztozik (az nem „meghal“ , hanem
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,,kimúlik“ ). Az ittlét állandóan látja a halált, s „előreíutó íelnyilt- 
ság“-gal, elszántsággal megy elébe.

A létalkat (a „világbankit“ ) és alkotói az exisztenciálok— szo
rongás, gond, megértés, kivetettség, kivetülés stb. — még nem tárták 
fel teljesen a lét mivoltát. A lét mivolta akkor lesz egészen nyilván
valóvá, ha a létalkat exisztenciáljai egyetlen alapból tünetkeznek elő. 
Ez az alap az „időiség“ (Zeitlichkeit“ ). Értelme pedig az, hogy a 
exisztencia, mint „előrefutó felnyiltság“ szembenéz a véggel. Ez a vég 
a jövőben van, de ez a jövő nem a mindennapi értelemben vett jövő, 
mely úgy közeledik, mint a vonat az állomáshoz, mert az ittlét 
mindig önmagához tér vissza, léte mindig a jövő létjellegét viseli. 
De mert mindig a „volt“ ittlét tér vissza, a jövőben benne van a „volt- 
ság“ („Gewesenheit“ ). A jelen pedig nem más, mint „jelenné-tevés“ 
vagy „jelenítés“ („Gegenwärtigen“ ), amelyben a felnyiltság engedi 
magával találkozni azt, amit cselekvőleg megragad. „Az elmúlva 
jelenítő jövő“ az időiség, amelynek alkata megfelel a gond alkatának 
is : 1. „el maga elől“ , 2. „már-bennlét“ , 3. a világban jelentkezőkben. 
Ittlétünk létalkata és mivolta ezzel szemünk előtt áll. Arra, hogy 
a személytelen lét alkata az idővel milyen összefüggésben van, 

I Heidegger főművének további része fog megfelelni.
|  Heidegger komor filozófiája a világháborút követő összeomlás 

szomorú éveiben alakult ki. Tragikus hangulatában van valami 
sztoikus vonás ; a „halálos ittlét“ gondolata felidézi Seneca mondá
sát : „Mindenki meg fog kapni annyit, amennyit neki az első nap 
elkötelezett : mióta a napot először megpillantotta, a halál útjára 

. lépett, s végzetéhez közelebb járult.“ A „L  -t és idő“ első kötetének 
megjelenése óta a német sorsban óriási változások történtek, s a német 
exisztencia a szorongó és hallgatag egyedüllét kivetettségéből a vér, 
a  faj és hősiesség jegyében álló elszánt népközösség útjára lépett.

Az exisztenciálizmus a filozófiai látásnak és gondolkozásnak új 
módja ; mint gondolati erőfeszítés is rendkívüli teljesítmény. Hogy 
hatása milyen mélyrenyúló lesz, s mit eredményez, csak a jövő mutat
hatja meg. Szélességi hatása elég nagy ; az exisztenciálizmus ismer
tetésével és gondolataival hazai és külföldi folyóiratokban egyaránt 
találkozunk. Az exisztenciálizmust hirdeti Heidegger heidelbergi 
professzortársa Jaspers K. (1883—) ;  az exisztencia gondolatát 
Kierkegaardtól átvette a dialektikai theologia is, s már a pedagógiában 
is alkalmazásra talált.

Pápa. Dr. Trócsányi Dezső.

Mire kell leányainkat eszméltetnünk.
(Gondolatok szülői értekezlet vezetésére.)

A mai történelmi idők változásai, az életünkben ezek miatt 
jelentkező bizonytalanságok, váratlan feladatok és nehézségek egyre 
sürgetőbben figyelmeztetnek arra, hogy az ifjúság nevelési szükség-
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létéit a lehető legtökéletesebben igyekezzünk kielégíteni nemzeti 
erőnk védelme és fejlesztése céljából. Különösen fontos leányaink 
nevelésének ilyen célzatú irányítása családban, iskolában s a nő
nevelés minden rendű és rangú intézményében. Nem szorul bizo
nyításra, amit az emberiség története bőségesen igazol : a családi 
és nemzeti élet kézbentartója, irányítója a nő.

Magyarságunk jövője érdekében ma mindennél előbbvaló, hogy 
a leányokat idejekorán nagyjelentőségű nemzetfenntartó és nemzet
fejlesztő szerepükre eszméltessük. Értelmi fejlettségüknek megfelelő 
módon állandóan ébren kell bennük tartani azt a gondolatot, hogy 
fejlődésük a nemzet fejlődése : tétlen, hiú, önző életük a nemzet 
pusztulása ; sorsuk a nemzet sorsa. El kell juttatni őket a társada
lom minden rétegében arra a magaslatra, hogy nemzetünknek hasz
nálni tudó és használni akaró nőkké váljanak nemcsak a család 
védett körén belül, hanem azon kívül is, testi-lelki erejüknek meg
felelően. Meg kell világítani előttük azokat a lehetőségeket, amelyek 
egy női élet előtt állanak a nemzet sorsának irányításában.

A nő legnagyobb — majdnem korlátlan — hatású nevelői mun
káját, amellyel nemzetünk sorsát kedvezően alakíthatja, a család
ban, elsősorban gyermekei testi-lelki irányításával fejtheti ki. Még, 
az öröklött hajlamokat is az anyának áll legteljesebb hatalmában 
befolyásolni. Az élet első éveiben az anyai kötelességek teljesítése- 
már meghatározza a fejlődő ember egész későbbi alakulását nem
csak testi, de lelki tekintetben is. Ezért nagyjelentőségű, hogy az 
anya hogyan nézi gyermekét : tehernek-e, amelytől mindenképpen 
szabadulni óhajt — játékszernek-e, amellyel el-elszórakozik, amikor 
kedve tartja —, öregsége esetére támasznak, akit minél jobb állás el
nyerésére igyekszik alkalmassá tenni, vagy pedig a magyar sors 
zálogának, amelyért Isten előtt felelősséggel tartozik. Nemzetünk 
mai helyzete azt kívánja minden magyar anyától, hogy gyermeké
ben nemzetének tagját, biztosítékát lássa mindenek előtt; vagyis 
az a gondolat vezesse gyermeke nevelésében, hogy az elsősorban a 
nemzeté, hogy vele a magyar jövőnek kötelessége használni. Ez a 
gondolat fontos tennivalókat kíván az anyáktól a nevelés mind
három területén : testi, értelmi és erkölcsi tekintetben egyaránt.

A testi nevelésben ma arra kell törekednie minden magyar anyá
nak, hogy gyermekéből egészséges, munkabíró életerős ember váljék. 
Az élet első percétől kezdve ez a szempont irányítsa a testi élet 
minden kérdését : a táplálkozást, ruházkodást, pihenést, az erő,, 
ügyesség és edzés fokozását a leányok nevelésében is, akiknek — mint 
jövendő anyáknak — az életadó erejétől függ magyar fajunk élet- 
képessége, vagy pusztulása. A hiúságból eredő fogyasztó kúrák, a 
célszerűtlen, sőt esztelen divatos ruházkodás, az éjtszakába nyúlú 
szórakozások s általában az élet örömeinek időelőtti hajszolása, a 
túlzott sport, mind nemzeti veszedelem, amely legtöbbször az anyák 
bűne. Fontos nemzetnevelési feladatának tesz eleget az a magyar 
nő, aki már az iskolás kor előtt arra szoktatta megfelelő módon
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gyermekét, hogy óvja és becsülje meg az egészségét, a testét, mert 
csak így tud majd felnőtt korában másoknak, nemzetének javára 
dolgozni. Gondos anyai felügyelet alatt korán megtanulhatja a 
gyermek a tisztaság szeretetét, a testi vágyak, ösztönök fékezését, 
a mértékletesség gyakorlását. Különféle jutalmak ígérgetése helyett 
pl. mosakodás, étkezések alkalmával, vagy éppen büntetések hangoz
tatásánál mindenkor többet ér az anya példája és következetessége.

A gyermek értelmi fejlődésére is az anyák hatnak legmélyebben 
az összes nevelők közül. Kezdve az anyanyelv elsajátításától egészen 
az önálló, művelt emberré alakulásig ők lehetnek a legtöbbet. Ha az 
anyák kis gyermekeiket helyes magyar beszédre szoktatják, és lel
kűkben a családi hagyományok, szokások, ünnepnapok, a család 
múltja és tagjai iránti érdeklődést, szereidet és megbecsülést egészen 
apró dolgokban ápolják, mint pl. egy régi kép, könyv, bútor, vagy 
esetleg nagyobb értékű vagyoni dolog iránti ragaszkodás fejlesztésé
vel, az iskolának könnyebb lesz majd növendékeiben a nemzeti 
műveltség iránti fogékonyságot felébreszteni és fokozni. Erre ma 
különösképpen azért volna szükség, mert mindkét nemű ifjúságunk 

J  részéről nagyfokú és veszedelmes közöny tapasztalható nemzeti 
i  múltúnk — irodalmunk és történelmünk iránt. Ebből következik 
I a jelen viszonyok nem ismerése és a nemzeti életben való részvételre 
I  szükséges felkészültség és jóakarat hiánya, amely a társadalom min- 
|  den rétegében annyira érezhető. E hiányon nagyban segítene, ha az

■
 anyák gyermekeik olvasmányait jobban megválogatnák, ha jobban 

törődnének azzal, hogy a serdülő leányok és fiúk honnan veszik 
bontakozó lelkűk táplálékát : a ponyvairodalom erotikus levegőjé- 

I  bői, avagy irodalmunk és történelmünk nagyjainak eszményeiből, 
I  törekvéseiből, nagyasszonyaink, nemzeti hőseink életéből és tetteiből. 
§ Erősebb nemzeti érzés és tudatosság remélhető ott, ahol a családi 

|  könyvtárban Vörösmarty, Tompa, Arany, Petőfi, Kölcsey, Szé
chenyi, Eötvös szelleme az uralkodó, ahol az anya serdülő gyermekei 
számára nagy magyarjaink ma is időszerű életbölcseségét. és erkölcsi 
felfogását vonzóvá és követésre méltóvá tudja tenni, ahol történel
münk nagy tanulságai az anyák irányító hatására erősíthetik a 
nemzetünk életerejébe vetett hitét, azt a gondolatot, hogy egyéni 
és nemzeti sorsunk Isten kezében van mindenkor. Mindez nagyban 
növelhetné a felnövő ifjúság — jórészt külsőségekben nyilvánuló — 
nemzeti érzését, faji öntudatát, nagyjaink és általuk nemzeti múl
tunk, hagyományaink megbecsülését és a hozzájuk való ragaszkodás 
erejét. Ha a családban az anya hatására ilyen indítást kaphatnának 
a felnövő magyar leányok és ifjak, megbecsülnének más egyebet is, 
ami évezredes műveltségünk alkotó eleme ; megbecsülnének mindent, 
ami magyar : zenét, táncot, ruházatot, puritán erkölcsöt, életmódot ; 
szentnek tartanák a magyar földet, a magyar lelket; akkor ezek 
megmentésében látnák életük értelmét és célját, és ebből a szempont
ból választanák meg a nemzet sokféle munkaterületén az egyéni
ségüknek legjobban megfelelő élethivatást.
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Az életcél, életpálya helyes megválasztása nemcsak egyéni- 
hanem mindenekelőtt elsőrangú nemzeti érdek. Kevés szülő, főként 
anya gondol erre, amikor gyermeke sorsdöntő lépését kellene irá
nyítania. Hiúság, elfogultság, rangkórság, előítéletek, anyagi érdek
vagy erkölcsi bátorság hiányából fakadó megalkuvás az oka annak, 
hogy ma annyi a lélek nélkül dolgozó ember, aki nem oda való, 
ahol van. Ennek ellensúlyozására sokat tehetnek az anyák, ha gyer
mekeik észbeli, vagy jellembeli megnyilvánulásait már az iskolás kor 
előtt, önfeledt játék közben is figyelik. Abban, hogy mivel és hogyan 
játszik a gyermek, fejlődésének messzire mutató lehetőségei villan
nak meg. Észre lehet ebből venni testi és szellemi mozgékonyságát, 
ügyességét, erejét, érdeklődését, egyéni hajlamait, egész lelki minő
ségét. Mindez lényt vet a gyermek későbbi alakulására. Más ember 
lesz pl. a játékaiban elmerülni tudó, mint a csak immel-ámmal 
játszó, vagy éppen kapkodó gyermekből. Sokat tehet az anyai gon
doskodás, ha arra irányul, hogy a már iskolába járó gyermek mun
káját szívvel-lélekkel végezze. Arra kell eszméltetni, hogy nem a 
bizonyítvány, az osztályzat a fontos, hanem az odaadás mértéke, 
amivel munkánkat végezzük ; nem az eredmény, a siker, elismerés, 
vagy jutalom, hanem a jószándék, a becsületes munka s az ennek 
tudatában járó lelki nyugalom ; az a tudat, hogy mindent megtett,. 
ami az erejéből telt. Amelyik gyermek ezt az irányító gondolatot 
teszi magáévá az iskolai évek alatt, abból kötelességtudó, az ügyért 
lelkesen dolgozni kész felnőtt lesz, aki a maga egyéni érdekeit min
denkor alárendeli majd a nemzet érdekeinek.

A családjáért önfeláldozóan dolgozó anya minden különösebb 
erkölcsi oktatás nélkül is megéreztetheti gyermekével, hogy az élet 
nem játék, hanem komoly kötelességek láncolata, amelyre minden 
erőnkkel és képességeinkkel készülni kell. Különösen a mai magyar 
élet kíván mindenkitől: gyermektől, ifjútól, felnőttől 100%-os I  
munkát. Eleinte apró tennivalókkal kapcsolatban történhetik az 9 
erre való szoktatás. Pl. a kis gyermek szeszélye nem találhat kibúvót I 
az étkezés előtti kézmosás, a napi séta, a játékai elrakása, az ille- 1 
delmes köszönés stb. alól. Az iskolás gyermektől megkívánjuk, hogy |  
mindennél elébbvaló feladatainak idejében való elvégzése és nem a j* 
játék, vagy éppen a zsúrozás. A serdülő leányt vagy ifjút arra esz- H 
méltetjük, hogy értékelje fiatalságának erejét, de ezt csupán eszköz- I  
nek tekintse fajunk erősítésére. Felébresztjük bennük a tiszta családi ■  
élet utáni vágyakozást ilyen életet élő férfiak-nők iránti elismerő- gj 
sünk gyakori kifejezésével és ilyen emberek példájára való hivat- g 
kozással az emelkedett szellemű, nemes jellemű élettárs keresésére B 
való törekvést. Ilyen irányú anyai hatás eredményezhetné a felnövő 
magyar ifjúság tisztultabb felfogását az élet legnagyobb kérdései
ről és adhatna ösztönzést mind a felnövő leányoknak, mind a fiúk
nak a nemzetben reájuk váró hivatás felelősséggel való betöltésére.

Az erre való alkalmasság nemcsak értelmi úton kíván az anyák
tól másra át nem hárítható tennivalót. Még fontosabb a gyermekeikre
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gyakorolt hatások sorozata erkölcsi téren. Az élet első pillanatától 
kezdve ki nem irtható módon szívja magába a gyermek annak a 
családnak az erkölcsi levegőjét, amelyben a világra jött. Okos szere
tettel, bizalmat keltő következetes bánásmóddal, helyes szoktatás
sal és foglalkoztatással már az iskolás kor előtt felébresztheti, sőt 
erősítheti az anya (kivételes nevelői hatalmánál fogva) mindazokat 
az erkölcsi érzelmeket gyermeke lelkében, amelyek a felnőtt embert 
családja és nemzete számára áldássá teszik. így az igazságérzést, 
önzetlenséget, lemondást, egyszerűséget, becsület érzést, jóindulatot, 
munkaszeretetet, éber lelkiismeretet, felelősségérzést, erkölcsi bátor
ságot, szigorú önbírálatot, önuralmat. Az anyáknak van az összes 
nevelők között a legnagyobb hatalmuk arra, hogy gyermekeikben 
a tiszta keresztyén szellemet és józan életfelfogást erősítsék meg. 
Fontos ehhez az iskolás kor előtt is minden aprónak tetsző alka
lom : a gyermek ruházatának, táplálkozásának, játékainak egyszerű
sége, ezeknek az az anyagi viszonyokhoz alkalmazása ; arra való 
eszméltetés, hogy mi vagyunk a világért, és nem a világ forog mi 
körülöttünk. Ezt megérzi a kis gyermek abból, ha az anyja rábízza 
kisebb testvéreinek gondozását, játékainak átengedését stb. így 
erősödik benne lassan a keresztyéni kötelesség, a szolgálatkészség, 
hogy ahol tud, segítsen tiszta emberszeretetből, a saját kényelmének 
feláldozása árán is. Csak a másokra való tekintet minél korábbi 
kívánalma alapozhatja meg a tettekben — és nem jelszavakban 
vagy külsőségekben — nyilvánuló hazafias érzület kifejlesztését, 
amelyre olyan nagy szükség van napjainkban.

A nő annál kedvezőbben alakíthatja gyermekeinek fejlődését 
és ezáltal nemzete sorsát, minél nagyobb tekintélye belső lelki értékei
nél fogva férje előtt. Ezt elsősorban az élettársul választott férfi 
iránti kötelességek teljesítése biztosíthatja számára. Ne kapni, 
hanem adi.i igyekezzék, ha már az életét valakihez hozzákötötte. 
Férjében élettársát, gyermekeinek apját lássa, akivel az élet terhei
nek viselésében osztozni tartozik. Igyekezzék benne a lelket tartani, 
a lelket fejleszteni, hibáit észrevétlenül, nevelői leikülettel keves
bíteni, vagy ha erre nem képes, akkor türelemmel elviselni. Ehhez: 
erőt mindenkor szigorú önvizsgálatból meríthet : vájjon nem éppen 
ő volt-e az oka annak, amit olyan nehéz a férjétől elviselnie ? Ha egy 
nő így nézi a férje melletti szerepét, akkor családi életének nyugal
mát még súlyos megpróbáltatások idején is biztosítani tudja.

Nemzeti szempontból nem közömbös az sem : hogyan teljesíti 
egy nő a háziasszonyi kötelességeit ; mennyire él az otthonának ; 
mennyire tartja azt rendben anyagilag és erkölcsileg; hogyan osztja 
be a jövedelmet, mennyire tud a kevésből is mindent előteremteni, 
amivel családjának nyugalmat, erőforrást nyújthat. Fontos, hogy a 
rendelkezésére álló anyagi eszközökben a nemzet vagyonát lássa, 
amellyel takarékoskodnia kell. Meg kell látnia, melyek családjának 
elsőrendű életszükségletei, amelyek mellett a többinek háttérbe kell 
szorulnia. Éreznie kell minden pillanatban, hogy családjának mész-
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szire ható nyugalma függ attól : hogyan tud gazdálkodni a pénzzel 
és az idejével.

A nemzet sorsára kihat az is, hogy egy nő hogyan bánik az alkal
mazottaival. Erre igen kevesen gondolnak még a legkiválóbb házi
asszonyok közül is. Hány helyen törődik a ház asszonya azzal, hog\ 
a cselédje mivel tölti a vasárnap délutáni szabadságát ? Hogy mit 
olvas ? Mire költi a pénzét ? Hány romlatlan, faluról városra került 
leány tért le az asszonya nemtörődömsége miatt a tisztaság útjáról?! 
Hány magyar női lélek piszkolódik be így sárral napról-napra főként 
a nagyvárosi élet kísértései közben, mert nem volt mellette senki, 
hogy felemelje ?!

A nemzet sorsa azonban nemcsak a család védett körében, férfi 
oldalán kíván a nőtől 100%-os munkateljesítményt. Ma a nőnek 
megvan a joga arra, hogy a társadalom szervezetébe a családi körön 
túl is belekapcsolódjék. így a legkülönbözőbb kenyérkereseti pályá
kon, társadalmi egyesületekben, munkatáborokban érvényesítheti 
nevelő hatását a nemzet érdekében.

A kenyérkereső nő nemcsak a legtágabb nevelői területen — a 
tanári, tanítói pályán — hathat kedvezően nemzetünk sorsának 
alakulására, hanem a különböző hivatalokban, gyárakban, bármilyen 
természetű munkát kell is végeznie. Egyetlen nemeslelkű, művelt nő 
egy egész hivatal szellemét meg tudja jó irányban változtatni, ha 
nem hódítási lehetőséget, „férjfogási“ alkalmakat lát ott, ahol a 
kenyerét megkeresi, hanem női fogyatékosságainak leküzdésével, 
mások érdekeibe ütköző vágyainak fékezésével, munkatársainak 
— sőt munkaadóinak is jó szelleme, nevelője tud lenni. Öntudat
lanul se tegyen olyat, amivel női méltóságán csorbát e j t ; ne külső 
fegyverekkel szerezzen magának pillanatnyi elismerést, hanem mun
kájának értékével tegye magát környezete számára nélkülözhetet
lenné.

A különböző társadalmi egyesületekben szintén nagy a nők 
nevelő hatása, ha nem szereplési vágy, hiúság, önszeretet, hanem a 
nemzet érdekeinek önzetlen szolgálata él lelkűkben ; ha nem a tár
sadalmi érdekek kielégítése, hanem elsimítása jellemzi törekvéseiket; 
ha úgy fogják fel az ilyen egyesületek rendeltetését, hogy ez nem
csak apróbb jótékonykodásokból áll (műkedvelő előadások rendezé
sével), hanem a tagokban a nemesebb, igazabb, összetartóbb, keresz
tyén magyar élet utáni törekvést van hivatva ápolni és a lelkek 
kézbentartásával a társadalom betegségeit orvosolni.

Rendkívül nagy nemzeti jelentősége van annak a munkának, 
amelyet újabban a magyar nő munkatáborban végezhet. Megtanítja 
a falusi népet a tisztaságra, az egészséges táplálkozásra, az anya- és 
csecsemővédelemre, a gyermekek helyes nevelésére. Egészséges ma
gyar érzést és gondolatokat vihet így a nép leikébe egészen észre
vétlenül a kisebbségi sorsban élők között is. Visszaadja a falusi 
embernek a városi emberek iránti bizalmát, csökkentheti a nemzeti- 
ségi ellentéteket. Mindezt nem lehet eléggé értékelni ma, amikor olyan
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nagy szükség van társadalmi összeforrásra, megértő együttdolgo
zásra még mindig csonka hazánk területén.

Az elmondottak korántsem adnak kimerítő feleletet arra a kér
désre, hogy mire eszméltessük leányainkat. Csupán nagy vonások
ban szándékoztak megvilágítani nőnevelésünk egyik fontos, idő
szerűnek gondolt kérdését. Inkább e kérdésen való gondolkodást 
óhajtották megindítani azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a fel
növő leánynemzedéket ma rá kell eszméltetnünk : milyen mélyen 
beleavatkozhat a nő nemzeti sorsának alakításába akár a családi 
körön belül, akár azon kívül találja meg munkakörét. Nem a hely a 
fontos, hanem a felkészültség, a lélek, amellyel hivatását teljesíti. 
Bármilyen munkát végez, azzal a gondolattal tegye, hogy azzal 
nemzeti sorsunkon ja v ít ; azzal az érdeklődéssel, hogy minden magyar 
életéért felelős és azzal az óhajjal, amit az athéni ifjú egykor 
olyan szépen kifejezésre juttatott honpolgári esküjében : „Nem aka
rom hazámat kisebbnek hátrahagyni, hanem nagyobbnak és jobb
nak, mint amilyennek átvettem.“

Kecskemét. D. Evva Gabriella.

A  biológiai tanítás.
Az új tantervi utasítás az V. osztály részére előírja a biológia 

tanítását, heti 5 órában. A biológia magába foglalja a növénytant, 
állattant és embertant. Azonkívül azonban többet is nyújt. A nö
vénytanban és állattanban tanult példák és jelenségek alapján az 
élet jelenségeket összefoglalja, párhuzamot állít növény- és állatvilág 
között, tárgyalja az általános életfeltételeket és az azokhoz való 
alkalmazkodást, beállítja az egyedeket a megfelelő élettérbe és élet- 
közösségbe, foglalkozik továbbá a faj és egyén fejlődésével is. Ezzel 
érinti az átöröklési problémákat is.

Az eddigi tantervi beosztás alapján a növénytant az V. osztály
ban heti 2 órában, az állattant a VI. osztályban heti 3 órában taní
tottuk. A heti órák összes száma tehát nem változott meg, azonban 
bővült az anyag a már előbb említett új fejezetekkel, megrövidült 
azonkívül az időtartam, hiszen két évről egy évre csökkent, miáltal 
sokkal kevesebb idő marad az anyag kellő megemésztésére.

Sokkal fájdalmasabb azonban az a veszteség, hogy különösen 
azon időszakok estek ki a tanítás keretéből, amelyek leginkább alkal
masak a természettel való közvetlen érintkezésre. A régi tanterv 
szerint két ősz és két tavasz, a mostani tanterv szerint csak egy ősz 
és egy tavasz áll rendelkezésre. Az ősz csak egy kis részét tudjuk 
kirándulásokra, növények, állatok begyűjtésére felhasználni, mert a 
tanítás kezdete szeptember közepére esik és október végével már sem 
az idő, sem a vegetáció nem kedvez a természetben való élet meg
figyelésére. Tavasszal csak a koratavaszi növények és rovarok meg
figyelését kapcsolhatjuk be eredményesen a tanítás keretébe. A május
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és június bármily kedvezőek volnának a természettel való érintkezés 
szempontjából, már beleesnek az összefoglalások idejébe és így új 
anyag földolgozására kevésbbé alkalmasak. A kirándulások száma 
is, éppen az ismétlésekre való tekintettel, csak korlátolt lehet. Ezek
nek az évvégi kirándulásoknak csak összefoglaló és begyakorló jelle
gük lehet. Az új anyag feldolgozásánál tehát a tanár sok esetben 
néhány szobai növényre és kevés, még megszerezhető élő állatra 
(terrarium, akvárium) és holtanyagra van utalva.

A vegetációs periódusok egymásutánja is fordított. Mintha 
visszafelé pergetnék a filmet. Kezdjük ősszel a haladó élettel és végez
zük tavasszal, az ébredő élettel. Mennyire előnyösebb ebből a szem
pontból a német iskolák tanévi beosztása, ahol tavaszi és téli félévek 
váltakoznak egymással. Ha nem ragaszkodnánk oly mereven ahhoz 
például, hogy a IV. osztály ásványtana az év végével fejeződjék be, 
hanem az összefoglalásokkal együtt áprilisban, nagyszerűen lehetne 
májusban és júniusban a biológia előkészítő részét elvégezni. Gyűjteni, 
biológiai kísérleteket eszközölni és életközösségeket tanulmányozni. 
Irányítani a vakációban a tanulók munkáját. A mai tantervi be
osztásnál csak úgy tudunk kellőleg előkészülve munkába állni, ha 
a IV. osztályban évvégi földtani kirándulásaink kapcsán élettani meg
figyeléseket is végezünk és utasításokat adunk szünidőre vonat
kozólag is növények, állatok begyűjtésére, élettani jelenségek meg
figyelésére.

Amilyen örömmel üdvözöltük tehát eleinte a biológia szélesebb- 
körű tárgyalását, époly mértékben csökkent az örömünk, mikor 
ilyen szűk keretek közé szorították a tanítás időtartamát.

A növénytan és állattan tanítása egyébként olyan irányban 
történik, mint eddig. Nincs idő arra, hogy túlságosan részletezzük a 
növény- és állatvilág sok fajának a tárgyalását, hanem kiválasztunk 
minden osztályból egy-egy jellemző növényt vagy állatot és azt 
részletesen tárgyalva, mintegy az illető osztály típusaként állítjuk 
oda. Lehetőleg mellőzzük a latin nevek tanítását is. A tanítás menete 
logikusan a legalsóbbrendű szervezetből indul ki, és fokozatosan 
halad a tökéletesebbek felé, hogy végül eljusson az emberhez. Bár
mily helyes és indokolt a tanításnak ez a menete, meg kell alkudnunk 
a körülményekkel, hogy a vegetációs periódusokat kellőleg kihasz
nálhassuk. Ősz kezdetén csak közvetlen tapasztalás útján, egynéhány 
virágtípuson és begyüjthető állattípuson át nyerhetnek a tanulók 
bepillantást a növény- és állatvilágba. A látott dolgok sokkal job
ban vésődnek bele az emlékezetbe, mint az elmélet.

Az új tanítási anyag csak a növénytan- és állattan elvégzése 
után kerülhet sorra (tehát 5—6 hónap múlva) és felöleli a szorosabban 
vett biológiát (fiziológiát).

Azok a fejezetek, amelyekre itt kiterjeszkedtünk, a következők 
lehetnek :

1. Általános életjelenségek. Táplálkozás. Növekedés. Érzékenység. Szapo
rodás. Asszimiláció és disszimiláció. Az anyag körforgalma.
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2. Életfeltételek : a levegő (oxigén, széndioxid), a víz, a talaj, a hő és a 
fény. Az élet optimuma, maximuma és minimuma. Lappangó élet.

3. Életmód. Alkalmazkodás a közeghez, amelyben a szervezet él. A légi, 
vizi, talajhoz és szervesanyaghoz kötött életmód.

4. Életközösségek: szimbiózis. Asztaltársaság, parazitizmus. Az együtt
élésből származó előny kölcsönös : növény és növény között, például a zuzmók
nál, gyökérbaktériumok, gyökérgombáknál, állat és állat között az állattársasá
gokban (nyáj, vadásztársaság, lakótársak); állatkolóniákban (galléros állat
kák, korallok, medúzafélék) és állatállamokban (méhek, darazsak, hangyák, 
termeszek, hangyavendégek) ; állat és növény között (virágbeporzódás, termés
terjesztés, hangyák kertészete, hidrában élő algák). Egyoldalú előny származik 
az együttélésből: a szaprofiták, paraziták, állatfogó növények, húsevők és 
dögevők esetében.

5. Élettér. A tájak élete : Sós- és édesvizek, folyóvizek és mocsarak, 
erdő, mező, rét és kert növény- és állatvilága. Plankton és Edafon. Növény- 
és állatföldrajz.

6. Éghajlati, növényzeti, magassági és mélységi viszonyok hatása az élő 
szervezetekre. Vitaminok, fermentumok, hormonok szerepe az élőlény szervei
nek működésében.

7. Támadó- és védőfegyverek az élők világában. Mimikri. Savak. Mérgek. 
Gázok. Hullamerevség stb.

8. Technikai alapelvek a növények és állatok szervezetében. T. tartók, üres 
oszlopok, hajlékonysági és rugalmassági elvek. Boltozatok, pányvák és horgok. 
Szívó- és tapadókészülékek. Szerszámok: kalapács, harapófogó, csiptctő, 
fűrész, ék. Optikai készülékek. Fényadó-, fényfelvevőkészülékek. Hangadó- 
és vevőkészülékek. Elektromos berendezések.

9. Az állati- és növényi szervezetek fejlődése. Ősnemzés. A fajok származása. 
Darwinizmus. A fajok fejlődésének bizonyítékai: 1. Őslénytan. 2. Rendszer
tani összehasonlító anatómia. 3. Növényi és állati kiválogatódás természet 
útján. 4. Egyénfejlődés, rövidített faj fejlődés. 5. Visszafejlődött szervek.

10. Álöröklés. Variáció, modifikáció, mutáció. Szerzett tulajdonságok 
átöröklése. Mendel-szabály. Gének elmélete.

11. Az ember és az élők világa. Az ember helyzete az élők világában, 
befolyása az élővilág egyes fajainak terjedése, átalakítása és megszüntetése 
(erdő, szántóföld, kerti és ipari beavatkozás) érdekében. Az ember fejlődése. 
Az ősember, őskori kultúrák.

12. Természetvédelem.
A biológiai tanítás a mai tantervi keretek közt nagy munkát ró 

a  tanárra. A típusok szerint való tanítás igen üdvös, de a tanárra hárul 
jobbára a feladat, hogy a típusokat kellő számmal szerezze be, 
konzerválja a munkáltató tanítás és biológiai gyakorlatok részére. 
A szemléltetés céljaira egy-cgy órára hatalmas demonstráló anyagot 
kell állandóan előkészítenie, hiszen pl. a madarakkal kb. két, leg
feljebb három órán át kell végezni és legalább 100 madarat bemutatni, 
lehetőleg számon is kérni. Ez csak úgy lehetséges, ha az órákat meg
előzőleg és utánuk is a madarak alkalmas demonstráló-szekrényben, 
a tanulók részére hozzáférhető helyen, közszemlére tesszük ki. Még 
nagyobb munkát jelent a biológiai csoportok, élettársulások bemu
tatása és kiállítása, végül a kirándulások tervszerű és eredményes 
előkészítése.

A tanárnak nagyon alaposan kell ismernie szülőföldjének flórá
ját és faunáját, mégpedig az év különböző szakaiban. Előzetesen 
kell a vidéket bejárnia, ahová a tanulókat vezetni óhajtja. Előre kell 
ismernie a fészket a fán, a kérget, amely alatt rejtőző rovart vagy
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álcát biztosan megtalálja, vagy a hangya országútját, amely a levél- 
tetvekkel borított fákhoz vezet stb., hogy egy osztály érdeklődését 
és megfigyelését kellő helyre tudja irányítani és megfelelőleg gyümöl
csözi etni. A tanár egyik legfontosabb munkája állandó tanácsával, 
útbaigazítással a tanulót önálló megfigyelésre, gyűjtésre és kísér
letekre serkenteni, önálló munkára szoktatni. Azáltal, hogy ered
ményeit állandóan számonkéri, éreztetni vele munkájának fontos 
ságát. Az önálló munkánál kitünően beváltak az iskolával kapcsolatos 
iskolai kertek, terrariumok, akváriumok és a már sok helyen beveze
tett biológiai gyakorlatok. A biológiai tanítás sok nehézségeit, ma 
még sokkal inkább, mint ezelőtt, csak a tanár lelkes, tervszerű, időt 
és fáradságot nem kímélő munkája tudja sikerrel áthidalni.

Budapest.
Dr. Bogsch Sándor.

Drámák előadása a középiskolákban.
Többször volt már vita tárgya, hogy helyes-e, ha a közép

iskola diákjai színdarabokat adnak elő az iskolában. Nem célom, 
hogy a mellette és az ellene szóló érveket felsorakoztassam, nem 
akarom eldönteni a vitát. Egy intézet életén belül ugyanis ezen a 
téren bizonyos hullámzás vehető észre. Ha az intézet vezetője ked
veli az ilyen előadásokat, és ha akad tanár, aki vállalkozik erre a 
munkára, akkor a színielőadásokat támogató érvek győznek, ellen
kező esetben. . .

Mivel 19 esztendeig voltam az Önképzőkör tanárelnöke, és több 
költőnek, írónak nyilvános előadásokon való bemutatásán kívül 
hat egész estét betöltő színdarabot és hat előadásban különböző 
drámarészleteket rendeztem, természetesen ahhoz a csoporthoz tar
tozom, akik tiszteletben tartják a kedvezőtlen érveket, de több 
értéket találtak az előadások rendezésében.

Észrevételeim tehát nem elméleti elgondolásokból fakadnak, 
és nincs is más célom, mint a tapasztalat eredményeinek össze
foglalása.

Ha a diákokat kérdeztem : rendezzünk-e színielőadást, min
den egyes alkalommal nagy kedvvel szavaztak mellette. Sőt, a leg
több esetben ők fordultak hozzám ilyen kérelemmel. A nagy kedvnek 
bevallott oka, hogy egy kis változásban, szórakozásban legyen 
részük, és hogy az iskola munkáján kívül állók is lássák : milyen élet 
folyik az Önképzőkörben. És valóban, ezekben a kijelentésekben 
az ifjúság lelkének természetes vágya nyilatkozik meg, ami egyéb
ként általános emberi vonás. A szürke, egyhangú, sokszor robotos 
mindennapok mellé néha szivárványos, vagy ha úgy tetszik : déli
bábos napok is kívánkoznak, vagyis természetes vágy ez egy kevés 
költészet után, az életnek szebb, csillogóbb elképzelése, az életnek 
más íze után.
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A tanár számára a rendezésnek egy része terhes és fárasztó 
munka. A színdarabok megválogatása, gondos elolvasása, esetleg 
szükséges kisebb átalakítása, a szereplők kijelölése, próbák közben 
való kicserélése, a jelenetek kialakítása — szóval a betanítás —, 
sok délutánját veszi igénybe. Azután a szükséges kellékek meg
szerzése, számos útbaigazítás közvetlenül az előadás előtt, az előadás 
közben való aggodalmak, a rendezésnek sok apró kellemetlensége — 
mind elriasztó és hálátlan mozzanat. Ha női szereplők is akadnak, 
természetesen hatványozottan növekednek a bajok is. Meg nem 
felelő szereplő kicserélésére alig van mód, hiszen minden ilyenfajta 
vállalkozást udvarias hálával kell fogadnunk; a színpadra való 
lépésnek kosztümös és egyéb nem vidító hiúsági nehézségei nem 
megnyugtató jelenségek.

Mégis, a tanár részére kevés tanulságosabb mozzanata van az 
iskolai életnek, mint az ilyen előadások rendezése.

Természetes, hogy a tanulókkal való állandóbb és közvetlenebb 
érintkezés folytán jobban megnyílik előtte lelkűk, és gondolkozás
módjukhoz közelebb férkőzhetik. A növendékeknek egymásközt 
való vitája, apró harcaik, jó-és rosszindulatú versengésük, irigység
ből fakadó érzékenykedésük, talpraesett ötleteik, találékonyságuk, 
apró problémájuk, váratlanul előbukkanó értékeik — mind ezer- 
színű csillogása az emberi léleknek. A nevelő megismeri tanítványait 
és a kaleidoszkópszerű tükörben megismeri önmagát is. Az alkalom- 
szerű, élménymozzanatokhoz tapadó figyelmeztetések, szoktatások, 
erkölcsi értékek felbukkanása és csak futólagos érintése minden 
hosszadalmas, tanulságokra figyelmeztető, mesékkel és példákkal 
felduzzasztott intelem nélkül — a leghatékonyabb nevelői munka. 
A leghatékonyabb, mert a közös munkából együtt nő ki észrevét
lenül, az élet folyásával együtt alakul, az eseményekbe belefonódik 
és nem jelenti ki szinte fenyegető módon : én pedig titeket nevelni 
foglak.

Az erkölcsi értékek mellett esztétikai értékek is formálódnak 
azután a színdarab előadásával, a játékkal kapcsolatban. Közismert 
tény, hogy bármilyen gondosan is vizsgáljunk olvasás közben egy 
drámai munkát, akárhogy is magyarázzuk annak felépítését, jel
lemeit —• ez olvasmány alakjában mégis csak elképzelés.

A párbeszédekben megnyilatkozó lelki történet, a léleknek a 
szavak elmondásában rejlő finom megrezdülése, az elmondásból fel
törő érzéshullámzás, az érzéshullámzásból kirobbanó cselekedet, 
csak a játékban nyilvánulhat meg. A játékban kerül napfényre sok 
rejtettebb költői szépség, csak a játék vezethet a tökéletesebb meg
értéshez. Gyakran történt meg, hogy egy-egy szereplő teljesen bátor
talanul és tájékozatlanul állott valamilyen drámai részlet előtt, 
amikor elmondani és eljátszani kényszerült. Ilyenkor tudódott ki, 
hogy voltaképpen nem érti a helyzetet, pedig olvasás közben világos
nak gondolta, az olvasás maga nem mutatott rá a helytelen elkép
zelésre. Voltak szereplők, akiknek igazi lelki élményt nyújtott
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szerepüknek megtanulása és kidolgozása, akik megrajzolták pontos; 
mozgásukat a színpadon, akik a műnek valóban teljesebb meg
értéséig és átérzéséig jutottak el. A tanár is egy későbbi évfolyam
nál olvastatás közben gyümölcsöztetően használhatja fel az előadás
ból szerzett tapasztalatait. Ilyenkor ébredhet arra, melyik az a 
rész, amelyik fölött elsiklott mint magától értetődő rész fölött, vagy 
egy-egy drámai részletet élményszerűbbé tud tenni.

Drámáknak, drámai részleteknek előadása azután egy-egy nem
zet lelkének valamelyes megismeréséhez is vezethet. így Shakespeare, 
Kleist, Hugo, Moliére, Goethe és Ibsen is szerepeltek egész drámá
val, illetve drámai részlettel műsorunkon.

Az előadásokat később megbíráltuk az Önképzőkörben. A kritika 
azután éles megvilágításba helyezte a tipikus és egyéni jellemek 
voltaképpeni mibenlétét, rámutatott a durva, játékos, torzító, egy
ügyű komikumra, a fenséges, bűntelen, vergődő, romantikus szen
vedéllyel túlfűtött tragikumra, illetve írói elképzelésre. A játék 
ösztönző hatással volt a nézőkre, és csodálatos módon szűrődött át 
a lelkeken; sok sántító, bukdácsoló gondolat mellett sok igen találó 
megjegyzést, jól kifejtett nézetet term elt; végeredményben pedig 
mindig kialakult a helyes felfogás, mely vértezetül szolgálhat a 
későbbi években, ha valamilyen irodalmi jelenséggel kerül szembe..

Mielőtt még a műsorok tárgyára vonatkozó tapasztalataimat 
és észrevételeimet megtenném, a női szereplőkről is hadd essék 
néhány szó. Elmondom Gárdonyi Gézával való egyik beszélgetése
met. Azért kerestem fel, hogy megkérdezzem: műveinek milyen 
részleteit tartja ő alkalmasnak ifjúsági előadásokra. Ilyenformán 
természetesen a női szereplők is szóbakerültek. Elsoroltam előtte 
összes aggodalmamat, és azt az óhajomat fejeztem ki, hogy lehetőleg 
női szereplők nélküli részletekről beszéljünk. Megcsóválta a fejét és 
friss pipára gyújtott. Ügy vélekedett, hogy olyanforma volna az az 
előadás, mintha a kertjéből kitépné a virágokat. És, úgy érzem,, 
ezzel rá is mutatott a lényegre. Ha az a női alak valóban a szép
séget, jóságot, vagy Iphigeniát stb. jelenti, megfér az ifjúság szín
padán is.

A műsor összeállításában természetesen csak az irodalmi (esz
tétikai, erkölcsi) szempont vezethet, és ez a szempont legyen szigorú 
sohase szálljon le a „kabarészerűség“ színvonalára, ne válasszon 
értéktelen, alkalomszerű darabocskákat. A magyar és világirodalom 
bőséges anyagot nyújt. Kellő válogatás mellett az iskolai irodalmi 
tanítás és nevelés számára megtaláljuk azokat a jellegzetes alkotáso
kat, melyeknek előadása gondos simítás, úgynevezett „húzás“ mel
lett megoldható. Ha nem teljes színdarab előadásáról van szó, állít
suk az előadandó drámai részleteket valamilyen központi gondolat 
alá, pl. „Romantikus dráma-est“ . Nyolc évre való műsort ilyen 
módon összeállíthatunk, és a következő években ezt a műsort meg
ismételhetjük.

Gondos összeállítás mellett a szülők, a közönség számára is.
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tanulságos, építő értéke van ezeknek az előadásoknak. Vidéki város
nak középiskolája így jobban összenő a közösséggel, és kultúrmisszió- 
ját ebben az irányban is teljesítheti.

Az intézetből kikerült ifjúságnak pedig teljes életére szép élménye 
marad, ha nem is jutott mindegyiknek tevőleges szerep benne. 

Eger. Lemle Rezső.

M E G JE G Y Z É S E K
Kitűnőek iskolája.

(Hozzászólás.)
A világháború vérveszteségei között, amikor munkaterek munkások 

nélkül és munkaképes emberek munkaalkalom nélkül maradtak — hangzott 
fel először követelőén a jelszó : a tehetségek érvényesülése. Ekkor még nem a 
Kitűnőek Iskolájáról volt szó, csak arról, hogy helyre lehessen hozni öntuda
tos munkával a világháború rombolásait. E kívánság azonban nemcsak az 
élet, de a tudományos kutatás követelménye is volt. A megfogyatkozott élet 
újra egésszé akart nőni, s a gyermektanulmányi tapasztalatok, a lélektani 
kutatások, az új pedagógia gyakorlata elég útmutatást adtak arra, hogyan 
lehet olyan állapotot megteremteni, melyben minden ember megtalálja a maya 
munkáját és minden munka megtalálja a maga emberét. Hogy ez az eszményi 
állapot nem következett be, azért nem lehet az iskolát felelőssé tenni, mert 
hiszen az iskola mint intézmény nemcsak determinál, de maga is determinálva 
van, a társadalom vezető osztályainak gondolkodását, akaratát tükrözi, 
s ennyiben hivatalos álláspontot képvisel, s talán nagyobb erővel akarja a meg
lévő állapotokat rögzíteni, mint új meggondolásokkal kísérletezni. Az iskola 
munkájáért, szervezetéért igazában a társadalom felelős, s ez a felelősségérzet 
szólal meg azokban a kritikákban, olykor utópisztikus vágyakban, melyek 
a nem hivatalos személyek részéről elhangzanak.

Ilyen utópisztikus kívánságnak érezzük Zilahy Lajos elgondolását is 
a Kitűnőek Iskolájáról. Ámde az utópiák mélyében mindig realitások rejtőz
nek, s ha Zilahi úgy látja, hogy a mai iskola nem termel elég vezető egyénisé
get vagy kitűnő embert, nagyon érthető, hogy szeretne egy olyan csodaintéz
ményt, mely ezt a termelést megindítja.

Ennek az álomnak élő valósággá válása azonban lélektani és társadalmi 
okokból egyaránt lehetetlen. Nincs benne kétségünk, hogy « kitűnő iskola, 
mely jól nevel, jól tanít és jól értékel — kellő számban fog kitűnő tanulókat 
kitermelni, de annál inkább lehet kételkedni abban, hogy azok a tanulók, 
akiket szellemi fejlődésük alsóbb fokain kitűnőeknek minősítünk, sőt részükre 
külön iskolát is szervezünk — megjelelnek-e a hozzájuk /űzött várakozásnak ? 
Vannak tulajdonságok, s ilyen a kitűnő tehetség is, melyeket csak az élő élet 
tud megnyilatkoztatni, melyeket előre csak sejteni lehet, de pontosan látni 
nem, s melyeknek előre való megjutalmazása, ha a kitűnőséget nem is, de 
a nyegleséget, a másokat lenéző modort könnyen kifejlesztheti. Ha a letörés, 
az észrenemvevés árt a tanuló fejlődésének, nem kevésbbé árthat a túlkorai 
tudatra emelése annak, hogy ő különb másoknál.

Ámde, hogy itt nemcsak tanügyi kérdésről van szó, arra leginkább 
Bessenyei Lajos észrevétele világít rá : ő az elkallódó tehetségek megmentését 
nevezi különös nemzeti feladatnak, ezt azonban nem különleges iskolában véli 
elérhetőnek, tie a szegénysorsú tehetséges gyermekek kiválogatása által és ingye
nes iskoláztatása által.1 Jakab fi László megjegyzéseiből is kitűnik a kérdés tár-

1 Ezt a sorrendet alighanem meg lehetne fordítani : az ingyenes oktatás nemcsak a 
reformátusok demokraiikus egyházi életének és szemléletének felel meg — amire Bessenyei 
is hivatkozik —, de a Nagy László hangoztatta kulturális alaptételnek is, mely szerint a 
műveltség közkincs, amelyből mindenkinek joga van meríteni. Az iskolázás anyagi gondjai
tól való mentesség magával hozná ;» rejtett tehetségek megnyilatkozását, és módot adna a 
tárgyi lúgosa I>1> ki válogat ásra.
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sadalmi jellege. Ő ugyan elhárítja a Zilahy-féle „csodapalota“ építésének gon
dolatát, de viszont lehetségesnek tartja, hogy a Kitűnőek Iskolája megfelelő 
vezető réteget neveljen ki. Másrészt elpanaszolja, hogy még az Eötvös- 
Kollégium kitűnőségeit sem tudják mindig elhelyezni. S éppen ez a negatívum 
mutatja, hogy a kérdés mennyire összefügg a társadalmi felépítés egész szerkeze
iével. Ha a társadalom nem tudja hasznosítani a kitűnő tanárokkal ellátott 
és nagyszerűen felszerelt Eötvös-Kollégium jól felkészült tagjait, vájjon 
tudná-e felszívni és hasznosítani az országszerte végzett kitűnő tanulókat? 
De, hogy pillanatra se legyen félreértés : mi is elsőrangú és a nagyközösség szem
pontjából életbevágó feladatnak érezzük a kitűnő tehetségek kinevelését, ezt azon
ban nem különleges iskolákban gondoljuk elérhetőnek, de olyanokban, melyek 
a kiválasztást a lélektani és társadalmi törvényeknek megfelelően vagyis a leg
természetesebben tudják keresztülvinni.

Qui bene distinguit, bene docet — nagyon kis változtatással azt mond
hatnék : amelyik iskola igazán jól tanít, az már megnevezés nélkül is a kitűnőek 
iskolája, az ilyen iskola tanárai külső figyelmeztetés nélkül is, belső sugallatra 
meg fogják látni: melyek azon tanulók, akik megérdemlik a különös buzdí
tást, vagy akikre már az iskolai életben is külön munkát lehet bízni.2 Ezzel 
természetesen nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy „naturális“ módon kell 
a kérdést megoldani, azaz bízni benne, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is 
akadnak oly lelkes nevelő tanárok, akik személyes szuggeráíó hatásukkal 
nemcsak felismerik, de segítik is érvényesülni a kitűnőeket. Csak a helyes ki
választás elvét szeretnök hangsúlyozni. Mert a kitűnő tehetségek érvényesülé
sének az az alapja, hogy •— the right man on the right place — mindenki 
a megfelelő helyre kerüljön. A helyes kiválasztásnak megvannak a tudományos 
feltételei,megvan a szociális célja, és megvan a természetes menete. Ez a menet 
csak induktív lehet, alulról felfelé irányulhat, és a gyermek fejlődésének belső 
törvényeit követheti. Ez a folyamat természetszerűen kell, hogy kiemelje 
a tömegből az eddig tanulatlan, de tehetséges egyéneket. Ez á folyamat 
tudatosan indítja meg egy új értelmiségi osztály keletkezését, sőt mindenkit 
megfelelő helyre állítván, biztos ütemben teszi jóvá a régi világ mulasztását : 
a tömegek tanulatlanságát. A Kitűnőek Iskolája, vagyis : az előre meghirdetett 
elitképzés nem felel meg ennek a természetes menetnek.

Várkonyi Hildebrand : A kiválasztás és értelmességvizsgálat újabb kérdései 
című tanulmányában — Szeged, 1936 — meggyőz bennünket arról, hogy 
a mesterséges elitképzés „kettős arculattal tekint a kívülálló szemlélőkre“ 
és hogy „előbb-utóbb tragikus összeütközésekre és történelmi csődre vezet“ . 
Várkonyi éppen a Wohlfart-féle elitkiválasztó eljárásról mutatja meg, hogy 
tudományos szempontból teljesen fogyatékos... Ez természetes, mert sza
kítva az induktív eljárással, mesterséges módszerrel és mesterséges célkitűzé
sekkel dolgozik.

Nagy László is a kultúra építményének egyik végső célját látta a tehetsé
gek megfelelő érvényesítésében. Tehetségen az összes biológiai és pszichológiai 
erők magasabb fejlettségi fokát s alkotásokra törekvő irányát értette, de két
ségtelenül a társadalmi befolyásokra célzott, mikor ezt állapította meg : 
a tehetség csak addig marad tehetségnek, amíg pszichéjének és biológiai alkatá
nak harmonikus együttműködését belső vagy külső okok miatt el nem veszíti.3

A társadalmi közösség hatására utal Imre Sándor idevágó értekezése is.4
2 Hogy a régi evangélikus iskola nevelési hagyományaira gondoljunk: hol voltunk 

még akkor a Kitűnőék Iskolája ötletétől, mikor a kőszegi Bayer János lelkészprofesszor meg
érezte, hogy a kisdiák Schneller Istvánnal különös gonddal kell foglalkozni?... Honnan 
érezte meg Tatay István szarvasi direktor, a protestáns vallásszabadság és autonómia nagy 
harcosa, hogy neki Zsilinszky Mihályt és Benka Gyulát a nemzeti közösség érdekében kül
földi tanulmányútra kell kü lden i?... Vagy hogy az egyetemi nevelésből vegyünk példákat: 
Bőhin Károlynak elég volt tanítványa egyetlen szemináriumi dolgozatát vagy bírálatát hal
lani, s már tisztában volt vele, milyen irányú munkásságra buzdítsa... Schneller István 
szintén külső és intézményes kényszer nélkül csupán a lelkében élő , »isteni célgondolat“ ösz
tönzésére nemcsak az egyetemen, de azon túl is segítette tanítványait jó szóval, tudományos, 
irányítással, megfelelő könyvekkel.

8 A tehetség kifejlődésének főtényezői. Tehetségproblémák (A Magyar Gyermektanulm. 
Társ. szemináriumi előadásai, 1930) 80. 1.

4 A tehetség sorsa és a társadalom. Előbb id. m. 167. 1.
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Kiismeri, hogy különleges feladatokra sajátos képességű embereket kell 
előkészíteni, de a vezetők külön nevelését nem tartja szerencsés gondolatnak :

„Mind az egyesek, mind a nemzet szükségleteire gondolva csak azt kell 
biztosítani, hogy minden ember teljesen kifejlődhessék, tehát az is, akiben 
megvan a vezetésre való képesség. A közösség szervezete pedig legyen olyan, 
hogy mindenki eljuthasson arra a helyre, ahol erejét legjobban tudja érvénye
síteni. Külön vezetőkké való nevelés majdnem ugyanaz, ami a lángésztenyész- 
tés. Épp olyan veszedelmes az egyénre nézve is, mint ez, de veszedelmes a 
közösségre nézve is. Gondoljuk csak e l : mi a sorsa annak, akibe belenevelték, 
hogy neki vezetőnek kell lennie, és valami ok miatt nem lehet azzá. S micsoda 
csapás a közösségre, ha a vezetésre készült ember ereje elkallódik. . ., hát még 
az mily csapás, ha későn derül ki, hogy a vezetőnek nevelt ember nem arra valóé'

Mindenki eljuthasson arra a helyre, ahol erejét érvényesítheti — ez a köve
telmény világosan utal a kérdésnek a tanügyi szemponton túlmenő fontos
ságára.

A Kitűnőek Iskolája a mindenkori kormányzat kultúrpolitikájának lehet 
fontos kérdése, a kitűnő iskola ellenben örök és lényeges kérdése a nemzeti 
műveltségnek, a nemzet szellemi színvonalának és anyagi jólétének. S ebből 
következik, hogy sok belső és külső feltétele van, de mindenesetre elsősorban 
olyan közvélemény megteremtését feltételezi, mely a munkát kellően értékeli, 
mely elhárítja a protekcionizmust, mely Isten minden teremtésében, sajátos 
értéket lát, s olyan intézmények teremtésére törekszik, melyek előhívják 
és fejlesztik és pedig a társadalmi közösség érdekében — az egyéni képes
ségeket. Az ilyen közvéleménynek helyes és igazságos gyakorlatot kell ki
alakítani, az értelmetlen önzés helyett az okos önzést kell uralkodóvá tenni, 
hiszen a közösségnek és egyénnek egyformán eminens érdeke, hogy mindenki 
a megfelelő helyre kerüljön. A helyes kiválasztás a legmagasabb emberi és nem
zeti érdeknek felel meg, így az is, hogy csak arravaló, hivatást érző és munká
jukra jól felkészült emberek nevelhessenek és taníthassanak. Természetesen 
az élet gátló nehézségeitől meg kell szabadítani őket, de ha a mi szemünkben 
ez elsősorban nyilvánvaló, hozzá kell tennünk, hogy ehhez a bírónak, orvos
nak, minden szellemi és fizikai munkásnak egyformán joga van, mert minden 
munkát csak akkor lehet elvégezni, ha nyomasztó akadályok nélkül jó kedv
vel végezzük. S az érdeknek ebben a vonalában az egyén és társadalom érdeke 
összetalálkozik.

Régi közmondás szerint: nem az iskolának, de az életnek tanulunk. Ma 
az iskolának éppen az élő élettől kellene megtanulni, hogy minden munkát 
csak az arravaló emberek tudnak jól elvégezni, de ezt csak az olyan iskola 
tudja megtanulni, melyet az önmagára ébredt, tisztábban látó társadalom 
teremt meg a saját érdekében vagyis a közösség hasznára.

A Kitűnőek Iskolájának a mi fülünkben éppen oly rossz csengése van, 
mint a Javító intézetnek. Aki ide belép, az már csak a név miatt is kisebb
rendűnek érzi magát, aki oda lép be, az fennhéjázónak érezheti magát. Az iga
zán kitűnő tehetség pedig ne adjon jogot a büszkeségre vagy fennliéjázásra, 
hanem csak a kötelességre figyelmeztessen, feladataink komoly betöltésére 
s az igazság készséges szolgálatára.

Az egészséges társadalom és a jóiskola édes testvérek. Az iskola neveljen 
az igazság és munka szeretetére, s az élő élet meg fogja találni és érvénye
süléshez segíti az igazán kitűnő egyéneket.

Budapest, Dr. Kemény Gábor.

A jó tankönyv.

Dr. Hamvas Gyula gyönki kartársunknak a „Protestáns Tanügyi Szemle“ 
októberi számában megjelent cikke nagyon fontos és — sajnos — még mindig 
nagyon időszerű kérdéssel foglalkozott. Kétségtelen, hogy középiskoláink 
színvonala, jövője, munkájának sikere és eredménye a jó tanterven, jó taná
ron és a jó tankönyvön fordul meg.

Jó tanterv készítése immár úgyszólván teljes egészében állami feladat,
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a nem állami középiskolák különleges eltéréseit most nem számítva. Ezen 
a téren bizony évtizedeken át — mondjuk meg nyíltan és őszintén — a hatá
rozatlanság, kapkodás és tisztán időleges, sőt nagyon rövidéletű intézkedések, 
tervezgetések korát éltük. Nem szükséges emlékezetünkbe idéznünk, hogy 
e miatt milyen sokat szenvedett a magyar középiskola és művelődés. Az új 
tanterv fokozatos életbeléptetése két év alatt befejeződik, s azt hisszük, hogy 
legalább egy ideig nyugalmi helyzetbe kerülünk, ha valamilyen véletlen ismét 
ki nem zökkent bennünket a megkezdett útról. Valóban nem volna kívánatos!

A jó tanár talán még a jó tantervnél is fontosabb. Ez is köztudomású. 
A legjobb tanterv is összedől, ha nincs, aki lelket öntsön belé, s a jó tanár 
még a kevésbbé jó tanterv alapján is nagyon értékes munkát végezhet. A tanár
képzés javult. Igaz, nem olyan sokat, mint kellene. A mi időnkben az egyete
men alig hallottunk nyolc félév alatt is szaktárgyainkból valamit, aminek 
a középiskolában, a gyakorlatban hasznát láthattuk. Ma már kedvezőbb a 
helyzet, bár még sok fejlesztésre, bővítésre és elmélyítésre szorul. A mi szem
pontunkból nagyon ajánlatos volna, hogy az egyetemi városokban az állami 
tanárképzőintézétek mellett református tanárképzőket is szervezzünk (termé
szetesen ahol bölcsészeti fakultás van). Ezekben nem is annyira a tisztán szak
képzés volna a lényeges, hanem a ránevelés arra, hogy a református közép
iskolákban a tanár, bármilyen szakos legyen is, miként kapcsolódhatik bele 
a vallásos nevelés szolgálatába, milyen legyen és miként elérhető az úgyneve
zett református szellem, amelyről mostanában olyan sokat hallunk, s amelynek 
gyengüléséről és elszíntelenedéséről annyit olvashatunk.

A jó tanár sem tőlünk függ tehát, hanem főként belső és külső adottsá
goktól.

A jó tankönyv azonban már egyedül tőlünk függ. Teljesen igaza van a cikk
írónak, hogy a tankönyvírás művészet. Azt is hozzátehetjük, hogy művész 
nagyon kevés akad közöttünk. De ha ez a feltétel hiányzik is, mégis sokat 
lehetne tenni a jó tankönyv érdekében. S itt néhány szót kell szólnom a kon- 
venti középiskolai tankönyvbizottságról, annak munkájáról, amelyet olyan 
sokszor többnyire alaptalanul bírálnak. A bizottság tőle telhetőleg szigorú és 
meggondolt eljárásra törekszik. Egyébként sem feladata, hogy tankönyvekről 
gondoskodjék, csak a hozzá terjesztett tankönyvek megbírálásával és engedé
lyezésével foglalkozik. Az eljárás ismerős. Bizonyságot tehetek arról, mint 
a bizottság egyik szerény tagja, hogy a tankönyvbizottság elnöke és előadója 
milyen komolyan átérzik a lelkiismereti felelősséget, s milyen sok töprengést 
és aggodalmat okoz a bizottság egészének, ha kénytelen-kelletlen, a pillanatnyi 
szükségszerűség kényszere alatt nem megfelelő tankönyvek nyomatására is 
engedélyt kell adnia, mert nincs más választása és lehetősége.

Minynyájan tudjuk, hogy újabban az ORTE gondoskodik új tankönyvek
ről, kiváló és bevált tankönyvíróknak megbízást ad, s az így megírt kéziköny
vek kerülnek a bizottság elé. Nem volnánk igazságosak és tárgyilagosak, ha 
nem ismernők el, hogy ezek között a tankönyvek között néhány kitűnően 
sikerült került fogalomba. Ezekben már megnyilatkozik az az elv, amelyet 
dr. Hamvas Gyula hangoztat, hogy a tankönyveknek élményszerűeknek kell 
lenniök, alkalmazkodniok kell az ifjúság szellemi színvonalához és lelkűidé
hez stb. Bizony felette fontos, hogy a tanuló a tankönyvét élvezettel, érdeklő
déssel, örömmel forgassa, ne csak kötelességszerű rosszat lásson benne, amiből 
tanulni kell, hanem ébressze fel benne az önkéntelen kíváncsiságot, az el
mélyedő érdeklődést, és szerettesse meg vele a tárgyat. Kár, hogy ilyen tan
könyv még nagyon kevés van, a legtöbb puszta adathalmaz, élet és lélek 
nélkül! Inkább megunatja a tárgyat a helyett, hogy megkedveltetné!

Egységes tankönyvet! A székesfehérvári tankerület egyik igazgatói érte
kezletén az egységes tankönyv bevezetése érdekében és mellett szólaltam fel. 
Ma sincs okom, hogy ettől az álláspontomtól eltérjek. Szükséges és ajánlatos 
volna, hogy az állami, református és katolikus középiskolák a maguk körében 
egységes tankönyveket használjanak. Szinte hallom az ellenvetéseket : hol 
marad akkor a válogatás joga és lehetősége? Lélekölő volna, ha minden refor
mátus középiskola egyforma tankönyvet használna, ne uniformizáljuk, ne



Megjegyzések. 335

■
m

sSE

■
«
m

\
t
m

m

kössük meg a tanár egyéniségét, ne kényszerítsünk minden iskolára egy kézi
könyvet és így tovább... Igaz, hogy az ellenvetések között lehet jogos és 
indokolt is, de gondoljunk arra, hogy a tanár egyénisége, lelkülete, a tanári 
pszüché az egységes tankönyv mellett is megnyilatkozhatik, kibontakozhalik, 
érvényesülhet, sőt talán így igazán! S gondoljuk meg, milyen könnyítés volna 
szülőnek és tanulónak egyaránt, sőt a tanárnak is, ha a tanulónak iskolát kell 
változtatnia, s ott is egyazon könyvekkel találkozik. Hiszen az állam is fog
lalkozott ezzel a gondolattal, egyáltalában nem újság, s úgy hiszem, a meg
oldásnak aligha állott más útjába, mint a nagy tankönyvkiadó-vállalatok önös 
érdekel... Ezért maradt csak terv és elgondolás, semmi másérti

Lényegében csak egyedül az volna fontos, hogy az egységes tankönyv 
valóban jó, a legjobb tankönyv legyen, amelyet magyar tanárok teremthetnek. 
Végre is a tankönyv elsősorban a tanuló érdekeit szolgálja, részére könnyítés 
és segítség, s nem a kiadók labdajátékai. . . Ha a tanterv azonos, miért ne 
lehetne a tankönyv is az, legalább is a már említetten hármas tagozódás 
szerint?!

S ha elfogadjuk az egységes tankönyv gondolatát és jogosultságát, amit 
nem olyan nehéz elfogadnunk, még ha nem is rajongunk érte, sokkal nehezebb 
és fontosabb lesz minden tekintetben jó tankönyvekről gondoskodnunk!

Üjabban mindinkább meghonosodó gyakorlat, hogy egyesületünk bevált 
tankönyvíróknak megbízást ad egy-egy kézikönyv megírására. Helyes, 
a jelen körülmények között én' is elfogadom. Erkölcsi testületünk vezetősége 
mindenesetre a leghivatottabb annak megítélésére, kik írjanak tankönyveket, 
kiktől várhatunk jó munkát. Ma aligha találnánk ennél rövidebb, megfelelőbb 
utat. Mégis az egységes tankönyveknek pályázat útján kell megszületniük. 
A szabad versenynek teljes egészében lehetőséget kell adnunk. A pályázat
ban hadd vehessen részt mindegyik szaktanár, aki jó tankönyv írására ön
bizalmat, tehetséget érez magában! A pályázat természetesen nyilt és orszá
gos jellegű legyen. Kellő időben kell közzétenni, hogy elég időt adjunk a 
könyv megírására.

A beérkezett pályaműveket mindegyik egyházkerületnek két-két elismer
ten legkiválóbb szaktanára megbírálja, akiket - esetleg a tanulmányi felügyelő 
és az igazgató véleményének meghallgatásával -— az egyházkerületi felügyelő 
jelöl ki. A szaktanárok bírálatukban határozottan és minden bizonytalanságot 
kizáróan állapítsák meg, van-e a pályamunkák között olyan, amelyet egységes 
tankönyv gyanánt be lehet vezetni. Ha ilyen értékű és színvonalú tankönyv 
több is akad, meg kell jelölniük a viszonylagos sorrendet is. Ha pedig a pályá
zatok között nincs jó és minden tekintetben megfelelő munka, a pályázatot 
meg kell ismételni. Természetesen fel kell kelteni a szaktanárokban a tan
könyvírásra a vállalkozó kedvet. Ezért a beérkezett munkák közül a bírála
tok alapján legjobbnak ítélt három művet pályadíjjal kell kitüntetni. Még 
akkor is, ha nem volnának egységes tankönyvnek feltétlenül alkalmasak.

A szaktanárok bírálatait a középiskolai tankönyvbizottság előadója 
veti össze, akinek javaslatára a tankönyvbizottság dönt, hogy melyiket 
engedélyezi és vezeti be a konvent útján egységes tankönyv gyanánt. Előző
leg azonban a bizottság minden tagja kézhezkapná az összes pályamunkákat, 
valamint a szaktanárok bírálatait és az előadó javaslatát is, hogy a végső 
döntés alkalmával tisztán lásson, s a maga véleményét is megalkothassa. 
Ez kissé hosszadalmas folyamat, ezért kellene bőven elégséges időt szentelni rá.

A bizottság döntése szerint legjobb és egységes kézikönyvnek alkalmas 
tankönyvet az Egyetemes Konvent két évre engedélyezi és bevezeti. Az első 
év elteltével a tárgyat az illető fokon tanító valamennyi szaktanár jelentést 
tesz : a gyakorlatban miként vált be az új tankönyv? Mit kellene változtatni 
rajta, hogyan lehetne még jobbá és tökéletesebbé tenniá Az így beérkező javas
latokat, észrevételeket előbb a fentebb említett bíráló szaktanárok tanulmá
nyoznák át, s a tankönyvbizottság elé ismét határozott előterjesztést tennének, 
hogy a javaslatokból mit fogadnak el, mit nem. A bizottság azután az előadó 
javaslata alapján felhívja a tankönyv szerzőjét, hogy a szükségesnek vélt 
változtatásokat feltétlenül foganatosítsa, még akkor is, ha azok egyéni véle-
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menyével nem is volnának teljes összhangban. Erre a munkára egy esztendő 
állana rendelkezésre.

Az így átdolgozott munkát már csak a tankönyvbizottság előadója vizs
gálná felül, s a még esetleg szükségesnek látszó pótlásokat elvégeztetve, a 
bizottságnak a végleges engedélyezésre javaslatot tesz.

így két év alatt megszülethetnék a legjobb tankönyv. Ismétlem, hogy 
az út kissé hosszadalmas, de azért járható. A cél érdekében vállalni kell ezt 
az utat, s minden tényezőnek el kell végeznie a reáháramló munkát és meg
bízatást. Ha sokan panaszkodunk a rossz tankönyvek miatt, legyen meg ben
nünk a készség, akarat és áldozatos munka, hogy jobb tankönyvekről gondos
kodjunk. Azt is tudom, hogy a pályadíjak, a bíráló szaktanárok s az előadó 
nehéz munkájának honorálása anyagi áldozatokba is kerülnek. Ügy gondolom, 
hogy ezt az áldozatot a könyvkiadónak kell vállalnia, hiszen az egységes tan
könyvrendszer mellett számítását így is meg fogja találni.

Tudom azt is, hogy nem mondtam semmi újat és meglepőt. Nem is volt 
célom. Csak folytatni akartam azt az elmefuttatást, amely a Szemle hasáb
jain a tankönyvkérdésben megindult, s főleg gyakorlati lehetőséget igyekeztem 
elétárni.

Bizonyára vannak ennél sokkal jobb, célravezetőbb megoldások is, kész
séggel meghajtok előttük, csak azt kérem : tegyünk valamit ebben a kérdés
ben, mert minden törekvés, minden jó szándék meddő marad, ha napirendre 
térünk felette, helyeslő vagy elutasító mozdulattal.

Fogjunk össze. Nem elég a bírálat, nem elég a legyintés, nem elég a hiva
talos tényezők szolgálatának elismerése vagy gáncsolása, cselekedni kell!

Milyen nagy öröm volna nekünk és mindnyájunknak, ha azok közül, 
akik leghangosabban ócsárolják tankönyveinket — valaki valóban jó és embe
rileg tökéletes tankönyvvel lepne meg bennünket!...

Csurgó. Dr. Berte Kálmán.

A jó tankönyvről.

Az elmúlt évtized osztályfoglalkoztató-munkaiskolás lázában a tankönyv 
értéke alábbszállt a didaktikusok szemében. A tankönyv aláértékelése éppen 
akkor jelentkezett, amikor új tantervek fokozatos bevezetése miatt évről-évre 
új tankönyvek jelentek meg. A láz elmúltával és a sok új tankönyv használata 
közben szerzett tapasztalatok birtokában ismét magasabbra emelkedett a 
tankönyv szellem-tőzsdei árfolyama. Alig hihető, hogy azok a sorozatos, értékes 
megállapításokat tartalmazó elmélkedések, amelyek a Protestáns Tanügyi 
Szemle októberi és novemberi számaiban megjelentek, az új tankönyvek feletti 
szaktanári megelégedettségből fakadnának. Némi jogcímet érzek a kérdéshez 
való hozzászóláshoz, mert már a Szemle 1939 márciusi számában hosszabb 
tanulmányban foglalkoztam történelem-tankönyveinkkel, amikor még hasznos 
tanácsokat azóta már két osztály megjelent tankönyveinél lehetett volna 
figyelembe venni. A kérdés természetesen még mindig időszerű, sőt amennyi
ben azóta a tankönyv jelentősége emelkedett, szakkörökben ma szélesebbkörű 
méltánylásra tarthat igényt.

A nélkül, hogy a jó tankönyv fontosságáról elmélkednék, rátérek a jó 
tankönyv ismertető jeleire. Ezeket a következő öt pontban kívánom össze
foglalni :

1. Tartalom. A tananyagban lényeges változások történtek. Régi anyag
részek megfelelő szelektálása, új anyagrészek megfelelő összeállítású és ter
jedelmű beiktatása nagyon fontos. Rövidítéseknél az volt az elv, hogy a 
narratív részek megfelelő elhagyása mellett az egésznek eddigi gerincét benn
hagyták. Ebből lexikonszerű adathalmaz, hatásában pedig unalom származhat. 
Ha rövidült az anyagrész, meg kell alkudni azzal a gondolattal, hogy az 
események vagy leírások mellett az adatok egy része is kidobandó. Az így 
nyert helyek olyan leírások vagy elbeszélések teljes terjedelmének tartandók 
fenn, amelyek az ifjú érzelmeit, képzeletét, érdeklődését, jórairányuló akarati 
ténykedéséit megragadják. Vagyis : kisebb nevelőértékű részek egészen elha-
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■ gyandók, a pedagógiailag értékesek alaposan tárgyalandók. Szellemi tárgyak
nál (történelem, irodalom) a nagy személyiségek és főleg lelkének feltárása, 
jellemzése, valamint regényes epizódok felemlítése elsőrendű eszköz az érdek
lődés felkeltésére és az alaki képzésre. Hosszadalmas és részletes leírások 
helyett az elmélkedésre, okoskodásra késztető részek érdemelnek több teret. 
Ilyenek : koreszmék, irodalmi, társadalmi, politikai, gazdasági eszmeáram
latok, ezek egymásra való hatása. A technikának az ember mindennapi, 
szellemi vagy lelki életére való befolyása. Okok kikutatása, hatások összege
zése, korszakokat jellemző nagy műalkotások alapos ismertetése stb. Mindezek 
elsősorban a történelmi tárgyakra vonatkoznak, ahol idáig az eseményes részek 
uralkodtak, az értelmet inkább terhelték mint fejlesztették, s a szorgalmas 
magolónak a tevékeny elmével szemben előnyt nyújtottak.

2. Előadás. Nem lehet eléggé hangoztatni azt, amit dr. Hamvas Gyula 
kíván „Tankönyvírás és élménypedagógia“ c. cikkében (Pr. T. Sz. 1940 okt.). 
A tankönyvírónak művésznek kell lenni. Magához kell vonzani a növendéket, 
fel kell kelteni érdeklődését, meg kell eleveníteni az anyagot, szükség esetén 
fantáziáját is igénybevenni. Lelkesedni kell tárgyáért és érteni ahhoz, hogy 
hasonló lelkesedést váltson ki. Hatni kell. Szükség van sokéves nevelői 
gyakorlatra is ehhez, mert csak így tud eleget tenni dr. Tóth József követel
ményének, hogy alkalmazkodjék a tanuló értelmi színvonalához és érdek
lődési köréhez“ (Pr. T. Sz., 1940 nov. 305. 1.). Nem minden tárgynál van az 
anyag elmélyítése szempontjából ilyen jelentősége a tankönyvnek. A matema
tika az ész tornája, a szellem játékterülete. Hatóereje kevéssé függ a tankönyv
től. A fizika és kémia a jelenségek egyéni észlelésével (megfigyelés, kísérlet) 
s az összefüggések kikutatásával hat. Az idegen nyelveknél is kisebb a tan
könyv megkedveltető szerepe. De azoknál a tárgyaknál, ahol ritkább a sze
mélyes tapasztalat, ahol az elképzeltetésnek jut nagyobb szerep, s ahol ezért 
a tanuló kénytelen erősebben támaszkodni a tankönyvre, ott a tankönyvíró 
lép előtérbe, neki kell a tanulósereget magával ragadni. Mégpedig minden 
tárgynál más és más lélekhatások érhetők el, sőt egy tárgynál is hol az értel
mére, az okoskodására, hol az erkölcsi, hol a vallásos, hol az esztétikai érzékére 
lehet hatni a tanulónak. A tankönyvnek olyannak kell lenni, hogy a tanár 
munkájával együtt elősegítse az örömmel, lelkesedéssel végzendő önkéntes 
munkát a tanuló részéről.

3. Beosztás. Fontos a tankönyv kellő tagoltsága, beosztása. Vannak tan
könyvek, ahol sem alcímek, sem oldaljegyzetek nincsenek. Ezzel szemben van 
olyan tankönyv is, ahol egy kétoldalas leckénél 10—15 vastagbetüs alcím is 
van, és olyan lazán vannak egymáshoz kapcsolva, hogy a tanárnak is gondot 
okozna azok egymásutánjának megjegyzése, ha fel nem találná magát, és 
két-három részenként össze nem vonná őket. Fontos tehát a kellő, de nem 
túlrészletezett tagoltság. Ez a következőképpen történhet : Minden mód
szeres egység külön sorszámmal ellátott címet kap. Ha hosszabb egy 
ilyen rész,' kisebb egységekre bontható egy-egy vastagbetűs, a bekezdés elején 
elhelyezett alcímmel. Ezek mellett kívánatos még oldaljegyzetekben a tár
gyalandó anyag vezérszavainak megjelölése. Az ilyen tankönyv áttekinthető, 
s különösen ismétlésekkor kitűnően használható.

4. Kiállítás. A kiállítás tekintetében újabb tankönyveink szegényesek. 
Rajzok, ábrák, képek csak elvétve találhatók bennük. Fontos, hogy a tanuló 
előtt tanulás közben a szemléltethető anyag legjellegzetesebb típusai, példái 
képen, diagrammon, grafikonon stb. ott legyenek. Ez változatossá, kedve
sebbé, szívesebben olvasottá teszi a könyvet, mélyebben bevésődik, mert a 
képhez, ábrához hozzákapcsolódik agyában az anyag. Azonkívül a művészi 
képek esztétikai érzékét is fejlesztik, dr. Tóth József nagyon helyesen meg
kívánja ,,a modern nyomdatechnika vívmányainak minél sokoldalúbb fel- 
használását“ . Hozzáteszem : A helyes kiállításhoz hozzátartozik a jó papír, 
a tiszta, szép nyomás, kemény fedőlap, lehetőleg színes képpel. Általában a 
tankönyv előállításánál nem lehet egyetlen szempont az olcsóság. Tudom, 
a szülők érdekeit figyelembe kell venni. De úgy gondolom, inkább az iskola- 
fenntartó testület (állam, egyház) járulna hozzá valamivel a kiadó költségei
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hez, hogy a tankönyv ára ne emelkedjék. Ágyúra, fegyverre, nagyon helyesen, 
van pénz. A jó tankönyv szellemi honvédelmünk nélkülözhetetlen fegyvere.

5. Elkészítés. Középiskolai tankönyvet sok gyakorlattal bíró középiskolai 
tanár írjon, akinek kellő szaktudása van, ismeri a különböző korú gyermeket 
és van elég művészi képessége az anyag élményesítésére. Azonkívül szük
séges, hogy az eddiginél több szakember közreműködésével készüljön el. 
Kívánatos tehát, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt, illetőleg minél 
több tapasztalt szakember megkérdezése után készíttessék el. A képzett 
és tapasztalt szaktanárok meghallgatásával elkészült tankönyvek sok 
olyan jótulajdonságot foglalhatnak magukban, amelyek révén a szaktanárok 
széles köre előtt kedvelt lesz. Nem szabad lekicsinyelni azt a szempontot, hogy 
a szaktanár kedveli-e, jónak tartja-e a tankönyvet vagy nem. Ha a tanár nem 
kedveli a tankönyvet, a tanuló sem fogja megszeretni azt. Ha nem szereti, 
nem szívesen olvassa, és a tanár magyarázatára utalva — még ha a tárgyat 
kedveli is —, nem lehet alapos a készültsége. Dr. Écsy Ödön István ötlete, a 
Szemle novemberi számában megjelent ,,A jó középiskolai tankönyv“ c. 
tanulmányában, megszívlelendő. Terve szerint minden tapasztalt szaktanár 
írásbeli részletes véleményét összegyűjtenék a tankönyv anyagát és kidol
gozását illetőleg. Csak az a kérdés, hogy a tankönyvíró a sok egyéni véleményt 
figyelembe venné vagy vehetné-e. Lenne-e annyi eredménye, mint amennyit 
a sok szakember részéről végzett munka megérdemelne. Mindenesetre ilyen 
írások áttanulmányozása nagy haszonnal járhatna egy magát csalhatatlan
nak nem tartó tankönyvíróra nézve.

Régibb tankönyveink közül, amelyek ma már az anyag más beosztása 
miatt nem érvényesek, van nem egy kitűnő. Sokszor talán többet érne 
ilyen régi kifogástalan könyvet az új tanterv és a tudomány haladása 
szerint átdolgozni, mint teljesen új könyvet szerkesztem. Ezeknek kipróbált 
értékeit megtartva, hiányosságait kiküszöbölve, kevesebb munkával esetleg 
jobb eredményt érnénk el. A tankönyvírás kérdésének felszínen tartása mind
addig kívánatos, míg a modern pedagógia színvonalán álló jó tankönyveink 
nincsenek.

Nagykálló. Vitéz Szabó Lajos.

Klasszika-filológiai diapozitiveket!

A gimnáziumi latintanítás számára a tanterv ma egymás mellett hármas 
célt tűz ki. Megváltozott, bővült tehát a tanítás célja, eltűnt a régi grammati- 
záló iskola, s ma már a nyelv inkább csak eszköz értékű a római irodalom, 
élet és szellem, valamint művelődésünk bizonyos (és bőséges!) klasszikus elemei
nek megismertetéséhez és megértetéséhez. Nagyvonalú és szép ez a célkitűzés, 
alkalmas a lelkesítésre és az elcsüggesztésre. Lelkesít és a jól végzett munka 
tudatával szerez szellemi gyönyöröket, ha sikerül a célt elérni, vagy megközelí
teni ; elcsüggeszt, kínos töprengésre, vádoló lelkiismeretvizsgálatra, vagy a cél 
elérhetetlenségének önámító tudatára indít, ha munkánk nem hozza meg 
a várt eredményt.

Az kétségtelen, hogy minden lelkiismeretes szaktanár, akárhogyan is, 
de igyekszik a latin tanítás nehézségeivel megküzdeni, új módszerek kerülnek 
kipróbálásra és alkalmazásra, lázas munkalendülettel új fogásokon, eszközö
kön törik fejüket a tanárok.

Én egy egyszerű, ma már szinte elavult oktatási segédeszköz szerepére 
szeretném itt felhívni élénkebben a figyelmet, nem mintha csodát várnék tőle, 
de nézetem szerint az eredményesebb latin tanításhoz nélkülözhetetlen kellék : 
egy jó klasszika-filológiai diapozitív sorozat! Nem kiáltok ezzel heurékát 
(nem is az én kitalálásom ez), de más se legyintsen még lekicsinylőén, vagy 
gúnyosan, hogy megint valami pedagógiai vakarózás készül itt, nincs ennek 
semmi értelme, rossz az ötlet, rossz lesz a megvalósítás is, eddig is megvoltunk 
nélküle, hagyjuk a divatos, de eredménytelen jelszavakat és módszereket, 
stb. stb.

Bevailhatjuk őszintén, hogy eddig sok pedagógiai reformtól (vagy divat
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tói?) előre borsódzott a hátunk, mert sejtettük, ha mást nem is hoz magával, 
egy sereg új adminisztrációs terhet odazúdít majd a tanár nyakába. Itt azon
ban sem erről, sem valami új dologról nincs szó. Hiszen célja az lenne az egész
nek, mint később megpróbálom kifejteni, hogy az oktatást eredményesebbé 
tegye, de úgy, hogy egyszersmind tanuló és tanár(!) munkája könnyebbé és 
érdekesebbé váljék.

A klasszika-filológiai diapozitivsorozatnak alapja és indítéka természe
tesen a szemléltetés. Hiszen a nyelvi tárgyaknál természetük szerint túl
súlyba jut az intellektualizmus és a verbalizmus, ami egyoldalú, súlyos meg
terhelést jelent az emlékezet és a figyelem számára. Magának a nyelvnek 
tanulásánál általánosságban ez alig is kerülhet elő, s ezen a különféle egyéni, 
vagy technikai módszerek (Berlitz, Linguaphone) csak látszólag segíthetnek 
valamelyest. Mi azonban nem a latin nyelvet önmagáért akarjuk megtaní
tani, hanem az egész latin életet akarjuk a tanulókkal megismertetni és abból 
következtetéseket, tanulságokat levonni jelenünk és jövőnk számára. Nem elég
szünk meg a szövegfordítással, hanem igen fontosnak tartjuk a szövegkijejtést is. 
Ehhez azonban nemcsak grammatikára, hanem a régi Itália politikai szerepé
nek, állami és társadalmi szerveinek, intézményeinek, vallásának, művészetei
nek, földrajzának, a római köz- és magánélet minden megnyilvánulásának 
ismeretére szükség van. Igv kerülhetünk csak igazán közel kultúránk egyik 
alapjához.

így a nyelvi jelenségeken kívül egész sereg reália kerül elő, s ezek tanítá
sához a szemléltetés csakugyan nélkülözhetetlen eszköz. A Részletes Utasítá
sok nyomatékosan fel is hívják erre a figyelmet, mondván: ,,ne elégedjünk meg 
a tankönyv illusztrációival, hanem használjunk minél több szemléltető eszközt: 
térképet, falitáblákat, fényképfelvételeket, modelleket, gipszszobrokat és 
vetítést. Buzdítsuk a tanulókat is ilyen tárgyú anyag gyűjtésére. Kívánatos 
Róma és Pompéji ismertetése is a szemléltetés során“ . Ezeknek a szemlél
tető eszközöknek felhasználása azonban a legtöbb helyen igen vérszegény. 
Mert az itt felsorolt eszközök egy kisebb klasszika-filológiai múzeumot tenné
nek ki, ilyennel pedig csak nagyon kevés iskola rendelkezik (s kérdés, hogy ott is 
megfelelő-e az anyag, s azt kellőképpen felliasználják-e?). Tankönyveink 
illusztráció anyaga, talán gazdasági okokból, igen gyér és nem is mindig gon
dosan, célszerűen összeválogatott és elrendezett. A falitáblák általában kis
méretűek, úgyhogy osztályközösségben való használatra nem alkalmasak, 
éppenúgy, mint a fényképfelvételek, vagy a különféle tudományos művek, 
(lexikonok, művészet- és művelődéstörténetek stb.) illusztrációi sem. A szor
galmas tanár ugyan, érezve a szemléltetés szükségét, ezeket is felhasználta 
—• jobb híján — a nevelőoktatásban. Eljárása rendszerint az volt, hogy meg
adta a szükséges magyarázatot, majd kézről-kézre adták a tanulók a szemlél
tető képet. Ennek azonban két hibája is volt. Egyrészt a tanulók jórésze, 
nemcsak akik éppen „szemléltek“ , de az előttük és utánuk következő padban 
ülők sem figyeltek a közben tovább folyó tanításra, másrészt, ami sokkal 
jelentősebb, így lehetetlenné vált a közös szemlélet és az ehhez kapcsolódó, 
az egész osztályt foglalkoztató magyarázat és közvetlen „kiértékelés“ .

Modellek, gipszszobrok, minthogy egyedüli három dimenziós ábrázolási 
lehetőségek, valóban a leghasználhatóbb eszközei lennének a szemléltető 
munkának, de hány iskola rendelkezik ilyenekkel és hánynak áll módjában 
ilyeneket beszerezni? Marad tehát a vetítés ! S ma technikai és pedagógiai 
szempontból is ez a legkorszerűbb és legfejlettebb szemléltetési mód. Itt az 
osztály egyszerre látja és hallja ugyanazt, egyszerre vonhatja el tapasztalati 
megállapításait és lehet aktív részese a szemléleti anyaghoz kapcsolódó meg
beszéléseknek.

A legtöbb reália tanításánál elsősorban a pergőfilm kerül alkalmazásra, 
mint újabb és kifejezőbb szemléltetési forma. Tanításbeli értékéről, használ
hatóságáról (vagy használhatatlanságáról) tárgyanként és filmenként más
más a nézet. Ez most nem tartozik ide. De szükségét és jelentőségét különö
sen a természet-ismereti tárgyaknál senki sem vonhatja kétségbe.
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Pergőfilmet a klasszika-filológiai tanulmányoknál azonban ina nem hasz
nálhatunk. El lehetne képzelni ugyan, hogy korhű jelmezekkel és kellékekkel 
oktatófilm készül —• mondjuk — egy római diadalmenetről, népgyűlésről, 
színházi, circusi, vagy amphitheátrumi előadásról stb., de erre elsősorban 
anyagi okok miatt belátható időn belül aligha kerülhet sor, s kérdés, hogy 
a befektetett tőke — nem csupán az anyagiakat értem meghozná-e kellő
képpen kamatait. Meg kell említeni itt, hogy több ókori tárgyú szórakoztató 
film — ezek természetesen az iskolákban nem állnak rendelkezésre — hatal
mas technikai apparátussal többé-kevésbbé sikerült korábrázolással készült 
(persze sokszor bosszantó anakronizmusokkal vegyest!) ; és némelyikben igen 
hasznos szemléleti anyag szerzett tanulságot és élvezetet az érdeklődőknek. 
Ez azonban nem rendszeres ismeretközlés.

— De hiszen vannak klasszika-filológiai tárgyú oktatófilmjeink! —-mond
hatná valaki. Igaz, van egypár, de valljuk meg, legnagyobbrészt csak arra 
használhatók, hogy egy órát eltöltsiink filmezéssel, „szórakoztatva-tanulás- 
sal“ , minden komolyabb eredmény nélkül. Az Oktatófilm Kirendeltség ide
vonatkozó filmanyaga nem alkalmas a latin reáliák szemléltető bemutatására. 
„Róma az örök város ; Róma és a Forum Romanum; A Vezúv és Pompeji; 
Aquincum ; Róma vetus I—II. ; Pozzuole és a Solfatara vulkán ; Paestum 
és Capri; Szicilia II. ; Karthago“ — azok a filmek, melyekről feltételezhető, 
hogy a latintanítást akarták volna szolgálni. Vagyis csaknem kizárólag 
romok és romok! Szeretnék felkiáltani, ha ezekre a filmekre és diákkorom 
néhány múzeumi látogatására gondolok : minél kevesebb romot! Nagyon kevés 
embernek van ugyanis igazán mély archaikus érzéke és érdeklődése, még 
kevesebbnek romokból ép alkotásokat teremteni tudó, színező képzelete, 
hogy ezeket élvezni bírja. A legtöbb embert és a tanulóifjúságot csaknem egé
szében untatja, kifárasztja a romhalmaz. Nem jelenti ez azt, hogy a múlt 
nagy építészeti, szobrászati, festészeti, vagy kézműipari alkotásainak marad
ványaiból ne adjunk ízelítőt, de ne csak ezt és ne vég nélkül! Tapasztalat bizo
nyítja, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés a porladó, megrongált, időtől 
mart maradványok iránt is, ha —• különösen a szegényesebb képzelőerejűek 
számára — elkészítik a maradvány mellé hozzáértő szakemberek tudományos 
módszerekkel a lehetőségig valósághű rekonstrukciót.

Mai klasszika-filológiai tárgyú oktatófilmjeink azonban vezérgondolat 
nélkül, szinte ötletszerűen halmoznak fel mindenféle, tanárnak is ismeretlen, 
sőt sokszor érdektelen maradványt, és ezt gyenge, vézna kísérő magyaráza
tokkal látják el. Pedig valóban úgy áll a helyzet, hogy ezek a képek a tanár 
számára is újak (különösen az utóbbi években végzett Mussolini-ásatások 
eredményei), a valóságban nem láthatta őket soha, nemcsak a háborús helyzet 
miatt, hanem —- valljuk be — elsősorban pénzügyi okokból. Való igaz, hogy 
minden klasszikus-filológusnak kellene legalább egy alapos tanulmányutat 
tennie az ókori Róma és az itáliai latin műveltség még ma is monumentális 
emlékeinek megismerése végett, de mi is feltehetjük a gunyoros kérdést : 
miből? Különben nem is csak az építészeti maradványok megismertetése 
a cél, ez csak egyik részlete az anyagnak. Ennek kiaknázására pedig jóformán 
csak Plinius olvasásakor nyílik alkalom. Márpedig az auktorok olvasása és 
a szövegkifejtés majdnem minden órán rászorul a szemléltetésre.

Megfelelő eszközök híján azonban egész sereg régiségtani ismeret maradt 
eddig csupán csak szó, nem fűződött hozzá határozott, tárgyi képezt. Hall 
a diák művelődéstörténetileg is fontos dolgokról művészeti és közgazdasági 
eszközökről, vallásrégiségekről, a magánélet sok-sok megnyilvánulásáról, 
de ezek jórészét soha nem áll módjában szemlélni, mert könyveiben nem is 
találhatja meg. Pl. Aeneis VI. énekét olvastatom. Mennyi mitológiai vonat
kozás kíván itt részletes magyarázatot akárcsak egy-egy feladatrészben is. 
Mennyi név és fogalom, olyanok is, melyek az általános műveltség elemei 
közé tartoznak, Gorgones, Harpvae, Chimaera, Cerberus stb., s milyen hasz
nos lenne ezeknek ókori képzőművészeti ábrázolásait, elképzeléseit a tanulók 
elé tárni. Vagy Livius olvasásakor a hadirégiségek tömegét kellene a tanulók 
ismeretkörébe beágyazni. Milyen egyszerű volna, ha kivetíthetnék eléjük
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egy felszerelt római katonát és közös szemlélet alapján véshetnék be emléke
zetükbe az ismereteket.

Miképpen lehetne ezt elérni? Egy részletes, jól összeállított, szakszerűen el
készített klasszika-filológiai diapozitivsorozaltal ! Hogyan képzelem én ennek 
elkészítését, összeállítását és tanításbelí alkalmazását?

A latintanításhoz szükséges ú. n. régiségtani ismereteket fel kellene dol
gozni diapozitivképek alakjában. Ezek tárgycsoportonként a régiségtan 
könyvek szokásos csoportosítását követhetnék (állami, hadügyi, magán- 
és vallási régiségek) és ehhez járulna még ú j tárgycsoportként egy-egy kép
sorozat a legkiválóbb és legjellemzőbb itáliai és a hazai klasszikus műemlékek
ből. Kevés gimnázium van ugyanis olyan kedvező helyzetben, hogy a hazai 
leleteket közvetlenül szemléltethesse, és ezzel hazánk és művelődésünk törté
nelmi múltjával kapcsolatot érzékeltethessen.

A technikai kidolgozás a szakipar dolga lenne, de természetesen meg
felelő tárgyi szakirányítás mellett. Az anyag feldolgozása, történhetnék eredeti 
maradványok, modellek, rajzok, vagy illusztrációk alapján. A sorozat elkészí
tése látszólag rengeteg lemezt igényelne, de csak látszólag, mert egy-egy 
tömör elrendezésű felvétel egész sereg ismeretanyagot tenne egyszerre szemlél- 
hetővé. Pl. a katonák teljes felszerelését, védő és támadó fegyverzetét egy 
képen lehetne ábrázolni egy felszerelt katonával. Egy áldozati szertartással 
a vallásrégiségek sok-sok jelenségét egyszerre be lehetne mutatni stb.

A képanyag kiszemelése tehát igen gondos, elmélyedő és szakszerű munkát 
követelne. Tulajdonképpen ezen, ha szabad ezt a szót használnom, a scenáriu- 
mon áll vagy bukik az egész ügy, hiszen a technikai kivitelezés ma már szinte 
tökéletesen megoldható. A képanyag elsősorban az auktorok megértéséhez 
készülne. Szorosan csatlakoznék tehát a tanítási anyaghoz, annak szerves 
része lenne, kiegészítené, sőt pótolná a régiségtan könyveket. A képegysége
ket csoport és egyéni számmal (római és közönséges) lehetne ellátni és így új, 
vagy újabb kiadású tankönyveink a latin szöveghez kapcsolódó jegyzetben, 
megfelelő helyen, már akár az odavonatkozó diapozitivképre utalhatnának, 
mint szemléltető anyagra. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezáltal tan
könyveink valóban olcsóbbakká válhatnának, értékveszteség nélkül, hiszen 
feleslegesek lennének bizonyos illusztrációk, és ezzel egy csomó klisé és papír- 
költség maradna el.

Nézetem szerint azért lenne szükség lemezes megoldásra, mert így egy
részt az utólagos kiegészítés lehetséges volna, másrészt a szaktanár azt az 
anyagrészt használhatná fel, amelyikre szüksége van, a nélkül, hogy egyéb, 
felesleges, vagy éppen zavaró részletet is be kellene mutatnia, ami pergőfilm
nél, vagy filmdiapozitivnál elkerülhetetlen. De ha ez a mód akár technikailag, 
akár anyagilag nagyobb nehézségeket okozna, akkor okvetlenül a filmdiápozi- 
tiv mellett török lándzsát. Ebben az esetben egy-egy szűkebb tárgycsoportról 
kellene rövid filmet készíteni. Itt ugyanis éppen az a lényeg, hogy egy-egy 
kép, mint szemléleti anyag, hosszasabban ott álljon az osztály szeme előtt, 
annak minden részlete „kiértékelhető“ legyen, s ezáltal maradandó benyomá
sokat keltsen. Egyébként jegyezzük itt meg, hogy mai formájukban a mozgó 
oktatófilmek is valójában legnagyobbrészt állóképsorozatok, hiszen külön 
képek vannak egymásután fényképezve, és „élővé“ , „maradandóvá“ teszi 
őket (gyakran csak a szemléleti anyag előtt átvonuló libasereg, vagy tarka 
kuLyal) éppen hátrányt jelent, mert elvonja a tanuló figyelmét a lényegesről.

A diapozitivanyag tehát összegyűjtve felölelné az egész ismeretanyagot. 
A sorozatot azuLán minden gimnázium beszerezné, klasszika-filológiai gyűjte
ményében elhelyezné, és a latin tanítás kapcsán hatékonyan felhasználtatná. 
Nagyon megkönnyítené a munkát egy a tanár számára készült, jól szerkesz
tett, akár részletesen, szinte segédkönyv formájában, akár csak vázlatosan, 
vezérszavakban kidolgozott magyarázó könyv.

A klasszika-filológiai diapozitivsorozat tehát a latintanítás fontos segéd
eszközévé fejlődhetnék, és véleményem szerint kis áldozattal könnyen meg
valósítható lenne. Vetítőgépekkel ma már, azt hiszem minden iskola rendel
kezik. A vetítés, mint technikai művelet, nem okoz nehézséget. (Magukra
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a vetítőgépekre és vetítőeljárásokra igen hasznos útmutatást nyújt egyébként 
dr. Törős László „Álló- és mozgóképek szerepe a tanításban“ c., az ORTE 
1933—34. évi Évkönyvében megjelent technikai jellegű cikke.) A diapozitiv- 
sorozat elkészítése illetékes tanügyi szerv feladata lesz, amely azután gondos
kodnék, hogy az intézetek jutányos, önköltségi áron juthassanak az anyaghoz.

Tanár és tanítvány nagy erőmegtakarításával színes, érdekes és korszerű 
fegyverrel gazdagodhatnék így a latin (és mutatis mutandis a görög) tanítás 
fegyvertára. S talán egy lépéssel közelebb juthatnánk a célkitűzésekhez, ismét 
kihúzhatnánk egy érvet azok alól, kik sokszor méltatlanul vádolják eredmény
telenséggel a latin oktatást.

Csurgó. Dr. Tóth József.

Néhány szó a túlterhelésről.

Nagy Miklós igazgató úr tanügyi cikkeit mindig nagy érdeklődéssel 
olvastam és őszintén mondhatom sokat tanultam belőlük. A hajdúnánási 
tanárgyűlésen elmondott beszédének végighallgatása pedig valóságos élmény 
volt számomra. Szemlénk novemberi számában megjelent cikke — melyben 
a szeghalmi gimnázium javaslatait terjeszti elő a túlterhelés kérdésében —- 
szintén nagyon figyelemreméltó és nagyrésze valóban alkalmas, nemcsak 
arra, hogy gondolatokat ébresszen, hanem arra is, hogy egyöntetű állás
foglalást alakítson ki.

A B) 6. alattiakhoz azonban szeretnék néhány megjegyzést fűzni.
Nem tagadható, hogy „a diákok érdeklődése (a latin iránt) egészen 

hiányzik (bár kivételek mindenütt vannak), már pedig érdeklődés nélkül 
nem lehet eredményt elérni. Sok diák egyenesen a latinon keresztül idegene- 
dik el az iskolától és a tanártól“ . Csakugyan bajos is érdeklődést várni a latin 
iránt a mai világban, amikor az ifjúságnak a technikai kérdések iránti érdek
lődése szinte betegesen túltengő. A technika azonban nemcsak a latint szorítja 
háttérbe, hanem szinte minden humanisztikus irányú érdeklődést. Az egyik 
magyar szakos kollégám éppen nemrég tapasztalta, hogy Vörösmarty örök
szép költeményének, a ,,Szép Ilonká“-nak tárgyalásakor is több diák az órán 
technikai dolgokkal foglalkozott. Pedig ez a költemény már csak alkalmas arra, 
hogy érdeklődést keltsen, és a tanulók képzeletére előnyös hatást gyakoroljon.

Ma azonban — sajnos — furcsa világban élünk. Az érdeklődés felkeltése 
nagyrészben függ a tanártól. Az egyik tanár egyénisége még a matematika 
legelvontabb részeit is meg tudja kedveltetni, a másiknak talán túlzordon, 
rideg egyénisége még az irodalmat, történelmet, esetleg a hittant sem. A latin 
nyelvi órákon is lehet a tanulókat úgy foglalkoztatni, hogy nem izzasztjuk 
őket állandóan Livius és Tacitus nehéz mondataival, hanem változatossá 
tesszük az órát a görög-római világ szépségeivel, érdekes, esetleg mulatságos 
témák latinul való megbeszélésével stb. Azután nem mi, latin tanárok, tehe
tünk arról, hogy Julius Caesart és Sallustiust, a két legvilágosabb stilistát, a 
középiskolából száműzték, pedig éppen e két író által lehet legkönnyebben 
megtanulni latinul, és ezeknek az olvasása nem idegenítené el annyira a diákot 
a latin nyelv tanulásától. Egyébként hosszú tapasztalatom, hospitálásaim, 
régebbi éveimben adott magánóráim stb. alapján bátran állítom, hogy pl. 
a német nyelvben vagy a mennyiségtanban semmivel sem jobb az eredmény. 
Nem is egy, de több diáktól hallottam már, hogy ha a mennyiségtani írásbeli 
érettségit visszaállítanák, az katasztrofális lenne, míg a latin írásbeli elvisel
hetőbb. Bizonyára nem fogadjuk el mérvadónak a kiskorú diákok felfogását, 
de valószínű, hogy a mennyiségtan iránti „érdeklődés“ semmivel se nagyobb.

Igazi tudományos oktatás latin nyelv nélkül nincs, illetőleg nagyon 
hiányos. Ezért nem lehet elfogadni azt a javaslatot, hogy a felső osztályokban 
választani lehessen latin és egy másik élő nyelv között. Á középiskolai tanítás
ban nem helyezkedhetünk utilitariszlikus álláspontra. Az élő nyelvek tanítá
sában még inkább elfogadható az a felfogás, hogy az éleibe kikerült gyermek 
melyiknek veszi inkább hasznát : tehát, ha túlterhelés van, tanítsuk inkább 
az egyiket, hagyjuk el a másikat, és azt tanulja meg magánúton.
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A latin nyelv nem ilyen helyettesíthető valami, hanem alapja szinte 
minden nagyobb nyelvnek” és így a tudományos gondolkodásnak. Minthogy 
a gondolkodást erősen fejleszti, ezáltal meg is könnyíti a többi tárgy tanu
lását, nemhogy olyan végzetes tétel lenne a túlterhelés kérdésében.

Ami a túlterhelést illeti, ,,az egyes tárgyak anyagának nagymértékű 
megduzzadása“ való igaz. Az idők folyamán még jobban is fog duzzadni. 
Azonban minden tantárgyban egyaránt van kiselejteznivaló, és így nem olyan 
tantárgy feláldozásával (a C 2. pontban írt javaslat szerint a latin nyelv 
feláldozásáról van szó) kell „könnyíteni“ , amely külföldön is az oktatás 
egyik tárgya, nálunk pedig az idők folyamán szinte második anyanyelvűnkké 
lett.

Miskolc. * Bán Kamill
Német nyelvtanítás.

Ismétlések, összefoglalások.
Bármilyen módszertani kérdéssel is foglalkozzunk, úgy vélem, sohsem 

szabad elfelejtenünk, hogy elsősorban nyelvet tanítunk. Tehát a nyelvi 
szempontok irányadók módszertani kérdésben. Mivel a nyelvtanításnak első 
periódusában, az alsó osztályokban legfőbb célunk a nyelvérzékfejlesztés, 
ezért nagyon fontos, hogy az'anyagot alaposan bevéssük, tehát az ismétlés
nek ki kell terjednie különösen a szókincsre és a nyelvtani formák alapos be
gyakorlására. Erre van szükségünk és ennek az eredményessége sokkal érté
kesebb, mint ha mindenféle erőltetett szempontot találunk ki (földrajzi, 
természetrajzi).

Azt se felejtsük el, hogy ítéletet kell mondanunk tanítványaink kötelesség- 
teljesítéséről. Meg kell tudnunk azt is, vájjon egyes növendékeink pótollák-e 
azokat a hiányokat, amelyek a különféle mulasztások miatt álltak elő. Egyik 
legfontosabb kötelességünk ez, és ha nem tesszük meg, a későbbi években 
semmiféle módszerrel nem tudjuk már helyre hozni az elmaradt tanulók 
kínlódását. Ezt a kötelességünket pedig leginkább az ismétléseknél tudjuk 
teljesíteni.

EzérL a legjobbnak vélem, ha az ismétléseknél is betartjuk tanóránk 
egyikének módszertani felépítését. Vagyis, ha egy tanítási egység anyagát 
például három óra alatt akarjuk átismételni, osszuk be az anyagot 12 részre. 
Az első órán kérdezzük a szavakat az 1. részből, a viszonyított szóformákat 
(a szavak a magyar mondatokban) a 2. rész anyagából, hallás után fordítsuk 
le a 3. és könyvből a 4. részt, végül beszéljünk meg összefoglalóan az ismételt 
anyagból egy témát. Ezek a részek azonban önmagukban is alkossanak 
összefoglaló egységet. A szavak (szótári forma) vonatkozzanak például a test
részekre, a viszonyított szóformák a tanterem tárgyaira és egyszersmind 
pl. a „Wie ist?“ nyelvi célra ; hallás után fordítsunk le a tanulók tulajdonsá
gaival foglalkozó olvasmányt, a könyvből pedig pl. a testrészek működését 
tárgyaló szöveget; végül beszélgetési témánk lehet: Die Klasse.

Ugyanezt a beosztást megtarthatjuk a félévi és évvégi ismétléseknél is, 
csak most pl. abból az olvasmányból, amelyet az évközi ismétlésnél hallás 
után fordítottunk, kérdezzük a szavakat stb., és mind az évközi, mind pedig 
a félévi és évvégi ismétléseknél nyújtsunk nyelvtani összefoglalást.

Mindig nehézkes kérdés volt a régi évvégi vizsgák helyeit tartott össze
foglalások. A legkülönbözőbb eljárásokat figyelhettem meg, és bizony nem 
egyszer egyáltalában nem sikerültek. A tanár, ha nem készítette elő az osztályt, 
kínlódott a kérdések számtalan feltevésével, a növendékek zöme pedig nagyon 
keservesen tudott rájuk megfelelni, és leginkább csak adatokat sorolt fel, 
szavakat mondott. Végül is, alig derült ki az egészből, hogy mivel foglalkoztak 
a tanév folyamán. A tanár tanított, magyarázott és a tanulók tájékozatlan
sága miatt nem egyszer haragosan csodálkozott. Az összefoglalás unalomba, 
kedvetlenségbe, apró részletekbe fulladt, vagy teljesen egyoldalú volt : pl. 
„Hermann und Dorothea“ elolvasott részeinek fordításából állt.

Ügy vélem : ezeknek az összefoglalásoknak főcélja csak az lehet, hogy át
3*
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tekintő képet nyújtsunk arról, amivel az egész tanévben foglalkoztunk, 
az órának pedig elevennek, változatosnak, mozgalmasnak kell lennie.

Gyakorlati szempontból a legértékesebb lesz, ha egy átélt példával vilá
gítom meg állításaimat. A i'iúgimn. III. osztályának összefoglalását kívánom 
elemezni. Megvizsgálom tehát, hogy mivel foglalkoztunk és mi történt az 
órákon.

1. Tanultunk szavakat, a szavak viszonyított formáit, elemeztünk monda
tokat, fordítottunk szövegeket hallás után, a könyvből, tanultunk könyv- 
nélkül 2 költeményt, el is tudjuk őket énekelni, végül témákat is foglaltunk 
össze beszédgyakorlatokkal.

2. Milyen tárgykörből vettük az anyagot? A tanulók iskolai és otthoni 
életéből.

3. Hogyan folyt le egy óra? A tanulók kérdezték a szavakat és viszonyí
tott formájukat, közösen elemeztünk egy német mondatot, míg ezt a monda
tot az egyik tanuló felírta a táblára, elénekeltük az egyik költeményt ; a hallás 
után való fordításnál az egyik tanuló olvasta a szöveget, végül a tanár kér
dései alapján megbeszéltünk egy témát, de akadtak már növendékek is, akik 
ügyesen kérdeztek, persze kötött sorrendhez tartották magukat.

Ezek alapján összefoglalásunk vázlata a következő lehet:
1. a) Az egyik tanuló szavakat kérdez abból a részből, amely a későbbiek

ben nem szerepei; az osztályban végzett cselekvéseit pedig elmondja praesens- 
ben (3 perc).

b) Egy másik tanuló rajz vagy kép alapján kérdez néhány szól (pl. das 
Haus, die Uhr, die Zeit, — 3 perc).

2. Egy harmadik tanuló a szavak viszonyított alakjait kérdezi, olyan 
mondatokat ragoztál vagy mondattáblázatokat kérdez, amelyek megmutat
ják  az elvégzett nyelvtani anyag lényeges részeit : kérdő, állító, tagadó mon
datcsoportok, amelyekben az' igék praes., peri., futuruma és a főnevek leg
főbb alakjai szerepelnek (6 perc).

3. Választunk egy magyar mondatot, amelyben van állítmány, alany, 
tárgy, határozó és jelző. Most megmutatjuk, hogy tudatos bennünk a nyelv
tani anyag lényeges része. Ezt a mondatot az egyik tanuló felírja a táblára 
és az osztályban végzett cselekvéseit elmondja perfectumban (5 perc).

4. Míg á tanuló felírja a mondatot, az osztály elénekli az egyik költeményt 
<3 perc).

5. Egy tanuló elszavalja a 2. költeményt (3 perc).
6. Ismét egy másik tanuló a hallás után lefordítandó szöveget olvassa 

(5 perc).
7. Könyvből fordítunk egy olvasmányt (5 perc).
8. A tanár választ egy összefoglaló témát, és kérdés-felelettel mutatja be 

(6 perc).
9. Az egyik tanuló intéz kérdéseket társaihoz egy összefoglaló témáról 

(G perc).
10. Egyes tanulók összefüggően mondanak el rövid témákat. (6 perc. 

Összesen 45 perc.)
A felső osztályokból hadd említsem meg, a VIII. osztály számára való 

ilyenfajta összefoglaló vázlatot.
1. Stílusbeli összefoglalás. Ez két részből á l l :
a) Mondatösszetételek, elsősorban a beszélt nyelv stílusában.
b) A szép stílus sajátságai : jelzők, hasonlatok, személyesítések, felkiáltá

sok, állítmányok változatossága. (Szókincs : Goethe munkáiból.)
2. Fordítás németből hallás után : Goethe rövid írói arcképe (életrajzi 

adatok is).
3. Egy műnek esztétikai tárgyalása : személyek, a cselekmény helye és 

ideje; rövid tartalom, jellemek, műfaj, forma, néhány stílussajátság. Pl. 
Goethe : Hermann und Dorothea (több tanuló összefüggő előadása).

4. Párbeszédekkel való összefoglalás :
a) Tanuló kérdezi pl. Schiller rövid életét és írói működését.
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b) Egy másik tanuló rajzolással folytat ilyen párbeszédet, pl. Der 
Glockenguss.

5. Irodalomtörténeti alapgondolaton nyugvó összefoglaló kép. Pl. :
a) Die deutschen Dichter und Ungarn (Grillparzer, Heine, Lenau).
b) A realizmus (impresszionizmus) írói, költői (Keller, Rosegger, Lilien- 

cron).
Ezzel az összefoglalással egyszersmind megadtam a tanulmányok folya

mán alkalmazott vezető módszertani sajátságokat is összefoglalásképpen.
Eger. Lemle Rezső.

' Néhány szó a ta n á ro k  katonai kiképzéséről.

A Protestáns Tanügyi Szemlében többször volt szó a tanárok katonai 
kiképzéséről. Elhangzott äz az elv, hogy középiskolai, vagy főiskolai képzett
ségű tanár katonai szolgálatában csakis tiszt lehessen. Azért legyen szabad 
az iskolafenntartók szíves figyelmét felhívni, hogy' tegye lehetővé, hogy a 
katonai szolgálatra alkalmas ifjabb tanári nemzedék mint kétéves önkéntes 
tegyen eleget katonai kötelezettségének, és akadályozza meg, hogy a nevezet
tek mint legénységi állományhoz tartozó póttartalékosok végezzék katonai 
szolgálatukat. Nem tekintve azt, hogy ez utóbbi a tanári hivatáshoz méltat
lan, és a legénységi állományban való elhelyezkedés sem a nemzetnevelés, 
sem a tanári hivatás szempontjából nem méltó az illetőkhöz, azért arra kér
jük az iskolafenntartó hatóságokat, hogy bár némi áldozathozatallal tegyék 
lehetővé, hogy a katonai szolgálatra behívott ifjabb tanári nemzedék mint 
kétéves önkéntes tehessen eleget katonai kötelességének, és ezzel lehetővé vál
jék, hogy idővel katonai életükben a tiszti rendfokozatot elérhessék. Ezt a 
nemzetnevelés és a tanári hivatás fontos érdeke egyaránt megkívánja.

Győr.
Harcsai Karoly.

H A Z A I  I R O D A L O M
Debrecen és Kollé<|iiima két új könyvben. Legújabban egy rendkívül 

nagyfonlosságú irodalmi vállalat indult meg Debrecenben, mely öt kötetben 
óhajtja ősi Kollégiumának történetét kiváló szaktudósokkal megíratni. Révész 
Imre püspök, a vállalat szerkesztője szerint „célja az, hogy a Kollégium 
négyszázadát elevenen és szervesen, a kétségbevonhatatlan tények erejével 
és a szellemi beleélés meggyőző hatalmával — menten minden hagyományos 
frazeológiától és teljesen mellőzve bizonyos tisztes és megszokott, de elavult 
és felszínesnek bizonyult szemléletmódot beleállítsa a magyar és európai 
művelődés négyszázados történetének egészébe, közelebbről pedig a magyar 
és európai református egyház és szellem történetfolyamának képébe“ . Ez a 
nagyszerű célkitűzés abban az Előszóban olvasható, melyet a vállalat most 
megjelent első darabjában találunk. Ennek írója Nagy Sándor kollégiumi 
vallástanár, a nagy vállalat legfőbb munkatársa. Könyvének címe : A deb
receni Kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig.“ (Első kötet, 
első rész 334. 1.) Révész püspök az elhunyt Csikesz Sándornak is kiemeli 
érdemét, aki, mint első szerkesztő, gondosan nézte át és rendezte sajtó alá 
mind a Nagy Sándor művét, mind az alább említendő Zsigmond Ferencé.t, s 
így eme két könyv — Révész szavaival élve — „az ő gazdag és maradandó 
szellemi hagyatékának is egyik áldott része“ .

Nagy Sándor már eddig is buzgó és derekas munkál végzett a Kollé
gium történetének szorgos kutatása és széles alapon való kidolgozása körül. 
Természetesnek találjuk tehát, hogy vállalta, mintegy bevezetésül, a Kol
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légium nagy, átfogó történetének, amit ö kerettörténetnek nevez, megírását. 
Benne valóban érdemes munkásra bízták a beható búvárkodást, bő ismeretet 
és tisztán néző történetszemléletet kívánó feladat elvégzését. A Kollégium 
négyszázesztendős múltját hat korszakban tárgyalja, ú. m. : I. Akadémia 
fejlődés előtt (1538—1588), II. Szervezeti és tanulmányi megalapozás (1588— 
1704), III. Háborgatás, fejlődés (1704—1792), IV. Reformok kora (1792— 
1848), V. Tagozatokra bomlás (1848—1914), VI. Legújabb kor (1914—1938). 
Függelékben a Kollégium rendes tanszékei keletkezésük sorrendjében jellegük 
szerint tanáraikkal együtt (1549—1940). Nagy idő, messzenyúló és szerte
ágazó terület, rendkívül sok történeti anyag állott a szerző előtt, hogy a 
Kollégiumról a maga egészében, folyamatosan összefüggő, világos képet 
adjon. Mikor ezt teszi, a vállalat célja szerint csakugyan nem a történetírás 
kitaposott, régi útjain jár, nem a Kollégium krónikus eseményeit sorolja 
fel múltjának külső keretét állítva az olvasó elé, hanem mélyrehatóivá kutatja, 
hogy a különböző korokban milyen szellem, világnézet, milyen tanítási és 
nevelési elvek, eljárások, milyen tanirányok nyilvánulnak meg a Kollégium 
életében és milyen hatást gyakorolt ezekkel egyfelől növendékeire, másfelől 
a hatáskörébe eső particularis iskolákra, sőt az egész hazai közoktatásra. 
Vizsgálja emez oktatási elvek és irányok eredetét, átvételét s a magyar refor
mátus felfogáshoz és helyi viszonyokhoz alkalmazását. így a Kollégium élete 
nem elszigetelve, hanem érdekes és tanulságos korképbe helyezve jelentkezik. 
Belső, vezető szellemét látjuk, amint az korok és idők iránya, kívánalma 
szerint változik, átalakul s új, meg új eszmék és utak nyomdokain jár. És 
látjuk jellemző lelki vonásaikban az embereket, akikben, mint az iskola 
tanítóiban, irányítóiban és vezetőiben, a koreszmék, elvek és tanrendszerek 
megtestesülnek s termékenyítőén kiáradnak. Nagy Sándor mind a korokat 
és azok oktatásügyét, mind a Kollégium kimagasló tanárait és vezetőit éles 
és jellegzetes vonásokban igyekszik feltüntetni. Különös gondot fordít az 
iskola törvényeiben és tanrendjében mutatkozó művelődési és oktatási néze
tekre, melyeket bőven tárgyal, s ezzel a hazai tanítás- és nevelésügy történeté
hez is nagyjelentőségű adatokkal szolgál.

Igen jellemző Nagy Sándor műve a kollégiumi diákság belső életére is. 
Tudjuk, hogy hajdan a debreceni Kollégiumban nemcsak tanulói kötelességei 
voltak a diákságnak, hanem mint egység, társaság, egyetem (coetus Univer
sitas) évszázadokon át résztvett az iskola ügyeinek és oktatásának intézésében. 
Szemléltetően írja le a szerző a tanulóifjúságnak érdekes és fontos szerepét a 
maga sokrészben hasznos és üdvös voltával, de nem egyszer zabolátlan kilengé
seivel is. Valóban a Kollégium belső, nyüzsgő, eleven élete tárul elénk, amikor 
színes ecsetvonásokkal rajzolja „Pallas zöldes táborá“ -nak több százados 
múltját. Ha terünk engedné, hasznos, élvezetes és tanulságos volna mélyebben 
bepillantani Nagy Sándor szellemi műhelyébe. így inkább csak a figyelmet 
hívjuk fel értékes alkotására, melyet 12 műmelléklet is díszít, s ebből nyolcat 
a rajzolásban és még sok másban jeleskedő, ezermester szerző készített.

A debreceni Kollégium munkában lévő, nagy monográfiájának egy másik 
részműve is megjelent röviddel ezelőtt. Címe : A  debreceni K ollég ium  és a  
m agy ar irodalom  (200 1.). Irta : Zsigm ond Ferenc, akit a hatalmas vállalat közös 
címlapja szintén mint közreműködő főmunkatársat tüntet fel. Műve tulaj
donképpen a harmadik kötetnek egyik darabja, de a szerkesztőség a mostani 
bizonytalan helyzetben nem akarta kiadását addig halasztani, míg az egész 
hatalmas mű elkészül, s minden darabja együttesen jelenhetik meg. Közre
bocsátotta tehát a Nagy Sándoréval együtt Zsigmond Ferenc kész munkáját 
is. Ő sem új író már a Kollégiummal kapcsolatban. Három évvel ezelőtt olyan 
synthesisét adta a Kollégium történetének, amely meglepő új szemléle
tével, értékelésével és tárgyalási módjával, a szellemtudományok eljárását 
követve, nagy és méltó feltűnést keltett, nemcsak a laikusok között, hanem 
a hivatásos történetírók körében is. Az ott megkezdett úton halad Zsigmond 
e könyvében is. Elsőrendű írói intuitióval és inspiratióval, valamint stilisz
tikai kifejező készséggel és tehetséggel dolgozik. Bele tud látni a cselekvések, 
történések és egyének belsejébe. Egyúttal a témakört is alaposan felkutatva
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ismeri, s teljes irodalmi felkészültséggel magasabb szempontokból nézi és ítéli 
meg.

Mindenekekelőtt tárgyát határolja körül olymódon, hogy elkülöníti a 
magyar nyelvi oktatás ügyétől s még inkább a többi tudományág oktatásától 
és irodalmától, melyeket a vállalatban mind külön-külön szakírók fognak 
feldolgozni. így Zsigmond a magyar irodalom széles területén csak a szép- 
irodalommal foglalkozik. „K ét kopár század“ -dal (1549—1773) kezdi művét, 
amikor a Kollégium erős humanista jellege s főként a latin nyelv- és irodalom 
békóiba való kötöttsége miatt a magyar irodalom tanítása és művelése az 
iskolában nem volt lehetséges. Zsigmond azonban ezt a kort is tanulságosan 
tudja beállítani a magyar irodalom egészébe s talál a Kollégium neveltjei 
között egy eszes és tudós különcöt (Kalmár György), akiről a Kollégiummal 
kapcsolatban eddig nemigen esett szó, de akinek egyéniségével és írói mun
kásságával jellemző példát mutat a kollégiumi nevelés sajátos vegyiilékére. 
Az elme furcsa pallérozottságának és irodalmi megnyilvánulásának ilyenforma 
eseteit látjuk a XVIII. században még Varjas János professzornál és Pálóczi- 
Horváth Adám kollégiumi növendéknél, akiket Zsigmond szintén érdemük 
szerint méltat, egyszersmind a kollégiumi élet- és világszemléletre is tanul
ságosan mutat reá. Az időben és eseményekben messzeterjedő területen a 
szerző csak a jellegzetesebb egyénekre kénytelen szorítkozni, akiket aztán 
jó- és baloldalukról egyaránt fejlett, finom műízléssel és alapos kritikával 
világít meg. Egyúttal éles elmével tárja fel a kollégiumi oktatásnak úgy elő
nyeit. mint hátrányait az igazi, józan tudósnak azzal a mérsékletével és böl- 
cseségével, mely sem egyik, sem másik irányban nem hagyja magát elragad
tatni. így elevenednek meg rendkívül szemléletes előadásában a különböző 
irodalmi felfogások, áramlatok és korok nyomán a Kollégium kimagasló 
szépirodalmi eseményei, tanárai, növendékei összefüggésben nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi irodalom uralkodó irányzataival, eszméivel és ezek hatásai
val. Sorban tárgyalja Zsigmond újszerű, a dolgok velejéig menő taglalással és 
a műítélő író kitűnő megállapításaival a Kollégium magyar irodalmi okta
tását, hírneves író és nevelő professzorainak és tanítványainak korát, jelentő
ségét az iskolának körülöttük forgó kisebb csillagaival, ú. m. : a Csokonai és 
Kölcsey korát (1773—1815), a Péczely Józsefét (1815—1848), az Imre Sándorét 
(1849—1872). Mindezeket a Kollégiummal vonatkozásban olyan kimerítően 
és jellemzően, aminőt eddig még irodalmunk megközelítőleg sem mutathat 
fel. És amikor tehetségben és hatásban kiemelkedő, nagyjelentőségű egyének 
nem találhatók a Kollégium életében, de amikor, ahogy írja „a korszerű 
irodalmi áramlat hullámverése mégis behallatszik az iskola tantermeibe és 
lakószobáiba“ , akkor az irodalmi oktatást és művelődést az ifjúsági önképző- 
alakulatokban, azok lapjaiban és egyéb kiadványaiban (az 1872—1914. évek
ben) keresi és tünteti fel Zsigmond. Könyvének eme lapjai felette becsesek 
és érdekfeszítőek a Kollégiumból kikelő újabb írói nemzedéket és törekvéseit 
illetően.

Jellemző a kollégiumi oktatásra s magyar irodalmi fogékonyságára és 
műveltségére, hogy míg tanítványai közül versekben író és fordító költőket 
nagy számban és többet kiváló fényben látunk hazánk egén ragyogni, addig 
a szépirodalmi prózában jelentékeny tehetségeket és művelőket nem tud az 
ősi főiskola felmutatni. A regény- és novellaírók közül Zsigmond Ferenc is csak 
Kuthy Lajost és Obernyik Károlyt említi, mint az elbeszélő irodalom epigonjait. 
Érdekes jelenség azonban, hogy a XVIII. század vége felé Bécsben magyar 
újságírással foglalkozó, úttörő lelkes ifjúgárda tagjai közül többen (Császár 
József, Miskolczy Sándor, Szacsvay Sándor, később Igaz Sámuel), akik már 
részben a szórakoztató, könnyed novellákat is megszólaltatták, a debreceni 
Kollégiumból kerültek ki. A következő században is akadtak a kollégiumi 
diákság soraiból a regény- és elbeszélő irodalomnak művelői (Ábrái Károly, 
Szívós Béla, Vértessy Gyula, Móricz Pál, újabban Ábrahám Ernő, Mariay 
Ödön és mások), mint példázói annak, hogy a Kollégium magyar irodalmában 
a szépirodalmi próza is helyet foglal, ha nem is az első sorban. Zsigmond 
könyvének szemléletességét hat szép műmelléklet is növeli.
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Zsigmond Ferenc és Nagy Sándor művei, mint első fecskék a Kollégium 
rendszeres nagy történetéből, arra engednek következtetni, hogy ha ilyen 
kidolgozásban az egész ötkötetes történet létrejön valamikor, hazánkban 
szinte egyedülálló, páratlan alkotással fog általa nemzetünk művelődés-, 
irodalom- és iskolaügyi története gazdagodni. A megjelent két könyvre, 
melyeket külsőleg szintén Debrecenben, hozzájuk méltó módon állított ki a 
város és a tiszántúli egyházkerület nyomdája, bizonyára megérdemelt figyel
met fordít az olvasó- és íróközönség egyaránt. Debrecen és Kollégiuma büszke 
lehet reájuk. Nekem, aki éltem javát a Kollégiumban működve töltöttem el 
és történetéhez is járultam valami csekélységgel, életem végén különösen nagy 
élmény és öröm ez a két mű. Hadd adjak ennek a szívemet elárasztó és meg
ható érzésnek itt is jóleső kifejezést.

Cegléd. S. Szabó József.

A Tessedik Népfőiskola munkája. ( A Tessedik Sámuel Evangélikus Nép
főiskola 1939—40. évi Értesítője. Nagytarcsa. Összeállította : Szenczy Gábor 
evangélikus lelkész.)

Az őszinte felismerés mindig újszerű és új élményt jelentő : akkor is, ha 
történelmi hagyományokat elevenít meg. Szenczy Gábor a Tessedik Népfőisko
láról írt beszámolójában vallomást tesz a hit mellett, hogy az egyháznak a 
parasztkérdésben komoly feladatai vannak. S ha meggondoljuk, hogy az 
evangélikus egyház híveinek 56%-a tartozik a parasztsághoz, a katolikus 
hívők 55%-a s a református hívők 61%-a, akkor nem vonhatjuk kétségbe, 
hogy az egyháznak nemcsak joga, de hivatása is a parasztkérdéssel foglalkozni. 
Hogy a nép gazdasági nevelése és gyarapítása a cura pastoralis legfontosabb 
része, azt az ev. egyház a történet folyamán már többször bebizonyította. 
Berzeviczy Gergely, az evangélikus egyház főfelügyelője főúri társait liívta fel 
e kérdésre, Tessedik pedig — egyik kezében a biblia, másikban az eke szarva — 
gyakorlati útmutatást adott híveinek, úgy érezve, hogy ez az útmutatás is 
Isten Igéjéből következik.

Tessedik „praktikus gazdasági iskolájában a falusi parasztgyermekek 
nemcsak vidékük jólétének és gazdaságának természetével ismerkednek meg, 
de arra is gyakorlati módon rávezetik őket, hogy hol keressék ezeket a forrá
sokat? Okosan, és tevékenyen hogyan vegyék hasznát? S hogyan lehetne 
azt saját hasznukra és a nagy közönség előnyére még közelebb hozni“ .1

Ezek a komoly kérdések elárulják, hogy Tessedik igazi népkultúrát akart 
és teremtett is a maga körében. A népkultúra gondolata azóta sem aludt el. 
Dániában a múlt század végén 68 népfőiskola volt. 1908-ig 82,000 ifjú és 
40,000 leány tanult ezen népintézetekben. Társadalmi alakulatok voltak ezek, 
az állam segélyezte őket, sőt ösztöndíjas helyekről is gondoskodott. Felmér
hetetlen hatása volt ennek a nevelő munkának. Régen a kultúraterjesztés 
nyomában az a ferde jelenség járt, hogy a kiművelt emberek elszakadtak a 
földtől, a falutól, elurasodtak, elfeledték az ősi hagyományokat. Az újfajta 
népművelés eredménye viszont az lett, hogy a paraszt megismerte az emberi 
és polgári viszonyokat, hazája történetét és irodalmát, a szellem értékeit és 
megtanulta, hogy a helyes földművelés is végeredményben szellemi munka, s hogy 
a természet szigorúságát s néha még a történet szeszélyeit vagy igazságtalan
ságát is intenzív gazdasági kultúrával lehet javítani. Az így kiművelt nép nem 
a földjétől való elválásban, hanem annak okszerű művelésében látja a kiemelkedés 
lényegét. A dán felismerés példáját1 2 követték Észak-Amerika, a svédek, a 
norvégek. 1900-ban a svédeknek 30, a norvégoknak 15, a finneknek 13 főisko
lájuk volt.3 Szellemi gyarapodás és vagyonosodás együtt jártak e folyamatban. 
Ez a népkultúra teszi ma is vonzóvá a finn tanyarendszert, melyről Kodolányi

1 Tessedik Szarvasi Nevezetességek 120. 1. M agyarságtudom ány Könyvei 1. sz.
2 Szeberényi L a jo s : A földmíveló országok földszerzését előmozdító törvény D ániában. 

Corvina. Békéscsaba, 1905.
1 Schnelle.!* István : University Extension  Paedag. Dolgozatok I. 192.
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János oly rokonszenves képet rajzol Suomi a csend országa1 e. útleírásában. 
Nálunk az Alföld átkának tartják a tanyarendszert, az igazi népkultúra más 
helyzetet teremt :

„Lettországban alig vannak falvak, inkább csak közigazgatási köz
pontok, orvosi székhelyek. Az egész ország tele van hintve kisbirtokokon 
emelkedő tanyákkal, nem vályogból készült vityillókkal, hanem dús kertek 
közt virító emeletes faházakkal. Nemcsak Lettország, hanem Észtország, sőt 
Suomi is úgyszólván egv-egy nagy tanyarendszer.“

Hogy a népkultúra az igazi általános kultúra, azt Finnország példája 
mutatja legjobban. A mi diplomásaink nem szívesen mennek falura, a finn
országi diplomások a legkisebb faluban sem érzik magukat az Isten háta mögött . 
Az igazi népműveltség szüntetheti meg csupán azt a bántó ellentétet, mely 
a fejlett technika és a kultúra közt ma még fennáll. A kultúra és civilizáció 
viszonylagos egysége teszi Finnországot oly varázslatossá az idegenek előtt. 
1937-ben már 51 parasztfőiskola van Finnországban. Azokon a birtokokon, 
melyeket a parasztok számára parcellákra osztottak, az egykori urasági házat 
meghagyták gazdasági iskolának vagy múzeumnak, ezeknek a parcellázott 
kisbirtokoknak nemcsak anyagi, de szellemi hozadéka is megsokszorozódott

A Szenczy Gábor vezetése alatt működő népfőiskola is a finn szellemiség 
elindítása. 1937 tavaszán 100 finnországi evangélikus lelkész élvezte a magyar 
vendégszeretetet, s mivel a sok látnivaló közt hiányolták a népfőiskolákat, 
1500 pengőt adtak össze az első magyar népfőiskola céljaira. Az Evangélikus 
Missziós Egyesület ösztönzést kapott rá, hogy tovább foglalkozzék e gondolat
tal, a finn ajándékhoz 80 tag önkéntes megajánlásai járultak, s ezzel már meg 
is volt vetve alapja az első magyar népfőiskolának.

A nagytarcsai evangélikus egyház két kis holdnyi területet ajánlott fel 
a célra, s 1938 őszén el is készült a két kis parasztház, mint a népfőiskola 
szerény kezdete, egyik a finnek, másik a magyarok adományából. Tizenkét 
parasztlegény az iskola első növendékcsoportja.'Az első tanfolyam befejezése
kor már a harmadik épület is elkészült, s a záróvizsga alkalmából az intézet 
rövid krónikája szerint :

„Raffay Sándor püspök elhelyezhette az intézet zárókövét, s a bensőséges 
ünneplésen megjelent Onni Talas finn követ is, akinek személyesen köszön
hettük meg a finn testvérek áldozatkészségét.“ (Értesítő, 12.)

A II. tanfolyamra tizennyolc fiú jelentkezett. Az első hét elteltével mind
egyik megkapta a maga heti beosztását: a gazda az egész intézet munkájára 
felügyel, a számadó az iskola anyagi gondjaival törődik, egész héten át bevá
sárol, és végül nyugtákkal számol el a kapott pénzről, a kisbírók segédkeznek 
neki. Ezenkívül minden legénynek megvan a maga munkaköre (takarítás, 
fűtés, favágás, vízhordás stb.). Az öntevékenység magától érthető elv ebben 
a munkában, de magától érthető a felelősség is, mellyel az intézet közösségének 
tartoznak. Megszokják s a gyakorlatból megtanulják azt, hogy egy közösség
ben a munka csak úgy folyhat, ha mindegyik egyéni ereje szerint is részt 
vesz abban.

A vezető lelkészen és feleségén, valamint a segédlelkészen kívül Buda
pestről vagy a környékről jártak be a tanárok, s még így is lehető volt, hogy 
minden tárgyat megfelelő szaktanár tanítson -  díjazás nélkül. Rendes tan- 
folgamokon kívül különböző tárgyú előadásokat is hallgattak a növendékek.

A tanfolyamok tárgyai : bibliaismeret, újabb magyar irodalom, magyar 
klasszikusok, írás-olvasás, mezőgazdaságtan, közgazdaságtan, néprajz, föld
rajz, államháztartástan, történet, számtan, hittan (gyülekezetmunka, ének, 
zene) s külön a gazdasági ggakorlati tanfolyamok : állategészségügy, gyümölcs- 
kertészet, zöldségkertészet, méhészet. Á különböző tárgyú előadások közül 
Farsang Árpád zenetanár : Régi egyházi énekkincsünkről, Erdei Ferenc író 
a magyar faluról, Szőri János a pestkörnvéki gazdálkodásról, KodolgiidiT

f V
1 Budapest, 1937.
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János a magyar sorskérdésekről, Danhauser László a pogány missziókról adott 
elő. Igen jellemzőek ezek a különböző tárgyú előadások, mert hiszen éppen 
ezek biztosítják leginkább a fiatalságnak a mai élettel való kapcsolatát.

Nem akarjuk külön részletezni, mit végeztek az egyes tantárgyak köré
ben, csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy leginkább a társadalomtudomány 
és agrárpolitika keretében foglalkoztak az ifjak az általános emberi köteles
ségekkel és társadalomfejlődéssel:

„Előadások és tanfolyamok formájában pedig megismerkedtek a falu 
vezetésével, fontosabb törvényekkel és rendeletekkel. A társadalomtudományi 
előadásokkal kapcsolatban az előadó foglalkozott agrárpolitikai kérdésekkel. 
Földbirtokreform állt az érdeklődés homlokterében. A földbirtokreformhoz 
kapcsolandó nevelés szükségéről, a célszerű telepítés szempontjairól, telepes 
falvak összetételéről, tagosításról volt szó ezekben az előadásokban.“  (Ért., 26.>

Ebből a rövid megvilágításból is kitűnik, hogy ez az iskola minden kezdet
legessége mellett is egy új rendet szimbolizál. Messze van Észak-Amerika nép
főiskoláitól, a svédek, finnek, dánok, norvégok hasonló intézményeitől, melyek 
az ország talajából kinőve termékenyítő erővel árasztották el a lakosság egész 
rétegét. A külföldi népfőiskolák hatalmas könyvtáraikkal, állandó nevelő 
tanáraikkal, növendékeik ismét és ismét megújuló nagy számával a népi fel
frissülés soha ki nem apadó forrását jelentik. A nagytarcsai Tessedik Nép
főiskola ma még nem ilyen erőforrás. De annál inkább értékelnünk kell, hogy 
csaknem egyedül állva egyengeti a talajt egy jobb jövő felé. Nyugodt, józan 
észjárású, nemcsak szavakban, de ténykedésekben is vallásos parasztokat akar 
nevelni, olyanokat, akik tudatában vannak paraszti mivoltuknak, de annak 
is, hogy parasztságukat nem kell szégyelniök.

Az egyháznak joga van a parasztkérdéshez hozzányúlni — mondja Szenczy 
Gábor, az intézet buzgó vezető lelkésze. Hozzátehetjük :a z egyház csak akkor 
nyúlhat áldásosán a parasztkérdéshez, ha a munkát úgy végzi el, hogy hű 
marad Tessedik nevéhez és szelleméhez.

(Budapest.) Dr. Kemény Gábor.

A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanftás módszertana. írta : 
Lehoczky Egyed tanítóképzőintézeti tanár, felavatott lelkész. Tanító- és tanító- 
nőképzőintézetek, a létesítendő tanítóképző- akadémiák és a vallástanítói 
továbbképzés céljaira az evangélikus egyházegyetemtől engedélyezett tan
tankönyv. Nyomtatta Fischer Lajos könyvnyomtató Sárospatakon, 1940. 
164 oldal. Kapható Miskolcon a szerzőnél 2 P 40 fill, árban.

Minden vallástanítási könyvnek, így a népiskolai ev. kér. vallástanítás 
módszertanának is az értékét, a használhatóságát több tényező biztosítja. 
Világosnak, szabatosnak, stílusában, mondatszerkezetében egyszerűnek kell 
lennie, hogy megértésre és tanulásra alkalmas lehessen. A biblikus alapot, 
az egyház tíitvallási iratait, valamint a legújabb népiskolai ev. vallástantervi 
utasítást mindig szem előtt kell tartania és tartalmi feldolgozásában az egész 
pedagógiai élet és munka egyéni tapasztalataira, mások megfigyeléseire és a 
valláspedagógiai irodalom régebbi és legújabb észrevételeire támaszkodva 
az ev. módszertannak olyannak kell lennie, hogy az útmutatásaiban valóban 
tanulságos eszközül szolgálhasson a gyakorlati munka és az elméleti fel
készülés terén. Ezeknek a tényezőknek szerencsés találkozása teszi értékessé 
Lehoczky Egyed munkáját. Igazán hiányt pótol. Itt volt éppen az ideje, 
hogy ez a kézikönyv nyomtatásban megjelenjék. Valláspedagógiai irodalmunk 
gazdagabb lett vele. Voltak ugyan kezünkben eddig is módszertanok, de a 
régebbi idők termései, melyek a mai idők szellemének és követelésének már 
egészen nem feleltek meg. Református testvéreink is írtak módszertani kézi
könyvet, egyik-másik intézetünkben be is vezették, de ezek mégis inkább 
az övéik voltak és nem a miéink. Haszon nékünk már csak ezért is ennek a 
könyvnek megjelenése, még inkább, ha tudjuk, hogy Lehoczky egész eddigi 
pedagógiai életmunkájának megfigyeléseit jól összegyűjtve, ä régebbi és a 
legújabb valláspedagógiai irodalom kiválogatott terméseit jól felhasználva,
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illetve alapos kritikai szemlélettel átszűrve, olyan korszerű módszertant 
adott a kezünkbe, amelynek jelentősége bizonyára érezhető lesz növendékeink 
között folytatott munkánkban és eredményünkben. 164 oldalon jó szer
kezeti tagoltságban szól a vallástanítás módszertanának fogalmáról, jogosult
ságáról és felosztásáról, alapvetésben a kér. vallás lényegéről, a gyermek- és 
ifjúkor vallásos fejlődéséről, a kér. nevelés alapelvei alatt a kér. nevelés cél
járól, a kér. nevelőkről, a kér. nevelés eszközeiről ; a kér. vallástanítós alap
elvei alatt a kér. vallástanítás természetéről és céljáról, a népiskolai vallás- 
tanítás anyagáról, az Ószövetség jogosultságáról, tantervről, tanmenetről, 
óravázlatról, a vallástanítás anyagával kapcsolatos tanítási nehézségekről, a 
módszerről, a módszerrel összefüggő alapelvekről s a vallástanításra való 
előkészületről. Majd szól a népiskolai vallástanítás tárgyainak tanítási módjai
ról (történeti, tanító jellegű anyag — káté, biblia —- és építő jellegű érzelmi 
anyagok — ének, imádság —), s végül a kér. vallástanítás történetét vizs
gálja egészen napjainkig. Ügyszólván mindenre tekintettel van, ami a munka 
szempontjából hasznos és szükséges. Megjegyzésünk a munka értékét nem 
rontja le, egyszerű kiegészítései, illetve folytatásai lehetnek egy-egy fejezettel 
kapcsolatban a gondolatsornak. így pl. a kér. nevelés célja alatt a fejezet 
végénél kristocentrikus befejezést lehetett volna adni. Krisztus által formá
lódik ki bennünk a kér. személyiség. Keresztyén nevelők alatt az iskolai 
munkával kapcsolatban fel lehet használni a filmet, zenét, hanglemezt, rádiót, 
énekkari munkát. Előkészület a tanításra fejezetnél a tartalmi és módszeres 
előkészület mellett ki kell hangsúlyozni a lelki felkészülést a tanításra, az 
egyháztörténet tanításánál éreztetni kell, hogy az egyháztörténet az evan
gélium története, miképpen hirdettetctt az Ige, illetve miképpen vezette az 
egyház az üdvösség útjára a lelkeket. Az egyház munkáját nem lehet más 
szemmel nézni. Ez a könyv az előszónak megfelelően jó szolgálatot fog tenni, 
különösen azok kezében, kik készülnek erre a munkára, vagy csak most 
kezdik el, de mindazoknak is, kik gazdag tapasztalattal nem rendelkeznek, 
vagy olyan alapos forrástanulmányt nem végezhetnek, mint Lehoezkv Egyed 
elvégezett. Ezért a könyv megvételét mindenkinek szíves figyelmébe ezen a 
helyen is melegen ajánljuk, s a szerzőt munkájáért szeretettel köszöntjük.

Budapest. R. L.

Feliér Gábor: Az utolsó uugybotos. Exodikus-kiadás. Debrecen, 1940.
A csinos kiállítású kötetben összegyűjtött nyolc elbeszélés mindenike 

a debreceni kollégiumi diákéletből meríti tárgyát. Jókain és Vas Gerebenen 
kezdve, Baksayn, Mikszáthon és Móricz Zsigmondon át sokan írtak már erről 
Fehér Gáborig, hivatottak és nem-hivatottak egyaránt ; s ha mindjárt elöl
járóban megállapítjuk, hogy Fehér Gábor írásai erről a sokszor megírt tárgy
ról is tudnak újat mondani, tudnak új színeket hozni, új lelket eleveníteni, 
úgy ez már maga is elég bizonyítéka Fehér Gábor kiváló írói képességeinek. 
Ennek az írói talentumnak legfőbb jellemvonása a szigorú tárgyilagosság. 
Történeteit nem a képzelet szülte, alakjai élő-eleven tartozékai voltak valaha 
a nagyhírű Alma Maternek, s javarészt személyes ismerősei az írónak. Nincs 
olyan elbeszélése, amelynek ne volna legalább egy anekdotányi valóság-magva, 
nem egynek maga az író is cselekvő részese volt. Pontosan ismeri a terepet, 
ahol mozog, szívta annak levegőjét, összeforrt vele a gyermekkori emlékek 
szerctetben fogant, elszakíthatatlan kapcsolatában. Ez az egyik oka annak, 
hogy írásai mások, mint a fentebb felsorolt íróké, akik nem voltak diákjai a 
Kollégiumnak. A másik talán az, hogy Fehér Gábor legfeljebb félszáza Inyi 
múltba nyúl vissza, elbeszéléseinek java a huszadik század elején játszik, a 
most őszülni kezdő nemzedék diákkorában. Ez a csöppet sem romantikus 
világ merőben elüt Jókai, Baksay, Vas Gereben világától, s nem azonos a 
Móriczéval sem. Történetei nem nagyigényűek, némelyik alig több egy diák
csínynél ; de Fehér Gábor ezeket az apró mozaikdarabokat nagy írói kész
séggel fűzi egy-egy hosszabblélekzetű cselekmény fonalára, amelyek anek
dota-jellegüknek megfelelően, többnyire derűsek, s kacagtató csattanóra
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mennek ki. Csak itt-ott váll mélyebb zengést a hangjuk, mint a Salánki Józsi 
uram emlékezete befejező részében, vagy a Tisza István emlékét örökíti 
groteszk és fenséges elemeket csodálatos erővel egyesítő, nagyszerű befejez, 
elbeszélésben, A Náci születésnapjá-ban. Elég széles skálán mozog Fehér 
Gábor jellemzőképessége, s nem gyönge ott sem, ahol a derűből az élet mély
ségei felé kell pillantania. Legszívesebben mégis a mosolyognivalót kedveli, 
s azt úgy tudja elmesélni, hogy olvasójának is mosolyt csal az arcára, ha 
ugyan meg nem kacagtatja. Nem nagyképűsködik, nem akar többet adni 
annál, amit adhat; de azt maradéktalanul, színtisztán adja. Ad pedig olyas
valamit, amit elődei közül egyik sem látott meg ilyen sokrétűen, s nem tudta 
megörökíteni ilyen élő-elevenen : adja a debreceni lelket. Ez él a Kollégium 
diákjaiban és professzoraiban, ez derül valamennyi történet sorai mögött. 
Ez a lélek, ha véletlenül professzorban él, cuggos-cipőt hord kapcával ; 
általában nem nagyon töri magát, hogy rokonszenvesnek tartsák. Inkább 
faragatlan, mint finomkodó, durva is talán az idegennek, mert nevén nevezi 
a gyermeket, kivált ha támadják, vagy ha ő maga támad. Erkölcsi felfogása 
zord, de betűhöz nem ragaszkodó, amire az elbeszélések között nem egy 
érdekes példa akad. Az idegen, a jövevény nehezen szereti meg ezt a lelket, 
s ha megszeretné is, ez a lélek nem ereszti közel magához : nem keveredik. 
Marad magának, amilyen volt: kemény és edzett, mint az állandó viharban 
felnőtt tölgyfa. Nem fél senkitől, nem bízik senkiben, csak Istenében és 
önmagában ; zárkózottsága biztosíték, hogy századok múltán is élni és hatni 
fog a maga körében, amely magyar és kálvinista.

Fehér Gábor írásai, gyökerükkel a Vas Gereben humuszában, lomboza
tukkal helyenként Móricz Zsigmond felé hajolva, élesen jellemzett egyéniségek 
gyanánt fényképszerű hűséggel örökítették meg ezt a lelket, s ezért nemcsak 
mint írásművek, méltók figyelemre és elismerésre, de mint kortörténeti doku
mentumok is. S olvasójuk, e mai vérrel versengő világ szürke egyéni kényszer
zubbonyában élő gyermeke, legyen bár diák, vagy tanár, bizonyára vágya
kozva gondol vissza azokra a nem is oly igen régi időkre, amikor egyetlen 
iskola ennyi színes emlék szivárványát ragyogtathatta fel diákjának emlé
kezetében arról a nyolc esztendőről, amelyik a mai diák számára többnyire 
csak agyonszabályozott, hajszolt órák sivár egymásutánját jelenti.

Szondi/ György.

Dorosmai János : Ferde magyar tornyok között 1. . .
I. Az igényes olvasó meg a szigorú szemű irodalmi kritika a vaskos köte

tekben a sokféle esztétikai szempont mellett nem utolsó helyen keresi a nagy 
gondolatokat, mert a könyvekben az embernek idő fölött álló lelke szólal 
meg : Ki az ember '? Honnan jött ? Hova megy ? Minden klasszikus műnek 
legmélyebb jelentése az élet értelmét és lényegét revelálja. A nagy drámák, a 
hatalmas regények, a messzeágazó eposzok végső művészi célja az élettel 
birkózó ember ábrázolása.

A felületes szemlélő azt gondolja, hogy ez az örök embert ábrázoló iroda
lom csak a nagy műfajokban jelentkezhetik, ahol megvan a téma komoly
ságához és komorságához mért nagyvonalúság. Az újkor irodalmának lárma- 
dobja meg éppenséggel kiválaszt egy-egy divatos műfajt, melyet az örök 
mondanivalók egyedüli és legtökéletesebb módjának és formájának hirdet meg.

Ma sokan az életrajzregény közvetlenségét és meghittségét tartják a lélek 
beszédjéhez és feltáruló titkaihoz a legalkalmasabb és leghűbb irodalmi 
formának. Előzőleg meg az új arcú lírának sejtelmes szimbolizmusát fogadták 
el olyan formanyelvnek, melyen maradéktalanul, a rezonáncia érzéshullámo
kat keltő hangján szólhat egyik lélek a másikhoz.

Nem a műfaj a fontos, hanem a toll!
A fabulának, példabeszédnek, eposznak, jerémiádnak ősi műfaját le

nézheti az irodalmi sznobizmus, avultnak is mondhatja, mégis voltak idők, 
lesznek korok és történelmi körülmények, amikor újra élednek egy-egy nagy

■
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ehetség révén. Az irodalom műfajtörténetét nem századok, hanem évezredek 
■ ávlatából vizsgáljuk.
> Előzőleg azt mondottuk, hogy ma különösen a nagy gondolatokat, 
eszméket, a kort formáló elveket, az embert keresik az irodalom új alkotásai
ban, s e végből új műformákhoz folyamodnak költők, írók és olvasók egy
aránt, pedig jobban tenné kiki, ha abban az alakban közölné mondanivalóját, 
amelyet egy belső készség diktál. A divat utánzása még nem teszi az írót. 
Viszont ősi formák felújítása nem okvetlen szegénység jele.

• Dorosmai János: ,,Kis mesék nagyoknak“ c. könyvét Szemlénk 1937. évi 
5. számában bíráltuk. Ott elmondottuk, hogy miért és mi okból hanyagolja 
el az újkor a fabulát, ugyanolyan okból fordul el a közmondások mintájára 
alkotott és irodalmi műfajjá befogadott aforizmától is. Egy-egy nagy írónak, 
költőnek aforizmagyüjteményét a kiváló név kedvéért még olvassák, de mint 
apró-cseprő műfajt sok figyelemre nem méltatják. Pedig kár, mert gyakran 
nagy melységekbe szállnak le ezek a gondolatszikrák.

II. Amikor most Dorosmai János új írással jelentkezik, inkább füzetet, 
semmint kötetet ád a kezünkbe, mégis érdemes arra, hogy hosszabban el
időzzünk a Ferde tornyok között. Két okból : 1. A műfaj kedvéért ; 2. Dorosmai 
János gondolataiért.

Az aforizma a fabulának rokona. Nehéz műfaj, mert nem üres szójátékok 
teszik az aforizma lényegét, hanem az életszemlélet hűségéből született gondo
latok mélysége és igazsága, melyhez társul a stílus művészete.

Dorosmainak szinte minden aforizmája hibátlan ötvözetből készült 
pompás műdarab. Esetlen, durva vonalakat sehol nem találunk. Finoman 
kidolgozott mondatok, arányos szerkesztés, egészséges, jó magyar nyelvezet, 
nagy műgond található az első gondolattól az utolsóig. Hevenyészett, pon
gyola fogalmazásnak még csak nyoma sincsen ; minden szó úgy áll a helyén, 
mint amelyiknek ott rendeltetése van. Már a fabuláinak is egyik legfőbb 
stílusérzéke volt a rövidség és sajátos tömörség melletL is a világosság. Ugyan
ezt a nagy írói értéket megtaláljuk itt is. (Az árnyék, Nagyság, Jellemvonások, 
Haragosok, Műveltség stb. stb.) Szinte mind a 213 aforizmát idézhetnők 
ebből a szempontból : kevés szó, sok gondolat, termékeny képzelet, fegyelme
zett mondatok.

Az egyes aforizmáknak találó, sokatmondó címe is arra vall, hogy Doros
mainak különös tehetsége van a fogalmak kapcsolására és a jelenségek tartal
mának felismerésére, az azonosság csattanós, szemléletes kifejezésére : a 
poentírozásra.

Nemcsak a fogalmazásnál vezette avatott kéz a tollat, de az író mélyen 
beletekintett az életbe is. A fejezetcímek mutatják, hogy az író tudatos 
szemlélődéssel vizsgálódotl. Az embert minden viszonyában és viszonylatában 
megfigyelte, a léleknek minden rezdülését észrevette. Sok fonákságot látott, 
tapasztalt; sok keserűséget á té lt; a sorok közül kicsendül, hogy a rosszat és 
a gonoszát gyakran látta győzedelmeskedni, mégis a bölcs ember nyugalmával 
nem felülről való fölényeskedéssel ítél, nem csúfolódó szóval, vagy kiábrán
dult lélekkel tart vizsgálatot, hanem maga is közötte van a dolgoknak, s 
odatartozandónak érzi magát a zajgó és zajló életbe. ( Tanács fiaimnak.) 
A sok kiábrándulás ellenére is sokszor meleg líra ömlik el a sorokon. ( Magány, 
Pacsirták, A csillag stb.) Máskor meg időszerű meglátásokra és bátor szó
kimondásra bukkanunk. (Születési előjog, Forradalmak és vámszedők, A jövő 
alapköve, Kereslet-kínálat stb.)

Friss, eleven szellemesség árad Dorosmai aforizmáiból ; üres ötletességet 
nem találunk sehol sem, pedig igen csábító alkalom az aforizmák írása olcsó 
szellemeskedésre. Az író felelőssége érzik ki Dorosmai soraiból.

Nem mennyiségi, hanem minőségi munkát végzett Dorosmai, és arra a 
nagy kérdésre igyekezett válaszolni : Ki az ember ? Honnan jött ? Hova megy ?

Nem hiába emlegetik nevét nagy meseíróinkkal együtt szerte az ország
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több iskolájában, és mutatják be jeles fabulás könyvét, ez az írása is érdemes 
arra, hogy szép és értékes gondolatait irodalmunk befogadja és megőrizze. 

Sopron.
Csanádij Sándor.

Húzás Viktor: A magyar föld meséje. (Könyvbarátok Kis Könvvei.) 
Ára : 3-80 P.

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda igen nagyjelentőségű és páratlanul 
népszerű iljúsági könyvsorozatában most jelent meg Búzás Viktor : A magyar 
föld meséje c. könyve.

Ebben a könyvben az író új feladatot tűzött maga elé. Olyan ismeret- 
terjesztő könyvet akart adni a magyar ifjúságnak, mely egyetlen sorában sem 
elvont, hanem lüktető, eleven valóság. Ugyanezt másképpen is mondhatjuk : 
olyan ifjúsági regényt akart írni, mely nem célnélküli események szórakoztató 
egymásutánjából kerekedik ki, hanem amiben egy magasabb szándék, az 
ismeretközlés szándéka vegyül. A két törekvés egyesült igen szerencsésen 
ebben a könyvben. A mese nem érdektelen, Orbán Balázs szegény parasztim 
küzdelme a boldogulásért. Elmondja barangolását, nagy földeket bejár, hogy 
megtalálja édesapját. Eredményt ugyan nem ér el, de célhoz érkezik : ember 
lesz belőle. Talpig derék, hivatástudó magyar ember. Vándorlása közben meg
ismerkedik az ősi magyar foglalkozások összesével : csikós, majd halász, majd 
fölművelő. A szerző alapos ismerője ezeknek a régi, hagyományos mester
ségeknek, színes beszámolókban ismerteti meg olvasóival a földet, az egész 
tiszántúli nagy síkságot, a Duna -Tisza-közét térképekkel is, s az ősi foglal
kozások minden csínját-bínját. Társult hozzá ifj. Kovács János festőmű
vész, aki a népi életnek, de különösen a hortobágyi életnek Lalán legala
posabb illusztrátora. Kettőjük munkája sok érdekes és hiteles rajz, mely 
csak segíteni fogja a könyvet sikerére. K.

Szépművészet címmel új művészeti havi folyóirat jelent meg a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában, s Mariay Ödön és vitéz Nagy Zoltán 
szerkesztésében.

A Szépművészet október 1-én megjelent első számában Mariay Ödön 
főszerkesztő, a kiváló író és kritikus ismerteti a lap célkitűzéseit. A folyóirat 
elsősorban a magyar művészettörténeti, esztétikai és más korszerű kérdéseivel 
foglalkozik, de nem feledkezik meg a külföldi, egyetemes érvényű művészi 
alkotások bemutatásáról, s különösen a szomszéd népek művészetének itthon, 
s a magyar művészetnek a külföldön való minél szélesebb meg- és elismerte
téséről sem. Genthon István Erdély műemlékeiről, Horváth Henrik a Székes- 
fővárosi Történeti Múzeum múltjáról, jelenéről és jövőjéről, Huszár Lajos a 
régi erdélyi éremművészetről, Nagy Zoltán az erdélyi magyar művészet húsz
éves kisebbségi életéről és eredményeiről, Kopp Jenő a magyar művészet 
velencei és milánói nagy sikeréről közöl szép és magas színvonalon mozgó 
tanulmányokat és cikkeket.

A művészeti élet és a könyvszemle-rovat a legfontosabb és legújabb 
művészeti és tudományos eseményekről számol be.

A komoly tudományos és irodalmi szinten mozgó, a tudományos körök 
és a nagyközönség igényeit egyaránt szem előtt tartó és kielégítő első számát 
Munkácsy Mihály vízfestményének pompás színes melléklete és nyolc oldal 
műnyomáskép, valamint német és olasznyelvű kivonat teszi élvezetessé és 
emeli a lapot a legszebb magyar folyóiratok első sorába.

Mutatványszámot szívesen küld a Szépművészet kiadóhivatala (Budapesti 
YIII., Múzeum-körűt 6). K.
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Nagy gyásza van a magyar tanügynek. November 8-ra virradó éjjel 
elhúnyt dr. Pintér Jenő. Hosszas szenvedés után távozott hatvanadik élet
évében az élők sorából.

A budapesti egyetem elvégzése után Jászberényben, majd Budapesten 
volt állami gimnáziumi tanár. 1919-ben vette át a budapesti tankerület 
főigazgatói székét Erődi Béla után. A világháború és forradalmak alatt szét- 
zülött iskolákban rendet teremtett, a hazafias, nemzeti szellemet bennük újra 
megerősítene. Hatalmas szervezőerejét húszévi főigazgatósága ige? ha. 
Valami erős közösségi érzés jellemezte, mely összefogott és ezzel erősített.

Nevelési céllal létesítette a jól bevált középiskolai tanulmányi versenye
ket, kiadta Nyelvművelő Könyveit. Maga köré gyűjtötte kartársait: a tan
kerület igazgatóival értekezleteken kívül baráti asztalnál is rendszeresen 
összejött. Tanártársait már a háború előtt az Irodalomtörténeti Társaságban, 
majd később a Pedagógiai Társaságban egyesítette. A magyar pedagógiai 
folyóiratok szerkesztőit is baráti együttlétre hívta össze, s mindig tudott 
valami indítót adni további munkánkhoz.

Mi, protestáns tan írok, mindig jóindulatú, türelmes, így ideális vezért 
találtunk benne. Tapintatos, autonómiatisztelő jó barátja volt iskoláinknak 
egészükben és tanáraiknak személy szerint is.

Mikor 1939-ben nyugalomba vonult, mindenki sajnálta és fájlalta korai 
lépését, mert nem sejtettük, hogy betegsége is készteti elhatározására. Azon
ban azzal vigasztaltuk magunkat, hogy tudományos munkája nyer a nyuga
lommal. Mert Pintér Jenő élete csak részben folyt le nevelő munkájában. 
Életcélja magyar irodalomtörténet írása volt. Már a háború előtt tankönyve
ket írt. 1933-ban pedig kiadta hatalmas hétkötetes Magyar Irodalomtörté
netét, a legnagyobb rendszerező művet, mely eddig megjelent. Ez a legtel
jesebb adattár, melyet higgadt kriiikával hozott nyilvánosságra, mindig 
forrásmunkája marad minden irodalommal foglalkozónak. Méltán választotta 
be tagjai közé a Magyar Tudományos Akadémia, s nyert különböző díjakat és 
kitüntetéseket élete nagy alkotásáért. Reméltük, hogy az utolsó évtizedek 
irodalmát és feldolgozhatja, s talán sikerült i> ez neki páratlan munkaerejével.

Ilyen férfiú volt Pintér Jenő. Nemcsak mint tudós él örökké, hanem mint 
jólelkű, jóindulatú, igazi nevelő is. Emlékét mi, protestáns tanárok és iskolák 
is hálás szeretettel őrizzük meg. Dr. Bánlcúti Dezső.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület november 7-én választmányi 
ülést tartott Budapesten dr. Bánkúti Dezső elnöklete alatt. Ezen lelkesen 
emlékezett meg Erdélynek és a keleti részeknek visszatértéről, és dr. Losonczi 
Zoltánnak, a Böhm Károly bölcselet- és történettudományi szakosztály elnö
kének indítványára elhatározta, hogy a kolozsvári egyetemnek régi otthonába 
tértét azzal ünnepli meg, hogv megjelenteti az egyetem kiváló tanárának, 
Bőhm Károlynak Az ember és Világa című még kéziratban lévő VI. kötetét, 
az Esztétikát, s ezzel az evangélikus filozófus hatalmas életművét teljessé 
teszi. Az indítványt dr. Hit rich Ödön, a budapesti evangélikus gimnázium 
Volt Növendékeinek Egyesülete nevében azzal támogatta; hegy egyesülete 
részéről anyagi támogatást ígért. A tagok lelkesedéssel fogadták el a tervet. 
A továbbiak során tudomásul vette a választmány, hogy a mátrai i dülőház 
építése még nem indult meg, azonban tervei készen várják a megvalósulást.
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Azután egyhangú indítvánnyal fordult az egyetemes közgyűléshez, ho, 
tegye az evangélikus intézetek tanárai részére kötelezővé a Tanártestülett 
való belépést. Ezt a november 8-i egyetemes közgyűlés ki is mondotta, 
ennek alapján várja az egyesület közös céljai elérésére az összes evangélikus 
közép- és középfokú iskolában működő tanárok belépését. A pénztáros és az 
Ifjú Évek kiadójának jelentése után úgy határozott a választmány, hogy az 
1941. évi tavaszi közgyűlést Budapesten tartja meg, s erre a két budapesti 
intézet az egyesületet meg is hívta.

A választmányi ülés után felolvasó ülés volt. Ezen dr. Bánkúti Dezső 
elnök Szigethv Lajos volt elnökről emlékezett meg meleghangú megható 
előadásban.

Majd a Bőhm Károly bölcselet- és történettudományi szakosztályban 
dr. Zelenka Margit budapesti leánygimnáziumi tanár a lélektani szertárról, 
a Herman Ottó természettudományi szakosztályban pedig Levius Ernő buda
pesti gimnáziumi tanár a diffúziós szivattyúról értekezett nagy érdeklődés 
mellett.

Pcdnjjógus'szciiiináriuin Nyíregyházán. A pedagógus hivatásban való 
elmélyülés és a pedagógus lelki közösség kialakításának elősegítése céljából, 
a közel száz főnyi evangélikus pedagógustábor részére előadássorozatot ren- 
deztet a tiszai evangélikus egyházkerület püspöke. Az idei előadások tárgya 
a pedagógus személyisége. Minden hónapban egy-egy ilyen előadás lesz az 
evangélikus Kossuth Lajos-gimnáziumban. A tervbevett nyolc előadás címe : 
1. A pedagógus hivatása. 2. A pedagógus és a gyermek. 3. A pedagógus és az 
ifjú. 4. A pedagógus és az ifjúság. 5. A pedagógus és a szülők. 6. A pedagógus 
és a társadalom. 7. A pedagógus és az iskola. 8. A pedagógus és az egyház.

Az egyházi főhatóság elgondolása szerint valamennyi előadást ugyanaz 
az előadó fogja megtartani, hogy így az előadások közötti összefüggés biz
tosítva legyen és ne ismétlődjék esetleg ugyanaz a probléma. Az idei előadáso
kat dr. Befohorszky Ferenc, az evangélikus Kossuth-gimnázium tanára tartja. 
Az előadásokat megbeszélés követi.

Az első előadást maga Túróczy Zoltán püspök nyitotta meg, hang
súlyozva azt, hogy milyen rendkívül nagy erkölcsi értékek vannak egy száz
tagú evangélikus pedagógus-táborban. Ezeket kiaknázatlanul nem szabad 
hagyni, mert ez veszteséget jelentene egyházi és nemzeti szempontból egyaránt.

Helyreigazítás. A Szemle novemberi számában ,,A túlterhelés kérdése“ c. 
cikkembe a 300. oldalon az én tévedésem folytán, sajnálatos tévedés került. 
Nem a sárospataki iskola követelte, illetve javasolta az énekórák számának 
a csökkentését, hanem a miskolci Lévay József-gimnázium. Szeghalom. Nagy 
Miklós. '

A Luther Társaság a Kis János életrajzra hirdetett pályázat határ
idejét, több oldalról érkezett óhajra, 1941 augusztus 31-ig meghosszabbította. 
A vallásos népies irat pályázati határideje 1940 december :>1 marad.

Szerkesztői üzenet. Mély tisztelettel kérjük kedves munkatársainkat, 
hogy kézirataikat lehetőleg gépelt példányban méltóztassanak szerkesztő- 
sédünkbe beküldeni, és szíveskedjenek a helyesírási javításokat a kéziraton 
keresztülvezetni. A szerkesztőség kéziratot nem küld vissza, ezért helyes, 
ha az igen tisztelt munkatársak gépeléssel másolatot is készítenek maguknak.
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