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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, 
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M EG JELENIK  évenként 12 füzetben.
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AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

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

AZ ORSZÁGOS REFORM ÁTUS TANÁREG YESÜ LET posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 EVAN G ÉLIK U S TANÁREG 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 királynő-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4P  évi tag
sági díj.

A PRO TESTÁNS TA N Ü G YI SZEM LE postatakarékpénztári csekk 
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án

A budapesti evangélikus leánygimnázium fenntartó hatósága pályázatot 
hirdet 1942 január elsejére lemondás folytán m egürült latin-történelem 
szakos tanszékre. Okmányokkal kellően felszerelt folyamodásokat 1942 
január 15-ig kell a Leánygimnázium Igazgatóságához (Budapest, IV., Deák
tér 4) benyújtani.

Dr. Kring Miklóst, a budapesti evangélikus leánygimnázium tanárá t a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1942 január 1-ével a gróf Teleki Pál Tudo
mányos Intézethez nevezte ki intézeti tanárrá  a VIII. fizetési osztályha, 
A Hiyáló ta n á rt előzőleg már m agántanárrá fogadta a budapesti Pázmány- 
egyetem m agyar gazdaság- és társadalom történetből. K itüntető előlépésének 
örül az evangélikus tanárság, de fájlalja, hogy ennek következtében egyházi 
szolgálatból távozik. Isten áldása kísérje új pályáján 1



Huri (ín László : Imádságra nevelés a vallástanításban 1

Im ádságra névelés a vallástan ításban

Vallástanítási tantervűnk nem foglalkozik külön az imádságra 
neveléssel, s mintegy magától értetődőnek tekinti, hogy a kijelölt 
tanítási anyag elvégzése egyben az imádságra nevelés feladatát is 
magában foglalja. Valóságban azonban az imádságra nevelésre 
nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Minden vallástanítással 
foglalkozó egyén előtt tisztán áll az a mély igazság, amit Girgen- 
sohn így fejezett k i : „Az egyes vallások életképességének mértéke 
az, hogy híveiket mennyire képesek imádkozó lelkekké nevelni. 
Ahol az imádság lelke kihal, ott a vallás is halálra van ítélve, mert 
minden toborzó és vonzó ereje kiapadt.“

Eszerint a vallásnevelés szívének az imádságra nevelésnek kell 
lennie. Ha ennek a gondolatnak a mérlegére helyezzük vallástanítá- 
sunk nem egészen kielégítő eredményét, egyszerű és világos feleletet 
kapunk kérdésünkre : eredménytelenségünk legfőbb oka az, hogy 
nyolcesztendei vallástanítás munkájával sem tanítjuk meg növen
dékeinket igazán imádkozni. Az imádságra felhívjuk ugyan a figyel
müket, buzdítjuk őket a mindennapos imádságra, de nem ébresztjük 
fel módszeres előkészítéssel az imádság utáni vágyat, nem mutatjuk 
meg a gyermek korának, fejlődési fokának, befogadóképességének 
mértéke szerint nyolc esztendőre kiterjedő rendszeres terv alapján 
a krisztusi imagyakorlatot. Tehát az imádságnak nem adjuk meg 
fontosságához méltó helyét vallástanításunkban. Ennek a ténynek 
bizonyítására közlöm 16 VII., VIII. osztályos tanulónak kérdőívre 
adott feleletét. Rendszeres imádkozó közülök öt, szükségben, baj
ban. döntő fontosságú eseménye előtt imádkozik nyolc, ritkán, 
kedvező vallásos érzelmek felébresztése után imádkozik 18, tradíció
ból, elmélyülés nélkül imádkozik hat, egyáltalán nem imádkozik 
kilenc. Ez az eredmény valószínűleg nem egyedülálló, nem szabad 
magunkat azzal áltatnunk, hogy talán máshol kedvezőbb a statisz
tika, tehát nincs semmi baj. Ma az egyháziasabb, keresztyénibb és 
imádkozó!)!) református keresztyén intelligencia nevelése érdekében 
sürgősen cselekednünk kell, mert a mai tradicionális vallásossága 
intelligencia gyermekeit soha nem tudjuk hitvalló, egyházáért 
készségesen áldozó és szolgáló közösséggé átalakítani.

Az imádságra nevelés módszerének megállapításához feltétlenül 
szükséges az imádság lényegének ismertetése a főbb forrásmunkák 
alapján.

í



2 Burián László : Imádságra nevelés a vallástanításban

1. Kálvin felfogását az imádságról az Institutió III. könyvének 
20. fejezetében találjuk. „Az imádság jótéteménye által érjük el azt, 
hogy a mennyei Atyánknál számunkra letett kincsekhez juthatunk. 
Az imádság ássa ki az Úr evangéliumában kijelentett s a mi hitünk 
által meglátott kincset. Isten a Szentleiket teszi meg mesterünkké 
az imádságban, hogy ő diktálja azt, ami helyes, és féken tartsa 
indulatainkat.“

Az imádság négy törvénye : „Első térvénye, hogy lelkünk és 
elménk úgy legyen hozzákészülve, mint ahogyan illik, akik Istennel 
akarnak társalogni. Második az legyen, hogy igazán érezzük a mi 
gyámoltalanságunkat. Harmadik, hogy az imádkozó saját dicsősé
gének minden gondolatáról mondjon le, minden képzelt méltóságát 
vetkezze le. Negyedik, hogy az igaz alázatosságtól teljesen lesújtva 
ugyan, de mégis meghallgattatásunk biztos reményében fogjunk 
a könyörgéshez.“

2. Vorwerk Dietrich az imádság összes kérdéseit és az imádságra 
nevelés módszertanát érintő nagy alapossággal megírt művéből 
ismertetjük Luther felfogását az imádságról. „Kétféle beszélgetés 
van : az egyik, amikor Istennel beszélünk, a másik, amikor Isten 
beszél velünk.“ „Mindkettő Isten nagy jótéteménye, de az ő beszéde 
sokkal vigasztalóbb, mint a miénk.“ Luther szerint az imádság nem 
az ember teljesítménye, hanem sokkal inkább tiszta befogadóképes
ség, a koldus üres keze, mely alamizsnát kér, a lélek megnyitása 
az isteni erő beáramlása előtt. Istent Krisztus segítségével érthetjük 
meg, Krisztusról pedig a szentírásban adott igéből értesülünk. 
Tehát az imádságnak alapja a szentírás. Bibliaolvasás nélkül az 
imádság tévelygő, imádság nélkül a bibliaolvasás eredménytelen.

3. Girgensohn szerint az imádságban fellendül lelkünk Istenhez, 
de nem önmagunktól lendülünk fel, hanem Isten ragad magával. 
Az imádság által Isten beszáll a lélekbe, közli azzal erejét, átformálja 
akaratához : ez az imádságnak igazi és legmélyebb értelme. A kérő 
ima csak akkor jogosult, ha alaphangja összecsendül a Getsemáné- 
kerti szavakkal : „Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint 
Te.“ Ezt a gondolatot még kiegészítem Robertson véleményével : 
„Az olyan imádság, mely nem képes arra, hogy kívánságainkat 
megfékezze, hogy szenvedélyes vágyainkat csendes alázatossággá 
változtassa, aggódó és lázas várakozásunkat hallgatag önmegtaga
dássá tegye ,nem igazi imádság, és csak azt bizonyítja, hogy az igazi 
imádságnak lelke nincs meg mibennünk.“

4. J. Segond a touloni líceum tanára La Priére, étude de Psycho
logie religieuse c. munkájában négy pontban foglalja össze az imád
ság lényegét. 1. Minden imádsághoz hozzátartozik a belső koncén l- 
ráció (recueillement). A világtól és környezettől való elvonatkoz
tatást szolgálják a szemlélődés, a kéznek imára kulcsolása, imakama
rába való visszavonulás. 2. Kérés ugyan nincsen mindig az imádság
ban, és szerinte nem is jogosult, azonban a szükségérzetből fakadó 
vágyakozás, törekvés valami után (aspiration) elengedhetetlen fel-
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tétele az imádságnak. 3. A jelenlét lenyűgöző érzése (le sentiment 
de présence). Az imádkozó tudatában van annak, hogy valaki más 
lény is vele van. 4. Elengedhetetlen feltétele az imádságnak az oda
adás (abandon) is. Aki közelemben érezhető, annak akarom magam 
átadni. El akarom magam benne veszíteni, hogy végül is megtalál
jam benne magamat. Istennel szemben minden ellenállásomnak, 
elkülönültségemnek meg kell szűnnie.

5. Az imádkozok két főtípusának világos elméleti megkülönböz
tetése Heiler Frigyes érdeme Szerinte két imatípus van : a misztikus 
és a prófétai. A misztikát a világkerülés, a befelénézés, az introversió 
jellemzi, ezzel szemben a prófétai vallásosságban fékezhetetlen élet
akarat, az életérzés erősítése, értékek megragadására és feladatok 
megoldására váró sóvárgó vágyakozás található. A misztika passiv, 
quietista, kontemplativ, a prófétai kegyesség aktív, követelő, eti
kai. Minden misztikus imádság a legfőbb Jóhoz való emelkedés, 
minden prófetikus imádság az Isten országa eljövetelének, azaz az 
1értékes megvalósulásának kérésében csúcsosodik ki.

A mondottakat összefoglalva az imádság a keresztyén élet 
irányító hatalma. Az imádság előkészületet, alázatosságot, hitet, 
bűnbánatot követel. Imádságközben isteni erők áramlanak belénk. 
Imádság és bibliaolvasás szétválaszthatatlan kapcsolatban vannak 
egymással. Az imádságban Isten ragad magával, bár minden imád
ságban van kérés, de nem a mi akaratunk érvényesül, hanem elfogad
juk Isten akaratát, és felajánljuk magunkat szolgálatára. Az imádság 
lényegéhez tartozik még a koncentráció és Isten jelenlétének meg
érzése.

Az imádság lényegének ismertetése után arra a kérdésre kell 
felelnünk, hogy a gyermeknek, illetve az ifjúnak van-e olyan vallásos 
élete, melynek alapján imádságra tanítható, nevelhető?

Gyermekeknél a vallás leginkább szoktatásból, a felnőttek 
tekintélyéből, fantáziából ered. Még hiányzik a tapasztalati s még 
inkább a legmagasabb fok : a hitből eredő vallás. Eleinte a gyermek 
imádsága csak a felnőttek utánzása, de ez nem baj, hiszen minden 
szellemi és erkölcsi fejlődés az utánzáson alapul; mert ezzel ébred 
fel a lélekben mások belső életét megértő beleérzés...

Gyermekeknél az imádság sokkal inkább a tudatalattinak be
folyása alatt áll, mint a felnőtteknél. A képzelet áll az első helyen, 
az önvizsgálat még idegen előtte. Hangulatképek, a képzeletnek 
jövőről szőtt álmai, babona, tömegszuggestió mind helyet kapnak 
a gyermek imádságában. A gyermek a pillanat uralma alatt áll, 
önuralma nincs, Istenbe, mint szerető mennyei Atyába vetett hit, 
a hozzáintézett szívből jövő imádság is inkább múló hangulat, 
mint szilárd meggyőződés.

Figyelmünknek belsőnkre való összpontosítása a helyes imádság 
egyik feltétele, itt a figyelem az áhítatnak felel meg. Már előbb meg
állapítottuk, hogy a gyermeki figyelem könnyedén röppen egyik

í*
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érzéki benyomásról a másikra, ezért a koncentráció a gyermeknek 
nagyon nehéz feladat.

Az imádság második feltétele a lélek vágyakozása s valamely 
hiányának Isten segítségével való pótlása. Ilyen lelki természetű 
hiányérzet még a gyermekkorban nem található.

A harmadik feltétel, az isteni jelenlét érzése, felébreszthető.
Önmagunk odaadása, az Istentől függés érzete, életünknek Istenre 

bízása a gyermeki lélek természetes érzése, hiszen ugyanezt teszi 
szüleivel is.

Az imádság fajai közül legközelebb áll a gyermekhez a kérő ima. 
Ebben a gyermek egy színvonalon áll a pogány kezdetleges vallások
kal. Hajlamos a gyermek az Istennel való alkudozásra, fenyegetőd- 
zésre, ha imádsága nem teljesül, sőt átokimádságra is, amikor csapá
sokat, szenvedést és halált kér a neki nem tetsző egyénekre.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a keresztyén imádságra 
nevelés feltételei, bár kezdetleges fokon, de megvannak a gyermekben.

A gyermek énjének elkülönültsége már a gyermekkor utolsó 
éveiben megszűnik, ekkor már igyekszik beilleszkedni társai közös
ségébe. A gyermek még a természetben él, ezért külön a természetet 
nem ismeri, később, amikor énje feloldódik társai közösségében, akkor 
is csak a kollektív tudat alakul ki, még saját énjét nem ismeri, magá
ról sokszor harmadik személyben beszél. Az ifjú azonban már fel
fedezi énjét, a belső világot, már érzi, hogy ő egészen más, mint ez 
a világ, mint a többi emberek. A külső tekintélyeket nem tiszteli 
többé, szabadság után vágyik, függetleníteni akarja magát minden 
vezetéstől. Fényes és merész álmokat sző a nagyságról és érvényesü
lésről. Minden embernek három irányban kell tisztáznia viszonyát : 
a közösség, élettárs és a Végtelen irányában. Az ifjú utolsó gyermek
éveiben, mint ahogyan már említettük, tisztázta viszonyát a közös
ség irányában, bár még ebben a későbbi években sok változás áll be, 
most érkezett el az ideje, hogy tisztázza viszonyát a jövendő élettárs 
irányában. Természetesen ez hosszú időt igénylő folyamat. A serdülés 
korának sok szeszélyes szexuális izgalma éppen ebből magyarázható. 
De hátra marad még a harmadik viszony tisztázása : a Végtelenhez. 
E két utóbbi viszonyulás hatással van a vallási élet fejlődésére. 
A szexuálissal kapcsolatban kifejlődik az ifjú bűntudata a kísértések 
küzdelmében. A Végtelenhez való viszonyuláshoz pedig tehetetlen
sége hajtja, mert észreveszi, hogy a szabadságot, erőt, hatalmat, 
érvényesülést csak a Végtelen segítségével éri el. Aki Istent, mint 
bűnbocsátó Atyát, mint küzdelmünkben legfőbb segítő erőforrást 
ismeri meg, az megtalálta a Végtelen irányában a helyes viszonyt.

Az imádság feltételei közül a figyelemnek a belsőre való össz
pontosítása a serdülőkor természete szerint adva van.

A hiányérzet, boldogtalanság, tökéletesedésre való vágy éppen 
a serdülőkor jellemzői, tehát az imádságnak ez a feltétele sem hiányzik.

Az odaadás, a függésérzet hiányzik ugyan, de felébreszthető,
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ha megértetjük, hogy nagyobb munkateljesítményt éppen a rend
szeres imaélet biztosítja.

Isten jelenlétét érzi a gyermekkorban helyesen nevelt ifjú 
a természetben, lelkiismeretében, így az imádságban is.

Az ifjúkor gyakori imádsága a kérő ima mellett a bűnvalló ima is.
Tehát látjuk, hogy lélektanilag adva van az ifjú lelkében is 

az imádság minden feltétele.
Az imára nevelés feladatát csak akkor oldhatjuk meg helyesen, 

ha először megvizsgáljuk a keresztyén imádkozás indítékait és aka
dályait. Imádságra serkentő az önfenntartás ténye. Minél több küzde
lemmel jár az élet, minél nagyobbak az anyagi gondok, annál job
ban erősödik az imádság utáni vágy. Hasonlóképpen hirtelen támadt 
szorult helyzet, félelem, betegség, valamilyen kívánság teljesülése 
utáni erős vágy mind imádságra serkentenek. Az említetteknél 
magasabb fok az öntökéletesítés vágya, amikor okosabbak, jobbak, 
kedvesebbek, inkább önmagunk urai szeretnénk lenni. A gyermekkor 
vége felé már kialakul a társasösztön, nem szeret egyedül lenni, 
társat, barátot kíván, akinek elpanaszolhassa, ha félreértések miatt 
szenved, ha igazságtalan bánásmód miatt kesereg. Az egyedül
létben önként adódik az örök megértő Baráttal, a szerető mennyei 
Atyával való bizalmas beszélgetés vágya. Az önzetlenségi ösztön 
készteti a gyermeket, ifjút egyaránt arra, hogy azokért imádkozzék, 
akiket szeret, szán, különösen hirtelen csapás, veszedelem, betegség 
esetében. Említésre méltó, bár alacsonyabb rendű motívum az 
utánzási ösztön, amikor a gyermek szüleitől ka]) kedvet az imádságra. 
A megszokás hatalma is imádságra késztet. A gyermek sokszor annyira 
megszokta az imádságot, hogy nem tud addig elaludni, amíg szokásos 
imádságát el nem mondotta. Utolsó és nagyon ritka indíték a hálá- 
datosság.

De az imádságnak nemcsak indítékai, hanem akadályai is vannak. 
A gyermek, sőt nagyon sokszor az ifjú is mágikus erőt tulajdonít 
az imádságnak. Ha nem teljesül a kérésük, akkor csalódottságukban 
részben, sőt egészen is abbahagyhatják az imádkozást. Az egyik 
beérkező kérdőívben így ír egyik diákom : „Nem imádkoztam már 
nagyon régen. Nem tudok. Ügy érzem, Isten nem hallgat meg engem, 
mert sok minden rosszal akartam szakítani, de imádkozva nem 
sikerült.“

Szinte helyrehozhatatlan akadálya az imádkozásnak a szülői 
hajlék ima nélkülisége, amikor a gyermek úgy növekedett fel, hogy 
soha nem látta szüleit otthon komolyan imádkozni. De akadály 
a másik véglet a túlsók imádság is, mely nagyon könnyen az imádság 
megunását eredményezheti a gyermeknél. Példánk is van rá, egyszer 
az egyik gyermek így nyilatkozott: „A mennyország nem lehet jó 
hely, mert ott mindig imádkozni kell.“

Az imáhak vannak ellenségei is, akik gúnyolják az imádkozókat, 
e miatt sokan szégyenük az imádságot, sokszor ez az imádság teljes 
elhagyására vezet.
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Az imádság egyik legnagyobb akadálya a bűn. A meg nem bocsá
to tt bűnök öntudatlanul is Isten kerülését eredményezik. Minden 
egyes bűn válaszfal Isten és az ifjú között. Ezért fontos már a gyer
meket bűnvalló imádságra nevelni. Ha a gyermek kis hibáit meg
bánva megtanulja Isten bűnbocsánatát kérni, akkor ifjúkorában is 
megtalálja a bűnbocsátó mennyei Atyát, és mindenkor helyreáll 
Isten és az ifjú között a helyes viszony.

Nagyon érezhető akadály a hitetlen korszellem, mely tanuló
társak, újságok, könyvek, mozi, színház, csak konvencionálisán 
keresztyének társalgása útján hat.

Minden igazi imádságnak akadálya a kényszer, amikor a gyer
meket akarata ellenére kényszerítik imádságra. Ez képmutatásra 
vezet, s éppen azt útáltatja meg vele, amit meg akart szerettetni.

Az imádságra nevelés a gyermekkorral kezdődik. A gyermek 
lelkében hamarosan kialakul valamilyen fogalom Istenről. Ezt a fogal
mat az édesanyának kell elmélyítenie, neki kell megismertetnie 
a gyermekkel Istent, mint szerető mennyei Atyát, mert Istenhez, 
mint Atyához bizalommal fordul oda a gyermek, és szívesen imádkozik 
hozzá. Különösen szívesen imádkozik akkor, ha az édesanyját is 
látja buzgón imádkozni. Az édesanya feladata az is, hogy megfigyelje 
gyermekének gyakoribb hibáit, és vele együtt imádkozva kérje Isten
től e hibáktól való megszabadítást. Az imádságnak csak olyan 
dolgokat szabad magában foglalnia, melyek a gyermek életéhez közel 
állanak. így hálaadás csak akkor lehet az imádságban, ha valóban 
a hála érzelmei töltik be a gyermek lelkét. Az imádságban legyenek 
ott a mindennapi élet kicsiny feladatai is. Szeretetre, adakozásra 
a kis gyermeket képességeinek megfelelőleg rá kell szoktatni, mert 
ahol a kezek nem nyílnak nieg, ott minden felemelkedés, áhítat 
hamis. Az imádságot ne tegyük unottá a gyermek előtt. Rendszere
sen csak este imádkozzék, eleinte együtt édesanyjával, majd később 
egyedül. A családdal együtt csak vasárnap, születésnapon, karácsony
kor stb. imádkozzék együtt a gyermek, ilyenkor esetleg ő mondhatja 
az imádságot. Ezt a gyermek ünnepi alkalomnak, kitüntetésnek érzi, 
s örömmel tesz eleget kérésünknek. A családi áhítat alkalmával 
inkább arra kérjük, hogy segítsen, készítse el a zsoltárokat, majd ké
sőbb kísérje az éneket hegedűn vagy zongorán. Tehát a családikor 
az imádságra nevelés legfontosabb helye lehet akkor, ha a gyermek 
szüleit komolyan és áhítattal látja imádkozni. Ha a családiján nem 
kapott a gyermek semmi indíttatást az imádságra, akkor az iskola 
csak a legritkább esetben tudja helyrehozni ezt a mulasztást.

Az iskola első feladata az imádságra nevelésben Jézús Krisztus 
életének és személyiségének, valamint tanításainak minél alaposabb 
ismertetése. Rá kell nevelnünk a gyermeket a szorgalmas bibliaolva
sásra. A másik nagyon fontos tényező a vallástanár imaélete. Ha 
a vallástanár nem tud áhítattal, alázattal, teljesen K risztus szellemé
ben imádkozni, akkor soha nem bírja felgerjeszteni növendékeiben 
az imádság helyes szellemét. De nem elegendő a hívő és alázatos lélek,



Hurián László : Imádságra nevelés a vallástanításban 7

a vallástanárnak alkalmazkodnia kell növendékeinek lelki világához. 
Ismernie kell alaposan a gyermek- és ifjúkor lélektanát. Az alsó 
osztályokban a hit elvont tételei és a gyermek világa között meg kell 
találnia a kapcsoló pontokat, jelképeket kell alkalmaznia, hogy a 
gyermek figyelmét leköthesse, hogy az imádság már ismertetett fel
tételét a figyelemnek a belsőre való összpontosítását elérhesse.

Az iskola feladata, hogy felébressze a gyermek lelkében Isten 
jelenlétének érzését. A természet világának erősebb hatásait : az égi- 
háborút, a földrengést, árvizet, jégverést, betegséget, halált úgy 
mutathatjuk be, mint ellenállhatatlan erőket, melyeknek még a XX. 
század hatalmas technikai csodákat felfedező embere sem tud ellent- 
állani. Rámutatunk a lelkiismeret hatalmára s az ott megszólaló 
isteni hangra. A társasösztön alapján felhívjuk a figyelmet Istenre, 
az örökké hűséges Barátra. Ilyen módon már a gyermeket ránevelhet
jük arra, hogy imádságában Isten jelenlétét érezze.

A serdülőkorban már a természet szeretete és csodálata is fel
ébred, ekkor ez is nagyszerű kapcsoló pont arra, hogy az ifjúban 
Isten jelenlétének érzését (felébreszthessük) megerősíthessük. Vor
werk Dietrich munkájában elmondja, hogy ö mint ifjú nagyon szere
tett az erdők és hegyek magányában sétálni, s ilyen alkalmakkor 
hol a bibliáját olvasta, hol a természet szépségében gyönyörködött. 
Ezek voltak számára a legemelkedettebb áhítat órái.

Az imádságra nevelés általános alapelveinek ismertetése után 
lássuk, hogy miképpen valósíthatjuk meg az egyes osztályok vallás- 
tanítási anyagával összhangban feladatunkat.

Az első osztályban az ószövetségi kijelentés történetével kap
csolatban van arra bőven alkalom, hogy az Ószövetség nagy imád- 
kozóit megfelelő helyzetkép adása és hangulatfestés mellett meg
ismertessük. Ábrahámnak, Mózesnek, Debórának, Gedeonnak, Dávid
nak, Salamonnak, Jóbnak, Ézsaiásnak imádságait. Ezek megismer
tetése közben bőven nyílik alkalom az imádságról való beszélgetésre. 
Ezekben a beszélgetésekben tisztázhatjuk a gyermek összes imád
ságra vonatkozó kérdését.

A második osztály tananyaga különösen jó alkalmat szolgáltat 
az imádságra nevelésre. Jézus élete történetében azokat a részeket 
még részletesebben fel kell dolgoznunk, melyek Jézus imaéletére 
vonatkoznak. így például megvizsgálhatjuk, hogy milyen alkalmak
kor imádkozott Jézus. Élete nagy eseményei előtt vagy ezek bekövet
kezése pillanatában ; megkeresztelésekor, az apostolok választása 
előtt, megdicsőülése előtt, Getsenránékert előtt és alatt, a keresztfán, 
csodatételei előtt, tanítványaiért, elkövetkező idők keresztyénéiért, 
a feltámadott Jézus is esedezik egyesekért. A hamis bíró és az özvegy
ről szóló példázat mellett ismertetjük az éjfélkor érkező barát példá
zatát is (Luk. ev. 11 : 5—9. v.). A felsorolt anyag keretében nagyon 
sokat tehetünk az imádságra nevelés érdekében.

A harmadik osztályos anyagban az ott tanított nagy vallásos 
személyiségek egyikének vagy másikának imádságát ismertetjük
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élettörténetükkel kapcsolatban. A hit hőseinek egész gyűjteményét 
találhatjuk Fosdiek könyveiben. A magyar reformátorok imádságait 
pedig dr. Incze Gábor : A magyar református imádság a XVI. és 
XVII. században (Theologiai tanulmányok 15. sz.) című munkájá
ból idézhetjük.

A negyedik osztály anyagában szinte kínálkozik az alkalom, 
hogy az „Úri imádságot“ taglaljuk. Ebben az évben jutnak el növen
dékeink a serdülés előkorszakába, ekkor kell a legmélyebb vallásos 
hatásokat adnunk, mert erre az útravalóra nagyon nagy szüksége 
van a serdülőnek a hamarosan bekövetkező Sturm und Drang- 
periodusban.

Vorwerk egy egész évi konfirmandus tanítás tanmenetét adja 
az „Úri imádság“ alapján, azért, hogy növendékeit ismádságra nevelje. 
Mi is megtehetnénk annyit, hogy az „Úri ima“ hét kérésének tárgya
lására legalább hét órát szentelnénk. Nagyon jó módszer az egyes 
kéréseket nagy imádkozok életéből vett történetekkel illusztrálni. 
Éppen az „Úri imádság“ magyarázatával kapcsolatban itt van az 
utolsó jó alkalom, hogy növendékeinket a magános, saját szavakkal 
mondott, rendszeres imádságra rászoktassuk. Ha itt nem sikerült, 
akkor előkészület nélkül engedjük őket a serdülőkor viharaiba, s kér
déses, hogy valaha is rábírhatjuk őket imádkozásra.

Az ötödik osztály anyaga kevesebb alkalmat nyújt az imádságra 
nevelésre. Itt Péter, János, Pál apostol imádságai, illetve az imádság
gal kapcsolatos intelmei, megjegyzései adhatják az alapot az imádság 
kérdéseinek megbeszélésére.

A hatodik osztály anyagában ismételten az egyháztörténet kere
tében tárgyalt nagy vallási személyiségek imádságait kell ismertet
nünk, lehetőleg olyanokat, melyek a harmadik osztályban nem for
dultak elő. Ezek az imák a keresztyén élet mélységét, alázatát tár
ják elibénk s megmutatják, hogy milyen csodálatos, lelket gazdagító 
lehet a viszony a szerető mennyei Atya és az ember között.

A VII. osztályban már felébredt az érvényesülés vágya, az ifjú 
a külső világ felé fordul, mert meg akarja hódítani. Ezt a cselekvés- 
vágyat fel kell használnunk. A reformátorok harcos, Isten országáért 
vívott küzdelmeikben mondott imádságait kell megismertetni. 
Azokat a prófétai imádságokat, melyekről Heiler írt művében. 
Az imádságnak ez a fajtája nevel a harcos hitre, az odaadó szolgálatra.

A VIII. osztályban az apologetikai anyaghoz a hit elmélyülését, 
az igazi hivatás megtalálását kérő imádságra nevelést lehet kapcsol
nunk. Ágostonnak, Wichern-nek, Bodelschwing-nek, Livingsone-nak 
imádságai között vannak erre vonatkozók.

Az imádságra nevelés módszertanát részletesebben is ki lehetett 
volna fejteni, de ez túllépte volna ennek a dolgozatnak célkitűzéseit. 
Ha sikerült az imádságra nevelés fontosságára felhívnom a figyelmet, 
és ha sikerült az imádságra nevelés feladatának megoldásához néhány 
használható gondolatot adnom, akkor úgy érzem, hogy kitűzött 
célomat elértem. Hiszem, hogy az elmondottak felhasználása után
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nagyobb reménnyel nézhetünk a jövő felé, mert imádkozóbb és 
dolgosabb iljúság indul útnak iskoláinkból az Isten és haza szolgá
latára.

Kecskemét. Burián László.

Forrásmunkák:

Dietrich Vorw erk: Gebet und Gebetserziehung I., II. k.
Heiler F rigyes: Das Gebet. Eine Religionsgeschichlliche und Religions- 

psychologische Untersuchung.
Emil Pfennigsdorf : Wie lehren wir Evangelium?
William Jam es : The Varieties of Religious Experience.
W. B. Selbie : The Psychology of Religion.
Spranger Eduard : Az ifjúkor lélektana.
Fosdick E. H. : Az imádság értelme.
Incze Gábor dr. : A m agyar reform átus imádság a XVI. és XVII. 

században.

A fejlődő gyerm ek a művészet verőfényében.
i.

Az egyik idevágó tanulmányban elmondottuk, hogy a pedagógia 
mai álláspontja szinte egyértelmű azzal az óhajtással, hogy a peda
gógus fokozódó művészi aktivitást fejtsen ki munkaterületén. Meg
állapítottuk, hogy ide tanulságul nem esik a művészet egy ága sem 
oly közel, mint a színpad. Legjobban megfontolandó előnye ennek 
az, hogy a művészet több ágához tartozó kivételes szellem kon
centrált és izzó teljesítményét itt együtt találja a tanár, aki aztán 
a művészet több forrásából eredő nemes eszmét, szellemes elgon
dolást, ötleteket a maga jövő nevelési munkájában a művészi és 
erkölcsi hatásértékek szempontjából megvizsgálja és felhasználja. 
Ebben a dolgozatban folytatásul a pedagógiának azt a kétségkívül 
központi problémáját vesszük vizsgálat alá, amely a művész és a 
gyermek minden időkre legérdekesebb kapcsolatairól ad képet. Ha a 
vizsgálat rövid is, de erről a fontos központi nevelési kérdésről meg 
fogja állapítani, hogy a probléma elméleti oldala kidolgozott, és inkább 
a tapasztalat, kísérlet és gyakorlat az a másik oldal, amely sok érdekes 
és súlyos eredményrészletet ígér a nevelés jövőjére vonatkozólag. 
Itt olyan lehetőségek bontakoznak ki, amelyek háttérbe fognak 
szorítani minden más nevelési munkamódot és szellemi munkarendet, 
és a művészet elvei szerint való nevelési eljárás térfoglalását siettetni 
fogják.

Tanulmányunkban többször kifejtettük, hogy az igazi nevelő 
keresi a nevelés nemesebb inurkamódját, mert nem tud hivatási 
területén morális parancsokat, száraz tanítási egységeket lélektelenül 
recitálni, és irtózik az apró leckékre tördelt anyagmásoltatás szomorú 
lényétől. Előbb tehát talán öntudatlanul, később tudatosan hozzá-
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fordul a művészet elvei szerint való pedagógiai megoldásokhoz, és 
élménynyujtással nevel és tanít.

Hozzányúl bizonyos inspirációkhoz, élményesítésekhez s gyönyör
ködve a teremtő értékekkel kihozott munkaredményekben, egész 
világát annak szenteli, hogy a gyermek lelki boltozatai alatt olyan 
építő munkát végezhessen, aminőt csak a lélek igazi érzékenységével 
lehet elképzelni.

Elmondva ezt a pszichológiai folyamatot, azt hinné az ember, 
hogy minden evvel az eljárással egyező munkamódszer simán indulhat 
a maga hódító útjára.

Ez azonban nem így van. Az intuitív irányzatú pedagógia ellen 
régebbi idő óta mindmáig idegenkedés, sőt erős kritikai szellem 
nyilvánul zökkenői miatt. Az ellenfél sokszor azzal érvel, hogy a 
művész vagy a művész tanár intuitív meglátásai belenyúlnak egy 
olyan világba, amely láthatatlan és megfoghatatlan a rendes emberi 
szem számára, ha a művész szerint ez a láng színes, sőt ragyogó 
fényforrások hazája is. A mai erkölcsi világrend a ma közölni szokott 
kultúranyag számára egy ismeretlen világ még ismeretlenebb termé
szetű energiáit felhasználni bizonytalan értékű vállalkozás.

Azután meg igaz az — véli tovább a kritika —, hogy vannak 
a tanárok között is művészek, akik a bergsoni felfogás elgondolásai 
szerint tevékenykednek, de nem minden tanár művész, ezt a sze
rencsés lelki alkatot többen nélkülözik.

Hogy ez a kritikai álláspont még ma is tagadhatatlanul igen 
erősen tarthatja magát, annak igen nagy oka van. Akik ma egyedül 
az intuitív irányzatú pedagógia élethez való jogára eszküsznek, rend
szerint fejtegetéseikkel beleszakadtak mélyen az irracionális világ 
talajába, és erre még a félig-meddig hívők is visszarettentek a köve
telésüktől.

Akik pedig már eleve a hitetlenség dacával fogadták az élmény
pedagógia valóságokon túl való magyarázatait és összefüggéseit, és 
sok-sok zökkenőt véltek látni bennük a múlt világ pedagógiai fel
fogásával szemben, azok makacsul tartják és tartották arcvonalukat 
az „irracionális“ lehetőségekkel szemben.

Amikor ez az intuitív jelenségekkel számoló pedagógia a maga 
kétségtelen életközelségét domináló irányzattá akarja tenni, sok 
taktikai lépéssel nem számol. A többi között nem ad jó széles körben 
publikált kísérleti eredményeket. Vagy ha ad is ilyeneket, ezek nem 
eléggé kézenfekvők, meggyőzők, és nem tudják hatásosan elnémítani 
a kétségeskedők ellenvetéseit, amelyek pedig egy sorba hozzák és 
abban is tartják a katonáikat.

Pedig, ha valaki a kísérleti eredményekben előtáruló csodákat 
valóban végigéli, kell, hogy az említett pedagógiával összefüggő min
denféle neveléselméleti tartalomnak forro jövőt jósoljon. Ilyen állítás 
csak meggyőző bizonyítékok alapján születhetett meg,se bizonyítékok 
alapján építhetünk ebben az irányban. E dolgozatban az ezután
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kifejtendő néhány gondolatot a meggyőződés erején sorakoztatjuk 
fel, irányt akarván mutatni, mely úton haladjunk, ha ennek a 
„modern“ nevelési irányzatnak élethez való jogát kutatjuk.

II.%

Nincsen olyan pedagógus, aki szívével, leikével a gyermeki lélek 
alakításán, építésén fáradozik, hogy meg ne csodálná a gyermeki 
intellektus alkatát és tevékenységét. Ott van a globális látás lebilincselő 
jellegzetessége, ott van a hangulati hatásokból táplálkozó értelmi 
munka gazdagsága, ott van végül a teremtő élet ritmusával való 
összeforrás ténye.

Mikor az élménypedagógia odaállítja művében a művészt a 
gyermek elé, ez a gyermekéhez csodálatosan hasonló lelki berende
zettségével döntő, lebíró élménynyujtással lép a gyermek elé : a maga 
meglátásaival belevilágít a fogalmak belsejébe, a Viszonyok szöve
dékeibe, érzelmi ihlettségével, hangulattal megszínesített reakciókat 
segít erővé feldolgozni, a képzelő erőt megszínesíti, új élménycsoportok 
kirobbanásához vezeti kicsiny hallgatóit, olvasóit, akik tikkadt és 
csillapíthatatlan szomjúsággal sietnek a művész elé, ki az élet csobogó 
forrásából nyújt innivalót nek ik ...! De ki tudná részletezni, hogy 
a művész az alkotó munkája világító és gyújtó elemeivel hányféle
képpen lesz mindenható urává a gyermeki lélekformálásnak.

Hogy valóban a művész munkája a legkizárólagosabb uralkodó 
tényezője a gyermek lelki metamorfózisának, annak bizonyítékai:
1. ténybeli tapasztalatok és 2. az a sok kísérlet, melyet már ilyen 
irányban megejtettek, s amelyeket máig is megejtünk mindnyájan, 
akik a fejlődő gyermek lelki felépítésén fáradozunk. Ezek a ténybeli 
tapasztalatok — és amint mondtuk, sok kísérleti eredmények — 
nem mind kerültek a maguk értéke szerint felsorakoztatva a nyilvá
nosság elé, de kellően megvilágítva, hangsúlyozva döntő jellegűek.

Nézzünk csak szét. A béke világában — amint azt tudjuk — a 
tudományos adalékok igen tekintélyes része a külföldi utazások alatt 
gyűlt össze.

Emlékszünk például külföldön olyan előadássorozatra, melyeket 
tisztán tekintélyes szobrászok és festők tartották. A ciklus köznevelői 
hatását éppen az előadók személyes élő- és szuggesztív ereje követ
keztében felülmúl hatatlannak ismertük meg. A felvetett problémáik 
lényegének meglátása és azok legbensőbb erőinek felszínre vetése a 
legcsodálatosabb intellektusok szellemi produkcióit messze maguk 
mögött hagyták. Ismeretlen és egymással összefüggő nevelési törvény- 
szerűségeket világítottak át, a didaktikában a fogalmi megismerésnek 
új szellemi rendjét teremtették meg az alkotó fantázia fényében. 
Az elképzeltetés csodálatos erejével, de hangulatképző eszközeikkel, 
magával ragadó költői szárnyalásukkal csodálatos megértelmezői 
voltak problémáik belsejét áthevítő minden gondolatnak, érzésnek, 

o- Az eleven hatásoknak ekkora lendülettel való megnyilatkozásai,



12 Dr. Hamvas Gyula : A fejlődő gyermek a művészet verőfényében

a tudat feletti dimenziókba benyúló művészi produkció élmény esi tű  
ereje arra a gondolatra hozott akkor bennünket: vájjon milyen építő 
eredményeket mérhetnénk le, ha festők, szobrászok a gyermekek 
előtt rajzolnák fel, bontogatnák ki egy-egy kérdés, probléma belső 
rétegeződését a művész elképzeltető és tündöklőén világító erejével 
és lebilincselő sugalmazásával.

III.

Hazatérvén, többször sikerült az egykor Szabad Líceum keretén 
belül az alkotó művészt az alkotó gyermek elé állítani és leszűrni ezekből 
a szellemileg élvezetes találkozásokból nagyon mély és komoly 
munkaeredményeket. A művész megértelmezése, elemzése, ítéletei 
hangsúlyozása a gyermekben mindent átfogó lelki aktivitás meg
indulását jelentette, teljesebb élmények kiinduló pontja lett, mint 
lehetett volna ez oktató és nevelő tanároké : jobban épített, jobban 
hódított, erősebben szuggerált, és a gyermek lelki kibontakozásának 
az eddiginél teljesebb értékű megindulását jelentette minden ilyen 
találkozás. Minden egyes ilyen alkalmat, melyet megszerezhettünk 
a lélekalakítás szolgálatában, új jelentős mozzanatának és az élmé- 
nyesülés új fontos állomásának találtunk.

A művész és gyermek találkozásának meg kellett színesülnie 
jelentőségében, és hatalmas arányokban kellett kibontakoznia, mert 
a művész és a gyermek lelki felépítettsége igen-igen fontos alkat
elemekben egyező : Mind a kettő az élet eleven lüktetésében alkotásra 
tör. A művész meglátása túlhaladja a pozitív világ korlátáit, a gyer
mek globális látása erős lényegrelátás : A művész az élet lüktetésében 
keres problémát, élményt, a gyermek szintén az élet változásában 
keresi a maga élményét, mely alkotó erőinek kibontakozására vezeti.

Az alkotó művész és alkotni kész gyermek szembeállításából 
kibontakozott eredmények, tehát saját észleleteink voltak az igazi 
indítóokai, hogy közelebbről vizsgálni kezdtük a művészet és pedagógia 
összefüggéseit, és megállapítottuk, hogy minél többször lesz részese 
a pedagógus a művészi teljesítményeknek, minél többször fordul a 
művészethez, hogy a lélektani kulcsot és hatást kifejtő mozzanatokat 
átvigye a maga lélekformáló tevékenysége területére, annál tökéle
tesebben tölti be azt, ami neki hivatásul ad a to tt: a felsőbbrendű 
fokozatra segíteni a gyermeket annak lelki metamorfózisa alatt.

Ennek a megállapításnak a szellemében berendezkedve lelkileg, 
a magunk szerény lelki életünk keretei között saját pedagógiai gyakor
latunkban volt hosszú évek során alkalmunk megfigyelni, mit jelent 
a gyermekre nézve a művészet elvei szerint alkalmazott pedagógiai 
módszer.

Az élmények nyomán megindult pszichológiai folyamat végén 
mindig ott van a gyermek teljes lelki kibontakozásának egy kis 
állomása, egy kis határmozzanata, amelynek vizsgálata a legbeszé
desebb és legtartalmasabb bizonyíték arra, hogy mit jelent a gyermek
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lelki kiépítésére az a szellemi munkamód és munkarend, amely a 
művészet elvei szerint felépített pedagógiai probléma-megoldásokkal 
dolgozik.

Látván a gyermeknél a lelki szenzációkat, arra kellett törekedni, 
hogy a megindított pszichológiai folyamatok által megszületett érté
keket kifejtsük minden vonatkozásban, minőségüknek fémjelzését 
megnyerjük, és alapelemekül kössük meg őket egy további lelki 
építéshez.

IV.

Abból az elvből kiindulva, hogy a gyermek szeret ábrázolni* 
módot adtunk, hogy az őket ért szenzációkat élőszóval, majd dolgo
zatokban és rajzokban fejezzék ki. Ennek a teremtő munkának kellett 
megmutatnia, hogy a vizsgált nevelési irányzatnak mekkora képző 
ereje van.

Az a sok öröm, meglepetés, sőt csodálkozás, melyet az élőszó 
éitéke, de különösen a megszületett dolgozatok, rajzok megterem
tettek, gazdagon bizonyították, hogy a művészet elvei szerint való 
lélekformálás nem sejtett nagy pedagógiai eredményekhez vezethet.

A dolgozatok vizsgálatáról külön tanulmányban számoltunk be. 
Ide csak azt iktatjuk be, hogy milyen szempontok szerint kutattuk 
a tanulók teremtő munkájának eredményeit. Vizsgáltuk tehát a 
következőket:

1. A tanuló érdeklődésének mértéke.
2. A gyermek képzeletének kombinatív munkája és ennek határa.
3. Fegyelmező erő jelentkezése a fantázia munkájában.
4. A tanuló lényegre találó ereje.
5. Rend és szerkesztőképesség a dolgozatban
6. Díszítő igyekezet és színek az előadás közben.
7. Vallásekölcsi elemek.
A vizsgálat sokféle ágazása azt mutatja, hogy az ilyentén neve

lésben és oktatásban alkalmazott munkamódszer a megelevenítést, 
az átélést és indítást tekintve, kétségkívül összehasonlítatlanul 
gazdag és sokirányú.

Ezzel a művészet elvei szerint való nevelési és oktatási eljárás 
értékes volta teljes igazolást nyert. A dolgozatok mind egy termékeny, 
sok gyümölcsöt ígérő pedagógiai akciónak letéteményesei.

Ami most már a kifejtett pedagógiai irányzat szerint nevelt és 
oktatott gyermekek rajzait illeti, arról két külön tanulmányban 
számoltunk be, de vizsgálódásunkkal olyan fontos munkaterület, lelő
hely megvilágítását végezzük, hogy az eredményeket lezártaknak 
mondani még nem lehet.

A művészet elvei szerint való munkamód nagyszerű értékeinek 
hangsúlyozására ezen a helyen a gyermekrajz-vizsgálatokról csak 
azt szegezhetjük le, hogy ezek a tanulói alkotó munkák a gyermek 
lelki területeinek olyan részeire terjednek ki, a gyermeki tevékenység
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olyan alapvető törvényeit tárják fel, amelyek az eddigi gyermek lélek
tani kutatások eredményeiképpen nem szerepeltek.

Vizsgáltuk a gyermeknek az energiáit, munkatempóját, munka
ritmusát. Fogékonyságának mértékét, reakcióinak erejét. Figye
lemmel kísértük a rajzokon keresztül a gyermek lelki életét, az élet
működése lelki feltételeit. A fejlődési folyamata jellegzetességeit. 
Mindezeket mint egy lelki kép összefüggő vonásait tekintettük : és 
egy közös lelki alap törvényeit igyekeztünk bennük összegyűjteni.

A rajzok jó tanúságot tettek a kiindulásul szolgáló élményesítés 
erejéről és gazdagságáról, de bizonyították, hogy a kapott indítások 
széles alapul szolgáltak a tiszta lényeg meglátásához, megoldásbeli 
ötletességhez, az összefoglaló erő kifejtéséhez, a fantázia kifejlesztésé
hez és az érzületi elemek kialakulásához. Ezek a felvetett gondolatok 
mind azt mutatják, hogy a fejlődő gyermeki lélek a művészettel kap
csolatban meleg, éltető és dús életet fejlesztő napfényhez jut, és általa 
olyan nemes etikai, esztétikai színeződésre tesz szert, amely a majdan 
kialakult személyiségét a legtisztultabb eszmények világába irányítja. 
Ügy véltük, hogy e néhány gondolat egymás mellé állításával újból 
ráirányítottuk a figyelmet a művészet és a pedagógia oly 
fontos összefüggéseire. A rövidség megkötött bennünket, de az el
mondottak minden pontja gazdag lehetőséget nyújt a gyümölcsöző 
részletvizsgálatra és különösen annak meggondolására, vájjon ne 
tartsuk-e minden körülmények között napirenden egy olyan nevelői
oktatói eljárás sorsát, mint amilyen a művészet elvei szerint való 
pedagógia, amely a mai forrongó időkben gazdag útravalóul adja 
magyar neveltjeinek az etikai tartalmat, a nemzeti közösség tudatát, 
a lényegmeglátást és öntudatos cselekvésre való készséget.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

MEGTEGYZÉSEK
Magyar öntudatra való nevelés a német és francia órákon.

Á magyar leányközépiskolák tantárgyai között találunk nemzeti, reális 
és nyelvi tárgyakat. Kétségtelen, hogy a magyar nemzeti nevelés, a közép- 
iskolás leányifjúság magyar öntudatának erősítése elsősorban a nemzeti 
tárgyak óráin történik, értelmi és érzelmi úton. Az a kérdés tehát, szükséges-e 
a magyar öntudatra való nevelés a modern idegen nyelvi órákon? Nem elég-e 
az a nemzeti nevelés, am it a m agyar nyelvi, irodalmi és a történelmi órákon 
kap az ifjúság?

A középiskolát tisztviselő, szabad pályán működő, kereskedő, iparos és 
kisebb m értékben gazdálkodó szülők, az ú. n. középosztály gyermekei láto
gatják. Azé a középosztályé, melynek hivatása, hogy egyensúlyt tartson 
az alsóbb népréteg és a felsőbb tízezer között. Ez a középosztály azonban, 
különösen az utóbbi 10Ö esztendő lefolyása a latt, módfelett fölhígult. Erköl
cseiben,' szokásaiban, kulturális igényeiben minden, csak nem magyar. Az ú> n.
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középosztálynak tehát sürgős lelki megújulásra van szüksége. Ebben a m unká
ban a m agyar református középiskolákra oroszlánrész hárul. A mi iskoláinkból 
kikerült ifjúságnak kell majd felfrissítenie a szellemében és érzelmeiben 
idegenné vált középosztály m egfáradt társadalm át. Nekik kell folytatniok 
azt a harcot, am it a mi generációnk ind íto tt el a szellemi kisigényűség, az 
érzelmi közönyösség és a közösségellenes gondolkodásmóddal szemben. De 
harcolni csak fegyverrel lehet. Adni csak az bír, akinek sok, vagy több van 
valamiből. Nekünk, m agyar református tanároknak tehát erősebb hittel, 
több önbizalommal, öntudatosabb magyarsággal, és m agyarabb műveltséggel 
kell tanítványainkat felfegyvereznünk.

Korszakot alkotó fejlődésnek vagyunk részesei. Üj rend, a dolgozók 
társadalm a van kialakulóban. A társadalom  hárm as tagozódását jelző falak 
repedeznek, rogyadoznak. Nem valószínű, hogy az egysíkú társadalom  meg
valósul ; a társadalm at osztályokra különítő határok azonban m intha mégis 
kezdenének halványulni nálunk, Magyarországon is. M intha az egyes tá rsa 
dalmi rétegek kissé közelednének egymáshoz. Az alsóbb réteg emelkedésének 
és a felső süllyedésének azonban valahol, egy középszinten meg kell állapodnia. 
Mi lesz az a színvonal, az a m intam érték, melyhez igazodni fog? A reform átus 
magyar középiskolák szellemétől függ jórészt, hogy egy m agyar népi m űvelt
ségre épült, magyar öntudattal rendelkező társadalom hoz igazodjék.

Nézzük most m ár, hogy neveljük m agyarabb m agyarrá növendékeinket a 
német és francia nyelvi órákon?

Alsó fokon, hol tan ítás közben lépten-nyoinon idegen nyelvi sajátságokra 
kell növendékeink figyelmét felhívnunk, sohasem szabad elm ulasztanunk, 
hogy rá ne m utassunk ugyanakkor a m agyar nyelv gazdagságára, töm ör
ségére. Pl. mutatni, tárgyas ragozásban : m utatom -od-ja. Melyik indogermán 
nyelv tud ilyen tömören kifejezni cselekvést? Ich zeige es — je le montre. 
A „m utatom “ egyedül jelzi m ind a m utató személyt, m ind a tárgyat. Vagy : 
tanul — megtanul, ért —- megért, varr — megvarr, a francia nyelv ilyen árnya
latok kifejezésére alkalm atlan. A németben — m egvarr : fertig nähen. Az igék
nek pedig csak kis hányada fejezi ki igekötő segítségével a cselekvésben be
állott változást : schlafen — einschlafén, erfrieren — frieren. — A „ tovább“ 
használata : tovább megy, tovább olvas : je continue á lire =  folytatom  az 
olvasást ; ami talán logikiisabb, de semmi esetre sem töm örebb, m int a magyar. 
Az idegen szövegnek helyes, sőt ízes m agyar visszaadása is eszköze a m agyar 
műveltségre való nevelésnek, hisz’ nyelvében él a nemzet.

A nyelvtanítás középső fokán V—VI. osztályban, am ikor könnyebb 
olvasmányok keretében a ném et vagy francia nép életével, szokásaival, jelle
mével ismerkedik meg a tanuló, óránként kínálkozik az alkalom népünk és 
az illető nép életform ájának összehasonlítására. Hogy a m agyar ember á lta 
lában tisztaságkedvelő, s mennyire nem az a francia ; hogy a m agyar paraszt 
mennyivel intelligensebb, m int a francia ; hogy nálunk, a „barbár“ Magyar- 
országon, a nemesi kúriáknak fürdőháza volt, amikor XIV. Lajos és udvara 
a fürdést hírből sem ismerte, de a mosdást is csak ritkán  gyakorolta : semmi 
esetre sem hallgathatjuk el. Az is m éltán növelheti a m agyar diák önbizal
m át, hogy a mi népünk művészi képzelet dolgában messze előtte já r pl. a 
németeknek. Ezt a m agyar népművészeti termékek igazolják, melyek pá ra t
lanok egész Európában.

VII-—-VIII. osztályban, a német és francia irodalom tanításakor nyílik 
azonban legbővebb alkalom tan ítványaink m agyar ön tudatának növelésére. 
A magyar-német, ill. francia irodalmi kapcsolatokat nem szabad kiaknázatla
nul hagynunk, hisz’ m ár a XVI. század óta élénk szellemi és személyes kap
csolatban áll hazánk N yugat-Európával. Reform átoraink, protestáns fő
iskoláink tanárai és diákjai Németországban és Hollandiában tanulnak. 
Apácai Cseri János egy teljes századdal előzi meg enciklopédiájával (1656) a 
francia enciklopédistákat (1751— 1772). Mikes Kelemen M ^ d e  Sévignének 
méltó versenytársa a levélírásban. Péczely József a meseíró La Fonteine-t 
tanulmányozza. Bessenyei Györgyöt joggal nevezhetjük magyar Voltaire- 
nek. Ez a francia felvilágosodás feje. s a francia forradalm at készíti e lő ; az
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a magyar felvilágosodás képviselője s a magyar irodalom megújítója. Csokonai 
Vitéz Mihály költő és polihisztor. A görögön és latinon kívül olasz-, német-, 
francianyelvű m űveket olvas, de hozzáfog a héber, arab, perzsa és angol 
nyelv tanulásához is. Az irodalom m ellett foglalkozik term észettudom ányok
kal, m atem atikával, történelemmel, zenével, s betegágyában K ant és Ch. 
Wolf filozófiáját tanulmányozza. A világirodalomban csak Voltaire és Goethe 
hasonló hozzá. A m últ századvég szentimentalizmusa nálunk is meghozza 
gyüm ölcsét: K árm án Fannyja a m agyar „W erther“ . Viktor Hugónál nem 
lehet elfeledkeznünk Petőfi Sándorról, s Verlaine szimbolizmusánál Ady 
Endréről.

De egyre ügyelnünk kell. Nehogy úgy értelmezze a tanuló a külföldi 
irodalmaknak a m agyarra való hatását, m intha íróink idegen kortársaikat 
szolgai módon utánoznák. Sőt : Balassi B álint pl. olasz irodalmi hatások 
ellenére, Csokonai az olasz és francia rokokó költészetből ve tt indítékok elle
nére irodalmunk legegyénibb és legmagyarabb lírikusa. Európaiság és tiszta 
magyarság párosul bennük.

Magyarság és európaiság : ezt a gondolatot kell szem előtt tartanunk a 
modern idegen nyelvek tanításakor. „Legyünk minél európaibbá, de annál 
m agyarabbá“ — Valljuk mi is Bessenyei Györgygvel, mert magyarság nélkül 
európaiságunk gyökértelen.

Hódmezővásárhely. Dr. Pelle Erzsébet.

A történelmi dolgozatok íratásának a kérdése rég v ita to tt és jelentős 
probléma középiskoláinkban, s így szükséges, hogy ezt m indkét álláspont 
szemszögéből tisztázni, s a kívánatos irányelvet kitűzni igyekezzünk. A pozitív 
állásfoglalás a történelm i dolgozatok Íratását a következő szempontok m iatt 
ta r tja  elkerülhetetlenül szükségesnek: A tanuló az érettségi vizsgálaton leg
többször abba a helyzetbe kerül, hogy írásbeli tételül a történelm it is választ
hatja , am it aztán szakszempontból a történelm i szaktanárának is meg kell 
bírálnia. Erre pedig a növendékeket — legak'bb is alakilag — a történelem 
ből éppen úgy elő kell készíteni, m int a többi szaktárgyból, tehá t a szak
tárgyi szempontok figyelembevételével (anyagszelektálás és rendezés a 
történelm i lényeges szempontjából, évszámok használata, az általános tá jé 
kozottság, történelm i kapcsolatok, nem az aprólékosság bem utatása stb. 
stb.). Ennek a feladatnak az elvégzésére pedig világos, hogy a tanuló tö rté 
nelmi szaktanárán kívül senki más, még a m agyar szaktanár sem vállalkozhat. 
E zért nem elégítheti ki ezt a szükségleti szempontot az a gyakorlat, hogy 
időnként esetleg a m agyar irodalmi tárgyú dolgozatok közt felbukkanhat 
egy-egy történelm i tárgyú tém a, amiről azonban a történelm i szaktanár néha 
tudom ást sem szerez. A m ellett igen jó alkalm at nyújt ez a tanulónak tö rté 
nelmi érzékének, áttekintő, szelektáló és értékelő képességének a gyakorlására, 
bem utatására és történelm i tanulságainak gyakorlati alkalmazására. 
A szaktanárnak is egy jelentős szemponttal többet nyújt növendéke tö rté 
nelmi m unkájának és érdemjegyének igazságos megállapítására. így ha egy
oldalúnak tűnnék is fel az az eljárás, amely a történelm i számonkérést csak 
ebben a form ájában alkalmazná (gyakorlóiskolai kísérlet), semmi hátrányt 
nem jelent, ha a történelm i szaktanár a félévi és az évvégi összefoglaló ismét
léses órák közül egyet-egyet arra fordít, hogy növendékeivel iskolai dolgoza
to t íra t a VII. és VIII. osztályban, azt k ijavítja, velük megbeszéli és a szük
séges tanulm ányi és gyakorlati következtetéseket velük levonatja. Minden 
dolgozatírató tanár tud ja , hogy ezzel a történelem  szaktanár csak egy új és 
meglehetősen terhes szolgálatot vállal növendékeinek a ma oly sokszorosan 
fontos történelm i nevelésének és képzésének izmosítására. Az ellenkező állás
pont két jelentős érvelése a túlterhelés és e dolgozatok m agyar szaktárgyi 
elhelyezése. Azonban a túlterhelés aggálya rögtön eltűnik, mihelyet kimondot
tan  iskolai (azaz egy iskolai órán írt) dolgozatról van szó, és másrészt láttuk , 
hogy e szaktárgyú dolgozatnak az irodalmiak közti elhelyezése a jelen körül
mények közt nem kielégítő. Összevetve a szempontokat, így a következő 
összegezésre kell ju tnunk  : H a a fentvázolt keretek közt az önálló történelmi
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dolgozat íratása a különösen VII. és VIII. osztályban meg nem engedhető 
— jóllehet ennek semmiféle érdemleges akadályát nem tud juk  belátni — , 
kívánatos volna, hogy különösen a két utolsó osztályban és utolsó évnegyed 
ben a magyar irodalmi tárgyú dolgozatok közt olyan történelm i tárgyú dol
gozat is kötelezően szerepelne, amit a történelmi szaktanár tűz ki, készít elő, 
bírál és javít is ki növendékeivel, természetesen a magyar szaktanárral egyet
értésben. E dolgozat érettségi előkészítő jellege kétségtelenül legjobban ebben 
az alakban érvényesülne.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.

HAZAI IRODALOM ' I
Garat József: Montessori lélektana és didaktikája. A rendszer lélektani 

és didaktikai vázlata és összehasonlítása az újabb irányokkal. Kolozsvári 
Tudományegyetem lélektani intézet, 41. közlemény.

A szerző maga m ondja bevezető szavaiban, hogy hazai Montessori iro
dalmunk inkább csak kisebb-nagyobb értekezésekre szorul, és nagyobb m ű
vekben nagyon szegény. Éppen ezért üdvözli örömmel fenti m űvet minden 
pedagógus, aki Montessori iránt érdeklődik.

A mű célkitűzése hárm as: 1. a rendszer lélektani alapjának ism erteté
sével kapcsolatban a módszertani és didaktikai problémák vizsgálata ; 2. a 
rendszer összehasonlítása az újabb pedagógiai áram latokkal és 3. ezek alapján 
következtetések levonása a kisdednevelésre és a népfőiskolái ok tatásra vonat
kozólag.

A következőkben Montessori és az újabb pedagógiai irányok egymáshoz 
való viszonyát tárgyalja. A H erbart-vitával kapcsolatban összehasonlítja 
Montessori elveit Lay elveivel és m egállapítja, hogy leglényegesebb meg
egyezési pontjuk : a kísérlet. Megállapítja azonban azt is, hogy mégsem lehet 
csupán kísérleti pedagógusnak tekinteni, mert legalább ugyanennyire a neo- 
naturalizmus (Rousseau) követője is. Érdekes az összehasonlítása Tolsztoj
jal 's. aki a neonat uralisták szélsőséges táborába tartozik. Az újabb irá
nyok képviselői közül különösen Dewey és Decroly irányával hasonlítja össze. 
Ezután á ttér annak ismertetésére, hogy hova helyezi el a tudom ányok rend
szerében Montessori a neveléstudományt. Ferriére, D ilthey, Riekert—W in
delband, Stanley, a magyar Fináczy felfogásának ismertetése u tán  bővebben 
magyarázza Montessori felfogását és megállapítja, hogy teljes egészében 
(lyakorlali ismeretek összességének tartja  a nevelésre vonatkozó ismereteket. 
Problémakörei is a nevelés hagyományos felosztása : testi, erkölcsi és értelmi 
nevelés szerint rendezhetők.

A harmadik rész a rendszer lélektani alapvetését tartalm azza. Össze
hasonlítja Montessori lélektani felíogását Decroly-éval, akivel nézetei nem 
azonosak. Várkonyi, Kerschensteiner, Dewey felfogására is utal. A legna
gyobb a hasonlóság az Adler-féle individuálpszichológiai felfogással, Ger
hards helyeslésével szembeállítja Muchow erős kritikáját.

,.Az oktatás egészségügyi követelményei“ c. fejezetben érdekes feljegy
zéseket és megállapításokat találunk a hátgerincferdülésre, a rö v id lá tá sra /a  
helyes testtartásra és evvel kapcsolatban a padokra vonatkozólag. Külön 
figyelmet érdemel az, amit a gyerm ektanulm ányra vonatkozólag ír.

A következő fejezetben különösen érdekes Montessori érzékfejlesztő 
eszközeinek leírása és használata. Montessori m unkatársa Maccheroni érdekes 
megfigyeléseit közli ezután a szellemi munka feltételeivel kapcsolatban és 
ezeket érdekes görbékben közli. Megállapításai a személyiséggé való fejlő
désről alapos megfigyelések eredményeiből születtek. Montessori maga a 
személyiség fogalmát említi ugyan, mégsem lehet őt a személyiség-pedagó
gusok közé számítani, m int Schnellert vagy Linde-t.

A negyedik rész az oktatás módjáról szól. Pedagógiájának alaptétele : 
a gyermeki léleknek a megfelelő tárgyakkal meg kell adni a szükséges lelki
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táplálékot és a fejlődés szabadságát biztosítani és tisztelni kell. A tanítás és a 
tanulás szerinte három lelki folyamaton : a figyelésen, a megértésen és a meg
tartáson épül fel. Igen érdekes és helytálló szerzőnek Montessorinak az érte
lemről vallott felfogásához fűzött 13 pontból álló megjegyzése.

A tanítás fokozatairól szólva, m egállapítja, hogy a szokásos tan ítás
fogalom es Montessori tanítási eljárása nem fedik egymást. Montessorit a 
rövidség, egyszerűség, tárgyilagosság és egyéniség jellemzik tanításaiban, és 
ezt példákkal is bizonyítja. A normális gyermekek tanításánál négy fokoza
tot állapít meg. Tanításaiban m ár előbb em lített eszközeit jól kihasználja, 
mind didaktikai, mind a gyermek aktivitásának szempontjából. Dewey-veí 
ő is vallja, hogy a módszer kérdése végeredményben a gyermeki képességek 
és érdeklődések fejlődési rendjének kérdéséhez vezethető vissza.

A következő rész a módszertani kérdéseket tárgyalja. Az írás és olvasás 
tanításánál ism erteti Montessorinak erről való negatív és pozitív nézeteit, az 
írás elemzéséről vallott felfogását, és a módszer eredetével is foglalkozik. 
Érdekes eljárásának összehasonlítása a mai fonomimikai módszerrel, a kettő 
közötti különbséget öt pontban tárgyalja. E zután az olvasástanításról, a 
nyelvi hibákról és a nyelvtanról szóló nézeteit találjuk. U tóbbival kapcsolat
ban következtetéseket von le a mi népiskolai oktatásunkra vonatkozólag is. 
A szám olástanításban előkészítő gyakorlatokat ta r t szükségesnek, amelyek a 
számfogalom kialakulását jelentékenyen elősegítik és eszközeivel a számok
nak nemcsak abszolút, hanem relatív értékét is szemlélteti.

Az utolsó rész Montessori rendszerének rövid kritikája hat pontba foglalva.
A kis mű kétségtelenül nyeresége a magyar pedagógiai, illetve Montessori 

irodalomnak.
Budapest. ' H. K.
Bognár Cecil: Mi és mások. Budapest. Királyi Magvar Egyetemi Xvomda. 

Ára : 6-40 P.
Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen 

a bölcsőtől a sírig : saját maga. Mégis mennyire ismeretlen m arad ez a kísérő. 
Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól, és egy hosszú élet 
sem elég, hogy igazán megismerjük m agunkat. Az ember nem ismeri jól sem 
a testét, sem a lelkét. Ha valam it nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás 
mondani : úgy ismerem, m int a tenyeremet. Nos, az ember ezt sem m ond
hatja , m ert tulajdonképpen saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az 
a része, melyet valóban legtöbbször lát.

A lélektan tudom ánya legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. 
Ez a haladás közelebb vitte  az élethez. Most m ár nemcsak egyes elszigetelt, 
mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud  vizsgálni, hanem az összetett, 
a való életben szereplő folyam atokat is.

Bognár Cecil, hazánk egyetlen egyetemi lélektani katedrájának profesz- 
szora, ebben a nagyliivatású könyvben a mindennapi élet lélektanát írta meg 
szellemes és élvezetes formában. Ä modern tudom ányos eredmények népszerű 
felhasználásával, számos tapasztalati és irodalmi példával világítja meg lelki 
életünk alapformáit. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentéktele
neknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, s 
hogy hozzászoktasson bennünket sajátm agunk és mások elfogulatlan meg
figyeléséhez. K.

Puskás Zoltán : Az idealilás és realitás mint nemzetnevclési probléma. . .  
Kiválasztási pedagógiai rendszer. (Bevezető tanulm ány.) Debrecen. 1941. 8°. 
64 oldal. Ára : 2 P.

Az ifjúkor, m ajd annak férfikorba áthajlása a nagy álmok, tervek, új 
törekvéseket megvalósító rendszerek alkotásának sajátos világa. A képzelet 
síkjában valósul meg először a lélek minden nagyra, m aradandóra törése, 
nemcsak a művészetek világában, hanem a túdományok körében is. A láto
mások becsét az adja meg, hogy mennyire nagy, egyetenjes intézmény, közület, 
eszme szolgálatában áll a terv, hogy milyen alapvetéssel indul neki az alkotó, 
és hogy milyen valós, mennyire végrevihető mindaz, ami a legjobb elgondolás 
ta rta lm át teszi.
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Puskás Zoltán fenti m unkája a nemzet fogalma elemzésével kezdi, meg
látja, hogy a nemzetnevelés m a nem elvi követelmény, hanem most, új világ 
mezsgyéjén nemzetvédelem ; hogy e nevelés minden adottság összhangzatos 
kifejtésében, érvényesítésében valósulhat meg. De m egm utatja azt is, hogy 
a keresztülvitel során elengedhetetlen m ozzanat a jövendő vezetők, irányítani 
h ivato ttak  együttes, korszerű nevelése —  egy nem zeti parkká teendő, minden 
szükséges eszközzel, felszereléssel ellátott helyen, gondolatai szerint Csúcsán. 
E nemzet felemelési tervezet szerint való „nem zet-nevelde“ a legjobbakat 
gyüjtené egybe, akiket a m últ minden tanítása, m aradandó eleme m ellett a 
legjava európai eszmékkel is meggazdagítana tanulm ányutak  során,

A mai faluépítő munka, tehetségkutatás, nőnevelés, katonai kiformálás 
minden jó gondolata beleépült e m unkába, mely csak bevezető tanulm ány 
akar lenni a további rendszerhez. K ívánjuk, hogy izzó, emésztő faj szeret ettől 
duzzadó elgondolásai váljanak valóra, s érje meg, amiről annyi h itte l így ír 
előszavában : „Szépen megálmodtam, hogy m ilyen lenne az iskola, nevelde. 
Az álmot addig szőttem, amíg szinte valósággá nő tt lelkemben. És amikor 
éreztem, hogy lényem keretét annyira betöltötte ennek az álom nak valósága, 
hogy egynek éreztem magam a gondolattal, akkor határoztam  el, hogy álmo
mat meg is valósítom. Megvalósítom, ha az életem is megy rá. Megvalósítom, 
m ert szerelem népemet, szeretem hinni a m agyar jö vendő t.. Megvalósítom, 
m ert életcélt és boldogságot látok benne. Megvalósítom, m ert érzem, hogy 
meg kell valósítanom, mert erre h ívattam  el.“

Minden hazáját szerető m agyar szív pedig lélekben, hitben álljon a 
tanulm ányozásra annyira érdemes szerző gondolatai és tervei mellé!

Illyés Endre.
Németh Zoliim : Kis János szerepe kora irodalmi életében. (Győr, 1941.)
A mű írójának célja Kis János egész pályájának, különösen irodalmi 

helyzetének és m agatartásának vizsgálata. A „Bevezetés“-ben kifejti, hogy 
eddig c kiváló irodalmi személyiségnek jelentőségét csak egy-egy részlet- 
kérdés szempontjából tárgyalták . (Kovács Sándor a Magyar Társaság tö rté 
netét. Kovács János Kazinczy-val fo ly tato tt levelezését dolgozza fel. (Pedig 
Kis János pályája „nagy te t t  vala a nemzeti irodalom érdekében“ — m ondja 
Toldy.

/. Az író körültekintően vizsgálja K is János egyéniségének kialakulását 
és világnézetét. E rész keretén belül ír származásáról, a soproni kétnyelvű 
környezetnek, iskolai életének a hatásáról, a „M agyar Társaság“ megalapí
tásáról. az „albizálás“ -ról (supplikálás), tanulm ányútjáról, mely W eimárba, 
Göttingába és Jénába vezette. K im utatja  ez életrajzi adatok hatásá t Kis 
János egyéniségének kifejlődésére : szerénység, vallásosság, neo-liumanizmus, 
m int a soproni líceum nevelési elve, m ajd  látókörének tágulását előbb hazai, 
majd külföldi ú tja i folyamán. Beszámol arról, m int válik új nevelési eszmék 
képviselőjévé győri tanár korában. I t t  törekszik különösen a felvilágosodás 
eszméinek, s vallásos felfogásának összeegyeztetésére, m ajd visszavonul falusi 
prédikátornak. Itt meg is nyugszik, megházasodik, de lassanként m indjobban 
résztvesz a „baráti kör“ szervezésében, s maga köré gyűjti a D unántúl kisebb 
íróit, s oly viszony alakul ki közte s azok közt, m int Kazinczy és Kis János 
között. Mind számottevőbb irodalmi m unkásságának is köszönhette, hogy 
Sopronba hívják meg, m int közismert egyházi írót választják meg superinten- 
denssé is. A jénai egyetem h ittanári diplomája, akadém iai tagsága és a Kis
faludy Társaságba történt beválasztása egyaránt elismertségét és köztisztelet
ben álló voltát bizonyítja.

I I . „Kis János és kora irodalmi élete“ címen alapos irodalom történeti 
tájékoztatót ad az író. Kifejti a „levelező barátság“ , a „vezető b a rá t“ és a 
maecenás-rendszer jelentőségét a magyar irodalmi élet e korszakában. Kis 
János célja : művelt polgárság nevelése. A nyelvújítási harcban közvetítő 
szerepet vállal, tartózkodik a harc hevességétől. Az Akadémiát eleinte 
(Kazinczyval együtt) ellenzi, később helyesli, s tám aszát lá tja  benne. Igen 
fejlett felfogását a m agyar nyelv ügyéről e tárgyban írt pályam unkája 
bizonyítja.
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II I .  „ Kis János munkásságának vázlatá“-ban 1. végigkíséri költészetének 
fejlődését az iskolai sémaköltészettől az élményi költészetig. Különösen érté
kesek e sorozatban gyermekei elvesztésének fájdalmából fakadó elégiái, 
melyeket vallásos énekei közé is felvett később Kis. 2. Zsebkömyveixe. 1 nevelni 
akar, egyrészt „rom án“-szerű közleményeivel, másrészt illemtan-szerű részei
vel. E könyveket külföldi m intára szerkeszti, sck bennük a fordítás, átdolgozás 
is. 3. Egyházi munkásságának javát Prédikációs könyve, Széchenyi Ferenc és 
Festetich György felett m ondott elmélkedése és a „Győri énekeskönyv“-e teszi. 
Utóbbiból 63 s 7 fordított énekét tartalm azza a D unántúli Énekeskönyv. 
Szól még a tanulm ány írója Kis folyóiratairól és cikkeiről, klasszikus fordításairól, 
emlékezéseiről. Végül beszámol a Kis János munkásságára vonatkozó bírálatokról.

A könyv sok érdekes, eddig ismeretlen adato t tartalm az, ezeket oknyo- 
mozó, pszichológiai módszerrel használja fel, s így élesen megvilágítja Kis 
kiváló egyéniségét s a kor sok érdekes kérdését.

Budapest. Dr. Zelenka Margit.
Tangl Harald : Táplálkozás. Budapest, Királvi Magvar Egvetemi Nyomda. 

300 lap.'
Az újabb idők kutatási eredményei egészen m egváltoztatták felfogásun

kat az egészséges táplálkozásról. K itűn t, hogy táplálékainkban számtalan 
olyan tápanyag van, amelyek létezéséről vagy egyáltalán nem tudunk, vagy 
nem tu lajdoníto ttunk nekik nagyobb fontosságot, pedig nélkülük lehetetlen 
az élet. Tangl Harald egyetemi m agántanár nemcsak ezekkel az élet számára 
nélkülözhetetlen tápanyagokkal ism ertet meg a fehérjéken, szénhidrátokon 
és zsírokon kívül, hanem mindenki számára könnyen érthető módon meg
m agyarázza a szervezetünkben végbemenő emésztő folyam atokat is, tehát 
képet kapunk arról, miképpen használja fel szervezetünk a megevett táp lá 
lékokat. Külön fejezetekben tárgyalja a fontosabb vitam inokat, miképpen 
láthat ja el a háziasszony hozzátartozóit ilyenfajta tápanyagokkal,s ilyen módon 
hozzájárul a családtagok egészségének fenntartásához. M egtudhatjuk a könyv
ből azt is, hogy mi a könnyű, és mi a nehéz étel, ami különösen a gyönge- 
gyomrú emberek szempontjából fontos. Megismerkedünk a gyomor- és bét- 
zavarok alapokaival, s hogyan kell ellenük védekeznünk. Miképpen táplál
kozzék orvosi felügyelet m ellett a cukorbajos, a köszvényre hajlamos, az epe- 
bántalm akban szenvedő ember. Szemléltető rajzos táblázatok segítségével 
mindenki m egtalálhatja azt, hogy szervezete számára szükséges tápanyagok 
a legmegfelelőbb mennyiségben milyen élelmiszerekben lelhetők fel. illetve 
milyen ételeket ajánlatos kerülnie. K itér az éhezés, szomjazás és az étvágy 
problémáira. Sorra veszi a legfontosabb élelmianyagainkat, m int a tejet, a 
húst, a to jást, a kenyeret, a zöldfőzelékeket és a gyümölcsöket, azok táplálék- 
életteni fontosságát, és kiemeli re jte tt értéküket. Megismerkedünk a hízás 
és fogyás különféle módszereivel, s miképpen kell azokat egészségünk veszélyez
tetése nélkül keresztülvinni. Végül rá tér a vegetariánizmus és nyerskoszt 
tárgyalására, az utolsó fejezetben a néptáplálkozás égetően fontos kérdéseit 
fejtegeti. Beigazolja, hogy a m agyar nép táplálkozása egyáltalán nem korszerű, 
és részletes tervet ad ennek gyökeres m egváltoztatására. Rengeteg kép és 
színes tábla gondoskodik arról, hogy az amúgy is közkedvelt tém át még 
érdekesebbé és színesebbé tegye. Ak.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
Helyreigazítás. Előző számunk egyik ismertető cikkében értelemzavaró 

hiba csúszott ; a cikk nem közgazdasági középiskolákról szólt, m int ahogyan 
a címe jelzi, hanem gazdasági középiskolákról.

Egy igaz ember halálára.
Fehér Gábor 1893— 1941.

A halálnak talán sohasem volt oly bő aratása e földön, mint napjainkban, 
amidőn a sarkvidék tundráitól Afrika sivatagjaiig ezreket és ezreket nyelnek
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cl ■) tömegsírok. És mégis úgy érezzük, hogy az élet és halál e szörnyű tusájá- 
ban is meg kell állanánk Fehér G ábornak, protestáns tanári rendünk első 
hősi halo ttjának  frissen hantolt sírjánál. Meg kell állanunk, mert benne a 
protestáns tanárság egyik legértékesebb tag já t s a magyar faj egyik legjelleg
zetesebb képviselőjét vesztette el.

Fehér Gábor a hajdúföld szülötte volt. Itt szívta magába zamatos m agyar 
nyelvével együtt a magyar föld és az egyszerű magyar nép szeretetét is ; itt 
ismerkedett meg népünk dalaival, amelyeket férfikorában is oly szívesen 
dalolgatott, s szokásaival, am elyeket oly jól ismert. Számára a magyarság 
szeretete nem politikai program m pont volt, még csak nem is valami hirtelen 
tám adt lelki fellángolás, amelyet a kedvezőtlen konjunktúra szele, ha elég 
erősen fúj, ki is olthat, hanem az egész lényében gyökeredző s tőle elválaszt
hatatlan természetes állapot, ösztönös s szinte öntudatlan  lelki m agatartás. 
Mint minden igaz mély érzés, az ö magyarsága is o tt húzódott meg a lelke 
mélyén, s erről a m agyar ember természetes szeméremérzetével soha sem 
beszélt. Semmit sem vete tt meg annyira, m int a közélet tö rte tő  és csörtető 
hadának kirakati hazafiaskodását, s fölfelé tekintő érdemszerző gesztusait.

Egyéniségének kialakításában szülőföldjén kívül a debreceni öreg Kollé
giumnak volt legnagyobb része. Az ősi falak között e ltö ltö tt évek nemcsak 
emlékezetét népesítették be ma m ár feledésbe ment tanár- és diáktípusokkal, 
a cívisváros jellegzetes alakjaival s ezekhez fűződő vidám  történetekkel, 
hanem jellemének kialakulására is döntőleg hato ttak . Nemcsak irodalmi 
tém a, hanem jellemet alakító élmény volt szám ára az ősi Kollégium. I tt ala
kultak ki véglegesen egyéniségének a lapvonása i: természetes, közvetlen 
modora, puritán egyszerűsége, mély vallásossága, a protestáns szellemiségtől 
elválaszthatatlan  demokratikus gondolkodásmódja és szabadságszeretete. 
Életének későbbi szakában hosszabb időt tö ltö tt idegenben is, főképpen 
Németországban, de külföldi tartózkodása, ha szellemének gyarapítását, 
képességeinek kicsiszolását elő is segítette, jellemének alapvonásain semmit 
sem változtato tt.

így előkészülve lépett ki az életbe, hogy szolgáljon azoknak az eszmények
nek, amelyek benne származása és nevelése folytán kialakultak. Mint fiatal 
tanár nemcsak az iskolában, hanem azon kívül is kötelezve érezte magát, 
hogy szolgálja annak a közösségnek magasabb érdekeit, amelynek tagjává 
vált. Városának szellemi életében éveken á t igen jelentős szerepet já tszo tt, 
s alig volt szellemi megmozdulás, amelyben részt ne v e tt volna. Lassanként 
azonban észre kellett vennie azt a m indinkább növekvő diszharm óniát, amely 
saját eszményei s korának átalakuló szelleme, illetve környezetének lelki- 
alkata között volt. Neki, aki annyira összeforrt m indennel, ami magyar, 
leckét kezdtek adni a hazaszeretetből, s ő a példaszerűen lelkiismeretes és 
melegszívű pedagógus, nemsokára szembe ta lá lta  magát azzal a Sokrates 
pőre óta jól ismert váddal, hogy „nem  tiszteli az isteneket, s megrontja az 
ifjúságot“ . Mindez csak azért, mert korának egyik-másik, ma m ár roskadozó 
bálványa előtt nem volt hajlandó meghajolni. Mint gyakoribbak lettek  a 
jelek, amelyek arra figyelmeztették, hogy a közélet fórumáról vissza kel! 
vonulnia. Vissza is vonult, mert belátta, hogy véleményének jóhiszeműsége 
s megokoltsága nem jelent többé oltalm at legtisztább szándékai számára 
sem. H angjának kedvezőbb körülmények között messze kellett volna hang- 
zania, s most saját városában is el kellett némulnia. Ez volt életének első 
csalódása. Nem m intha egyéni érvényesülési vágya szenvedett volna e m iatt. 
() eszményeinek, s nem önmagának akart szolgálni. Nem ism ertem  em bert, 
aki annyira m egvetette volna a hiúság vásáránák sokak előtt annyira vonzó 
csecsebecséit a címektől s rangoktól kezdve az elegáns öltözékig. A természet 
szép külsővel áldotta meg, de ő nem te tt semmit, hogy ezt az ajándékot 
öltözetével is kiemelje, sőt m intha inkább elrejteni igyekezett volna. Ez a 
vonás mélyen bevilágít puritán lelkiiletébe. Egyedül Isten dicsőségéért igye
kezett szolgálni, saját dicsősége, amennyire emberileg lehetséges, közömbös 
volt számára. A megalkuvás éppoly idegen volt tőle, mint a hiúság. Midőn 
érezte, hogy az a világ, amely őt körülvette, mind idegenebb lesz tőle. egy
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pillanatra sem ju to tt eszébe, hogy nézeteit — amint ez manapság oly gya
kori — „revízió“ alá vegye, s azokat saját érdekében a kialakuló új világgal 
összhangba hozza. Érdekeken nyugvó kompromisszumok, ügyes kiegyezések, 
megalkuvással, összepaktálással elérhető olcsó sikerek egész lényével merő 
ellentétben állottak.

Világnézetének alapvonása a bibliából folyó emberszeretet, s mások 
egyéniségének, lelkiismereti szabadságának tiszteletbentartása volt. A körü
löttünk tomboló világnézeti harcban a biblia volt számára az a próbakő, 
amellyel mindent' m egpróbált. S ha úgy ta lá lta , hogy bizonyos eszmeáram
latok nincsenek összhangban a bibliával, akkor k iá lth a ttak  bár az emberek 
ezrei is igent, ő mégis nem et m ondott. Volt valami kemény hajlíthatatlanság 
lényében. H űnek lenni minden mellőzés és m egpróbáltatás közepette is 
azokhoz az eszményekhez, amelyek követésére színmagyar szellemisége és a 
debreceni Kollégiumban nyert református-keresztyén nevelése kötelezte, íme 
ez volt lényének morális magva.

A harm incas évek elején végkép visszavonult minden közszerepléstől. 
..Kisebbségbe“ szorulása szimbolikusan m u ta tta  be egy vidéki városban azt 
a folyam atot, amely nagyban az egész magyarság életében már hosszú idő 
óta lejátszódik. Mélyen vallásos leíkülete abban a predesztinációban gyöke
redző gondolatban keresett m agyarázatot és vigasztalást, hogy a Teremtő 
bizonyára nem arra a szerepre hívta őt el, amelyet élete első szakában vál
lalni akart. H itvesének szeretete, kis fiának ígéretteljes fejlődése, tan ítványai
nak őszinte vonzalma s egy-két jó bará t közelsége kárpótolta azért, amit 
veszített. A visszavonultság azonban nem tétlenséget je len tett számára. 
Nem az az ember volt, akit a sablonos polgári életmód egyhangú nyugalma 
és kényelme kielégített volna. Mindig tennie kellett valam it, aminek egész 
lényét á tadhatta , s ami életének mélyebb értelm et és jelentőséget adott. 
Ekkor egész szívével nevelői és tanítói m unkájának adta á t m agát, s szabad 
idejének jó részét azzal tö ltö tte , hogy tankönyveit saját maga szerkesztette 
példatárakkal, szójegyzékekkel stb. még használhatóbbá tegye. Az a belső 
hév, amely á th a to tta , önmagában véve egészen száraz m unkákat is érdekessé 
te tt számára. Gyakran lá ttam , am int a nyári szünidő jórészét tanítványai 
m unkájának megkönnyítését célzó aprólékos pedagógiai előkészülettel tö l
tö tte , s volt idő, amikor az iskolai év folyamán m ár reggel félnyolc órakor 
felment az iskolába, csak azért, hogy növendékeivel együtt lehessen. Mind
ezért nem kért és nem várt senkitől semmit. Lehetetlen volt közelében meg 
nem érezni azt a szenvedélyes odaadást, amellyel hivatásának élt, s azt a 
rendkívüli szeretetet, amellyel minden szép, igaz és jó iránt viseltetett. Ke-é 
véne költőinek, különösen Adynak minden jelentősebb alkotását könyv 
nélkül tud ta . Azt akarta , hogy kedvenc költői mindig vele legyenek, s ezért 
nem a könyvespolcán, hanem emlékezetében, vagy ta lán  inkább szívében 
adott nekik helyett. Emlékezőképessége e téren bámulatos volt, s ez annál 
meglepőbb, m ert a verseket nem annyira tanu lta , m int inkább a szép után 
szomjazó leikével szinte észrevétlenül m agába szívta. Nem csoda, hogy tudá
sának gazdagsága s a ku ltúra  igazi értékei iránt érzett szenvedélyes szeretete 
magával sodorta tan ítványait is.

Legigazibb tan ítványa  azért mégis saját gyermeke volt. Mindenekelőtt 
azt akarta  nyújtani gyermekének, am it ő az emberi művelődés legértékesebb, 
legnagyobb művelő hatású kincsének ta rto tt : a római klasszikus írók isme
retét. Még elemista volt kis fia, midőn megkezdte a latin nyelv tanulását, s 
12— 13 éves korában már az apa és fiú együtt olvasta Vergiliust és H oratiust. 
Volt valami megható abban a lázas buzgalomban, amellyel fiát, időt és fárad
ságot nem kímélve, a klasszikusok világába mind beljebb és beljebb vezette. 
S midőn egy alkalommal eljárásának helyességét illetőleg kételyeimet fejeztem 
ki, azt válaszolta : A klasszikusok tan ítása  ellen lehet bőven hozni fel érveket, 
amelyek esetleg értelmileg helytállók is, de én mégsem fogadom el ezeket, 
m ert érzéseim m ást mondanak. Van abban valami elgondolkodtató, hogy ő 
a magyar-német szakos tanár, m ielőtt a modern kultúra kincseit feltárta 
volna fia előtt, az örök klasszikus forráshoz vezette el. S talán igaza is volt,
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mert valóban valami rendkívülinek kell abban a kultúrában lenni, amely 
még kétezer év u tán  is ennyire meg tud ja  fogni az emberi művelődés igazi 
értékei u tán  sóvárgók lelkét.

Az irodalmat nemcsak szerette, hanem maga is művelte. Mint bíráló 
számos önálló felfogásról s finom meglátásokról tanúskodó könyvism ertetést 
és tanulm ányt írt különböző folyóiratokban, elsősorban a Protestáns Szemlé
ben. Mint regényíró is te tt  kísérletet, azonban lelkülete sokkal inkább lírai 
volt, hogysem a regényíró nyugodt objektív életszemléletét m agáévá tu d ta  
volna tenni. Legigazibb területe a novellaírás volt. Mint novellaíró is első
sorban azok számára írt, akikhez hivatása és szeretető leginkább fűzte : a 
tanuló ifjúság számára. A pompás magyarsággal megírt, aranyos hum orú 
diáktörténetek egész sorában elevenítette meg a debreceni Kollégium ma m ár 
letűnt tanár- és diáktípusait, s őrizte meg minden történetírónál hívebben 
az öreg alma m ater szellemét. Akik közelebbről ism erték, csak azt sajnálják, 
hogy miért csak két kö tetet írt, mikor emlékezetében jó néhány kötetre valót 
őrzött meg. Írásai azonban így is fenntartják  emlékét mindaddig, amíg állni 
fog a debreceni öreg Kollégium, s lesznek olvasók, akik szívesen felderülnek 
az elmúlt idők diákrom antikáján. És mégis úgy érzem, hogy elbeszélései, 
bármily értékesek is legyenek a maguk nemében, csak keveset m ondanak 
el írójukról. Egyéniségének sokszínűsége, és gazdagsága nem ta lá lh a to tt elég 
teret a diáktörténetek természetszerűleg szűkkeretű m űfajában. Humoros 
történetei aligha sejtetik  a gyakran hetekig ta r tó  szomorú elborulások és 
vidám kiderülések között ingadozó lelkének széles hangulati és érzelmi skálá
ját, sírvavigadó magyar term észetét, szenvedélyes igazságszeretetét, a szegé
nyek és szenvedők iránti mélyen átérzett részvétét s lényegének szavakba 
nehezen foglalható kedvességét. Mindez csak azok előtt ismeretes, akik közelé
ben éltek, s akik számára halála után  üresebb le tt a világ. H a a Teremtő 
hosszabb élettel ajándékozta volna meg, akkor ta lán  alkotó vágya, amely 
nem sokkal a háború kitörése előtt tám adt fel újból, még több gyümölcsöt 
is te rm ett volna. A sors könyvében azonban más volt felőle megírva.

Az a vihar, amely Európa horizontján mind fenyegetőbben jelent meg, 
talán senkit sem tö ltö tt el oív aggodalommal, m int őt. Finom, érzékeny lelke, 
amely oly- sok m indent előre megérzett. azt súgta neki, hogy ez a vihar őt is 
el fogja sodorni. És íme, elsőnek vitte  el közülünk. De mégsem önmagát fél
te tte  igazán, hanem azokat, akiket szeretett, különösen a szegény pusztuló 
magyar népet. A háború kitörése utáni hónapokban mind ritkábban  lá ttuk  
őt mosolyogni. Gyakran heteken keresztül valam i sötét lelki depresszióban élt, 
s nagy barna szemeiből, amelyekből máskor oly tisztán  sugárzott ki tréfál
kozó jókedve, most valami m érhetetlen szomorúság árad t ki. Egy ideig 
mohó figyelemmel követte az eseményeket, m ajd egyszerre, m intha mindent 
megértett volna, m egtiltotta környezetének, hogy a háborúról egy szót is 
szóljanak. M intha érezte volna, hogy számára minden elvégeztetelt, s a 
hátralévő napokat nem akarta  idegizgalmak között tölteni. Ami ezután 
következett, az gyorsan játszódott le. Behívások, szabadságolások követték 
egymást az utolsó két évben. Legutoljára 1941 júniusában vonult, be, mint 
tartalékos hadnagy katonai szolgálatra, s október végén tért haza Orosz
országból. magával hozva a halált okozó kór csiráit is. Valahogy mégis az az 
érzésünk, hogy nem a tifuszbacilusok ölték meg őt, hanem azok a hónapok, 
amelyeket odakint tö ltö tt. Az a m érhetetlen szenvedés, amely körülvette, 
m intha mind az ő lelkére rakódott volna le, s érzékeny lelke összeroppant e 
súly a latt. Testileg legyöngülve, lelkileg összetörve tám adta  meg a betegség, 
amelyen erősen megcsökkent életereje nem tudo tt többé úrrá lenni. Férfikora 
delén, 48 éves korában, 19 U december 1-én este húnyta  le örökálomra nagy 
barna szemeit, amelyből életében oly sok öröm és oly sok szomorúság árad t ki.

Olyan pályán m űködött, amely nem hoz m unkásainak közéleti babérokat, 
vagyont, emelkedést, hírnevet, sőt még megbecsülést is keveset, és mégis 
ugv éreztem, am int o tt állottam  sírjánál, amely körül nagyszámú tisztelői 
mellett, zokogó kis leányok sira tták  szeretett ..Gábor bácsi“ -jukat, hogy 
szebb pályát nem is választhatott volna, m ert nem poros aktákkal foglalkozott ,
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hanem lelkeket form ált, m unkájával nem gyűlöletet vágj közönyt, nanem 
szcretetet támasztok;, nem a múlandóságnak, hanem az örökkévalóságnak 
dolgozott, s bár lelkének tüze mindörökre kialudt, sok-sok szívben lobog tovább 
az a láng, amelyet a szép, jó s igaz iránt fogékony gyerm ekietekben ő gyújto tt 
meg. Midőn a leszálló téli este félhomályában mintegy félszáz koszorúval 
borított s írjá t elhagytam , úgy éreztem, hogy ha a sírontúli tisztultabb világ
ból szólhatna hozzánk, ezt m ondaná : Nem éltem hiába.

Nyíregyháza. Dr. Gacsályi Sándor.

Posevitz Vilmos.

(1883— 1941.)

A bonyhádi gimnázium jeles tanára  1941 november 23-án délelőtt % 11 
órakor elköltözött az élők sorából.

A bérces Gömör szülötte — a gyászbeszéd szerint — 32 évvel ezelőtt 
lejött ide, a dombos Tolnába, hogy it t  hirdesse Magyarország földrajzi egysé
gét, ismertesse a nagy világot, s magyarázza az Alkotó nagy művének : a 
természetnek örökéletű törvényeit. Jeles készültséggel jö tt, komoly igyekezet
tel törekedett nemes életeszményét megvalósítani. Az oktatásra  nagy teh e t
séget s akarato t hozott magával. Tárgyismerete első pillanatra feltűnést 
keltett. Óráira pontosan készült. Tanmenete, gondos óraterve akkor is volt 
már, am ikor a tanügyi korm ány még nem te tte  kötelezővé. O ktatása egyszerű, 
világos, határozott volt. Rövid m ondatokban, hangosan beszélt. Óráit ará
nyos részekre tagolta, az óra végén rövid összefoglalást ta rto tt. Nagy ügyes
séggel tud ta  számonkérni az anyagot. Egész számadó iskola volt az óra első 
vagy utolsó része. Egyszerre több fiút tudo tt foglalkoztatni, s a m ellett az 
egész osztályról sem feledkezett meg. Az ismétlések idejét nagy pontossággal 
jelölte ki. A kisebb ismétléseket nagyobbak követték. Az osztály ily módon 
mindig számot tudo tt adni az egész, addig tanu lt anyagról. A természetrajzot 
nagy rendszerességgel, szigorú logikával tan íto tta . Ezt a rendszert a növen
dékeknek is ismerniük kellett, szóval és írásban. Sokat rajzo ltato tt, s maga 
is sokat rajzolt. A szemléltetésnek minden lehető eszközét alkalmazta, ezen 
kívül a tanulók önm unkásságát is m egkívánta, s ellenőrizte. A tanuló mindig 
tudta, hogy nem hiába rajzol, tanára  lelkiismeretesen megbírálta. Ebben nagy 
nevelő érték rejlik. Mindenkinek komolyan kellett dolgozni, m ert egyetlen 
mulasztásról nem feledkezett meg. M éltányolta az igyekezetét, de a hanyag
ságot nem nézte el. Osztályozása szigorú, de igazságos volt. Tőle mindenki 
csak komoly m unkát tanu lhato tt. Maga lankadatlanul dolgozott mindaddig, 
míg ereje engedte. Panasz nélkül végezte nehéz m unkáját. Birkózott az anyag
gal, birkózott a tankönyvekkel, birkózott a gyermek felfogóképességével. 
Egyszer maga pótolta a tankönyv hiányzó fejezeteit. Rövid, egyszerű ú t
m utatás volt. Mosoly ritk án  jelent meg ajakán, de a nagy komolyság mögött 
nemes szív húzódott meg. Tudták ezt növendékei is, s általános tisztelet 
vette körül.

Az iskolaév elején m ár érezte, hogy erejét meghaladja a jövő munkája. 
Megkezdte, de nem tu d ta  folytatni. Gyilkos kór végezte romboló m unkáját. 
A tudós tan á r érezte, hogy baja nem múló baj. Fájdalom, igaza volt. A klinikai 
kezelés tehetetlennek bizonyult, a mentőkocsin hazaszállított nagy beteget a 
következő napon az agyvérzés megölte.

Munkás életével, példaadásával ezreknek m egm utatta a haladás ú tjá t, 
hogyan kell zajtalanul dolgozni a szebb jövőért. A nevelő iskola büszkeségé
nek áldott legyen emléke.

Konyhád. Hajas Béla.

Megjelent a Ravasz László Emlékkönyv. Dunamelléki püspöki szolgála
tának 20. esztendejét most tö ltö tte  be Ravasz László püspök. Ebből az alka
lomból az Országos Reform áais Lelkészegyesület előkészítésében huszonhat 
volt tanítvány, illetve jelenlegi legközvetlenebb m unkatárs közreműködésé-
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▼el és a Franklin Társulat megértő tám ogatásával és ízléses kiadásában
,És lön világosság“ címmel jelent meg a Ravasz László Emlékkönyv, amelyet 

a dunamelléki református egyházkerület ünnep-közgyűlésén D. dr. Révész 
Imre, a tiszántúli református egyházkerület püspöke adott á t Ravasz László
nak. Az Emlékkönyvhöz az ORLE főtitkára, Vasady Béla egyetemi tan ár 
írt Előszót. Ravasz László püspökkel három tanulm ány foglalkozik. M ákkai 
Sándor Ravasz László igehirdetői ú tjá t vázolja, Vasady Béla a theologus Ravasz 
Lászlóról ír, Málnási Bartók György pedig „Ravasz László és a m agyar szel
lemi élet“ címmel értekezik. A többi tanulm ány írói tudom ányszakjuk leg
aktuálisabb kérdéseivel foglalkoznak. Ravasz László életrajza és Ravasz- 
bibliografia teszik teljessé a kötetet. A nagy 8-adrét alakú és fekete félvászon- 
kötésű Emlékkönyv előjegyzési ára 18 P, mely 1942 február 1-ig két egyenlő 
részletben is beküldhető. Az Em lékkönyvet elő lehet jegyezni az Országos 
Reformál us Lelkészegyesület Főtitkári H ivatalnál, Debrecen, Központi 
Egyetem. A kö tet bolti ára az előjegyzési árnál jóval magasabb (25 P) lesz. 
Az Emlékkönyv tisz ta  bevétele az Országos Református Lelkészegyesület 
szeretetintézményeinél, a Kálvineumoknál Ravasz László-alapítvány létesí
tését szolgálja, így az Emlékkönyv megrendelői nemcsak könyvtárukat 
gazdagítják a mai m agyar szellemi élet egyik értékes kötetével, hanem ugyan
akkor a Ravasz László-alapítvány létesítéséhez és növeléséhez hozzájárulnak.

Pályázat.

Az Országos Reform átus Tanáregyesület központi igazgatósága pályáza
to t hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából a folyó 
1941—42. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyam odhatnak m ind
azon református középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tanító- és 
tanítónőképzőintézet, fiú- és leánygimnázium) alkalm azott 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 1941 január 1-ig az egyesület pénztá
rába beküldötték.

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

A folyamodványok 1942 február 10-éig beküldendők a Tanáregyesület 
Elnökségéhez (Debrecen, Reform átus gimnázium). A folyamodáshoz szükséges 
nyom tatványok Jakucs István pénztárosnál (Debrecen, Reform átus Kollé
gium) kaphatók.

Az ösztöndíjra felvett tanárgyerm ekek természetesen nevelési segélyben 
nem részesülhetnek, azonban ők is tartoznak szintén lehetőleg február 10-éig
I. félévi tanulm ányi előmenetelüket hitelesen az igazgatóság által hitelesített 
másolattal igazolni, m ert a nélkül a II. félévi ösztöndíjat nem kapják  meg. 
Egyetemi hallgatók azt is igazoltassák, hogy a II. félévre beiratkoztak, és 
hogy más alapból 100 P-nyi vagy ennél nagyobb ösztöndíjban nem részesülnek.

Eredeti okmányok beküldése felesleges, félívre írt m ásolat igazgatói 
hitelesítéssel elég.

Debrecen, 1942 január hó. Az Orsz. Református Tanáregyesület
Elnöksége.

NB. Ez a pályázat máshol nem jelenik meg, tehá t a kartársak  legyenek 
szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre felhívni. Azon intézetek tan á 
rainak gyermekei, ahonnan a díjakat nem küldték be — az alapszabályok
22. §-a értelmében — jótétem ényre nem szám íthatnak, éppen ezért kérem azt 
a néhány intézetet, ahonnan a díjak december 31-ig nem érkeztek be, sürgősen 
m éltóztassanak 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 nyom tatvány pontos kitöltését, m ert 
a központi igazgatóság kim ondotta, hogy ezentúl a  hiányosan k itö ltö tt kér
vényeket nem veszi figyelembe. Jakucs István, pénztárnok.



A vallás- é s  közoktatásügyi M iniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1938 jan u á r  
21-én kelt rendeletével a  szabványosíto tt 
füzetek kötelező h a szn á la tá t 1939 szep 
tem ber 1-i hatállyal a  közép isko lákban  
elrendelte.

A  szabványosíto tt iskolai füzeteket 
D ebrecen  sz. kir. v á ro s és  a  T iszántúli 
reform átus egyházkerü let könyvnyom da
v á lla la ta  is gyártja  e lő írás szerint, a  leg
tökéletesebb  kivitelben, alu l lá tható  gyár
tási jeggyel ellátva.

A  közel négy év század o s, nagy- 
m ultú v á lla la t jó indu la tú  tám o g a tásá ra  
a  figyelmet felhívjuk.

Debrecen u .  kir. Táros és •  Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata, 1941—2925.
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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.

MEG JELE N  IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ FIZETÉSI 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.

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

AZ ORSZÁGOS REFORM ÁTUS TANÁREG YESÜ LET posta
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 eqyenest a tanáreqyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ EV AN G ÉLIK U S TAN ÁREG 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, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-iq 4P  évi taq- 
sági díj.

A PRO TESTÁNS TA N Ü G YI SZEM LE postatakarékpénztári csekk 
számlájának száma : 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA PZÁ RTA minden hónap 20-án

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága felhívja a vissza
csatolt erdélyi iskolák tanárainak figyelmét, hogy a nevelési segélyre február 
10-ig folyamodhatnak középiskolába, középfokúiskolába és főiskolába járó 
minden tanárgyerm ek után, aki jeles, vagy jó bizonyítványt m u ta t "fel. 
K érvénynyom tatványokat a pénztáros k ívánatra bárkinek küld.

A Kormányzó úr dr. Koch Istvánt, a budapesti evang. gimn. igazgatóját 
tanügyi főtanácsosi címmel tü n te tte  ki. A jeles történész k itüntetését örömmel 
fogadja az evangélikus tanárság és tanáregyesület, melynek Koch fővárosi 
alelnöke.

Dr. Guóth Kálmán, aszódi ev. gimnáziumi tan á rt Kolozsvár város fő- 
levéltárosává, dr. Gyóni Mátyás, szintén aszódi ev. gimnáziumi tan á rt pedig 
a gróf Teleki-Tudományos Intézethez nevezték ki tanárnak. F iatal tudós tag
társai előlépéséhez szívből gratulál az Evangélikus Tanáregyesület.
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Hit és hogyan tanítsunk a gimnáziumban.
Az oktatás és nevelés történetének minden szakaszán felvetődik 

a mit és hogyan örök kérdése. Minden más kérdés születik, meghal ; 
ez él és kísért örökké. Felvetődik minden gondolkozó tanítóban és 
diákban egyaránt. Sokan adtak feleletet erre a kérdésre. Én is meg
próbálom megközelíteni problematikáját, mégpedig tanítványaim 
segítségével.

*
Gimnáziumi tanárnak szinte lehetetlen észre nem vemre azt, 

hogy a gimnázisták jelentékeny része milyen unottan, milyen lélek 
nélkül robotolja végig a nyolcesztendős gimnáziumi pályát. Az a 
tanár, aki nem pusztán szűkös kenyérkeresetnek tekinti ezt a foglal
kozást, hanem egy kicsit nevelői hivatásnak is, alig talál e kérdés 
megoldásánál követelőbb feladatot. Nehéz súllyal nyomakodik ez a 
lelkére, hangulatára, egész életére, s nem hagyja nyugodni.

Ilyenkor szükségképpen eszébejut a tanárnak annyi, de annyi 
példa a növény- és állatvilágból, ami azzal ingerel, hogy ott nin
csenek ehhez hasonló problémák. A gyümölcsfa nem akar ősszel 
virítani és télen teremni. A hernyónak nem jut eszébe, hogy repül
jön, a lepkének, hogy a falevelet pusztítsa. A csecsemő se enné meg 
a marhahúst ; ha megenné, beteg lenne ettől a felnőttnek való táplá
léktól. A neki való eledelt azonban kívánja, s fejlődik is tőle. Sokszor 
elmerészkedik a tanár képzelete és kutató elméje az iparostanon- 
cok, a földműves ifjak életéig is, fürkészve, hogy vájjon ők is olyan 
nyilvánvalóan harcban állnak-e hivatásuk iskolájával, mint a közép- 
iskolás, a gimnázista ifjak? S mikor meggyőződik arról, hogy ott nincs 
meg ez a harc, vagy hogy csak nagyon kis mértékben van meg : 
igyekszik kutatni ennek a maga portáján mutatkozó káros jelenség
nek az okait.

Tudjuk jól, hogy a hatéves gyermekek nagyon kis hányada az, 
amelyik önként, szívesen megy iskolába. A mai vonzó elemi iskolai 
nevelési célkitűzés és korszerű tanítási módszer mellett sokan meg
szokják, sokan pedig meg is szeretik az elemi iskolát. Vannak azon
ban bőségesen olyanok is, akiket már az elemi iskola sem tud meg
ragadni, lekötni. Ezek alig várják, hogy a tankötelesség szomorú, 
megkötött évei elteljenek, és szívesen, látható örömmel kezdik meg 
a tanoncéletformát, vagy kapcsolódnak bele — sok tekintetben 
,,számos“ munkatársként — apjuk, családjuk munkaközösségébe,

í
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ahol mindig szemük előtt van valami közelebb, hamarabb elérhető 
emelkedés lehetősége, és érzik, tudják, hogy mindaz, amit végeznek, 
e felé a eél felé visz, s tudják, hogy nélkülözés, tűrés, kivetettség 
árán mégis csak elérik azt, amit akarnak.

Mennyire más a helyzet a gimnáziumban! Elsősorban is : gim
náziumba nemcsak olyanok mennek, akik valóban oda is valók. Félkezű 
földmunkással, vak fuvarossal, szédülő tetőfedőbádogossal aligha 
találkozunk. Annak azonban igen gyakran vagyunk fültanúi, hogy 
földművesek, iparosok sokszor ezzel az indokolással hozzák gimná
ziumba gyermekeiket: nagyon gyenge szegény, nem bírná a munkát. 
Vagy : olyan penyészes a lelkem, csak úrfélének való. A legtöbb pedig 
társadalmi helyzeténél fogva, szinte magátólértetődően kerül be a 
gimnáziumba, a nélkül, hogy rátermettségét megvizsgálták, kipuha
tolták volna. A próbálkozók és szülőik akaratából bukdácsolva is 
továbbkecmergők száma is igen nagy. Mindezek roppant mértékben 
megnehezítik a középiskola értékes munkáját. Sőt, tudnunk kell 
azt is, hogy még' az arra alkalmasak között is nagyon sokan vannak 
olyanok, akik csak szüleik nyomására nyugosznak bele a meg- 
változhatatlanba, s még 15—16 éves korukban is szemrebbenés nélkül 
abbahagynák a tanulást.

Szoros összefüggésben van ez azzal is, hogy míg a földművesek, 
az iparosok önkifejtése állandóan érintkezik a célismer éttel, addig a 
gimnáziumi tanulmányok mindig túlmutatnak önmagukon. A rövid
látónak a legszebb táj sem mond semmit, a színvaknak közömbös a 
legpompásabb színek harmóniája : a gimnázisták nagy többsége 
szinte ugyanígy képtelen megérteni azt a célt, amely felé robotos 
útján mégis csak halad, vagy még inkább képtelen összefüggést 
teremteni élete célja és nyolcéves munkája között. Még nagyobb a 
zavara, fáradtsága és ziláltsága annak, aki előtt életcél körvonalai 
nem is bontakoznak. Az ilyen ifjú élete igazán értelmetlen taposómalom 
a gimnáziumban.

A célgondolat homályban maradását az a körülmény is elősegíti, 
hogy a gimnázium nem fejez be semmit. Úgyszólván mindent csak meg
kezd, mindenfelé csak utat mutat. Nem ad semmiféle diplomát, a tovább
tanuláson kívül nem képesít semmire. Sőt a gimnázium után következik 
be az igazi kezdés, az első komoly döntés, amibe már a növekvő ifjú is 
beleszól. Hogy milyen öntudatosan, az nevelésétől függ.

Felnőtt, a gimnáziumon túljutott emberek nagy része sem látja 
be és ismeri el azt, hogy a középiskola tananyagán érdemes volt 
keresztülrágnia magát. S nemcsak az úgynevezett átlagemberekkel 
van ez így. Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz 
Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Móricz Zsigmond stb. stb. 
iskolakritikájára elég csak futólag hivatkoznunk. Nyilvánvaló, hogy 
a mai túlterhelt ifjú, akinek füle sem látszik ki a kásahegyből — amely
nek elemei még sokszor határozott, megemészthetetlen ellentétben 
is állnak egymással —, még nehezebben fedezheti fel a magasra 
kitűzött cél felé közeledést.
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Ilyen körülmények között természetes, hogy a nevelőoktatás 
egyik legfontosabb és minél hamarabb megoldandó feladata az, 
hogy vonzóvá, kívánatossá, önként elfogadottá, természetessé tegye a 
gimnáziumi nevelést, gondos kikutatásával annak, hogy hol is van a 
hiba, és hogyan lehet azon a legegyszerűbben segíteni. Ezen felül a magyar 
észjárás, természet és jellem igényeit is állandóan szem előtt kell 
tartani. Nem biztos ugyanis az, hogy éppen azt és éppen úgy szereti, 
mint a német, olasz vagy az angol. Ezzel az alkati igényszínezettel 
is feltétlenül számolnunk kell a jobb, a lehető legjobb megoldás érdekében.

Nyolcéves tanítási gyakorlat nem sok ugyan, de némi tapasz
talatot mégis csak nyújt. Ezen a nyolc éven át sok figyeléssel, sok 
mesterségbeli fogás kipróbálásával igyekeztem tanítványaim igé
nyeit kipuhatolni. Egyik-másik próbálkozásom némi sikerrel is járt, 
de még mindig jórészt nyilt és megoldásra váró feladatként áll előt
tem ez a kérdés. Mégsem árt talán, ha a megoldás megtalálása előtt 
is szólunk erről a kérdésről néhány szót.

Vallom, hogy az ifjúság ügyét érintő kérdésekben sokat tanulhatunk 
magától az ifjúságtól. Helye van — bizonyos egészséges határok kö
zött — az ifjúság önálló véleménynyilvánításának is. Egy felvilágo
sult, minden nagyképűségtől mentes kartársammal két kitűnően 
érettségizett tanítványunkról beszélgettünk. ,,Sokat tanulhat az 
ilyenektől az ember“ — mondotta olyan természetes hangsúllyal, 
mintha a világ legáltalánosabban elismert igazságát hirdetné. Igaza 
volt.

Én is tanulni akartam VIII. osztályos tanítványaimtól, mikor 
1940 őszén megkértem őket, hogy válaszoljanak írásban erre a kér
désre : ,,Mit és hogyan kellene tanítani és hogyan kellene nevelni a 
gimnáziumban ahhoz, hogy az ifjúság már tanulóévei alatt érezze, hogy 
mind a maga, mind a nemzet szempontjából elengedhetetlenül szükséges 
munkál végez?" Eléggé bizalmas légkör alakult már ki közöttünk, 
így számukra sem volt meglepetés ez a kérdésom ; több hasonló termé
szetű dolgot megtárgyaltunk már, akár órákon is. Két nap múlva 
34 válasz volt birtokomban. Izgatóan érdekesnek és várakozáson 
felül értékesnek találtam némelyikük megnyilatkozását. Sokat 
tanultam belőlük. Most nem is teszek mást, mint kiszemelem a három 
legtartalmasabb választ, azután a többi válasz használható részeit, 
s közlöm őket. Majd pedig — az ő megállapításaikat is figyelembe 
véve — összefoglalok néhány gondolatot, ami talán egv lépéssel 
közelebb visz bennünket e bonyolult kérdés megoldásához.

DIÁKOK VÉLEM ÉNYE.

E. P. válasza. A gimnázium m unkája két részre tagolható. Az egyik a 
gyakorlati irányú : a modern nyelvek, a testnevelés és a többi tárgyakból az 
elemi ismeretek, amelyekre az életben közvetlenül szükség van. A másik az, 
amelynek közvetlen gyakorlati haszna nincs, vagy ha van, olyan kicsi, hogy 
a ráfordított fáradsággal semmiképpen nincs arányban. Ez az úgynevezett 
általános műveltség anyaga.

Az érdeklődés felkeltése az első rész iránt könnyebb, sőt a felső osztályok-
1
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ban legtöbbször meg is van, ha a tanár és a tanítás módja és eszközei jók. Itt 
csak aránylag kisebb javításokra volna szükség : pl. az idegen nyelvek tanítása 
alsóban fölösleges ; kívánatos volna mindenki számára valami kézügyesség
fejlesztő ipar tanítása stb.

A másik tárgykör a kemény dió. Itt a baj — azt hiszem — a következő : 
Ez a fogalom : ,,általános műveltség“ , a maga grammatikaszintaxis és egyéb 
ismertetőjeleivel az iskolán kívül nincs, de az iskolában is csak nagyon homá
lyosan. Ezzel szemben a középiskola főcélja az kellene, hogy legyen, hogy meg
adja a modern kultúrember világnézetét. Ezt a célt tanárban és diákban tuda
tossá kell tenni. Ma ehhez a célhoz mennyiségtanból és fizikából kissé tú l
sókat, kémiából, biológiából, lélektanból és földrajzból keveset, társadalom- 
tudományból és gazdaságtanból semmit, történelm et és irodalm at pedig 
többé-kevésbbé rosszul tanítanak. És a legnagyobb hiba az, hogy nem tudja 
sem a tanár, sem a diák, hogy voltaképpen min dolgozik.

Persze, itt nagy akadályokra bukkanunk, m ert a modern kultúrember 
világnézetét még meg kell csinálni, mivel a fentem lített tudományok közül 
még a lélektan, a társadalom tudom ány, a gazdaságtan, sőt a biológia sem 
érték el az exaktságot, s így az iskola politikának tekinti őket ; ez megérzik 
a történelem -és földrajztanításban, és a világnézetet nem lehet befejezni. Nem 
is lehet még pár száz esztendeig ; addig a kérdés megoldhatatlan. Nemcsak a 
középiskola számára : ez ma az emberiség legnagyobb problém ája. . . Mind
azonáltal már elég sok van belőle készen, hogy használható legyen.

A gimnáziumban most mégis az a helyzet, hogy a diák abban az önmagá
ban teljes világnézetben él, amely az iskolán kívüli környezetének csaknem 
minden tagjában és részében érvényesül. Ez egy kis kunyhó, szűk és sötét, 
de lakható. A középiskola új falakat rak köré ; világos és modern házzá kezdi, 
kibővíteni ; de az építkezést felében, harm adában végzi csak, némely falat 
feleslegesen megvastagít, néhol meg éppen zavaró falakat csempész közé, 
mert nem dolgozik céltudatosan. Van, akinek így is megvan a tehetsége, kedve 
alkalma, ideje rá, hogy a házat lakhatóvá tegye. (Nem teljessé, m ert azzá a 
XX. század embere még nem teheti.) Az ilyen szívesen fogadja azt, amivel 
az iskola segít neki. Van sok, aki csak érettebb korban ju t abba a szellemi 
vagy anyagi helyzetbe, hogy a munkát kiegészítse : csak ekkor jön rá előbbi 
tanulm ányai értékére. De az átlag sohasem látja meg a nehezen bevágott képletek 
mögött a valóságot és a leikébe beleké ny szer ítélt falakat vagy lerombolja, és visszatér 
a kunyhóba, vagy ottmaradnak, és csak a kilátást akadályozzák : undorítóan fél- 
műveltté válik. Ezek azok, akikről egy volt pataki diák azt írta , hogy csak 
magolják azt, amire specializálták m agukat. Nem foghatja fel a növény- 
nemesítés lényegét az, aki azt hiszi, hogy hat nap a latt külön-külön keletkezett 
minden lény.

Végeredményben az ilyen műveletlen vagy félművelt öregdiák is azt 
ta rtja , hogy jobban meg kellett volna becsülnie az iskolát ifjúkorában. Az ére tt
ségi mindenesetre jól jön a legbutábbnak is, az unalom meg a legkönnyebben 
elfelejthető dolog.

0. G. válasza. Én helyesnek tartom  azt is, amit, és azt is, ahogyan a magyar 
gimnáziumokban tanítanak. A tananyag elleni állandó kifogás : haszontalan 
dolgokkal tömik tele a diák fejét. Ez látszólag igaz. Annyival is inkább, mert 
Amerikában és Angliában sem diák, sem felnőtt nem elégedetlen az iskolarend
szerrel, pedig ott a középiskolák is szigorúan csak azt tanítják, amire az életben 
gyakorlati szüksége lehet valakinek.

A magyar iskolák azonban a sokat emlegetett általános műveltséget is 
meg akarják adni. Ez szerintem azt jelenti, hogy a mai kor civilizációját és 
kultúráját csak úgy érthetjük meg és vehetjük át, ha annak megismerését 
alapjainál, kiindulásánál kezdjük. Ilyen alapja a civilizációnak a számtan, 
a fizika, a kultúrának pedig a latin, görög, történelem. Ezeknek az alapvető 
ismereteknek birtokában másképpen ítéli meg az ember a világot, másképpen 
látja a tanulás céljait is. Ügy hiszem tehát, hogy ezeknek a tantárgyaknak 
a szükségességét (ezeket .kifogásolják legtöbbször) csak az lá thatja  be, aki
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«/okul már megismerte. így tehál természetes, hogy a magyar diákok érettségi 
után belátják ezt, de természetes az is, hogy az angoloknak látszólag sohasem 
hiányzik egy ilyen iskolázottság. Arra azonban, hogy valaki még az említettek 
megismerése előtt érezze ezek szükségét, nem tudok módot.

A tanítás módja elleni kifogás nagyon hasonló az előbbi panaszhoz, de 
ez már világszerte általános a diákok körében. I tt  is a látszólag felesleges alapos
ságot, a der-die-dasolást, a latin  nyelvtant és a H alotti Beszédet kifogásolják. 
Ez is természetes ; a fiatal daru csak akkor érezhette tévedését, mikor már ő maga 
volt az élen. Amíg a diák tapasztalni nem fogja azt, hogy csak az alaposan meg- 
tanultnak veheti hasznát, addig nem fogja a tanítás módszerének helyességét be
ismerni. Módot kell tehát nyújtani erre a tapasztalásra : önálló munkára kell 
szorítani a diákot, sokkal több önálló munkára. így ham ar rá fog jönni arra, 
hogy a der-die-das nélkül egy német levelet nem tud  megírni, s hogy a H alotti 
Beszéd is irodalom.

Az egyedüli módszer tehát szerintem az, hogy módot és időt kell nyújtani 
mindenkinek, hogy saját maga értse meg mindezt. A k i magától meg nem érti, 
annak lehet magyarázni, azt lehet kényszeríteni és büntetni. . . hiába.

H. K. válasza. Én nem merném azt mondani, hogy a diákság tanulóévei 
ala tt nem érzi elengedhetetlenül szükségesnek maga és nemzete szempontjából 
azt a m unkát, amit a gimnázium ráró. Legfeljebb azt mondanám, hogy a 
diákság nem érzi közvetlenül hasznosnak vagy még inkább hasznosíthatónak 
a középiskola m unkáját. Ez a felfogás pedig a „tanulni ta n ító '“ és „általános 
műveltséget“ adó gimnázium tananyagának és tanítási rendszerének a szü
lötte.

Nálunk a gimnázium nem ad szakképzettséget, hanem hatalm as lépcsőül 
szolgál a szakoktatást nyújtó iskolákhoz. Amire a gimnázium képesít, az meg
közelítőleg sem áll arányban a tanulás mennyiségével. Végcélnak tekinteni tehát 
nem érdemes. Én különben sem látom semmi kárát annak, hogy általában 
csak utólag ismerik fel a volt gimnázisták, hogy mennyi m indent tanultak 
nyolc év alatt. Aki arra jön rá, hogy mennyi mindent tanu lhato tt volna, az 
nem érezte a középiskolai munka közvetett fontosságát sem, s ez m ár lényegbe
vágó hiba. H a jellemalakító nevelőeszközökkel nem lehetett jobb belátásra 
bírni, erről a gimnáziumi tan ítás és nevelés nem tehet. A nagy többség azonban 
tudja, hogy miért jár gimnáziumba.

Az pedig a diákiélekből következik, hogy tanulóéveink alatt nem ismerjük 
fel munkánk nemzeti fontosságát. A gimnáziumi oktatásnak, éppen az általános 
műveltség hangsúlyozása miatt, gyakorlati értéke alig van. S a diák nem tudja 
nemzeti szempontból fontos építömunkának tartani azt, aminek kézzelfogható ered
ménye nincs. Nyolc év alatt nem épít a diák, hanem épül. A mi m unkánk tu lajdon
képpen anyaggyűjtés és hosszas készülődés eljövendő alkotásokhoz. S ha 
nemzeti fontosságát nem érezzük is, tud juk , hogy saját szempontunkból szük
séges. S voltaképpen nemzetének is az használ legjobban, aki a legtöbbet, legjobban 
tanul és dolgozik saját hasznára. Hiszen tehetségéi úgyis valamilyen közösség
ben fogja értékesíteni az illető közösségen át az egész nemzet javára. Ezen az 
alapon azt m ondhatjuk, hogy aki a saját szempontjából komolyan veszi a 
dolgát, egyben a nemzet szempontjából is értékes m unkát végez, még ha 
tud tán  kívül is.

T. G. válaszából: Hogy valaki m agát vagy saját m unkáját szükségesnek 
érezze, önbizalmát kell megnövelni. Nem alaptalan és oknélküli, lépten-nyomon 
dícsérgetésekre gondolok, hisz azokat vagy meg sem hallgatjuk, vagy egészen 
értékteleneknek ta rtjuk . Ellenben, ha valaki valami m unkát végez, annak 
általában külsőleg is látszata van. Ezt a külső látszatot kell felhasználni a 
bizonyításra. Ha a bizonyítás sikeres, azt az önbizalom önműködőleg követni 
fogja. Vigyázni kell azonban, hogy az önbizalomhoz a cél fontosságának meg
felelő felelősségérzet is járuljon. Eleinte jó fogásnak ta lá ltam  a jövendőben 
vezetői mivélétünk emlegetését, azonban a sok ismétlés után  ez is unalmassá 
és a mi szemünkben nevetségessé válik.
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Nagyon fontosnak találom a jövendőben az osztályok létszámának oly 
m értékű csökkentését, hogy a tanárnak legyen ideje és alkalma tulajdonkép
peni feladatát munkálni, vagyis nevetni, ami az egy osztályban összetorló- 
dottak  sokfélesége m iatt igazán csak egyenként lehetséges. Szerintem a nevelés 
legelső és legfontosabb kelléke, hogy a nevelő az ifjúságot ne csak m int típust, 
hanem annak tagjait, mint egyéneket is a valóságnak megfelelően ismerje. Ez 
nem is olyan könnyű dolog, m int amilyennek azt általában ta rtják . Nem elég 
megkérdezni, hogy mi a kedvenc foglalkozása, vagy egy versnek melyik sora 
tetszik neki legjobban (bár egyes esetekben vezethet ez is némi eredményre). 
Maga felől kérdezni valakit szerintem egészen felesleges, hisz önmagát úgyis 
rendszerint csak máson keresztül ismeri az ember. Kérdezés alkalmával a mások 
által róla alkotott vélemények közül kiválogatja a pillanatnyi ízlésének éppen 
legjobban megfelelőket, s ezek alkotják a választ. Ha a nevelőt ez kielégítette, 
már eleve rosszul fogott feladatához. Minden tanítványát személyesen, magának 
kell megismernie. Nem kérdéseken, hanem tettein, vagy kérdés nélkül adott felele
tein keresztül. E m iatt a követelmény m iatt nem tudom  mások módján kár
hoztatni a magánéletbe követést sem.

A tananyag szempontjából nagy változtatásokat nem tartanék szükségesnek. 
Legfeljebb valamivel gyakorlatibbá kellene tenni például a mennyiségtani anyagot. 
Nagyobb m értékű tanítása lenne talán még ajánlatos az egészségtannak és 
külföldi irodalomtörténetnek magyar nyelven, a hosszas és már a történelem 
által is elég bőségesen érin tett egyháztörténet rovására.

Nemzeti szempontból a fontosság érzését segítené elő, ha az ifjúság poli
tikai állásfoglalását engedélyeznék, és legalább látszólag figyelemreméltónak 
tartanák. Sokkal jobb eredményt gondolok még elérhetni, ha hazánk jelen
korban élő nagyjait (Németh László, Szabó Dezső stb.) hozzánk közelebb 
engednék, és viszont.

v. G. L. válaszából : Sok tantárgy van. Talán ez az oka a diákok elfásult- 
ságának. Nagyon jó lenne, ha itt is bevezetnék a nagyszerű amerikai rend
szert, amely, azt hiszem, nagyon sokat jav ítana a diákok helyzetén : lehetne 
tantárgyakat választani. Talán így még a pályaválasztás nehézségei is meg
könnyebbülnének. Ha valaki sokáig tanulna egy tan tárgyat, kedvet kapna 
hozzá, és ha megvan a lehetősége, bizonyára az annak megfelelő pályára lépne, 
így a gimnázium m indjárt egy kis szakelőképzést adna. Azt hiszem, így sokkal 
több használhatóbb magyar ember kerülne ki az életbe.

K. L. válaszából: Egyáltalán nem találom elengedhetetlennek azt a 
m unkát, legalább is annak jó nagy részét a nemzet és az egyén szempontjából* 
amit középiskoláinkban végzünk, illetőleg végeznünk kellene.

A fiúk helytelen időben történő erőlködése a határozottan komisz étlap meg
emésztésén, egyáltalán nem tartozik a hazafiúi szolgálatok közé. Amire a közép
iskolából az életben szüksége lesz az ifjúnak, azt úgyis észreveszi, s ez a félig 
öntudatlan kiválasztó tanulás a legjobb módszer. Ne agyonszorgalmasodott, 
zsúfolt agyú jeleseket neveljünk, hanem intelligens, gyakorlatias, élénk munka
kedvű embereket.

Amennyire a nemzetnek szüksége van a középiskolai képesítésből, az 
nyolc év alatt közepes eszű fiúnál is, még a legkevesebb (nem akarok semmit 
mondani) tanulás m ellett is megszerezhető. A középiskola nem egyéb, m int 
nyolc éves várakozás az élet előcsarnokában a bebocsátást jelentő jegyre.

Tanulm ányaink gyakorlati alapokra fektetése pedig lehetetlen a talen
tumok sokfélesége következtében. Csak ezek az elvont, a tömeg számára érdek
telen dolgok tarthatják együtt a különféle egyéneket. De ezt viszont szőröstől- 
bőröstől szükségesnek „kinevezni“ nagyképűség, s behajtani a diákokon ilyen 
vezényszavakkal, hogy „nemzeti feladat“ legalább is állatkínzás.

K. Gy. válaszából: Sok tárgy van, amelyiknek a tanulása elengedhetet
lenül szükséges, amelyet azonban a diákság út ál. I tt  tehá t a tanítási módszeren 
kellene változtatni; hogy hogyan, azt én nem tudom . Nagyon fontos volna
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szerintem, hogy osztályfőnöki órák minden osztályban legyenek, hogy így az 
ifjúság felfogását az osztályfőnök irányítsa. Azonkívül a tanári karnak reá 
kellene m utatnia az ifjúság előtt feladatának fontosságára. Én pl. nyolcéves 
gimnáziumi pályafutásom alatt most először hallom, hogy én fontos m unkát 
végzek.

(i. Sz. Cs. válaszából: A középiskolás ifjúság túlnyom ó része nem a saját 
elhatározásából megy a gimnáziumba. Viszont él bennük az a tu d a t, hogy 
kell gimnáziumba járni, tehát nagyrészük — mintegy kötelességszerűen — 
elvégzi a nyolc osztályt. Felsőben rendszerint foglalkoztatja a diákot az el
helyezkedés kérdése. Túlesni az érettségin és állást szerezni.“ Ez a jelszó. 
C él: nem minél alaposabb és több tudást szerezni, hanem minél jobb bizonyítványt. 
Vagyis a dolog könnyebb és első látásra praktikusabb módja. Ez a szellem 
az, amely lehetetlenné teszi a „becsületes“ tanulást, a puskázás stb. meg
szűnését. Ezen a gimnázium keretein belül nehéz segíteni.

A gimnázium adja az alapot a további tanuláshoz. A m ár állásban levő 
emberek munkaképességére, használhatóságára tehát döntő befolyású, hogyan 
használta ki azokat az alkalm akat, amelyeket a gimnázium nyú jto tt neki. 
Ha az egyes foglalkozási ágaknál fokozottabb mértékben különbséget tennének —  
nem bizonyítvány, hanem kipróbált munkaképességük alapján — a munkaerők 
közt, a tanulók is talán rájönnének arra. ami a nemzet szempontjából is leg
fontosabb, hogy a tudás többet ér a bizonyítványnál.

A középiskolás tananyagnak szerintem nincs szüksége nagyobb változ
tatásra. Latint felsőben kellene tanítani, modern nyelveket pedig gyakorlatibb 
módszerrel. Nagyon soknak elveszi a kedvét a középiskolai nyelvtanulás attól, 
hogy megtanuljon valamilyen nyelven beszélni. Az m indenesetre fontos, hogy 
a gimnázium ne. legyen szakiskola jellegű egy irányban sem.

S. E. válaszából: A mostani tan terv  nem is olyan rossz, sőt elég jó. A leg
több diák be is látja, de nem ismeri be. Még saját magának sem akarja ezt 
bevallani. Sokkal nehezebb a második kérdésre felelni : hogyan? I tt  m inden
esetre változtatni kell, m ert ha a tananyag helyes és a célt mégsem érik el. akkor 
csakis a módszerben lehet a hiba. Meg kell értetni az ifjúsággal, hogy milyen 
m unkát végez, és hogy miként kell azt végeznie. Fel kell ébreszteni az ifjúságban 
az önbizalmat. Erezze az ifjú, hogy ö is tehet valamit nemzetéért, neki is van 
hatalma arra. I la ezt érzi, akkor lesz célkitűzése, és igyekezni fog célját elérni, 
é'' annak érdekében dolgozni fog. Fejleszteni kell az ifjúban az előrejutás 
vágyát. Fel kell ébreszteni benne a m unkaszeretetet. Ha ezeket sikerül elérni 
egy tanárnak, akkor az ifjúság is ráébred kötelességére.

v. S. 11. válaszából: Az ellen, am it a gimnáziumban tan ítanak , semmi 
kifogást nem emelhetek. Ahogyan azonban ezeket a tárgyakat tan ítják , abban 
már sokkal több hibát lehet találni. A legtöbb tanár egy-egy gépember, akinek 
nincs más célja, csak az, hogy lábonjáró lexikonokat neveljen diákjaiból. Csak 
nagyon kevesen gondolnak közülük arra, hogy ebben a korban lehetne leg
m aradandóbban a diákok leikébe oltani a fajszeretetet és a haza iránti áldozat- 
készséget. Persze, a legtöbb tan ár úgy gondolja, hogyha jól tud ják  a diákok 
azt a németet, latint, angolt és a többi tárgyakat, akkor ők már nagyszerű 
munkát végeztek. Nem gondolják, hogy ha ebben az időben nem nevelik a 
diákokb<i a magyarság sorskérdései iránti érdeklődést, akkor az később sem fogja 
őket érdekelni. Pedig milyen könnyű volna egy-egy órán öt-hat percet szánni 
ilyen beszélgetésekre, hiszen minden tárggyal kapcsolatban ki lehetne térni a 
magyar nemzet m egoldhatatlannak látszó kérdéseire, amelyeket végeredmény
ben nekünk kell megoldanunk. Dehát hol ismertessék meg velünk ezeket, 
ha nem az iskolában, hiszen az újságot minden kritika nélkül olvasó diák 
végzetes irányokba tévedhet. Ha nem így nevelik a diákságot, akkor sohasem 
fogja megérezni, hogy ő éppen olyan fontos munkát végez az iskolapadban, 
mint a határon őrködő katona. A tanárok feladata ezt megéreztetni diákjaikkal. 
Ennek a feladatnak az elvégzése nagyfontosságú és a m ellett könnyű!
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V. T. válaszából: A gimnázium mai formája ósdi, elavult, nem felel meg 
a kor követelményeinek. A  mai gimnázium ideális iskolája a múlt század utolsó 
évtizedeinek. Abban az időben alkalmas le tt volna arra, hogy az akkori kornak 
megfelelő általános műveltséget nyújtsa a benne tanulóknak. Ma azonban 
már nem nyújt általános műveltséget, m ert teljesen elhanyagolja a mai modern 
kor komoly fizikai és kémiai problémáit, e nélkül pedig a X X . század emberének 
általános műveltsége teljes nem lehet. Ha a gimnázium általános műveltséget 
akarna tanítani, olyan általános műveltséget, mely méltó lenne a mai korhoz, 
úgy ez a nyolc év igen szűk lenne annak eléréséhez.

De nem is szükséges, hogy a gimnázium általános műveltséget nyújtson. 
A gimnázium célja szerintem az, hogy az alsó osztályokban röviden bemutassa 
a diákoknak a különböző életpályákhoz szükséges tudom ányokat, hogy a 
diák ezek közül azokat, melyek neki legmegfelelőbbeknek látszanak, ki
válassza, továbbá ezeket a tárgyakat a felsőbb osztályokban rendszeresen 
tanítsa.

V. L. válaszából: Szerintem érezni soha nem fogja, legfeljebb belátja, 
m integy közvetve. A foghúzásról is tud juk , hogy jó az egészségre, de a köz
vetlen érzésünk mégsem a lelkesedés. A legtöbb tantárgynál nem is szabad 
szerintem a célt látni. Pl. a m atem atika célja (leszámítva a mérnöki pályát), 
a ,fe jtág ítá s“ . De ha ez állandóan előttem van, nem lesz olyan jó az ered
ményem. m intha l’art pour Tart tanulom, tehát nem a célért. Mindamellett 
néha és főkép bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban szükségesnek tartok

egy kis felrázást : év elején vagy vakációk után  ; ritkán nem árt néhány szót 
elejteni a valódi célról. Ez a nemzeti öntudat szempontjából is fontos.

Pillanatnyilag magam is úgy érzem, hogy sok fölösleges dolgot tanítanak 
nekem, de ha meggondolom, nem tudnék hasznosabb tananyagot összeállítani; 
s látom, hogy mégiscsak ezek a „szükségtelen“ dolgok fejlesztik ki a gondolkozó- 
készségemet. A  nélkül, hogy ezért tanulnék.

Sz. I. válaszából: A gimnáziumi tan ítás alaphibáját abban látom, hogy 
túlsók tárgyat tanulunk, ezért a tanulási idő is nagyon meghosszabbodik. 
Inkább több gyakorlati dolgot tanítanának. . . Meg kellene engedni, hogy a 
diákok azt tanulják, amihez kedvük van, de természetesen csak egynéhány 
tantárgyból. . . A nevelésről csupán annyit, hogy sok tanár nem is nevel. Csen
getéskor bejön, csengetés után kimegy, a nélkül, hogy az anyagon kívül másról 
is beszélt volna. Az ilyen órák unalmasak, de az a szerencse, hogy az ilyen tanárok 
egyre csökkennek (!) .

V. O. M.  válaszából: A diák soha sincs megelégedve semmivel, ami az iskolá
val kapcsolatos. De ha megkérdik tőle, hogy miért nincs megelégedve, össze
vissza kiabál, de nem tudja  pontosan kifejezni, hogy végeredményben mit 
kifogásol. Általában nem tartom rossznak a mai rendszert. Ötödiktől választhatna 
magának a diák egy vagy két tantárgyat, és annak tanulmányozására fordítaná 
a hátralevő négy évet. Ezáltal az egyetemi éveket is meg lehetne rövidíteni, 
hiszen sokkal szakképzettebb egyének kerülnének m ár oda.

Ami a hogyan tan ítást illeti, először is modernebb felfogású tanárok kellené
nek, ezek azután el tudnák vezetni az ifjúságot a kellő pedagógiai módszerrel, 
részben mint barátokat kezelve a diákokat, de a kellő időben kellő szigorral 
fellépve. Á ltalában a címben em lített célt csak úgy lehet elérni, ha a tanár 
magánbeszélgetéseket folytat a diákokkal. De melyik tanár lenne képes arra, hogy 
egy ötvenszemélyes osztály minden tagjával elbeszélgessen egy-egy órát!

S. ,1. válaszálból: Azt, hogy a magyar diákság nem érzi, hogy a közép
iskolában mind magán-, mind nemzeti szempontból szükséges m unkát végez, 
a nehéz elhelyezkedési lehetőségekre vezethetjük vissza. Vegyünk két példát. 
Szegény szülők tehetséges gyermeke kikerül a középiskolából, amelyet 
jeles érettségivel fejezett be. Szüleinek nincs pénze, hogy tovább iskoláztassák.
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Állásba kell mennie. Bekerül egy poros irodába. I tt  dolgozik napi tíz órát 
csekély fizetésért az előbbrejutás minden lehetősége nélkül, amíg belefárad 
a törekedésbe, és hétköznapi irodamoly lesz belőle.

A másik : Jómódú család gyermeke. Nagynehezen átcsúszik az érettségin. 
.Jutalmul külföldre küldik egyetemre. Elvégzi a jogot. A papája fölmegy az 
állam titkár úrhoz : ,,Ügye Gabikám, majd szólsz X. Y. úrnak, hogy fölvegyék 
a fiam at.“ Másnap a fiú jó állásban van.

A szegény család gyermeke elfásul, ha ezt látja , a jómódú szülőké pedig 
így szól : ,,Mit tanuljak, úgyis mindegy.“

L. I. válaszából: A gimnáziumban minden tanár a maga tárgyát tartja a 
legfontosabbnak, és azokban tudósokat akar nevelni. Nem gondol arra, hogy ta n ít
ványa szívesebben foglalkozna talán egy másik tárggyal, s így mind a maga. 
mind a nemzet szempontjából fontosabb m unkát végezne.

I). ./. válaszából: Szerintem eleve lehetetlen dolog az ifjúságtól meg
kívánni, hogy érezze, hogy a nemzet szempontjából szükséges m unkát végez. 
Teljesen lehetetlennek tartom , hogy egy 17 éves fiú — néhány szentimentális 
perctől eltekintve — érezhesse azt, hogy minden parányi cselekedetével nem
zetének á rt vagy használ. Ezt semmi mással nem magyarázom, mint azzal, 
hogy még nem ju to tt el a szellemi fejlődés ily magas fokára, és ha erre a fokra 
már elju to tt is, még mindig nem ta rth a t o tt, hogy ezt állandóan szem előtt 
larlsa. Ezt még csak kívánni is képtelenség.

Oda, hogy belássa, hogy saját magára nézve hasznos, ha a gimnáziumot 
elvégzi és jó eredménnyel végzi el, esetleg elju that a diák VII—V ili. osztályos 
korára ; bár itt is rengeteg olyan dologgal találkozik, ami erősen m egingathatja 
ezt a feltevését. A felől lehetnek kétségei, vájjon miért tanu lt ő annyi mennyi
ségtant, stb.-t, mikor neki arra soha szüksége nem lesz.

Nyilván mindenki belátja, hogy az angol és amerikai nevelési rendszer 
praktikusabb, m int a mienk. Igaz, ezzel ellentétben áll az is, hogy a mi rend
szerünk alaposabb. De ma, a realitások és az utilitarizm us világában minden
képpen a praktikus szisztéma a helyesebb.

G. F. válaszából: Fontos az idegen nyelvek tanítása. De ezeket más módszerrel 
kellene tanítani. Nem szabad a diákot úgy elijeszteni a tantárgytól, hogy lázasan 
és remegve menjen az órákra. A felső osztályokban a beszélgetést és könyvek 
olvasását kellene bevezetni, nem pedig nyelvtannal ölni meg a diákot.

II. /. válaszából: Azt, hogy a tanuló érezze, hogy mind a maga, mind 
pedig a nemzet szempontjából fontos m unkát végez, a következőképpen 
lehetne elérni : Az ötödik osztályba belépő diákoknak be kellene jelenteniük, 
hogy milyen pályára készülnek. Minden pályának megvan az előkészítő ta n 
tárgya, azt az átiagon felüli szigorúsággal kellene tanítani, s igyekezni minden 
eszközzel megszerettetni a diákkal : délutánonként a szakma gyakorlati részéi 
is tanítani, részben azért, hogy már most tapaszta la tokat szerezzen az illető 
szakmával kapcsolatosan, részben pedig azért, hogy így m ár körülbelül meg
lássa, hogy milyen az a valóságban, mert ha valakinek valami elméletileg 
tetszik, az még nem jelenti azt, hogy az általa is kivihető, hogy azt a foglal
kozást ő is tudná folytatni. A többi tan tárgyakat csak nagy vonásokban kellene 
tanítani, s belőlük csak éppen azt kiemelni, ami az általános műveltséghez 
feltétlenül szükséges. Ezzel a módszerrel talán  el lehetne azt érni, hogy a 
diákok a tanulásban a saját érdeküket lássák.

B. L. válaszából: Szerintem azt a kérdést semmiféle rendszerváltozás nem 
oldhatja meg. Bármilyen testhezálló tananyagkörben fog forogni, és legyén 
az akármilyen korszerű nevelésmód, az ifjúság hajlamos az ábrándozásra, s 
ez az ábrándozás mindig más eszközöket fog vele m egláttatni, hogy vágyai 
birodalmát elérje.

M. L. válaszúból: A gimnázium, m int tud juk , csak arra szolgál, hogy a 
tanulónak megadja az általános műveltséget, hogy későbbi tanulm ányait
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erre építhesse fel. Az alsó osztályokban a fiúk ezt nem értik meg (nem is 
mondja nekik senki), s így őket nem lehet céltudatosan nevelni. Ők még nem 
is tud ják  felfogni az iskola jelentőségét, ezért legtöbben különösebb érdeklődés 
és cél nélkül tanulnak.

Gy. A . (leány) válaszából: A legideálisabb az volna, hogyha a diák merne 
problémáival a tanárjához fordulni, és azokat négyszemközti beszélgetésben tárgyalnák 
meg. Minden héten tartani kellene egy osztályfőnöki órát, amely alsóban inkább 
illemtani dolgokra, a felsőben beszélgetésre és tanácsok adására lenne alkalmas. . . 
Nem tudok elképzelni olyan diákságot, amely megelégedett, és amely nem 
akarja leszapulni sárga földig az egész rendszert, és mindig mindent meg ne 
akarna újítani. - ,

Sok tanulság hámozható ki ezekből a vallomásokból. Természe
tes, hogy sok rendezetlenség, sok zavar is van bennük. Hogy csak 
néhány jellemzőbbre mutassak rá : nem ismerik tisztán a gimnázium 
célkitűzéseit. Gyakran a szakiskolák keretébe kívánkozó anyagokat 
szeretnének bevonni a gimnáziumba, máskor a saját egyéni igényeik 
és érdeklődésük szerint szeretnék berendezni ezt az iskolafajt. Vannak 
közöttük szívesen lázadozok, de akadnak már szinte koravének is. 
Annyi azonban nem kétséges, hogy a 34 gimnázista megjegyzései 
között nagyon sok az eszméltető, a gondolatébresztő. Frisseségiik, 
közvetlenségük, spontaneitásuk igen sok esetben biztosíték arra, 
hogy élményből fakad a vallomások legnagyobb része.

Saját töprengéseim, vívódásaim között helyt adtam ezeknek 
a diákvallomásoknak is, és majd egy következő cikkben igyekszem 
néhány gondolatot eredményül összefoglalni arról a kérdésről, hogy 
mit és hogyan tanítsunk, s hogyan neveljünk a céltudatosabb munka, 
a felemelőbb sikerélmény, a jobb és értékesebb eredmény biztosítása 
érdekében.

Sárospatak. Dr. Harsányt István.

A tanár a diák szemében.

A fiatalabb, idősebb gyermekek egyaránt arra törekszenek, hogy 
a felnőtteket megismerjék. A környezetükben lévő felnőtteket 
választják elsősorban megfigyelésük tárgyául: a szülők s a tanárok 
állanak hozzájuk legközelebb, s így egészen természetes, hogy érdek
lődésük is irányukban nyilvánul meg először.

Már az elsős diák is pontosan megfigyeli tanárát és az első talál
kozás alkalmával jobban érdekli a tanár fellépése, viselkedése, mint 
az általa tanított tantárgy. A jóságos tanár többet enged meg, mint 
a szigorú, másképpen viselkednek azzal a tanárral szemben, akit 
szeretnek, mint azzal, akit gyűlölnek. Minthogy azonban a tanulók, 
a gyermekek szüleiket sem ismerhetik meg teljesen, a tanár szemé
lyének megismerése is korlátozott formában valósulhat meg. A tanárt 
csak tanári működése közben látják, a tanárt, aki bizonyos anyagot 
tanít, kikérdez, összefogja a rakoncátlan diáksereget, fegyelmez, ha 
arra szükség van. Arról azonban, hogy a tanárt az iskolán kívül mi
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érdekli, milyenek családi viszonyai, milyen az anyagi helyzete, 
milyenek politikai és vallási nézetei, minderről a kisebbek semmit 
sem tudnak, a nagyobbak is csak sejtenek abból valamit, a nélkül, 
hogy tisztán látnák a tanár iskolán kívüli lényét. Csak a hivatásá
ban megnyilatkozó tanárt figyelhetik meg, s így a tanárról kapott 
kép meglehetősen egyoldalúvá lesz. Magától értetődő, hogy ezen a 
korlátozott képalkotáson belül is a tanuló fejlődésének különböző 
szakaszaiban más és más megfigyelési szempontok érvényesülnek.

*

Az alsó három osztályban a tanulók a tanárt a jóság, vagy 
szigorúság, barátságosság, barátságtalanság, igazságosság, vagy 
igazságtalanság szempontjából figyelik meg. Minden nevelői tevé
kenység a gyermek világába való lDeleavatkozás, s így a fennemlített 
tulajdonságok nagyon fontosak a gyermek lelkének alakítása szem
pontjából. Hogy azután a gyermek helyesen figyeli-e meg a taná
rál, az az otthoni környezet és az osztályközösség függvénye. Az a 
gyermek, akivel a szülei rosszul bánnak, mindig ütik-verik, az a leg
szigorúbb tanárt is jóságosnak tekinti, ha az szigorúsága mellett 
igazságos is. Az otthon elkényeztetett gyermek előtt a kevésbbé 
szigorú tanár is rettenetes igazságtalan. Az otthoni környezeten 
kívül az osztály is befolyásolja a tanulót ebben a korban tanára meg
ítélésekor. Ha kedvező a viszony a tanár és az osztály között, akkor 
annak cselekedeteit enyhébben bírálják e l ; ha azonban feszült a 
viszony, akkor minden tettét a legrosszabbik oldaláról szemlélik. 
Fontos szerepet játszik a tanuló ítélkezésében a szülőknek a tanárról 
hangoztatott véleménye is.

A gyermekek pompás megfigyelők, s amit az egyik nem lát meg, 
meglátja a másik. így tehát már a 10—13 éves I—III. osztályos 
tanulók is észreveszik, a tanár valóban tiszteletet érdemel-e, vagy 
szigorúsága, zsörtölődése és kiabálása csak máz, hogy a rakoncát- 
lankodó diáksereggel szemben érzett gyengeségét, tehetetlenségét 
palástolja. Nyerseség, dühösködés és kiabálás csak első alkalommal 
hat a diákra. Másodszor már nem törődnek vele, harmadszor ki
nevetik s dühösítik, hogy nevethessenek rajta. Még ott is, hol a 
verés, ütlegelés szokásban van, még a fenyegető botozás ellenére is 
hajlandók a diákok arra, hogy a tanárt szándékos rakoncátlan
kodásukkal tehetetlenségének, érzékenységének kimutatására kény
szerítsék. Ezzel szemben, ha a tanár erős, uralkodó személyiség, a 
tanulók még meg sem kísérelik, hogy neveletlenkedésükkel, szem
telenkedésükkel bosszantsák. Az igazi nevelő pedig egyáltalán nem 
is bosszankodik, minthogy a gyermek hibáit éppen úgy megérti, 
mint amennyire annak jótulajdonságait becsüli, és ezért azután 
tudja a módját, hogyan nyesegetheti ezeket a hibákat. .

A tanuló érzi tehát, hogy a tanár rendet, fegyelmet tud-e tar
tani, a tanár személyisége még ebben a korban rejtve marad előtte.
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Amint az első osztályban, tehát a 10—13 éves korban, éppen 
úgy a kamaszkorszakban, a 14—16 éves korban, sőt még a serdülő
korban is, elsősorban a tanár jóságosságát és szigorúságát, igazsá
gosságát, vagy igazságtalanságát ismerik fel. Az ebben a korban 
végzett kísérletek igazolják ezt. A kísérlet abból állott, hogy a tanulók
nak írásban kellett felelniök arra a kérdésre : hogyan képzelem el az 
ideális tanárt. A leírt feleletet név nélkül adták be, hogy ezzel biz
tosítsuk a feleletek őszinteségét. A feleletek egybehangzóan a jósá
gosság mellett a szigorúságot is elvárják az ideális tanártól. Egy-két 
példával alátámaszthatjuk fejtegetésünket. Az egyik tanuló azt 
írja : ,,Az ideális tanár legyen szigorú, de ne legyen zsarnok. Legyen 
jóságos atyja tanítványainak.“ Vagy egy másik példa : „Ideális 
tanárnak szerintem szigorúnak kell lennie, de ha kell, gyengéd is 
tudjon lenni.“ A harmadik a jóakaratot emeli k i : „Az ideális tanárt 
én úgy képzelem el, hogy ne csak örök ellenségét lássa benne a diák, 
hanem jóakaróját. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne legyen 
szigorú“ — fejezi be vallomását. A megkérdezett tanulók 99%-ánál 
szerepel a jóság mellett a szigorúság, mint az ideális tanár jellemzője. 
Sokkal könyörtelenebbül követelik meg a tanártól az igazságossá
got : „Az ideális tanár ne legyen pártoskodó, hanem minden diák
ját egyformán szeresse, és ne arcra, szimpátiára osztályozzon. Ne 
csinálja azt, hogy valakinek mindig ugyanazt a jegyet adja, hanem 
osztályozzon a tudás szerint“ — írja az egyik. A tanártól igazságos
ságot várnak, de tárgyilagosak önmagukkal szemben is : „Ne legyen 
a tanár részrehajló, szeressen mindenkit, de aki a bizalmával visszaél, 
azt azután szigorúan büntesse“, vall a másik. Ezek mellett más 
szempontok is szerepelnek serdülő korszakban lévő gyermek ítélke
zésében, de ezek még mindig nem mutatják a tanár teljes személyé
nek megismerését. Eltekintve attól, hogy ebben a korban a gyer
mek még kevéssé érdeklődik a lelki tulajdonságok iránt, nem az élő 
embert figyelik a tanárban, hanem azt nézik, mennyiben felel meg 
elképzelt emberideáljuknak, s mennyiben tér el attól. A fejlődésnek 
ezen a fokán, a hősi korban hőst kíván vezérül. A tanár tiszteletet 
parancsoló, rettenthetetlen, szellemes legyen, rendelkezzék lélek
jelenléttel, s ne hozza ki sodrából egy vicc, vagy szemtelenkedés, 
mindenhez értsen, ne csak a tárgyához. Tájékozott legyen a bélyeg- 
gyűjtésben, értsen a rádióhoz, tudjon hegedülni, vagy zongorázni, 
ismerje May Károly, Werne Gyula összes regényét, tartsa számon 
az atlétikai világrekordokat, ismerje a neves labdarugókat, járjon 
moziba is. Az egyik diák megkívánja az ideális tanártól, hogy : 
„ismerje hadszínterek jelenlegi állását“. A másik „foglalkozzék egy 
ideális tanár a légitámadások elhárításának fontos problémájával!“ 
Egyszóval: semmi se kerülje ki figyelmét, s akkor rászolgál a rövidke 
szóra : tud. A beadott feleletekből azonban nem maradnak el a tanár 
külső megjelenésére vonatkozó követelmények sem : elegánsan 
öltözzék, a haját tartsa rendben, cipőjét tartsa tisztán. Igen érdekes 
esetet mesélt el egy fiú után érdeklődő anya : midőn fiától az egyik
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tanár után érdeklődött, azt a feleletet kapta a gyermektől, hogy 
X Y tanár úr mindig olyan, mintha skatulyából húzták volna ki. 
Nem az volt a fontos, hogy hogyan tanít, hanem az, hogy elegánsan 
lépett ki a divatlapból. Ez is hozzátartozik a hősi ideál elképzelé
séhez. Ha a tanár a szemtelenséget kereken visszautasítja, ez a jó
viszonyt nem csorbítja, amennyiben lélekjelenlétével egy ideálnak 
megfelelően cselekedett és fölényes maradt. A kamaszkorban jelen
tős szerepe van a tanári színészkedésnek, mert ezáltal még élesebben 
áll a diák előtt elképzelt álomlovagja, ideálja. A póz mögött rejlő 
ürességet még nem veszik észre. A színészkedésnek, a mutatott 
nagyság valótlanságának sokkal nagyobb a hatása ebben a korban, 
mint a tehetetlen dühnek, kiabálásnak. Ezek csak a tanárnak a 
rakoncátlan diáksereggel szemben való tehetetlenségét leplezik le.

*
Egészen másképpen alakul a tanárról alkotott kép a serdülő 

évek alatt, 17—18 éves korban. Roppant érdekes tény, hogy mindaz, 
ami a kamaszkorban lévő gyermekre erősen hatott, az serdülőkorban 
lévőt teljesen hidegen hagyja, sőt sokszor mindez ellenszenves előtte. 
A valódiságot és a felvett mázt erősen megkülönbözteti, s a tanárban 
csakhamar felismeri, mi benne valódi, s mi üres nagyképűsködés. Az 
egészséges ifjúság nyílt és őszinte, a hanyagságot, csak mint eszközt 
ismeri, mellyel saját személyiségét megvédje, a tanártól valódiságot 
vár. A felfuvalkodott hiúságot, öntömjénezést, a csak megjátszott 
fölényeskedést mereven visszautasítja. Egy példa világosan meg
mutatja, mennyire elitélik a tanulók az alap nélkül fölényeskedőt. 
„Az ideális tanár ne éreztessen fölényt diákjaival szemben akkor, 
amikor a véletlenül kiütköző hibák szellemi íelsőbbségéről nem 
győznek meg bennünket“ — írja egy VII.-es diák. Vagy : „a tanár 
ne pózoljon, mindig maradjon az, ami a lényege“ .

Ez az oka annak, hogy sokszor az a tanár, akit az alsósok rajon
gással vesznek körül, a felsőben elveszti tekintélyét.

Összehasonlíthatatlanul érzékenyebbek az érési korban lévők 
a tanár fellépésével, udvariasságával, vagy nyerseségével, modorá
val, vagy modortalanságával szemben is. Jelentősebb szerepet já t
szik a tanár külseje, ruházata, ápoltsága, vagy elhanyagoltsága most 
mint a dackorszakban. Érthető, hisz ebben a korban már önmaguk
kal szemben is nagy súlyt helyeznek a megjelenésre, társadalmi 
formákra s a ruházatra ; ezzel akarnak a felnőttekhez hasonlítani, 
ha még szellemileg nem emelkedhettek fel azokhoz. A tanárt ebből a 
szempontból is vizsgálgatják, s összehasonlítják más felnőttel. Itt is 
a kísérletnyujtotta feleletekre hivatkozhatunk : „Az igazi tanár első 
föltétele a biztos fellépés. Nincs csúnyább dolog, mint, mikor a tanár 
zavarban van“ — kezdi felsorolását az egyik. A másik szerint az 
ideális tanár : „külső tekintetében elegánsan öltözködik“ . „Legyen 
a tanár elegáns, hogy a fiúk meg ne szólhassák“ — aggodalmaskodik 
a másik. A gorombaságot és az udvariatlanságot, modortalanságot 
különösen akkor bírálják el a tanároknál, ha ez náluk mindezt
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üldözi. Míg az alsó három osztályban a tanár a diákok szemében a 
fegyelem őre, a kamaszkorban a hősi vezér, addig a serdülőkorban a 
tanár a tiszteletreméltó egyéniség legyen. Ezek a fiúk azt kívánják, 
hogy néha-néha térjen el a tanár szaktárgyától, s saját élettapasz
talataiból is nyújtson valamit. A kísérleti kérdésekre adott felele
tek között számos ilyennel találkozunk : a tanár eltérhet a tárgyá
tól, foglalkozhat aktuális kérdésekkel is, s ezzel óráját is változa
tosabbá teszi. Vagy : „ne csak tárgyával foglalkozzék, hanem kap
csolja be abba élettapasztalatait is“ . Az ilyen kitérésektől várja a 
tanuló azt, hogy tanárával személyi kapcsolatba jusson. Nem min
den tanárral szemben törekszenek erre, csak azzal, akiről tudják, 
hogy bizalommal fordulhatnak hozzá. Azt aztán kitűnően megérzik, 
vájjon melyik tanár érti meg kívánságaikat, érti meg gondjaikat és 
bajaikat, s melyik tanár megy el apró bajaik mellett érdeklődés nél
kül. A személyi kapcsolatok utáni vágy, mely ennek a kornak igen 
fontos jellemzője, csak akkor jut igazán kifejezésre, ha a tanár tisz
teletet érdemlő egyén ; az ifjúság atyját keresi a tanárban, ki min
den problémájában segítségére siet. Jaj azonban annak a tanárnak, 
kiben csalódnak, s ez a csalódás könnyen bekövetkezhet, minthogy 
az ifjúság ebben a korban nem akar a kompromisszumokról tudni, 
s erkölcsi rigorózitásában feltétlen jellemszilárdságot, nagyvonalú
ságot s emberiességet kíván! Igen érdekes jelenség azonban az, hogy 
amennyiben a tanár a növendék magánéletébe akar behatolni, rideg 
visszautasításra talál. Szerepe csak akkor kezdődik, ha a diák keresi 
fel problémáival. Szigorúan elítélik azt a tanárt, aki magánéletük, 
szerelmi életük után érdeklődik : „mi köze a tanárnak ahhoz, hogy 
milyen a magánéletem“ — fakad ki az okvetetlenkedő ellen a VII.-es 
diák. Pedig sokszor még szerelmi bánatukban is felkeresik a tanárt. 
Ez azonban már „más“, itt szükségük volt a tanár jóindulatú taná
csára. Tehát a tanár csak mutassa a jóindulatot, hogy adott esetben 
nyugodtan fordulhassanak hozzá a diákok, de előre ne tegyen lépé
seket.

Attól a tanártól, akivel nem akarnak személyi kapcsolatba 
jutni, aki „csak tanár“, szemben a „nevelőkkel“, attól az igazságos
ság, komolyság és valódiság mellett alapos szaktudást kívánnak. 
Jaj a kontárnak, aki nem-tudását egv valamennyire is intelligens 
osztály előtt elárulja! A lexikonok adataiból a kérdések egész töme
gével rohanják meg az ilyen tanárt, hogy zavarbahozzák, s félig-med- 
dig képzettségének beismerésére kényszerítsék. No, de nem olyan 
veszélyes a helyzet. Az ember nem mindentudó, sha a jó tanár alkal
milag valamely kérdésben mutatkozó tájékozatlanságát beismeri, 
ezáltal még nem fenyegeti az a veszély, hogy a tanulók nem fogják 
értékelni. Sőt akkor szenvedne tanári tekintélye csorbát, ha játszaná 
a tudóst, közben nem ért hozzá, s erre a tanulók mutatnának rá.

Minthogy az érési korban lévő fiúkat a világnézeti kérdések is 
erősen foglalkoztatják, a tanáron keresztül szeretnének a filozófia, a 
vallás, a politika rejtelmes világába is behatolni. Kíváncsiak a tanár
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])olitikai állásfoglalására. Ha nem foglalkozik politikával, kész az 
Íté le t: szobatudós, nincs érzéke az élet iránt, s éreztetik is vele, hogy 
ezen a téren ők többet tudnak, mint a tanár. Ha valamelyik poli- 
likai nézet mellett állást foglal, a más nézeten lévők céltáblája lesz.

A művészetek terén a modern irányok híve legyen a tanár : 
ismerje Beudelaire-t, Stephan Zweiget, Adyt, Kassákot, Szabó 
Dezsőt, Nyíró Józsefet, Tamási Áront, olvassa a Hidat, járjon kép
tárakba, s nevezetes színházi bemutatókról se maradjon el, hang
versenytermekben is lássák, s alkosson véleményt Bartók, Kodály 
műveiről. Egyszóval, amiről a fiatal közösség egyénenként tudo
mást szerez, azt a tanár egy személyben mind ismerje.

Valamint az alsó osztályosok szeretetre, napsugárra, vidám
ságra, nevetésre vágynak, éppen oly szívesen nevet az érési évek 
ifja, szívének gyakori világfájdalmas hangulata ellenére is. Nyugodt, 
kedélyes tanárok csodálatosan megnyugtatják az érés folyamata alatt 
érthetően nyugtalan ifjúságot. Szívesen veszik a tréfálkozást. Itt is 
hivatkozhatunk a feleletekre. Pl. ,,a tanár legyen jókedélyű, s mo
solyogva beszéljen a diákokkal, mert a mogorva tanár az egész 
osztályt elkedvetleníti“ . Vagy egy másik feleletből: ,,a tanár mindig 
legyen jókedvű, sokkal jobban tud így rendet tartani“ . Az iróniát, 
a cinizmust az alsó osztályosok még nem értik meg, a felsősöket fel
izgatja és bántja az ironikus és cinikus tanár. Semmi más jellem
vonást nem ítél el oly szigorúan a tanuló, mint az iróniát és ciniz
must. Azzal természetesen nem törődik, hogy mi az oka a tanár 
iróniájának, vagy cinizmusának, hogy az a tanár veleszületett adott
sága lehet, vagy elkeseredésének kifejezése. Épp ilyen kedvezőtlenül 
hat a tanulóra a tanár rossz hangulata, s itt sem tudnak különbséget 
tenni, hogy ez veleszületett tulajdonság-e, vagy a tanár nem tud 
uralkodni magán, esetleg beteg, vagy anyagi gondjai vannak, mind
ezzel nem törődnek, s bár maguk a legkevesebb önuralommal ren
delkeznek, a tanártól feltétlen önuralmat követelnek ; ne éreztesse 
velük gondjait és bajait. Igen érdekesen látja ezt az egyik diák : 
„ha a tanárnak valami bánata van, vagy ha valami bosszantja, 
győzze le indulatát, s ne éreztesse diákjaival“ . Tehát, amint a tanár 
az iskolába lép, csak velük törődjék, s bocsássa rendelkezésükre tudá
sát, életkedvét, egész személyiségét. Még a tiszteletben álló tanárral 
szemben sem éreznek részvétet, ha ez gondokkal küzd.

A személyi kapcsolatok szempontjából fontos szerepe van a 
tanár és tanuló közötti korkülönbségnek. Annak ellenére, hogy a 
fiatal tanárok nem olyan tapasztaltak, mint az idősebbek, a szolgá
latban megőszültek, a fiatalabbakat sokszor jobban szeretik, mint az 
öregeket. Az bizonyos, hogy a tanulók rögtön észreveszik a fiatal 
tanár ügyességét, vagy gyengeségét, s az ügyetlen kezdőket zavarba 
igyekeznek hozni, de a fiatal tanár rendszerint vidámabb, kedélye
sebb, mint az öreg, s jobban megérti az ifjúságot, hisz saját diáksága 
emlékei még elevenen élnek benne, több bizalommal tekint a jövő 
elé, minthogy még keveset csalódott életében.
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A diáktükör kissé túlzott képet vetít elénk a tanárról, de sok 
igazság is van ebben a rajzban. A diák szeme éles, de több szem 
többet lát elv alapján a diákság közös meglátásai még pontosabbak. 
Nem bántó a kép, de tanulságos. Hibáink ismerete csak segít bennün
ket abban a törekvésünkben, hogy lehető legjobban járuljunk hozzá 
a bontakozó gyermeki lélek, élet kifejlődéséhez.

Budapest. , Papp Elemér.

MEGTEGYZÉSEK I
Géresi Kálim'111.

; - 1841. XII. 25— 1921. I. 23.
( Szülelésének százados évfordulójára.)

A most m últ karácsony első napján volt száz esztendeje, hogy Géresi 
Kálmán született.

Géresi Kálmán sokkal mélyebben belevéste a maga nevét a debreceni 
Kollégium életébe, a debreceni, általában a magyar közoktatás és közműve
lődés történetébe, mintsem hallgatással mehetnénk el ez évforduló mellett. 
A megemlékezésben részt illik vennie a Protestáns Tanügyi Szemlének, már 
csak azért is, m ert hivatalos közlönye az Országos Református Tanáregyesület
nek, amely a Tiszántúli Reform átus Tanáregyesületből nőtt ki, abból a 
testületből, melyet mintegy másfél évtizedig (1882—96) Géresi Kálmán 
vezetett, mint elnök, bölcsen és sikeresen.

Géresi, mint Debrecennek annyi kiváló férfia, nem a kálvinista Rómában 
látott napvilágot, Viskről, Máramarosnak ebből a kedves fekvésű, nagyrészt 
magyar lakosságú, koronavárosnak nevezett községéből, annak is a parókiájá
ból szárm azott ide. Géresi ugyanis apai és anyai ágon egyaránt papi családnak 
volt az ivadéka ; hogy Debrecenbe került, azt is anyai nagybátyjának, Lugossy 
Józsefnek, a híres kollégiumi tanárnak, a polihisztor tudósnak köszönhette, 
akit Géresi mindhalálig nevelő atyjaként tisztelt.

Géresi, bár sohasem feledkezett meg kies szülőföldjéről, teljesen össze- 
forradt D ebrecennel; összeforrasztotta kollégiumi diáksága (1854—61), kol
légiumi tanársága (1874—96), tankerületi főigazgatósága (1896— 1919), amihez 
járu lt Csokonai-köri alelnöki, majd elnöki tisztsége, amely a kör alapításától, 
1890-től az ő haláláig, 1921 elejéig terjedt.

Ez az összeforradás azonban nem jelent eldebreceniesedést, főkép abban 
a kedvezőtlen értelemben, amelyben Kazinczyék használták. A szűkkörű és 
elfogult vidékiességtől megóvta Géresit az a tizenkét év (1861-—73), melyet 
nagyrészt Budapesten és kisebb részben Geszten tö ltö tt. E hosszú idő alatt 
befejezte teológiai tanulm ányait, latin és görög nyelvism eretét kiegészítette 
a ném ettel és franciával, egyetemi előadásokat hallgatott a történelmi, iro
dalom történeti és nyelvészeti tárgyak köréből, közvetlen érintkezésbe került 
Hunfalvyval és Budenzzel, a legnagyobb nyelvtudósokkal, továbbá Gyulaival, 
az irodalmi élet mindinkább elismert vezérével, szóval olyan nagy képzettséget 
és általános műveltséget szerzett, m intha a legjelesebb kollégiumi diákok pél
dájára külföldi akadém iákat já r t volna.

Debrecennel azonban ez időben is megmaradt a kapcsolata, különösen 
áltól kezdve, mikor Tisza Kálmán házába, Tisza István mellé került nevelőnek, 
1868— 73. Évről évre elhozta zsengekorú növendékét a debreceni Kollégiumba 
vizsgázni, aki m int magántanuló négy év a la tt (1869—73) végezte el a gimná
zium I— VI. osztályát. E nevelői évek örökre összefonták Géresi K álm ánt és 
Tisza Istvánt előbb a tanítás és nevelés, később a barátság eszményi szálaival,
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de erről a benső kapcsolatról bárkitől könnyebben lehetett értesülni, mint 
('»érésitől.

II.
Géresi Kálmán 1874-ben tért vissza végleg Debrecenbe és elfoglalta azt 

a magyar nyelvi és irodalmi tanszéket, amely Imre Sándor kolozsvári egyetemi 
tanárrá való kinevezése óta üresen állott, és amelyre mintegy örökjogot érzett 
nagybátyja, Lugossy József után, aki valamikor ugyanazt a tanszéket töl
tö tte  be.

Ebbe a tanszékbe m ár egy évvel előbb beülhetett volna, ha Géresi buda
pesti tanulm ányi éveit még egv külföldi tanulm ányi évvel meg nem akarta  
volna toldani. Különöskép nem nyugatra fordult, nem G öttingát vagy Heidel- 
bergát, nem Leydent vagy Oxfordot kereste fel, hanem kelet felé ta r to tt. 
Moszkvába és Szentpétervárra. E tanulm ányi ú tján , melyre orosz nyelvismerete 
képessé tette , nem a honfoglaló magyarok nyom ait ku ta tta , hanem a magyar 
királyság és a cári birodalom történelmi kapcsolatait búvárolta. Oroszországi 
ú tjá t Géresi megismételte 1895-ben, mint kollégiumi tanár, de ekkor rövidebb 
időre szabta.

Géresi érett férfi korában lett a Kollégium rendes tanára  : Budapestről és 
külföldi útjából megállapodott politikai meggyőződést, kiforrott irodalmi 
ízlést és szilárd tudományos felfogást hozott magával.

Deák Ferenc volt a politikai eszményképe, akit m ár akkor választott 
ilyenül, mikor a legnépszerűbb ellenzéki pártvezérnek, Tisza K álm ánnak a 
kenyerét ette. A ,,haza bölcse“ halálakor országszerte ta r to tt gyászünnepek 
alkalmával szónok aligha m élta tta  inkább szíve szerint a nagy férfit, mint 
Géresi a Kollégium emlékünnepén (187H. III. 8.).

Arany Jánosban lá tta  a magyar költészet kiteljesedését, talán annál is 
inkább, mivel a 70-es évek titánjai tépdesni kezdték Arany babérleveleit.

Végkép eldöntött kérdésnek vallotta a finnugor-magyar nyelvrokonságot, 
melyet akkor még a M. T. Akadémia sem te tt egészen magáévá, és amelytől 
a magyar közvélemény eléggé húzódozott.

Géresi kiforrott egyéniségéhez tartozott a frázisoktól való idegenkedés, 
jelentkeztek légyen azok akár a politikában, akár az irodalomban ; egyformán 
elítélte a kossuthiaskodókat és a petőfieskedőket, az előbbieket piaci szél
hámosoknak, az utóbbiakat törpe epigonoknak tek in tette , kedvelt szavajárásá- 
val tökéletleneknek nevezte.

Ezzel a politikai felfogással, ezekkel az irodalmi és tudom ányos elvekkel 
nehéz volt Géresinek népszerűséget szerezni azoknál a VII—VIII. osztályos 
il jaknál, akik koruknál fogva inkább hajoltak rajongásra s ábrándozásra, és 
akiket külső befolyások is szerettek tün te tő  célokra felhasználni. Ezek az ifjak 
csak később lá tták  be, hogy milyen józan gondolkodás, milyen bölcs belátás 
és főkép milyen jóságos szív és nemes emberség lakozott ebben a népszerűs- 
ködni vagy éppen pajtáskodni nem szerető férfiúban, és e belátásra eljutva, 
annál nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel fordultak Géresinek magasabb- 
rendíí egyénisége felé. Ezt a különös viszonyt, mely Géresi és tanítványai közt 
fennállott, találóan jellemzi Zsigmond Ferenc ,.A debreceni Kollégium és a 
magyar irodalom“ e. becses művében (151—58. 1.).

Géresinek alaptermészetéhez tartozo tt, hogy nem szívesen állott a nyilvá
nosság elé, de a kötelesség gyakran odaállította ; így neki kellett több elhúnyt 
kartársát a Kollégium nevében elbúcsúztatni. Századok hagyom ányát foly
ta tta  ez alkalm akkor Géresi, hiszen a Kollégium falai közt legmíveltebb iro
dalmi műfaj volt akár a temetési prédikáció prózában, akár a halotti búcsúz
tató versekben. De Géresi sírfölötti beszédei nem hasonlítottak ezekhez a 
régi műfajokhoz : valódi szónoki művek voltak azok, melyek egyrészt a 
halottról adtak hű arcképet, másrészt a kartársak fájdalomérzéseit fejezték ki. 
mint azt a Szegedi Sándor (1882) és még inkább a Nagy Pál (1888) sírja fölött 
elhangzott beszédei bizonyítják. Géresi más feladatkörben is teljesen meg
felelt a retorika magasabb követelményeinek, tudniillik, mikor a Tiszántúli 
Református Tanáregyesület vagy a Csokonai-kör elnöki székéből mondott 
tartalm asnál tartalm asabb megnyitó beszédeket.
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III.
Géresi Kálmán kollégiumi tanársága éveiben egyúttal a nagykönyvtár 

őre volt (akkor még nem hívták igazgatónak), amely tisztségben még inkább 
a Lugossy József örökösének tek in tette  m agát.

Bizonyos, hogy szívesebben forgolódott a ritkabecsű nyom tatványokat 
és kéziratokat magában foglaló könyvespolcok körül, m int ahogy ült az osztály
terem kathedráján. O tt adhatta  át ugyanis m agát legtartósabb szerelmének, 
a könyvnek, a könyvolvasásnak, amelyhez hű m aradt zsenge ifjúságától hosz- 
szúra terjed t élete legvégéig.

A könyvszerelmet, mint bármely más szenvedélyt, nehéz magyarázni ; 
én is csak tapogatódzom, mikor testalkatával hozom kapcsolatba.

Géresinek középmagas, zömök term etén a széles vállak közül kiemelkedő 
hatalm as koponya ült erősen domború homlokkal, kissé hajlo tt orral és olaj
barna színű kerekded arccal. Ezzel a test- és fejalkattal Géresi m intha vala
mely ta tá r  khán fejedelmi székéből, vagy a török szultán trónjáról szállott 
volna le közénk tanúsítani, hogy az ősi magyarságba legalább annyi török
ta tá r  vér vegyült, m int finnugor. Nos, ez a hatalm as méretű koponya, a dom
ború homloküreget kitöltő agy tömérdek szellemi táplálékot követelt, és Géresi 
alig győzte a legjelesebb tudományos és költői művekből összehordani a szel
lemi jóllakáshoz szükséges táplálékot. Agyának dús tekercsei között a sokféle 
ismereten kívül szinte m egszám lálhatatlan verset halmozott föl, nemcsak a 
szívéhez oly közelálló Aranyból, hanem Vörösmartyból, Petőfiből és Madách
iból, holott ez utóbbival m ár csak az iskolai padokon túl ism erkedett meg. 
A világirodalom nagyjai közül Homeros és Shakespeare volt a legnyitottabb 
könyv előtte : Homeros már csak azért is, mert azt lelkesedve tan íto tta  
rendszerint a VII. osztályban, Shakespeare pedig azért is, m ert alkalm a volt 
e szellemóriást a legnagyobb magyar drámai színészek, Egressy Gábor, 
E. Kovács Gyula tolmácsolásában hallani.

Géresi a maga széleskörű nyelvtudásával és világirodalmi műveltségével 
egy külön szép h ivatást te ljesített, előbb m int a Kollégium könyvtárnoka, 
később m int a Csokonai-kör elnöke majdnem egy félszázadon át. Sem belföld
ről, sem külföldről nem jöhetett Debrecenbe költő, író, tudós, aki ne Géresiveí 
kereste volna az első érintkezést, és ne tőle kapta volna a Kollégiumra és 
Debrecen egész szellemi életére nézve a legmegbízhatóbb felvilágosítást. Nem 
hiszem, hogy nála alkalmasabb és méltóbb szellemi kalauza le tt volna Deb
recen városának, akár a m últba nézzek vissza, akár a jelent tekintsem .

IV.
Nagy tudásához és hosszú életéhez képest Géresi kevés irodalmi term éket 

hagyott maga után. Mintha félig magára vette  volna Petőfinek A magyar 
nemesről írt s z a tírá já t; nem írt, hanem inkább csak olvasott. De ami keveset 
írt, az maradandó érték. A m ár em lített emlékbeszédeken és elnöki meg
nyitókon kívül, mely utóbbiaknak nagyobb része — sajnos — nem jelent meg 
nyom tatásban, három tanulm ányát kell kiemelnem. A Kollégium és benne 
a könyvtár története (1895), A debreceni színészet története (1882 és 1898), 
A Péterfia-városrész története (1894), mindezek alapvető dolgozatok, melyek 
nélkül a kutatók alig tehetnek további lépéseket, és melyekkel örökre leköte
lezte maga iránt általában Debrecen sz. kir. városát, külön-külön pedig a 
debreceni református Kollégiumot és a városi színházat.

V.
Géresi minden hiúságtól ment lényénél fogva nem szerette az ünnepel- 

tetést, a hivatali k itün tetést pedig szinte elhárította magától. Ez a magya
rázata annak, hogy alig volt része akár társadalm i, akár hivatali ünneplésben, 
holott erre bőséges alkalmat szolgáltattak hosszú életének egyes szakaszai, 
valam int különböző területeken, a Kollégiumban, a főigazgatóságban, a 
Csokonai-körben végzett működésének nevezetesebb fordulatai. Amit az élő 
került, az elől nem té rhe te tt ki a halott. A megemlékezés, az elismerés, a mél
ta tás mozzanatai egymást követték szóval és írásban, képben és más form ában.
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Yégtiszlességekor a zord téli idő ellenére (január 26) zarándokolás volt a Kos- 
sutb-utcai templomban és a Dobozi-temetőben ; a Csokonai-kör néhány héttel 
a gyászeset u tán  (1921) mély kegyelettől á th a to tt emlékünnepet rendezett, 
melyen Pap Károly a tudóst és az em bert, Ady Lajos a főigazgatót, e sorok 
írója pedig a Csokonai-köri elnököt m éltatta . A Tisza-évkönyv 1922. évi 
folyama Géresi Kálm ánt, mint Tisza István nevelőjét m u ta tta  be. De évek 
m últával is felújította emlékét Bessenyei Lajos főigazgató a Pap Károly- 
emlékkönyvben és Zsigmond Perenc a már em lített kollégiumi történeti 
műben.

Természetes dolog volt, hogy a Kollégium m egfestette arcképét Pálfy 
József festőművész által, s azt besorozta nagy jóltevőinek és nagyérdemű taná
rainak, tanítványainak arcképcsarnokába ; a Csokonai-kör is ott őrzi szinte 
műalkotás erejével ható szép fényképét a maga ereklyetárában.

Debrecen városa is érezte, hogy mivel tartozik történeti m últja búvárá
nak és újabbkori szellemi élete vezető férfiának, u tcát nevezett el róla, amely 
a Simonyi-utat lesz h ivatva összekapcsolni a Kardos-utcával, a Nagyerdő 
előtti villanegyedben.

Hamvai a Dobozi-temetőből á tszá llítta ttak  a Központi tem etőbe, ahol 
közös sírban és közös sírkő alatt nyugosznak feleségével és felesége szüleivel. 
Ezt az egyszerű síremléket még sokán felkeresik : hozzátartozók, hajdani tan ít
ványok. főigazgatósága alatt szolgált tanárok, más tisztelők, hogy felidézzék 
a nagy tudósnak, a fényes elméjű, jóságos szívű, bölcs embernek a testi és 
lelki képét, hogy kegyelettel hódoljanak az újabb m agyar humanizm usnak 
Géresi Kálm ánban megtestesült szelleme előtt.

Debrecen. Kardos Albert.
\  fenyegető tanárhiány belső okai.

A köztudatban is benne van m ár az, hogy tanárh iány  fenyeget, ha még 
teljes egészében nem is alakult ki ez a rém. Külső okait meg is állapították : 
okozza a tanári fizetés kicsisége, az előrehaladás észrevehetetlensége, továbbá 
az, hogy a társadalom ban nem részesül műveltségének és fontos kultúr- 
m unkájának megfelelő megbecsülésben stb. Ezeknek következménye azután 
a hanyatlás, mégpedig : mennyiség szempontjából, hogy olyan kevesen men
nek tanári pályára, és ami nem kevésbbé fontos : minőség szempontjából, 
hogy nem a társadalom színe-java megy erre a szép pályára, hanem az a 
népréteg, melynek a tanárság emelkedést jelent.

Azonban mi, akik benne élünk a tanárság körében, tud juk , hogy belső okai 
is vannak a tanárhiánynak, ezeknek orvoslása nem kevésbbé fontos. Mindaz, 
amit előbb m ondottunk, teljes egészében igaz. Azonban, ha visszagondolunk 
az első háború előtti tanár életére, meg kell állapítanunk azt, hogy akkor 
szépen, nyugodtan dolgozhatott. Ez nem dajkamese, mellyel csalogatni 
kívánjuk a tanári pályára gyermekeinket. De akkor szünideje igazán pihenés 
volt, nyáron u tazgathato tt, m ert volt rá pénze és lehetősége, tapasztalatokat 
gyűjthetett, s ebből iskolájának volt haszna. Tapasztalt, jól kipihent agyú 
tanár kezdette ősszel m unkáját. De évközben is volt a tanárnak  alkalm a arra, 
hogy ú. n. kultúrigényét kielégíthesse : színházakat, hangversenyeket, elő
adásokat szívesen látogatott, azok állandó közönsége volt. Most anyagiak is 
gátolják ebben, de valljuk be, kedve, ereje sincs arra, hogy estéjét ezekre 
szentelje.

Az iskola most sokkal többet kíván, többet követel, m int régen. Nem 
arról a 18—20 óráról van szó, melyet mindig odavágnak hozzá nem értők 
a tanárságnak. Hogy ez nem 18—20 óra, minden tanítással foglalkozó tud ja  : 
dolgozatok javítása, szertári, könyvtári munka, ünnepélyek, egyéb iskolai 
munkák ezelőtt is kétszeressé te tték  ezt az óraszámot. Most írnia is sokkal 
többet kell, m int a z e lő tt : tanm enetek, óravázlatok, jelentések. Ugyani ezek 
egy részét kevesbítették újabban, azonban, hogy most kevesebb a tanárje lö lt, 
meg vagyok róla győződve, ez is okozza. S hogy tanárgyerm ekek nem akarnak 
tanári pályára menni, ez is hozzájárul : látják aty juk , anyjuk m unkáját, robo
tolását. s nem akarnak hasonló sorsra ju tn i.
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Az iskolában — mint mondám — több m unka vár a tanárra , m int régen. 
Egyesületei többrétegűek, több tan árt kötnek le. De kívülről is ju tta tnak  
neki fe la d a to t! Az ifjúság helyes nevelése érdekében külső színielőadások, 
hangversenyek rendezése kétségkívül igen fontos. Azonban ami most történik, 
az ennek a szép m unkának eltorzítása. Az első világháború óta mindenki az 
ifjúságot neveli : társadalm i egyesületek, ha valamit rendeznek, az ifjúságra 
számítanak. Tudományos előadások rendezői nem kevésbbé, akár van erre 
szüksége a fejlődő ifjúnak, akár nincs. Legtöbbször természetesen anyagi áldo
zatot is kíván ez. Ha külföldi személy hangversenyez, illik, hogy az ifjúság 
menjen oda tap so ln i; neki kell egyenruhában perselyt tartan ia , neki a nép
művelési előadásokon résztvennie stb. Ha valaki feltalál valam it, égő vágya, 
hogy ezt az ifjúságnak m utassa be. M ondhatná valaki, hogy ez nem tanári 
munka. Igen ám, azonban a jegyeket neki kell meleghangú ajánlással az 
ifjúsághoz ju tta tn ia , az ifjúságot neki kell kísérnie. Az igazgató védekező állás
ban kell, hogy legyen, hogy a váratlanul jövő „orvtám adásokat“ kivédje. 
S akkor hazafiatlannak, megnemértőnek bélvegzik, s hivatkoznak arra, hogy 
felsőbb hatóság már hozzájárult a dologhoz (legtöbbször azonban úgy áll ez 
a hozzájárulás, hogy teljesen szabad kezet ad a felsőbbség az igazgatónak : 
ezt azonban az illető rendező elhallgatja). Az igazgatót tám adja a tanár, a 
szülő egyaránt, ha az ifjúságot ilyen célokra sokszor veszi igénybe, pedig 
ő nem tehet róla. Mindezek m ellett készülnie is kell nemcsak a leckére az 
ifjúnak, hanem pl. igen helyesen versenyekre is, testnevelő és szellemi tornára 
egyaránt. Ki olvassa el a benyújto tt dolgozatokat, ki gyakorol velük? A tanár, 
az igazgató. Az is m egtörténik, hogy valamely gyár ajándékot kíván adni az 
ifjúságnak reklámcélra, s ehhez is dolgozat íra tását kívánja, mert — mint 
m egállapítottuk — most mindenki nevelni kívánja az ifjúságot. Nem elég 
erre az iskola, a tanár, a szülői ház. Vidéken hozzájárul a tanár munkájához 
az, hogy ő úgyszólván az egész kultúrélet hordozója tanítótársával. Tőle 
kívánják a m unkát, mert ő használható sokoldalúságával a legváltozatosabb 
nemes és kevésbbé nemes célokra. Ehhez egyházi iskoláinkban (s ez nem 
panasz, csak ténymegállapítás) még több egyházi kötelezettsége is van a 
tanárnak : egyházi alakulatok, gyűlések, előadások mind őt várják. Minél 
értékesebb a tanár, annál több ilyen kötelezettség zúdul rá : s ha értékes a 
tanári testület, nem ju t az iskola munkájához nyugalma : telefonon, levélben 
annyit hívják, utasítják, bízzák meg. Nincs a tanárnak továbbképzésre ideje, 
de kedve sem ; örül. ha este lepihenhet, hogy reggel azután újra kezdje a 
robotot, m ert ez m ár robot! U. i. mindig ugyanazt a pár értékes embert 
veszik igénybe.

Ezért is igyekszik a tanárság színe-java a szép tanári pálya helyett máshol 
elhelyezkedni : pl. múzeumban, könyvtárban, egyéb gyűjteményben, levél
tárban, tudományos intézetekben, ahol a m unka ehhez képest valóban üdülés
számba megy. Mint ahogy a tisztviselői munka is pihenés a tanár iskolai 
munkájához képest, m ert ott nincs állandó feszültség. Ha a tanár figyelme 
ellankad, felborul a rend, megmozdul az ifjú sereg, s neki van belőle kelle
metlensége. Az akta ezt nem teszi. Az értékesebb, ideális gondolkozáséi tanár 
tehát fenti helyzetbe menekül, de az anyagiasabb saját jól felfogott érdekében 
gyárakba, üzemekbe megy, ahol sok m unkájáért legalább többszörös anyagi 
eílenérték ju t neki osztályrészül. Első esetben (az ideális) lelki, másodikban 
(az anyagias) anyagi előnyöket keres ; mindkét esetben elcseréli tanári pályáját 
mással. S ki teszi ezt? Ä vállalkozó szellemű, az életben értékesebb, akinek 
példájából igazán tanulhatna az ifjúság. S megmarad az ilyen tekintetben 
kevesebb értékű tanáranyag. S nézzünk a jövőbe. Kétségtelenül bekövetkezik 
az, hogy a tanári fizetést felemelik. Ki fogja a felemelt fizetést kapni? Az, aki
nek m unkája kevesebbet ér. Az iskola egész nemzetnevelő hivatását ezzel a 
tanárelemmel sokkal kevésbbé fogja majd betölthetni, m int a még most 
benne dolgozó értékes emberanyaggal. Jól fontolják meg az illetékesek, 
hogy tanácsos-e halogatással ezt az állapotot bevárni, vagy talán még inkább — 
előidézni.

Budapest. Dr. Bánkúti Dezső.
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HAZAI IRODALOM
Pintér Jenő : .Magyar Irodalomtörténete. VIII. kötet : A m agyar irodalom 

a XX. század első harm adában. (I. része (488 oldal, II. része 702 oldal.) Buda
pest. Franklin-Társulat nyomdája. Szerző özvegyének kiadása.

Amit évek óta vártunk , meghozta a m últ év vége: P in tér irodalom- 
történetének befejező kötete özvegyének, B attlay Borbálának kiadásában 
megjelent. „Azt adom át emlékének, am it Ő adott nem zetének“ •— mondja 
az első lap. Az első hét kötet, mint tud juk , feldolgozta az 1900. évig az egész 
irodalom történetét teljes bibliográfiával, minden forrásm unka tek in tetbe
vételében egészen 1933-ig. Óriási anyagával mindig forrásm unkája m arad 
e hét kötet az irodalom történeti kutatásnak, de egyúttal tárgyilagos meg
állapításaival mindig irányítója m arad az újabb kutatásnak. Már akkor fel
merült az óhaj, hogy az utolsó harminc év irodalmáról is adja ki m űvét a 
nagy irodalom történeti kutató és összegező. A munka készült, érett, s 1940-ben 
csak a halál ü tö tte  ki P in tér dolgos kezéből a tollat. Szerencsére ez csak 1941 
november 8-án tö rtén t, mikor m ár befejezte „m onum entum  aere perennius“ . 
Az utolsó négy évtized irodalma így két hatalm as kötetben jelenhetett meg. 
A Franklin-Társulat az előzők kiállításában nyom ta a köteteket, melyek így 
méltó befejezői a műnek.

Beosztásuk az előzőkhöz hasonló. Bevezetésül az I. rész Történeti mozza
natok címen világos, szinte drám ai képet fest a korszakról, melyet irodalom 
szempontjából tárgyal. Ez m ár életünkből ve tt rész, melynek ismertetése annál 
inkább érdekel. U tána a magyar kultúra képe (műveltség — iskolák, nyomdá
szat — könyvkiadás, h írlapok— folyóiratok, színészet — színházak, irodalmi 
társaságok, írói törekvések) után  egyes írók következnek : Prohászka O ttokár, 
Ravasz László; aztán szól a szónoklat-publicisztikáról, irodalom történetről 
és kritikáról, történelmi és nyelvészeti irányokról világos tárgyalásban. Majd 
rá tér egyes nagy írók m éltatására az előbbi kötetekben megszokott mód
szerrel : Herczeg, Gárdonyi, Ady vannak az első felében. A II. rész Babits, 
Kosztolányi, Móricz ismertetése u tán  két tarka fejezetet tartalm az : A köl
tészet (217 oldal), A regény és színmű (230 oldal) címen. Mindegyikben hagyo
mányőrző, impresszionista, szimbolista, illetőleg analizáló és stílrom antikus, 
naturalista, szocialista és expresszionista írókról és költőkről olvasunk, azután 
katolikus és zsidó irányt jellemez ; szól írónőkről is, tárgyalja a műfordítást 
és ifjúsági irodalmat is. Ezt röviden jellemezni nem lehet. Végül Vissza
pillantás címen 4 oldalon általános képet rajzol, s befejezésül idegen országok 
magyar irodalmát, továbbá magyarországi nemzetiségi irodalmat jellemez 
könyve végén 30, illetve 20 oldalon.

Bevezetésében megállapítja a szerző, hogy „Az irodalom történet nem 
lexikon. A sok ezer íróból aránylag nagyon kevesen ju thatnak  be az irodalom- 
történetbe. . . Az igazságra irányuló törekvés és a tárgyilagos jószándék nem 
hiányzott a szerzőből, de ez még — jól tudom  — nem minden“ . Ilyen elv 
szerint dolgozik s így irányítja tárgyalását, objektivitás jellemzi ítéleteit.

Természetesen mint őszinte, igaz ember nem titko lhatja  el egyéni véle
ményét. Meleg hangon ír Gárdonyiról, s az íróhoz méltó igen töm ör képet 
fest Herczeg Ferencről. H atalm as, külön műben tárgyalja A dyt (200 oldalon). 
Az ellenkező vélemények közlésével, sőt Ady jóbarátainak megállapításai 
alapján is kimondja, hogy példaképe, építő vezércsillaga sohasem lehet Ady 
Endre a magyar ifjúságnak. S bármennyire elismerje az iskola Ady költői 
nagyságát, mint jellegzetes vallásos és hazafias költőt sohasem szabad tá r 
gyalnia. még ha elleneinek ádáz ostroma el sem is vakítja . P in tér objektív 
igazságot hirdet Adyról. Épígy szól Móricz Zsigmondról is, kinek értékét 
elismeri, de szertelenségeit sem hallgatja el. De így tesz mindenkivel, még 
Szabó Dezsővel is, kiről megállapításai nem igaztalanok, hanem tények alap
ján hangzanak el.

Nehéz a szerző helyzete, mikor egyes irodalmi irányokat tárgyal. Mód
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szere, mely külön csoportosít (mint líra, epika, dráma stb.) elkerülhetetlenné 
teszi az ismétléseket, de ez ilyen nagy műben nem hiba, az utalások ú tba
igazítják a tanulm ányozót. Aki pedig mint művelt olvasóközönség veszi 
kezébe a köteteket, a nagybetűs részekben jól megrajzolt képeket kap ; a 
belemerülő tudós pedig az apróbb betűsben életrajzot, bőséges forrástár
gyalást, bibliográfiát stb. talál. S ha nem is lexikon e mű, olyan tömeg író 
van e két kötetben, hogy irodalmi lexikon sem adhat sokkal többet. A ,,dii 
minorum gentium “ ABC-sorrendben való tárgyalása a legvilágosabb. Éppen 
ezért nem áttekinthető  eléggé a folyóiratokról, hírlapokról szóló rész, hol az 
alapítás éve szerint történik az ismertetés. Ez m ár eleve tájékozottságot 
tételez fel, tehát nem az átlag nagyközönséghez szól. Jobbnak ta rto ttu k  volna, 
ha ABC-s sorrendben szerepelnének e művek, s címük mögött állna alapításuk 
és esetleg megszűnésük éve. Ez a II. kiadásban m egtörténhetik, s a mű előnyére 
válnék.

Hálásak vagyunk az irodalom történeti továbbképzés érdekében olyan 
fontos mű kiadásáért a szerző nemeslelkű özvegyének, s haló poraiban is 
áldjuk a nagy alkotó tudóst s jó embert, P intér Jenőt.

Budapest. Dr. Bánkúti Dezső.

Balogh károly : Kómái könyv. Budapest. Kir Magy. Egyet. Nyomda. 
A két kötet ára 24*— P.

Martial is epigrammáinak kitűnő fordítója olyan m űfajt igyekszik meg
honosítani, amely nálunk kevéssé ismert, meghazudtolva kultúránk sokat 
emlegetett klasszikus jellegét, de ugyancsak kedvelt a latin népek irodalmában. 
S ez a közvetlen form ában megírt életteli, nagyképűségtől mentes régiségtan. 
Nem is régiségtan, hanem az élet és kultúra keresztmetszete bizonyos idő
pontban. Élénk beleélőképesség, életté vált ismeretek és ábrázoló erő szük
séges hozzá : mindez megvan a szerzőben.

Könyvében a mai, lázas életű Róma modern utcái és hatalm as épületei 
alól elénk varázsolja a kétezerév előtti várost. A fórumok kövei, a templomok 
romjai, képzeletben régi pom pájukban emelkednek. A fórumok benépesednek, 
dolgozók és ügyeskedők, filozófusok és asztrológusok lepik el m árvány kockáit. 
A régi Róma óriási lakossága, a populus Romanus, nem díszes palotákban 
élte íe köznapi életét, hanem lármás és piszkos, zegzugos utcákban. Szóra
kozni a Mars-mezőre já rtak  és a cirkuszba. A régi Róma élete nem lenne teljes, 
ha művészetéről nem esnék szó. A látványosságok könyve átvezet a templo
mok. szobrok, sírboltok, kutak  s a hét halom ősi kincseinek bemutatásához.

Az ezertitkú Róma régi életét eleveníti meg ez a pompás illusztrációkkal 
és térképvázlatokkal díszített kétkötetes mű, mely valóban méltó módon 
szolgálja az örök római kultúra bensőséges megismerését. K.

Szira Kóla : Bécsi tinta — magyar toll. Budapest. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda. Ara 5*80 P.

A Kisi'aludy-Társaság a Szilasi Nelly-díjjal tü n te tte  ki ezt a pompás ifjú
sági regényt, mellyel a kiadó új ifjúsági sorozatát a K önyvbarátok Ifjúsági 
Könyveit indítja el. Ez az első kötet méltó képviselője azoknak a törekvések
nek, melyeket az új, ifjúsági sorozat regényeiben kifejezni törekszünk. Komoly, 
magas irodalmi szempontból is jelentős munka, Bessenyei György életének 
egy részét ábrázolja. A XVIII. századvégi Bécs fényes és pazar pompájú 
császári udvarában elm aradottságára ébredő ifjú Bessenyei századokra 
példát m utató módon oldotta meg a magyarság és Európa sokat v ita to tt 
ellentétét. A regény eszmei m agvát a lassanként ocsúdó fiatal testőr életének 
legérdekesebb szakasza fonja k ö rü l: hogyan vált a parlagi nemes ifjúból 
Mária Terézia daliás testőre és a magyar műveltség felvilágosodott harcosa. 
Bessenyei György nemes hős, kiváló példakép, a mai időkben különösen élet- 
teljes eszménye a magyar ifjúságnak.

A regény érdekessége, nemes stílusa, jeleneteinek izgalmas sodra még 
egy díjjal fogja kitüntetn i a könyvet : a magyar ifjúság szeretetével, s ez 
minden más díjnál többet jelent. K.
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|  D H. BARTHOS KÁLMÁN. | Az elmúlt Karácsony estjén az ünnepi
____________________________szent érzéssel telt lelkünket a fájdalom

érzésével tö ltö tte el a hír, nogy dr. Barthos Kálmán, a budapesti református 
gimnázium ny. tanára meghalt. Vele a régi tanári rend egyik legkiválóbbja 
távozott közülünk. Erdély szülötte volt. A kolozsvári szülői ház s a refor
mátus Kollégium alakíto tta  lelkét, nemesen egyszerű, becsületes, és min- 
denekfelett igazi magyar egyéniségét. A budapesti tudom ányegyetem en és az 
Eötvös-kollégiumban készült az ideális lelkesedésből választo tt tanári pá
lyára. amelyre Istentől különös elhivatást és rendkívüli képességeket nyert. 
Egész tanári szolgálatát 35 éven át a budapesti reform átus gimnáziumnak 
áldozta. A letűnt anyagias gondolkodás és világ legmélyebbre süllyedt idején 
is az eszményiség, a lélek felsőbbségét h irdette , s az ifjú nemzedék hosszú sorát 
készítette elő a nemzeti jobb jövő m unkálására, a m agvarabb m agyar lelki
ségére. Nevelt akkor is, mikor a nevelés a legtöbb középiskolában ismeretlen 
volt. Kezében a történelem  valóban az élet tanítóm estere lett. Irodalmi m ű
ködése is jelentős. Történelmi tankönyvei mellett megírta a budapesti refor
mátus gimnázium tö rténetét az intézet fennállásának 50 éves jubileum ára. 
Bár csendes, szerény egyénisége a k itün te tést nem kereste, érdemei elisme
réséül a Dunamelléki egyházkerület az igazgatói címmel tü n te tte  ki, a buda
pesti reform átus egyházmegye pedig tanácsbíróvá választotta. Istentől meg
áldott hűséges szolgálatát elvégezve, nyugalom bavonulásának 3. évében 
távozott. Az elszakadás fájdalm át mélyen átérzi mindenki, aki ismerte. Tanár
társai, tanítvánvainak ezrei áldva őrizik emlékét. Samu János.

A kecskeméti H orthy Miklós Reform á
tus Tanítónőképző- és Nőnevelőinté

zetei karácsony előtt mély gyász érte. December 9-én fiatalon és egészen 
váratlanul kellett elvesztenie példás életű, lelkes és kiváló szakképzettségű 
vallástanárát a M indenható akaratából. Még december 8-án a töretlen életerő, 
egészséges és a fáradhatatlan  m unkabírás példájaként dolgozott az iskolá
ban, és a következő napon m ár halottaskocsiban hagyta el a tanítónőképző- 
intézet épületét tanártársai és tanítványai hosszú sorának szomorú kísére
tében. . . Abban az iskolában sóhajtott utolsót, amelyik második otthona 
volt, ahol szeretett élettársa öt éven át készült az élet csapásainak zúgolódás 
nélküli elviselésére.

Arányi Jánost Erdély felszabadított bércei ad ták  nekünk. Kincses 
Kolozsváron született és élte gyerm ekkorának nem egészen gondtalan éveit. 
Korán m egtanulta, hogy az élet küzdelem, a m unka nem szégyen, és diák
társaitól eltérően minden szabadidejét arra ford íto tta , hogy szüleinek terheit 
megkönnyítse. Hívő, szerény és munkaszerető egyéniségének alapvető vonásai 
már kisdiák-korában megerősödtek. Kiskunhalason végezte gimnáziumi 
tanulm ányait, de m ár évekkel az érettségi vizsgálata előtt céltudatosan ké
szült a lelkészi pályára, amely iránt magában h ivatást érzett. Önerejéből 
szerezte meg lelkészi oklevelét és vallástanári képesítését. Mint II. éves theo- 
logus Rákosszentmihályon végzett lelkészi teendőket egy évig. ahol annyi 
pénzt kereshetett, amennyi tanulm ányi Lefejezéséhez szükséges volt. 1931 
szeptemberében került Kecskemétre segédlelkésznek és ekkor kezdte meg 
vallástanári működését is. Eleinte csak a reform átus Leánygimnáziumban 
tan íto tt. 1938 óta azonban a Tanítónőképzőintézetben és a vele kapcsolatos 
Leánylíceumban (Nőnevelő Intézet) is ő lá tta  el a vallásoktatást. Kiváló 
szakképzettséggel és nevelői ráterm ettséggel vett részt a két intézet vallásos 
nevelésének minden ágában, a Lorántffy Zsuzsánna Ifjúsági Egyesület veze
tésével kapcsolatos belmissziói m unkák irányításában. Nagy ~ buzgósággal 
vállalkozott lelkészi teendők végzésére is. Az ifjúsági istentiszteleteken és a 
tanyai nép körében különösen szerette az Igét hirdetni. Utolsó ú tjára  a sze-

|  ARÁNYI JANOS 1907-1941. |
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gény tanyai emberek is virággal kísérték, mélyen megrendült tanítványai 
pedig ragaszkodásuk jeléül virágesővel boríto tták  frissen hant olt sírját.

Arányi Jánost nemes emberi vonásaiért mindenki becsülte az iskolán 
kívül is. Nemcsak tanítványainak volt h ivato tt lelki vezetője, nemcsak hir
dette a krisztusi szeretetet, hanem mindenkor élte is azt. Megértő szeretet 
fűzte össze tanártársaival, sőt még más egyházak tagjaival is. Az igazi keresz
tyén em berszeretetet azonban példásan tu d ta  összeegyeztetni az erős refor
m átus, m agyar öntudattal. Különös tap in ta tta l ügyelt tanítványainak 
iskolánkíviili vallásos m agatartására is. H atározott reform átus, m agyar 
világszemléletre nevelte őket, hogy az Istenhez vezető úton mindig hívek tu d 
janak m aradni egyházukhoz.

Mindenkit nevelt az önfeláldozó élete, a hite, akikkel csak összehozta a 
sors. Tökéletes összhang, cselekvő bizonyságtétel volt rövid pályafutása, szé
pen növekvő családi élete. Isten akaratában minden körülmények között 
megnyugodni tudó lelke nyugalm at és bizakodást áraszto tt maga körül. -— 
Hitével m indenkit meg tu d o tt erősíteni abban, hogy nincs az életnek olyan 
keresztje, melyet Isten segítségében bízva ne tudnánk elviselni. Mindenben 
Isten kezét lá tta . . .

Ezt a h itet sugározta szét hirtelen árván hagyott kis családjában, ahol 
már nem lá thatja  meg annyira várt negyedik gyerm ekét. . . Ezt a h ite t gyúj
togatta  tan ítványai ifjú szívében, akik még mindig könnytől fátyolos szem
mel néznek u tána. . . E zt a h itet erősítette tanártársai lelkében, amikor a 
mindennapi gond, a m agyar jövendő m iatti aggodalom jeleit lá tta  a tanári 
szobában. . . Ezt a hitet építette  bele örökre annak a leányiskolának a falai 
közé, ahol melegen érző szíve utolsót dobbant h ivatása buzgó teljesítése 
k ö zben ...

Az Ő leikéből m erített h it adja most az erőt mindazoknak, akikkel együtt 
dolgozott, a távozása m iatti veszteség és fájdalom elviselésére.

Dr. Evva Gabriella.
A keleti és erdélyrészi igazgatók, igazgatóhelyettesek és tanulmányi 

felügyelők értekezlete Debrecenben. Néhány év óta a gyakran változó intéz
kedések, a területi gyarapodással járó problémák, a korral való haladás kény
szere mind gyakrabban teszik szükségessé olyan értekezletek m egtartását, 
amelyeken vezetők és vezetettek, rendezők és végrehajtók közvetlen érint
kezés alapján óhajtják a közös ügy minél eredményesebb szolgálatát bizto
sítani.

Ilyen szándékkal terem tette  meg a YKM október 20-án kelt 58.509—  
1941. V. sz. rendelete a debreceni tankerület számára olyan iskolaügyi érte
kezlet lehetőségeit, amelyen a tankerületbe tartozó keleti és erdélyrészi 
közép-, középfokú és szakiskolák igazgatói, igazgatóhelyettesei és jövendő 
tanulm ányi felügyelői (de igen nagy számban más iskolák vezetői és tanárai is) 
gyűltek össze termékeny eszmecserére. A december 3—4— 5-én m egtarto tt 
értekezleten a volt megszállt területről 54 igazgató és tanár, ezenkívül Jász
apáti, Tiszaföldvár, Szolnok, Püspökladány, Kisújszállás, Hajdúböszörmény, 
H ajdúnánás stb. iskoláinak tanári kara, végül Debrecen városának egész 
tanári társadalm a élénken vett részt.

A minden résztvevő számára igen gazdag tanulságokkal járó értekezleti 
napok Kiss József tankerületi kir. főigazgató irányítása m ellett dr. Szondy 
György gimnáziumi igazgató, középiskolai szakelőadó és Csapó István tanügyi 
titk á r  rendezésében zajlo ttak  le. A délelőttöket általában előadások töltö tték  
ki, délutánonként pedig a debreceni közép- és középfokú iskolák igazgatói, 
szakfelügyelői és tanárai bem utató-tanításokon adtak  gyakorlati ú tm uta
tás t a korszerű módszertani elvek és taneszközök felhasználásáról.

Kiss József tankerületi kir. főigazgató december 2-án reggel 8 órakor 
ny ito tta  meg az értekezletet a Kereskedő Társulat dísztermében. Megnyitója 
állásfoglalás volt az osztatlan magyarság, a nemzeti lélek egysége mellett. 
Különös hangsúllyal emlékezett meg a történelm i Erdély sajátos lelkületéről, 
amelynek mindig megvolt a maga nehéz hivatása, m ikor ez a nagymultú 
országrész a magyarságnak őrizte meg m agát : azok azonban, akik Magyar-



ország felé is falakat építenek, nem végeznek jó m unkát. Minden sajátosság
nak csak az egyetlen, egységes m agyar világon belül lehet létjogosultsága.

A megnyitó beszéd után  Kiss József tankerületi kir. főigazgató m indjárt 
m egtarto tta  háromórás előadásának első részét. ,,Az iskolairányítás elvei és 
szempontjai“ címen taglalta  az 1935 : VI. te. végrehajtási utasításának leg
fontosabb pontjait, m ajd az egyes iskolafajokra vonatkozó R endtartás, a 
T anterv és Utasítások, valam int iskolalátogatásai során szerzett Lő tapasz
ta la ta i alapján tá r ta  fel hallgatóinak m indazokat az elveket és szempontokat, 
amelyek az iskola vezetőjét, szellemi és anyagi gondviselőjét irányítják. — 
Felelősségre és komoly m unkára intő hang volt, amely hosszú időre szóló 
nyomot hagyott m indenkiben, aki m eghallgatta.

A második előadást dr. Bátori József kegyesrendi gimn igazgató ta r to tta  
a leventeképzésnek az iskolákkal kapcsolatos kérdéseiről. Iskolájának m inta
szerűen vezetett leventeképzése, komoly elméleti tanulm ányai és elgondolásai 
te tték  előadását minden hallgató számára gyümölcsözővé.

A következő napokon Csapó István tanügyi titk á r  „Az igazgatói hivatal 
ügykezelése" címen adott általános betekintést az igazgatói ügyvitelbe, be
m uta tta  a fontosabb nyom tatványokat és kérdésekre részletes felvilágosító 
és tájékoztató m agyarázatokat nyú jto tt m indazoknak, akik az iskolavezetés 
gyakorlatát végzik.

Dr. Szondy György gimn. igazgató, középiskolai szakelőadó „K önyvek 
és könyvtárak a nevelés szolgálatában" címen értekezett. A tanári és ifjúsági 
könyvtár anyagáról, helyes és okos felhasználásáról, fejlesztésének módjáról 
beszélt az író tájékozottságával, az olvasó könyvszeretetével és a szakember 
világos céltudatosságával. Egész könyvtárkezelési terve m ögött egy világosan 
megfogalmazható vágy van : minél több jó könyvet ju tta tn i a tan ár és az 
ifjúság kezébe, a nevelés szolgálatába. Terve osztatlan tetszést a ra to tt.

Dr. Milleker Rezső egyetemi nyilvános rendes tan ár, a bölcsészeti kar 
dékánja „H azánk és népünk a mai világhelyzetben" tárgykörről ado tt elő 
érdekesen, mély, néha sötét gondolatokat keltve ; dr. Hankiss János egyetemi 
nyilvános rendes tanár pedig az iskolánkívüli népnevelés feladatkörének, 
működésének, célkitűzéseinek ismertetésével végzett hézagpótló m unkát.

A harm adik nap előadásai után  Kiss József tanker, kir. főigazgató ta r 
to tta  meg záróbeszédét. Egy elhangzott előadás tanulságaiból indult ki. Nem 
tudja, de nem is akarja sötéten látni a jövőt. A népek életében a megfog
hatatlan , nehezen elemezhető lelki erők mindennél fontosabb tényezők. Ezek 
pedig egész történelm ünk folyamán legyőzhetetlenek voltak. Nemcsak abban 
bízik, hogy magyarságát mindenki megőrzi, aki ezen a földön él, de meg van 
arról is győződve, hogy azt az önálló m űveltséget, am elyet a magyarság terem 
te tt, és amelynek letéteményese éppen a tanárság, tovább fejlesztjük mindig 
újabb kibontakozások felé.

A záróbeszéd után  Jakó A lbert nagyváradi állami gimn. mb. igazgató 
köszönte meg a tanfolyam  megrendezését és tanulságait.

Az értekezlet előadássorozatával párhuzam osan a Dóczi-leányiskola és a 
református Kollégium gimnáziuma helyiségeiben a délutáni órákban be
m utató tanítások voltak. A bem utató órákat a következő pedagógusok vezet
ték : Barra György, Bars László, Bunyitai K lára, H orváth  Károly, Hetteshei- 
mer Ernő, dr. Kiss Árpád, dr. Kun Sándor, Murányi K álm án, Péterffy László, 
dr. P intér Mihály, dr. Varga Zoltán.

A bem utató tanításokat megbeszélések követték, amelyeken az összes 
felmerült kérdéseket kimerítően m egtárgyalták.

Több helyi iskola kiállítást rendezett a vendégek tiszteletére ; ezeknek 
megtekintése, valam int Debrecen nevezetességeinek m eglátogatása tö ltö tte  
ki a látogatók kevés szabadidejét. Az utolsó napon Péterffy László vezetése
vei irodalmi körséta volt, amelynek végcélja, Csokonai sírjának megkoszo
rúzása, feledhetetlen képpel zárta  be a sok élm ényt és okulást adó értekez
letet. A koszorút F in ta  Gerő nagyváradi leánygimnáziumi igazgató helyezte 
el az értekezlet résztvevői nevében.

A tankerület és Debrecen vendégei hálásak voltak, amikor elmentek. 
A rendelkezésre álló rövid idő a la tt valóban sokat kaptak . A rendező tankerü
let pedig büszke lehet arra a m unkára, am it végzett. Az értekezlet elérte cél
já t, de ez a cél nem befejezés, inkább íg é re t: ami egyszer jó volt, azt meg kell 
ismételni, amikor és ahányszor csak lehet. A szóbeli érintkezés mindig a leg
hatásosabb tanító és serkentő erő. Dr. Kiss Árpád.



A  vallás- é s  közoktatásügyi M iniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1938 ja n u á r  
21-én kelt rendeletével a  szabványosíto tt 
füzetek kötelező h a szn á la tá t 1939 szep 
tem ber 1-i hatállyal a  közép isko lákban  
elrendelte.

A  szabványosíto tt iskolai füzeteket 
D ebrecen  sz. kir. v á ro s  és  a  T iszántúli 
reform átus egyházkerü let k önyvnyom da
v á lla la ta  is gyártja  e lő írás szerint, a  leg
tökéletesebb  kivitelben, a lu l lá tható  gyár
tási jeggyel e llátva.

A  közel négy év század o s, nagy- 
m ultú v á lla la t jó indu la tú  tám o g a tásá ra  
a  figyelmet felhívjuk.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—361.
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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.

MEG JE LE N  IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ FIZETÉ SI 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.

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

AZ ORSZÁGOS REFORM ÁTUS TANÁREG YESÜ LET posta
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári- 
üdülöben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 E V AN G ÉLIK U S TANÁREG 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 tanuló járulék 
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 tag
sági díj.

A PRO TESTÁNS TA N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk 
számlájának száma : 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án
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Tehetségkiválasztás és tehetségm entés.
A világháború után felvetődött és megoldást kereső problémák 

hosszú sorában olyanok is helyet foglaltak, amelyek a nevelés ügyének 
gyökeres reformját sürgették. A szemünk láttára kialakuló új világ 
türelmetlen hangon dörömbölt a közvélemény kapuján, s hangos 
szóval követelte a nevelés célkitűzésének revízióját, a tanítás anyagá
nak az új idők követelményeihez alkalmazását, a szellem és test 
nevelésének összhangbahozatalát, az akaraterő fejlesztését, az érzelmi 
élet elmélyítését, szóval egy testben-lélekben megújhodott nemzedék 
nevelését. A sok követelmény nem volt összhangban egymással, 
ezért nem is születtek nyomukban összhangot létrehozó intézkedések. 
A háború óta eltelt huszonhárom esztendő sok nyugtalanságot mutat 
iskolaügyünkben, főkép a tanítás tárgyának kitűzésében és anyagának 
meghatározásában. Egyik reform követte a másikat, gyakran előbb, 
mint amennyi idő szükséges lett volna gyakorlatban való kipróbá
lásukra. Újítások, amelyeknek szükségét tudományos alapvetés és 
magyarázat bizonyította, tűntek el a nagy süllyesztőben annyi sokat 
ígérő, de a gyakorlatban be nem vált terv után. Az idő malma a világ
háború utáni évtizedekben gyorsan őrölt nemcsak a politikai és 
gazdasági életben, hanem a nevelés világában is. De ne gondoljuk, 
hogy csak a kis magyar glóbusz mutatja ezt a nagy nyugtalanságot 
és sűrű változást az iskolai reformok terén; hasonló mozgalmasságot 
találunk ezen a téren Európa-szerte, sőt pl. Németországban a nemzeti 
szocializmus uralomrajutásáig még sűrűbb volt a változás és kevesebb 
az egység a nevelést szolgáló törvények, rendeletek és intézmények 
terén, mint nálunk.

Az új idők szelleme azonban nemcsak pedagógiai és didaktikai 
reformokat sürgetett, hanem az iskolázás körének kiterjesztését is 
követelte azokra a társadalmi rétegekre, amelyek mostoha anyagi 
sorsuk miatt eddig el voltak zárva a népiskolánál magasabbfokú 
iskola látogatásától, ezzel együtt a szellemi pályától is, még ha 
istenadta tehetségük erre utalta is őket. Amit a neveléssel foglalkozó 
szakemberek évtizedek óta, sajnos, azonban majdnem eredmény
telenül hangoztattak, hogy míg középiskoláink szellemi színvonalát 
a szülők ambíciója folytán odatóduló sok tehetségtelen tanuló fenye
geti, addig csupán szegénysége miatt sok értékes magyar tehetség 
elkallódik, s iskolázás hiányában jóformán elvész a magyar közösségi 
élet számára, arra most már lassanként a közvélemény is ráeszmélt.

í
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F Néhány évvel ezelőtt főkép népi származású írók (Móricz Zsigmond,
Szabó Dezső, Veres Péter és mások) vezetésével mozgalom indult 
meg, amely az elkallódó, népi származású tehetséges gyermekek 
felkarolását s szellemi kiképzését kezdte sürgetni gyűléseken és össze
jöveteleken az élőszó, a sajtóban a toll erejével. Izgatásuknak meg is 
lett az az eredménye, hogy sikerült be vinniük a köztudatba a népi 
tehetségek megmentésének gondolatát, sőt örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a kérdés ma már a megoldás terére érkezett.

A népi tehetségek megmentésének kérdésével párhuzamosan 
egy másik, hasonló, de nem egészen azonos célkitűzésű mozgalom is 
megindult, amely tehetséges egyetemi hallgatók számára külön kol
légium felállítását kívánta azzal a szándékkal, hogy ezekből az 
átlagosnál jóval tehetségesebb if jakból nevelődjenek az ország leendő 
politikai, közigazgatási, gazdasági és tudományos életének a vezetői. 
Zilahy Lajos, a jeles író ennek a mozgalomnak a legfőbb harcosa, ő 
sürgette sajtóban, rádióban, valamint szerte az országban tarto tt 
előadásain egy ilyen iskolának, az ő elnevezése szerint Kitűnőek 
Iskolájának a felállítását. Gondolatát sokan magukévá tették, s 
cikkeikkel és előadásaikkal a köztudatba vitték a Kitűnőek Iskolájá
nak eszméjét. így tulajdonképpen két máscélú, de rokontermészetű 
mozgalom terelődött közös mederbe. Világítsuk meg most külön- 
külön mindegyiknek a célkitűzését, s próbáljuk megállapítani, hogy 
mi és hogyan valósítható meg belőlük.

A Kitűnőek Iskolájának terve abból az elgondolásból született, 
hogy az ország politikai, közigazgatási, gazdasági és tudományos 
életében azokat illeti meg a vezetőszerep, akik nem családi vagy 
társadalmi összeköttetésükkel s nem is ügyeskedésükkel vagy féktelen 
törtetésükkel tudnak az élre kerülni, hanem akiket az átlagon messze 
felülemelkedő szellemi tehetségük képesít erre. A magyar faj köz
tudomás szerint nagyon gazdag jeles tehetségű emberekben, ezek 
azonban részint mostoha életviszonyaik, részint a magyar élet saját
ságos berendezése miatt gyakran elkallódnak, s nem jutnak arra 
a helyre, abba az állásba, amely tehetségüknél fogva méltán meg
illetné őket. Ebből azonban nemcsak őket éri hátrány, hanem egész 
közéletünket is, mert így a vezetőszerep az arra hivatott tehetséges 
emberek helyett a protekciósok, ügyeskedők, vagy a kíméletlenül 
törtetők kezébe kerül, ennek káros hatását pedig az egész ország 
megérzi. De mégha bekerülnek is a tehetséges fiúk a magasabb 
műveltséget nyújtó gimnáziumba, tehetségük kifejlesztésének ott 
is sok akadály állja útját. Az iskola tanterve nem a kiváló, hanem 
a közepes tanulók szellemi színvonalához alkalmazkodik, a tananyag 
minősége és mennyisége körülbelül az ő értelmi képességükhöz van 
szabva, sőt ezt a tanárok többnyire még csökkenteni is kénytelenek, 
mert a munka iramát nem a kisszámú tehetséges, hanem a sokkal 
nagyobb számú gyönge szellemi képességű tanulók értelmi befogadó- 
képességéhez kell alkalmazniuk. Ezért van aztán, hogy a tehetséges 
tanulók is körülbelül ugyanannyi szellemi útravalót kapnak az,
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iskolában, mint a tehetségtelenek; a különbség inkább az elsajátítás 
mértékében, mint az anyag mennyiségében van. Amit az átlag szá
mára megállapított követelményen felül sajátít el és szerez meg 
magának a tehetséges tanuló, azt többnyire saját jószántából s az 
iskolától függetlenül teszi. Mennyivel többre vihetnék ezek a kiváló 
tehetségű tanulók, ha külön iskolában, hasonló tehetségű társak köré
ben szereznék meg az ő képességükhöz mért tudományos ismeret- 
anyagot, mint most, amikor szellemi haladásuk tempóját a gyenge 
képességű tanulótársak szellemi tehetetlensége bénítja. Ezért van 
szükség, mondják az eszme hívei, a Kitűnőek Iskolájára, ahol minden 
akadály nélkül, sőt a hasonlóan tehetségesek közt méltó versenyben 
bonthatja, fejlesztheti és érlelheti istenadta tehetségét a tanuló, 
illetőleg egyetemi hallgató, s céltudatos irányítással ugyanannyi idő 
alatt is a tudományos ismereteket jóval nagyobb terjedelemben és 
mélységben sajátíthatja el, mintha átlagos tehetségű tanulótársak 
körében élne. Ha ezek a hallgatók kiváló tehetségüket a nekik meg
szabott fokozott követelményekhez mérten kiművelik, méltán tölt
hetik majd be a társadalomban a vezetők szerepét.

Zilahy Lajos bevallja, hogy a Kitűnőek Iskolája nem saját esz
méje, hanem Amerikában ismerkedett meg a School of Brilliants 
vagy máskép School for Leadership intézményével, s ez adta neki 
a gondolatot arra, hogy nálunk is szükség volna egy olyan iskolára, 
amelyben gondos kiválasztás alapján a legtehetségesebb magyar 
egyetemi hallgatók részesülnének tudományos képzésben. Az amerikai 
intézeten kívül a német Führerschule példája is szeme előtt lebegett, 
amikor a Kitűnőek Iskolájának gondolatára jutott. Az ő elgondolása 
szerint ez az intézet csak egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak 
nyújtana otthont, s gazdag könyvtárával és folyóirataival, de 
legfőkép idegen nyelvek tanításával módot adna nekik arra, hogy 
az átlagosnál sokkal mélyebb és alaposabb szakképzettségre tegyenek 
szert, s azonkívül idegen nyelveket is jól elsajátítsanak. Ez utóbbit 
különösen szükségesnek tartja  Zilahy, s ezért kívánatosnak mondja, 
hogy a hallgatókat évente néhány hónapra külföldre küldjék nyelv- 
tanulás végett. Az ő terve szerint csak 40—50 egyetemi hallgató tagja 
volna a Kitűnőek Iskolájának, s ezek onnan kikerülve, át tudnák 
venni a magyar élet különféle területén a vezetők szerepét.

A Kitűnőek Iskolájának gondolata kétségtelenül megnyerő, s 
megvalósítása nem is ütköznék leküzdhetetlen anyagi nehézségekbe. 
A belőle kikerülő ifjak nemcsak az állami igazgatásban helyezkedné
nek el, hanem gazdasági életünkben is idővel vezetőszerepet kellene 
betölteniük. Mivel így tehetségüket és munkájukat a magángazdaság 
szolgálatába állítanák, elvárható, hogy iskolázásuk, tudományos 
képzésük anyagi terheit legalább részben az a magángazdaság vállalja 
magára, amely egykor hasznát fogja látni a tehetséges ifjak mun
kájának. Pénzintézeteink, nagyobb ipari és kereskedelmi vállalataink 
hathatós anyagi hozzájárulásával könnyen meg volna valósítható 
a Kitűnőek Iskolája. A növendékek 40—50-es létszáma azonban
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nagyon kevés. A magyar faj köztudomás szerint gazdag tehetségek
ben, 11—12 millió magyarból tehát sokkal több tehetséges ifjút 
lehetne felvenni a nekik létesített kollégiumba. Negyven-ötven hall
gató közül évenként mindössze 10—12 kerülne tanulmányai végez
tével a magyar élet munkaterére, természetesen ezek is több élet
pályán eloszolva, ez a kis szám pedig az évenként előálló fogyaték 
pótlására sem elég. De nem is volna gazdaságos, ha egy tudományos 
képzést szolgáló, gazdag könyvtárral felszerelt s kiváló tanári sze
mélyzettel működő főiskolai kollégium csak ily kevés ifjú kiképzése 
által kamatoztatná a befektetett anyagi és szellemi tőkét. Még ha 
a fenti szám kétszeresében jelöljük is meg a felvehető hallgatók 
számát, akkor sem használná ki az intézet teljes anyagi és szellemi 
kapacitását. A kollégiumnak természetesen nem lehet Kitűnőek 
Iskolája a neve. Ez kirívó volna s a felvett hallgatókban könnyen 
az elbizakodottság érzetét keltené. Leghelyesebb volna, ha tudo
mányos vagy közéletünk valamelyik jeleséről nyerné nevét, mint a 
budapesti Eötvös József és a szegedi Eötvös Loránd Kollégium. 
A hallgatók felvételében anyagi helyzetük nem lehet irányadó, tehát 
gazdag és szegény szülők gyermekei egyaránt felvehetők legyenek, 
ha tehetségesek, felvételük pedig nem történhetnék csupán kitűnő 
vagy jeles gimnáziumi bizonyítványuk, hanem gondos és alapos 
tehet ség vizsgálat alapján. Még ez sem nyújtana teljes biztosítékot 
arra, hogy a felvett ifjak valamennyien a magyar ifjúság szellemi 
elitjéhez tartoznak. Igazi tehetségük csak egyetemi tanulmányaik 
során fog majd kitűnni.

A Kitűnőek Iskolájának sem részletes tanulmányi tervét, sem 
pedig a tanításban és nevelésben követendő elveit, eljárását és mód
szereit nem ismerjük még. Az eszme felvetői nem öntötték az iskolai 
rendszer megszabott formájába elgondolásukat, inkább csak az 
általános irányelvek keretei közt maradtak. Külföldi példaként a 
már említetteken kívül az École Normale Supérieure-re, hazai példa
ként a budapesti Eötvös Kollégiumra hivatkoznak. Mind a kettő 
főiskola, illetőleg az egyetemmel kapcsolatos kollégium. Az École 
Normale Supérieure-ben Franciaországnak az a szellemi elitje nevel
kedik, illetőleg nevelkedett a múltban, amely később vezetőszerepet 
töltött be a francia tudományos, gazdasági és közéletben. Hogy 
azonban jól töltötte-e be ezt a szerepét, annak megállapítását a közel
múlt tanulságai alapján bízzuk inkább a történelemre. Mindkét 
Eötvös Kollégiumnak, a budapestinek és a szegedinek is a leendő 
tanárok és szaktudósok képzése a feladata, s ennek kitűnően meg is 
felelnek. Olyan kollégiumunk azonban, amely a Kitűnőek Iskolája 
tervezőinek elgondolása szerint foglalkoznék tehetséges ifjaink szel
lemi képzésével, egyelőre még nincs.

A tehetségmentés munkájának másik ága sokkal szélesebbkörű, 
mint a Kitűnőek Iskolája, s nemcsak az egyetemen, hanem már a 
gimnáziumban akarja pártfogásába venni az ifjú magyar tehetségeket. 
A mozgalom megindítói rámutatnak arra, hogy a magyarságnak
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egyik igen értékes és tehetségekben gazdag rétege előtt csupán sze
génysége miatt zárva maradnak a magasabb műveltséget nyújtó 
gimnázium kapui, s az ebből az osztályból származó gyermekek nem 
juthatnak be a műveltek társadalmába, hanem igazán glebae adstridi 
folytatják szüleik és őseik nyomorúságos életét. Statisztikai adatok 
bizonyítják, hogy a kisbirtokosok, kisbérlők, ipari és bányamun
kások osztálya, amely az ország lakosságának 31%-át teszi, még 
három évvel ezelőtt is nem egészen 9%-kal volt képviselve fiai révén 
a gimnáziumi tanulók közt, az ország 39%-át kitevő törpebirtokosok, 
mezőgazdasági napszámosok és gazdasági cselédek osztálya pedig 
mindössze 1-33%-kal szerepelt a gimnáziumi tanulók létszámában. 
Ebből megállapítható, hogy a gimnáziumi tanulók 90%-a az iparosok, 
kereskedők, jobbmódú gazdák s főkép az értelmiségi osztály gyerme
keiből kerül ki. Pedig nagy hivatás várna az alsóbb néprétegek fiaira 
a magyar életben : iskoláik elvégzése után az ő feladatuk volna, 
hogy hivatott vezetői legyenek annak a néprétegnek, amelyből 
származnak, s amelytől magasabb műveltségük birtokában sem 
szakadnának el. Közülük kell kikerülniük a falusi lelkészeknek» 
tanítóknak, jegyzőknek, orvosoknak, a szolgabíráknak, gazdasági 
felügyelőknek és uradalmi intézőknek, szóval azoknak a hivatali 
állást betöltő művelt embereknek, akik hivatásuknál fogva a föld 
népe közt élnek s vele foglalkoznak. Az ilyen népi származású művelt 
emberek jobban megértik annak a társadalmi rétegnek a problémáit, 
amelyből származnak, saját tapasztalataikból jól ismerik kenvér- 
gondjait. s mivel megvan társadalmi osztálytudatuk, azonosítani 
tudják magukat osztályuk érdekeivel. Velük szemben megszűnik a 
falusi szegényemberek szokott bizalmatlansága, s mivel ismerik az 
eszükhöz és szívükhöz vezető utat, felolvad közönyösségük s csendes 
ellenállásuk, ami oly gyakran elgáncsolja a nép érdekében ugyan, 
de hivatalos helyről kiinduló kezdeményezést. Ezeknek a népi 
származású tehetséges tanulóknak tehát meg kell őrizniük népi, vagy 
mondjuk paraszt származásuk tudatát, nem szabad beleolvadniuk 
a művelt középosztályba, hanem a városi iskolákban nyert szellemi 
műveltségük birtokában továbbra is annak a falusi társadalmi osz
tálynak tagjaiként kell élniük, érezniük és cselekedniük, amelyből 
származnak, s amelynek vezetésére tehetségüknél és tanulságuknál 
fogva hivatottak. Legalább is ez az elgondolás a Kelet Népe című 
folyóirat írói gárdájának, amely néhány éve kitartóan és erélyesen 
sürgeti ennek a fontos népi programúinak a megvalósítását.

A tehetségmentés munkája néhány év óta már eredményesen 
folyik több református gimnáziumban. Főkép a sárospataki és hód
mezővásárhelyi gimnáziumok tanári karának e téren kifejtett bátor 
és sikeres kezdeményezése érdemel minden tiszteletet és elismerést. 
Az említett iskola néhány lelkes tanára látva azt, hogy mennyi 
tehetséges falusi és tanyai magyar fiú nem juthat a magasabb művelt
séget nyújtó gimnáziumba, mert szegénysorsú szüleik már a meg
induláskor képtelenek előteremteni a gimnáziumi iskolázás költségeit,
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mozgalmat indított főkép azokban a körökben, amelyek szoros kap
csolatban állnak iskolájukkal, abból a célból, hogy lehetővé tegyék 
a tehetséges, szegény fiúknak gimnáziumban való iskolázását^ 
Mekkora önzetlenségre, magyar felelősségérzetre, el nem csüggedő 
kitartásra s a rábeszélésnek milyen ékesszólására volt szükség, hogy 
megnyíljanak a nemes cél érdekében a zárt szívek s a még inkább 
zárt erszények! De megnyíltak, s ez mindenesetre az apostoli buz- 
galmú tanárok lankadatlan munkájának az eredménye. Míg a sajtóban 
a tehetségmentésre vonatkozólag különféle elgondolások és tervek 
merültek fel s kerültek megvitatásra, Sárospatak és Hódmezővásár
hely az elméleti fejtegetések teréről a tettek terére lépett, s meg
valósította sok szegény szülő elérhetetlennek hitt vágyát azzal, hogy 
lehetővé tette tehetséges fiának gimnáziumi iskolázását. A sárospataki 
és hódmezővásárhelyi gimnázium kezdeményezésének nagy a jelentő
sége nemcsak azért, mert példát nyújtottak arra, hogy az elkallódó 
népi tehetségekért érzett felelősség a nehéz viszonyok közt is elő 
tudja teremteni a tehetségmentéshez szükséges költségeket, hanem 
azért is, mert évek folyamán olyan tehetségvizsgáló eljárást alakí
tottak ki, amely tudományos alapokon nyugszik, s a gyakorlatban 
is jónak bizonyult. Dr. Harsányi István, a sárospataki református 
gimnázium tanára „Református gimnáziumaink tehetségkutató mun
kája“ c. füzetében ismerteti azt az eljárást, amelyet a tehetségmentés 
terén a sárospataki, hódmezővásárhelyi, miskolci, nagykőrösi és 
szeghalmi református gimnázium követ. Ebben a füzetben a sáros
pataki református gimnázium hét éven át folytatott tehetségkutató 
munkájának irányelveit, módszeres eljárását s a vizsgálatokon szer
zett értékes tapasztalatait is közli a füzet szerkesztője, egyszersmind 
a sárospataki tehetségmentő munka egyik hivatott vezetője, s ezzel 
igen hasznos útmutatást nyújt minden más iskolának is a kiválogatás 
munkájára s a tehetségvizsgálat módszereire. A tehetségkutatás 
kérdésével Harsányi István már évek óta foglalkozik főkép a peda
gógiai folyóiratok hasábjain, s ennek a kérdésnek ma ő az egyik leg
kiválóbb szakértője. A sárospataki református gimnáziumban már 
1934-ben történt intézkedés a tehetséges, szegénysorsú tanulók fel
vétele érdekében, a következő év szeptemberében pedig megtartották 
az első tehetségvizsgálatot. Az első évben még csak 400 pengőt oszt
hattak ki az így felvett tanulók közt, a folyó tanévben azonban már 
14,000 pengő kerül a 39 kiválasztott tanuló közt kiosztásra. A jelent
kezők közül az iskola tanárai válogatják ki nagy körültekintéssel 
a támogatásra legérdemesebbeket. A vizsgálatra jelentkezőkről lel
készük és tanítójuk megállapított kérdések alapján részletes személyi 
lapot és környezettanulmányt állít ki, majd előre kijelölt napon a 
folyamodók írásbeli és szóbeli vizsgálatot tesznek. A vizsgálat nem 
annyira ismereteik mennyiségét és körét, mint inkább gondolkodó
képességüket, felfogásuk és következtetésük gyorsaságát, valamint 
memóriájuk élességét akarja megállapítani. Azok a tanulók, akik 
sikeresen állták meg a vizsgálatot, felvételt nyernek s az iskola vala-
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melyik internátusába kerülnek. A költségek előteremtéséről az iskola- 
fenntartó, a tanári kar (saját pénzadományával), az ifjúság barátai 
és jóakarói s a tanulóifjúság iskolai egyesületei gondoskodnak. 
Megható az a nemes igyekezet, amellyel az iskola mostani és öreg
diákjai a jó ügy támogatására sietnek. Minden állami támogatás 
nélkül így lett lehetséges 39 magyar tehetség megmentése az el- 
kallódástól.

A veszendő magyar tehetségekért érzett felelősség tudata indí
totta a hódmezővásárhelyi református gimnázium fenntartó hatóságát 
arra, hogy a nagy parasztváros határában szétszórt tanyák tehetséges, 
szegény fiai előtt megnyissa a gimnázium kapuját s tandíjmentes
ségen kívül teljesen ingyenes ellátást is biztosítva nekik, lehetővé 
tegye számukra, hogy mint gimnáziumi tanuló kiműveljék istenadta 
tehetségüket. A hódmezővásárhelyieket ebben a szándékukban a 
tehetségmentésen kívül még egy más cél is irányítja : a népből való, 
hivatott vezetőket akarnak nevelni a nép számára s ezért arra törek
szenek, hogy megőrizzék a tanyai parasztfiúkban népi származásuk 
tudatát. Nevelésükben a puritán kálvinista egyszerűség érvényesül; 
lakóházuk, a Tanyai Tanulók Otthona semmikép sem nevezhető 
modern internátusnak. Egyszerű parasztház három szobája fogadja 
be az Otthon 14 tanulóját, egy külön szoba pedig a felügyelő tanár 
lakásául szolgál. A házhoz kert és gazdasági udvar is tartozik, s a 
növendékek szabadidejükben maguk művelik a kertet, gondozzák 
a háziállatokat s kisebb munkákat végeznek a háztartásban. Ezt mind 
annál inkább megtehetik, mivel otthon is megszokták az ilyen 
munkát, idejük is marad rá a délutáni órákban, mert jó tanuló létükre 
nem kénytelenek annyi időt tölteni a tanulással, mint kevésbbé tehet
séges társaik. Az a tudat pedig, hogy saját munkájukkal is hozzá
járulnak eltartásukhoz, jó hatással van önérzetükre. A tanulókat 
szegénységük szerint s tehetségvizsgálat alapján válogatják ki s 
veszik fel az Otthonba, nevelésükben pedig nagy gondot fordítanak 
rá, hogy megőrizzék magyar észjárásukat s népi származásuk tudatát. 
Az Otthon fenntartását főkép egyházi adományok biztosítják, de 
magánosoktól is tekintélyes összeg folyik be, maga a város azonban 
aránylag csekély összeggel, évi 750 pengővel járul hozzá tehetséges 
tanyai fiainak iskolázásához. Legújabban Németh László, a jeles 
író sietett az Otthon támogatására : valóban nagyúri gesztussal fel
ajánlotta a Nemzeti Színházban műsoron levő Cseresnyés c. szín
darabja után őt megillető egész tisztelet díj át az Otthon javára, 
követésre méltó példát nyújtva ezzel a nép iránt tettekben meg
nyilatkozó szeretetnek és ragaszkodásnak.

A miskolci református gimnázium 1940-ben szervezte meg a 
tehetséges szegény fiúk iskolázását, s abban az évben csupán az 
ifjúság barátainak adományaiból két szegény fiút tudott ingyenes 
iskolai nevelésben részesíteni, öt másikat pedig támogatni. Az ingyenes 
iskolázásban részesülő tanulók száma a folyó tanévben már 15-re 
emelkedett. A gondolatot ott is a tanárok vetették fel, célkitűzésükben
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azonban a tehetségmentésen kívül más is vezette őket : mozgalmuk
nak egyik célja a megmerevedett középosztálynak népi erőkkel való 
felfrissítése, a másik pedig az, hogy a tanulók pozitív szelekciójával 
ellensúlyozzák a tehetségtelen s gimnáziumi tanulmányokra nem 
való tanulók nagy számát.

Harsányi Istvánnak fent idézett tájékoztató füzete, ahonnan 
ezeket az adatokat vesszük, még két református gimnázium tehetség
kutató munkáját ismerteti : a nagykőrösiét és a szeghalmiét. Az 
előbbiben két, az utóbbiban öt tehetséges szegény fiú részesült az 
1940—41. tanévben ingyenes iskolai nevelésben.

Az evangélikus gimnáziumok közül az aszódi és a soproni indí
to tta  meg a folyó tanévben a tehetségmentés munkáját. Az előbbiben 
két szegény, tehetséges tanuló részesül teljes tandíjmentességben 
s az internátusbán ingyen ellátásban. Sopronban az iskola öreg
diákjainak szövetsége karolta fel a nemes ügyet, s a tagok bőkezű 
adományai tették lehetővé egyelőre csak két, a jövő tanévtől kezdve 
azonban hat-nyolc, azután pedig évenként egyre növekvő számú 
szegény tanuló ingyenes iskolázását. A felvétel itt is tehetségvizsgálat 
alapján történik.

Az elkallódásra ítélt magyar tehetségek megmentését a közvéle
mény sürgette, s először, ha szerény keretek közt is, a református 
gimnáziumok valósították meg. A kezdeményezés és példamutatás 
érdeme mindenesetre az övék, s ez az érdem annál nagyobb, mert 
ezek az iskolák anyagi gondjaik ellenére is találtak módot rá, hogy 
előteremtsék a nemes cél megvalósításához szükséges anyagi esz
közöket. Az ő érdemük továbbá, elsősorban a sárospataki gimnázium 
tanáraié, hogy többéves gyakorlattal kialakították a tehetségvizs
gálat módszerét, eljárását. Az ő példájuk buzdított egyre több iskolát 
a mozgalom megszervezésére, az ő tehetségvizsgáló eljárásuk szolgált 
mintául más iskoláknak is.

A mozgalom országos jelentősége kétségtelen, megvalósítása 
azonban csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak egyes 
iskolákban folyik, hanem általánossá válik, szóval intézményessé 
lesz az, ami eddig csak fakultatív volt. A folyó tanév elején erre is 
megtörtént a döntő lépés : a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1941 
szeptember 9-én kelt 57,436—1941. számú rendelete minden gim
náziumi tanuló után évi 2 P 50 f díj szedését rendeli el, a javító
vizsgálatot tevő tanulókat fejenként 25 pengő, az ismétlőket a ren
desnél 50%-kal magasabb tandíj fizetésére kötelezi, az így begyűlt 
összeget pedig teljes egészében a tehetséges, szegény falusi fiúk 
iskolázásának előmozdítására szánja. Gyökeresen ez az intézkedés 
sem oldja meg a kérdést, mert az így befolyó összeg évenként leg
feljebb 800—1000 tehetséges, szegény tanuló iskolázására nyújt 
fedezetet, arra is csak az érdekelt szülők némi anyagi hozzájárulásával, 
márpedig kétségtelen, hogy ennél jóval több tehetség kallódik el 
magasabbfokú iskolázás nélkül. Kezdetnek, első lépésnek azonban 
z is jó, mert ezzel elismerte az állam magára nézve a tehetségmentés
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kötelességét. Ezentúl tehát az állam feladata lesz az, ami eddig az 
egyházé és a társadalomé volt, a mozgalom anyagi alapja pedig a 
jótékonyság bizonytalan teréről az évenként befolyó s intézményesen 
biztosított anyagi hozzájárulás terére került. A folyó tanévben már 
több állami gimnáziumba is vettek fel tehetségvizsgálat alapján 
szegény falusi fiúkat s az állam gondoskodik ingyenes tanításukról és 
ellátásukról. Ezzel tehát az állami iskolák is belekapcsolódtak a 
tehetségmentés munkájába. Elvi szempontból azonban nem helye
selhetjük a miniszteri rendelet amaz intézkedését, mely a tehetséges 
szegény tanulók nevelésének költségét teljes egészében a gyermekeit 
taníttató többi szülőre hárítja át, maga az állam pedig, legalább 
egyelőre, semmivel sem járul hozzá ez elsősorban állami feladat 
teljesítéséhez. A protestáns gimnáziumok annyival mindenesetre 
jobban oldották meg az anyagi fedezet kérdését, hogy a költségeket 
nem, vagy csak részben hárították a többi tanuló szüleire, hanem 
egyházi és társadalmi gyűjtésekből és segélyekből szerezték meg a 
szükséges összegeket. A segítésnek erről a módjáról a jövőben sem 
mondhatnak le, mert a tanulók díjjárulékai nem nyújtanak fedezetet 
a felvételre érdemes sok szegény, tehetséges tanuló szellemi és anyagi 
ellátására. Biztosra vesszük azonban, hogy idővel az állam nemcsak 
erkölcsi, hanem anyagi támogatásban is fogja részesíteni a mozgalmat, 
s erre a célra megfelelő összeget fog beleilleszteni költségvetésébe. 
A népi felemelkedés korában ez az ügy valóban nemcsak ecclesiasticum, 
hanem politicum is.

A tehetségmentés ügye tehát néhány lelkes ember kezdeménye
zésére elgondolásból valóság lett. Ma még ugyan aránylag csak kevés 
ilyen módon felvett tanuló nevelkedik gimnáziumainkban, de kétség
telen, hogy néhány év múlva százakra, sőt talán ezrekre fog emelkedni 
a számuk. Ezzel a mozgalom eléri első célját, azt t. i., hogy annak a 
néprétegnek a tehetséges fiai, amely szegénysége miatt eddig jóformán 
el volt zárva a magasabb műveltséget nyújtó gimnáziumtól, annak 
elvégzése után pedig a tudományos pályáktól, most már bejuthatnak 
a „jobbmódúak iskolájának“ számító gimnáziumba. A másik, a 
távolabbi cél, aminek érdekében történt tulajdonképpen a mozgalom 
megindítása és szervezése, csak akkor kerülhet megvalósításra, ha 
ezek a tehetséges szegény fiúk beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, 
és jó sikerrel végzik el tanulmányaikat. A távolabbi célra nézve 
azonban magukban a mozgalom kezdeményezőiben sincs meg az 
egyöntetű felfogás. Egyik részük, s talán ezek vannak többségben, 
a megmerevedett s elpetyhüdt középosztálynak a felfrissítését várja 
a szegény magyar néprétegből származó s tehetségük folytán értel
miségi pályára kerülő if jaktól. Ez természetesen azzal jár, hogy az 
ilyen ifjak elhagyják azt a társadalmi osztályt, amelyből származtak, 
s beleolvadnak abba az értelmiségi osztályba, amellyel szellemi művelt
ségüknél s életpályájuknál fogva a legszorosabb kapcsolatba kerültek. 
A mozgalom kezdeményezőinek másik csoportja viszont még a gon
dolatát is elveti annak, hogy ezek az alsó néprétegekből származó



58 Dr. Ruhmann Jenő: Tehetségkiválasztás és lehel ség mentés.

ifjak valaha elszakadjanak társadalmi osztályuktól s felszívódjanak 
a középosztályba. Azt akarják, hogy megmaradjon bennük népi 
származásuk tudata, s mint tanult emberek ők legyenek vezetői 
annak a néprétegnek, amelyből származtak.

Nem érthetünk egyet azzal a felfogással, hogy népi származású 
ifjúnak nem szabad beleolvadnia a középosztályba. Nem is helyes 
olyan éles határvonalat vonni a magyar társadalmi osztályok közt, 
hiszen ezek nem zárt kasztok, nem különülnek el mereven egymástól, 
főkép pedig nem néznek ellenséges indulattal farkasszemet egymással. 
Az alsóbb osztályokból a középosztályba jutásnak vannak ugyan 
anyagi és szellemi feltételei, de aki anyagi eszközök birtokában meg 
tudja szerezni a szellemi mértéket is, az akadálytalanul bejuthat a 
középosztályba. Hiábavaló volna is minden elzárkózó kísérlet azok 
részéről, akik a parasztosztályt meg szeretnék tartani a maga érin
tetlenségében ; maguk a belőle kikerült s szellemileg művelt, iskolázott 
emberek szállnának szembe minden ilyen kísérlettel. A sokat, s valljuk 
be, nem ok nélkül ócsárolt magyar középosztálynak még mindig 
nagy a vonzó- és felszívó ereje. A művelt társadalom szellemi tájé
kozottsága, finomabb életformái s csiszoltabb modora megteszi 
hatását a rajta kívül állókra, s kívánatossá teszi a beolvadást szá
mukra. De kár is volna megakadályozni azt a szükséges és természetes 
vérátömlesztést, amit népi származású egyéneknek a középosztályba 
való felszívódása jelent. A lassanként megcsontosodó, önmaga erejéből 
megújulni alig tudó s így az elvénülés veszedelmének kitett közép- 
osztályt az alsóbb néprétegekből beleolvadó elemek felfrissítenék, 
megerősítenék, az alsóbb néposztályok pedig szerencsére még ren
delkeznek annyi tartalékkal, hogy ezt a kismértékű kiszivárgást 
nem éreznék meg. Nem volna szerencsés tehát, ha erős propaganda 
túlzott osztályöntudatot hozna létre társadalmunk népi rétegeiben, 
s ezzel is előmozdítaná az annyira fontos és szükséges nemzeti egység 
megbontását.

A tehetségek kiválogatásának s az elkallódó népi tehetségek 
megmentésének gondolata tehát tervezgetésből élő valóság lett. 
A magyar falvak és tanyák világából már ma is sok szegény fiú 
hallgatja csillogó szemmel a gimnázium padjaiban a tudomány igéit, 
a jövő iskolaévtől kezdve pedig még megsokszorozódik a számuk. 
Ezzel nemcsak régi és fájó igazságtalanságot fog jóvátenni az állam 
és a társadalom, hanem azzal, hogy elősegíti az elkallódásra ítélt népi 
tehetségek kibontakozását s egykor majd szellemi pályán munkába 
állását, nagy és értékes szolgálatot is végez a jövő érdekében. A Kitű
nőek Iskolájának gondolata is valószínűleg nemsokára valósággá érik, 
s egy nagy jövőre hivatott intézménnyel fogja gazdagítani az országot.

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.
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Javasla t
a vidéki középiskolás ifjúság irodalmi»színházi kultúrája érdekében.

Aki kisvárosban él, az láthatja, hogy a közönség tetszéséért, 
meg a deficit, az anyagi romlás ellen küzdő vidéki társulatok direk
torai hogyan alkusznak meg kénytelen-kelletlen a repertoár művészi 
színvonala dolgában a művelődésben, a művészi ízlésben elhanyagolt 
vidéki közönséggel. A ,,Becskereki menyecske“ s fajtája után a 
„Milliomos“-félék már klasszikusoknak számítanak a kisvárosi szín
padon. Ezért aztán a helybeli iskolák növendékei az amúgy is köz
ismerten szegényes filmhumor és olcsó szentimentalizmus évi ter
mésének a lerakodóhelyéről: az egyetlen helybeli moziból hiába is 
mennének át párhétre a színházba, mert a kis vidéki színpad a mozi
val versenyez a közönségért, ahogyan a film meg az alacsony tömeg
ízlés mellett ta rt loholásában.

Mi hiányt szenved ettől az iskola, amely a teljes művelődésnek, 
tehát a korszerű művészi színvonalnak is az előre, messze kitolt 
erődítménye akar lenni, hogyan károsodik meg ezen az ifjúság, 
amelyik arra hivatott, hogy vezetőréteggé fejlődjék az egész közösség 
szellemi és anyagi javára egyaránt, s hogyan megy erre rá lassanként 
a vidéki színházi élet, a XIX. század elejének a nemes hagyománya, 
azt mindenki látja, érzi, gondolhatja. Az iskola például felmagasz
talja a Bánk bánt, a tanuló pedig hiszi ezt, ha éppen kedve tartja, 
amíg saját szemével meg nem győződött róla. Amíg egyszer szemtől- 
szembe nem találta magát az író elgondolásával, az igazi Bánkkal. 
Erre azonban ritkán van alkalma, legfeljebb egyszer vagy kétszer, 
de lehet, hogy egyszer sem akár nyolc év alatt is. Az iskolai kirándulás 
alkalmával esetleg — mondom — találkoznak páran Pesten Cson
gorral, Ádámmal vagy Bánkkal, hacsak nem Böszörményből vagy 
Kanizsáról kell mozgósítani egy osztálytöredéket, legjobb esetben 
egy egész osztályt a költséges kirándulásra. Egy egész iskolára való 
növendék már ritkán tehet meg ekkora utat. Apja egyszer-másszor 
felviszi magával Pestre a gyermeket, ilyenkor azonban a pesti 
rokonok választják ki a színdarabot és gondoskodnak a jegyről: 
a maguk pestiesült módján. Mindig van ugyanis valami „becskereki 
menyecske“ Pesten, aki „nagyon megy, már a második hónapja“, 
s akinek „éppen az 50. előadása megy“ . Az iskola igaza a nagy 
magyarok nagyságát, sorsdöntő szellemi fontosságát illetően bebi- 
zonyítatlan marad, mert megrázó vagy megnevettető színházi 
élményben nem lett az ifjúság élményévé, hiszen színháznak nevezhető 
színház, helyesebben színjátéknak nevezhető színdarab közelébe 
ritkán kerül. Amelyik a helyébe jön, az azt hitte, hogy gazd’uramék- 
nak és majszterné asszonvoméknak jól jár a kedvébe, amikor ostoba
ságokkal és malacságokkal szórakoztatja őket. Az ifjúság tehát nem 
jut hozzá a nagy drámák élményéhez ; az iskola jóhiszemű, de be 
nem igazolt prófétája marad a drámai szépnek ; a vidéki színpadot
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pedig már tönkretette a közönség ízlésének és a maga becsületesebb 
repertoárjának a minőségében mutatkozó különbség, meg az, hogy a 
szakadékot azzal próbálta áthidalni, hogy a „más“ helyett az alacso- 
nyabbrendűt tálalta, mintha azt értené inkább a közönsége.

Az iskola minden irodalmi tanításának illuzórikus az eredménye 
egy drámáról, vagyis nem válik vérré a növendékben még a legjobb 
drámai mű sem, ha azt csak a tanár mutatja be, olvassa fel, vagy ha 
legfeljebb s helyesebben a szereplőkre osztott osztály próbálja össze
olvasni a szerepekre osztott drámát négy-öt tanítási órán. így is 
egynél, kettőnél több drámai műre nem futja időből, a többi tehát 
elmarad az órákról, s lesz belőlük „kötelező olvasmány“ : a Julius 
Caesar-ból, a Coriolanus-ból, Moliére-ből, Sophokles-ből. Drámáink 
iskolai feladatokká, a kényszer és az unalom Pandora-szelencéivé 
lesznek, s nem támadnak életre a legnagyobb feladatra vállalkozó 
ifjúság szeme előtt, a teljes műveltségre szánt ifjúság lelkében. Nem 
fejthetik ki hát a szellem növelésére és tisztulása végett jó erejüket 
a legjobb közönség, az ifjúság, a művelődő ifjúság legnagyobb 
hányadában. Az irodalmi nevelés munkájának egy része ízetlen, élet
telen marad, az ifjúság várakozásban él, a színház és a közönség 
kerülgetik egymást, de nem találnak egymásra. Pedig Bornemisza 
Péter Elektráj á-tól kezdve Babits Ödipuszá-ig, a Válaszúti Komédiá-tól 
kezdve a Cseresznyés-ig az írók nem csak a főváros számára hordották 
össze a drámairodalom élményanyagát.

Szinte szégyenletes minden rábeszélő szó, amivel ember meg- 
hentergeti az irodalmi nevelés, a színészet, a közönség mai ízlése 
fogalmait egymással való kapcsolataikban, annyira magától értető
dik mindegyiknek a feladata külön-külön is, együtt is.

Hogy mennyire kellene az ifjúságnak a színpad, a dráma, hogy 
mennyire közel áll hozzá a színpad, azt ha egyebek nem is, hát vilá
gosan beszélik Petőfi, Arany vándorévei, Katona színpadszeretete. 
Az ifjúság művészi hajlamai közül elsősorban a színészi hajlam 
szembetűnő lelki képében, mert fejlődésének az eszköze. Azért van 
az, hogy legtöbbje olyan pompásan, ösztönösen megállja a helyét 
a színpadon, mert született színész lelki rugalmasságában, alkalmaz
kodóképességében, azaz fel tud ölteni bármilyen lelki alakot, élet
formát. Azonfelül azonban a színpad szerepvállalás lehetősége is a 
számára, aki kiforratlan személyiségének a jövő alakját pózokban 
próbálgatja, keresi. Kialakulatlanságában a szerep ízlelteti meg vele 
a különböző életformákat, lelki lehetőségeket; a szerep szilárd váz 
az ifjú lelke körül, amelyen időre-órára fészket próbál rakni a maga 
tulajdonságaiból. A szerepek ossz játékában, vagyis a drámai fejle
ményben felismeri a relációkat ember és ember között, megismeri 
az érdekeknek, az ösztönöknek, a feladatoknak az éleit és azt, hogy 
ezek az élek törvényszerűen egymáson fenődnek meg, egymást 
élesítik és csorbítják az összecsapásban. A tragédiában meg el is 
törik a penge a markolatnál. Végül egyhangú életében a színpadtól 
várja a kalandot, az élet színes, nagy lehetőségeit. Szegényes, minden-
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napi életében a sokszínű élet érdekesebb fordulatait: az idealizált 
életet. Ezért voltak Petőfi, Arany a színpad szerelmesei: költővé 
lettek a színpad által. A vándor színtársulat szekere átgázolt velük az 
önmagukra eszmélés folyóján, hogy a szellem önismerete, kitelje
sedett művészi személyiségük útjára kelhessenek közülünk a túlnan 
eső parton.

A színházat, a drámai játékot tehát közel kell hozni az ifjúság
hoz, elsősorban a vidéki ifjúsághoz, mert ennek van a legkevesebb 
része benne. A megoldás gyarapítaná a művészi-irodalmi nevelést, 
nevelné a jövő színművészete számára az igényesebb közönséget, 
emelné a mai vidéki színészet művészi színvonalát.

1. A főváros középiskolásait leszámítva, hozzávetőlegesen hetven
ezerre tehető az ország középiskolás növendékeinek a száma. Ha az 
iskolák minden tanulótól évente a beiratkozáskor 3—3 pengőt 
szednek úgy, ahogyan szedik a filmalaphoz való hozzájárulás díját, 
egy évben 210,000 pengő gyűlik össze az ifjúság színházalapjára. 
Bőven elegendő két ú. n. iskolai színtársulat fenntartására és a fel
szerelés költségednek az amortizációs törlesztésére, ha egy mai polgári 
színtársulat évi költségét mindenestől évi 76,000 pengőnek vesszük. 
Ha azonban a polgári iskolák, a képzők, a felsőkereskedelmi iskolák, 
a mezőgazdasági iskolák tanulói is országosan bekapcsolódnak 
3—3 pengőjükkel évente a mozgalomba, sőt az iparos- és kereskedő- 
tanoncok után is befizetik munkaadóik a 3—3 pengőt, akkor ez az 
összeg megnégyszereződik, s legalább öt országjáró iskolai színtársulat 
szervezhető meg belőle, helyesebben az összeg háromnegyedéből. 
A fennmaradó egynegyedrészből hasonló országos bábjátéktársulatok 
szervezhetők hasonló feladattal az alább ismertetett elvek szerint. 
A drámai társulatok egyenként három-négy darabbal menetrend
szerűen járják az országot úgy, hogy öt év alatt eljussanak minden 
egyes iskolához az országban. A teljes műsor állna két Shakespeare- 
darabból, egy Moliére-ből, egy Racine-ból, egy Sophokles-ből, Bor
nemisza—Móricz magyar Elektrájá-ból, a Bánk bán-ból, az Ember 
tragédiájá-ból abban a rendezésben, ahogyan Németh Antal kamara- 
színpadra alkalmazni tudta, a Csongor és Tündé-ből, Kisfaludy egyik 
darabjából, a Légy jó mindhalálig c. darabból, további két-három 
modern magyar vagy világirodalmi drámai műből, mint a Hannele 
vagy Németh László Cseresznyés-e. (Ez az utóbbi a politikai érdekek 
húzavonáján túl mégis mindenestül magyar darab végre, ha nem a 
politikai tendenciát vélik látni benne a rövidlátók, hanem keresik 
benne a magyar problémák és a magyar gondolkodás örökérvényű 
és teljes szimbólumát.) A teljes repertoárt írók és nevelők együtt 
állítják össze. Ezt a repertoárt az országjáró társulatok létszámuk és 
választott műfaji jellegük szerint megosztják maguk között, hogy 
legfeljebb három-négy darabbal, de ezeknek legtökéletesebb tudásá
val és kelléktárával indulhassanak utukra. A díszletek, a kosztümök, 
az utazó-sz.ínpad, teljes műszaki felszerelésük (saját világítóberende
zésükkel együtt) a legmagasabb színvonalat képviseljék, mint ahogy
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a színészek tudásának, játékstílusának, a rendező felfogásának is 
elsőrendűeknek kell lenniük. Rendezőnek és színészeknek nem szabad 
elfelejteniük, hogy kiknek a művészi tanítómesterei szerződésük 
folytán. Statisztériát nem visznek magukkal a társulatok közül azok 
sem, amelyek történelmi színművekkel járják az országot, mert 
amikor a soron érkező társulat előre jelzi érkezését, az iskolák egy
részt előkészítik a növendékeket a jelzett művekre, az irodalmi 
anyagra, másrészt ki is jelölik azokat a nagyobb, idősebb, beöltöz
tethető növendékeket, akik a „népséget, katonaságot“ fogják adni. 
A társulat csak a normál méretre szabott jelmezeket hozza magával. 
Azokban a kisebb városokban, amelyekben nincsen megfelelő színház
terem, a társulat a nagy tornateremben üti fel színpadát, vagy 
tavasszal megy ezekbe á városokba, amikor a legnagyobb iskola 
udvarán, a legalkalmasabb helyen, de szabadtéren ütheti fel a szín
padot. Természetes, hogy azok a színpadok, amiket magukkal visz
nek a társulatok, méretben és technikai lehetőségben nem lehetnek 
nagyszabásúak, művészileg azonban tökéleteseknek kell lenniük ; 
nem lehetnek ósdi, elavult stílus foltozott alkotmányai, mert min
denestül a művészetet kell propagálniuk. Ezért elsőrendű rendezők 
és iparművészek utasításai, tervei szerint készüljenek, s amint az 
évek új stílust hoznak dekorációban, előadásban, ezeknek a szín
padoknak alkalmazkodniuk kell a megváltozott művészi követel
ményekhez. Előadás és keret a művészet legjavát nyújthatja, amikor 
egy-egv színtársulat alig 3—4 darabbal utazik. Fontos, hogy általuk 
a legnehezebb klasszikusok is eleven, korszerű, friss alkotásokká 
legyenek. Minden iskolavárosba évente egy társulat jut el a maga 
három-négy darabjával, s ahány társulat van, annyi év alatt kell 
bejárnia az egész országot. Évente tehát egy társulat az ország ötödét 
kell, hogy bejárja. Minden iskolás tehát egy tanév alatt befizetett 
3 pengője fejében ingyen nézi meg egy társulat műsorát. (S egy báb
játék-ciklust. L. 2. alatt.) Ahol annyi a növendék, hogy egyszerre 
nem fér be a legnagyobb terembe sem, ott bizony meg kell a társulat
nak ismételnie az előadást, tehát kétszer is kell adnia ugyanazt a 
darabot, amíg mindenkinek, aki befizette a hozzájárulást, alkalma 
nem volt megnézni a műsort,

A részletes költségvetést, a munkatervet, az ország iskoláinak 
a menetrendszerű beosztását öt arányos létszámú kerületre és egy 
társulat munkáján belül a leggazdaságosabb útvonalra, mindezt az 
ország összes iskoláinak a fekvéséből, létszámából, vasúti vagy 
autóutas összeköttetéséből könnyű összeállítani. Ha a tanulók minden 
évben kapnak három-négy darabot, öt év alatt a világirodalom s a 
magyar drámairodalom reprezentáns darabjait megismerik.

Ezek az iskolai vándortársulatok nem lesznek a polgári színtár
sulatok vetélytársaivá, mert csak az iskolák ifjúsága és tantestülete 
látogathatná őket. Azzal azonban javára lennének színésztársaiknak, 
hogy idővel művészi nívóhoz szoknának maguk, és közönségévé 
lennének magasabb színvonalú polgári színházaknak is ; különösen
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.akkor, ha mezőgazdasági iskolák, az iparos- és kereskedőifjúság is 
bekapcsolódik az országos intézménybe. Egy következő színész- 
generációnak biztosan nem kell majd a vidéki városokban zenés és 
prózai szemetet, vásári árut árulnia, hanem adhatja a maga emberi 
és művészi hitének a rangosabb szerepeit, a komoly és szellemes 
irodalmat. Ezenfelül az ifjúság már az első években propagandát 
tudna csinálni a többi színház jobb műsora érdekében társai, szülei 
körül.

2. Ha az egész országban évente befolyt összeg háromnegyedét fel
emészti a négy-öt drámai társulat fenntartása, a maradék egynegyed 
összegből azokat a darabokat, amelyekkel eddig csak mellékesen, „in 
effigie“ foglalkozott az iskola, mint például a protestánskori és a kato
likus visszahatás korába eső protestáns és katolikus drámai terméssel, 
Bessenyeivel, Csokonaival, az énekoktatásba felvett zenetörténeti 
anyaggal: egyszóval az élő színpadra mégsem szánt darabokat 
ugyancsak országosan, kormányzati úton megszervezett bábjáték
társulatok vigyék szét az ország iskolavárosaiba. Ezek a társulatok 
állanak az összecsukható színpadból és az apró díszletekből, a bábuk
ból, a világító és a zenei berendezésből (grammofon), a rendező
vezetőből, a bábuk mozgatóiból, akik az élő hangot is adják a bábuk 
ajkára. Kisebb a kelléktáruk terjedelme, kevesebb a társulat lét
száma, apróbb számokból s ezért több számból áll a műsoruk, mint 
a drámai társulatok műsora, így mozgékonyabbak is, tehát két
harmad, vagy feleannyi társulat el tudja végezni a rájuk rótt fel
adatot az országjárásban. Operai műveket is vihet magával, a zenei 
részt természetesen hanglemezen, például a Háry János szövegét, 
Mozart Szöktetésé-nek, a Bastien és Baslienne-nek a zenei részé-1, 
a Gianni Schichi-t, a Szevillai borbély-t, Pergolesi Űrhatnám szolgáló
ját, Monteverdi Orfeuszá-t. Ha a bábuk kézrehúzható bibabu-bábok, 
akkor a mozgatók talán lehetnek a szerepek élőhangja is. Az „ásatag“ 
irodalomtörténeti művek, az „unalmas“ operák a bábszínház mindig 
stilizált, kissé groteszk, sohasem reális levegőjében, az életrekelt 
bábuk bűvöletében, az élőhang kissé természetellenes játékosságában 
maradéktalan vizuális és akusztikai élményt fognak kelteni az ifjú
ságban, különösen akkor, ha az összjáték minden eleme tökéletesen 
a műsor célját fogja szolgálni: a bábuk faragásának, a díszleteknek, 
a világítás fényhatásainak, a bábuk mozgatásának az iparművészeti 
ügyességétől kezdve a zene gépi leadásáig.

A bábjátéktársulatok műsorai ugyanúgy kiegészítik egymást, 
ahogyan mindannyian kiegészítik a többi társulat drámai műsorát. 
A bábszínházaké lesz az irodalmi anyagból mindaz, amihez a bábjáték 
természetéből fakadó stilizáltságnak, a valószerűtlenségnek kell 
megadnia a mű borsát, ízét. Az Ödipusz Babits fordításában a drámai 
együttes repertoárjába való, de az Ágisz Tragédiája már csak a 
bábukban tud érdekes, izgalmas, vonzó lenni, hogy maradandó 
élményt jelenthessen. Műsorukat bábjáték-hozzáértők, írók, nevelők 
közösen állítják össze, a társulatok felszerelését iparművészek ter
vezik meg.
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3 . a )  Eddig a szó a kétfajta színházról, amelyik felkeresi az 
ifjúságot. Hatásuk abban is meg fog mutatkozni, hogy az iskolai 
színjátszás régi, nemes tradíciója fel fog támadni nyomukban. A régi 
iskoladrámák az ifjúság iskolai színjátszásának az emlékei, s becses 
az a szolgálat, amelyet a magyar drámairodalom, a magyar művelődés 
szempontjából végeztek. Az iskolák ma is rendeznek matinékat, 
adnak elő egész estét betöltő műsort, de ha a XVI. és a XVII. század
ban a görög tragédiát meg a római vígjátékot merték vállalni, akkor 
ma már alig volna szabad az iskolai előadásokat a vérszegény darabok 
műkedvelőelőadásává lesüllyeszteni. A középiskolásoknak legyen 
bátorságuk ahhoz, hogy az igazi drámában, a klasszikus világiroda
lomban és a modern magyar irodalomban próbálkozzanak. Ezért 
szükséges volna összeállítani az ,,iskoladrámák“ jegyzékét: mit adjon 
elő az ifjúság. Nem azért, hogy mit ne adjon elő, hanem azért, hogy 
kezében legyen a legjobb drámai művek jegyzéke. Színházi szak
emberek, írók. nevelők együtt állapítsák meg, hogy mi az, amit ma 
a középiskolák műkedvelő tanulói életre tudnak játszani, megrázóvá 
vagy szórakoztatóvá tudnak formálni. Shakespeare-színpadon, leegy
szerűsített eszközökkel és környezetben. A jegyzék tartalmazná a 
legszükségesebb technikai utasításokat, a díszletek stilizálására, 
egyszerű jelzésére, az öltözetekre vonatkozó tanácsokat. A jegyzékben 
foglalt darabok szereplőihez való kosztümtárat országosan kellene 
összeállítani az ifjúság számára, amelynek a költségeit a használati 
díjból amortizálhatná a szervező hatóság. Rendelkezésére állanának 
az állami színházak kijavítható régi anyaga s kosztümkészítő műhelye. 
Racine, Moliére, Kisfaludy, Jerome K. Jerome (az Idegennel), de 
akár Shaw Johanná-ja, a Romeo és Júlia sem hiányozhatnának erről 
a jegyzékről. S talán egyszer Kodály Zoltán ír egy magyar gyermek- 
operát : az sem!

b) A dramatizált népmesékre, az állatmesékre (a róka és a holló, 
a róka és a gólya), a Salamon és Markalfra, a magyar betlehemjátékra, 
a reformáció korának a morális-allegorikus, s Hans Sachs-i játékaira, 
Csokonai VarázsfúvoIájára az ifjúság bábjátéka marad, amelyet 
viszont minden rajztanárnak, irodalomszakosnak, énektanárnak 
legyen módjában megismernie a legtökéletesebb formában. Ha a 
tanulóknak kedve támad a vándor-bábosok előadásain, hát farag
hassanak bábukat maguk is, öltöztessék őket, építsenek nekik szín
padot, fessenek belé díszleteket, tanuljanak meg tisztán beszélni, 
szépen artikulálni a bábuk szájmozgásához; tanulmányozzák a darab 
korának az építészeti stílusát, öltözködő divatját, vezessék a villanyt 
a színpad fölé, készítsék el a kapcsolótáblát, ismerjék meg a műsor- 
összeállítás nehézségeit, s mindenek fölött ismerjék meg a művészi 
tárgy érdekében az önzetlen együttműködés és a művészi összhatás 
természetét. Mert a bábszínházban nem is lehet másképpen dolgozni, 
mint önzetlenül, a bábuk mögé bújva, hogy a bábuk arassák le a 
színpad mögött izzadó szereplők helyett a babért: a bábjáték szín
padán hiúság nem érvényesülhet. Az útmutató ,,Báboskönyv“ már 
útban van az ifjúság kezébe, hogy annak alapján próbálkozhassék,
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<le belőle kedvet is kapjon. Addig is, amíg az ifjúsági bábjáték
társulatok országjárása megindul valaha.

Az iskolai ifjúsági színjátszás komolyan az ízlés vizsgája egyszer 
egy évben a szülők és városuk népe előtt. Régen, eddig : alk?lom volt 
táncra. Estély volt, semmi több. A bábjáték meg játékból, fúrás
faragásból, szórakozásból lesz művészetté.

*
Miért van minderre szükség!? Mert sokat kellene tenni azért, 

hogy az igazi művészet es az ifjúság egymásra találjanak. Nem 
másért. Tisztára az ifjúságért és a magyar művészetért. Olyan egy
szerű. Akinek ízlése van, az már régen csak elszomorodni tud annak 
a láttán, hogy a vidéki ifjúság milyen nagy kietlenségben él, s mivel 
elégszik meg a művészetek élménye helyett.

Nagykőrös. Körmöczi László.

MEGTEGYZÉSEK
A református népi tehetségkutatás megszervezésének kérdése 

az ORTE bizottsága előtt.
Február hó második napján  Budapesten ta r to tta  második gyűlését az 

Országos Református Tanáregyesület tehetségkutató  bizottsága. R észtvett 
a gyűlésen vitéz dr. Bessenyei Lajos elnöklésével Csorba Zoltán, Gyáhi Imre, 
dr. Harsányt István, Jakucs István, dr. Kónya Sándor, dr. Kun  Sándor és 
Szathmáry Lajos.

A bizottsági ülés összehívására az a körülm ény ado tt alkalm at, hogy a 
református Konvent elnökségi tanácsa 1941 december hó 4-én a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium átira tával kapcsolatban részletesen foglalkozott 
a református tehetségkutató m unka megszervezésével. E rre a gyűlésre előadói 
javaslatot készíttetett, ezt a javaslato t k inyom atta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter átira tával együtt, s azt m egküldte az iskolafenntartóknak, a tanügyi 
előadóknak s az ORTE-nak véleményadás végett. Az O RTE elnöksége a véle
m ényadást a kebelében működő tehetségkutató bizottságra bízta. Tulajdon
képpen ezt a választ szerkesztette meg február m ásodikán a bizottság.

A tehetségkutató bizottság ülésén vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök nagy 
vonásokban ism ertette azokat az eredm ényeket, amelyek a tehetségkutatás 
m unkájában a bizottság 1941 április 8-án {árto tt első gyűlése ó ta érlelődtek 
meg. Jelentette , hogy az ORTE az első gyűlés h a tá ro za ta  értelm ében egy 
kétíves füzetet adott ki dr. Harsányi István szerkesztésében ,,Református gim
náziumaink tehelségkutató m unkája“ címen. H ivatkozott a legutóbbi közgyű
lésen mondott elnöki m egnyitójának részleteire, amelyekben foglalkozott a 
tehetségkutatás mozgalmának nagy jelentőségével, m ajd pedig rám u ta to tt 
arra a komoly sajtóvisszhangra, amely a kis füzet kinyom atása u tán  kelet
kezett. s amely az egész ország figyelmét rá irány íto tta  a tehetségkutatás kér
désének fontosságára. Kiemelte az Űj Magyarság lelkes bekapcsolódását a 
kérdésbe, a Miloiay István december 4-i vezércikkét, valam int Dallos Sándor 
tollából a lap karácsonyi szám ában m egindított s azóta m ár négy folytatásban 
megjelent részletes, rokonszenves riportsorozatát a reform átus tehetség- 
kutatásról. Az ORTE kiadásában megjelent füzetnek bizonyára fontos szerepe 
van abban, hogy a kultuszkorm ány azóta olyan nagy lendülettel folyó tehetség- 
kutató  m unkája megindult.

Annyival is inkább hihetjük ezt. m ert a konventi körlevélben kiadott 
miniszteri á tira t többek között a következő sorokat tartalm azza : ..Különösen
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a magyar református egyház részéről számítok e tekintetben teljes megértésre 
és m éltánylásra, hiszen éppen egyes református gimnáziumok, különösen pedig 
a sárospataki református gimnázium évek óta folytatott eredményes kísérletei 
szolgáltak e tervem kivitelénél ösztönzésül és útmutatásul.“ Ennek a megtisztelő 
bizalomnak a b irtokában a reform átus tehetségkutató m unkának mindig 
szent kötelessége lesz az, hogy az általa kezdem ényezett m unkát ő maga is 
állandóan a tőle telhető legmagasabb színvonalon m egtartsa, és annak fejlesz
téséről minden rendelkezésére álló eszközzel gondoskodjék.

Ez a meggyőződés h a to tta  á t a bizottság valam ennyi tag já t akkor is, 
amikor konventi megbízott előadónak a kérdésre vonatkozó javasla tá t tá r 
gyalta. Hosszas, minden részletre kiterjedő megbeszélés u tán  az ORTE bizott
sága általában elfogadta a konventi előadó javaslatát. Néhány ponttal kap
csolatban azonban k ifejtette  a javaslattó l némileg eltérő észrevételét. A kon
venti javaslat részletes ismertetésére i t t  nem térhetünk  ki. Mindössze azt az 
egy pontjá t ism ertetjük, amellyel kapcsolatban legfontosabb észrevételeit, 
m ódosításait jelentette  be a bizottság a K onvent elnökségi tanácsának.

Az előadói javaslat V. pontjában úgy kívánta megoldani a tehetségkutatás 
kérdését, hogy ebbe a m unkába néhány év a la tt minden reform átus fiúgim
názium bekapcsolódjék. E rre a javaslattételre az a körülm ény sarkalta elő
adót, hogy minden reform átus iskola szívesen vállalta  a tehetségkutatással 
kapcsolatban rá váró feladatok, szervező- és nevelőmunka végzését. Ilymódon 
nem látszo tt indokoltnak az, hogy eleve kizárjon az egyház e m unkából akár 
csak egyetlen iskolát is.

A bizottság hosszasan, kimerítően tárgyalta  ezt a kérdést, s végül is nagy 
szótöbbséggel a következő álláspontot fogadta el és terjesztette  fel a konventi 
elnökségi tanácsnak :

Minden reform átus fiúgimnáziumnak megvan a joga ahhoz, hogy egyház
kerületi elnökségétől kérje azt, hogy ő is m egindíthassa a népi tehetségkutató 
m unkát, illetőleg, hogy az egyházi nevelőösztöndíjakkal k itü n te te tt ifjaknak 
egy csoportját intézetében nevelhesse. Az egyházkerületi vezetőség azonban 
ennek az engedélynek a m egadását bizonyos feltételekhez köti. Csak azoknak 
az iskoláknak adja meg az engedélyt a népi tehetségkutató m unkának az egy
házi ösztöndíjak terhére történő megkezdésére, amelyeket e nagyfontosságú, 
nemzetnevelési, társadalom politikai szempontból nagyon értékes m unkának 
a folytatására minden tekintetben alkalmasnak, rátermettnek tart. Az a körülmény 
hogy minden iskola növendékei egyformán befizetik a maguk járulékait a 
tehetségkutató alapra, még nem lehet jogcím arra, hogy ezt az összeget ő maga 
használja fel akkor, amikor a kiszemelt népi tehetségek más iskolákban minden 
valószínűség szerint értékesebb, magasabb színvonalú kiképzést, s az életre 
értékesebb nevelést kaphatnának. Kiválasztott népi tehetségeinket elismerten 
legfőbb tanítói és nevelői m unkát végző intézeteinkbe kell küldenünk. Ezt kívánja 
az egyetemes magyarság és a m agyar reform átus egyház érdeke egyaránt. 
Ezt indokolja ? felügyeletnek az a "apasztalata, hogy nem minden tanári 
karban működik olyan tanári csoport, amely teljes lélekkel, odaadással és 
kötelességen túlmenő áldozatos hivatásszeretettel ten ré  magáévá ezt a m unkát. 
Erre pedig mindenekelőit szükség van. A népi tenetségkutatás révén kiválo
gatott ifjaknak tulajdonképpen nem is elsősorban a kiválasztásán, hanem a 
nevelésén, nevelésének, irányításának a minőségén van a hangsúly.

A bizottság azt javasolja tehát, hogy az egyházkerületi elnökség a közép
iskolai tanulmányi felügyelő javaslata alapján jelöli k i azokat az iskolákat, 
amelyekben meg akarja indítani s folytatni akarja a népi tehetségkutató munkát.

Javasolja továbbá a bizottság, hogy az egyházi ösztöndíjra kiszemelt 
tanulók kiválogatása a tehetségkutató gócpontokul kiszemelt és kijelölt intézetekben 
történjék, mégpedig legnagyobb részben lehetőleg olyan vizsgálóbizottságok előtt, 
amelyek már eddig is eredményesen működtek s kialakult módszerrel dolgoznak. 
H a új iskolák kapcsolódnak bele a m unkába, azokból előzetesen egy-két 
tanár köteles a régebb idő óta tehetségkutató m unkát folytató intézetek, neve
zetesen Sárospatak, Hódmezővásárhely vagy Miskolc egy-egy kiválogató vizs
gáján résztvenni. Csak olyan iskola kapcsolódhatik bele a népi tehetségkutató
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munkába, amelyik ezt a kötelezettséget vállalja, valam int azt is, hogy meg
felelő tehetségkutató bizottságot szervez.

K ívánatosnak ta r tja  a bizottság és javasolja azt, hogy az egyes egyház- 
kerületek középiskolai felügyelői és más hivatalos vizsgáló közegei látogatásaik 
alkalmával különös gonddal vizsgálják meg az intézetben már esetleg folyó ilyen 
természetű munka múltját és jelenét, másjelöl pedig azt, hogy megvan-e minden 
feltétele annak, hogy az illető iskolában meginduljon a népi tehetségkutató munka. 
Erre a körülményre jelentésükben feltétlenül térjenek ki.

Foglalkozott a bizottság azzal a gondolattal is, hogy amennyiben ennek 
szükségét fogja látni, nagy példányszám ban ki fog adni egy füzetet, amelyben 
ism erteti a tehetségkiválasztó m unka eddig legjobbnak bizonyult módszerét, 
valam int részletesen tárgyalja  azokat a nevelői követelm ényeket, amelyeket 
a népi tehetségkutatás minden m unkásától, m inden iskolától megkövetel. 
Szükségképpen három részre tagolódnék ez a munka. Első része azzal a ki
választó, szemmeltartó m unkával foglalkoznék, amely a társadalom ra, első
sorban természetesen a tanítókra, a lelkipásztorokra tartozik. Második része 
a gimnáziumokban folyó úgynevezett tehetségvizsga módszereit állapítaná 
meg, míg a harm adik rész a népi tehetségkutatás révén gimnáziumba került 
ifjak nevelésének problémáival foglalkoznék. Ennek a füzetnek a kiadásáról 
idejében fog dönteni az ORTE elnöksége.

A tehetségkutató bizottság m élyreható eszmecseréje jelentékenyen hozzá
járu lt a mozgalom néhány fontos elvi jelentőségű kérdésének tisztázásához, 
s bizonyára hatással lesz a Konvent döntésére is.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.
Egy nemzedék panasza.

Ha valaki számba venné azokat a cikkeket, különféle javaslatokat, emlék
iratokat, egyesületi és testületi határozatokat, amelyekben a m agyar tanárság 
már elsírta panaszait és orvoslásért k iá lto tt, egész hegyeket hordhatna egybe. 
Sajnos, ezeknek a hegyeknek vajúdásából is csak nevetséges egérkék születtek 
eddig.

Most egy újabb panasz hangjával bővült a szomorú kórus és az a leg
fájóbb, hogy ennek oka a tanárságon belül keletkezett, a tanárság amúgy 
sem túlságosan szervezett és éppen nem egységes tömegét hasogatja szét 
még jobban. Arról van szó, hogy ma a régi tanárság egy rétege bizonyos h á t
rányban van azokkal szemben, akik újabban léptek az iskola szolgálatába.

Az egyenlő elbánás elve hasonló m unkát, hasonló buzgalommal és kép
zettséggel végző emberek között természetes követelm ény. Ism erjük ugyan 
a bibliai szőlőmunkások példázatát, ez azonban nem vonatkoztatható  ide, 
annál inkább sem, mert éppen a m ár működő tanárság harcolt a legtöbbet 
a kezdők helyzetének javításáért. Most végre sikerült is elérni, hogy megszűntek 
a 50, 60, vagy 70 pengős nevelői, óraadói, óraadóhelyettesi stb. állások és 
a kezdő tanárok m indjárt helyettesként kezdhetik m űködésüket állami 
szolgálatban is és két év után rendes tanárok lehetnek.

M indnyájan örömmel lá ttuk  a januári hivatalos közlönyben a rendünk
ből kinevezettek nagy töm egét, de ugyanekkor észrevehettük, hogy milyen 
sokan fanyar szá jízzel és fásultan vették  tudom ásul az „öröm öt hozó esem ényt“ , 
hogy rendes tanárok lettek. Kik ezek, akik nem ujjonganak, hogy 17— 18 évi 
tanulás után (4 év elemi, 8 év gimnázium, 5—6 év egyetem és doktorátus), 
rövidebb-hosszabb állástalanság, és sok keserves utánjárások és néhány évi 
tanári működés után ma végre havonta 220, azaz kettöszázhúsz pengő fizetést 
kaphatnak? Azok ezek, akik ezelőtt 8— 10 évvel, a gazdasági válság közepén, 
mikor állástalan diplomások ezrei iparkodtak képzettségüknél jóval alacso
nyabb, de legalább kenyeret jelentő foglalkozáshoz ju tn i, csupán ideálizmustól 
vezetve a k ilátástalan jövőjű tanári pályát választo tták  élethivatásukul. 
Ezek néha évekig állástalanul tengették életüket oklevéllel a zsebükben, vágy- 
egyéb pályákon helyezkedtek el ideiglenesen, és akkor voltak a legboldogabbak, 
mikor végre kinevezték őket, h ivatásukat teljesíthették -— havi 60, vagy 75 
pengőért!
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Ez a nemzedék igazán életrevaló volt, küzdelmekben edződött meg, 
körömszakadtáig dolgozott, hogy a kemény életharcban alul ne m aradjon, 
hogy a nagy versenyben megállhassa a helyét. Ez a nemzedék tu d o tt várni, 
ha nem is néma türelemmel, de munkásán és reménykedve — várt. Várta 
az idők változását, a m agyar sors hajnalhasadását. H itte  és hirdette a jobb 
m agyar jövőt, táp lálta  az elcsüggedők szívét, nevelte az ifjúságot és ezzel 
a nemzetet.

A m agyar feltámadás m ár elindult diadalmas útján. Az országgyarapodá
sok egyszerre m egoldottak sok, súlyos sorskérdést, a  visszatért országrészek 
felszívták a diplomások eddig állástalan tömegeit, a gazdasági élet magya
rabbá tétele és fellendülése pedig új és hálás életpályákat n y ito tt meg ifjúsá
gunk előtt. Ekkor egyszerre megcsappant az állástalan tanárok, sőt a tan ár
jelöltek száma is, úgyhogy m a tanárhiány ienvegeti az országot és ezzel szín
vonalsüllyedés a műveltségünket!

Csupán ez a fenyegető helyzet ind íto tta  meggondolásokra az illetékereket, 
és ennek eredményeként jav íto tták  meg a pályakezdet eddig éppenséggel 
nem csábító feltételeit. Ma m ár megszűnt a címében is bántó segélydíjas 
tanári állás, és akinek két esztendei szolgálata volt rendes tanárrá  nevezték ki. 
Ez kétségkívül haladást jelent, de tagadhatatlanul a halaszthatatlan  szükség- 
szerűség kényszerített erre, hacsak a tanári pálya teljes elnéptelenedését nem 
akarták  megvárni.

A kinevezéseknél azonban így természetesen aránytalanság m utatkozott : 
egyszerre lettek rendes tanárok azok, akik 1939-ben szerezték meg oklevelüket 
és azok, akik 5—6, esetleg 8 évvel ezelőtt fejezték be tanulm ányaikat. De ne
hogy félreértés essék! Nem az a panasz, hogy az újabb tanárnemzedék talán 
lúlham ar ju to tt a még mindig egyáltalán nem csábító anyagi körülmények 
közé. Ezt igazán senki sem állíthatja , sőt még újabb helyzetjavításra van szük
ség, hogy megfelelő számú és képzettségű tanár állhasson készen a nemzeti 
művelődés szolgálatára. A fiatal tanárnemzedék csak viszonylagosan került 
előnyösebb helyzetbe, a régebbi nemzedék pedig nem nyert semmit az új 
viszonyok között sem. Szomorú lenne azonban, ha egyetlen nemzedéknek kel
lene viselnie egész életén á t az ország megcsonkításából eredő terheket a nél
kül, hogy valami kárpótlásra igényt ta rtha tna .

Végeredményében a régebbi tanárság is dolgozott a  nemzet boldogulá
sáért, dolgozott annyit, m int azok, akik legutóbb fejezték be tanulm ányaikat, 
vagy ezután szereznek képesítést. I t t  is éppen a széniumos fizetési rendszerbe 
tartozó tanárság járt a legrosszabbul. Mert más pályákon az országgyarapodás 
és a zsidótörvények következtében megüresedett állásokra ugrásszerűig 
léphettek elő az alacsonyabb rangban lévők, s így a hosszú böjt után valami 
farsang is következett. A jogvégzett közrendőrből főfelügyelő, vagy fogalmazó, 
a műegyetemi diplomával rendelkező géplakatosból főmérnök, a tanu lt keres
kedősegédből esetleg cégvezető, vagy jövedelmező állású magántisztviselő lett.

Mi lenne tehát a méltányos eljárás azokkal szemben, akik esetleg több évi 
állástalanság és előtanárkodás után kerültek csak a rendes tanárok közé? 
Néhány rendeletre i t t  feltétlenül szükség m utatkozik, s ezek elől nem szabad 
elzárkózni az illetékeseknek :

Vegyék tekintetbe az előléptetéseknél az oklevél megszerzésének időpontját. 
Számítsanak be a szolgálatba minden előzetes tanári működést, bármilyen cím
mel és bárhol tö rtén t is az. Előszolgálatra csak két évet vonjanak le, az azon 
felül eltö ltö tt időt számítsák be a rendes tanári szolgálatba, s ennek megfelelően 
kevesebb időt kelljen eltölteni egy-egy fizetési fokozatban.

Bizonyára jogos és méltánylandó kívánsága ez a tanárságnak, s ezzel 
egy sokat küzdött nemzedéknek adhatják  vissza hanyatló munkakedvét, 
s kárpótolhatják önhibáján kívül elvesztett drága esztendőiért méltányos 
előléptetésekkel és humánosabb szolgálat-beszámításokkal. Erre azért is 
szükség van, hogy eltűnjék az a komikus, de lehetséges, sőt valóságos helyzet, 
hogy a régibb oklevelű tanár ma ugyanabban a fizetési kategóriában van, 
m int — egykori tanítványa !

Pestszentlőrinc. Dr. Tóth József.
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BELFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 3. (nov.). Róder Pál a 

Szülők Iskolája tanfolyamairól ír. Felveti, hogy ta lán  a szülői társadalom  nem 
igényli a felvilágosítást. Levelek, fogadóórák kérdései valóban mindig az osz
tályozás körül mozognak. A szülők a serdülőkor világában tájékozatlanok, 
az iskolával szemben pedig bizalm atlanok, s inkább pszichoanalitikusokhoz 
s más áltanácsadókhoz fordulnak a tanárok  helyett. Az iskolaválasztás és pálya- 
választás kérdésében sem kevésbbé járatlanok. Mindezt a feladatot betölti a 
Szülők Iskolája. Ezt a szülői társadalom  em clkedettebb része m ár kívánja, 
a tanárok pedig helyeslik, m ert tud ják , hogy a szülő m unkája sem elhanya
golható része a nevelésnek. Közös a felelősség ; ez együttes munkához nevelői 
műveltség kell és főleg nevelői köztudat. Ennek kialakításában, m int mellék- 
foglalkozásban, vehetne tanfolyam ok révén részt a tanárság, és m ár részt is 
vesz évek óta. — Nádasdy József Kémiai gondolkodás, m agyar észjárás címen 
kimondja, hogy egységes kémiai szemlélet nincs, s megszületése sokára várható, 
és itt  lát ja a kém ia-tanítás nehézségét. Ugyan az új gimnáziumban lesz mód 
nemcsak kémiát, hanem a vezető értelmiség leikébe kémiai gondolkodást is 
belecsepegtetni, ami azután szerinte az értelmiség és parasztság közelhozását 
eredményezné. — Bukovszky Ferenc a Figyelőben A rató körkérdéséhez szól 
hozzá (a Középiskolai M atem atikai Lapok ügyében). A beérkezett válaszok 
szerint a lapra szükség van, mert a m atem atikai nevelést hatásosan szolgálta 
(ezt m uta tja  többek között az Eötvös-m atem atikai tanulóverseny). É le te t 
vitt e lap a tanításba, feladatainak megoldásával nevelt ; a tanárnak  is öröm 
volt, m ert tanítványai m unkára serkentek általa. Léte egyetemes iskolai szem
pontból is kívánatos. Hogy szünetel, annak oka az, hogy csak előfizetésekből 
ilyen lap nem ta rth a tó  fenn, 3000— 1000 P-s tám ogatásra rászorul. Ügy érzi, 
a tanárság megnyilvánult állásfoglalása kötelezi a tanárság tag ja it is egyéni 
tám ogatásra, s hogy többet tegyenek, mint a m últban. K iadásáról úgy lehetne 
gondoskodni, hogy az Eötvös Loránt-M at. és Fiz. T ársulat adná k i ; erre 
remény is van, mivel választm ányában megértéssel fogadták a felvetett 
kérdést.

4. (dec.) Közgyűlési elnöki, titkári jelentésen s beszámolókon kívül 
Szende Aladár Az idegennyelvi szókészlet alaprétegének átadása, m ajd Har
sányt István A fegyelem vonzó értékei című tanulm ánya olvasható. Önfegye
lem, belső fegyelem. Ennek é rté k e i: esztétikaiak (fegyelmezett csapat), erköl
csiek (akaratnevelés céltudatos önfegyelmezés útján), s ez a magasfokú in tel
ligencia, alkotó szellemiség alapja. De az egészséges társadalom  élete sem 
képzelhető el nélküle ; politikai, gyakorlati életünk munkamezein is nélkülöz
hetetlen. Amely ifjú ezeket felfogja, beleépíti m ajd jövő életébe.

5. (jan.) Bihari Ferenc szokásos m ódján tárgyalja  a multévi középiskolai 
évkönyveket. A Figyelőben B. A . ism ét A rató körkérdéséhez szól hozzá, s 
saját tapasztalataiból közöl lehetőségeket (több tanulóval egy lapot fize tte te tt 
elő, ami a dolgozók számának szaporodását eredményezte ; különféle gyűjtö tt 
pénzekből fizette te tt elő lapot, s osztálypéldányok is forogtak). Ügy gondolná, 
ha minden intézet ifjúsági könyvtárának előfizetné, m ár is tekintélyes alap 
állna megjelenésére. A Forgácsokban Tanárhiány címen azt olvassuk, hogy 
a forgalomban m ár felárral hajlandók egyesek tanári m unkára. Internátusi 
nevelést kk. nem helyesel, m ert „kívánatos, hogy a tanárság egész lelkiségével 
minél gyökeresebben benne éljen a m agyar társadalom ban“ . Igaz is, így majd 
nem lesz olyan vicclapalak, s ha jobban megismerik értékeit, a tanári rend 
tekintélye is emelkedik majd.

Magyar Középiskola. 1941. 10. (okt.) Wagner József Görög nyelvi tan ítá 
sunk válságos helyzetéről.

1941. 12. (dec.) Róder Pál Önkéntes munkaközösségek a nevelés és pálya- 
irányítás szolgálatában. A nevelés lényegéről koronként eltérő vélemény volt.
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Jelenleg az iskola nevelőfeladata áll előtérben. A tananyag közlésében a nevelő 
személyes hatása a nyomós. De e m ellett a növendék egyéni tulajdonságai is 
fontosak, ezt kell ismernie a nevelőnek. A közösségben, tan á r és nevelt együt
tesében folyó szellmi m unka form álja a lelket. Az iskola közös m unkája fel
szabadít viszont sok időt otthon s k in t, s ezt jól kell felhasználni. Az általános 
m unkakényszer eredménye nem lehet egyenlő az önként vállalt munkáéval, 
bár elismeri, hogy a tömegnél valamely kényszer el nem kerülhető. Ez az 
önként vállalt munkakészség a hivatásszeretet előkészítője, a tehetség (ráter
mettség) vezet ebben (falusi tehetségek felkarolása). A pályairányítás társa
dalmi és nemzeti jelentősége ú jabban mindinkább előtérbe nyomul (gyakorlati 
középiskola). A felvetett gondolatok gyakorlati megvalósításáról szólva, 
önkéntes munkaközösségeket szeretne, melyekbe a tanári testü let vesz fel a 
pályázók k ö zü l; i t t  lenne a tanárság mellékfoglalkozása, hol nevelői m unkára 
fordíthatná drága idejét és erejét. A felemelendő tandíjakból fedezhető lenne 
e munkaközösségek vezetőinek díjazása. — Kari János A személyi lapokról ír. 
Nevelési céljuk van, ezt azonban jelenlegi form ájukban nem eléggé szolgálják. 
Túl sok bennük a léleknélküli rovatkitöltés, adminisztrációs adat. Több a 
látszat, m int az eredmény. Félő, hogy általuk elvesztik iskoláink ősi, jelleg
zetes vonásaikat. Ezért kér nagyobb szabadságot a személyi lapok körül. 
Valami tanulóvallomásfélére gondol, term észetesen egyes kérdések fonalán. 
E kérdések az iskola helye szerint módosulnának, s nem kellene minden rovatot 
k itö lten i; ez jellemezne, ez tükrözne egyéniséget.

1942. 1. (jan.) Csóka Lajos A gazdasági ismeretek és a szellemnevelés. — 
Péch Aladár szól a term észettudom ányok védelmében. A Parthenon 1941. évi 
közgyűlési elnöki m egnyitója a legkedvezőtlenebb színben tün te ti fel a term é
szettudom ányok iskolai szerepét. A naturalista  életeszményt állítja  szembe 
a hum anistával —  eddig igaza van, de beleviszi az iskolát is k ritikájába. 
Pedig az iskola nem kíván a fejlődő gyermek lelkében szakadást előidézni. 
Neki nemcsak eszményeket kell tan ítan ia , hanem valóságokat is. S a term é
szettudom ány tanárának, ki époly „homo idearum “ , m int a görög-latin 
tanár, az a célja, hogy „minél jobban felvértezze az ifjú t a m aterialista- 
naturalista  ferdítésekkel szemben, s ezzel minél értékesebbé tehesse a hum ánus 
szellemképzésbe teljesen beleülő nemes célzatú szellemnevelő m unkáját“ .

Pannonhalmi Szemle. 1941. IV. Blazovich Jákó H it és term észettudom ány. 
Jámbor M ike A hivatás nevelése. A hivatás az Üristen kijelölése, egyéni m unka
kör, szolgálat — ez három főgondolata, melyre tanu lm ányát építi.

V. Borbély Kamill Hogyan lá tja  az új m agyar népiskolát a középiskolai 
tanár? — Polgár Vilmos Az új olasz középiskolai reform.

Oktatófilm. 10. (okt.) Szenes Gábor Az oktatófilm  és a korszerű szemlél
tetés. — W. Pinder a m űvészettörténeti filmekről szól, s a nehézséget ott látja, 
hogy a film mozog, a képzőművészeti alkotás pedig nem. így a filmnek az 
átélés form áját kell kihasználnia, s annál kívánatosabb, minél több folyamatos 
mozgást kíván a m űalkotás formaátélése. A részbem utatásoknak pedig újra 
teljes egészet kell alkotniok, nehogy csak darabok m aradjanak előttünk.

11. (nov.) Renner János Mit tanítsunk a középiskolában Eötvös torziós 
ingájáról?

12. (dec.) Bukovszky Ferenc A film szerepe a m atem atika tanításában. 
A 11. és 12. számban Mit m ondanak az É vkönyvek? címen közül szemelvé
nyeket, megjegyzéseket a film oktatásról.

Magyar Tanítóképző. 11. (nov.) Kardeván Jenő  A hazai ném et tanító- 
képzés (folytatása a decemberi számban). — Vönöczky Géza Az iskolai hang
szertanítás kérdése.

12. (dec.) Mesterházy Jenő az evangélikus Péterfy Sándorról emlékezik 
születése századik évfordulója alkalmával. Péterfy a budapesti Deák-téri 
elemi iskola tan ító ja , majd három éven át igazgatója volt. — Uherkovich Gábor 
két újszerű vetítő szemléltető eljárásról tájékoztat. — Tóth B. Zoltán a német 
katonai nevelés ú tján  (1938— 41) c. úti napló jegyzeteit közli.

1. (jan.) M . Richter Sarolta .,,A jövő m agyar nagyasszonyai“ nevelésének 
a m últ példáján kívül az életfegyelem jelszavát kell követnie. Nemcsak jó
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feleség, hanem munkás küzdőtárs is legyen a nő, akárliová is állítja  sorsa. 
Tetszetős jelszavak ne kápráztassák el, helyes lelkíismerete vezesse. H a igaz, 
hogy a helyesen érző szív a világ középpontja, különösen áll ez a nőre, mikor 
szociális kérdésekről esik szó. Önzetlen lemondás vezesse. Az eszmény elérésére 
szolgáljon az, hogy élettisztaságra nevelése az o tthonban kezdődjék, szeretet 
töltse e l ; az iskola m int második otthona szoktassa fegyelemre, ne túlterhelő, 
de ne is játékos tanítással irányítsa. K edvezőtlen életkörülm ényekre biztos 
alapot belső fegyelmezettsége adjon neki. — Csekő Árpád  apró ö tle teket ad 
az intézet és szertár fejlesztésére (képekre felírás, ajándékozó neve, ennek 
bejegyzése a leltárba ; házilag készült eszközre a készülés ideje, az évkönyvben 
szertár fejlődése). Buzdító az évkönyvben a tanári testü le t társadalm i, m űvé
szeti és irodalmi m unkásságának számbavétele. Nevel a tanulók ju talm azásá
nak felsorolása is ; képet ad m unkájáról, ha évenként lezárt naplót ta rtu n k  
(m it olvasott, m it használt). K irándulási, továbbá szertári felszerelésre vonat
kozó megjegyzéseink kartársaink  ú tm u ta tására  jó alapot szolgáltatnak.

Kereskedelmi szakoktatás. 3. (nov.) Orbán János Miért van tanárhiány? 
címen a most mindenfelé tag la lt kérdéssel foglalkozik. A tan á ri pályának 
nincs vonzóereje (anyagiak, a nagyközönség előtt lá th a ta tlan  m unka, tá rsa 
dalmi megbecsülés hiánya, a ta n á rfc ím  le járatása stb.). Felveti a kérdést, ki 
segíthet ezen. A tan á r m egkedveltetheti h ivatásá t az ifjúsággal, a társadalom  
m éltánylása vonzóvá te h e t i ; de igazában csak az állam segíthet gyökeres 
fizctésrendezéssel. Közismert, jól felsorakoztatott érvek ezek, s igen helyes, 
hogy ezt most m indenütt napirenden ta rtják .

5. (jan.) Demjén Elemér Mennyiségtan és kereskedelmi szám tan nevelő 
tárgy.

Sárospataki Református Lapok. 42— 43. Urbán Barnabás Az első osztályos 
tanulók nevelési kérdései (szülői értekezleti előadás).

Harangszó. 1941. 42. szám. Benedek Vince A mai fiatalság lelkisége.
Evangélikus Élet. 1941. 47. sz. Vészharang V. c. rovatban  Kemény Péter 

Nemzetnevelési feladataink. Nem zetünk egysége, hazafias nevelése meg
oldódik rövidesen, de nem értelmességi, kulturális nevelése is. E zt egészen 
általánosan és alulról kell elkezdeni. Az egyházaknak is elsőrendű és fokozott 
m unkára kell felkészülniök. Segíteniök kell a híveket, hogy a közösségbe 
minél jobban beolvadjanak ; azután meg kell találniok azt a hangot, mely az 
új egységes felfogású és nevelésű társadalom ban egyházközti viszonylatban 
a jó testvér hangja, történeti különbségei örökségének megőrzésével viszont 
kulturális téren sokszínűséget és lelki rugalm asságot sugároz ki a hívek által. 
Egyházunk építse tem plom ait, gyülekezeti házait, népfőiskoláit, terjessze a 
középosztály körében egyházi lap jait, és ezekben tegye meg megjegyzéseit 
az élet minden eseményére, mely jav íth a t vagy ron that. Krónikás.

HAZAI IRODALOM
A középiskolai tantárgyak módszeres tanítása. Bevezetéssel ellátta és 

a Protestáns Tanügyi Szemle cikkeiből összeállította dr. vitéz Bessenyei 
Lajos. (1941.) Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli reform átus egyházkerület 
könyvnyomda-vállalata. 8°. XX, 233 1. (Ára 3 P, kapható a kiadó könyv
nyomda-vállalatnál.)

A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottsága 1936. évi ceglédi ülésén 
elhatározta, hogy a szaktárgyak m etodikáját megfelelő szakférfiakkal ki
dolgoztatja s cikkeit könyvalakban is megjelenteti. E  határozatnak  a Szemle 
szerkesztősége közel hatévi céltudatos m unkával eleget te tt , az egyes gimná
ziumi tan tárgyak  metodikájáról egymásután jelentek meg rövid, de alapos 
cikkek a legkiválóbb, tapasztalt tanárok tollából, s most összegyűjtve könyv
alakban is elhagyták a sajtó t, az Országos Reform átus Tanáregyesület elnöke.’ 
d r. vitéz Bessenyei Lajos ny. tanker, kir. főigazgató bevezető tanulm ányával.
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Az egyes cikkek nem szorulnak ismertetésre, hiszen mind Szemlénk lapjain 
jelentek meg, elég, ha megemlítjük, hogy 19 tanulm ányt tarta lm az a kötet, 
s e tanulm ányok az olasz nyelv, a vegytan, a m űalkotások ismertetése és 
a szépírás kivételével a gimnáziumok és leánygimnáziumok valamennyi 
tan tárgyát felölelik, s „minden cikkben o tt él a m agyar protestáns tanár azon 
szellemisége, mely az elmúlt nehéz, de dicsőséges századokban m éltán te tte  
híressé a sok kálvinista és evangélikus Kollégiumot, és végzett anyaszent- 
egyházaink és szeretett hazánk üdvére elévülhetetlen és felbecsülhetetlen 
szolgálatokat“ . (Bev. VI. 1.) Külön kell azonban megemlékeznünk dr. vitéz 
Bessenyei Lajos bevezető tanulm ányáról. E lm ondja benne, hogy a szerkesztő- 
bizottságnak nem volt szándékában részletes módszertant, „vezérkönyveket“ 
adni, m ert „az aprólékos pepecseléseket is szabályokba önteni, a legkisebb 
részleteket is gátló tilalomfák közé szorítani inkább káros lenne, m int hasznos : 
az egyéniség érvényesülését nem szabad gúzsba kötni, m ert akkor minden 
önálló kezdeményezést eleve halálra ítélnénk“ , m ár pedig ha valahol, akkor 
az oktató nevelés m unkájában igen nagy szükség van az egyéniség önálló, 
szabad kifejtésére. Hangsúlyozza továbbá, hogy az egyes cikkek szerzői min
dig a m unkaiskolát ta rto tták  keretül szemük előtt, amely tág te re t nyújt 
a tanuló öntevékenységének, természetesen bizonyos korlátok között, mert 
túlzásba menni e téren is káros volna. S éppen a munkaiskola szabadabb 
levegőjében nagyon fontos, hogy a tanítási órák tervszerűen folyjanak le 
mindig, m ert ötletszerű rögtönzésekkel nem lehet komoly és megfelelő ered
ményt elérni, pedig a cél mindig csak ez lehet, a módszert önmagáért gyako
rolni nagy hiba volna.

Igen nagy értéke a kötetnek, hogy benne dr. vitéz Bessenyei Lajos össze
gyűjtötte a Szemlénkben megindulása (1927) óta megjelent összes pedagógiai 
vonatkozású cikkek címeit is, tárgykörük (általános kérdések és az egyes 
szaktárgyak külön-külön) szerint csoportosítva. H atalm as bibliográfia ez, 
és a cikkek egész kincstárul szolgálnak a gyakorlati pedagógusok számára. 
A kötet valóban alkalmas arra, hogy a leghathatósabban és legáldásosabban 
szolgálja magyar protestáns középiskoláink tanítási és nevelési m unkáját.

Ember Ernő..

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottságának fontosabb hatá

rozatai. A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőnizottsága 1942 február 3-án 
ta rto tta  meg Budapesten rendes évi gyűlését, mely m egtárgyalta a Szemle 
összes szellemi és anyagi vonatkozású ügyeit. A bizottság elismerését fejezte 
ki a szerkesztők iránt azért, hogy gondos és körültekintő irányításukkal a 
mai körülmények között m utatkozó nagy nehézségek ellenére is meg tud ták  
tartan i azt a magas színvonalat, melyet a folyóirat az utóbbi évek során elért.

A Szemle szakmetodikai irányú cikkeinek különlenyomatáiból elkészült 
„A középiskolai tan tárgyak  módszeres tan ítá sa“ című 253 oldalas össze
foglaló munka 300 példányban, melyet dr. vitéz Bessenyei Lajos, az Országos 
Reform átus Tanáregyesület elnöke lá to tt el bevezetéssel. A szerkesztő- 
bizottság elhatározta, hogy ezt az értékes összefoglaló m etodikai m űvet 
3 P-s árban fogja könyvárusi forgalomba hozni. A könyv megrendelhető 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli reform átus egyházkerület könyvnyomda
vállalatánál (Debrecen, Böszörményi-út 6). A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium főbb tisztviselőinek, az egyházi főhatóságoknak és a könyv 
egyes cikkei íróinak tiszteletpéldányokat küld a bizottság.

A szerkesztőbizottság a Szemlében közölt cikkek írói tiszteletdíját 
oldalanként az eddigi 2 pengőről 4 pengőre emelte fel az 1942. évtől kezdve.

A szerkesztőbizottság elhatározta, hogy az Országos Reform átus Tanár-



egyesület és az Országos Evangélikus Tanáregyesület álta l közösen kiadott 
protestáns szellemű tankönyvsorozatban eddig megjelent tankönyvek után  
50—50 pengő külön honorárium ot utal ki az egyes tankönyvek íróinak azon 
összeg terhére, melyet Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református 
egyházkerület könyvnyom da-vállalata az eladott tankönyvek után  5%-os 
jutalék címén befizet a két Tanáregyesület pénztárába.

Az Országos Református Tanáregyesület választm ányi gyűlése felhívja 
a református és evangélikus középiskolák szaktanárait, hogy a protestáns 
szellemű tankönyvsorozat különböző tankönyveiben felm erült kifogásokat, 
észlelt fogyatkozásokat és tévedéseket szíveskedjenek egybegyüjteni, s azokat 
megfelelő intézkedés céljából küldjék meg az Országos Reform átus Tanár- 
egyesület és az Országos Evangélikus Tanáregyesület által kiküldött tan 
könyvbizottság elnökségének (dr. Papp Ferenc, Debrecen, Dóczi-intézet).

Pástby János tanügyi főtanácsost, a kecskeméti reform átus gimnázium 
igazgatóját a vallás- és közoktatásügyi m iniszter január 1-i hatállyal, szolgá
latainak elismeréséül a nem állami igazgatók státusában besorolta az V. 
fizetési osztályba. Értékes, nagy eredményeket felm utató pedagógiai m unka 
elismerését jelenti ez az előlépés.

Hírek a kecskeméti kollégiumból.
Rövid idő alatt három volt növendéket avattak kormányzógyfirüs doktorrá*
Bensőséges házi ünnepély színhelye volt a kecskeméti reform átus Kollé

gium az elmúlt napokban. Rövid három és fél év a la tt m ár harm adik volt növen
dékét avatták  kormányzógyűrűs doktorrá. Ebből az alkalomból Wiszkidenszky 
Gusztáv és Kovács Károly doktorráavatásának időpontjában ünnepélyen 
gyűlt össze az iskola ifjúsága. A megemlékezést Pásthy János igazgató, tanügyi 
főtanácsos m ondta, aki példaképül á llíto tta  oda a ké t kiváló növendék ered
ményét. Hangsúlyozta, hogy W iszkidenszky Gusztávok és Kovács Károlyok 
lelkületére, akaraterejére, munkakészségére van szüksége ma ennek az ország
nak. Követendő példák ők mindenki számára. Szükséges, hogy minden 
magyar becsülettel végezze a m unkáját ezekben a sorsdöntő időkben, és azokat, 
akik ma úgy dolgoznak, m int ők, a m unka hősévé kellene avatni.

Sokszáz csillogó diákszem ragyogása m u ta tta , hogy m egértették  a nap 
ünnepi jelentőségét, és Pásthy igazgató szavai nyom án lélekben o tt voltak 
a budapesti egyetem aulájában.

K ivette az iskola a részét a budapesti ünnepségekből is. Szemerey Gergely 
helyettes igazgató, Szemerey Andor és dr. Vetéssy Géza tanárok jelentek meg 
az iskola képviseletében a doktorráavatáson. Magukkal v itték  az iskola 
ajándékát is, két művészi kivitelű kristályserleget.

A Diákkaptár sikeres m unkája. Lelkes m unka folyik a kollégiumi diák
kaptárban. Valamennyi kis és nagy diák, diákkaptári tag, teljes mértékben 
átérzi a gyűjtőm unka nemzetgazdasági szempontból ve tt nagy fontosságát. 
A vasgyüjtők hangyaszorgalmú tevékenységére jellemző, hogy ősz óta a mai 
napig már 120 q vasat gyű jtö ttek  össze. A gyűjtés eredménye érdekében 
semmiféle fáradságtól sem riad tak  vissza. A kecskeméti nyersanyag csökke
nésével a környéket is felkeresték és az első ,,vasnapot“ Lakiteleken ta r to t
ták  s 40 q vasat fuvaroztak be Kecskemétre. A lelkes m unka szakavatott 
irányítója dr. Szunyogh János tanár, akinek vitéz Difnai Ferenc, a vas^yüjtő, 
s Nyirády Imre a cipőgyüjtő csoportvezető segédkeznek. A cipőgyüjtok már 
a hétszázadik párnál ta rtanak . Érdeklődéssel várjuk  a további m unka ered
ményét, mert szorgalmukkal már eddig országos viszonylatban is elismerésre- 
m éltót alkottak a derék kecskeméti diákok.

Dr. Sz. F .



A  vallás- és közoktatásügyi M iniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1938 ja n u á r  
21-én kelt rendeletével a  szabványosíto tt 
füzetek kötelező h a szn á la tá t 1939 szep 
tem ber 1-i hatállyal a  közép isko lákban  
elrendelte.

A  szabványosíto tt iskolai füzeteket 
D ebrecen  sz. kir. v á ro s  és  a  T iszántúli 
reform átus egyházkerü let k önyvnyom da
v á lla la ta  is gyártja  e lő írás szerint, a  leg
tökéletesebb  kivitelben, alul lá tható  gyár
tási jeggyel ellátva.

A  közel négy év század o s, nagy- 
m ultú v á lla la t jó indu la tú  tám o g a tá sá ra  
a  figyelmet felhívjuk.

Debrecen sz. kir. város é* a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—617.
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Á nem es fa jszere te t hőse.
Körösi Csorna Sándor halálának 100. évfordulójára.

Ezeréves történetünk tele van nagy eseményekkel és sorsdöntő 
fordulatokkal. Alig van esztendő, mikor a magyar hősiességnek vagy 
cselekvő akaratnak, hajdanában világot formáló magyar tetteknek 
nagy évfordulóit ne ünnepelhetnők. Ám, beszéljenek a gáncsoskodók, 
hogy a magyar csak ünnepelni tud, aztán meg mulatni és temetni.

Ha a mai világban körültekintünk, nemes öntudattal állapít
hatjuk meg, hogy nemzeti erényeink magasztalásában, nagy múltúnk 
emlegetésében, és jövő életünk színezgetésében is bölcs mérséklet 
vezet bennünket, a jelen terheit pedig férfias magatartással hordoz
zuk. Világosan tudja ugyan a magyar ember is, hogy egy nem
zet küzdő erejét fokozza, a jövőben való hitét erősíti, lendületében 
pedig sokszor az anyagi erőket is pótolja a faji önérzet, de történel
münk nagy tanításaiból azt is felismerte, hogy munkával és áldo
zatokkal, sokszor súlyos áldozatokkal is kellett, és kell ezután is 
megváltanunk az életet, hazánk és nemzetünk jövőjét.

Amikor ünnepiünk — s bárhányszor ünnepiünk is — ott él lel
kűnkben az a tudat, hogy a magyar ingyen sohasem kapott semmit, 
hanem inkább bőségesen megfizette minden tartozását az egyetemes 
emberiségnek is, a harcos társának is, sőt az ellenséggel szemben is 
nagylelkűen viselkedett minden időben. A mi ünnepléseink — gyá
szunk vagy vigasságaink —, külső arca mögött mindig ott komorlik 
ezeréves történetünk fensége. A testvértelen és társtalan nép hősi 
küzdelmeinek magasztos érzése, melyhez nekünk, magyaroknak 
jogunk van.

Ezeket a gondolatokat Körösi Csorna Sándor halálának százéves 
fordulója ébresztette bennünk, aki — mint eddig általában részvétet 
palástoló magasztalással mondani szokták — ábránd után futott 
és fáradtan, csalódottan húnyt el egy küzdelmes élet után 
messze, nagyon messze hazájától, 1842 április 11-én Dardzsilingben, 
a Himalája tövében.

Tagadnunk kell, százszor tagadnunk kell, hogy Körösi Csorna 
Sándor önáltató, hiú ábránd után futott, amikor őseink nyomait 
kereste messze Ázsiában ; és tagadjuk, százszor tagadjuk Proper- 
tiusnak Körösi Csorna Sándorra is vonatkoztatott sententiáját, hogy 
nagy dolgokban az akarat is elég. Az ,,in magnis et voluisse sat est“

í
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szép és bölcs mondás, de Körösi Csorna Sándor élete, életének ered
ménye és példája messze fölötte áll egy közmondás általános igaz
ságának.

Mélységes főhajtással kell megállanunk Körösi Csorna Sándor 
emléke előtt, mert hozzá hasonló nagy lelket és hőst alig találunk a 
történelemben. Nagy és merész dolgot állítottunk, de megfelelünk 
érte. Aki végigolvassa Körösi Csorna Sándor életét és vállalkozásának 
lélekzetmegállító történetét, az megdöbben a székely magyar — 
ahogy ő magát nevezte — lelki nagyságának láttára, és azt mondja : 
férfi volt és hős, amilyennel nemcsak a magyar nemzet, de idegen 
országok is csak ritkán dicsekedhettek, vagy dicsekedhetnek.

Az 1815. év tavaszán a göttingai egyetemen Eichhorn tanár, 
ez a híres professzor beszél a húnokról, a magyarokról, és közbeveti, 
hogy a magyarok elhanyagolják őstörténetüket, pedig minden nemzet 
önmagát becsüli meg, ha felkutatja eredetét. Ezek a szavak indították 
el Körösi Csorna Sándort, a göttingai egyetem hallgatóját a nagy 
útra, aki már nagyenyedi diák korában megfogadta két társával, 
Baritz Jánossal és Szabó Józseffel, hogy megkeresik az őshazát.

Ő megtartotta fogadalmát.
Nemcsak kis sétapálcával — mint mondani szokták — indult el 

a 25 éves ifjú 1819 nov. 25-én Nagyenyedről, hanem a romantikus 
kor nagy magyar embereinek győzhetetlen hitével, akaraterejével, 
és saját személyére szóló, mindenhova érvényes útlevéllel: nyelv
tudásával. Nekimegy az ezer veszélyt, százféle betegséget rejtő isme
retlen útnak, mint nagy elődje : Julianus barát.

Julianus is akkor indult el, amikor a magyar történelem méhében 
már ott érett, közeledett, dübörgőit a nemzetünket iszonyúan meg
próbáló, de aztán felemelő és megtisztító kor, a tatárjárás kora, 
amely végeredményben múltúnk, mindenkori jövendőnk nagy és 
hatalmas próféciája. A történelem titkos erői, melyeket a Gondviselés 
már jó eleve rejteget és őrizget a megpróbáltatásokat követő időre 
kegyelemajándékai között, küldötték előre Julianust is, aki az Isten 
előtt is kedves faj szeretetnek és összetartásank örök magyar 
példája.

Körösi Csorna Sándort sem a diákköri fogadalom vitte, nem is 
a nyughatatlan emberek vágya kergette az ősök nyomdokait fel
kutatni, hanem a magyar reformkornak Széchenyieket, Wesselényie- 
ket, Kölcsey Ferenceket, Vörösmartyakat, Kossuthokat, Deák Fe- 
renceket, Petőfi Sándorokat, Jókai Mórokat, Arany Jánosokat, 
Eötvös Józsefeket, Kemény Zsigmondokat, Görgeyeket, Damjanicho- 
kat, Batthyányakat, Vasvári Pálokat — de ki tudná mind felsorolni — 
szülő, nemzetet formáló, országot építő, jövendőt fundáló szelleme, 
mely már évtizedekkel előbb is telerakta történelmünket ragyogó 
nevekkel : a Kazinczyak, Csokonaiak stb. stb. fényes neveivel.

Nincsen magyar történelmünknek emberi jellemekben, önzetlen 
cselekedetekben és áldozatos szolgálatokban fenségesebb szakasza 
a reformkornál. Egy-egy nagy embert mindig adott a Gondviselés,
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de most irígylésreméltó bőséggel termettek. Tudta a sors, hogy miért 
ad annyit egyszerre.

Ezek közül volt egy, a lélek magában rejlő értékét tekintve, a 
nagyok között is nagy : Körösi Csorna Sándor, a nagyenyedi kollégium 
neveltje, a székely magyar nép fia.

Hogy megtudjuk, mekkora ember volt Körösi Csorna Sándor, 
végig kell őt kísérnünk Nagyenyedtől Dardzslingig. Meg kell vele 
tennünk a világtörténelemnek a talán legnagyobb gyalogútját, éspedig 
nem kényelmesen, hanem átlagban naponként 20 kilométert : idegen 
mezbe öltözve, nélkülözve, sokszor éhezve,1'gyér ruházatba takaródzva, 
életveszélyes helyeken átkelve, pestises városokon keresztül, mocsa
rakon és dágványokon átvergődve, ellenséges hadaktól fenyegetve, 
rablóktól rettegve, tikkasztó sivatagokon átvánszorogva, égbe nyúló 
sziklák alatt, fenevadak között lopakodva egyre csak előre. Soha 
nem lankadó erővel mennünk kell segítség és bátorítás nélkül, mert 
Körösi Csorna Sándor nem könyörgött, nem koldult, magánosoktól 
pénzt el nem fogadott. Amit rákényszerítettek, azt szétosztotta. 
Az angol kormány pénzsegélyéből is csak annyit használ fel, amennyi 
€gy aszkétának elég, a többit visszautasította, vagy nemes célokra 
juttatta.

Ha pedig valaki azt mondaná, hogy aki a kalandokat szereti, 
mindezek annak csak a változatosság örömét jelentik, az üljön le a 
zanglai lámakolostorban Körösi Csorna Sándor és a tudós Szangje- 
Pun-Cog láma mellé, akik 6000—7000 méteres hegyóriások között, 
ahol a falvak a Kárpátok legmagasabb csúcsánál is fentebb feküsznek, 
olvassák és tanulmányozzák a tibeti irodalmat, amely tele van az 
emberi elme csodálatos gondolataival. A kolostorokban pompás, 
gyönyörű képek és életnagyságú szobrok néma tekintete tapad az 
írások fölé hajló Körösi Csorna Sándorra és hűséges mesterére : 
Szangje-Pun-Cog lámára. Ki tudna arra választ adni, hogy ezek a 
műremekek mikor és hogyan készültek ilyen zordon, élettelen, termé
ketlen, vad vidéken? Odakünn, a kolostoron kívül, amikor Csorna 
Sándor és a tudós láma önfeledt belemélvedéssel olvassák a tibeti 
irodalom titkait, —50 fokos a hideg. Cellájukat kezdetleges módon 
fűtik csak, reggelre mindig —25 fok a hőmérséklet, napközben is 
alig tudják kezüket a hidegtől annyira emelni, hogy a könyvben 
tovább lapozzanak. Ide is követnie kell Körösi Csorna Sándort annak, 
aki az ő hősiességét meg akarja ismerni teljes egészében. Emberi 
nagyságában és hősiességében kételkedőknek meg azért kell őt ide 
is követniük, hogy európai kényelmükben elnyujtózkodva megszé
gyenüljenek ekkora önmegtagadás láttára. Mekkora lélek, az eszmé
nek mekkora apostoli szolgálata kellett ahhoz, hogy ilyen nyomorú
ságos életet esztendőkig, egyetlen zokszó nélkül kibírjon! Hiszen 
igaz, hogy maga választotta, de mennyien szoktak a nem várt nehéz
ségek alatt másokat vádolóan felkiáltani, ha türelmük vagy erejük 
•elfogyott.

Határtalan csodálattal figyelték Körösi Csorna Sándort az angol
í*
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és francia katonatisztek, hivatalnokok és tudósok. Egyetlen olyan 
feljegyzésünk sincsen, mely egy szóval is arra utalna, hogy Körösi 
Csorna Sándor megbánta vállalkozását, vagy panaszra nyitotta volna 
ajkát. Ellenben alig találnak szavakat elismerésük kifejezésére. Külö
nösen Gérard doktor, a bengáli hadsereg egyik tagja jegyezte fel 
Körösi Csorna Sándorról a legértékesebb adatokat, aki talán a leg
melegebb szívvel viseltetett iránta : bámulta tudományát és csodálta 
emberi nagyságát.

Körösi Csorna Sándor olyan mélyre rejtette szívének titkát, hogy 
az indiai angol uralom élesszemű vezetőférfiai, de még inkább a tudós 
és gyanakvó lámák nem láttak egybet benne, mint a nyelvtudomány
nak egy rajongó hívét. Pedig ha csak a puszta tudásvágy hevíti, ha 
csak világjárás vagy világlátás szenvedélye űzi végig azon a nagy 
úton, melyet térképen is alig tudunk követni, akkor ma Körösi Csorna 
Sándor volna a legolvasottabb utazók egyike, mert olyan változatos 
vidéket és területeket kevés ember járt be. íme, lássuk :

Ha olthatatlan lánggal nem égett volna szívében a hazának és 
fajának szeretete, mely ellenállhatatlan erővel hajtotta az őshaza fel
keresésére, akkor, maga mögött hagyva az erdélyi hegyeket, Buka
restet és Szófiát, a régi Hellas ege alatt megállóit volna hosszabb 
ideig Enoszban, majd Kiosz-és Számosz- és Rhodosz-szigetén, hogy 
megtöltse lelkét a klasszikus kor emlékeivel. Eratosztenesz nagy 
neve pedig Egyiptomban ihleti meg, Cipruszban a habokban született 
Aphrodite történetén andalodik el, Aleppóban és Ninive romjainál 
elborong a múlt emlékein, s csak azután siet Bagdadon, Teheránon, 
Meseden keresztül Bokharába, hogy innen Kelet-Turkesztánba jusson. 
Ötnapi tartózkodás után azonban, 1821 nov. 24-én tovább kell 
sietnie Bokharából, mert orosz földről ellenséges sereg és rablócsapat 
közeledik. Első csalódás, mert nem tud rövidebb úton céljához köze
ledni, tehát le kell kerülnie India felé, hogy a Himaláján keresztül 
jusson el Kelet-Turkesztánba. Egyre távolabb húzódik vissza előle az 
ősmagyarok földje. De hiába indul új reménnyel Bokharából Balk* 
Kabul, Lahor, Szringár városain át Leh városába, Ladákország 
fővárosába, amely 3434 méter magasan fekszik, hogy innen Tibeten 
át jusson Jarkendbe, vagyis Kelet-Turkesztánba, mert ehhez tudni 
kell a tibeti nyelvet. Nemcsak tudni, hanem annyira ismerni a budd
hizmust is, a tibeti nyelvet is, hogy tibeti embernek, lehetőleg lámának 
tartsák, mert különben keresztyén emberre a legborzasztóbb végzet 
vár Tibetben.

így kellett elhatároznia magát arra, hogy akár életének felét 
arra szenteli, hogy a tibeti nyelvben és buddhizmusban olyan jártas
ságot szerez, mint a tudós lámák bármelyike. Ezzel a tudással aztán 
keresztülhatol Tibeten.

Ekkor kezdődik életének leghősibb korszaka, mely tele van le
mondással, önmegtagadással és szenvedéssel, de csak testi szenve
déssel, mert lelkét hevítette a cél elérésének biztos tudata, akárcsak 
a nagy mártírok lelkét az eszme fensége.
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t
Körülbelül hét esztendőt tölt három lámakolostorban; 1823. 

VI. 26-tól 1824. X. 22-ig Zanszkár tartományban a zanglai kolostorban 
búvárkodik a jó és tudós Szangje-Pun-Gog lámával. Onnan 5—6000 
méteres hágókon át a 4000 méter magasan, szintén angol területen 
fekvő Phuktal zárdájába megy, végül a kanumi kolostorba, mely 
utóbbi helyen 38 hónapig tartózkodik, vagyis 1827. VIII. havától 
1830 október végéig. Itt már csak 2790 méter magasan lakik. A bok- 
harai próbálkozás után még 1822-ben Lehből is igyekezett átjutni, 
tehát a kolostori élet előtt, Tibeten, de hiába, majd 1837-ben har
madszor is megkísérli, de eredmény nélkül.

A hét esztendei kolostori élet után Kalkuttába ment, hogy 
befejezze tibeti tanulmányait, s kiadja a tibeti angol szótárt, továbbá 
a tibeti nyelvtant, s készüljön nagy célja keresztülvitelére : Tibeten 
át eljutni Jugriába, feltevése szerint a hún-magyar rokonság föld
jére, amely terület — úgy vélte — Kína nyugati határán, Lhasszától 
és Ham tartománytól északkeletre van.

Kalkuttában is hosszú éveket töltött, látszólag az angolok szol
gálatában, pedig itt is mindig nagy terve foglalkoztatta. Tudták ezt 
az angolok is, meg is becsülték benne a kitartást, de értékelték tudo
mányos munkásságát is, ezért az Ázsiai Társaság tiszteletbeli tagjának 
választották. Életében ez volt talán egyik legnagyobb öröme. Minden 
más megtiszteltetést visszautasított, ezt elfogadta.

Ötvennyolc éves korában negyedszer is megkísérelte a tervét 
keresztülvinni.

Kalkuttából 1842 március 24-én Dardzsilingbe érkezik, s április 
11-én hajnali 5 órakor küzdelem és panasz nélkül meghal, amint 
Dardzsiling kormányzója, Campbell A. orvos leírja igen megható 
sorokban Körösi Csorna Sándor utolsó napjait és végóráit.

Dardzsilingtől nem messze északra egy erdőben aludt, mikor 
végső próbálkozásra indulván, közel Tibet határához, elfáradt és 
lepihent. A pihenő emberre nagy messziről már reávetődött a Mt. 
Everest árnyéka. Az alvó utazót mérges szúnyogok csípték meg. 
Csípéstől keletkezett láz megölte nemzetünk nagy fiát. Dardzsilingben 
húnyt el, ott is temették el.

Nekünk, magyaroknak dicsőséget szerzett, az angoloknak, az 
egész angol birodalomnak pedig felbecsülhetetlen szolgálatot te tt 
Körösi Csorna Sándor. Indiában még most is az ő nyelvtanát hasz
nálják az angol tisztviselők.

Az Asiatic Society szép síremléket állított nagy honfitársunknak. 
A síremlék feliratának magyar fordítása szószerint a következő :

Itt nyugszik Körösi Csorna Sándor Magyarország szülöttje. Nyel
vészeti és irodalmi kutatások végett keletre jött, és éveken át olyan 
nélkülözések közt, amilyeneket ember ritkán viselt el türelmes mun
kával a tudomány érdekében, elkészítette a tibeti nyelv szótárát és 
nyelvtanát, ezek az ö legszebb és legigazibb emlékei.
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Útközben Lhassza felé, hogy ott munkáját folytassa, meghalt itt 
1842 április 11-én 44 éves korában. Munkatársai, az Asiatic Society 
of Bengal állította föl ezt a kőtáblát az ő emlékére.

*
Nyugodjék békével.

Egyetlen magyar ember sem olvashatja a legnagyobb meg
hatottság nélkül ezt a feliratot.

Az életkort jelző évszám hibás, mert 58 éves volt Körösi Csorna 
Sándor, mikor meghalt.

Néhány sorban elmondottuk azt a nagy utat, melyet Körösi 
Csorna Sándor megtett, felemlegettük azokat a veszélyeket, melyek 
állandóan fenyegették, de a nagy székely magyar lelkének nagyságát 
akkor ismerjük meg, ha elibénk képzeljük azt az embert, aki az élet 
minden öröméről, minden szépségéről, minden kényelméről lemon
dott, akinek arcáról eltűnt a mosoly, ajkáról a vidámság, ellenben 
olthatatlan vágy hevíti a lelkét, de amelyet sem a lámák, sem az 
angol katonák és tisztviselők nem is gyanítanak, mert azt hiszik, hogy 
a tibeti nyelv és buddhizmus tökéletes megismerése végett lakja 
végig a lámakolostorokat. Az őshaza iránti nosztalgiája csak fel
feltörő nemes érzés.

Pedig ha beláttak volna ennek az embernek a leikébe, megdöb
bentek volna, ámde még jobban meghajtották volna előtte fejüket.

Az ellenséges körülmények és viszonyok miatt nyugatról, Orosz
országon át nem közelíthette meg az ősmagj^arok vélt hazáját, tehát 
délről, Tibeten át, a Himaláján keresztül akart oda jutni, de e végből 
olyan előtanulmányokat kellett folytatnia, és olyan életformát fel
vennie, mely egy egész emberéletet betöltött.

Mondják, hogy csalódott volna, mert a vélt területen, ha oda 
jut is, hiába keresi őseink nyomait és emlékeit. Mondják, hogy a 
Gondviselés megkímélte Körösi Csorna Sándort a felmérhetetlen 
csalódástól.

Feltéve, hogy ez a vélekedés igaz, még ez a körülmény sem 
kisebbíti Körösi Csorna Sándor nagyságát, és nem utalható törekvése 
az ábrándos vállalkozások sorába sem.

És most visszatérünk arra az állításunkra, hogy Körösi Csorna 
Sándornál nagyobb hőst alig találunk történetünkben. Mert ki az 
a történelemben, aki egy emberéleten keresztül taps, dicséret, mesz- 
szire hangzó magasztalás, közeli eredmény hite nélkül hihetetlen 
nélkülözésekkel gyötörje a testét, és szíve mélyére temesse el nagy 
tervét, akinek még az sem jut osztályrészül, hogy barátok bátorítsák 
és buzdítsák, lankadtságában felemeljék ?

Nagy Sándort hevítették a világhódítás győzelmes csatái, Julius 
Caesart egy új birodalom kialakuló formái, Nagy Károlyt egy romokon 
épülő új világ méretei, Napóleont a diadalok mámora. A politikusokat 
és államférfiakat lendületbe hozza, és állandó tettvágyban tartja a 
munkájuk nyomán támadó zaj lás, melyben országok és népek sorsa
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dől el. A költők és írók nevét szárnyra kapja a hír, és meghordozza 
sokszor országokon és világrészeken át.

Mindezek hősök és az emberiség nagy szellemei, de a lélek ab
szolút értékével mérve nagyobbak azok, akiket az eszme szolgálatá
ban nem a külvilág zaja ta rt meg, hanem a lélek csendje, amelyben 
úgy születik meg a jellem acélos szorításában a tett, mint a föld 
méhében évezredek csendjében a gyémánt.

A magyar lélek mélységeiben így született meg Körösi Csorna 
Sándor.

Sopron. Csanády Sándor.

Á m agyar protestáns tanár h iva tástudatáró l.
Az az előadás, amely a legutóbbi protestáns napok alatt elhang

zott, és a biblia pedagógiai erejét a magyar prot. tanári hivatástudat 
lényeges alkotó eleméül állította oda, mély hatással volt a jelenlévő 
prot. tanárokra.1 És e hatás legértékesebb része abban állott, hogy 
felébresztette bennük azt a nemes vágyat, hogy a magyar prot. 
tanári hivatástudat egyéb alkotó elemeivel is foglalkozzanak. Első
sorban azzal, amely a hit erőforrása mellé a nemzet erőforrását állítja, 
a vallási szempontok mellett a nemzeti szempontok értékes hatását 
érezteti. A prot. iskola, amidőn a bibliából indul ki, helyesen ahhoz 
tér vissza, a nemzeti erőforrásokat, a nemzeti nyelvet karolja fel, 
ami lehetővé tette, hogy a tudomány vívmányait megértesse, ismer
tesse, az aktuális európai viszonyok iránt az érdeklődést minél szé
lesebb mederben felkeltse. A vallás terjesztésével ekkép a tudomány, 
az európai kultúra terjesztése járt. Mindez a nemzet nyelvén történt, 
a nemzeti lélek szemlélődésén keresztül. Azok a kultúrközpontok, 
prot. iskolák, amelyek az erdélyi fejedelmek bőkezűsége révén működ
hettek, a magyar tudományosság megalapozói, terjesztői voltak. 
Mégpedig az olyan értelemben vett tudományosságnak, mely minden 
alkotásnál, minden eredmény megállapításánál a magyar elme alkotó- 
képességének erejét éreztette. Hogy ez a munka milyen értékűnek 
bizonyult, azt a leghívebben a külföldről behívott tudós tekintélyek 
vallomásai igazolják, amelyek a magyar szellem inspiráló tevékeny
ségének elismerésében éppen nem fukarkodtak. Az a szellem, az az 
erőkifejtés, amelyek a XVI. és XVII. századbeli prot. iskolákat jel
lemezték, szabályozzák, irányítják ezidőktől fogva a prot. iskolákat, 
kollégiumokat és líceumokat munkájukban. Érdemes és meg is kell 
állapodnunk e szellem és erőkifejtés taglalásánál, am°lvek a magyar 
protestáns tanár hivatástudatának erősítését szolgálták, de azon túl 
a nemzet kulturális elhivatottságának alapját vetették meg.

1 Dr. Bessenyei Lajos „A m agyar protestáns tanári h ivatástudat és a 
biblia“ . 1941 október hó.
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Az egységes középiskola, a mai gimnázium, amidőn a nemzet
ismereti oktatást teszi tanulmányainak központjává, amidőn a 
modern stúdiumoknak —• modern nyelvek és reáliák — értékes sze
repet biztosít, a protestáns iskolák hagyományos oktatási alapján áll, 
de távolodik attól, amidőn az óklasszikai nyelveknek feltűnő nagy 
teret biztosítva, azoknak munkáját a modern természetű diszciplínák
ból követelt nagy anyaggal zavarja, eredményeit problematikussá 
teszi. A Ratio Educationishoz, a hagyományhoz való visszatérés a 
mai gimnázium tárgyi összetételére föltétien hatással volt. E hagyo
mány, az első magyar tanterv értéke nemzeti szempontból elvitat
hatatlan. Meghozta a magyar középiskola egységesítését, amelynek 
célszerűségéről eltérhetnek a vélemények, de amelynek jelentőségét 
tagadni nem lehet. (Csak a nemzeti tárgyak egységes értékelését, 
egységesítő tanítását emeljük ki.) De, sajnos, meghozta azt a tárgyi 
zavart is, amely különösen az első Ratio Educationis tantervéi jel
lemezte. És amint a Ratio Educationisnak elsősorban a reáliáktól 
„agyonhalmozott“ tanterve nem valósulhatott meg (még a második, 
javított 1806-os kiadásban sem!), a mai gimnázium hasonló okoknál, 
bajoknál fogva nem teljesíthet’ feladatát, nem érheti el célját. Ne 
vegyük az okokat szószerint, mert hiszen a Ratio Educationis idejében 
sem megfelelő tanerők, sem tankönyvek nem álltak rendelkezésre, 
a lényeg ugyanaz, mely a jellemükben egymástól távol álló, össze 
nem egyeztethető tárgyak halmozásán fordul meg, amelyben a mai 
gimnázium tanterve épúgy szenved, amint a Ratio Educationis tan
terve szenvedett.

A protestáns iskola a XVIII. század végén, a Ratio Educationis 
megjelenésének idejében fénykorának emlékein csüngve, több okból 
szembekerült vele. A XVI. és XVII. századbeli protestáns iskolák 
célkitűzése irányt szabott a prot. tanügynek, a prot. iskoláknak. 
Az kettős fontos feladatra vállalkozott. Éspedig a tudomány ápolá
sára — magyar nyelven, a magyar lélek szemlélődésén, a magyar ész 
kritikáján keresztül. Ezek azok a szempontok, amelyeket a nagyhírű 
protestáns iskolák örökségül hagytak, és amelyek éppen nem voltak 
összeegyeztethetők a Ratio Educationis utilarisztikus felfogásával 
és a magyar nyelvnek, a nemzeti tárgyaknak jutott szegényes szerepé
vel. Természetesnek tetszik ennélfogva és nem csodálkozhatni rajta, 
hogy a reakció el nem maradt. Az 1791-i országgyűlés 26. tc.-ében a 
protestánsok önkormányzati jogai újból biztosítván, egy új tanul
mányi rendszer megalkotását célzó kísérletek indultak meg. Az előbb 
felsorolt okokhoz hozzájárul a latin nyelv túltengő szerepe, amely 
a Ratio Educationis tantervében oly kifejezetten jutott kifejezésre. 
A protestáns iskolák a latintanítás túlhajtásának megszüntetésével 
és a magyar, az anyanyelv ügyének meleg felkarolásával a XIX. 
század első felében a virágzás ritka korszakát érték el. Az uralkodó 
pedagógiai irányzatok, a neohumanizmus, a filantrópista realizmus 
kedveztek az anyanyelv ügyének, és az óklasszikai nyelvek célkitűzésé
nek tisztázására törekedtek. Kiváló szellemeink, egyrészről pedagó



Dr. Philipp K alm an: A magyar protestáns tanár hivatástudatáról. 81

gusok, másrészről írók (Fáy, Czuczor, Arany János és Hunfalvy Pál) 
és államférfiak (Széchenyi, Kossuth és Wesselényi) vettek részt a 
heves vitákban, amelyek az iskola célkitűzése körül forogtak, és 
amelyeknek eszmei tartalma az anya-, a magyar nyelvnek, a latinnak 
és a reáliáknak a jövő iskolájának tanrendszerében elfoglalandó, 
megállapítandó szerepére vonatkozott. A protestáns iskolák képviselői 
előljártak a harcban. Irányuk meg volt adva. Múltjuk kötelezte őket. 
Örökségük nyilvánvalóvá tette számukra, hogy helyüket a protestáns 
iskolák hagyományos kettős feladata határozza meg, amely a nemzeti 
lét és az európai haladás ismérveinek megerősítésében állott. Közülük 
kiemeljük a következőket. Tavaszy Lajos (Teichengräber), a pesti ev. 
gimnázium igazgatója a „Nemzeti nevelés“ c. művében azt mondja, 
hogy ,,aki az egész haza nevelésj lelkében fogja tudni növendékét 
nevelni, az lesz az igazi magyar nevelő“.1 Warga János, a nagykőrösi 
református gimnázium igazgatója, Arany János tanártársa „tan
tervét. szakítva a hagyománnyal, már egészen modern didaktikai 
elvek alapján építi fel“. És ugyancsak az aktuális gimnaziális rend
szerrel száll szembe, mikor „a humanisztikus és realisztikus ismere
teket kellő egyensúlyban ta rtja“ modern pedagógiai elgondolásában. 
(Érdekes megjegyezni, hogy ő volt az első pedagógusaink közül, aki 
a reálgimnáziumot elveti, „iskolai chimerának“ tartja. Még csak 
Vállas Antal akadémikus-matematikusnak a Tudományos Gyűjte
ményben te tt megállapításai álljanak itten kiindulási pontunk meg
erősítéséül. A kor magyarságának mechanikai, kémiai, ipari ismereteit 
fogyatékosnak tartja. „Nálunk“ — mondja — „a classica literatúrán 
kívül alig van egyéb tárgy gimnáziumainkban, holott a külföldön a 
reális tárgyaknak is teret biztosítanak“ (1840).1 2 3 Talán elég lesz 
ízelítőül azokból a törekvésekből, amelyek protestáns szellemek kez
deményezésére protestáns iskolák célkitűzései között helyet kértek 
és kaptak. Az Eötvös—Trefort-féle középiskolai reformban a protestáns 
középiskolák hatása érvényesült, amikor a herbartiánus gimnázium
ban a magyar nemzeti tárgyak erős térfoglalását szemlélhettük, és a 
gimnázium mellett a reáliskola megszervezésére került sor. És nem 
hagyható megemlítés nélkül, hogy a középiskolának ez az átalakulása 
a kor szellemi nagyságainak, mint Trefortnak, Thaly Kálmánnak és 
társainak szívügye volt.

A középiskolai reform — mint ismeretes — az 1883. XXX. te.-kel 
nem került nyugvópontra, ami természetesnek tetszik ama kettős 
feladat célkitűzése szempontjából is, amelyet a protestáns iskola 
hagyományos, sarkalatos törekvései előírnak. (A korral, a fejlődéssel 
járó követelmények fedték, erősítették azokat!) A reformkísérletek 
közül kiragadjuk, mint egyik legérdekesebbet és a protestáns iskola 
hagyományos szellemére valló, jellemző tünetet, az 1897-ben Sáros

1 Csighv Sándor : ,,A szabadságharc előtti kor pedagógiai törekvései“ .
1936.

3 „Középiskolánk reform ja". 1897. Sárospatak. Makláry—Rácz—ifj. 
Mitrovics Gyula. (Szavazat a tantervrevíziós ügyben.)



82 Dr. Philipp K álm án: A  magyar protestáns tanár hivatástudatáról.

patakon készült „Középiskolánk reformja“ című tervezetet, amelyben 
a sárospataki református főgimnázium tanári testületé a tanterv- 
revízió ügyében jelezte állásfoglalását. A sárospataki „szavazat“, 
a protestáns szellem kiválóan értékes alkotása megérdemelte volna, 
hogy útmutató hatással legyen a gimnázium jövő fejlődésére. A mai, 
az egységes középiskola alappillére, a „nemzetismereti oktatás“ 
keresztülvitele az egész vonalon, a sárospataki „szavazatban“ jutott 
először határozottan kifejezésre. Az 1883. XXX. te. 1. paragrafusával 
szemben — amely a gimnáziumi oktatás alapjául az óklasszikai tanul
mányokat teszi — a sárospataki főiskola 1880-ban kelt „tanügyi elő
terjesztése a sárospataki gimnázium szempontjából és gimnáziumi 
tantervjavaslata“ (beterjesztetett a tiszáninneni egyházkerület köz
gyűlésén) kimondja, hogy „a gimnáziumi oktatás középpontjává 
a magyar nyelvet és irodalmat tesszük“. A sárospataki „szavazat“ 
tervezetében ennek keresztülvitelére készül, amely szerint az első 
osztálytól kezdve az irodalmi oktatásra kell előkészülni. Az elő
készülés természetes folyománya a stilisztikai, retorikai és poétikai 
oktatásnak az irodalmi tanítással való szerves kapcsolatba hozatala. 
(A tervezet, amely „a pedagógia intéseit“ követve, „a tejnek tápláló 
italától a klasszikus írók darabjáig“ állítja be anyagát, intencióiban 
a magyar nyelv és irodalom tanításában előljár.) Sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy a „szavazatnak“ nem egy megszívlelésre méltó 
tanácsa nem talált meghallgatásra. Sőtl A mai helyzet alapvető kér
désekben annyira eltávolodott alaptételeitől, hogy fájdalommal 
látjuk, hogy a régi bajok még mindig fennállanak. A protestáns iskola 
a hagyománytól reá rótt kötelességének tesz eleget, amikor újból 
és újból figyelmeztet azokra, és örökségének szellemében útmutatással 
szolgál a jövőre nézve. Az egységes középiskola a „nemzetismereti 
oktatás“ előtérbe helyezésével a magyar nemzeti szellem, nemzeti 
múlt és nagyság ápolását szolgálja, akarja minél behatóbban szol
gálni, de nem teheti azt a kívánatos erőkifejtéssel, mert tantervi 
kötöttségek abban megakadályozzák. Ez utóbbiakra nézve hallgassuk 
meg a sárospataki „szavazat“ igen értékes megállapításait: „ . . . a  
magyar nyelvtanoktatás mindig — így szól — előtle járjon a latinnak. 
Mi azonban egyaránt túlterhelést látunk abban — folytatja — ha 
éretlen előismeretekre (amiket a népiskola nyújtI) támaszkodva, 
kényszerítjük a gyermeket idegen nyelv elsajátítására és abban is, 
ha ezeket figyelmen kívül hagyva, a magyar és latin nyelvtani kate
góriákkal egyszerre támadjuk meg a fejletlen és gyakorlást, de kímé
letet is megkívánó agyvelőt“ . A „szavazat“ a latint állítja oda a túl
terhelés legfőbb okának. Azért törölni óhajtja az első osztályból, vagy 
pedig a magyar nyelvi ismeretek erősítésére ú. n. progimnáziumot 
óhajt az első osztály elé állítani. A latin óraszámot az egész vonalon 
egy-két órával le akarja szállítani. De egyéb tanácsai is — amelyek 
a mai gimnázium fájó sebeire rámutatnak — gondolkodtató, meg
szívlelésre méltó anyaggal szolgálnak. „A reális tárgyak összevonását 
is szükségesnek tartjuk“ — olvassuk a „szavazat“-ban — mivel azok
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a gimnázium és reáliskola céljainak összezavarása miatt bővültek ki 
annyira“. A mai gimnázium tárgyi összetételénél fogva — amely az 
egységesítés velejárója, következménye — nem reagál, nem reagálhat 
e jogos és helyes észrevételekre. Az óklasszikai nyelvek mellett foko
zott mértékben helyet szorít a reáliáknak, ami a tanítás eredményére 
— jól ismert okokból — nincs jó hatással. A sárospataki tanterv- 
tervezet igyekszik olyan lehetőségeket teremteni, amelyek a tárgyak 
felhalmozásán és az okvetlenül velejáró túlterhelésen kívánatosán 
változtassanak. A tervezet a reformtörekvéseknek érdekes terméke, 
amely két szempontból érdemli meg különösen figyelmünket. Az egyik, 
hogy a latinmentes alsó tagozatra bifurkált felső tagozatot — amely 
a gimnáziumnak és reálnak felelne meg — kíván felépíteni (és itt 
alighanem a francia középiskolai rendszerhez hasonló fejlődésre gon
dolt), a másik szerint kívánja, hogy a tanuló ,,a halmozott ismeretek 
emészthetetlen nyers tömege helyett főleg a szellemi dolgok iránti 
fogékonyságot és a tudományok lelkes és soha nem lankadó szere- 
te té t“ tegye magáévá. Az egyik szempontot elejtették. A mai gim
názium egészen más, ellentétes alapon épült fel. Az egységesítés a 
tagozatokra való elosztást kizárja. Az utóbbinak megbecsülésreméltó 
nyomai fellelhetők a mai gimnáziumon belül. E cél elérésére különös 
súlyt helyez maga Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, aki a gimnázium céljairól szólván, ismételten kiemelte és 
kifejtette, hogy nem az ismeretek sokasága, hanem az irántuk való 
fogékonyság felkeltése és ugyancsak a tudomány szeretete legyen és 
maradjon a gimnaziális oktatás célja. Kérdés most már, hogy a fel
halmozott, nehezen összhangba hozható tárgyak mellett ez a min
denkép kívánatos cél elérhető-e. A sárospataki tervezet 9 osztályt 
366 órával vesz számításba. Harmincnégy órával többet a gimnázium 
akkori óraszámánál. A terv szerint az óraszámtöbblet nem súlyosbít, 
mert a felvett tárgyak (közöttük az ének, testgyakorlás, rajz nagyobb 
óraszámmal) ,,nem okoznak annyi szellemi megterhelést, mint azok 
a stúdiumok, amelyek rovására felvétettek“. Az alsó osztályban 
nagyobb az óraszám, hogy a gyermek lehetőleg ne maradjon magára. 
A testgyakorlás az angol nevelés mintájára a test elsatnyulását meg
akadályozandó, kedvezményben részesül. A gondosan összeállított, 
pontosan a kitűzött célt szolgáló tanulmányok mellett végül követ
keztetéseit merészen vonja le, mint amilyen : ,,jogi karra reálszakos 
nem engedhető“. Bármilyen sajnálatos is legyen, hogy kivételes 
tehetségek a szabad pályaválasztástól elüttessenek, az objektív szem
lélő e határozat ellen kifogást nem emelhet.

A sárospataki tantervre vízi ós javaslattal szándékosan nagyobb 
terjedelemben foglalkoztunk. Azokra az észrevételekre tértünk ki 
nyomatékkai, melyek a mai gimnázium szempontjából fokozott 
figyelmet érdemelnek. Kiemeltük azokat mint olyanokat, melyek a 
magyar protestáns iskola hagyományából valók, múltjának megfelel
nek. Azokból merítvék — mikor a magyar protestáns tanár hivatás- 
tudatának értékemelését szolgálják — fontos feladatot is rónak rá.
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A magyar nyelv erőteljes művelése, a nemzeti szellem ápolása, erő
sítése, terjesztése, az óklasszikai nyelvek helyének pontos megjelölése, 
a modern tudományoknak, a reáliáknak megfelelő keretekben való 
művelése olyan fontos tényezők, amelyek a magyar protestáns tanárt 
munkájában irányították. Távol áll tőlünk, hogy azt állítsuk, hogy 
ezek a magyar közoktatásügyben, a magyar középiskolában, a gim
náziumban nem vittek vezető szerepet. De ezzel szemben állíthatjuk, 
hogy a fennálló keretek, melyek között az elvégzett munka eredménye 
kívánatosán a cél érdekében érvényesülhetett volna, nem voltak és 
ma még kevésbbé szerencsések. Igazolják azt az egyes intézeteken 
belül folyó kísérletezések, melyek a tudás differenciálódása, hajlamok, 
tehetségek érvényesülése érdekében ipari, kereskedelmi tagozatok 
felállításában nyilvánulnak meg.1 Azok a panaszok, melyek a tanterv 
enciklopédikus jellegét, az osztályok túlterhelését hibáztatják, mind 
általánosabbak lesznek. Az észrevételekből álljon itt egy csokorra 
való : sok az anyag, a régi újjal bővült. Az óraszám csökkent. Az 
anyag feldolgozására nem elegendő. Az órákat az új tárgyak foglalják 
le. A tankönyvek az anyag nagymérvű összesűrítésével készülnek. 
Egészséges, kívánatos szelekciónak nyoma sincs. A gimnázium tömeg
iskola lett.1 2 (Most lett csak igazán azzá, mert a líceum, a gazdasági, 
ipari, kereskedelmi középiskolák speciális rendeltetésüknél fogva 
nem enyhítenek terhén. A főiskolára tódulok tömege csakis a gim
náziumra veti magát!) Az egri cisztercita gimnázium észrevételei 
külön lapot érdemelnek. Érdemes náluk megállapodnunk, hogy 
eszmemenetünkből folyó következtetéseinket igazolva, megerősítve 
lássuk. ,,A tanterv művelődési anyaga a divatos jelszavak hatása 
alatt áll“ — így kezdik s a tankönyvekre vonatkozó helyes meg
jegyzések után a módszer és tanulás egyensúlyában beállott eltolódás
ról a következőket mondják : „ . . .  az iskola ma-holnap a módszerben 
éli ki magát, míg a tanulás, a komoly egyéni munka veszít mély
ségéből. A tanár módszertanilag feldolgozhatatlan tananyag súlyával 
a vállán 50—60-as létszám mellett napszámosa lett hivatásának“. 
Mindezek azután szomorú következtetésekre okul szolgálnak, mint 
amilyenek : ,,az érettségi bizonyítványok nem reálisak“, a munkáltató 
oktatást jól szolgáló szemléltetés a vidéki intézetekben éppen nem, 
vagy nehezen vihető keresztül, mert a szükséges különtermek és fel
szerelés nem állanak rendelkezésre.3

Nem tartozott szorosan tárgyunkhoz azoknak a hiányoknak 
felsorolása, amelyek a mai gimnázium tantervéből kifolyólag elő
állnak. Célunk nem volt az, hogy rámutassunk a mai gimnaziális 
oktatás nehézségeire, hanem elsősorban az, hogy azokat az alapvető 
elveket láttassuk, ismertessük, amelyek mint a protestáns iskola 
hagyományos erősségei megszívlelésre, követésre méltók lehettek

1 A budapesti izr. fiúgimnázium ipari, gépészeti, a debreceni piarista 
gimnázium kereskedelmi tagozatot állíto tt fel. (Értesítők. 1940.)

2 Budapesti kegyesrendi gimnázium. (Értesítő. 1940.)
3 Egri ciszterrendi gimnázium. (Értesítő. 1940.)
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volna, és a mai gimnázium szervezetének felépítésére föltétlenül jó 
hatással lettek volna. A protestáns iskola hagyományai nem ismerik 
a módszertúltengést. Az anyag felhalmozását pedig elkerülik a meg
felelően alkalmazott „bölcs mérséklettel“, amelyet a különböző 
irányú stúdiumoknak a tantervbe való beállításánál, beosztásánál 
gyakorolnak. A tantervi kezdeményezések, amelyekben a protestáns 
iskola hagyományos szelleme uralkodik, erről tanúskodnak. Ezek a 
jelenségek a magyar protestáns tanár hivatástudatának erősítésére, 
kívánatos fejlődésének megfelelő irányítására méltán szolgálnak.

Budapest. Dr. Philipp Kálmán.

MEGTEGYZÉSEK I
______________________________

Az Önképzőkörök ügyében.
(A sárospataki önképzőkör falunapjai.)

Minden évben tisztességgel eltem etjük, de m akacsul feltám ad szep
tember vége felé. Évkönyveink tanúskodnak idült betegségéről, de a biztos 
szert még csak részben sikerült olykor-olykor m egtalálni. Nagyon szívós, 
m int minden egyesület. Ha egyszer megvan, nehezen múlik ki végkép. 
Makacs és akaratos tetszhalott.

Voltaképpen senki sem akar pontot tenni az önképzőkör pályafutására. 
Ezt nem is lehet! De abban m indenki egyetért, hogy új életet, új m unka- 
területet kell nyitni számára : vérátöm lesztést a halódó testbe. Mert ahogy 
van, csak teng évről-évre. Csak a régi, évtizedek álta l szentesített keret 
m a ra d h a t: a tartalom nak meg kell újulnia.

A sárospataki református gimnázium „Erdélyi János“ önképzőköre erre 
gondolt, mikor nagy névadójához méltó s Pataknak  csakugyan megfelelő 
tartalm at próbált adni a kör számára. A négyévszázados intézethez sok név 
tapadt eddig, de legjellemzőbben „A szegények iskolája“ elnevezés. Jellemző, 
de nem kizárólagos név, melyre P atak  mindig büszke volt és ma is eredmé
nyesen büszke, mikor tehetséges szegénysorsúak megsegítésével példát m u ta t 
a m agyar tehetség-mentésre, miközben valóságos szellemi telepítést végez.

P atak  állandó kapcsolata a faluval ezzel csak mélyül. Növendékei tú l
nyomóan m a is falusiak. Mi sem volt sikert ígérőbb gondolat az idei önképző- 
köri m unkaterv kijelölésénél, m int ennek a szoros kapcsolatnak még szoro
sabbá tétele, de úgy, hogy falu is, diák is egyformán kivegye részét a m un
kából, de az eredményből is.

A kör ifjúsága falunapok tartásával igyekezett új terü letet hódítani az 
önképzőköri m unka számára. A terv  vjlósággá vált. Négy, sikerben és ered
ményben gazdag kiszállás m egm utatta, hogy jó nyomon járunk.

A közeli falvak lelkipásztorai készítették cjő a gyülekezetekben a szom
baton vagy vasárnaponként ta r to tt falunapot. Ők intézték el az elszállásolást 
is. Mire megérkeztünk, mindenki várt, és szeretettel várt.

Egy-egy kiszállás alkalmával lehetőleg minél többet és sokfélét igye
keztünk adni. A reggeli vasárnapi iskolát diák vezette. Nótázás, játék, mese 
volt a programm. M egtörtént, hogy nem akarták  elengedni a vezető nyolca
dikost a gyerekek, és faiuhosszat kísérgették ide-oda. Máskor meg, búcsúzóul, 
töm ött gyereksorfal volt az elismerés.

Délelőtt és délután diák végezte az istentiszteletet. Még a kántor urak is
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á tad ták  helyeiket erre az alkalomra. Legációk tapasztalatain  edzett fiúk 
voltak a szónokok, akiket nem zavart a zsúfolt templom kíváncsi hallgatósága.

Eddigi falunapjaink legfőbb pontja a délutáni műsoros előadás volt. 
Iskolatermek szorongó tömege hallgatta  a két hónapja alakult önképzőköri 
regőscsoport dalait, felolvasásokat a magyar sorskérdésekről, víg- és komoly 
szavalatokat, novellát és pataki diákanekdotát vegyesen. A változatos, 
könnyen pergő műsor mindannyiszor m egtette a hatását. H át még az utána 
következő közös nótázás! Mikor hol a falusiak, hol a diákok énekeltek verse
nyezve! Zengett a zsúfolt terem az énektől, csengett egy-egy tréfás daltól. 
S mikor az otthonról hozott vetítőgép csóvája a fehér falon cikázott, sokan 
álltak lenyűgözve az ismeretlen sürgés-forgás lá ttán . Volt olyan is ■— nem is 
egy -—, aki akkor lá to tt életében először filmet!

Közben este lett. A lelkipásztor megköszöni a szereplést, mi a szíves 
vendéglátást. Az utcán m ár várnak a szekerek. De még hátra  van a perse- 
lyezés. Mindenki tud  róla jó előre, a célját is tudja. É rti, hogy filléreivel 
szegény falusiakon segít. Mert az összegyűlt pénz a tehetségvizsga-alapra 
megy! Szegény falusi diák költségei térülnek meg abból. S hogy csakugyan 
így lesz, az eddigi négy kiszállásunk eredménye — csaknem 120 P — biztosítja.

Amit év elején tervezgettünk, lassan valósággá válik. Üjszerű m unka
tervünk felrázta az önképzőkör tagjait. Szakosztályaink — különösen a táj- 
és népkutató — kitűnő anyagot találnak egy-egy kiszállás alkalmával. 
Igyekszünk m ajd a ha llo ttakat feldolgozni és hozzáférhetővé tenni. Második 
regőscsapatunk máris megalakult. Tavasszal egyszerre két szereplő-gárdánk 
indulhat útnak, hogy az ősszel m eglátogatott helyeket ú jra végigjárja. Meg
hívások érkeznek távolabbi falvak lelkipásztoraitól is. A tanári kar a gimná
ziumi igazgatóval az élén magáévá te tte  az ügyet, s nincs nagy gond a kísérő 
tanárok kiválasztásánál sem.

Fontos kérdés ezek után, hogy nem torpan-e meg az otthoni, iskolai 
önképzőköri m unka, ha a működési terület eltolódik? Egyáltalában nem! 
Falunapot csak minden második, inkább harm adik héten tartunk . Közben 
folyik a szorosabb értelemben vett önképzőköri élet, melynek egy-egy ki
szállásról ado tt beszámoló újszerű elevenséget ad. Máskor meg a falunapon 
műsorra kerülő számok szerepelnek a közös gyűlésen, s csak csiszoltan, lehető 
legjobb formájukban ju tnak  el a faluba.

Érdekes körforgás ez : am ennyit adunk, legalább annyit kapunk is. 
Ezenfelül eiősítjük az iskola és falu k ap cso la tá t; szereplő diákjaink első 
kézből ismerik meg a falu problémáit, küzdelmes életét. Viszont a falusi 
ember is érezheti, hogy közeledésünk őszinte, és nem csak érdeklődő kíván
csiság, hanem az egymást megismerni akaró szeretet visz el közéjük. A Magyar 
Ü tban megjelent körlevelünk után  erről a helyről is ajánljuk az önképzőkörök 
vezetőinek a falunapok ta rtá sá t, sok sikert és eredményes m unkát kívánva.

Sárospatak.
Dr. Maller Sándor.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI IRODALOM'
Dr. Farkas Ig n á c : Katechétikai alapvetés. A Teológiai Tanulmányok 

sorozatában jelent meg ez a könyv. Megvallom : alig tud tam  a kezemből 
letenni, amíg végig nem olvastam. És most szeretném minden református 
tanárnak és tanítónak nagyon melegen a figyelmébe ajánlani. Mert nemcsak 
a katechéták tanulhatnak belőle, hanem m indnyájan, akik hivatásból vagy 
hivatalból református pedagógusok vagyunk. És nemcsak vallástanításunkra 
vonatkozólag szűrhetjük le belőle a tanulságokat, hanem református isko
láink célkitűzésére, feladatára, m unkájára vonatkozólag is. Érdekes, eszmél- 
tető, őszinte, határozott írás. Dicséretére válik a fiatal szerzőnek, s nagy ígé
retté tesz^ 'ő t egyházunk és a református pedagógia számára.
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A könyv egészen rövidre fogott tarta lm a különben az, hogy vallástan ítá
sunk mai állapota egészen rossz, és iránym utatás, javaslat arra, hogy milyenné 
kellene átalakítani. Szubjektív szempontból azért is nagyon te tsze tt nekem 
ez a könyv, m ert tanártestü letünk  m ár többször foglalkozott módszeres 
értekezletein ezzel a kérdéssel, éreztük is a bajokat, de nem tud tunk  a bajok 
gyökerére és az orvoslás m ódjára ilyen világosan és ilyen széles elvi alapokon 
rátalálni és rám utatn i.

A szerző három fejezetben adja fejtegetéseit. Az első fejezetben rám utat 
arra, hogy az újkor szellemi élete és ezzel együtt az újkori teológia ember- 
értelmezése letért a bibliai alapról, és az Isten dicsőítése helyett az ember 
dicsőítésévé lett. Ezt a felfogást tükrözi aztán a valláspedagógia is. A máso
dik fejezetben m egm utatja az em bert az Isten Igéjének a világosságában. 
Végül a harm adik fejezetben levonja a következtetést és megpróbál u ta t 
m utatni arra, hogyan lehetne a leszűrt elveket érvényesíteni az elemi iskolai 
és a gimnáziumi vallástanításban.

Teológiai szempontból bizonyára megkapja a könyv a megfelelő bírálatot. 
A mi pedagógiai szempontunk szerint az első két fejezetre csak röviden kell 
utalnunk. Pedig nagyon érdekes volna nyomon kísérni a szerző gondolatmene
tét, amellyel megvilágítja, hogy a középkor teocentrikus, transzcendens 
világnézete helyét m iként foglalja el Descartes u tán  az újkor antropocentri
kus, individuális, immanens világnézete, és hogy milyen szolgai módon 
alkalmazkodik a teológia is ehhez a nagy világnézeti átalakuláshoz. Az újkor 
embere és filozófiája, elbizakodva a tudom ány eredményeiben, az élet és a 
gondolkozás céljának, értelmének, m értékének m agát az em bert te tte  meg, 
és ez a racionális irányzat a teológiát is tudom ánnyá, vallástudom ánnyá 
módosította. S hiába próbálják az újkori nagy teológusok kiküszöbölni az 
ebből származó nagy ellentmondásokat, hiába helyettesítik az ész uralm át 
a kegyes tuda tta l (Schleiermacher), m ajd a valláserkölcsi m agatartással 
(Ritschl), vagy a történelmiséggel (TroePsch), minden ilyen antropocentrikus 
felfogás elkerülhetetlenül oda vezet, hogy megrendül, megszűnik a személyes 
Istenben, az élő Krisztusban, a kijelentett vallásban, az Igében, az evan
géliumban vete tt hit, s helyére a vallástudom ány : az erkölcstan, a vallástörté
net, az egyháztörténet és az ember szellemi életének egyéb megnyilatkozási 
formái lépnek.

Korunk teljes válsága bizonyítja, hogy az ember csalódott önmagában» 
a tudományban, a tudom ány hatalm ában. S csalódni fog akkor is, ha a nagy

Eolitikai és gazdasági átalakulások nyomán az egy ember, a homo hum ánus, 
elyére a több ember, az autonóm, tiszta  faj misztikus fogalmát lépteti. 

Megújulás csak akkor következhetik be, ha az Isten és a Krisztus Jézus teljes 
uralm át ezen a világon elismerjük, s ennek minden konzekvenciáját levonjuk. 
Ha az Istentől terem tett, a pozitív bűn valósága, az Istentől k ije len tett 
evangélium törvénye és kegyelmi ígérete a la tt álló ember nem emberi lehető
ségeket keres, hanem az egyetlen lehetséges úton : kegyelemből h it által igyek
szik megigazulni.

Érdekesen világít rá  szerző a teológiai felfogás és a valláspedagógia 
összefüggésére. A középkorban Irenaeus felfogása szerint az üdvösség forrása 
a pápának való föltétien engedelmesség, s ennek megfelelően a vallástanítás 
anyaga nem a Szentírás, hanem az egyház előírásai, a hittételek , szertartások, 
az úri ima, a tízparancsolat, a credo, a vallástanítás form ája pedig a káté
tanítás. A hitből való megigazulás a nagy reform átori m egtapasztalás. De a 
nagy reformátorok nem vitték  á t a sola fide elvét a valláspedagógiára, s a 
vaflástanítás alakilag és tartalm ilag kátétan ítás m aradt. S még m ielőtt a 
tanítás területére á tterjedhetett voma a nagy reformátori elv, hogy az üdvös
ség egyedüli forrása a hitben hallott Ige, tehát a tan ítás tárgya is csak az Ige 
lehet, a humanizmus elárasztotta egész Európát, és a nevelés célja a harm o
nikus, tökéletes emberek kialakítása lett, megfelelően annak a hum anista 
gondolatnak, hogy az emberben megvan a tökéletesség csirája, csak ki kell 
azt fejleszteni.
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A nagy reform átorok korát a protestáns teológiában az ortodoxia váltja 
fel, melyet a hittételekhez való betűszerinti ragaszkodás jellemez, s ahol a 
dogmáknak „egész katolikus jellegű tekintélye \ a n “ . Ennek az irányzatnak 
tökéletesen megfelelt a káték  szószerinti tan ítta tása . Ezzel akarták  a tiszta 
ta n t átadni és a tanulót az egyház számára m egtartani. Nagyon rövid ideig 
tartó  egészséges áram latot hozott a pietizmus Francke-val és Spenerrel a 
XVII. század közepén. A pietizmus nyomán nálunk Bél Mátyás pozsonyi 
iskolájában a vallástanítás alapjává és középpontjává a B ibliát te tte . A pietiz- 
m ust eltem ette az új európai eszm eáram lat: a felvilágosodás. A felvilágoso
dás és a racionalizmus H erbart—Ziller-féle pedagógiája két évszázadon keresz
tül, sőt még napjainkban is, ránehezedett az európai pedagógiai gondolkodásra 
és formális fokozataival, egyoldalú intellektualizmusával hatalm ába kerítette 
a valláspedagógiát is. Ez az irányzat azt hiszi, hogy a vallás m egtanítható, 
hogy a vallásos képzetek vallásos életfolyam atokat indíthatnak el. Ennek az 
irányzatnak a hatása a la tt olyan tantervek keletkeztek (például hazánkban 
az 1861-es erdőbényei és az 1884-es konventi gimnáziumi tanterv), amelyek 
tudom ánnyá, mégpedig minden m etafizikai előfeltételtől mentes, immanens 
tudom ánnyá te tték  a keresztyén vallást. Jellemzik ezeket, a tanterveket a 
vallástörténeti és összehasonlító vallástani tárgyak, amelyek a keresztyén 
vallást úgy tárgyalják, m int az egyetemes vallástörténeti fejlődés egy fokát, 
s akijelentést olyan történeti term éknek tü n te tik  fel, amely idővel túl is halad
ható. Nem csuda, hogy az ilyen tan ítás nyomán protestáns középosztályunk 
elveszítette konfesszionális jellegét!

Ennek a végzetesen hibás teológiai felfogásnak a helytelenségét az európai 
kultúra válsága előtt egy évszázadai m eglátta a nagy dán : Kierkegaard. 
Kierkegaard az antropológia magyarázó elvéül újból Istent álh'tja oda, s 
hangsúlyozza, hogy az ember a maga valóságában emberi észből és spekula
tív úton nem érthető meg, hanem csak egyedül Isten Igéjéből h it által. Ezzel 
elindítja az ú. n. existenciális filozófiai irányt, a teológiában pedig megindítja 
azt a harcot, amely napjaink dialektikai teológiájához vezetett. Ez az irány
zat igyekszik visszatérni a Biblia, az őskeresztyénség és a nagy reformátorok 
teocentrikus felfogásához. H irdeti, hogy az Isten által te rem tett ember nem 
ura, hanem sáfárja a világnak, hogy a bűn nem negatívum, nem tökéletlenség, 
vagy valaminek a hiánya, hanem pozitív rossz : engedetlenség az Isten iránt. 
Hogy a cselekedet nem üdvözít, m ert nem a gyümölcs teszi a fát jóvá, a ház 
az építőt mesterré, hanem megfordítva : a h it által jóváte tt ember cselekedetei 
jók.

Ennek az új felfogásnak a hatása a la tt keletkezett az 1923-as konventi 
középiskolai vallástanítási tan terv , amely szerint a m agyar református 
gimnáziumok ma is tanítanak. Sajnos azonban, csak a magyarázó megjegy
zésekben emlékezik meg a m egváltozott idők igényeiről, s tükörképe lesz 
annak a teológiai bizonytalanságnak és önállótlanságnak, amely a világháború 
utáni évek magyar református teológiai gondolkodását annyira jellemzi. 
Tipikus átm eneti mű : tú lhaladottnak minősíti a régit a nélkül, hogy maga 
ú jat jelentene. Sem célkitűzésében, sem anyagában nem bibliai. A vallásos 
nevelés lehetősége, célja, eszközlője, anyaga, alanya m int tisztán  teológiai 
probléma, fel sem merül benne.

A könyv harm adik, reánk nézve legfontosabb fejezetében elemi és közép
iskolai vallástanításunk megreformálására vonatkozó nézeteit fejti ki a szerző. 
B arth és Thurneysen nyomán indul el, és az ő nézeteiket igyekszik tovább
fejleszteni. És igazat kell neki adnunk! Véleménye szerint a vallástanítás 
mai anyaga és a Biblia között fennálló viszonyt meg kell fordítani. Nem 
kom m entár a Biblia az egyháztörténeti, vallástörténeti, erkölcstani, szertartás- 
tani, apologetikai anyag m ellett, hanem a vallástanítás lényeges, mással nem 
pótolható főanyaga, az isteni kijelentés írásbeli foglalata. És pedig a teljes 
Biblia, m ert a megcsonkított Biblia m egham isított Biblia. A Biblia teljes
ségére, organikus egységére akar rám utatn i azzal is, hogy az egyes osztályok 
tananyagában párhuzamosan használja az Ó- és Újszövetséget.



Hazai és külföldi irodalom. 89

Ad részletes tan tervet is a nyolcosztályos elemi és a nyolcosztályos 
gimnázium számára. Bennünket inkább a gimnáziumi tananyag érdekel. 
Ebben is a biblicitás a főszempont, m ert szerző szerint a vallástanítás lényege 
szerint nem lehet más, mint a bibliai kijelentésről szóló tan ítás, az íro tt Ige 
megismertetésére irányuló törekvés. De a bibliai anyag célja sem az üres 
moralizálás, hanem az isteni üdvakarat bem utatása, s a tan ítás anyaga 
mindaz, ami ezzel a középponti gondolattal összefügg : az egyház, a misszió 
és az eschatológia megismertetése.

Az I. o. anyaga összefüggő üdvtörténet Ádáintól Krisztusig. Benne van a 
teremtés, a bűnbeesés, a választo tt nép története, az eljövendő Messiásról 
szóló próféciák, Jézus élete, halála, mennybemenetele, a Szentlélek kitöltetése, 
az utolsó ítélet és az új Jeruzsálem. A II. o. Isten királyságáról, a megvalósu
lás feltételeiről és akadályairól, az Isten királyságának tagjairól tan ít, az Ó- és 
Üjszövetség alapján, de számszerűleg is nagy többséget biztosítva Jézus 
idevonatkozó példázatainak. A III. o. bem utatja  az idvezítő isteni akarat 
legfőbb eszközét, az Egyházat bibliai alapjaiban, annak lé tre jö tté t, tö rténe
té t, életét, megromlását, m ajd bibliai alapokra való visszahelyezését a refor
máció által külföldön és hazánkban. A IV. o. a konfirmációra készít elő, s 
tartalm azza a református keresztyén vallás elveinek rövid foglalatát. Dr. Mó- 
dis László kéziratos Konfirmációi K átéját veszi alapul, s az első fejezetben 
a református keresztyén vallásról, a másodikban az anyaszentegyházról, a 
harm adikban a Bibliáról, a negyedikben a mi hitünkről és annak legrövidebb 
foglalatáról, az Apostoli Hitformáról és Jézus Krisztusról, az ötödikben a mi 
é le tünkrő l: Isten parancsolatairól, a hegyi beszédről, a sákram enium okról, 
a konfirmációról, istentiszteletünk rendjéről, ünnepeinkről, az egyházfegyelem
ről és az egyház szervezetéről, gyülekezetünk m últjáról tan ít.

Az V. o.-nak teljesen új anyaga van : a Zsoltárok könyve. Mert ebben 
„benne van az egész ószövetségi világ : tö rténet, h it, művészet, kultusz, 
eschatológia, de benne van az ember is teljes egészében : minden öröme, 
bánata, küzdelme, vívódása, reménysége, összetörettetése és felemeltetése“ . 
Ugyancsak hiányt pótol a VI. o. anyaga : az apostoli levelekből összeválogatott 
szemelvények. Bizony igaza van a szerzőnek : nélkülözzük nagy m értékben 
gimnáziumaink anyagában az apostoli levelek gyönyörű tanításai^. A VII. o. 
anyaga szintén egészen új : az apokaliptika Zakariás, Ezékiel, Dániel és a Jele
nések Könyve alapján. A világ inegítéltetéséről, elmúlásáról és Isten országának 
megvalósulásáról szóló bibliai jövendölés, a Bibliának kánonikus könyvei, s 
azokban Istennek hatalm as tanításai, üzenetei foglaltatnak. Bele kell tehát 
illesztenünk vallástanításunkba is. Az apokaliptika elhanyagolása ta n ítá 
sunkban, sőt igehirdetésünkben is, bizonyára jelentős m értékben hozzá
járu lt a szekták elterjedéséhez, hiszen ezeknek melegágyai éppen a Biblia 
apokaliptikus részei. Ezeknek a részeknek helyes megismertetése bizonyára 
a leghathatósabb védekezés lehetne a szekták ellen. Végül a VIII. o. anyaga 
az anyaszentegyház magyar földön. Ez sem egyháztörténet, hanem az anya
szentegyház keletkezésének, fogalmának és működésének az ismertetése. 
B em utatja a látható egyházat m int hitközösséget, szeretetközösséget és szen
vedésközösséget, az anyaszentegyház helytelen értelmezését, a kultuszt, az 
egyházszervezetet és az egyházfegyelmet.

Szerző megjegyzi, hogy ez a tervezet csak durva vázlat, am elyet még 
részletesen és pontosan ki kellene dolgozni. S hozzáteszi, hogy a tantervhez 
föltétlenül szükséges részletes utasítás, tanítási vezérkönyv, sőt egy minden 
könyvre kiterjedő bibliai kom m entár is.

Azért próbáltam  kissé részletesebben ism ertetni a könyvet, m ert szeret
ném, ha azok is tudom ást szereznének róla, akik nem ju to ttak  hozzá el
olvasásához. T. i. nekem is az az érzésem, hogy ez volna a vallástanítás meg
reformálásának helyes útja. Ezért b iztatn i is szeretném a szerzőt, hogy hasonló 
gondolkozású társaival összefogva, minél előbb készítsék el a részletes tan te rvet, 
de készítsék el a hozzávaló tankönyveket is, m ert bizony sürgős szükség van 
a  cselekvésre. A bibliai kom m entár elkészítése is valóban égető problémája
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vallástanításunknak, de igehirdetésünknek és belmissziói m unkánknak is. 
Lehetetlenségnek tartom , hogy ha ilyen kommentár elkészítésére vagy világ
szerte elismert kommentárok lefordítására komoly és értékes teológusaink 
összeállanának, hogy akkor a Konventnek, vagy a tiszántúli egyházkerület 
sajtóalapjának ne legyenek meg a szükséges anyagi eszközei a cél meg
valósításához. Kellő előkészítés u tán  még kegyes alapítványokra is lehetne 
számítani. Hiszen az ilyen bibliai kom m entár a magyar protestáns lelkipász
torok körében széles vevőkörre találna, s az iratterjesztés megfelelő meg
szervezésével az anyagi segítség csak átm eneti lenne addig, amíg a vállalkozás 
közkedveltté válik, s amíg az eladási árak befolynak.

Meg kell még dicsérni a könyv érthetőségét, világosságát is. Szerkezete 
és stílusa tiszta, szép és érthető. Azt gondolná az ember, hogy erről igazán 
felesleges külön megemlékezni, hiszen ez elemi követelmény minden olvasásra 
szánt írásműnél. Szomorú tünet azonban, hogy erről újabban külön is szó
lam kell. Mert mindjobban kezd elharapózni az a furcsa szokás, hogy egyes 
„tudósok“ a maguk m ondanivalóját olyan tolvajnyelven igyekeznek megírni, 
am it csak a „céhbeliek“ érthetnek meg. Pedig bizonyosnak látszik, hogy az 
igazán komoly mondanivaló legtöbbször általános érdekű és közérthető 
nyelven is megfogalmazható. Valóban .ló szolgálatot nem igen tehetnek 
azok a könyvek sem a köznek, sem magának a tudom ánynak, amelyek erő
szakolt nagyképűséggel vagy elködösítéssel igyekeznek olvasótáborukat 
mesterségesen minél szűkebb körre szorítani. Farkas könyve ebben a vonatko
zásban is a jó könyvek közé tartozik.

Szeghalom, Nagy Miklós.
Böhm Károly : Az ember és világa. I. rész. Dialektika vagy alapphilosophia. 

Budapest, 1941. Országos Evangélikus Tanáregyesület.
Nincs talán  hazánkban egyetlen egyesület sem, mely Erdély egy részének 

az anyaországhoz tö rtén t visszacsatolását oly nemes és önzetlen te tte l örökítette 
volna meg, m int az Országos Evangélikus Tanáregyesület. Böhm Károlynak, 
a kolozsvári egyetem nagy bölcselet-professzorának életművéből az első kötetet 
az A la p p h i lo s o p h iá t  adta ki az Egyesület azzal a nemes szándékkal, hogy „a  
mai fiatal tudós nemzedék is kellően megismerje a m űvet, s annak hatása 
ra jta  is megnyilvánuljon“ . Időszerűvé te tte  e mű második kiadását Böhm 
Károly halálának harminc éves évfordulóján kívül még az a körülmény is, 
hogy az először 1883-ban megjelent kö tet m ár évek óta nincs könyvárusi for
galomban. A könyv igazi aktualitása mégis belső okok következménye.

A m ellett a tömérdek haszon- és szempont-gazdagodás m ellett, melyet 
a néhány év ó ta fellendült, nem annyira önálló tudom ányt, m int inkább k u ta 
tási módszert és irányt jelentő ú. n. m agyarság-tudom ány nemzeti önismere
tünk  szempontjából adott, egy negatívummal is szolgált, azzal t. i., hogy nem 
vagyunk filozófus-nemzet. Hogy e nézet a köztudatban elterjedhetett, annak 
kétségkívül oka az is, hogy Böhm Károly tan ítása  — bár egy egész professzor
nemzedék vált propagátorává — eredetiben mégis oly nehezen volt hozzá
férhető. Igaz ugyan, hogy Böhm rendszere, különösen azok az alapok, melyeket 
D ia le k t ik á já b a n  rakott le, kiindulás és módszer tekintetében K ant tan ítványá
nak m uta tják  Böhmöt, eredményei mégis m ár tú lm utatnak  a Kantéin. Azáltal 
ugyanis, hogy a lényeg, változás, cél stb. fogalmakat is lelkünk kategoriális 
formáinak ismerte fel, e lju to tt annak a tételnek az igazolásához, hogy az ember 
világa először öntudatlan projekciójának későbbi tudatosulása. Böhm teh á t 
már ezzel a tételével is, de főleg nagy műve harm adik kötetével, az A x io lo g iá v á l  
egy új bölcseleti rendszer alapjait rak ta  le.

De nem tarth a tó  véletlennek vagy egyéni rokonszenvnek az sem, hogy Böhm 
éppen a kanti kriticizmus rendszeréből indult ki, és hogy a königsbergi bölcselő 
módszerével építette fel rendszerét. A m agyar lélek, ha egyes korokban 
bizonyos művelődési áram latok hatására  meg is ism erkedett, és részben meg 
is tanu lta  a misztika világszemléletét, ez éppen csak m egtanult bölcselet m aradt 
számára, de lényegétől, alkatától valójában mindig idegen m aradt. A kanti 
és böhmi racionalizmus, ha bizonyos egyoldalúságaira az újabb kritika m ár
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rá is m uta to tt, mindig közelebb állt a m agyar lélekhez, m int az érzelmek és a 
tuda ta la tti homályos világát kiindulási alapul választó filozófiai irányok.

Tagadhatatlan, hogy minden igazi filozófus elölről, az alapoktól kezdi 
rendszere felépítését. Ezért hát filozófiai nevelés olyan értelemben, m int pl. 
az irodalmi műveltség sokkal kisebb jelentőségű az új rendszer alakításának 
igényével fellépő bölcselők számára. Ennek ellenére merész dolog, sőt hiábavaló 
kísérlet lenne a filozófiai problémák fejlődésének tényét tagadni. H a a m agyar 
filozófia fejlődésének jövőjére gondolunk, Böhm Károly rendszerének, a 
Pauler Ákosé mellett, az egyetlen ö n á lló  e lg o n d o lá s o k k a l  és m a g y a r  s z e lle m ű -  
ségge l rendelkező bölcseletnek kiindulási alapul kell ebben a fejlődésben szol
gálnia. Hogy ennek a lehetőségéhez nemes te ttével — bizonyára anyagi áldo
zatoktól sem visszariadva — az Országos Evangélikus Tanáregyesület hozzá
járu lt : a magyar tudom ányos világ egvbehangzó köszönetét érdemelte ki.

D r . O . N .  G.
Trócsányi D ezső: Bölcselettörténelem. Pápa, 1939. (Teológiai Kézi

könyvek, 7. szám.)
A filozófia tö rténetét megírni többet jelent, m int az egyes bölcseleti 

rendszerek ism ertetését egymás mellé helyezni : minden bölcselettörténelem 
többé-kevésbbé új rendszerrel, vagy legalább új szempontokkal gazdagítja 
az emberi gondolkodás történetét. Különösen nyereség a m agyar tudom ányos 
irodalom számára egy-egy új filozófiatörténet, nemcsak azért, m ert ilyen 
összefoglalásokban meglehetősen szegények vagyunk, hanem azért is, m ert 
minden filozófiatörténeti munka, különösen, ha az a m agyar gondolkozás 
fejlődéséről is szól -— m int Trócsányi Dezső könyve — , hozzásegít bennünket 
annak a megismeréséhez, hogy milyen szerepet já tszo tt a m agyar szellem 
öntudatosulása az egyetemes emberi fejlődésben.

Trócsányi nem másod- és harmadkézből v e tt anyaggal, szempontokkal 
és értékelésekkel dolgozik, eredeti felfogást m uta t anyagának felfogása, elren
dezése és főleg az, hogy egyetemes szellemtörténeti háttérbe ágyazza az egyes 
filozófiai rendszereket. B em utatja, hogy kor és gondolat a kölcsönös hatás 
viszonyában áll egymással, a nagy filozófusok rendszere — bár mindegyik 
túlnő korán — nem légüres térben alakult ki, hanem az emberi szellemi 
fejlődés egy-egy újabb állomását jelenti.

A művelődéstörténeti há ttér megrajzolása m ellett másik nagy értéke 
Trócsányi bölcselettörténelmének az a keresztyéni alázat, mellyel anyagához 
közeledik. Megérti, hogy a filozófus szellemi autonóm iára törekszik, de igen 
helyesen rám utat arra is, hogy minden igazi filozófus, mégha Isten nélkül 
akarja is felépíteni rendszerét, valamilven formában visszatér Hozzá.

Dr. O. N. G.
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. Összegyűjtötte Móricz Zsigmond. 

Budapest, 1940. Kelet Népe kiadása.
A magyar irodalom egészéből antológiát összeállítani, még hozzá alig 

több, m int 300 16-rét alakú lapon, úgy hogy abban még népdalok és köz
mondások is helyet kapjanak : nem könnyű feladat. Hogy az ezzel járó nehéz
ségeket még Móricz Zsigmondnak sem sikerült teljes m értékben legyőznie, 
ezért nem vethetünk követ rá.

A gyűjtemény a H alotti Beszédtől egészen Illyés Gyula újabb verseiig 
ízelítőt akar adni irodalmi term ésünk legjavából. Mivel a kiadó elsősorban a 
magyar népnek és a magyar ifjúságnak szánta gyűjtem ényét, azt várnánk, 
hogy a legjellemzőbb, legértékesebb m űveket válogatja össze. Móriczot azon
ban ennél egyénibb és sajátosabb szempont vezette : Olyan m űveket keresett, 
amelyekben ,,a m agyar és krisztusi szociális nemzeti tűz izzik". Tagadhatatlan, 
hogy jogosult és nem is a m agyar irodalom lényegén kívül eső szempont ez. 
Ennek egyedüli és nem is éppen következetes érvényesítése mégis egyoldalú 
és hibás ítéletekhez vezetheti éppen azokat — a népet és az ifjúságot —, akik
nek Móricz e könyvet szánta. Mert nyilvánvaló, hogy téves nézetek alakulnak 
ki abban a magyar irodalm at épp ez antológiából megismerni akaró ifjúban, 
aki pl. Arany Jánostól csak két m űvet — egy részletet A z  e lv e s z e tt  a lk o tm á n y 



92 Hazai és külföldi irodalom.

ból és A  sze g é n y  jo b b á g y  c. verset — talál a könyvben, ugyanakkor viszont 
Juhász Gyulától — távol legyen, hogy ezzel érdemeit kisebbíteni akarnánk — 
ö t verset is olvashat. Nem értjük , hogy éppen a Móricz szempontjából igen 
kevéssé jellemző középkori krónika- és legenda-részletek helyett m iért nem 
v e tt fel legalább egy Arany-balladát és legalább egy Áprily-verset is gyűjte
ményébe. Magyar nép számára készült antológiát, olyat, amelybe hely ju t  pl. 
a B a la s s a  M e n y h á r t  á r u lta tá s á r ó l  szóló drámából ve tt részletnek is, még elkép
zelni is nehéz egy T e n g e r ih á n tá s , egy V ö rö s  R é b é k  vagy egy Á g n e s  a s s z o n y  
nélkül.

,,A magyar irodalom élő k ö n y v é in e k  nevezi gyűjtem ényét Móricz. 
Nos, mi éppen abban lá tjuk  az antológia jellemző vonását és egyben értékét 
is, hogy nem az „élő“ , közkeletű, közismert, hanem a nehezebben hozzáférhető 
m agyar irodalmi alkotásokat ju tta tja  el olcsó pénzen az olvasóközönséghez. 
Éppen ezért azonban le kell mondania arról, hogy a m agyar irodalom első 
olvasókönyvévé váljék. Akik azonban más gyűjteményekből vagy iskolai tanul
mányaikból m ár ismerik irodalmunk legkiválóbb alkotásait, azok számára igen 
hasznos és élvezetes olvasm ányokat tarta lm az a M a g v e tő .

D r .  O . N .  G .
Bajza József : A horvát kérdés. Budapest. Kir. Magy. Egyet. Nyomda. 

Ára 25'— P.
Bajza József, a pár éve elhúnyt kiváló egyetemi professzor horvát és 

délszláv tárgyú hírlapi cikkeinek és tanulm ányainak egy részét tartalm azza 
ez a kötet, összeállításánál egyrészt az a szempont vezette a kiadót, hogy a 
horvát-délszláv-magyar politikai fejlődésnek 1913 és 1937 között lehetőség 
szerint hű tükre legyen, úgy, ahogy azt egy kortárs lá tta . Az olvasó sokszor 
döbben m ajd rá, hogy Bajza kritikája az eseményekről mennyire találó volt. 
Másrészt arra törekedett, hogy a kötet hű képet adjon Bajza politikai és publi
cisztikai tevékenységéről, kritikusi és tudós m unkájáról.

Az első világháború előtt a magyar politika és a m agyar társadalom  
tájékozatlan volt a horvát kérdés és a délszláv egységre irányuló törekvések 
mibenléte felől. A m agyar társadalom nak ezt a vészthozó közömbösségét 
világosan felismerte az 1910-es évek tá ján  egy fiatal magyar tudós : Bajza 
József, aki attól kezdve, hogy á tlá tta  a magyarságot és ra jta  keresztül az 
egész dunai m onarchiát fenyegető délszláv veszedelem nagyságát, élete m un
kájá t annak szentelte, hogy a horvát és magyar nemzet között ismét m egértést 
és őszinte együttm űködést hozzon létre, m int volt sok évszázadon át. Meg 
akarta  ismertetni a magyarsággal a horvát népet, annak m últjá t és jelenét, 
politikai törekvéseit és reményeit, s ettől remélte, hogy a két nagym ultú, 
rokonsorsú nép ismét egymásra talál Közép-Európa sorsdöntő óráiban. Az azóta 
lényegesen változott viszonyok közepeit is fáradhatatlanul harcolt és küzdött 
Bajza József a toll erejével, a maga elé szabott m unka önzetlen vállalásával 
és lelkiismeretes teljesítésével. Életében csak kevesen vettek  tudom ást fárad
hata tlan  munkájáról, amelyet hazája és második hazája : Horvátország javára 
végzett. Egy új nemzetfogalom megteremtésén dolgozott, amely alkalmas 
arra, hogy "egységbe foglalja a magyar szent korona népeit és nemzeteit. 
Nem érhette meg politikai eszményeinek megvalósulását, de a sikertelenség 
nem zavarta őt, m ert mélyen h itt a magyarság vonzóerejében, s a horvát nép 
nyugati, latin és katolikus elhivatottságában.

A kötetet sajtó alá rendezte és a bevezető tanulm ányt írta  Tóth László 
egyetemi tanár. K .

Kulin György: A távcső világa. Budapest. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 2 kötet ára 20'— P.

A magyarnyelvű népszerű csillagászati irodalom egy olyan művel gazda
godott, amelyet a számos eredeti és idegenből fordíto tt csillagászati könyvek 
m ellett is régóta nélkülöz a tudom ány irán t érdeklődők tábora.

A csillagos égbolt puszta szemlélete is sok hasznos ismeret forrása. A földi 
világunktól oly annyira eltérő külső világot, a Mindenség roppant arányait, 
m éreteit csak úgy tud juk  értelmileg megközelíteni, ha m egtanulunk a Min-
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denség viszonylataiban gondolkozni. Csak a Mindenség helyes szemlélete tesz 
képessé bennünket arra, hogy földi világunkban is kellő távlatból tud juk  
szemlélni a dolgokat. A távcsövön á t egy egészen új világ táru l elénk. A táv 
csövek szerepének, szerkezetének részletes ismertetése a könyvnek egyik fő 
fejezete. Teljes részletességgel ú tm u ta tást kapunk, hogyan lehet házilag, 
jelentéktelen anyagi áldozat árán komoly teljesítőképességű távcsövet készí
teni. Az ú tm utatás szerint bárki, aki kis kézügyességgel és türelemmel neki
kezd, elkészítheti a maga távcsövét, amelyen á t többszázszoros nagyítással 
ragyogó képet kap a Holdról, Napról, bolygókról, s szemlélheti vele a Tejút 
milliárdnyi csillagát, ködfoltjait és csillaghalmazait. A Nap és a Hold, vala
m int a bolygórendszer, meteorok, üstökösök, állatövi fény, sarki fény, fogyat
kozások, változócsillagok, nóvák, szupernóvák, kettőscsillagok, csillaghal
mazok, galaktikai ködök és extragalaktikák leírásán kívül m egkapjuk mind
azokat a m unkaterületeket, amelyeken a műkedvelő csillagászok is tudo
mányos értékű megfigyeléseket végezhetnek. A megfigyelési módok ismer
tetése abban a keretben mozog, amely nem kíván magasabb elméleti alap
ismereteket, vagy olyan eszközt, amely ne volna előállítható.

Manapság annyira elterjedt asztrológia (csillagjóslás) részletes ismer
tetése és bírálata mintegy függelékképpen csatlakozik a gazdagtartalm ú 
könyvhöz.

A kétkötetes mű 23 csillagászati táb lázato t, 153 szövegképet és 65 táb lát, 
csillag- és holdtérképet is tartalm az. K .

Kenyeres Imre : Rejtelmes irodalom. Királyi Mag var Egvetemi Nyom da. 
Ára 3-80 P.

Az első kézbevevésre is meglepő könyv. Címe, m int valam i izgalmas 
kalandregény : hívja föl a figyelmet az irodalom titkaira . A könyv ábrákkal, 
képekkel, táblázatokkal még fokozni látszik az ígért rejtelm eket, hogy figyel
mes olvasása után egyre-másra pattan janak  föl a titkokat rejtő ajtók : az 
irodalom alapvető kérdéseinek újszemléletű m agyarázatához ju tunk  ra jtu k  
keresztül. Megszoktuk, hogy az irodalomról, különösen esztétikai, stilisztikai, 
poétikai, általában elméleti problémáiról nehézkes, tudós felvilágosításokat 
kapjunk. Ez a könyv most egyszerre valami eddig ismeretlen lendülettel új 
módszert épít. Vezetésével végigutazzuk az irodalom technikai műfaji és lelki 
állomásait, az irodalmi élet nagy törvényszerűségei is fölfénylenek előttünk 
s együtt valljuk a könyv célkitűzéseivel: jobb olvasók leszünk segítségével.

Az egymásután következő fejezetek m agyarázatai könnyedek, világosak, 
de filozófiai mélységűek ; nem tévedünk, ha a könyv tudom ányos jelentőségét 
az irodalomfilozófia élesen látható  körvonalazásában jelöljük meg. Szellemes 
formájával így ju t el a legkomolyabb gondolatközlésig, s bizonyára hatása 
is így mélyül el kellemes olvasm ányt jelentő olvasásától az ú tm u ta tása  szerint 
tájékozódó olvasói igényig.

Nem lepne meg bennünket, ha ezt a könyvet minden m űvelt olvasó el
olvasná, s ha az igényes tanár segítségével, ú tm utatásai szerint tan ítaná  a re j
telmes irodalmat. Célkitűzése, feladatának komoly felfogása, m egírásának 
hivatásszerű módja egyaránt méltóvá teszik rá, s egyaránt messze kiemelik 
a népszerű tudományos m unkák közül. K .

Sztrókny Kálmán : Méy száz kísérlet. Budapest. Kir Magy. Egyetemi 
Nyomda. Ára 5’80 P.

A könyvnapra megjelent „Száz kísérlet“ című könyvet oly szívesen 
fogadta az ifjúság, hogy a szerző íme elkészítette fo ly tatását is. Ez a „Még 
száz kísérlet“ megint úgy értendő, m int az első száz : nem pontosan meg
számozott száz kísérlet van benne, hanem ahányat csak akarunk : ezer is, 
még több is, attól függ, milyen leleményesek vagyunk. Ez a kö tet m ár a 
haladóknak szól, magas iskolája a kísérletezésnek, s felteszi a „Száz kísérlet“ 
beható ismeretét. Akinek az a vágya, hogy elektrotechnikus legyen, annak 
számára megbecsülhetetlen segítség lesz, ha lelkiismeretesen átdolgozza ezt 
a könyvet. A tudom ány és a technika egészen más nyelven beszél, m int a 
közönséges ember, s előbb nagyon jól meg kell tanulni ezt a nyelvet, annyira*
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hogy magunk is tudjunk gondolkodni benne. Minden tudásnál nagy különbség 
van abban, hogy saját tapasztalatainkból szűrtük-e le, vagy csak m egtanultuk, 
am it mások m egállapítottak. Mondani sem kell, hogy mennyivel többet ér 
az a tudás, amelyet saját tapasztalatainkból szerzünk. Különösen így van 
ez az elektromosság tanával. Ez a könyv megismertet a Volt, Ampér és Ohm 
fogalmával és mérésével, az indukciós kísérletekkel, a váltakozó árammal, a 
tükrös és tangens galvanométerrel, a szikrainduktorral, a villamos órával 
és ingával és végül az igazi motorral.

Ez a könyv bizonyára még népszerűbb lesz m int az első, s nagyban hozzá
járu l az ifjúság elektrotechnika iránti érdeklődésének felkeltéséhez és 
ismereteinek gyarapításához. K.

Sebestyén Endre : Hatezer angol és amerikai szólásforma.
Nincs még egy nyelv a földkerekségén, amely annyira gazdag volna szó

kincsben, kifejezésekben és azok ezernyi árnyalatában, m int az angol. Ennek 
oka Anglia mozgalmas történelm ében található , a szám talan hatalm as arányú 
asszimilációban (ősbrit, latin, dán, francia, renaissancebeli spanyol, olasz), 
mely mind óriási m értékben gazdagította és gyarap íto tta  az idegen hatásokat 
magába olvasztó eredeti angol-szász nyelvet. Az újkor kezdetén történő fel
fedezések, Angliának világhatalom ra való emelkedése, gyarm atosításai, mind 
újabb és újabb szó- és kifejezésbőséggel duzzasztották az angol nyelvet. 
A világháború utáni éra és ennek korszakalkotó, új vívm ányai is hozzájárultak 
a nyelv hihetetlen m értékű újításához.

De a sok újdonság és vívmány szótárgyarapító hatása m ellett egy egészen 
új hatás is kezd m utatkozni m ár a m últ század végén. Addig az irodalom 
nyelve a művelteké volt. A köznép vulgáris nyelve nem tu d o tt polgárjogot 
nyerni az irodalomban, bárm ennyire is szerepeltek irodalmi művekben az 
alacsonyabb osztály tagjai. A párbeszédekben a szereplők, kevés kivétellel, 
a legkifogástalanabb angolsággal beszélnek. A legújabb irodalom sokkal 
reálisabb. Nemcsak hű korképeket ad, hanem nyelvezete is, ahol szükséges, 
teljesen kollokviális. Az angol nyelv minden gazdag változata, legfinomabb, 
legműveltebb árnyalatától a legvulgárisabb, legnépiesebbig, manapság szoros 
és nélkülözhetetlen tartozéka nemcsak a beszédnek, hanem az íro tt nyelvnek is. 
Ma a legiskolázottabb, legkonzervatívabb osztály is szabadon használja az 
alacsonyabb rétegekből sarjadt kollokviális, képletes kifejezéseket, szavakat 
és idiómákat, amelyeket még ezelőtt huszonöt évvel m egvetett és közönséges
nek ta rto tt.

Az angolul tanuló idegen, bárm ennyire kitűnő nyelvérzékkel rendelkezik 
is, és bármennyire jól és folyékonyan sa já títo tta  is el az angol nyelvet, alkalom- 
ad tán  megdöbbenve tapasztalja , hogy beszéde nem oly könnyed, szabad, 
m int egy angolé, és hogy igen sokszor még könnyű szöveget sem képes meg
érteni, jóllehet minden egyes szavát ismeri. Ennek oka főképpen az, hogy 
minden nyelvkönyv, kevés kivételtől eltekintve, a kollokviális irodalom előtti 
korszak merev nyelvét ism erteti, mely nyelv m ár meglehetősen távol esik a 
mai angoltól, amely kaleidoszkópszerűen változik szinte napról napra a leg
különbözőbb hatások következtében. Ezek a hatások az óriási angol világ
birodalom minden egyes részéből, valam int az Amerikai Egyesült Államok 
nagy, nemzetiség-olvasztó kohójából áram lanak szüntelenül a szigetország 
felé.

De nemcsak kollokviális kifejezésekkel találkozunk mind az íro tt, mind 
a beszélt angolban, hanem a legvulgárisabb nyelvi termékkel, a ,,slang“ -gel is, 
mely tulajdonképpen nyelvi karikatúra, és éppen szokatlanul élénk és néha 
groteszk kifejező erejének köszönheti ha tásá t és népszerűségét. E  szólásformák 
ismerete nélkül szinte lehetetlen megérteni nemcsak a modern irodalmi te r
mékeket, hanem a képletes kifejezések h á tte ré t képező gondolatvilágot is. 
Ma elengedhetetlen szükséglet egy nyelv — különösképpen az angol nyelv — 
tanulásánál, melynek irodalma a legelső helyen áll, egy olyan gyűjtemény, 
mely a leghasználtabb szólásformákat és kifejezéseket tartalm azza. Mint ilyen, 
kitűnő szolgálatot tesz Sebestyén Endre debreceni angol lektor : „H atezer angoj



Hazai és külföldi irodalom. 95

és amerikai szólásforma“ c. gyűjteménye, amely a leggondosabban és legszak
szerűbben összeválogatott, könnyen áttekinthető  rendszerbe foglalt, kollok- 
viális kifejezéseket tartalm az teljes m ondatok alakjában. Nélkülözhetetlen 
segédeszköz a szótár m ellett ez a szólásformák gyűjtem énye diáknak és felnőtt
nek egyaránt. Nem jelent többletm unkát, ellenkezőleg, a szólásformák for
dulatos, eleven, néha torz kifejező ereje élvezetes tanulm ánnyá teszi, éppen 
abban a formában, amelyben egy nyelvet tanulni kell : egész mondatokban, 
így nemcsak elszigetelt szavak raktározódnak el az emlékezet tárházában, 
hanem az asszociáció összetartó erejénél fogva egész kifejezések és mondatok 
használatra kész alakban. Ez a tanulás egyedüli célravezető módja.

A könyv, beosztásánál fogva, á ttek in thető , könnyen forgatható. Anyagá
nak összeállításában az alábbi csoportosítás szerint já r t el a szerző :

1. Angol közmondások, amelyeknek nagy része m agyar feldolgozásban 
még nem részesült. 2. Tiszta idiom atikus kifejezések. 3. Jelentés átviteles for
mák. 4. Értelemtöbbséggel bíró szavak használata. 5. Közhasználatban állan
dósult formák. 6. Segédszavak felvételével (prepozíciók, határozószók stb.) 
történő értelem módosulások.

Sebestyén Endre m unkáját a legmelegebben ajánljuk mindazoknak, akik 
angolul tanulnak vagy tanultak, m ert a legelőrehaladottabbnak, a legjelesebb 
műfordítónak is nyereség. Figyelembe kell venni még azt is, hogy nemcsak 
angol, hanem amerikai szólásformák is szerepelnek a m unkában. Ez nem 
•csekély jelentőségű, m ert az amerikai irodalom és nyelv érezteti hatásá t a 
szigetországi angol nyelv legkonzervatívabb berkeiben is és sok lényeges vál
tozást hozott létre eddig is.

A jeles szerzőnek egy magyar-angol szólásforma gyűjtem énye is készítés 
ala tt áll, jóval nagyobb terjedelemben. A műfordítók tábora és azok, akik 
ilyen nélkülözhetetlen segédeszköz hiányában nem m ertek hozzáfogni eddig 
magyar-angol műfordításokhoz, végre nyerni fognak egy rég nélkülözött és 
áhíto tt segédletet ebben a m unkában, és nem tud juk  eléggé kérni Sebestyén 
Endrét, hogy a magyar-angol részt minél előbb bocsássa rendelkezésünkre.

Sárospaiak. Dévai Jenő .
Kersehensteiner G. : Grunduxioin des Biidunysprozesses. Union Deutsche 

Yerlagsgesellschaft. Berlin. Év nélkül. 252 lap.
Korunk Pestalozzijának — m int Spranger nevezte írónkat — egyik 

legmélyebb és a pedagógia legalapvetőbb kérdéseit taglaló tanulm ánykötete 
van előttünk.

Munkája bevezető részében a közösségi nevelés lélektani alapjait vizs
gálja az író. Egész i t t  ism ertetendő rendszerét Spranger által felállított élet
formákba (Lebensformen 1930) ágyazza be. Már ez az elvi m agatartása, ill. 
állásfoglalása is jellemző további fejtegetéseire. Éppen a fentebb em lített 
felfogása következtében a nevelési folyam at szerinte nem más, m int az objektív 
szellemnek állandó újraélése és az egyénben való állandó m egújítása. Áz ob
jektív  szellem a közösség kultúrkincsével azonos, és az egyén szellemi kultúr- 
kincsének teljesen adequátnak kell lennie ezzel. Ezen a ponton határozza meg 
a szerző a mai nevelésben hódító gondolatot : az egyénnek formálódnia kell 
a közösségi szellemhez, mégpedig azért, m ert az egyén a maga pszichikai 
erejét csakis lelki energiáinak formálóitól : a közösségtől, néptől, államtól, a 
közösség által kiterm elt objektív kultúrkincsekből m erítheti. A tan ítás célja 
tehát az objektív szellem egységes irányítása alá rendelt egyéniség kialakítása. 
Az egyéniség pedig nem más, m int az ember azon tulajdonsága, ahogyan a 
világ dolgaira reagál. Felvetődhetik azonban a kérdés : a velünk született 
tulajdonságok mennyiben játszanak szerepet ebben az állásfoglalásban? 
Ez a velünk született csíra adja meg a lehetőséget arra, hogy az individuum 
teljesen beleilleszkedhessék a közösség kultúrájába. E zt kell minden egyénnek 
magáévá tennie, és a nevelés is akkor éri el igazi célját, midőn az egyén a 
közösség objektív kultúrjavait magáévá teszi. Ez a mozzanat biztosítja 
azután a közösségi szellemnek és kultúrának fennm aradását. E gyútta l azon
ban eredetiségének m egtartását is. Ezért van beláthatatlan  jelentősége a
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nevelési cél megállapításának. Ez az elvi felfogás ad alapot K. számára a 
tan ítási anyag kiválasztásához is. Minden kultúrkincs a kollektív szellemből 
fakadt.

A kialakuló egyéniség ebből a kultúrkincsből választja ki a maga érdek
lődésének — melynek alapját a veleszületett csira adja meg — megfelelő 
működési terü letét. így kapcsolódik bele K. fejtegetéseibe ismét a sprangeri 
h a t (a teoretikus, gazdasági, esztétikai, szociális, politikai és vallásos) 
életforma. Ezek az okok késztetik tehát az egyént arra, h ogy az 
objektív kultúra egyik, avagy a másik területére fordítsa figyelmét, és 
i t t  állandó tevékenységgel mindig magasabb fokra törjön, egészen a maga 
fejlődésének beteljesedéséig, tehetségének teljessé válásáig. Ezen a z  úton 
kíséri el az egyént az iskolai oktatás, illetőleg nevelés, és érdeklődési körét 
éppen a különböző iskolafajok megalkotásával kívánja kielégíteni. Minden 
ilyen ú t egy nép belső, egységesen objektív kultúrájához vezet. Az egyén a 
kultúra átélése következtében annak ta rta lm át m egújíthatja, ú ja t hozhat 
belőle létre, mégis az objektív kultúra a maga alapqualitását m egtartja . 
K. ezen felfogása lehetővé teszi azt, hogy a szellemi kultúra egységességét 
állítsa neveléselmélete középpontjába, ez viszont egységes lelkirelief kifejlő
désének lehetőségét adja meg egy nemzet számára. Minden pedagógiai gondol
kodás specifikus feladata t e h á t : állandó kapcsolatok fenntartása az egységes 
kultúrkincs, valam int az egyén között és minden embernél ennek az objektív 
kultúrkincsnek megfelelő lelki m agatartás kialakítása. A nevelés sorsdöntő 
feladata teh á t éppen ezen két eszme összecsengésének megvalósítása.

A szerző m unkája második részében a fentebb kifejtett elvek alapján 
veszi bírálat alá egyes, m a is fennálló iskolatípusaink feladatkörét, és vizs
gálja, hogy mennyiben valósítják meg azok az általa felállított célt. Az iskolák 
feladata az, hogy az egyént elvezessék azon az úton, mely az „em ber“ kialakí
tásához vezet. Ez a la tt a fogalom a la tt K. nem az univerzális típusú egyént 
érti, melynek kialakítása a neohumanizmus célja, hanem olyan egyén típusához 
akar eljutni, aki a közösség talajából nő tt ki, akinek éppen ezért első feladata 
és hivatása a közösség tagjának éreznie m agát, ez viszont állampolgári köte
lességeket ró rá azzal a kultúrközösséggel szemben, melynek fejlődését 
köszönheti.

K. ezen m unkája mély filozófiai meggondolásokon alapszik. K. az 
objektív és szubjektív szellemről vallott felfogása Hegel, de méginkább Dilthey 
filozófiájában ta lá lja  meg gyökerét. Hegel idevonatkozó elvei elsősorban 
Spranger pedagógiai elgondolásain á t h a to ttak  reá. Ezen m unka körül ki
alakult irodalom — elég i t t  R. Lehmann, H. Freger, valam int C. König köny
veire gondolnunk — fényes bizonyítéka a mű jelentőségének és term ékeny 
hatásának.

, Szarvas. Dr. Hanzó Lajos.

Dr. Tóth B. Zoltán : Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési 
órákon. Különlenyom at a Testnevelés 1941. évi 12. számából. Stephaneum- 
nyomda. Budapest, 1942.

A leventék országos parancsnokságának kiképzési és nevelési alosztálya 
egyik nemrég megjelent közleményében ezeket írja : ,,A belföldi és külföldi 
ifjúsági mozgalmak eddigi tapasztalatai azt m utatják , hogy nagy eredmények 
csak akkor érhetők el, ha az ifjúság vezetését alsó fokon maga az ifjúság végzi. 
M egállapított tény, hogy az ifjú sokszor szívesebben hallgat a korban hozzá 
közelálló idősebb bajtársára, m int felnőtt parancsnokára.“

Minden ifjúsággal foglalkozó tanító  elé mered a kérdés : hogyan ismerjem 
meg és hogyan válasszam ki a megfelelő ifjúvezetőt, legközelebbi m unkatár
samat? Erre a fontos kérdésre ad feleletet dr. Tóth B. Zoltán tanulm ánya. 
Az ifjúvezetők felismerésének és kiválogatásának problém ájával foglalkozik, 
m ert látja, hogy ezzel foglalkozni ma több m int kötelesség : súlyos nemzeti 
feladat. Tanító-nevelői m unkánk egyik legfontosabb]a.

Dr. Tóth B. Zoltán a kolozsvári tanítóképző fiatal pedagógus tanára. 
Ösztöndíjjal m egjárta Németországot az elmúlt években, és onnan sok hasznos



ismerettel té rt meg. O tt az iljúvezetők képzésének m ár k iterjed t irodalma 
van. Tóth ennek az irodalomnak alapos ismerője. De ismerője a gyakorlatnak 
is. Több cikke és tanulm ánya jelent már meg m agyar folyóiratokban. Magyar 
talajon pionérja ennek a munkának.

Jelen tanulm ányában hasznos és alapos ú tbaigazításokat ad az ifjúvezetők 
felismerésére és kiválasztására vonatkozólag. Az eddig divatos, de a legtöbb- 
szőr csalóka, csak látszateredm ényeket adó tesztmódszerekkel szemben a 
kiválasztás egyedüli helyes m ódjára m u ta t rá. Ez pedig a közösségben meg
mutatkozó, arravalóságában jelentkező ifjúvezetők tervszerű megfigyelése és 
kiválasztása.

M indnyájan valljuk, hogy akié az ifjúság, azé a jövő. S amilyen az ifjúság, 
olyan a jövő. Mi nevelők pedig szent h ittel hisszük, hogy az ifjúság olyan, 
amilyennek mi neveljük. Súlyos felelősség ez. Súlyos felelősség teh á t m un
kánkkal és a magyar jövendővel szemben is, hogy kik és milyenek lesznek 
Magyarország ifjú vezetői, m unkánknak részesei, fiatal m unkatársaink.

Ez a felelősségteljesség véteti kézbe dr. Tóth tanulm ányát, és azt bő és 
sok haszonnal fogja forgatni minden ifjúsággal foglalkozó nevelő-tanító. 
Főleg levente-nevelőknek írta  szerző tanulm ányát, de haszonnal forgathatja  
azt minden KALOT-, KALÁSZ-, KIOE-, Cserkész-vezető is.

'  Forray Tibor.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK

A nyíregyházi cv. Kossuth Lajos gimnázium ünnepe. Félszázadot meg
haladó tanári és írói munkásságnak megünneplésére gyűlt össze Nyíregyháza 
társadalm a 1942 március 19-ére a Kossuth-gimnázium dísztermében. A Sza
bolcsi Tanári Kör díszülése keretében ekkor ad ta  á t Túróczy Zoltán tiszai ev. 
püspök dr. Vietórisz József c. tankerületi kir. főigazgatónak, a nyíregyházi 
ev. Kossuth Lajos-gimnázium ny. igazgatójának azt az arany oklevelet, 
amellyel a budapesti m. kir. Pázm ány Péter tudom ányegyetem  tanácsa tün
te tte  ki 50 éves tanári és írói m unkásságának elismeréséül, az ünnepeltet.

A díszülést Zsolnai Vilmos igazgató, a Szabolcsi Kör elnöke ny ito tta  meg 
annak megállapításával, hogy Vietórisz József egész tanári élete a legbeszéde
sebb cáfolata a hírhedt klasszikus m ondásnak : ,,Quem dii oderunt, paedago- 
gum fecerunt“ , m ert jó tanár, jó nevelő csak az lehet, ak it szeret az Isten és 
aki maga is szereti az Istent.

Vietórisz József életfilozófiáját Túróczy Zoltán püspök m éltatta , hang
súlyozva, mennyire egyesítette m agában az ünnepelt az eszményekért mindig 
dolgozó „civis classicus“ erényeit.

A m intaképül szolgáló „jó  ta n á r t“ W eiszer Gyula leánygimnáziumi 
igazgató, a Szabolcsi Kör alelnöke, az „ író t“ Szohor Pál polgárm ester köszön
tö tte  Vietórisz Józsefben.

A sokezer volt tanítvány hálá já t B erta’an K álm án országgyűlési képviselő 
fejezte ki, és á tad ta  a Kossuth-gimnáziumnak azt a 2000 P-s alapítványt, 
amelyet a Nyíregyházi öregdiákok Egyesülete lé tes íte tt Vietórisz József 
emlékére.

A nyíregyházi társadalm i egyesületek köszöntését Szohor Pálné, a Jó té 
kony Nőegylet elnöke, a tanítóegyesületek jók ívánatait Kemény P éter elemi 
iskolai igazgató tolmácsolta. Vietórisz József válaszával és a Himnusz elének- 
lésével zárult a Szabolcsi Tanári Kör díszülése.

Szerkesztői üzenet. A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztő bizottságá
nak utasítása szerint mély tisztelettel kérjük kedves m unkatársainkat, hogy 
a korlátozott lapterjedelm ünkre való tek in te tte l csak S—6 nyom tato tt lapon 
elférő cikkeket, értekezéseket szíveskedjenek beküldeni a szerkesztőségbe, 
m ert ennél hosszabb tanulm ányokat a régi lapterjedelem visszaállításáig 
nincs módunkban közölni.



A vallás- és közoktatásügyi M iniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1938 jan u á r 
21-én kelt rendeletével a  szabványosíto tt 
füzetek kötelező h a szn á la tá t 1939 szep 
tem ber 1-i hatállyal a  közép isko lákban  
elrendelte.

A  szabványosíto tt iskolai füzeteket 
D ebrecen  sz. kir. v á ro s és  a  T iszántúli 
reform átus egyházkerü let könyvnyom da
v á lla la ta  is gyártja  elő írás szerint, a  leg
tökéletesebb  kivitelben, alul lá tható  gyár
tási jeggyel ellátva.

A  közel négy év század o s, nagy- 
m ultú vá lla la t jó indu la tú  tám o g ató sá ra  
a  figyelmet felhívjuk.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli reí. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—919.
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A  S Z E R K E S Z T Ő -B IZ O T T S Á G  T A G J A I :
Reform átus r é szrő l: vitéz dr. Bessenyei L a jos, dr. Gaál L ászló , 
J éke ly  L a jo s , dr. K u n  Sándor, dr. P a p p  Ferenc.
E vangélikus ré szrő l: dr. B án kú ti D ezső, dr. H . G audy László, 
dr. R ell L ajos, dr. R em port E lek, Zsolnai V ilm os.

M E G  J E L E N I K  évenként 12 füzetben.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P . E gyes szám  ára  80 fillér. — 

A Z  O R T E  és O E T E  tagja in ak  a P rot. T anügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z I R A T O K  reform átus részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
R eform átus g im n áziu m ), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(B u d a p est, I V .,  D eák-tér 4. szám )  küldendők

A Z  O R S Z Á G O S  R E F O R M Á T U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  posta
takarékpénztári csekkszám lájának szám a 6169. évi tagsági d íj  5 P .  
M in den  d íj, a T G y N A -ra  szedett tanulói járulékok és a  Szemle 
tám ogatására szán t összegek és járulékok m inden év december 
31-ig a fenti csekkszám lára küldendők be. Ö sztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyam odni. A  balatonboglári- 
üdülőben n yara lási segélyre fún. 10-ig.

K I  A D Ó H Í V A T  A L : Debrecen, R eform átus g im názium , ahová az elő
fizetési d íja k  és reklam ációk kü lden dők; a tanári és fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanár egyesületi pénztárakba  
irányítandók.

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében m inden tanuló után  
szedett 1 P  60 fillér N evelési A la p  javára  az egyetemes pénztárba  
küldendő (B u dapest, I V .,  D eák-tér 4 .) ,  a 40 fillér tanulójárulék  
pedig  a T anügyi Szemle javára  az egyesület pénztárosához, K ilczer  
Gyulához (B u d a p est, V I I .,  V ilm a k irálynő-ú t 1 9 .). Ugyancsak  
a pénztáros címére küldendő m inden év december 31-iq 4 P  évi taq- 
sági d íj.

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  postatakarékpénztári csekk 
szám láján ak s z á m a : 42,625, c ím e : P rotestáns T anügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  m inden hónap 20-án.

Az Evangélikus Tanóregyesület elnöksége felhívja az egyesület evangé
likus intézetekben működő tag jait, hogy az egyetemi és főiskolai hallgató 
gyermekeik részére lé tesíte tt n e v e lte té s i a la p b ó l se g é ly  i r á n t  k é r v é n y e ik e t  jú n iu s  
2 0 -ig  terjesszék be dr. B ánkúti Dezső elnökhöz (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
A segélyezéskor e lő n y b e n  részesülnek a közgyűlés határozata  értelmében a 
ta n á r i  v a g y  le lk é s z i  p á l y á r a  k é s z ü lő k ,  to v á b b á  a  b u d a p e s t i  L u th e r -  é s  a  so p r o n i  
T h eo lo g u s O tth o n  ta g ja i .  A kéréshez mellékelni kell a tanulm ányi eredmény 
igazolását és az illetékes igazgatóság bizonyítását arról, hogy sem a folyamodó, 
sem iskolája az egyesülettel szemben díjhátralékban nincsen. E lk é s v e  é rk e ze tt  
k é ré sek e t n e m  veh e t te k in te tb e  a z  e ln ö k ség .



Szabó Ju d it:  Az osztályozásról. 97

Az osztályozásról.

Az osztályozás ítélet. Tanárra és tanulóra egyaránt. I. Az osztály
zatban ítéli meg a tanár a tanuló félévi munkájának eredményét. 
A megítélés szükségképpen tantárgyakként egyetlen jegyben nyer 
kifejezést, és az egyéni képességek és eredmények sokféle változatára 
mindössze négy jegy áll a tanár rendelkezésére. Ebből két dolog 
következik: 1. Az osztályzatok csak minőségi csoportokat állapítanak 
meg és még csak nem is pontosan elhatárolhatókat, a csoportokon 
belül az egyéni különbözőségnek megfelelően igen sok árnyalat adódik.
2. Az egyetlen jegy a tanár gyermekismeretének, állandó megfigyelésé
nek sűrített szintézise.

II. Ebből következik, hogy az osztályzat tehát ítélet a tanárra 
nézve is, mert a tanár szintétizáló, a gyermek értelmi és akarati 
életét, képességeit, azok fejlődését és teljesítményét egységben látó 
képességének, világos, elfogulatlan bírálatának próbája. Eltekintve 
attól, hogy egy normális képességű osztályban az osztályzatok egyen
súlya, vagyis egészséges és arányos eloszlása a tanár munkájának 
eredményét is szemlélteti.

Az osztályzatról a tanulónak is tudnia kell, hogy az alapos tanári 
mérlegelés és megfontolás eredménye és az osztályközösségnek minő
ségi csoportokba való osztályozása nem egyéni teljesítmények hajszál
pontos megállapítása. Honnan tudhatja ezt a tanuló? A tanárnak vele 
folytatott beszélgetéseiből, feleleteire, dolgozataira tett, egyénileg 
neki szóló megjegyzésekből. Ezekben fogja látni az egyéni gondozást 
és ezen keresztül megérteni és méltányolni az osztályozás munkáját. 
Ez pedig feltétlenül szükséges, hogy a tanuló az osztályzatot annak 
lássa, ami : önismeretre tanító, munkára serkentő buzdításnak.

Természetesen érdekelhet tehát, hogy milyen hatást váltott ki 
a félévi osztályozás növendékeinkben. Ez a hatás némileg nevelői 
munkánk eredményének is tekinthető.

Intézetünk — a székelyudvarhelyi reform átus Nőnevelőintézet — nyolc 
osztályában (I— IV. o. gimnázium, I—IV. o. líceum, tanítónőképző) 267 
tanuló felelt írásban hat kérdésre.

I. kérdés : „Megfelelt-e a félévi értesítő várakozásodnak, jobb-e vagy 
rosszabb annál, amilyent v ártá l?“ Ez a kérdés a tanulók önism eretét teszi 
vizsgálat tárgyává. A feleletek világosan m utatják  az önismeret teljes hiányát 
az I. osztályban. 40 tanuló közül csak 2 kapott olyan értesítőt, amilyent várt, 
38 rosszabbat. A gyermeknek önmagáról k ialakított képe a valóságnál ked
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vezőbb. Az enyhe önelbírálásra a népiskola elnézőbb osztályozása is szoktatta. 
Az értelem fejlődésével tárgyilagosabbá válik az önismeret. A III. osztálytól 
kezdve állandóan növekszik azok száma, akik olyan értesítőt kaptak, amilyent 
vártak. A líceum III. és a képző IV. osztályában a tárgyilagos önismeret újra 
kedvezőtlen képet m utat. A két legfelső osztály háromnegyedrésze rosszabb 
értesítőt kapott, m int amilyent várt, jobbat egyetlen egy se. Ennek két oka 
lehet. 1. Bármennyire is kívánatos a tanári munka egyöntetűsége az osztályo
zásban is, a felsőbb osztályokban tanító  tanárok mértéke valószínűleg maga
sabb, s az előző osztályokban a tanulóknak önmaguktól tanári véleményre 
kialakított képe revízióra szorul. 2. A két felső osztály fokozott ambícióval 
tanul. A szorgalom az egyén általános értékelésében m int lelki készség előbbre- 
való lehet ugyan a tudásnál, de főképpen a tudást értékelő osztályozásnál 
másodrangú. A tanuló az osztályzatigénylést a szorgalom erőfeszítéséhez 
méri, a jegyet a tudásra kapja, innen az elégedetlenség.

II. kérdés : ,.Melyik tantárgyból kaptál rosszabb jegyet, m int amilyent 
vártál, m it gondolsz, mi az oka?“ Ez a kérdés a tanuló erkölcsi érzékét vizs
gálja. Az erkölcsiség éppen azon fordul meg, hogy az embernek van-e lelki 
ereje a sikertelenség okát önmagában felismerni, vagy a lelkiismeret elől 
külső körülmények akadályozásába menekül, vagy a sikertelenség okát fele
lősséget elhárító gyávasággal éppen m ásra hárítja. A felsorakoztatott okok 
négy csoportba oszthatók :

1. A sikertelenség okát önmagában,
2. külső körülményekben,
3. tanárában  látja ,
4. okát nem tudja.

Az I. csoportban — a sikertelenség oka önmaga — beismerés szerint tudás
hiány, akarathiány (hanyagság, figyelmetlenség, rendetlenség), képességhiány 
(zene, rajz, testnevelés) és helytelen m agatartás (félénkség, dac stb.) az ok.

Az akarat hiányolása az I. és II. osztályban m utat legmagasabb számot. 
A kisebbek tanulási technikája és figyelmének koncentrálóképessége fejlet
lenebb. A helytelen m agatartás beismerése csak a IV. és a líceum I. osztályá
ban fordul eíő. Tizennyolc a sikertelenség okát a tanárban látja. Hogy a 
tanár tévedett, kivételezett, túlszigorú volt, stb . ismeretes diákvédelem. 
De van egy figyelemreméltó ok is : keveset, csak egyszer felelt. Ez az érv a 
líceum I. osztályában fordul elő leggyakrabban. Ez a legnépesebb osztály. 
A tanuló még nem érkezett el az önzetlen művelődés fokára. Nem azért, 
illetve nemcsak azért tanul, hogy tudjon, hanem hogy jó osztályzatot kapjon. 
Tanulásának joggal kijáró ellenszolgáltatásnak tartja , hogy minél többször 
alkalm at adjunk tanulása eredményének m egm utatására. Ha ez ritkán vagy 
felületesen történik meg, ha érzik, hogy a tanár szemében az óra legérték
telenebb és legunalmasabb része a számonkérés, akkor szorgalmuk Csökken, 
önérzetüket éri sérelem. Meggyőződésem, hogy minden formaszerű, a diák 
életében szinte kötelező panaszolás ellenére a tanuló szereti az erőpróbát. 
Jobban szereti, ha tudását alaposan „m egnyaggatják“ , m intha könnyedén 
kap egy jegyet, amelyhez semmi köze. Csak verejtékkel szerzett osztályzat 
érték, csak ez ad megnyugvást, kielégülést.

A megokolásban a leghasznavehetetlenebb a 4. csoport, amelyik nem 
tudja okát adni a sikertelenségnek. Kérdés, nem óvatos megbúvás-e a becsü
letes őszinteség helyett a kényelmesebb közömbösségbe? Még elfogadható, 
ha a kisebbek nyilatkoznak így, de elképzelhetetlen, hogy a nagyobbaknál 
a sikertelenség megállapításánál ne vetődne fel az ok kérdése is.

A III. kérdés : „Melyik tantárgyból kaptál a vártnál jobb osztályzatot, 
mit gondolsz, mi az oka?“ Elég sokan vannak. 267-ből 122. így okolják meg : 
50 nem tud  m it kezdeni vele. 43 érdeklődésének, igyekezetének elismerését, 
jóakaratéi buzdítást lát a jobb osztályzatban. A legérdekesebb az a csoport, 
amelyik a jobb jegyet a tanár tévedésének, félreismerésének látja, vagy annak
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a szerencsés véletlennek tulajdonítja, hogy keveset és éppen abból felelt, 
amit tudott, Ez teljesen egyezik az előbbi kérdés eredményével. A tanuló az 
osztályzatot egész tudását megítélő értéknek ta rtja , am iért meg kell dolgoznia, 
ingyen hozzájutni nincs kedvére. Ezért van szükség a félévi osztályozást meg
előző nagy összefoglaló ismétlésre, ezért szükséges, hogy az új lecke számon
kérésében, bármilyen rövid is az erre szánt 20 perc, egy pár lényegbevágó 
kérdéssel menjünk vissza az előző leckékre is, hogy a tanuló állandóan érezze : 
,,légv résen“ . Még azt is m utatja  ez a feleletcsoport, hogy elbírálásunk, még 
gyermeki szemmel is nézve — pedig az önmagával szemben mindig elfogult — 
szigorúbb lehetne. A megérdemeltnél jobb osztályzat leányoknál ritkán  vezet 
elbizakodottságra, önhittségre. Más veszedelme van. A leánygyermek általában 
szorgalmasabb, de önállótlanabb, m int a fiú. A tanár értékelése mélyebben 
érinti, elismerésére vágyik. A megérdemeltnél jobb osztályzat fokozottabb 
szorgalomra, sokszor képességeit meghaladó erőfeszítésre sarkalja. A jobb 
osztályzatban felvillant fantom kergetése testi fejlődésének rovására mehet, 
vagy ha nem is, előbb-utóbb csődöt mond, mert szorgalommal tudás felhal
mozható, de annak értékesítését, felhasználását, az értelem alkotó m unkáját 
a szorgalom nem pótolja.

A IV. kérdés : „Igazságosnak tartod-e a félévi osztályozást?“ 267-ből 204 
teljesen igazságosnak ta rtja , 12 általában nem ta rtja  igazságosnak, 35 tárgyan
ként megokolva. Az igazságtalanság érzése a legmagasabb számot és a leg
hevesebb tiltakozást a líceum III. osztályában válto tt ki. A képző IV. osztályá
ban teljesen hiányzik, illetve csak egyetlen egy eset van, mikor az illető 
órdemenfelüli elbírálásban lá tja  az igazságtalanságot, és e m iatt lelkiisineret- 
furdalása van.

Az V. kérdés : „M it érezték mikor az értesítőt m egkaptad?“ Ez a kérdés 
az érzelmi reakciót kutatja . Az osztályzat érzelmi hatása a kisebbeknél heve
sebb, nagyobbaknál lanyhuló, vagy teljesen hiányzik. A kellemes érzelem 
— öröm, megelégedettség stb. — a kellemetlen érzelmek fele. A rossz érzés 
gazdag skálát m utat az elégedetlenségtől, csalódástól, a bosszankodáson, 
szomorúságon keresztül egészen a lelküsmeretfurdalásig és szégyenig. („Azt 
hittem  — írja az egyik — süllyed velem a világ, húz le a sok hárm as.“ — 
„Soha ilyen rossz érzésem nem volt, vádolt a lelkiismeret, el voltam  keseredve, 
szégyeltem magam.“ ) Az osztályzatkeltette érzelem különösen az alsó osz
tályokban minden esetben vallásos és családias színezetű. Az osztályzat nem 
a tanuló magánügye, hanem az egész családé. („Nagyon fájt a szívem — írja 
egyik — , őszinte fájdalmat éreztem, hogy nem voltam  elég szorgalmas, szegény 
szüleim ingyen dobták ki a sok pénzt.“ — „Nem úgy tanultam , ahogy kellett 
volna, jó szüleimnek szomorúságot okoztam, ezért furdal a lelkiism eret.“ — 
„Nagyon szégyenlem magam édes szüleim elő tt.“ — „Végtelen boldogságot 
éreztem, hogy jó értesítőmmel örömet szereztem édesapám nak.“ — „Még 
szorgalmasabban fogok tanulni, hogy szüleimnek legalább ezzel háláljam  
meg. hogy annyit fáradnak és áldoznak értem .“ — „Kérem  Istent, hogy 
segítsen meg, m ert nélküle minden fáradozásom hiábavaló.“ — „Imádkozom, 
hogy szorgalmasabb tudjak  lenni“ stb.) A családias érzés a felsőbb osztályok
ban szinte teljesen hiányzik. A tanuló önmaga viseli a felelősséget. Á ltalában 
a növendék fejlődésével az értesítő veszít jelentőségéből. A kicsik életében 
centrális probléma. A rossz értesítő a szülőket ért csapás. Jogos következménye 
bánat, szidás, az I. osztályban veréstől is félnek. A jó értesítő öncél, a forma 
megöli a lényeget. A nagyobbaknál az értesítő szemlélete reálisabb. Csak 
értékmérő, de önmagában nem érték. Ezért érzelmileg nem érdekel, de elhatá
rozásban befolyásol.

A VI. kérdés : „H atároztál-e el valam it?“ az akarati reakciót ku ta tja . 
Szórványosan, hét esetben, előfordul, hogy az akarat semmiféle indítást nem 
kapott. Főképpen az alsó osztályokban. Általánosságban igyekezetét, szor
galmas munkára készülést v á lto tt ki. („Nem lankadok, minden erőmet össze
szedem, és megfeszített erővel dolgozom tovább.“ „Eddig azért dolgoztam, 
hogy hármasom ne legyen. Elértem. De most még többre törekszem“ . „Jeles
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tanuló akarok lenni, hogy ezzel háláljam  meg szüleim jóságát.“ „K ettő zö tt 
szorgalommal fogok tanulni“ stb.) 267 tanuló közül csak kettő vallja, hogy 
nem érdemes tanulni. Tanulóink jóindulatú beállítottságát m utatja , hogy 
még az érdemenfelüli jó osztályzat is erősebb elhatározást, lelkiismeretfur- 
dalást vált ki. („Szégyenlem magam, minden erőmmel azon leszek, hogy a jó 
osztályzatot megérdemeljem, hogy a tanár néni bizalmára méltó legyek“ stb.)

Mi következik ezekből a megállapításokból?
1. Emeljük a mértéket az osztályozásban. Hogy ezt igazságosan 

megtehessük, már a második félév elején szigorú számonkéréssel, 
gyakori és vázlatosan a régebbi leckékre visszatekintő feleltetéssel 
szorítsuk a tanulókat szorgalmas és értelmes tanulásra. A már régeb
ben elvégzett anyaggal állandóan fenntartott kapcsolat rendkívül 
fontos különösen leánygyermeknél, aki hajlandó beleveszni a rész
letekbe, a nagyvonalú áttekintésre, rendszerezésre kevesebb adottsága 
van, mint a fiúnak. Az ismeret csak akkor válik a tanuló szellemi 
életének szerves, használható részévé, ha azt kiemeljük egy óra szűk 
keretének leckeszerűségéből, és levegős távlatba állítjuk be. így a 
tanuló is művelődésnek, gyarapodásnak érzi a tanulást, nem gépies, 
taposómalombeli munkának.

2. A szigorú megítélésben legyünk egyöntetűek. Ezt úgy érjük 
el, ha egymás óráinak meglátogatása után tapasztalatainkat és így 
az osztályozást is alaposan megbeszéljük. Biztosan minden látogató 
tanul kartársától, de tanulhasson a meglátogatott is a látogató meg« 
figyeléseiből. Növendékektől hallottam, de magam is tapasztaltam, 
hogy ugyanannak az osztályzatnak az értéke tanárok szerint változik. 
Van, akinél a kettest megérdemelni nehéz, másnál meg nem kapni 
lehetetlen.

3. Egyéni megbeszélésekkel, útmutatással, tanáccsal, a tanuló 
egyénisége szerint dicsérettel vagy korholással irányítsuk és értékeljük 
munkáját, hogy a hivatalos osztályzaton túl állandóan érezze a tanár 
jóakaratú, erőskezü, őt egyénileg számontartó vezetését.

Megfigyelésem elején azt mondtam, hogy tanulóinknak az osz
tályozással szemben tanúsított magatartása némileg nevelői munkánk 
értékmérője is. A feleletekből nyert általános kép kedvező. Tanulóink 
érzelmi és akarati beállítottsága becsületes, vallásos, törekvő. Lelki
ismeretük nagyon érzékeny. A szülők gondjának mély, sokszor a 
gyermeki gondolkozást felelősségben meghaladó átérzését, az iskoláz
tatásnak megtisztelő kiváltságképpen! értékelését a kisebbségi élet 
edzette beléjük. Az intézet szellemének beszervező erejét világosan 
mutatja a még be nem szerveződött I. osztály. A középiskolás diák
életben még idegen, elemistásan lelkendező tömeg, külsőséges, durva 
hatásokra beállítva: az osztály 75%-a veréstől fél, ha rossz lesz az 
értesítője, a jövő iskolai évben már nem fog kiríni az intézet egy
séges képéből.

Székely udvarhely. Szabó J u d it .
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A középiskolai tanulm ányokra való ráterm ett
ség előzetes m egállap ításának  kérdéséhez.

„Tehetségkutatás“-nak szokás nevezni azt a néhány gimná
ziumunkban nagy lelkesedéssel megindított pedagógiai mozgalmat, 
amelynek igazi célja a középiskolai tanulmányok végzésére anyagi 
viszonyai miatt képtelen, de szellemileg alkalmas gyermekek tanít
tatásának biztosítása. A „tehetség“ szó használata ennél az eljárásnál 
nemcsak nevelési szempontokból helytelen, hanem tudományos 
megfontolás alapján is indokolatlan.1 Az egész mozgalom sok más 
nemescélú törekvéssel együtt korunk kórtüneteire világít rá. Mi sem 
volna ugyanis természetesebb, minthogy minden közösség teljes 
■erejéből arra törekednék, hogy tagjainak munkaerejét a leggazda
ságosabban aknázza ki. Ennek pedig természetes előfeltétele, hogy 
mindenkit a tehetségének és tudásának megfelelő helyre állít. Hogy 
a valóságban nem így van, hogy általános vélemény szerint igen sok 
értékes ember neki meg nem felelő helyen kallódik el, mint a hód
mezővásárhelyiek is panaszolják, hogy sokak számára el van zárva 
a magasabb szellemi képzés útja anyagi nehézségek miatt, hogy főleg 
a falusi és tanyai magyarság fiai nagy részének nincs lehetősége arra, 
hogy rátermettségét a magasabb művelődésre egyáltalán megmutat
hassa : ez olyan kóros tünet, amelyen az összes hivatott tényezők 
összefogásával segíteni kell éppen a közösség, a nemzet érdekében. 
Az az általános, minden illetékes tényező részéről megnyilatkozott 
jóakarat, amely a mozgalmat fogadta, igazolja, hogy az orvoslást 
mindenki sürgősen szükségesnek látja.

Helytelen volna azonban, ha ebben a szükséges erőfeszítésben 
a segélyezettek jobb sorba juttatásának célkitűzése vezetne. Csak a 
közösségnek való nagyobb szolgálatra képessé tétel kötelessége és 
felelőssége lehet kielégítő alapelv. Minél több kiművelt emberfő 
értékgyarapodását kell biztosítanunk a nemzet egyeteme számára. 
Régi nagy fejedelmeink és más iskolafenntartóink felismerték ezt az 
igazságot, és előteremtették az eszközöket ahhoz, hogy a vidéki 
szegény gyermekek arravalóság esetén bekerüljenek a kollégiumokba, 
és ott emberré nevelődjenek. Felekezeti iskoláztatásunk nemes 
hagyományaihoz tartozik a szegény tanulók segítése. Az iskolarend
szer átalakulása vonta maga után, hogy ez a hagyományos „tehetség
mentés“ egyre jobban elakadt. Főleg az anyagi eszközök elégtelen
sége miatt csak igen kevés intézetünk tudta ezt a feladatot végezni 
a legújabb időkig. Korunk az intézményesítés kora. Ha valahol, a 
nevelés területén fokozottan kell vigyázni arra, hogy az intézménye

1 Jellemzően maguk az üggyel foglalkozó tanárok is kifogásolják részben 
e szó használatát. L. Református gimnáziumaink tehetségkutató munkája c. 
dr. Harsángi István összeállítását a mozgalom eddigi tevékenységéről. Országos 
Református Tanáregyesület kiadása. Sárospatak, 1941. Pl. 30. 1.
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sítés külső formái el ne takarják a lényeget. Ezért ajánlatos volna 
elhagyni a „tehetségek“ emlegetését.2 Nem teszünk jót vele sem az 
ügynek, sem a könnyen megszédülő kisdiák lelki fejlődésének. Csak 
ha a közösségi szempontot, a társadalmi berendezkedés különböző 
posztján szolgálni tudás kötelességét állítjuk előtérbe, ha azon lesz 
a hangsúly, hogy az anyagi eszközök híján más munkatérre szoruló, 
de az értelmiségi pályákon is beváló gyermekeket neveljük fel a 
társadalom segítségével a közösség szolgálatára : akkor találtuk meg 
azt a helyes beállítást, amely egyaránt kielégíti a növendék és a 
neveltető közösség érdekeit. Ilyen magasabb állásponton eltűnik a 
most még nehéznek látszó probléma disszonáns kiélezettsége is, 
hogy vájjon az így felnevelt egyszerű származású tanulók marad- 
janak-e meg továbbra is a maguk osztályközösségében, vagy kerül
jenek át a középosztályba.3 Szívvel-lélekkel bentmaradhatnak, és 
szívvel-lélekkel átkerülhetnek, mert az egységes nemzeti társadalom 
céljait szolgálják kétségtelenül a középosztályhoz számító hivatásuk
ban. (Ez a megállapítás nemcsak feltételes hanem felszólító módban 
is megáll.)

Korántsem akarjuk ezzel kétségbevonni a tehetségek létezését. 
Minden nevelő tudja, hogy növendékei különféle képességeket árul
nak el.

Már a gyermekkorban mutatkozik különbség a szellemi és testi: 
arravalóság tekintetében. Születésünknél fogva az öröklés tagadha
tatlan ténye folytán különböző képességcsírákat hozunk magunkkkal. 
Ezek aztán a fejlődés során bontakoznak ki és árulják el magukat. 
Szülő és nevelő féltő gonddal lesi, miféle hajlamok, képességek mutat
koznak a gyermekben. A szeretet elfogultsága sokakat rávisz, hogy 
már a kisgyermekben felfedezzék az eljövendő nagy tehetséget, sokan 
céltudatosan csodagyermeknek „nevelik“ a korán jelentkező egy
oldalú tehetséget. De hány csodagyermekből lesz valóban tehetséges 
felnőtt? A tapasztalat szerint nagy részük elkallódik. Az ilyen 
különleges megáldottságtól eltekintve is, a szülők és nevelők sok 
csalódást élnek át, amikor rájönnek, hogy várakozásaik nem váltak 
be, a gyermek egészen más irányban fejlődött, mint remélték.

Ha tehetségen a velünk született értékes diszpozíciók összeségét 
értjük, amelyet mintegy lelki szervezetünk konstansának tekintünk, 
akkor is figyelembe kell vennünk, hogy a különféle hajlamok tehet
séggé válását még sok más tényező befolyásolja az öröklésen kívül.4 
A környezet tudatos és tudattalan hatásai, az egyéni fejlődés előre 
nem látható útja, a később megnyilatkozó képességek visszahatása

2 Több indokoltsága van e szó használatának a Zilahi] Lajos kezdemé
nyezte Kitűnőek iskolája elnevezésű mozgalomnál, ahol már valóban kifejlett 
tehetséges főiskolások képzéséről van szó.

3 L. Dr. Ruhmann Jenő cikkét a Protestáns Tanügyi Szemle 1942. évi 
márciusi számában. Tehetségkiválasztás és tehetségmentés c.

4 L. Tumlirz : Antropologische Psychologie. 1939. Berlin. A 10. § : Hajlam,, 
öröklés, környezet c. foglalkozik a kérdéssel.
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stb. A tehetséget nemcsak az örökölhetőség jellemzi, hanem a viszony
lagos határozatlanság, többértelműség, külső vagy belső indításra 
szorultság, tehát a külvilágtól való kiegészítés szüksége, az én önálló 
beavatkozása a fejlődésbe. Ma is megáll Spranger régebbi tétele, 
mely szerint a tehetség époly általános jelentésű szó, mint az erény.5 
Vannak azért, akik egyenesen tagadják az egységes, általános tehetség 
létezését, s inkább különböző irányban megnyilatkozó képességekről, 
tehetségekről, sőt „intelligenciákról“ beszélnek.6 Ez voltaképpen azt 
is jelenti, hogy nincs abszolút tehetség, és nincs abszolút tehetség
telen ember. Kinek-kinek másra van tehetsége. Bizonyos fejlődési 
körülmények elősegítik a csirában meglévő képesség kibontakozását, 
kedvezőtlen viszonyok elsorvasztják a már megmutatkozott képes
ségeket is. Még az így felfogott speciális képességek is különféle
képpen nyilatkoznak. Vannak receptív, felfogó tehetségek, egyesek 
alkotó munkára valók, mások inkább utánzásból élnek, de azt 
kiválóan csinálják stb. Jóllehet tehát a tehetség gondolatát nem lehet 
elutasítani, lényege még koránt sincsen tisztázva, még kevésbbé fel
fedezésének módszere. A tehetségkutatás kifejezést azért bátran 
lefoglalhatjuk amaz elméleti vizsgálatok megjelölésére, amelyek 
célja éppen a tehetség mivoltának, természetének felderítése.

A tehetség ugyanis közvetlenül, mint általában semmiféle lelki 
tényező nem ismerhető meg. M i csak a tehetség megnyilvámilásait 
észleljük. Csak bizonyos teljesítmények állanak előttünk, amelyekből 
visszakövetkeztetünk bizonyos lelki diszpozíciókra, csakhogy ez a 
visszakövetkeztetés, mint általában minden az okozatról okra való 
visszavezetés bizonytalan, nem ad egyértelmű eredményt. Egészen 
eltérő lelkiség képes adott esetben ugyanazt a kifejezést létrehozni.7 
A tehetség végeredményben az életben mutatkozik meg, t. i. a felnőtt 
megszilárdult lelki alkatának állandó és következetes megnyilvá
nulásai rendjén. Felismerésének egyetlen útja : alkalmakat nyújtani, 
hogy megmutatkozhassék. A tudományos megismerés szerénységével 
nyíltan meg kell vallanunk, hogy a tehetségeket nem tudjuk — 
előre — felismerni. Tehetségkutatás-féle kifejezésekkel nem szabad 
jogosulatlan illúziókat ébresztenünk.

Hiszen nincs is szó itt igazában véve tehetségekről (értve ezen 
a kiváló, határozottan megnyilatkozó speciális megáldottságot), 
mert azok csak a későbbi életkorban mutatkoznak, és a fejlődéstől 
függenek, a gyermek alakuló, határozatlan lelki alkatából meg nem 
jósolhatok. Mi csak alkalmat akarunk adni arravalónak mutatkozó 
szegény gyermekeknek arra, hogy bizonyságot tehessenek a közép
iskolai nevelés folyamán fokozatosan kifejlő képességeikről, hogy

5 Spranger : Begabung und Studium. Lipcse, 1917.
• Igv A. Wreschner : Angewandte Psychologie. Lipcse, 1926. 65. és köv. 11., 

O. Lipmann : Psychologie für Lehrer. 111. és köv. I.
7 Tanárok tud ják  legjobban, mennyire különféle tényezők adják össze 

ugyanazt az osztályzatot egy és ugyanazon osztály azonos minősítésű tanulói
nál.
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kiderüljön ezek alatt az évek alatt, mire válnak, mire valók, meddig 
érdemes folytatni nevelésüket, hogy intelligenciájuk és egész lelki
ségük értékének megfelelő hivatást tölthessenek be egykor.

A legjobb megoldás tehát az lenne, ha módunkban állana minden 
magában kedvet és hajlandóságot érző, négy elemit meghatározott 
eredménnyel végzett gyermeknek lehetővé tenni, hogy a középiskolai 
tanulmányokkal megpróbálkozzék. Ez volna a legtermészetesebb 
szelekció.® Egy nagy baj van : távol állunk attól, hogy minden tanulni 
vágyó gyermek próbát tehessen a gimnáziummal (ugyanakkor, 
amikor pedig igen sok tanulni nem akaróval kell bajlódnia a nevelőnek, 
akiket szüleik kényszerítenek saját akaratuk ellenére). Jogos tehát 
a mozgalom ama törekvése, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközök 
minél gyümölcsözőbb felhasználása céljából már eleve bizonyos ki
válogatást végez a jelentkezők között, hogy így a legérdemesebbeket 
segélyezze. Ezt a válogatást nem lehet elég körültekintéssel és gonddal 
végezni. Nem csoda, ha a kezdeményezők számára ezen a „tehetség- 
kutatáson“ van a hangsúly.8 9 Annál fontosabb, hogy eleve tisztázzuk 
eszközeink értékét és a várható eredmény természetét.

Ha az eddigiek szerint helytelen a tehetség szó alkalmazása e munkánál, 
a következőkben arra  szeretnék rám utatn i, hogy a kiválogatásban pedig a 
legkevésbbé értékes a pszichológiai tehetségvizsgálat. Pedig általában ettől 
várnak legtöbbet. Örvendetes, hogy az eddigi m unkáról beszámoló füzet 
előadása szerint a kiválasztásnál nemcsak tebetségvizsgálat szerepel. Erre csak 
igen gondos előkészítés u tán  kerül sor, akkor is egyik része az általános fel
vételi vizsgának. Hogy az elbírálásnál milyen m értékben veszik tekintetbe 
ennek eredményét, az nem állapítható meg. Egyrészt azonban a mozgalom 
elnevezése (tehetségkutatás), másrészt a megszervezésével kapcsolatban a 
kiválasztás újszerűségének hangoztatása akaratlanul is azt 'eredményezte, 
hogy a tehetségvizsgára tolódik a hangsúly főleg a kívülállók körében és 
előtt. Egyébként az em lített beszámolófüzet is bizonyos várakozásokat fűz a 
tehetségvizsgához, amennyiben a kiválasztó bizottság „nem  bízta magát a 
homályos intuícióra, hanem a modern képességvizsgáló módszerek eszközeinek 
felhasználásával próbálja ekzakt módon elérni azt, am it különleges ember
ismerők ösztönösen m egállapítanának“ (28. 1. id. műből). Az in tu itív  ember- 
ismeret helyett ezen „ekzakt“ mérőmódszer varázserejébe v e te tt h it befolyá
solja — akaratlanul is talán  — a további szervezést, amikor pl. az illetékes 
bizottságok javaslata csak bizonyos kiválasztott intézeteket ta r t  alkalmasnak 
erre a „tehetségkutató“ m unkára, különösen a felvétel, a kiválasztás vég
zésére, mivel ez különleges szakképzést igényel.

8 Nem térhetünk ki i t t  azokra a nehézségekre, amelyek a vidéki gyer
mekek és a középiskola világának nagy eltéréséből erednek, továbbá az elemi 
iskola és a gimnázium között egyre élesedő szakadék káros hatásaira. A moz
galom azonnali cselekvést követel, tehá t alkalmazkodni kell a meglévő álla
potokhoz. Ha a mai középiskola m unkája még nem is a legmegfelelőbb a 
nemzet értelmiségi m unkásainak képzésére, ezt figyelmen kívül kell hagy
nunk, jóllehet szorosan összefügg tárgyunkkal. Minden kor és minden iskola 
keresi a maga nevelési ideálját, s bízzunk benne, hogy előbb-utóbb többé- 
kevésbbé meg is találja. K iválasztandó fiainknak a mai gimnáziumban kell 
beválniuk, ennek szervezete és nevelő m unkája adja a legtermészetesebb ki- 
választási eljárást, mégpedig szakszerű gondossággal és nevelői lelkiismere
tességgel.

9 Ez adja a mozgalom beszámolófüzetének címét is. L. 1. a.
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K ár lenne ennek a nagyrahivatott nevelési törekvésnek sikerét a szerve
zésnél akár nemlétező nehézségek akadályozó előtérbe állításával, akár meddő 
reménykedések előrelátható csalódásával csökkenteni, megterhelni. Nincs 
miért sokat várnunk az ,,ekzakt“ tehetségvizsgától, de éppen ezért nem is 
kell erre tenni a hangsúlyt.

A tehetségesek kiválogatásának pszichológiai módszerei egészükben a 
kísérleti lélektan felfogásában gyökereznek. Ez az irányzat a lelki jelensé
geket besorolta a természeti jelenségek közé, és épp olyan módszerekkel akarta 
vizsgálni, mint a term észettudom ányok a maguk tárgyait. Legfőbb törekvése 
volt a jelenségek mérhetőségének megvalósítása. (Innen az ekzakt szó 
használata.) A kezdet szép eredményeket hozott, és még szebb reményeket 
ígért. Weber, Eechner és követőik azt h itték , hogy a pszichofizikai alaptör
vény megállapításával sikerült megszerezni a m értéket a lelki és a párhuzamos 
fizikai, testi tünemények összemérésére. B iztato tt a reménység, hogy a meg
induló vizsgálódásoknak csak átmenetileg, egyelőre kell a lelki élet perifériáira, 
az érzékek működési körére szorítkozniuk, de m ajd beljebb fognak hatolni a 
mérés eszközeivel, és a lélek minőségét anyagi vonatkozású m értékkel ki
fejezhetik. Ez a várakozás idők folyamán egyre jobban összezsugorodott. 
A kijózanodás már W undt működésében elkövetkezett, ak it pedig méltán 
tartanak  a kísérleti lélektan megteremtőjének. Az ő lipcsei laboratórium a volt 
az első a m intájára világszerte, kivált Amerikában elszaporodott pszichológiai 
intézetek között. W undt kutatásai közben rá jö tt, hogy azok az előfeltevések, 
amelyek alapján a kísérleti lélektan dolgozott, nem felelnek meg a tényeknek. 
Ezért három kisegítő törvényt állíto tt fel — hite szerint — a kísérleti állás
pont tám ogatására, de igazában téves kiindulásának m egm utatására. A kez
detben nagy eredménynek ta rto tt Weber— Fechner-féle törvényt a későbbi 
vizsgálódás adatai alapján többször m ódosították, átfogalm azták, s érvényét 
még letom pított form ájában is csak a középerősségű ingerek körére szorították. 
Ekzaktságot ma már ennek sem tulajdonítanak, mert a vele összemérhetőnek 
feltételezett két mennyiség : a külső fizikai inger és a belső lelki elváltozás 
közül csak az előbbinek van mértéke, de a lelki folyam at egyáltalán nem mér
hető, nincs számára összehasonlítási alap, nincs mértékegység. A lélek világá
ban mennyiségi összehasonlításokat tenni nem lehet. A magasabb lelki tünem é
nyek körében meg sem próbálkoztak ezzel, annyira nyilvánvaló, hogy sem a 
gondolkozás, sem az erkölcsi cselekvés, sem az érzelemvilág körében nincs 
mértékegység, amelyet aztán sokszorozni, kivonni és osztani lehetne. így a 
kísérleti lélektan kutatásainak kiindulása tévesnek bizonyult, nagy várako
zásai nem valósultak meg.

Az intelligencia-vizsgálatok m ár ezen a tanulságon indultak tovább. 
Lemondva a lelki folyamatok közvetlen mérésének ábrándjáról, tisztán lelki 
alapon kerestek összehasonlítási lehetőségeket az egyéniségek között. Az intel
ligencia fejlettségi fokának megállapítására külön módszereket vezettek be. 
Ezeknek az ú. n. ,,test“ -eknek az a lényege, hogy bizonyos feladat elé állítják 
az ú. n. kísérleti személyt, s a feladat megoldásának eredményéből következ
tetnek aztán bizonyos lelki képességek meglétére és fejlettségére. Sok kísérle
tezéssel gyakorlati alapon olyan feladatsorokat á llíto ttak  össze, amelyekről 
m eghatározták, hogy milyen életkorú gyermeknek kell azokat megoldania. 
Elsőnek a francia Binet és Simon készítettek ilyen intelligenciakort meg
állapító ,,test“ -sorozatokat. Mérésre való alkalmasságuk azon a feltevésen 
alapszik, hogy amit egy korosztályhoz tartozó gyermekek 75%-a megold, azt 
a normális fejlettségűnek meg is kell oldania. H a nem tud ja , az m ár fejlődési 
elm aradottságot jelent. A m érték tehát itt  is önkényesen van megállapítva, 
de a legnagyobb baj az egész eljárás előfeltevéseinek á t nem gondoltsága. 
Amidőn ugyanis azt hirdették az intelligenciavizsgálatok kutató i, hogy e fel
adatokkal nem a gyermek tudását, hanem közvetlenül lelki képességét mér
hetik, tehát e célból minden esetben újaknak kell lenniük, másfelől a hitele
sítés céljából már eleve igen nagyszámú kísérletet kellett végezniük, tehát 
közismertek lettek. Az is tévedés, m intha bármily feladattal m ást, m int telje
sítm ényt lehetne megállapítani. A teljesítményből visszakövetkeztetni a
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létrehozó „tehetségre“ teljes bizonyossággal nem lehet. Ugyanazt a feladatot 
egészen más feltételekkel, adottságokkal nézi a m űvelt környezetből származó 
gyermek, aki már hasonló gondolatkörben forgolódott, m int a züllött, vagy 
csak műveletlen környezetben élő. H a m indketten megoldják, egészen eltérő 
lelki diszpozíciók az eredmény előidézői egyiknél, m int a másiknál. Hogy 
adott esetben az előidéző tényezők közül melyik volt a döntő, azt semmiféle 
kísérlettel megállapítani nem lehet, mi csak a megoldás helyességét állapít
hatjuk  meg.

Arra nézve is megoszlanak a vélemények még a kísérleti lélektan hívei 
között is, hogy ezekkel a ,,test“ -ekkel lehet-e az átlagnál magasabb képessé
gűeket kiválogatni, vagy csak a gyengébbek kirostálására valók.10 11 Erism ann 
is helyteleníti a tehetségvizsga kötelezővé té te lé t a felsőbb iskolafajba való 
átlépésnél.11 Az e téren szerzett tapasztalatok igen kedvezőtlenek. Az intelli
genciavizsgán beváltak nagy részét később ki kellett selejtezni. Ennek okát 
részben a meg nem felelő módszerben látja , de sokkal inkább az intelligencia
vizsgálat alaptermészetében. Tömegvizsgálatra nem alkalmas ez a módszer. 
Az eredmény alapján nem lehet dönteni a gyermek sorsa felől. A legtöbb 
„ te s t“ pedig egyáltalán nem is alkalm azható tömegben. Lipm ann éppen ellen
kezőleg azt ta rtja , hogy a tehetségvizsgák csak csoportos vizsgálatra valók, 
amikor a teljesítmények alapján rangsort lehet felállítani (mennyi ellenmondás 
jön ki az ilyen párhuzamos rangsorokból!), de az abszolút tehetség kiderítése 
fe le tte  nehéz. A jövő fejlődés ú tjá t megjósolni nem lehet ez alapon. Hogy 
miképpen fog alakulni a gyermek lelkisége, azt ezek a vizsgálatok nem árulják 
el, m ert mindig csak az éppen adott helyzetben m utatkozó teljesítőképességet 
jelzik. Csak a legközelebbi jövőre lehet velük némi valószínűséggel következ
te tn i, m int az időjóslás terén. Minél konkrétabb célt szolgálnak, annál többet 
érnek. Nem a tehetségek kiválogatását, csak egyszerűen a felső iskolafaj meg
követelte teljesítményekben való jártasságot lehet velük puhatolni. I t t  is 
kiegészítésre szorulnak. Előnyük a gyors eredmény. H átrányuk ezzel szemben: 
a magasabb lelki jelenségekre nem alkalmazhatók, igazában csak az érzék
szervek működése, a figyelem, az emlékezet és némileg a gondolkodás terüle
tére szorítkozik alkalmazhatóságuk. Ezen okok m iatt újabban a tehetség
vizsgálatokat (amelyeknek előbb éppen olyan túlzott jelentőséget tulajdoní
to ttak , m int a Weber—-Fechner-féle törvénynek annak idején) más eljárások
kal egészítik ki. Stern Vilmos, a modern intelligenciakutatás egyik előharcosa 
Ham burgban maga vezette be a kiválogatásnál a tehetségvizsga egyoldalú
ságainak kiküszöbölésére a tanítói vélemény, kérdőívek és az iskolai bizonyít
vány tekintetbe vételét. Lipmann is fontosabbnak ta r tja  a hosszú időre k i
terjedő alapos megfigyelést, m int az egyszeri vizsgát.

Szándékosan hivatkozom fentiekben kizárólag kísérleti pszichológusokra. 
Az ő józan álláspontjuk is óv attól, hogy ezeknek a kísérletezéseknek tú lzott 
jelentőséget tulajdonítsunk.

A gyermek fejlődésben lévő lénye különösen alkalm atlan arra, hogy 
,,test“ -ekkel állapítsuk meg értékét (Az ú. n. pszichotechnikai vizsgáknak 
nagyobb az érvényük, m ert későbbi életkorban, m ár fejlettebb lelkiségre 
vonatkoznak, és határozott életpályák, legtöbbször technikai jellegű foglal
kozások körében m eghatározott teljesítőképességeket vizsgálnak velük, 
pl. színvakság megállapítása a vasutasok felvételénél stb. A gimnáziumba lépő 
tanulónál nem ilyen elszigetelt funkciókra vagyunk kíváncsiak, hanem egész 
lelkületére.), sőt ez alapon tegyünk szám ítást jövő fejlődésére nézve. A gyermek 
lénye megállapodatlan, a serdülés kora előtt jóformán nem is jelentkeznek 
összes szellemi funkciói, nem egynek a kibontakozása későbbre esik (elvonás, 
értékelés stb.). Ami megvan, az is nagy átalakuláson megy keresztül.

A középiskola mai alakjában a középszerűek, nem a tehetségesek isko-

10 így Lipm ann  id. mű 123. 1.
11 Th. Erismann u. M . M oers: Psychologie der Berufsarbeit und der 

Berufsberatung. (Psychotechnik.) Lipcse, 1922. I. T. 103. és köv. 1.
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Iája. E ljárását, m unkam enetét a közepes tehetségűek képességeihez szabja, 
nem kell tehát ,.tehetségeseket“ keresni, elegendők ide a jó szellemi képessé
gűek is, ha egyébként arravalók erkölcsileg.

A mai nevelők nagy része vizsgaellenes. Igazságtalannak tek in ti a tanuló
nak egyetlen vizsgái szereplés alapján való megítélését. Az évvégi osztályzatot 
a tanuló egész évi m agatartása, szorgalma, előmenetele alapján állapítják 
meg a tanárok. Mennyi gondot ad így is az osztályozás, k ivált, ha sorsdöntő 
jegyek megállapításáról van szó. Most pedig a falusi szegény kisgyermeket 
egész jövőjét elhatározó vizsgának vetjük  alá, hogy „tehetségét“ megálla- 
nítsuk, még hozzá a nagyon helyesen összeállított szóbeli és írásbeli feladatok
hoz, melyek mégis valami kapcsolatban vannak addigi tanulásával, pszicho
lógiai tehetségvizsgát is ik tatunk , m intha az többet és m ásat m ondhatna 
számunkra, mint az egész, alaposan végzett vizsgálat.

A tehetségvizsga egy ma m ár sok részében tú lhalado tt term észettudo
mányos lélekszcmlélet m aradványa. Ez a pozitivizmus világnézetében gyöke
rező. de végeredményben m aterialista szemléletmód egyfelől nem ism ert 
lelket, csak lelki jelenségeket, másfelől mégis csodálatos önellenmondással 
úgy képzelte, hogy ezt fa szerinte nem létező) lelket szét lehet darabolni, és 
egyes megnyilvánulásait egymástól függetlenül lehet vizsgálni, teh á t külön a 
figyelmet, az emlékezetet, a gondolkodást stb. Legtökéletesebb kifejezése 
ennek a felfogásnak az ú. n. lelki profil. Ma m ár mind általánosabban érvé- 
nvesiil az az egyedül helyes felfogás, hogy a lélek nem bontható  részeire, a 
léleknek nincsenek egymástól elkülöníthető képességei, hanem  a lélek teljesen 
egységes, szétválaszthatatlan szervezet, melynek minden megnyilvánulásában 
az egész benne van. Nincs figyelem érdeklődés nélkül, a megfigyelés a jó 
észrevétel feltétele, a jó észrevételekben gyarapodik a lélek ismerő tevékeny
sége, mindez összeolvad a lélek belső érdekeltségével, érzelmi hangulatával, 
értékelésével (az érdekel, am it értékesnek tartok  stb.), akarati feszültségével.

A lélek élete ösztönrendszerének kifejtésében áll. Ehhez bizonyos szer
iek re  van szüksége. Nevezzük ezeket a lelki szerveket készségeknek, disz
pozícióknak. kénességeknek, vagy ahogy tetszik, ezek mindenképpen a lélek 
eszközei, melyekkel az öntudatos lélek rendelkezik, s nem fordítva : a képes- 
ségek, tehetségek, készségek, tulajdonságok összesége alkotja a lelket. A lélek 
fejlődésében az öntudat fokozatos kifejlődését kell látnunk. Ez a fejlődés a 
gyermekkorban még igen az elején van. a serdülés hozza meg az öntudat 
felébredését. A lélek készségeinek fejlődését nagyban elősegíti a megfelelő 
gondozás, nevelés, irányítás, de hogy az így a lélek rendelkezésére álló kész
ségeket miképnen fogja felhasználni az ifjú, azt m ár az ő egyénisége szabja 
meg. Hogv ki fog beválni az életben, az nemcsak az értelmi képességek tízéves 
korbeli állapotától függ, hanem a lélek egészének minőségétől (akarati erejé
től, értékelése nemességétől, energiájának felhasználásától, érzelmei tisztasá
gától). A hivatásban az egész személyiség érvényesül, nem a tőle m integy 
függetlenül gondolt tehetségek ju tta tjá k  különféle pozíciókba. Az öntudat 
végül is kifejleszti azokat a készségeit, amelyekre szüksége van, még ha 
netalán kezdeti adottságai nem is kedvezőek (Demosthenes!).

Közkeletű tapasztalat, hányszor mond csődöt a hosszas megismerés, 
megfigyelés, többoldalú vélemény alapján kialakuló iskolai bizonyítvány 
minősítése. Más tényezők lépnek közbe, m int am iket az iskola minősít. Már 
az iskolai vizsgaeredményt sem tisztára elméleti készségek hozzák létre, még 
kevésbbé az élethivatás betöltésének minőségét, eredményét. Mennyivel 
kevésbbé lehet sokat építeni egy — idő előtt végzett — tehetségvizsgálat 
eredménvérel

Hogyan járjunk hát el, miképpen válasszuk ki a jelentkezők 
közül legrátermettebbeket a segélyezésre? Minél természetesebben, 
minél kevesebb feltűnést keltve, minél kevesebb vizsgáztatással, 
minél többoldalú és hosszabb időre kiterjedő megfigyelés alapján. 

Nem mellőzhető az alapos lélektani képzettség. Ez azonban ne
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csupán a vizsga minél észszerűbb rendezésében jusson szerephez, 
hanem sokkal inkább a pályázók megfigyelésében. Nem elégedhe
tünk meg a tanító és lelkipásztor írásba foglalt véleményével, bár 
nem is nélkülözhetjük (az előzetes jelentkezésnél). A családi élet 
hatását nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ebben a természetes 
környezetében kell látnunk a gyermekeket. Itt mutatkozik meg ter
mészetük a legnyilvánvalóbban, mert a családi életben megrögzött 
szokások, beszédmód, életforma nyilatkozásait éppen otthonukban 
tudják legkevésbbé elleplezni. Nem közömbös, hogy milyen környe
zetből vesszük az anyagot. Nem remélhetünk a középiskolai neveléstől 
csodát, amely teljesen kiforgatná a gyermeket lényéből, öröklött és 
családi életében beidegzett szokásaiból, életformájából, amely az 
egész vonalon megváltoztatná megszokott értékelését, amely egészen 
új embert teremtene belőle. Csak a legritkább esetekben nyúlhatunk 
a gyermek elkülönítésének kétesértékű eszközéhez, de általában a 
családban kell meghagynunk védenceinket a szünidőkre. A család 
hatását bele kell venni számításainkba. Azért, ha személyes látoga
tásban meggyőződünk arról, hogy az élénkeszű, elemi iskolában 
kiváló kisgyermek családjában rend, tisztaság, egymás megbecsü
lése, igyekvés, szorgalmas munka van otthon, a szegénység ellenére 
vannak kedvező jelek, akkor bízvást vehetjük pártfogásunkba, mert 
az iskolai nevelés jó hatását nem fogja lerontani egy lerongyolt kör
nyezet. Valamit hazulról is kell hoznia a növendéknek, mert semmi
ből nem tudunk valamit létrehozni. Azért a legfontosabb a kiválasz
tásban a környezettanulmány, amit nem bízhatunk senkire, hanem 
az illetékes gimnázium erre vállalkozó tanárának vagy tanárainak 
kell végeznie. A kiszálláskor elvégezheti bátran a felvételi vizsgát is 
(bár ezt lehet az intézetben együtt megtartani az összes folyamodók
kal, de külön felesleges kiadást jelent), ami ne álljon sokféléből, elég 
egy rövid, a gyermek élménykörébe vágó, eszméltető, a jellembe is 
bepillantást engedő kis fogalmazvány, egy kis számtanfeíadat, aztán 
beszélgetés a gyermek ismereteinek, válaszkészségének, talpraesett
ségének, felfogásának megállapítására.

A tanító és lelkipásztor bizonyságára főleg a gyermek előéleté
nek, erkölcsi minőségének minél alaposabb megismerése céljából van 
szükség. Helyes a kérdőív kitöltése is, de legyen ez is minél egy
szerűbb, mert a sok kérdés irányítottá teszi a bevallást, zavarokat is 
okoz, az e tárgyban megkérdezett német tanítók nagy többsége a 
szabad véleményezés mellett foglalt állást.12 A túlsók adat kitöltése 
fárasztó és elkedvetlenítő, sokkal többre megyünk a legszüksége
sebbekre szorítkozó rövid kérdőívvel. Ajánlásban úgysem lesz 
hiány! Akárhogyan alakítjuk az írásos véleményezést, ezzel nem elé
gedhetünk meg. Sok minden nem állapítható meg írásbeli jelentésből. 
Jó megismerni nemcsak az ajánlottat, hanem az ajánlót is. Még a 
község lakosságának természete, szokásai, erkölcsi világa sem

12 W. 0. Döring : Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers. Lipcse, 1925»
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közömbös. Ezeknél fogva a környezettanulmányon fordul meg 
minden. Ez a megoldás feltételezi, hogy minden gimnáziumnak 
megvan a maga környéke, felvevő körzete, ahol a tanárok ismerősek 
(vagy most lesznek azokká e mozgalom révén, ami nem kicsinylendő 
melléktermék). A munkába ezért minden jelentkező intézetet be 
kellene vonni. Minél kevesebbre szorítjuk ugyanis a tehetségmentést, 
annál kevésbbé valósíthatjuk meg az itt sürgetett otthontanulmányt. 
Általában m inél nagyobb lesz a központosítás, annál papírosabbízű  az 
egész eljárásunk, annál irodaibb az intézkedésünk, annál messzebb fog 
esni az élet gyökeres valóságától. Hogy hova történjék kiszállás, annak 
eldöntésére jó az előzetes jelentkezés a sárospatakiak módszere 
szerint. De a kiszállás ne maradjon el. Talán többe kerül, mint a 
tanulók beutaztatása és megvendégelése, de megéri a sokféle nyereség, 
ami velejár. így lesz a lehető legbiztosabb kiválasztásunk, ha onnan 
indul ki, ahonnét a gyermeki lélek : a családi környezetből.

A kiválasztás csak egyik mozzanata a rátermettek nevelésének, 
minden a későbbi nevelési munkán és a taníttatott gyermeknek e 
nevelési folyamatban kibontakozó lelkületén múlik. Fontos, hogy a 
kiválasztásnál nélkülözhetetlen gondosság ne veszítsen erejéből a 
kiszemeltek egész középiskolai taníttatása idején sem. Ennek folyamán 
ismerjük majd meg növendékeinket alaposabban a rájuk váró, egyre 
nagyobb követelmények szempontjából. így fog fokozatosan kide
rülni, kiben lakozik valóban az átlagost felülmúló képesség magasabb 
hivatások betöltésére. A tehetség végleges kinyilatkoztatása majd az 
élethivatás végzésében fog megtörténni, ha a jellemszilárdság, a 
hivatásérzés, a te tt- és alkotásvágy, a kitartás fog társulni hozzá. 
Hivatástudat nélkül meddő volna minden tehetség. Középiskolai 
nevelésünkben ezt a hivatástudatot kell az arra alkalmasok lelki 
minőségének mértéke szerint felébreszteni, erre kell őket a minden
napi erőfeszítés és erőgyűjtés folyamataiban ránevelni.

Tehetség, kiválóság, emelkedett lelkűiét égi adomány. Érvénye
sülése vagy elrejtezése az egyéni életsors számos tényezőjétől függ. 
A nevelő alázattal dolgozik azon, hogy utat nyisson a tehetség ki
bontakozásának. De tudja, hogy a teremtés művébe nem kontárkod- 
hatik bele, a természetes kibontakozást nem idézheti elő mester
ségesen. Megelégszik azzal, hogy kertészkedik az Isten csemetéi 
között. Az áldást pedig onnan felülről várja és reméli.

Debrecen. D r. Péter Zoltán.

A kémia tan an y ag a  a gimnázium 
VI. osztályában.

Gimnáziumainkban két éve folyik a kémia tanítása az új tan
terv alapján. Az új tantárgy több új problémát hoz, és ezek közül 
az egyik a tananyag kiszemelésének kérdése. Az állami tanterv és 
utasítások a tanítandó anyag kiválasztását igen nagy mértékben
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a tanárra bízzák, és ezzel egyrészt igen fontos kérdésben ruházzák fel 
nagy hatáskörrel, másrészt állandó gondot okoznak neki a tanítandó 
anyag kiszemelésével. Ez a kérdés érinti a készülő Evangélikus 
Tantervi Utasításokat is.

A kémiában tanítandó anyag kiválasztását vezető néhány szem
pont közül kiemelendők a következők. A tanított anyagok olyanok 
legyenek, hogy velük a kémia alaptörvényeit könnyen bemutathas
suk. A gazdasági szempontból és tudományos oldalról is nagyjelentő
ségű előállítási módok, szintézisek legfontosabb példáit megismerjék 
a tanulók. Szerepeljenek azok az anyagok és folyamatok, amelyek 
a mindennapi életben és az élettani funkciókban alapvető jelentősé
gűek. A legelső szempont a kémia szempontja legyen, a természetrajzi, 
fizikai határkérdéseket csak röviden érintsük, hiszen ezeket a tárgya
kat a tanulók sokkal hosszabb ideig, sokkal nagyobb óraszámban 
tanulják, és a nagyon szűkre szabott tanítási időben természetesen 
a kémiai problémákat illeti az elsőbbség. Végül természetesen ne ter
heljük túl a tanulót sem az anyag mennyiségével, sem a tanítás 
módjával. Ne akarjunk annyit belekényszeríteni a heti 3 órába, 
amennyit nem lehetséges, és fontos részeket legfőképpen ne siessünk el. 
A tananyag kiválasztására irányuló nézetek tisztázására talán haszon
nal jár, ha minden kommentár nélkül felsorolom azt a tananyagot, 
amelyet a kémia tanításának bevezetése óta eltelt két évben tanítot
tam, és amellyel a magam részéről jó tapasztalatokat szereztem. 
A számok órák sorszámát jelentik. 1 11

1. Elem. Keverék. Vegyület. (Állandó súlyviszonyok törvénye.)
2. Atom, atom súly. Molekula, molekulasúly.
3. Hidrogén. Oxigén.
4. Ozon. Víz. Hidrogénhiperoxid. Allotrópia. Katalízis.
5. Vegyérték. T apasztalati és szerkezeti képlet. Gyök. Izoméria.
6. Sztöchiometriai példák.
7. Mól. Móltérfogat. Loschmidt-szám. Avogadro törvénye.
8. Egyenértéksúly.
9. Szén. Szénmonoxid. Széndioxid.

10. Szénsav. Foszgen. Karbam id. Szénkéneg.
11. Az égés.
12. Termokémia. (Reakcióhő, képződési hő, Hess törvénye.)
13. N átrium . Kálium. Kalcium.
14. Fluor. Klór.
15. Bróm.
16. Jód. Fluorhidrogén.
17. Sósav.
18. Lúgok és savak. Fémek és nemfémek.
19. Savak fajai. (Haloidsav,, oxisav). Savmaradék. Só.
20. A titrá lás alapgondolata. Indikátorok. Nitrogén.
21. Az ammonia. (H aber—Bosch-szintézis.) Ammoniumhidroxid.
22. Dinitrogénoxid. Nitrogénmonoxid. Nitrogéndioxid.
23. Salétromsav. (Előállítása salétromsavból.)
24. Összefoglalás. A kén.
25. Kénhidrogén. Kéndioxid. Kénessav.
26. Kéntrioxid. Kénsav. (K ontakt és angol kénsavgyártás.)
27. Foszfor.
28. Foszforpentoxid. Foszforsav. Foszforhidrogén. Arzén. Arzéntrioxid'
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29. Ciánhidrogén. Káliumcianid. Sárga és vörös vérlúgsó.
.‘10. Szilicium. Sziliciumdioxid. Kovasav. Sziliciumkarbid. Teszt az eddigi 

anyagból.
31. Az affinitási sor.
32. Elektrokémia. Ionok.
33. Elektrolízis.
34. Hidrolízis. Sók hidrolízise.
35. Kolloid oldatok.
36. Nátrium klorid. N átrium hidroxid (előállítása a diafragmás elektro

lízissel). Nátrium hidrokarbonát. N átrium karbonát (előállítása az ammoniák- 
szóda-eljárással).

37. Nátriumvegyületek felsorolása. (N a7S 0 4, X a2S 0 3, N a2S20 3, NaNOs, 
Na-foszfátok, N a2B40 7, N a2S i03.)

38. Káliumvegyületek felsorolása. (KCl, KOH, K 2C 03, KBr, K J, KNOs, 
KClOj, K2C rü4. K*Cra07, K M n04.)

39. Kalcium karbonát. Kalciumoxid. Kalcium hidroxid. Kalciumklorid. 
Klórosinész.

40. Kalciumszulfát. Üveggyártás. Cementgyártás.
41. Alumium.
42. Timsó. Magnézium. Magnéziumoxid. Magnéziumszulfát.
43. A természetes víz, keménysége.
44. Vaskohászat.
45. Acélgyártás. Vas tulajdonságai.
46. Vasvegyületek felsorolása. (FeS, F eS 04, Fe203, FeCl8). Nikkel. Kobalt.
47. Króm. (Krómtimsó, CrOs). Mangán (M nS04, MnOa, K2M nü4. KMnOá).
48. Cink (Znü, ZnS04, ZnCl2). Réz (Cu20 , CuO, CuS04. CuCl2). Higany 

(HgCl, HgCla).
49. Ólom (PbO, P b 0 2, P b30 4, ólom nitrát). Ón. Ezüst (A gN 03, AgCl, 

AgBr). Arany. Platina.
50. Dolgozat írása az eddigi anyagból.
51. Ismétlés a termokémiáig.
52. Ismétlés a szilíciumig.
53. Ismétlés az eddigi anyag végéig.
54. Az oxidáció és redukció, fogalmaik kiterjesztése.
55. A periódusos rendszer.
56. A paraffinsor szénhidrogénjeiről általában.
57. Metán, aethan stb.
58. A petróleum  és feldolgozása. Benzin. Krakkolás.
59. A világítógáz gyártása.
60. Olefinek. Acetilén.
61. Gumi. Buna. Kémiai szerkezet és technikai feldolgozás.
62. Halogénszármazékok. (CHjClj, CC14, C H JS, C2H 5C1).
63. Alkoholokról általában. Csoportosításuk. (Primer stb.)
64. Methylalkohol. Aethylalkohol.
65. Szeszipar. Glicerin.
66. Aldehydek. (Az acetaldehyd szintézise acetilénből.)
67. Ketonok (aceton). É terek (aethyléter).
68. Savakról általában.
69. Hangyasav. Ecetsav. Stearinsav. Szappan.
70. Észterek (aethylacctat).
71. Zsírok, olajok, viaszok. Technikai feldolgozásuk.
72. Oxálsav. Tejsav. Borkősav. Citromsav. Stereoizomeria.
73. Cukrok. Glukózé. Fruktoze. Saccharose.
74. Cukorgyártás. Cellulózé. Papírgyártás. Keményítő.
75. Cellulozenitrát. Acetylcelluloze. Viszkoze-műrost és műselyem, cellofán.
76. Fehérjék.
77. A táplálkozás kémiája.
78. Ismétlés az organikus kémiából a halogénszármazékokig. Textil

anyagok.
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79. Ismétlés organikus kémia eddigi részéből. Teszt az alifás organikus 
kémiából.

80. Benzol. Kőszénkátrány.
81. Phenol. K ét és három értékű phenolok.
82. Benzoesav. Salicylsav. Acetylsalicylsav. Phtalsav.
83. Benzolsulfosav (szulfurálás). Nitrobenzol (nitrálás).
84. Anilin. (Gyártása nitrobenzolból.)
85. Diphenylamin. Pikrinsav. Trinitrotoluol, p-dichlorbenzol.
86. Naftalin. Naphtolok. Antracén. Piridin.
87. Alkaloidák.
88. Enzimek (zymase, pepszin, diasztaze). Hormonok (inzulin stb.). 

Vitaminok (A, B^, G, D*).
89. Bőrgyártás. (Növényi cserzés, krómcserzés).
90. Harci gázok. (Jellemző tényezői, fajai).
91. A gázálarc. A robbanóanyagok összefoglalása. Ködösítés. Gyújtó- 

bombák.
92. Festőanyagok. (Fuíhsin, azofestékek, indigó).
93. Műanyagok. Bakelit. Pollopas. Polimerizációs termékek (mipolam, 

PC-rost, trolitul, plexiüveg).
94. Ismétlés 1— 17. órák anyagából.
95. Ismétlés 18—30. órák anyagából.
96. Ismétlés 31—42. órák anyagából. Rövid áttekintés a földünkön ta lá l

ható nyersanyagokról.
97. Ismétlés a 43—55. órák anyagából. A kémia történetének vázlata.
98. Ismétlés az 56—79. órák anyagából. Teszt a ciklikus organikus 

kémiából.
99. Ismétlés a 80—93. órák anyagából. Néhány elem körforgalmának 

megbeszélése.
100. Évzáró összefoglalás.

Befejezésül meg kell említeni, hogy a felsorolt anyagok és jelen
ségek közül a fontosabbak részletesebb tárgyalásban részesülnek. 
Természetesen nem volna csodálható, ha az idő rövidsége bizonyos 
területeken további rövidítést vonna maga után. Az anorganikus 
rész beosztása azon alapon készült, hogy leíró és elméleti részek 
váltogatják egymást. A csoportosítás lehetőleg olyan, hogy minden 
elméleti rész előtt azokat az anyagokat ismerjük meg, amelyekre 
azután az elméleti részt felépíthetjük. A felsorolt tananyaghoz kb. 
90—100 bemutatott kísérlet tartozik az egész év folyamán. Talán 
e konkrét adatokat tartalmazó közlemény hozzájárul a kémia tan
anyagáról alkotott nézetek tisztázódásához.

Budapest. D r. Vermes M ik lós.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE |
— ■ ________________ j

Bollctlino di Legislazione Scolastica Comparata a cura del Ministero del- 
l’Educazione Nazionale. Pubblicazione mensile.

Igen érdekes folyóiratot ind íto tt meg a fenti címen egy évvel ezelőtt az 
olasz nemzetnevelési minisztérium. Célja az, hogy a különböző államok tanügyi 
törvényalkotásának és iskolázási rendszerének ad a ta it összegyütve, a kutatók 
rendelkezésére bocsássa. E célból m unkatársai vannak az öt világrész szinte 
minden államában, úgyhogy nyilvántartja  Paraguay és Japán , Finnország 
és Marokkó tanügyi reform jait egyaránt. Tartalm ilag minden szám három
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részre oszlik : uz első részben („Legislazione“) törvény- és rendelet-szövegek 
és végrehajtási utasítások találhatók, a második „(N otiziario“) ismertetéseket 
közöl az egyes államok tanügyi berendezéséről, a harm adik (,,Bibliográfia“ ) 
könyvismertetéseket és könyvészeti adatokat (Recensioni. Rassegna). — 
A magyar tanügy megfelelő módon van képviselve e nemzetközi folyóiratban. 
Eddig ism ertette a középiskolai reformot (1934 : X I. te., 1941 m ájusi szám), 
és az új népiskolai törvényt (1940 : XX. te ., 1942 január), amennyiben rövid 
bevezető tanulm ánnyal közölte olasz nyelven az illető törvények szövegét, 
azután áttekintő ism ertetést közölt a m agyar nevelésügy jelenlegi állapotáról 
(Tóth László : Panorama dell’educazione, Í941 szept.), beszámolt Bottai olasz 
nemzetnevelésügyi miniszter magyarorszagi látogatásáról és kolozsvári dísz- 
doktorrá-avatásáról (1941 júl. aug.), s közölte, hogy B ottai m iniszter a folyó
irato t kiadó ,,Ufficio della Legislazione Scolastica Gom parata“ m agyar tanács
adójául dr. vitéz Nagy Iván egyetemi m agántanárt, miniszteri osztálytanácsost 
nevezte ki (1942 febrl), továbbá ism ertetett néhány m agyar pedagógiai tárgyú 
cikket (1941 május). A folyóirat m agyar m unkatársa"s em lített cikkeinek 
szerzője Tóth László, a római és a nápolyi egyetemek magyar lektora. A m agyar 
vonatkozású cikkeken kívül magyar pedagógusok számár? is értékesek úgy
szólván az összes ismertetések, melyek a folyóiratban megjelentek, így — 
hogy csak a fontosabbakat em lítsük — a ném et középiskolák és a H itler
jugend viszonyá.:ól, a portugál tanügyi reformról, a román mezőgazdasági 
oktatásról, az indiai tanárképzésről (1941 május), a finn falusi iskolákról, a 
kínai iskolázási rendszerről, az új szlovák iskolai törvényről (1941 július
augusztus), a spanyol egyetemi reformról, a francia szakirányú oktatásról 
(1941 szept.), a kínai középiskolákról, a török közoktatás szervezetéről, a 
finn nemzetvédelmi nevelésről (1941 okt.), a Szovjetoroszországban folyó tö r
ténelem tanításról, a horvát iskolaügy megszervezéséről, a japán ifjúsági szer
vezetekről (1942 jan.), a német középiskolai reformról, az új francia iskola- 
rendszerről, az új egységes szovjetoroszországi középiskoláról, az angol kollé
giumi vizsgái endszerről (1942 febr.) szólók. Tanulságosak a ninden füzet 
végén ta lá lható , egy-egy nemzetre vonatkozó összefoglaló tanügyi biblio
gráfiák is (Bulgária, 1941 május, Portugália, 1941 júl.-aug., Svájc, í 941 okt., 
Németország 1942 jan., febr.). E  cikkek ism ertetésére legközelebb visszatérünk.

Ember Ernő.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI IRODALOM I
Debrecen a réjji magyar irodalomban. D. dr. Révész Imre püspök előszavá

val. Szerkesztette és sajtó alá rendezte : Dr. Molnár Pál, a debreceni reform átus 
Kollégium gimnáziumának tanára, a gimnáziumi „A rany János Önképzőkör“ 
tagjainak közreműködésével. Egyetemi Nyomda, évn. (1942.)

Vajthó László életrevalónak bizonyult Magyar Irodalmi Ritkaságok c. 
sorozatában értékes és a hazai protestantizm ust közelről érdeklő kö tet jelent 
meg, mely a régi debreceni irodalomból ad szem elvényeket: a protestantiz
mus első hírnökeitől 1815-ig, Péczely József professzor működése kezdetéig, 
amikor m ár — a szerkesztő szerint — megszűnt Debrecen irodalmi önálló 
jellege. Ez éppen eléggé jellemzi a vaskos füzet je len tőségét: abból a korból 
hoz gondosan m egválasztott, beszédes bizonyságokat, amelyekhez ritkaságuk 
m iatt nehezen lehet hozzájutni. Sőt nyom tato tt könyveken túl kéziratos anyag
hoz is folyamodott : A régi diákköltészet egyes term ékeit így közli.

A szerkesztő Molnár Pál derék m unkát végzett. Nem alkalomszerűen 
lá to tt összeállításához : Debrecen irodalmában való alapos jártasságát bizo
nyítja az a komoly tanulm ánya, amely nemrégen lá to tt napvilágot Bertók 
Lajos kiadásában (1941). Ez a kötete valóban úgy tekinthető, m int am annak 
szerencséskezű illusztrálása. Ha amaz fontos — m ondjuk — elméleti, tudós 
szempontból, merem állítani, hogy ez még fontosabb nevelési szempontból. 
Nemrégen történt, hogy a Pestvidéki Tankerület középiskolái részére készí-
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le lt hivatalos érettségi tételsorozat zárópontjául ezt vettem  f e l : „Városunk 
szerepe az irodalom ban.“ Kifejezést akartam  adni ezzel annak a meggyőződés
nek, amely bizonyára sokunk lelkében é l : hogy szülőföldünk, iskolánk irodalmi 
szerepével tisztában kell lenni. A földrajz m ár régen a szülőföld ismertetéséből 
indul ki : mi legalább érkezzünk el oda. Ezt minden iskolának magának kell 
megcsinálni, m ert az általános jellegű tankönyvek nem foglalkozhatnak min
den várossal-községgel kiilön-külön. Archimedesi pontot kell terem teni, 
amelyen önérzettel állhasson a diák! Ehhez ad kitűnő segítséget Molnár Pál 
összeállítása : lehetővé teszi, hogy a diák a maga szemével láthasson, leikébe 
muzsikálhasson a múlt idők stílusa. Elogy ez az élmény mit jelent, bizonyságot 
tehetünk róla m indnyájan, akiket így fogott meg a múlt! Hiszem, hogy nevel
hetünk megint az esztétikum ért égő új nemzedéket. Nem az irodalomtörténe
ten keresztül szerethetjük meg az irodalm at, hanem fordítva! Csak meg kell 
keresni a módját! Éppen ez a bökkenő : nem kívánhatjuk — mondják sokan-—, 
hogy az ifjúság m indent elolvasson. S ez igaz is. Válaszként rám utatok a Mol
nár Pál-féle florilegiumokra, amely szemet nyitogat, táv latokat nyit a nélkül, 
hpgy a ku tatás ingerét elvenné a diáktól!

S milyen távlat ez! A Debreceni Kódextől kezdve, a Lugossy-gvüjtemé- 
nyen á t hamarosan a nyom tatványokhoz érünk : Dézsi András iskolamester, 
m ajd a nagy Méliusz vonul fel, aztán az énekszerző nyom tatóm ester : Huszár 
Gál, a Debrecenben diákoskodó Szenei Molnár, m ajd az első nagy „professzor
író“ : Mártonfalvi György, tovább a lazábban idetartozó Ö r\endi Molnár 
P eren ’, a Debrecenhez nőtt Köleséri Sámuel, megint az előzőhöz húzó Szent- 
péteri István, s egyszercsak nagyot dobban a szívünk Maróthi György ú t
törő magyarnyelvű Arithm eticájánál és faximilében közölt négy szólamra írt 
zsoltáránál. A „m agyar F aust“ , H atvani professzor istenes elmélkedéssel és 
híres végrendelete szavaival visz közelebb egyénisége (és a kor) megértéséhez. 
Aztán a híres diákpoéta, Németi Pál horatiusi lendületű latin verse lep meg 
bennünket — megérezzük, m iért siratja annyi diákvers később is az ő korai 
halálát! Kiemelem m ár itt, hogy ahol kell, m indenütt megfelelő magyar fordí
tásokat találunk az idegennyelvű szövegek m ellett, így i t t  Kónya József 
tanár meglepően jól simuló műfordításban adja vissza az eredetit. És hogy hely
szűkén csak a nevekből sejtessük a súlyos ta r ta lm a t: Szilágyi Sámuel, Varjas 
János, Domokos Lajos, a Debreceni Grammatika, Földi János, Bessenyei 
György, Budai Ézsaiás, a Magyar Füvészkönyvek, a jellegzetes debreceni 
dicséretszerzők kara, m ajd a kollégiumi diákköltészet és kéziratos versgyűjte
mények hangjai szólalnak meg, élükön a Nagy Sándor melodiáriumából ve tt 
hangjegyes jurátus-nótával. Közli aztán Csokonai Vitéz Mihály debreceni 
jellegű műveinek jegyzékét — hiszen nem lenne elég az egész könyv az érté
kes részletek b em u ta tására ; utána nyomban a hűséges Fazekas Mihály 
jellegzetes költeménye jön, — az á^kádiai perrel megint úgy jár el, m int Csoko
naival, s végzi a sort Kölcsey híres önéletrajzi levele.

Mindehhez csatlakozik Molnár Pál igen gondosan megírt jegyzetsorozata, 
amelyben m indazt elmondja, am it a szemelvénnyel kapcsolatban tudni kell. 
Fontos, hogy irodalmi utalást ad a további ku ta tás számára : a buzgó diák 
nem m arad támasz és irányítás nélkül. Hiszem, hogy pompás feleletek is fog
nak elhangzani ezek u tán  a debreceni gimnáziumban Debrecen irodalmi 
szerepéről!

Mindent összefogva : a művészi püspöki előszóval egyetértve csak hálás 
köszönetét tudunk mondani Molnár Pál és diákjai példaadó m unkájáért.

Nagykőrös. Dr. Törös László^

A Budapesti Tankerület Évkönyve az 1941—42. iskolai évre. 240 lap.
Szerkeszti: Vitéz Fraknóy József.

A tankerület fennállásának 166. évében hatodízben jelent meg néhai 
Pintér Jenő kezdeményezése nyomán az a tartalm as és igen használható be
számoló, amelyik hű képet nyújt a tankerület iskoláinak életéről. I. fejezeté
ben a tankerület főhatóságát, irányítószerveit ism erteti a személyi ügyvivők
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beosztása szerint, hivatali cím- és telefonjegyzékkel, az 1941 dec. 1-i állagnak 
megfelelően. A könyv következő fejezetei á ttek in tést nyújtanak  a tankerület 
területén működő összes iskolafajtákról, nevelőintézetekről (internátusokról), 
lanoncotthonokról, esti előkészítő tanfolyamokról az érettségire, vagy a 
polgári iskolai képesítésre készülő felnőttek számára; itt is pontos lak- és tele
fonjegyzékkel és az igazgatók megjelölésével. A tankertilet tö rténetét kiegé
szíti az elmúlt 1940—41. tanév feldolgozása. I t t  a személyi és helyi iskola
változásokon túlmenően jelentős beszámolót találunk arról a l l  értekezlet
ről, melyeket a főigazgató a különböző iskolafajok igazgatóival és tanulm ányi 
felügyelőivel t a r to t t ; ez arról az örvendetes tényről tanúskodik, hogy nevelő
életünk irányítóm unkája m ár nem a zöldasztal-szellem rabja, hanem a nevelők 
gyakorlati, minden napi kérdéseiben akar ú tm u ta tást nyújtani. így szerepel
tek a megbeszélések témakörei gyanánt : Új m agyar embertípus kinevelése.. 
Élettel való kapcsolat. Órarend. A vizsgálatokkal kapcsolatos ügyek. Az 
iskolalátogatások során szerzett tapasztalatok. A számonkérés, közlés és az 
összefoglalás módjai. Tanulm ányi kirándulások. É rettségi írásbeli tételek. 
A tanárok minősítése, mellékfoglalkozása és tanfolyam ai stb. m ind életeleven, 
gyakorlati problémáink valam ennyiünknek ; bár talán az anyagi helyzetün
kön való segítés megbeszélését és szőnyegentartását is szívesen látnok közöt
tük. A multévi tanári tanfolyamok közül bennünket a vegytani tanfolyam 
beszámolója érdekelt. Érdekes közléseket találunk a következőkben a közép
iskolai tanulm ányi versenyekről. A bennünket közelebbről érdeklő iskoláink 
között továbbra is a budapesti ev. gimnázium vezet 224 pontegységgel, a 
budapesti református gimnáziumot utána csak a budapesti kegyesrendi gim
názium előzi meg 3 egységponttal (184— 181). A leánygimnáziumok közül a 
budapesti ev. leánygimnáziumunkat rangsorban (82) csak a budapesti állami 
Mária Terézia Leánygimnázium előzi meg (11) 62 pontegységgel. Sajnálatos, 
hogy ra jta  kívül más protestáns leánygimnázium nevével e rangsorban nem 
találkozunk, ami minden bizonnyal leányintézeteink részvétlenségét m utatja . 
Pedig bátran követhetnénk e téren is fiaink szép példáját, akik az eddig 
rendezett 19 verseny folyamán 9 alkalommal nyerték az elsőség ju talm át 
(5 budapesti ev., 3 debreceni reform átus, 1 budapesti református) és 1936 óta 
megszakítás nélkül mostanáig. Pedig e rangsorbeli helyezésnek esélyét minden 
év mulasztása hátrá lta tja . Iskoláink és nevelésünk szellemi öntudatának ser
kentése s értékeinek ily országos viszonylatú bem utatása semmiképp sem 
m úlhat az i t t  oly aránylag csekélymérvű anyagiak előteremtésén. Növendé
keinkben pedig ez és az ilyen alkalmak ébreszthetik fel azt a nemzeti és közös
ségi öntudatot, amely őket és iskolájukat a nemzeti sorsközösség közös elő
készítő munkásává avatja. A könyv további lapjain a különböző iskolafajok 
határidőnaplóját adja, azaz helyesebben azt a kiegészítést, am it a tavalyi 
kötet e részének pótlásául szánt. Ú jdonságként szerepel az eddig megjelent 
kötetekkel szemben az a rész, amely nevelő- és tanítóm unkánk belső életéről, 
m ondhatnák, lelkűidéről ad számot, s ezek a bem utató tanítások, a tanm ene
tek és a szülők iskolája. A gimnáziumot egy VIII. osztályú latinóra képviseli 
(budapesti Fáy A. gimn., H áklár Imre) Tacitus Ann. XV. 44. feldolgozásával. 
Jelentős példája a formális képzőkészség szinte bravúros alkalm azhatásának 
(párbeszédes forma) a világos tartalm i megértetés szolgálatában. A m inta
tanmenetekben az egységek végén nincs idői megjelölés, amikorra annak fel
dolgozása tervbevehető. Az áttekinthetőség hiányát nem pótolja a befejezés
ben megjegyzésként szereplő skematikus óra- és időbeosztás, amely minden 
tárgy heti óraszámai szerint alkalmazandó. Ugyanígy túl soványnak látjuk a 
történelmi tanm enet utalá«i-szemléltető jegyzékét is. A forrás és egyéb olva
sásra szánt szemléltető szemelvények összegyűjtése és elrendezése legalább is 
nagyobb korszakegységek szerint kívánatos. A harm adik osztályú magyar 
nyelvi tanmenetben i t t  már nagyobb gondosság látható. A szülők iskolája 
élénk képet ad azokról a problémakörökről, amelyek ma a szülőket elsősor
ban érdeklik. Tanterve így gyakorlati-lélektani alapon, de gondos és céltuda
tos következetességgel épült fel. A könyv a tanulók statisztikai adatainak 
összegezésével zárul, ebből megtudjuk, hogy a budapesti tankerület 21,724
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fiú- és leánygimnáziumi tanulója közül 12’5%  volt református és 7’1% ev. 
vallású.

Az évkönyv áttekintése szakember számára nélkülözhetetlennek mond
ható, de a gyermekét nevelő minden szülőnek is igen hasznos tanulságokat 
nyújthat.

Budapest. Rezessy Zoltán.

Dorosmai János : Akinek nem inge, ne vegye magára. K iadja az író ; 
Sopron, 1942. Ára 3 pengő. 176 oldal, 111 mese.

Im m ár harmadszor írunk Szemlénkben Dorosmai János könyveiről. (Kis 
mesék nagyoknak, 1937 : 5. szám ; Ferde m agyar tornyok között, 1940 : 12. sz.) 
Dorosmai János könyveinek megjelenését nem előzi meg, nem kíséri hangos 
híradás, megszületésükről alig tud  néhány ember : az író, a nyomdász, egy-két 
jó barát. A mostani könyvéről azonkívül egy esztétikus és egy Maecenas, akik 
biztos ítélettel emelték ki garmadaszámra szaporodó könyveink közül Doros
mai Jánosét. Köszönet illeti őket a m agyar fabulairodalom nevében.

Dorosmai Jánosnak ez a kötete is fabulás könyv, m int volt a „K is mesék 
nagyoknak“ című. Szemlénk 1937 : 5. számában minden lényegest elmondot
tunk  a fabuláról is, m int műfajról, és el Dorosmai állatmeséiről is. Könnyen 
m ondhatnék, hogy ez a könyve is olyan jó, m int az első fabulás kötete, tehát 
sok hozzátennivaiónk nincsen.

Nem így van.
Dorosmainak ez a könyve több, jobb, finomabb. Első fabulás könyvének 

bírálatában féltettük  az írót a kaptafamódszertől. Fölösleges volt aggodal
munk, m ert a mostani mesék tárgyban, hangban változatosabbak. Az első 
kö tet meséi nyersebben szólnak, stílusukban a tömörség m ellett darabosságot 
is találunk, s az író főcélja a szókimondás volt. Mostani könyvében nagyobb 
a  művészi törekvés : a stílus teltebb, melegebb, nem ritkán  hangulatos. (Pl. : 
A  Pacsirta és az erdei madarak ; A  trombitások ; Nagyság ; A  kalitka ; Erdők 
stb .) Az író nemcsak a mese sajátos szerkezetében törekszik ritm usra, de a 
stílusban is. Dorosmai alkotó művészete ebben a kötetében nagyot emel
kedett, m ert mostani meséi a nélkül, hogy erőtlenebbek, kevésbbé célba- 
találók volnának, azaz, hogy fullánkjuk árta tlanabb  v o ln a : színesebbek. 
Előbbi kötetében sok a Cvklops-kő (ami adott esetekben értéke a stílusnak), 
i t t  m ár simára csiszolt és gondosan összeillesztett kőkockákból épít, melyekre 
itt-o tt folyondár szalad fel. ( A  törött szárnyú fecske ; Tudomány és h i t ; titkos  
kívánságok; Tölgyek és Mohák stb.)

Ezeken a meséken mind gyakrabban látjuk  az író simogató k e z é t; és 
szívének nemes érzületét egyre jobban érezzük.

A „Kis mesék nagyoknak“ c. könyvében inkább közíró akart lenni 
Dorosmai, bár már o tt is nagy művészettel oldotta meg a fabula tartalm ának, 
terjedelmének és szerkezetének nehéz egyensúlybeli já tékát, amely a fabula
írásnak próbaköve. Most sem kisebb és bátortalanabb a közíró, de föltétien 
nagyobb le tt a szépíró.

Dorosmai mostani meséi nemcsak igazak, de szépek is.
Aki Dorosmai két fabulás könyvét összehasonlítja, nemcsak azt állapít

h a tja  meg, hogy a szépíró le tt nagyobb, de azt is, hogy a közíró látóköre is 
tágult. Benedek Marcell, aki a könyvet sajtó alá rendezte, és a „kévekötés“ 
tisztes m unkáját meleg lélekkel, finom elemzéssel elvégezte, hat csoportba 
osztotta a meséket. A csoportokon belül azonban ahány mese, annyifelé 
tekin t az író. A többnyire lírai hangulat m ögött komolyan és erősen világítja 
meg a kérdéseket. Nem is gyerekeknek való tréfás fabulák ezek, hanem fel
nőtteket is megdöbbentő életigazságok. Sajnos : igazságok.

Amikor egyik mesét olvassuk a másik után, sokszor nem tudjuk , hogy 
a meseírót féltsük-e az igazmondásért, vagy a szellemes társalgónak ta p 
soljunk, aki az állatok árta tlan  képében az emberi fogyatkozásokat, gyarló
ságokat, gonoszságot, az álcázott bűnöket pompás humorral, néhol pedig, 
így a Sic vos non vobis c. csoportban éppen nem re jte tt iróniával festegeti, 
rajzolgatja. Mégis Dorosmai közírói hangja sohasem durva, sohasem goromba,
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még csak nem is érdes, nem is időszerűleg beállított, mégis lelkiismeretünkhöz 
talál minden sora.

Ha pedig valaki azt állítaná, hogy a fabulaírás könnyű mesterség, ám 
próbálja meg. Vagy a törvénnyel lesz dolga, vagy a betűszedőn kívül más 
nem olvassa könyvét. Dorosmai meséire hiába leselkedik a törvény parag
rafusa, hiába sandít rájuk az időszerűség áskálódó gyanúja, nem talál okot 
arra, hogy tüzet kiáltson, pedig érzi, hogy nála ég, a szomszédban ég, m ert 
mindegyik fabulában olyan önfeledten mesél az író, hogy kárhozatos cseleke
detnek tartanók megháborítani a fabulaszerzőt, amikor erdőn-mezőn barangol 
és beszélget a Pacsirtával, a Farkassal, a Rókával, a Hiénával, óh dehogy : 
az Emberrel.

H a olvasás közben lelkiismeretünk fel nem ébredne, látván a fabulák 
tükrében sok hitványságunkat, bizony azt hinnők, hogy Dorosmai csak gyer
mekmesékkel kedvesen elszórakoztat bennünket.

Akinek pedig kétsége volna, hogy a m agyar fabulairodalom ban hol 
keresse Dorosmai János helyét, olvassa egymás u tán  Aesopus, Lafontaine, 
Péczely, Fáy, Bartóky meséit, meg az övéit : akkor megtalálja.

Még egy szót.
A könyv kiállításáról is meg kell emlékeznünk. Nincsen sok m ondani

valónk. Alig lehet írónak hőbb vágya, m int az, hogy könyvét a K ner-nyom dá- 
ban készítsék, ahol ez a könyv is készült.

Sopron. Csanádi/ Sándor*

kardeván Károly: Madách Imre: Az ember tragédiája. (A nógrádmegyei 
Madách-Társaság kiadása.)

I lálára kötelezte fenti társaság a művelt magyarságot azért, hogy Madách 
remekét szépkiállítású, olcsó kiadásban közrebocsátotta. Még nagyobb a 
hálánk azért, hogy Kardeván Károly jegyzeteit és m agyarázatát te tte  így 
hozzáférhetővé. Régi M adách-kutató világos és tiszta értelmezése fekszik 
előttünk, ki sohasem akar belemagyarázni, hanem mindig a m űvet kívánja 
megértetni. Olyan világos az olvasó előtt minden a hatalm as alkotásban, ha 
ezeket a m agyarázatokat olvassa. Sokszor egyéni felfogása mindig meggyőző, 
mert ő az igazi m űvelt olvasó mintaképe : nem bírálni, hanem  m egérteni 
kíván. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a kiadás tudom ányos szempontból 
is milyen hibátlan, hiszen Kardeván ismert tudós philologusunk. M indenkép
pen hasznos ez újabb Madách-kiadás, hasznos a tudósnak, a m űvelt olvasónak, 
de elsőorban az iskolának. Növendékeink ennek ú tm utatása m ellett igazán 
megértik a remeket, s m egtanulják azt is, miképpen kell belehatolni valam ely 
műremekbe. Mi pedig örömmel valljuk magunkénak Kardeván K árolyt, b. d.

Horváth Henrik : Középkori budai fejek. Budapest székesfőváros kiadása. 
1941.

A Székesfőváros művészeti osztálya egyik legbuzgóbb, leglelkesebb 
m unkásának utolsó, posthumus m űvét finom, ízléses kiállításban bocsátotta 
a nyilvánosság elé.

Az evangélikus Horváth Henriket életének javakorában, m unkásságának 
delelőjén szólította el a halál, és még sokkal m aradt adósunk. Egész életét, 
gazdag tudását, k iapadhatatlannak látszó munkaerejét a középkori m agyar 
művészet tanulm ányozására fordította, főleg pedig a középkori Pest-Buda 
művészetének szolgálatába állíto tta  be. Nehéz, hálátlannak látszó és mégis 
vonzó feladatra vállalkozott, hogy Pest-Buda viharos, változatos sorsának 
szétkallódott, megrongált művészeti emlékeit felkutassa, jelentőségüket meg
állapítsa, a hézagos leletekből középkori művészeti fejlődésünknek egységes 
képet lehetőleg helyreállítsa. Főérdeme, hogy magyar művészeti fejlődésünk 
legmagvarabb korszakát, a magyar középkort igyekezett életrekelteni és a 
jellegzetesen magyar vonásokat kiemelni.

Az építészeti emlékek után m unkába vett szobrászati m aradványoknál 
a feldolgozási nehézségek a tárgyak nagyobb törékenysége, könnyebb elkal- 
lódhatása folytán még fokozódtak. A szétszóródott, megviselt szobrászati 
töredékek legtöbbje a Halászbástya Kőemléktárába k e rü lt;  összefüggő emlé-
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kék összeállítása azonban jobbára csak elméleti elgondolásban sikerült. Buda 
első művészeti virágkora ÍV. Béla idejébe esik ; ő a budai vár és város meg
alapítója. Az Árpád-ház kihaltával azonban,B uda jelentősége lehanyatlott.
A jó budai polgárok a következő zavaros időkben az Anjouk ellen szegülnek, 
e m iatt még pápai átko t is vonnak magukra. Naiv önérzetükben az átko t 
visszahárítják a pápára ; a művészetkedvelő Anjouk székhelyüket Visegrádra 
helyezik át,és Buda csak Zsigmond korában nyeri vissza művészeti jelentőségét.
A  török világ viharai és a későbbi korok közönye legértékesebb középkori 
művészeti emlékeinket annyira szétdúlták, hogy nemcsak egységes kompo
zíciók, de teljes alakok is alig m aradtak  fenn belőlük. Hogy milyen nagy 
művészi értékek mentek it t  veszendőbe, az még ezekből a töredékekből is 
kitűnik. Középkori Kőemléktárunk legértékesebb darabjai egyes fejek, m int 
p l. IV. Béla leányának, Margit királyleánynak síremlékéről származó jelleg
zetes apáca-fejek, melyeknek realisztikus elgondolású vonásait lelkes vallásos 
rajongás hatja  át.

Az egészséges realizmus és életteljes lélekábrázolás bensőséges kapcso
la ta  a szorosabb értelemben ve tt portréábrázolásokon, különösen a XV. századi 
sírköveken és fogadalmi emlékeken tűnik k i ; a külsőségek, ruházat, fegyverzet, 
m agatartás még jobbára a gótika felfogásában merevedik meg, de az arcvoná- j 
sok egyéni lelki életet tükröznek vissza. Ennek a sorozatnak kiváló művészi 
ábrázolásai pl. Stibor János királyi főkamarásmester fejének megdöbbentő 
realizmusa ; vagy Gergelylaki prelátus sírlapjának életteljes portréábrázolása. 
Ezek a portréábrázolások elvezetnek m inket az esztergomi közismert érsek 
síremlékekhez, Szécsi Dénes és Vitéz János arcképeihez, melyek ezen művészeti 
folyam atnak kiérettebb, idealizáltabb alkotásai. Tökéletes, életteljes portré- 
teljesítm énvt tün te t fel a belvárosi plébániatemplomban a szentségfülke doná- 
torának, a pesti bírónak és feleségének képmása.

A középkori kőfaragóművészet arcábrázolásának sematikus módja, mely 
az építészettel kapcsolatos feladatoknál, pl. a pillérfejezeteknél egyszerűsített 
form át tüntet fel, a budai pillérfejek sorozatában egyes vonások eltolódásával 
a lelki életnek különböző változatait tud ja  még i t t  is alkalmazni.

Az egyéni ábrázolás művészi jelentősége azonban legjobban megnyil- j 
vánul az erre különösen ráterm ett műfajban, az emlékérmen és medálián. 1 
A Halászbástya Kőemléktárának valóságos remekei a későbbi korból való 
Mátyás-érem, melynek életteljes közvetlensége, különösen a közismert felső
olaszországi márványemlékmű ünnepélyes merevségéhez hasonlítva, valóság
gal megragadó és Marzio Galeottinek, a nagy k i,á h  személyes történetírójá
nak medáliája, melynek keresetlen, pongyola m agatartása és szellemes, j 
gúnyos arckifejezése a holt anyagból szinte élő embert varázsol elénk. A portré
ábrázolás ilyen csúcsteljesítménye egyébként már inkább a renaissance- j 
művészet körébe tartozik.

E művészeti emlékek kiváló feldolgozója az általános m űvészettörténeti 
vonatkozásokon kívül a jellegzetes magyar vonások felkutatásán fáradozott.
A végleges eredmények megoldásával korainak mondható halála folytán 
adósunk m aradt. Középiskolai viszonylatban is kiválóan értékesíthető ez a 
posthumus m unkája, nemcsak m űvészettörténeti tanulságai által, hanem 
mivel m últúnk jellegzetes alakjait állítja tanuló ifjúságunk lelki szemei elé. 
Életrekelti őket és általuk közvetlenebb kapcsolatot találnak dicső m últúnkkal.

Budapest. Dr. Láng Margit.

tíj olasz nyelvkönyv. A. Domeniconi, G. Isárii, P. M . Pasinelti, G. Arista 
alapanvagából m agvarra átdolgozta : Tóth László. Roma, 1941—X IX, IRGE. 
8-r. 350 1.

Az IRGE (a külföldi kulturális kapcsolatokat ápoló olasz intézet) igen 
hasz ^álható könyvet adott e művel azok kezébe, akik az olasz nyelv tanu lá
sával vagy tanításával foglalkoznak Magyarországon. Elsősorban a rádión 
á t történő nyelvoktatás céljára készült, de mindenképpen alkalmas eszköze 
az olasz nyelv alapos, gyakorlati elsajátításának, akár élőszóbeli tanítás, akár 
m agántanulás ú tján  történik az. Erénye, hogy a nyelvtani alapanyagot arányo-
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san'osztja el, és céltudatosan alkotott, az élő nyelvből vett illusztráló példákkal 
szemlélteti, bőven közölve mind olasz olvasmányokat, m ind olaszra fordítandó 
gyakorló szövegeket. így szinte észrevétlenül megtörténik az e lsajátíto tt 
nyelvtani anyag begyakorlása és rögzítése is. Ki kell emelnünk a könyvben 
bőséggel található szólásmódokat, italianizm usokat, melyeknek magyar meg
felelőjét is megkapjuk, s így jól elősegítik az élő nyelv szellemébe való beha
tolást, továbbá az igevonzatnk és rendhagyó igék jegyzékét. Ezek mind nagy
ban fokozzák a világos, könnyen érthető m agyarázatok és a lényegest k i
emelő nyomdatechnikai kiállítás mellett a könyv használhatóságát. Kár, hogy 
szójegyzék nincs a könyvhöz csatolva, m ert így nehéz szótár nélkül hasz
nálni. rtt-o tt kifogást lehetne emelni a nyelvtani rendszerezés és a szakkifeje
zések szempontjából, de mivel gyakorlati célzatú, nem szakemberek számára 
készült nyelvkönyvről van szó, könnyen eltekinthetünk némi kisebb pon ta t
lanságoktól. Ember Ernő.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK-------------- 1

Tessedik Sámuel.
200 éve született a gazdasági szakoktatás úttörője, Szarvas 

evangélikus papja. Külföldi tapasztalatok alapján megjavította a 
szikes talajt, akácfával ültette he a földeket, lóherét, lucernát ter
mesztett, a népet házi iparra nevelte, egészséges életre szoktatta. 
53 éven át dolgozott s nevelt községében 1820 április 20-i haláláig. 
Küzdött rágalmak, gáncsolások ellen, felőrlődött ereje : de most 
újra él. Szarvason középfokú, igen virágzó gazdasági középiskola 
van, szobrának alapkövét letették nagy ünnepség keretében, emlék
táblák is hirdetik emlékét. Főként azonban büszke úttörő, korát 
megelőző munkájára evangélikus egyházunk.

A sok népfőiskola s immár közel tíz gazdasági középiskola 
pedig feltámadását hirdeti. b. d.

1». KOVÁCS SÁNDOR.
( 1869— 1942.)

Valamikor régen, századunk eleje tá ján  történt egy egészen m indennapi
nak, jelentéktelennek látszó dolog. Hogy mi volt, m ajd elmondjuk, de előbb 
egy kis szellemi korkarcolatot kell rajzolnunk, hogy megértsük. Irodalmunkon, 
művészetünkön, de különösen sajtóéletünkön ekkor öm lött el a legminőent- 
elborítóbban az a hullám, amely az eszmény és érték fogalmát csak a nem zet
közi és egyéni tehetség mértékével volt hajlandó mérni, amely előtt csak a 
Xobel-díj volt tekintély, és amely számára a család, haza és vallás köteléke 
és tradíciója a szellemi m unkának nem medre, nemes verete, hanem csak 
akadályozója és gátlója volt. A gátlásnélküli szellem és művészetszolgálat 
vezetőszékhelye a szabadkőművesség lett, és boldogan büszkélkedtek vele. 
akik tagjai lehettek és lettek, hogy lerázhattak magukról minden nemzeti és 
felekezeti különbséget ; a világpolgárság és a nemzetközi humanizmus szelle
mében szárnyalhattak szabadon a l’art pour Part jellegű célkitűzéseikért.

És ekkor tö rtén t a jelentéktelen dolog. Az akkor még élő „Budapesti 
H írlap“ tárcarovatában megjelent egy cikk Kovács Sándor neve a la tt, amire 
sokan felfigyeltek, ku ta tták , ki ő, és sokan üdvözölték a kezdő kis pozsonyi 
teológiai tanárt. Pedig a cikket sem ő írta, ami már magában véve is szokatlan 
volt ebben a mindenekfölötti éntörtető es énérvényesítő korszakban. Pusztán 
egy levelet idézett, illetőleg közölt a m agyar reformáció korszakából, egy
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gyöngyszemet abból a kincstárból, amelyet Nádasdy Tamás m agyar protestáns 
nádor és felesége, az ő szerelmetes Orsikája (Kanizsa Orsolya) fennmaradt 
levelezése jelent minden magyar számára. Mert ez az abban az időben és szel
lemi légkörben rikító anachronizmusnak számító jelenség mégis egy kis, de 
nagyon is messzevilágító fáklya le tt ; a legelsők egyike, ha ugyan nem a 
legelső, amelyik messzire bevilágított az akkor kuszálódó szellemi dzsungelbe, 
és messze előrevetítette a magyar nemzeti és protestáns öotudatraébredésnek 
és hivatásfelismerésnek az ú tjá t. A leveleket azóta összegyűjtötték, kiadták, 
sajnos, el is feledték, elmosódott a „szellemi újdonászok“ törtető  árjában.

Pedig, pedig a reformációkorabeli magyar családi életünk mily csodála
tos kincsei tükröződnek ma is felénk ezekből a levelekből. Ezek számára a 
h it és vallásuk gyakorlása nem gát, de életfeltétel, am iért nem ismernek 
fáradságot és á ld o za to t; magyarságuk életfolyásuk nélkülözhetetlen és te r
mészetes medre, a családi élet tisztasága, a gyermeknevelés közös gondja és 
feladata az a lánc, amely őket a legnagyobb távolságok ellenére is mindig 
összefogta, s frigykötésüket örök közösségi értékké te tte . A nemzetépítő 
piotescáns családi élet szelleme éget és ösztönöz ezekből az írásokból évszáza
dok ködén is át. És a m ellett mégis mily egyszerűség, természetesség, közvet
lenség. Nincs bennük semmi farizeizmus, vagy tetetés, sőt édes és bájos humor, 
évődés a szerető hitestársak közt; Mint akik nem félnek az Istentől, de jó 
atyjuknak ismerik, aki felé mélységes bűntudatukban is mosolygó szemmel 
fordulnak, akiknek a Jézusban nincsenek im m ár semmi káihoztatásuk.

Ezeket álm odta vissza a messze m últból Kovács Sándor, amikor így még 
más nem akart álmodni, hogy az ifjainknak látásai lehessenek és legyének a 
messze jövőbe. S ő most o tt áll, m int Mózes a Jordán partján , s ú tm utató  keze 
lehanyatlik. Nehéz volt tartani! Szelíd szeme meg-megtörő fénye, amely nem 
az évtizedek óta keresztyéni türelemmel és alázattal viselt súlyos betegsége 
fájdalm ait, álm atlan éjszakáit tükrözte, hanem mindig azt a szerető jóindula
to t, amivel minden hozzáfordulón segíteni akart, kialudt. Nehéz volt ébren- ’ 
tartani! Saját szavai szerint az emberi m unkabírás határán  lett professzorból 
püspök, hogy többen láthassák ú tm utató  kezét. Sokan tán nem akarták meglátni.

De régi tanítványainak sok évtizedes serege mindig maga előtt látja 
majd ezt az iránym utató jobbot ; arra megy, és ezzel helyez sírjára soha el 
nem múló, sőt mindegyre több virágot hajtó koszorút.

Budapest. Rezessy Zoltán, j
Nyári testnevelési továbbképző tanfolyam középiskolai testnevelő tanárok 

részére. A Vallás-és Közoktatásügyi Miniszter úr engedélyével a m. kir. Test- 
nevelési Főiskola megfelelő számú jelentkezés esetén folyó évi július 20-tól 
augusztus 1-ig testnevelési továbbképző tanfolyam ot ta rt.

A tanfolyam anyagát a középiskolai testnevelési anyag elméleti és gyakorlati 
módszeres feldolgozása képezi. A résztvevők az elméleti előadásokat közösen 
hallgatják, míg a gyakorlati tan ítás nemenként külön-külön csoportban folyik.

A tanfolyam díja 40 P, ez személyes jelentéskor fizetendő.
A tanfolyamon résztvenni óhajtják legkésőbb június 15-ig jelentkezzenek 

a főiskola igazgatóságánál (Budapest, XII., Győri-út 13) annak feltünteté
sével, hogy lakás- és ellátásra igényt tartanak-e?

A felvételi kérelemben fegyelmi felelősség terhe m ellett arra vonatkozóan 
nyilatkoznia kell a jelentkezőnek, hány nagyszülője volt keresztény?

A résztvevők elhelyezése, ellátása a tanfolyam  tartam a ala tt :
a) férfi résztvevők a főiskola férfi internátusában 20 P lefizetése ellené

ben lakást, napi 3 pengőért pedig teljes ellátást (naponta háromszori étkezést) 
nyerhetnek ;

b) nő résztvevők ugyancsak 20 P lefizetése ellenében penzióban elhelye
zést, napi 1*50 pengőért pedig a főiskolán ebédet kaphatnak. Méltányos áru 
reggeliről és vacsoráról a nők részére a főiskola a penzió ú tján  gondoskodik.

Ellátásban csak az részesülhet, aki élelmiszerjegyét a személyes jelent
kezéskor leadja.

Budapest, 1942 március hó. Dr. Misángyi Ottó,
tanügyi főtanácsos, igazgató



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1941 október hó 
16-tól 1924 m árcius l(£ ig  a következő összegek érkeztek.

T a g d íj  1 9 3 6 — 3 7 -re  : Korim Kálmán 2 P, Kolofont E telka 4 P, Glatz 
József 2 P. — T a g d íj  1 9 3 7 — 3 8 -r a  : Korim Kálm án 4 P, Kolofont E telka 4 P, 
Glatz József 2 P. — T a g d íj  1 9 3 8 — 3 9 -re  : Miklós Ida 4 P, dr. H. Gaudy László 
2 P, Korim Kálmán 2 P, Glatz József 2 P. — T a g d í j  1 9 3 9 — 4 0 - r e : Molitor 
Gusztáv 4 P, Becht József 4 P, Zádor Tibor 4 P, Lehoczky Egyed 4 P, Raisz 
Iván 4 P, Lajos Árpád 2 P, Remete Márton 2 P, dr. Gombocz Endre 4 P, 
dr. Kemény Gábor 2 P, Kiss Sándor 4 P, Lavotha Ödön 4 P, Kengyel Miklós 
4 P, Miklós Ida 4 P, dr. Noszky Jenő 4 P, Pap Ferenc 2 P , dr. H. Gaudy 
László 2 P, Gasztonyi József 4 P, dr. Bukovszky Ferenc 4 P, Kassó Margit 
4 P, Varga Erzsébet 4 P, Fabriczy Olga 4 P, dr. Ponyiczky Zoltán 4 P, Marton 
Géza 4 P, Glatz József 2 P, Lehoczky Egyed 4 P, Lamnek Vilmos 2 P, K ár
páti Ede 4 P .  — T a g d í j  1 9 4 0 — 4 1 -re  : Dr. Vácz Elemér 4 P, L ipter É va 4 P, 
Vizsolyi Gyula 4 P, Molitor Gusztáv 4 P, Becht József 4 P, Zádor Tibor 4 P, 
Raisz Iván 4 P, Lajos Árpád 2 P, Rem ete M árton 2 P, Czékus Tamás 2 P, 
dr. Mauritz Béla 4 P, dr. Zimmermann Ágoston 4 P, dr. Gombocz Endre 4 P, 
dr. Simon László 4 P, D. Kovács Sándor 4 P, Brebovszky Em il 4 P, Mentz 
János 4 P, Lavotha Ödön 4 P, Harsányi Gyula 4 P, U rbán Erzsébet 4 P, 
D. Pröhle Károly 4 P, Gyarm ati András 4 P, Durkó Erzsébet 4 P, Rejtő 
Mária 4 P, Kengyel Miklós 4 P, Adriányi László 4 P, Miklós Ida 4 P, dr. Ruh- 
mann Jenő 4 P, Németh Sámuel 4 P, Kovács Jenő 4 P, dr. Bácskay János 
4 P, dr. Benkő László 4 P, Csaba József 4 P, Krémusz R óbert 4 P, Leitner 
József 4 P, Merész Károly 4 P, Oravecz Lajos 4 P, Pröhle Jenő 4 P, Spanner 
Géza 4 P, Szabó József 4 P, Szabó K álm án 4 P, Téby Mihály 4 P, Kamondy 
István 4 P, v. Magassy Sándor 4 P, Tóth Ferenc 4 P, Bárdosi Sándor 4 P, 
dr. Mendöl Tibor 4 P, dr. Czirbusz Endre 4 P, H aberehrn Gusztáv 4 P, Jancsik 
Mihály 4 P, Nagy Imre 4 P, Nyíry Sándor 4 P, dr. Reuss Pál 4 P, Stibrányi 
Gyula 4 P, dr. Varga Ferenc 4 P, Zalán Frigyes 4 P, dr. Guoth K álm án 4 P, 
Kühn Ernő 4 P, Richly Em il 4 P, Gyóni Mátyás 4 P , dr. Noszky Jenő 4 P, 
Pap Ferenc 2 P, Czékus Kálmán 4 P, Gasztonyi József 4 P, Raskó Kálmán 
4 P, dr. Lersch Ernő 4 P, dr. Moravcsik Gyula 4 P, dr. Bukovszky Ferenc 
4 P, Kassó Margit 4 P, Varga Erzsébet 4 P, Fabriczy Olga 4 P, Zoltay László 
4 P, Arató István 4 P, dr. Ponyiczky Zoltán 4 P, M arton Géza 4 P, Glatz Jó 
zsef 2 P, dr. Laurentzy Vilmos 4 P, Lamnek Vilmos 2 P, Vizsolyi Gyula 4 P> 
Vasskó Béla 4 P, K árpáti Ede 4 P, Grescho Gizella 4 P, Nikodémusz József 
4 P, dr. Markóné F. Mária 4 P .  — T a g d í j  1 9 4 1 — 4 2  re  : Dr. Léviusné A. Ilona 
4 P, dr. Bánkúti Dezső 4 P, dr. Bánki Lászlóné 4 P, dr. Dömötör Miklósné 
4 P, Filarszky Erzsébet 4 P, Glock Klára 4 P, dr. Zombory Lászlóné 4 P, 
dr. Gvőry Aranka 4 P, Jablonowsky Piroska 4 P, Jeszenszky Ilona 4 P, Kapi- 
Králik Jenő 4 P, Káply Elemér 4 P, Kozma Gabriella 4 P, dr. Kring Miklós 
4 P, dr. Láng Margit 4 P, Lovas Sarolta 4 P, dr. Gömöri Pálné 4 P, Ruzicska 
László 4 P, dr. Siftár Kamilla 4 P, dr. Steinert K atalin  4 P , Télessy Dalma 
4 P, dr. Veress Lászlóné 4 P, dr. Zelenka M argit 4 P, Bohár Gabriella 4 P, 
dr. Bereczky Margit 4 P, Filarszkyné L. Margit 4 P, Sztrokay Piroska 4 P, 
D. Kovács Sándor 4 P, Pap Ferenc 2 P, Barcsay Károly 4 P, Kolofont Erzsé
bet 4 P, Késmárszky Hermin 4 P, Szíj Ilona 4 P, Zalán Frigyesné 4 P, dr. 
Sümeghyné Á. Sára 4 P, Kada Ju d it 2 P, Zoltai László 4 P, A rató István 4 P, 
Pataki Sámuel 4 P, Bayer Jenő 4 P, Brózik János 4 P, dr. Czinkotszky Jenő 
4 P, Csák István 4 P, Hidasi Lajos 4 P, K im er Gusztáv 4 P , Lándori Nándor 
4 P, Mázán László 4 P, Mészáros Imre 4 P, R éthy Dezső 4 P, Saguly József 
4 P, dr. Szeberényi Lajos 4 P, dr. Tömör János 4 P, dr. Udvaros József 4 P, 
Bárány György 4 P, L ipter Melánia 4 P, Lamnek Vilmos 2 P, Lemle Rezső 
4 P, Králik Gusztáv 4 P . — T a g d í j  1 9 4 2— 4 3 -ra  : Fasang Árpád 4 P, dr. Hanzó 
Lajos 4 P.

T a n u ló k  u tá n i  já r u lé k o k  1 9 4 1 — 4 2 - r e ; Békéscsabai gimnázium 130 P, 
Aszódi gimnázium 150 P.

Budapest, 1942 március 21. K i lc z e r  G y u la , pénztáros.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület postatakarékpénztári csekk 
számlájának száma : 48,099 ; címe : Országos Evangélikus Tanáregyesület, 
Budapest. Az iskolai évre szóló tagsági díj a polgári év végéig esedékes. — 
A pénztáros kéri a tagokat, legyenek szívesek tagdíjukat csekklappal befizetni.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1942—43. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg:

1. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, a gimnáziumok és leánygimná" 
ziumok VIII. o. számára.

2. Dr. Benigny Gyula: Német nyelvtan középiskolák felsőbb osztályai 
számára.

3. Dr. Györy Aranka: Műalkotások, I. rész, gimnáziumok és leánygimná
ziumok VII. o. számára.

4. Jónás Márton: Mennyiségtan, a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. o. számára.

5. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv, a leánygimnáziumok IV. o. 
számára.

6. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből, a
gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

7. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények Horatius műveiből, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

8. Dr. Kun—dr. Törös : C. Plinius Cecilius Seeundus levelei gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

9. Nagy—Dombi: Természettan, II. rész, a gimnáziumok és leánygim
náziumok VIII. o. számára.

10. Dr. Péter Zoltán : Bölcsészet, a gimnáziumok VIII. o. számára.
11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet, a leánygimnáziumok VIII. o. számára.
12. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története, II. rész, gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VIII. o. számára.
13. Dr. Zsigmond Ferenc : Magyar irodalomtörténet, II. rész, gimnáziumok 

és leánygimnáziumok VIII. o. számára.
E lő r e lá th a tó la g  m e g je le n ik  m é g :
Kónya József: Műalkotások ismertetése, a gimnáziumok és leánygim

náziumok VIII. o. számára.
Dr. Nádor Jen ő : Közép-kor és új-kor története 896—1289-ig, a gimná

ziumok és leánygimnáziumok V. o. számára.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szeptember 1-i hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—1177.
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A  S Z E R K E S Z T Ő -B IZ O T T S Á G  T A G J A I :
Reform átus r é szrő l: vitéz dr. B essenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jéke ly  L ajos, dr. K u n  Sándor, dr. P a p p  Ferenc.
E vangélikus ré szrő l: dr. B ánkú ti Dezső, dr. H . Gaudy László, 
dr. R ell L a jos, dr. R em port E lek, Zsolnai V ilm os.

M E G J E L E N I K  évenként 12 füzetben.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P . E gyes szám  ára 80 fillér. — 

A Z  O R T E  és O E T E  tagjainak a P rot. T anügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z I R A T O K  reform átus részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
R eform átus g im n áziu m ), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( B u dapest, I V .,  D eák-tér 4. szám )  küldendők

A Z  O R S Z Á G O S  R E F O R M Á T U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszám lájának szám a 6169. évi tagsági d í j  5 P .  
M in den  d íj, a T G y N A -ra  szedett tanulói járulékok és a Szemle 
tám ogatására szánt összegek és járulékok m inden év december 
31-ig a fenti csekkszám lára küldendők be. Ö sztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyam odni. A  balatonboglári- 
üdülőben nyara lási segélyre jún . 10-ig.

K I A D Ó H I V A T A L : Debrecen, Reform átus g im názium , ahová az elő
fizetési d íja k  és reklam ációk kü lden dők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban eqyenest a tanáreqyesületi pénztárakba  
irányítandók.

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében m inden tanuló után  
szedett 1 P  60 fillér N evelési A la p  javára  az egyetemes pénztárba  
küldendő (B u d a p est, I V .,  D eák-tér 4 .) ,  a 40 fillér tanulójárulék  
pedig  a Tanügyi Szem le javára  az egyesület pénztárosához, K ilczer  
Gyulához (B u d a p est, V I I .,  V ilm a k irálynő-ú t 1 9 .) . Ugyancsak  
a pénztáros címére küldendő m inden év december 31-iq 4 P  évi taq- 
sági d íj.

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  postatakarékpénztári csekk 
szám láján ak szám a : 42,625, c ím e : P rotestáns T anügyi Szem le, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  m inden hónap 20-án



Dr. Vetéssy Géza: A magyar nyelv korszerű tanításának kérdései. 121

A m agyar nyelv és irodalom korszerű 
tan ításának  legfontosabb kérdései . 1

(A mctjiijhodoU magyar-tanítás első hat és fél esztendejének
tapasztalatai.)

A magyar középiskola az elmúlt évtizedek folyamán több refor
mon ment át, de ezek a reformok a magyar nyelv és irodalom tanítá
sát, anyagát nem igen érintették. A magyar nyelv és irodalom tanítá
sának anyagát, keretét, a nevelés módjait mintegy fél évszázadra 
visszatekintő kegyelet és hagyományérzék őrizte. Amilyen előnyt 
jelentett azonban ez a változatlan keret, hagyománymegszentelte 
anyag és szaktudományunk, nevelésügyünk kiválóságai által meg
állapított jellemformáló módszer, ugyanolyan veszélyeket is rejtegetett 
magában. Egyre kiáltóbban jelentkeztek a magyar nyelv tanításában 
az időtől való elmaradottság jelei. Érezte az új idők jelét maga 
a tanárság is, megkezdte a régi anyag rostálását, a tanítandó irodalmi 
korszak kitolását a modem irodalom felé, de a lényegben nem történt 
változás. A régi keretek megmaradtak, az anyag egyre változott, 
módosult. Egyre jobban megérlelődött az a gondolat, hogy leg
nemzetibb tárgyunk tanításában sok fontos teendő vár reánk. Meg
változtak a pedagógiai igények, megváltozott maga az irodalom- 
tudomány is.

Az iskolai gyakorlatban már hangoztatott és a középiskolai iroda
lomtörténeti tanítás elavult módja ellen felsorakoztatott érvek nem 
kerülték el az illetékesek figyelmét sem : és 1938. nyarán megjelentek 
az új Részletes Utasítások, melyek véget vetettek a találgatásoknak, 
és megszabták a magyar nyelv és irodalom új, korszerű tanításának 
célkitűzéseit és a cél elérésére vezető új módszeres eljárásokat.

Az új Tanterv és az azt magyarázó új Utasítások megváltoztat
ták az egyes osztályokban tanítandó magyar nyelv és irodalom 
anyagát, és az anyag tárgyalásában új módszeres elvek érvényesíté
sét követelték.

A megváltozott anyag és az új módszeres elvek éveken át új és 
új kérdések elé állították a magyar nyelv és irodalom tanárát. A fel
merült kérdések egy része a tanári gyakorlatban az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján már megoldódott, más részüknek megnyugtató 
és célszerű elrendezése azonban még a jövő feladatai közé tartozik.

1 A kecskeméti református gimnázium II. félévi módszeres értekezletén 
elhangzott előadás második része.

1



122 Dr. Vetéssy Géza: A magyar nyelv korszerű tanításának kérdései.

Jelen alkalommal ezeket az elmúlt hat és fél esztendő gyakorlata 
következtében már részben vagy egészben megoldódott, részint 
pedig ezután megoldásra váró tanítási kérdéseket szándékozom meg
vitatni.

Az I—VIII. osztály tanítási anyagát és az anyag feldolgozásá
nak a módját mindenki megtalálhatja az új Tantervben és az annak 
magyarázatául szolgáló Részletes Utasításokban. Ezért ennek ismer
tetését mellőzöm, csak azokra a főkülönbségekre térek ki, amelyek 
a régi és az új Tantervben találhatók.

I — IV . osztály. A négy alsó osztály anyagát, minthogy abban a változás 
aránylag csekély, együtt tárgyalom .

a) Legkevesebb változás tö rtén t az olvasmányi anyagban. Ezekben 
a mítosz idegen ízű kihangsúlyozását fe lválto tták  a magyar őstörténet köré
ből v e tt olvasmányok, a magyar tájakhoz, falusi és városi foglalkozásokhoz 
kö tö tt kisebb elbeszélések (I. b.). A II. o.-ban új anyag az íróink és nemzeti 
nagyjaink életéhez fűzött kisebb történetek, anekdóták tárgyalása. A III— 
IV. o.-ban pedig a történelm i élet ismertetése m ellett a teljes magyar élet 
bem utatására törekszik. Ebből a célból képeket ad a régi magyar életmódból 
és népszokásokat ism ertet. A négy osztály anyaga tehát úgy van összeválo
gatva, hogy abból a tanuló elő tt teljes képet lehessen kialakítani a magyar
ság régi és mai életéről. Célja a minél alaposabb magyarságismeret.

b) A nyelvtani anyag majdnem változatlan. A III. o.-ból elmarad az 
első két osztály nyelvtani anyagának száraz rendszerezése, helyette az ott 
tan u lt alapism eretek felhasználásával a III. és IV. o.-ban ki kell egészíteni 
és el kell mélyíteni az alsóbb fokon szerzett ism ereteket.

Üjszerű az irodalomismereti tudnivalóknak a bevezetése (vers, próza, 
olvasm ányfajták megkülönböztetése form ájuk és tárgyuk szerint) már az 
I. o.-tól kezdve. Ehhez járu l a III. o.-ban a nyelvhelyesség, magyarosság és 
kifejezésbeli gazdagság tudatosítása, különbségtétel irodalmi és népnyelv 
között. A IV. o.-ban pedig folytatódik a műfajok pontosabb elkülönítése, < 
csoportosítása is. De ugyanitt megismerkednek a tanulók az olvasott költe
mények alapján a gyakoribb versformákkal és a népköltészet sajátságaival.

Az em lített elméleti ismeretek elsajátítása nem törvények, szabályok 
m egtanítása által történik , hanem a szövegmagyarázás módszerével lopja 
be a tanár a tanulókba a stílus és az egyes műfajok sajátságai iránt való érzéket.

c ) Mindegyik fokon gondolni kell a szóbeli előadóképesség fokozatos 
tudatos fejlesztésére és a szókincs gazdagítására, gyűjtésére. Az írásbeli elő
adóképesség gyakorlására szolgálnak a dolgozatok. Tárgykörük az I. és II. 
osztályban túlnyom ó részben a gyermekélet mindennapja, kis részben az 
olvasmányon alapuló. A III. és IV. o.-ban felváltva adunk olvasmányhoz 
kapcsolódó és élményi tételeket.

V. osztály, a) I t t  m ár nagy a változás az olvasmányi anyagban és a fel
dolgozásban egyaránt. A régi tan terv  szerint az V. osztály olvasmányi anyaga I 
nem volt más, m int a retorika szem m eltartásával a nemzet történetének 
a megismerése, elsősorban prózai olvasmányokból. Első helyen az elmélet 
állt, s ez szabta meg a megismertetendő anyagot. Az új tantervben első helyen 
a magyarságismeret áll, ennek szolgálatában állanak mindig az olvasmányok.
Az alsó osztályokban már szemléltük ezt a magyar életet. Az V. osztály anyaga 
m ár nem elégszik meg a puszta ismertetéssel, hanem okos megválogatással 
végigvezet a m agyar múlt szellemi életének legfontosabb áram latain. Keresi 1 
a különböző életform ákban és korszakokban megnyilvánuló szellemet, ami 
egy-egy korszakot összetart. A feladat tehát a magyar m últ legfontosabb 
szellemi áram latainak megismerése közben vizsgálni a magyarság lelkének 
m egnyilatkozásait. A cél m ostm ár nem a retorikai száraz ismeretek megszerzése, 
hanem annak a m egtanítása, hogy hogyan lehet értelmesen hozzányúlni 
a magyar m últ irodalmi műveihez a poétikai, retorikai és stilisztikai ismeretek 
segítségével.
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b) Minthogy az olvasmányanyag szellemiségünk történeti fejlődésének 
útján halad végig, tisztáznunk kell a korszak, a változás, az uralkodó eszmer 
világ, a nyelv és a stílus korszerűségének a fogalmát. A szónoklat, történet- 
írás, eposz, dráma, regény m űfajának alaki hagyom ányait és stílusbeli saját
ságait is i t t  kell m egismertetnünk házi és iskolai olvasmányok alapján.

c) Nyelvünk mélyebb megismerését az V. és VI. osztályban nyelvtudo
m ányi irodalmunkból vett kisebb tanulm ányok, értekezések iskolában való 
olvasásával és megbeszélésével segítjük elő. Erre szolgál az újonnan bevezetett 
, ,Magyar nyelvi olvasókönyv“ . A szóbeli stílusgyakorlatokat ezen a fokon 
a stíluselemzések képezik, amikor is egyes korok jellemző stílusának alkotó 
elemeit és vonásait kell megismertetni (pl. a kódexirodalom, a reformáció és 
ellenreformáció, a felújulás kora, stb. stílusa fősajátságainak összeállítása 
által).

VI. osztály, a) Olvasmányi anyagában már megkezdődik a tu lajdon
képpeni irodalom történeti oktatás. Az osztály olvasmányi anyagának közép
pontjában most már nem az egyes korszakok állanak, hanem négy nagy 
magyar író : Vörösmarty, Petőfi, Arany és Jókai. Az ő életük, költészetük 
megismerése a kiinduló pont, hogy az írói egyéniség és az irodalom sajátos 
életének legfontosabb jellemző sajátságai megfigyelhetők legyenek. Az első 
három nagy íróval kapcsolatban ism ertetjük továbbá a lírai költészet egyéni
ségtől m eghatározott formáit, és feltárjuk a négy nagy írónak a világirodalom
mal való kapcsolatait is.

b) Az irodalomismereti tudnivalók ebben az osztályban az irodalmi mű 
és általában az irodalom sajátos életére vonatkoznak. Kiegészítjük az egyes 
műfajok rendszerét, és most már le is zárjuk, hiszen az előkészítés m unkája 
az előző osztályokban m ár részletekben m egtörtént. I t t  kerülnek elő, m int 
új tisztázásra váró fogalmak : irodalmi hagyomány, irodalmi irányok, diva
tok, ízlésrétegeződés, a siker és hatás titka, kritika és általában az írói fejlődés 
ú tja , körülményei.

Az egész évi megfigyelések befejezéseképpen pedig történjék meg az eszté
tikai kategóriák (szép, 'kellem, tragikum , komikum, humor) megvilágítása 
az olvasott művek alapján.

c) A nyelvi ism ereteket ugyanolyan olvasmányok ta rtjá k  ébren a 
Magyar nyelvi olvasókönyvből, m int az V. osztályban, csakhogy i t t  elsősorban 
a nagy költőink nyelvéről szóló olvasm ányokat tárgyalunk. A szóbeli stílus- 
elemzések az írók stílusának megfigyelésére és m eghatározására irányulnak.

Iskolai dolgozatok tárgya az V. és VI. osztályban m ár rendesen értekezés, 
de nem szabad it t  sem elhanyagolni a tanuló képzeletének, kedélyi életének 
m egnyilatkozását (napló, önéletrajz, stb.).

Láthatjuk tehát, hogy az Y—VI. osztály magyar nyelvi anyaga 
nemcsak abból a szempontból ment át gyökeres változáson, hogy ki
maradt belőle a retorika és poétika, hanem elsősorban megváltozott 
a tárgyalás célkitűzése az évtizedes hagyománnyal szemben. Az új 
tárgyalási mód kétségtelenül sokkal nagyobb nehézség elé állítja 
a tanárt, mint a növendéket. A jelenleg használatban lévő új tan
könyvek, melyek még kétségtelenül csak tapogatódzások azúj követel
mények célkitűzéseinek megvalósítása felé, szokatlanságukkal még 
csak fokozzák a nehézséget. Az kétségtelen, hogy az olvasmány
anyag kiszemelésében elkövettek mindent, hogy eleget tehessenek 
az Utasítások sokféle követelményének, csak abból a szempontból 
még hiányosak, hogy az olvasmányokhoz fűzött jegyzeteik nagyon 
szűkszavúak, és nem jelölik meg az egyes olvasmányok didaktikai 
kiaknázásának a módját. Ezt minden egyes esetben a tanár lelemé
nyességére, tárgyszeretetére és szorgalmas előkészületére bízzák. 
A megvalósítás érdekében kétségtelenül nagy eredmény a református
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iskolákba szinte egységesen bevezetett új tankönyvsorozat, amit 
azonban ki kellene egészíteni egy — kizárólagosan a tanár számára 
készült vezérkönyvnek, amely osztályonként külön-külön csoporto
sítva az egységes tankönyv alapján minden egyes olvasmányhoz 
hozzáfűzné azt az ismeretanyagot, amelyet most a tanárnak több 
könyvből kell összekeresnie készülése alkalmával. Ugyanez a vezér
könyv kiegészítené azután a tankönyvek szűkszavú jegyzeteit is, és 
megjelölné az egyes olvasmányok didaktikai kihasználásának a mód
ját. Nem gondolok itt azonban természetesen a tanári egyéniséget 
gúzsbakötő, egységesített, kötelező módszertanra, hanem egy olyan 
tanári segédkönyvre, mely a dolgozatjavításokkal és egyéb adminiszt
rációs teendőkkel amúgy is túlterhelt tanár órára való lelkiismeretes 
előkészületét megkönnyítené. Kiki annyit és olyan mértékben hasz
nálna fel ebből a vezérkönyvből, amennyit akar és ahogy egyéniségé
nek — amitől elsősorban függ úgyis munkája sikere — a legjobban 
megfelel.

V I I— V i l i .  osztály, a) E két osztály anyaga — a m agyar irodalom — 
egy, tárgyalásának szempontjai is azonosak, és csak az anyag nagy terjedel
mére való tekintettel oszlik két részre, ezért e két osztály anyagát és az anyag 
feldolgozásában követendő vezérelveket együtt ismertetem. Mindkét osztály 
olvasmányanyaga a régi egyrétegű anyaggal szemben háromrétegű. Az első. 
réteg az irodalom történeti kor jellemző alkotásait, a második a korra és az 
írókra vonatkozó irodalomismereti tanulm ányokat, a harm adik pedig a világ
irodalmi szemelvényeket foglalja magában. Ez a háromrétegű olvasmány
anyag az eddigi anyagnál tehát jóval szélesebbkörű. A régi ú. n. irodalom törté
neten kívül, annak tárgyalásával kapcsolatban, a költők és az írók műveinek 
ismerete mellett a velük és műveikkel foglalkozó jeles tanulmányokból is kíván
ják  egyes szemelvények olvasását. (Lehetőleg Áranv, Beöthy, Riedl, Császár 
Elemér műveiből.) Végül pedig megkövetelik, hogy ,,bizonyos korszakegységek 
háttérszerű megalkotásához“ világirodalmi szemelvények adjanak alapot.

Az olvasmányanyag ilyen nagyméretű megszaporodásával szemben 
— am it leginkább fokoz a VIII. osztályban az a követelmény, hogy a régi 
irodalom m ellett a XX. század irodalmi mozgalmainak fővonásait is be kell 
m utatni eredeti szemelvények alapján — e roppant ismeretanyag tanítására 
rendelkezésre álló heti óraszám m aradt változatlanul három. Ugyanannyi 
idő a la tt jóval több anyagot kell elvégezni, m int eddig. Jelen körülmények 
között a segítésnek csak egy módja lehet : az erős anyagrostálás és a régi 
irodalom aprólékos, pepecselő tárgyalása helyett a gvorsabbütemű, csak a 
továbbfejlődésre döntő írók és művek korszerű ismertetése.

b) irodalomismereti tudnivalók bőven vannak természetesen ebben a két
osztályban is. Szükségünk van a legnagyobb írók munkásságát összekötő 
egyéb irodalmi jelenségek áttekintésére, az egyes korszakokban uralkodó szel
lemi áram latok és a világirodalmi ízlés korszakos változásainak alapos ismere
tére is. A VIII. osztály anyagának a végén rá kell m utatnunk az Arany halála 
után  bekövetkező, fokozatosan erősödő kettészakadásra, amely irodalmunk 
életében végbement. Nagyobb egységek összefoglalásai során végeztetnünk kell 
az egész irodalom területén végigtekintő műfaj-, forma- és eszmetörténeti 
összefoglalásokat, végül pedig ism ertetnünk kell a fontosabb irodalmi és tudo
mányos intézményeinket. /

c) A stíluselemzéseket a VII. osztályban a történeti fejlődés szolgálatába 
állítjuk, és megrajzoljuk a régi magyar irodalmi nyelv alakulásának a képét. 
A VIII. osztályban pedig át kell tekinteni a mai irodalmi nyelv rendszerén, 
és a nyelvtan egyes részeinek alapvető jelenségeit kell összefoglalni. U gyanitt 
folytatnunk kell a stíluselemzést különösen Vörösmarty, Petőfi, Arany stílusá
val kapcsolatban.
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írásbeli dolgozatok alapjául a VII—VIII. osztályban általában az irodalmi 
olvasmányok szolgálnak. Igyekezzünk e dolgozatok által a tanuló lelkében 
egybekapcsolni a történelm i tud a t folytonosságát az esztétikai értékeknek hol 
változó, hol állandó életével. Ezért a dolgozatok tárgyául olyan tételeket 
tűzzünk ki, amelyek azokat az elemeket emelik ki egy-egy írásműből, amelyek 
ma is élnek s amelyekből bizonyos fokig ma is él az irodalom (pl. : Időszerű 
gondolatok Az ember tragédiájában). Korok és egyéniségek szembeállításai 
(Petőfi és Arany egyéniségei költészetük alapján), írói életmoz^anatok novelli- 
zálásai (Mikes Rodostóban) jelenthetnek változatosságot a tételekben. Adjunk 
történelm i, term észettudom ányi kérdéseket is írásbeli kidolgozásra, hogy az 
egyéni hajlam megtalálhassa a neki legmegfelelőbb gyakorló teret.

Az olvasmányi anyag előtérbe állítása és az elméleti ismeretek
nek csak a velük kapcsolatban történő tanítása természetes követ
kezményképpen magával hozta a VII. és VIII. osztály magyar nyelvi 
tankönyvének az átalakítását is. Ez az átalakítás a VÍI. osztályos tan
könyvet illetőleg már meg is történt. A magyar irodalomtörténeti 
„tankönyviből magyar irodalmi „olvasókönyv“ lett. Ez más szó
val azt jelenti, hogy ezután a tanítás középpontjában — ezen a fo
kon is — az irodalmi olvasmány áll. A remekművek méltó érvénye
sülése azonban korántsem jelentheti az elmélet teljes kiszorulását 
a középiskolából. Magából az irodalmi olvasmányból mindent meg
magyarázni és megtanítani nem lehet. Történeti ismeret nem 
alakulhat ki adatok nélkül. De ezen adatok közül csak azokat kell 
megszilárdítani, amelyek az időben való eligazodáshoz szükségesek. 
Életrajzi adatokat pl. csak annyit kell tanítanunk, amennyi az író 
és a kor megismerése és műve keletkezésének, létrejövetelének szem
pontjából feltétlenül szükséges. Ennek megfelelően életrajzi és más 
eligazodást megkönnyítő irodalomismereti adat nélkül nem képzel
hető el az új „olvasókönyv“ sem. Ezeket az alapvető fontosságú 
adatokat valahol meg kell találnia a tanulónak, s minthogy neki az 
olvasott szemelvényen kívül — ami csak a legritkább esetben foglal 
magában pozitív anyagismeretet — más forrás nem áll rendelkezésre, 
mint a tankönyv, ezért ezeket az adatokat a tankönyvnek, mégha 
„olvasókönyv“ is a neve, tartalmaznia kell. így tehát a bármilyen 
módszeres eljárással szerkesztett és különben ügyesen összeváloga
tott szemelvényekből álló új „olvasókönyv“ sem nélkülözheti ezeket. 
Az elméleti és az olvasmányi rész egymást kölcsönösen kiegészítő 
helyes arányait és elrendezését adja véleményem szerint is dr. Balassa 
László, mikor ismerteti elgondolását az új Utasításoknak megfelelő 
két felső osztályos tankönyvről. Ő ezen a fokon a tankönyv beosztását 
így képzeli e l : „Mindaz, ami valamely irodalmi olvasmány kellő fel
dolgozásához szükséges — életrajzi adatok, az író egyénisége, műve 
keletkezésének körülményei — az olvasmány elé kerülne. Magához 
az olvasmányhoz a szükséghez képest nyelvi és tárgyi magyarázato
kat fűzne a tankönyv. Befejezésül az illető remekmű méltatása követ
keznék valamelyik kiváló irodalomtörténészünk tollából. Az egyes 
művekhez fűződő irodalmi adalékokon kívül a tankönyv végén is 
szerepelnének irodalmi ismeretek. Ebben a részben irodalmunk fejlő
déséről adna osztályonként 10—20 lapnyi rövid áttekintést a tan
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könyvíró. Az itt szereplő megállapítások legnagyobb része tulajdon
kép csak összegezése volna a nyolc év alatt tanulmányozott irodalmi 
olvasmányok tanulságainak.“ (A magyar-tanítás megújhodása felé. 
Budapest, 1941. 90—91. 1.)

Ez a józan középút az „irodalomtörténeti tankönyv“ és az 
„irodalmi olvasókönyv“ között biztosabb alapot nyújtana a nyolcévi 
magyar tanítást betetőző magyar érettségi felelethez, mely ha az 
élménygyökér nélkül tengődő ismerettömeget ki is selejteztük 
a tanításból, mégsem nélkülözheti azonban a legfontosabb elméleti 
adatok szilárd vázat adó alapépítményét. Mindaddig, míg ilyen tan
könyvünk nincs, addig nem lehet nélkülözni az egv-egy íróról szóló 
megbeszélések menetének és végeredményének bizonyos mértékben 
való írásos rögzítését, órán készült va.lamilyenfajta munkanapló 
„vezetését.

Végül pedig, ami a legfontosabb és feltétlenül szükséges : az új 
érettségi utasításokat hozzá kell hangolni az újjászervezett magyar 
irodalmi oktatáshoz. Az új magyar érettségi formája többek véle
ménye szerint (Kerecsényi, Balassa László) nem lehet más, mint 
„szabad beszélgetés, colloquium“ egy-egy feladott íróról, írásműről. 
Ennek az új érettségi utasításnak számolnia kell azzal is, hogy a 
szövegmagyarázó módszeren alapuló tudás talán nem adható elő 
olyan folyamatosan, mint a betanult szöveg, de mélyebb és értéke
sebb. Maguk az Általános Utasítások is azt mondják : „Maga a tudás is 
lehet felszínen mozgó, szavakhoz tapadó, amely a betanult szavakkal 
könnyen felidézhető, s ezért esetleg megtévesztően tetszetős ered
ményt is mutat, és lehet a gondolatok összefüggésein épülő, mélyre
ható ismeret, amely éppen a lelki hatások gazdagsága miatt esetleg 
szavakban kevésbbé kifejezhető.“ (Ált. Ut. 138. 1.) Az Általános 
Utasítások szelleméhez igazodva az érettségi vizsgálaton adandó 
egyik tétel ilyen szabadformájú, tehát nem előre betanult szöveg
magyarázat, a másik tétel pedig összefoglaló lenne : pl. egy nagy író 
jelentősége, irodalmunk valamelyik korszakának jellemzése, vagy 
valamely behatóan tanulmányozott műfaj fejlődése.

Az elmondottak alapján összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy 
az új Tantervben és Utasításokban megállapított módszeres követel
mények gyökeresen átalakították a magyar nyelv és irodalom közép
iskolai tanítását. Az átalakulás és az átalakulással velejáró, újonnan 
félmerült sok-sok kérdés nagy részben kielégítő és megnyugtató 
megoldása az évek folyamán már megtörtént. Az új tanítási rendszer 
bevezetése és az első hat és fél esztendő tapasztalatai azonban egyre 
sürgetőbben követelik még több megoldásra váró kérdés mielőbbi 
egyetemleges rendezését. így amilyen sürgős feladat a túlterhelés 
egyre erősebben jelentkező kérdésének a magyar nyelv és irodalom 
tanításában végrehajtandó csökkentése a tanítási anyag gyökeres 
megrostálásával, éppenolyan elkerülhetetlen a minimális heti óra
számnak a legnemzetibb tantárgy fontosságának megfelelő felemelése, 
a legfelsőbb fokon is minden igényt kielégítő, jó tankönyv szerkesz
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tése, illetve a meglévő átdolgozása és az új érettségi vizsgálati utasí
tások és vizsgarendszer életbeléptetése.

A felsorolt kérdések megoldása kívül esik a magyar tanárság 
hatáskörén, ezért feladata e téren csak az lehet, hogy kéréseit az 
ügy érdekében az illetékesek elé juttassa, és azoknak sürgős meg
valósítását szorgalmazza.

Ellenben minden hivatásának élő tanárnak vállalnia kell, és amint 
mindig vállalta, bizonyára most is szivvel-lélekkel vállalja is, a reá
váró kötelességeket. Ez a munka most fárasztóbb, komolyabb és 
felelősségteljesebb. A magyar érzés, magyar ízlés, magyar életfelfogás, 
magyar életszemlélet kialakítása kétségtelenül sok új munkát ró 
a magyar tanárra, de nincsen olyan magyar tanár, aki a cél érdeké
ben ne vállalná ezt a munkatöbbletet és nemes erőkifejtést.

Kecskemét. Dr. Vetéssy Géza.

Irodalom: Dr. Kerecsényi Dezső : Irodalmi nevelésünk időszerű kér
dései. Prot. Tan. Szemle, 1937 nov. — Dr. Kerecsényi Dezső : A gimnáziumi 
új m agyar tan te rv  elvi háttere OKTE Közi., 1938 május-jún. — Dr. Kerecséryi 
D ezső: Módszertani vázlat a gimnáziumi m agyar nyelvi és irodalmi ok tatás
hoz. Prot. Tan. Szemle, 1938 jún. — Dr. R uhm ann Jenő : Az olvasmány fel- 
használása a magyar irodalomismeret tanításában. Prot. Tan. Szemle, 1939 
május. — Dr. Hamvas Gyula : Időszerű gondolatok a középiskolai m agyar 
nyelvi olvasmányok problem atikájából. Prot. Tan. Szemle, 1940 m árc. — 
Dr. Meggyes E d e : Irodalom és irodalom történet. M átyásföldi egyesületi 
Corvin M. gimn. évkönyve, 1940—41. — Dr. Balassa László: A m agyar
tan ítás m egújhodása felé. B udapest, 1941.

Jegyzetek a m egújhodott irodalom tanításról.
Az 1934 : XI. te.-el megteremtett és ezidőszerint is érvényben 

levő tanterv, a hozzáfűzött Általános és Részletes Utasítások közép
iskoláink egész tanítási menetét átformálták. Az új tanterv most 
érkezik első szakaszának befejezéséhez. Nem árt, ha az utolsó eszten
dőben a tapasztalatokat közreadjuk a tanártársadalom okulására. 
Hátha születnek a megbeszélésekből megvalósítható ötletek is.

Az kétségtelen, hogy a régi irodalomtanításnak vége. Ez nagyon 
helyes, hiszen nem vitás, hogy az a rendszer, amelyik adatok lexikális 
közlésére és azoknak beemlézésére fordítja a legtöbb gondot, nem 
találja meg a maga helyét abban a pedagógiai beállítottságban, 
amelynek lelkes hívei és munkát készséggel vállaló munkásai vagyunk 
magunk is. Ma irodalmat tanítunk, az irodalom élő erejét élménye- 
sítjük, és nem adattömeget közlünk, nem esztétikai és kritikai meg
jegyzéseket gyűjtünk és gyüjtetünk halomra, nem szakemberek 
aprólékos ismerettárához tartozó anyaggal gazdagítjuk (helyeseb
ben : feleslegesen terheljük) tanulóink amúgy is túlterhelt emléke
zetét, hanem az irodalom rendkívüli erejével formáljuk erkölcsi és 
szellemi téren a tanulók lelki világát.
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Ez a tanterv alapkívánsága. Amit az Utasítások vele kapcsola
tosan elmondanak, nagyon is elmemozdító és ötletébresztő. Legfőbb 
jótulajdonságuk az, hogy rendkívül rugalmasak, a tanárnak szabad 
kezet engednek arra, hogy egyéniségéhez, beállítottságához és esetleg 
évről-évre változó kívánalmaihoz mérten a megadott keretek között 
úgy tanítsa az irodalmat, hogy az a legeredményesebb legyen. Nem 
érzi a tanár sohasem, ha azoknak szellemében dolgozik, hogy mun
káját Prokrustes ágyába kényszerítik.

Az új tan terv  m egvalósíthatásának lényeges eszköze az új szellem jegyé
ben fogant tankönyv. Ügy véljük, hogy a tan terv  intencióit az új tankönyv 
csak akkor valósíthatja meg hiánytalanul, ha az alapelvek megrögzítése 
mellett szabad u ta t enged a tanári egyéniség alkotó m unkájának. A tankönyv
nek kötelessége az előírások szellemének az érvényesítése, azonban ezen tú l
menően nem kötheti meg a tanár kezét. Hiszen az Utasítások sem követelnek 
merev sablonokat az irodalom tanításában, hanem m indenütt alkotó és 
évről-évre megújuló m unkát óhajtanak.

Ennek zavartalan lehetősége biztosítására a magunk részéről a követ
kezőket gondolnánk megvalósítandóknak.

A tanár és tanuló kezébe olyan tankönyvet kellene adni, amely meg
valósítja a Tanterv minden elgondolását. Ilyenformán ez a könyv két részből 
állana, elvben követve a régi tankönyv-gyakorlatot. Az első rész irodalom- 
történet lenne, amely világos logikával, nem elvont nyelven, bár emelkedett, 
veretes stílusban közölné mindazt, amit az irodalomtudomány a régmúlt 
irodalmi kövületeitől kezdve a legutóbbi idők lezárt eredményéig összegyűj
tö tt a maga életteréből. Ez az ada ttá r lehetne nagyon is terjedelmes. Vaskos- 
sága nem tenné a használatát eleve nehézkessé. Világos elrendezése, jó szer
kezetű beosztása, különféle betűtípusokkal való szedése, külsőleg is jól érzé
kelhető tagoltsága lényegesen megkönnyítené az alkalmazását. Persze, nem 
értéktelen limlomok, évszámok és adatok lexikona volna ez a könyv, hanem 
a magyar irodalom fejlődéstörténete, minden olyan felmerülő kérdésre vála
szolna, amely lényeges és el nem hanyagolható részét teszi az ismereteknek. 
Ez a szempont tehát azt kívánja, hogy a könyv ne legyen szűkszavú és szűk
markú. Többet mondjon, mint amennyire feltétlenül szükség van. Természe-, 
tesen a világért sem annyit jelent ez a kívánság, hogy a sok anyag azért legyen 
együtt, hogy azt hiánytalanul meg is tanultassuk a tanulóval. Mi célt szol
gálna tehát?! Ez az irodalom történet biztos támasza lenne tanárnak, tanuló
nak egyaránt. A tanárt m egnyugtatná olyan irányban, hogy a tanuló benne a 
tanórákon elhangzottakat talán más vonatkozásban és megvilágításban bár, 
de mégis együtt megtalálja (tehát a megértést nyomon követheti legott a 
megrögzítés), később pedig fakuló ismereteit onnan állandóan felfrissítheti; 
m egnyugtatná a tanárt abban a tekintetben is, hogy nem kell innen-onnan 
más könyvekből előszednie adatokat, vagy éppen tollba mondania (ami 
különben tilos is!) : e tankönyv az órákon elmondottakhoz a tanuló számára 
igazolást vagy akár fedezetet nyújtana : leszögezett, biztos ítéletgyüjtem ényt 
adna kezébe," mely a tanár talán sokszor szubjektiven hangzó megállapí
tásait igazolná. A tanuló szempontjából legfőképpen azt jelentené, hogy az 
irodalommal kapcsolatos eszméléseiben, amelyekkel nem mehet m indjárt és 
mindig a tanárhoz, megnyugtató kalauza és eligazító vezetője lenne. Iránytű, 
amely az irodalom nagyon is szövevényes világában eligazítójákent szere
pelne.

Nem kellene ezt a könyvrészt a—w-ig m egtanultatni a tanulóval, a tanár 
mindig ki tudná választani belőle azt a legkevesebb ismeretet, am it a tanuló
nak az irodalmi jelenségeknek, magának az élő irodalomnak megértéséhez fel
tétlenül és elengedhetetlenül tudnia kell. De viszont kell egy kézikönyv, 
amiből választani lehet, egy könyv, amely felelni tu d  kérdésekre.

Az is bizonyos, hogy nem ez a könyv jelentené és foglalná magába az
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irodalomtanítás lényegét, viszont az is bizonyos, hogy egy ilyen m unkát nem 
nélkülözhet az irodalom tanítás sem most, sem pedig a jövőben.

Bármennyire is az irodalom maga az, amely erőit esztétikai, erkölcsi, 
nemzetnevelői célok érdekében érvényesíti, még sem hisszük, hogy a puszta, 
kommentárok nélküli szövegtanítás (a francia példák nyomán egyre inkább 
térthódító szövegmagyarázat) az irodalom tanítás minden problém áját meg
oldaná maradék nélkül.

Az irodalom történeti kézikönyv második és terjedelmesebb része fog
lalná magába az irodalm at, azaz annak bő szemelvény-gyűjteményét. I tt  
azután nem volna szabad takarékoskodni a hellyel. Természetesen itt  kellene 
érvényesíteni leginkább a kiválogatás észszerű* korszerű és célszerű szem
pontjait. Megint csak azt mondom, am it korábban : anyagot, anyagot és 
anyagot, amiből a tanár válogathat, amiből a tanuló tájékozódást kaphat 
arról, hogy mi is van az értékelések mögött, amiből a tanuló maga vonhatná 
el ítéleteit és ju tta th a tn á  élményeit újabb és újabb felfrissüléshez és kiegé
szítéshez.

Nem kétséges, hogy a tan ár nem elégedhetik meg a szemléltetésben egy 
mégis csak korlátozott terjedelm ű, egyetemes szempontú gyűjtem énnyel 
(hiszen előadásának anyagát egy egész könyvtárból hordja össze), viszont 
mégis csak kell egy olyan eszköz is a tanításhoz, amely annyi példányban van 
kéznél, ahány tanuló dolgozik együtt az osztály munkaközösségében, am it 
nem egyszer elővesznek óra a la tt és még többet otthon a dolgozóasztalnál.

A magyar irodalomtanítás ma nem más, mint érvényesülni 
engedni a magyar géniusz teremtő hangját. Ez a tanári tevékenység 
azonban nem lehet sem pusztán esztétikai érzékeltetés, sem a nemzeti 
motívumok patetikus hangoztatása, hanem igenis nagyon alapos 
és kellően meggondolt ráeszméltetés nemzeti létünk legsajátosabb 
megnyilvánulására, az irodalomra. S ez a tanári munka nem marad
hat meg pusztán érzelmi téren, mert akkor légüres térben mozog, 
nem elégedhetik meg az iskola szemináriumszerű gyakorlataival, 
mert akkor lemond az ismeretanyag megrögzítéséről, nem korlá- 
tozódhatik egyedül a tanár nagyon is hamar elfelejthető közléseire, 
mert akkor nagyon is megfoghatatlan marad, nem vállalkozhatni 
arra sem, hogy az irodalom minden megrezdüléséről beszámoljon, 
mert arra se ideje, se ereje nem lenne, de arra sem vállalkozhatik, 
hogy az irodalomtudomány minden jelentősebb adatát feloldja és 
közölje a tanulókkal. Mindez nem lehet az irodalomtanárnak a fel
adata. Mi hát? Az, hogy az irodalmat szólaltassa meg, de úgy, hogy 
az ne mozaikdaraboknak lássék, hanem állandóan fejlődésben levő, 
élő egésznek. Ez a feladat pedig csak úgy oldható meg, ha a kitűzött 
cél szemmeltartása mellett elegendő minőségű és mennyiségű eszköz 
áll a vezető rendelkezésére. (Tehát megfelelő tankönyv isi)

Ebben a munkában a legfőbb kívánság az, hogy a tanuló ne 
érezze benne a tanulás nehézségeit, a tanulás kényszerét, hanem 
örömmel végezze, állandóan élményszerűnek érezze, észrevétlenül 
formálódjék általa különb, tisztább emberré és öntudatosabb, jobb 
magyarrá. Ebben a munkában a tanárnak át kell alakulnia praecep- 
torból manuductorrá.

Tehát az irodalomtanítás sikere, hogy az tantárgyból nemzet
nevelő eszköz legyen, a tanáron múlik, a tanár egyéniségén. Azt for
málni vagy éppen megteremteni pedig nem lehet, csak segíteni.
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Ügy gondoljuk, a következőkkel lehetne segíteni a tanáron. 
(Viszont azt is tudjuk, hogy e gondolatok megvalósítása ezidőszerint, 
főként anyagi okok miatt, lehetetlen.)

1. Kívánatos volna, hogyha a magyar nyelv és irodalom tan ításának  
heti óraszáma ötre (de legalább négyre) emelkednék. K ét esztendő ala tt heti 
három órában alig lehet a teljes magyar irodalomról áttekinthető  képet adni, 
a  részletek csak nagyon elmosódottan rajzolódhatnak ki a tanulók ismeret- 
anyagában a rohanó tanítási ütem m iatt. Ilyenformán az irodalom csak cím
szavak gyűjteménye lesz, a helyett, hogy élménvszerővé válnék. A megelőző 
osztályok előkészítő m unkálatainak eredménye ekkorra m ár csak gyér anyagot 
fog egybe, ami belőlük megmaradt, az csak jobbára készség, s nem ism eret
tömeg.

2. Elengedhetetlen eszköze az irodalom tanításnak a gazdag anyagú 
tankönyv, amelyből bőven lehet válogatni. Ennek a használata m ellett sem 
volna felesleges, hogy a tan ár az óra anyagának lényegét vázlatosan a táblára 
jegyezze, a tanulók onnan á tírják  munkafüzetükbe. Jó  volna, ha mód adódna 
arra, hogy a tanár — főként időkímélés m iatt — e vázlatot esetleg egy papír
lapra jegyezve átadhatná  az osztálynak óráról-órára, amely azután azt lelki- 
ismeretesen lemásolná.

3. Adjanak közre módszertani problém ákat megvitató könyveket, kizá
rólagosan a tan ár használatára. A Vajthó László szerkesztette Tanítás 
Problémái sorozat kezdeménye intézményesen kiépítendő lenne.

4. A tanári könyvtárak részére külön átalányt kellene biztosítani, 
amelyből a magyar irodalom nevesebb alkotásai beszerezhetők lennének 
évről-évre. H ány iskola van, amelynek könyvtára távolról is kielégítő lenne 
ilyen szempontból? P ár nagyobb írón kívül alig van bem utatható anyag.

5. Nem kielégítő az ifjúsági könyvtárak állománya sem. Elegendő 
példányszámban sürgősen beszerzendők volnának olyan művek, amelyeknek 
tüzetes ismeretéről nem m ondhat le az irodalomtanítás. Ilyen munkák 
ez idő szerint nem kaphatók mindig megfelelő kiadásban. Ezért szükséges 
volna, hogy sürgősen — mihelyt a körülmények megengedik — megindítsák 
az Iskolai írók Tára sorozatot, ahol megfelelő, szakavatott gondozás mellett 
az egész m agyar irodalom élő anyaga könnyen hozzáférhető lenne, a nyelv
emlékektől kezdve a legfrissebb aktualitásig. Ezek a kiadások nem nélkülöz
nék a jegyzeteket sem, sőt egy-egy rövid, de nagyon is találó tanulm ányt is 
magukban foglalnának. E célra állítsa m unkába az Országos Közokt. Tanács 
az egész magyar tanártársadalm at megfelelően szervezett munkával, hogy ne 
vesszen e! egyetlen gyakorlati eredmény sem.

6. Az önképzőkörök m unkájának nagyobb nyomaték adandó. Ne csak 
az öntevékenység fórum át lelje meg benne a tanuló, hanem élő szerv legyen 
számára, amely közvetlenebb form ában irány ítja  irodalmi érdeklődését, és 
választ ad olyan kérdésekre, amelyek a tanórákon felmerültek, de tüzetes meg
beszélésük nem volt lehetséges. Az Önképzőkör ne csak a műkedvelősködés 
élettere legyen, az értesítő-évkönyv számára anyagforrás, hanem mozgékony 
eszköze az irodalmi oktatásnak.

7. Az irodalom tanítás érdekében is sürgősen megalakítandók az isko
lákban a Nyelvvédő Egyesületek. A tanulók beszéde elengedhetetlenül 
kívánja az azonnali és körültekintő gvomlálást.

8. A szép beszéd ápolására mindent meg kell tenni, személyes példával, 
állandó ráhatásokkal is. Időnként versenyt rendezzünk a legszebben beszélők 
és olvasók között.

9. Az irodalom megbecsülését szolgálná, ha az iskola felső osztályos 
növendékei két-három évenként egy-egy könyvben kiadnának kéziratban 
m aradt jeles m unkákat, vagy már elfeledett, de még mindig aktuális műveket 
olyan szerzőktől, akik az iskolával valaminő lelki kapcsolatban vannak, vagy 
a városhoz közük volt, vagy akikben a tá j lelke él.

10. Hasonló szempont kívánná, hogy a népnyelvi ku tatás sürgősen 
induljon meg minden iskolában intézményesen és szakszerűen. A tizen-
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kettedik órában vagyunk, amikor népi kultúránk veszendőnek induló emlékei 
a tanulókon keresztül, ha törmelékekben is, de még megmenthetők.

Ezek volnának azok a segítő eszközök, amelyek az irodalom- 
tanításban megfelelően támogatják a szaktanárt.

Bármilyen eszközökkel siet is a pedagógia minden intézménye 
munkása támogatására, nem lesz eredményes a buzgalma, ha nem 
találkozik a tanár nem lankadó, lelkes tevékenységével, amelynek 
első és legbővebben buzgó forrása — a maga egyénisége. S ez az a 
tényező, amelyik egyre-másra termel ki magából ötleteket, fogásokat, 
utakat-módokat, amelyek mind az irodalomtanítás könnyebbségét, 
eredményességét, élményszerűségét szolgálják, el szinte egészen a 
tanári művészetig.

A legnehezebb probléma : a holtnak látszó tananyag életrekel- 
tése. Ezen áll vagy bukik irodalmi oktatásunk.

Befejezésül néhány olyan ötletet sorolok fel, amelyek eredmé
nyesen szolgálhatják a magyar tanítását felsőfokon.

1. Az osztály együttesen olvasótagja egy közkönyvtárnak, több jeggyel. 
Hetenként 10—15 könyvet hoznak ki együttesen megbeszélt olvasóprogramm 
alapján. H avonta mindenki köteles 2—3 könyvet e lo lvasn i; 1-én és 15-én 
bem utatja olvasónaplóját, amelyben olvasmányai pontos adatait feljegyezte, 
egyben megjegyzéseit is hozzáfűzte.

2. Időnként (kéthetenként) megbeszélik a tanulók egymással is olvas
m ányaikat. (Az osztálykaszinó összejövetelein.) A tan ár tá jékoztatja  őket 
az irodalmi eseményekről : folyóiratokból, napilapokból szemelvényez.

3. Minden irodalmi előadást (vidéken íródnak e sorok!) együttesen meg
hallgatnak, minden irodalmi értékű filmet — persze, csak a lehetőséghez 
képest — megnéznek.

4. Bár a számonkérés egy óráról sem m aradhat el, mégis szükségesnek 
m utatkozik a villámdolgozatok íratása.

5. Még az utolsó évben, a VIII. osztályban is írassunk stílusgyakorlatokat 
jól megválasztott témákról.

6. Egy-egy író arcképének vázlatos megrajzolását egy-egy tanítási egység 
befejezése után vázlatszerűen elkészíthetik a tanulók otthon minden különö
sebb nehézség nélkül.

7. Az irodalom iránt érdeklődő tanulókat emelje ki a tan ár a többi közül 
állandó tanácsaival és irányításával. Néhány ilyen fiú valósággal beoltja az 
osztályt „irodalommal“ .

8. A dolgozatiratást nagyon komolyan kell venni. Vigyázzon a tanár, 
hogy a tanuló ne idegen segítséggel dolgozzék, hanem önmagát adja. Viszont 
bőségesen és ügyesen elő kell készíteni a dolgozatot, m ert az különben csak 
rekapitulálás lesz. Ne csak jegyet írjunk rá, hanem részletes bírálatot, amely 
irányít, de kedvet is csinál.

9. Akadnak olyan területek is az irodalom tanításban, amelyeknek rész
letes megbeszélésére se hely. se idő, bár az szép eredménnyel kecsegtetne. 
Ezeket kutattassuk át az érdeklődőkkel — persze, megint csak nagyon gondos 
irányítás mellett — és eredményeiket rövidre fogva közöltessük az osztállyal.

10. Ne lássunk és ne láttassunk tan tá rgya t a VII. és VIII. osztályos 
magyarban, de olyan stúdium ot, amely szívügyünk — erkölcsi és nemzeti 
nevelésünk legértékesebb eszköze —. amely szívügye a tanulónak is, m ert 
benne nemzeti léte foglalatát látja, s tőle a szép, a jó és igaz indítékát kapja.

Ha ilyen meggondolással fogunk a magyar tanításához, kell, hogy 
művészeknek érezzük magunkat s ne tanármesterembereknek. Ha 
lélekkel dolgozunk, a tanulóban is kinyílik a lélek, s mindketten jó 
munkát végezünk. Dr. A ugusztinovics E lem ér,
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„A művészi alkotások ism ertetése11 

tan ításának  módszere.*
Mielőtt tulajdonképpeni beszámolómat elmondanám, pár szóval 

rávilágítok az új tantárgy megszületésének előzményeire és bizonyos 
lelki vonatkozásokra.

Olyasfajta érzésem van most, az új tantárgy tanítási módszerének bemu
tatásakor, mint a gazdának, aki egész évi buzgó munkálkodásának eredményét, 
az őszi betakarulást végzi avagy mikor egy sok vihart lá to tt hajós beevez 
a régvárt biztos kikötőbe.

Immár 36 éves tanári működésem egész ideje a latt mindig az volt egyik 
főcélom, hogy a  m a g y a r  t a n u ló i f jú s á g  m ű v é s z i  neve lésé t  — már amennyire ez 
szűk hatáskörömben lehető volt — előbbre  v i g y e m .  . . Ezért a célért küzdöttem 
egész életemen á t a rendes rajzórákon belül, a tanórákon kívül, az ifjúsági 
egyesületekben, a Magyar R ajztanárok Országos Egyesületében, különösen 
fő titkár koromban és privát művészi életemben.

A  k é p z ő m ű v é s z e te k  i r á n t i  é rd e k lő d é s  fe lke ltése  és é b r e n ta r tá s a  volt célom a 
gimnázium B e n c z ú r  G y u l a  k é p z ő m ű v é s z e t i  k ö r é n e k  1927. évi megalakításával is.

Az általános műveltséget nyújtó középiskolában — bármennyire hum a
nisztikusnak volt is kijelentve a gimnázium — a leghumanisztiküsabb tan
tárgy , a „rajz“ szerepe és fontossága nagyon alárendelt volt. Ennek okát 
abban látom, hogy mindazok, akik eddig a magyar közoktatás ügyét a leg
magasabb fórumokon irányíto tták  és intézték, mind a régi, úgynevezett 
„görög-görögpótló“ világ görögösei közül valók voltak, amikor a görögöt 
helyettesítő rajz és irodalom csak m int pótlék, mint „E rsatz“ szerepelt. 
Amidőn 20 „m űvelt“ görög m ellett csak 4 volt a „barbár“ pótló. Ez az átkos 
elnevezés, a „görögpótló“ volt minden lenézésnek, ellenszenvnek és vissza
fejlődésnek oka. Még ha érezték is — belül ■— a rajz tanításának szükséges
ségét, az az ominózus „pótló“ elnevezés elrontott m indent. Ott ült az intéző 
körök — sőt az ifjúság — lelkében is.

Éppen ezért nagyon jól esett, midőn megboldogult P i n t é r  J e n ő  főigazga
tónk 1929-ben a Benczúr-köri m űvészettörténeti előadásaim kapcsán ezek 
rendkívül hasznos volta m ellett nyilatkozó A. N a g y o n  fo n to s  és  h a s z n o s  k i e g é 
s z í t é s é t  k é p e z i k  e ze k  a z  e lő a d á s o k  — mondá — a  t a n u l ó i f j ú s á g  á l ta l á n o s  m ű v e l t 
s é g é n e k  a d d i g  is ,  m í g  v a la h o g y a n  n e m  s i k e r ü l  a  m ű v é s z e te k  t a n í tá s á t  a  r e n d e s  
t a n t á r g y a k  k ö zé  b e so ro zn i .

Hála Isten! ez a reform a m ostani iskolai év VII. osztályában, ha nem is 
a legkielégítőbb módon, df a 109,646— 1938. IX. VKM rendelettel, végre mégis 
megvalósult.

Nagyon jól esett ez nekünk, „ ra jz“ -szakos tanároknak, de különösen 
nekem, aki ezzel a rendelettel m integy hivatalos beigazolását nyertem  eddigi 
tanári felfogásom és törekvéseim helyességének. Helyesen gondolkoztam és 
helyesen m unkálkodtam ! Sőt! Tizenöt évvel meg is előztem a hivatalos intéz
kedést! A fasori evangélikus gimnáziumban már 15 éve megvolt a m ó d  és  
a  leh etőség , hogy a ku ltúra  egyik legnemesebb ágában, a képzőművészetek 
terén is kapjon valami kóstolót a tanulnivágyó ifjúság.

Mennyivel más a helyzet most, hogy ez a lehetőség im m ár minden egyes 
tanulóra nézve egyformán k ö te le ző vé  vált. Nemcsak a lehetőség le tt nagyobb az 
általános műveltség teljes megszerzésére, hanem a kötelező tanulás revén 
az eredmény is.
r,; .

* A budapesti evang. gimnáziumb an 1942 február 12-én ta r to tt bemu
tató óra megbeszélésén ta r to tt  felolvasás.
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Őszinte örömmel és jóleső tanári érzéssel jelentein ki, hogy VII. osztályú 
tanítványaim  szeretettel foglalkoznak a tárggyal. Azt nem száraz leckének, 
hanem lépten-nyomon érzett hiányos ku ltúrájuk fontos kiegészítésének tekin
tik. Dícséretreméltó az az igyekezetük, hogy minél több m űtörténeti forrást 
ismerjenek meg, s ezekből otthon kiegészítsék az iskolai rövid 45 perces órá
kon szerzett ismereleike . *

A rendes órákon csak szemelvényeket adhatunk. Az egyes kor
szakok tárgyalásánál csak a legfontosabb jellemzésre szorítkozha
tunk. Csak a legkimagaslóbb művészeket és műveket említhetjük 
meg. A legnagyobb gondot mindig az okozza, hogy mit hagyjunk 
el. Mi legyen az a kevés, amiből mégis általános képet nyerhessen 
a tanuló?

Egyetlenegy osztályban, hetenként egyetlenegyszer, egy rövid 
45 perces órában, 64-es osztálylétszám mellett — kell! — az emberi
ség képzőművészetének fejlődését az őskortól a legújabb korig 
— napjainkig — tárgyalni, megismertetni, világosságot deríteni 
abban az óriási művészeti dzsungelben, hogy némi áttekintés, egy 
kis tisztánlátás legyen, ez szinte lehetetlen feladat!

Mennyivel célravezetőbb lenúe az anyagnak több évre való 
elosztása! Milyen jó lenne a történelemmel és a magyar irodalom
mal a lehető legszorososabb kapcsolatot és párhuzamot ta r tv a : 
a  IV. osztályban az ókori — egyip tom i, görög és róm ai —, az V. osz
tályban az ókeresztyén, román, a csúcsíves alkotásokat, a VI. osztály
ban a renaissance-kort, a VI I .  osztályban a barokkot és a klasszicizáló  
stílu st a legújabb korig, a VIII.  osztályban azután a m agyarországi 
emlékeket, K elet művészetét, az iparm űvészeiét és a népm űvészetet tár
gyaln i.

Ekkor megelégednék egy-egy osztályban egy-egy órával. Ekkor 
nemcsak nyugodtabb, de eredményesebb is lenne a tanítás és a tanulás 
egyaránt.

Sajnos, ez most még csak pium desiderium! Igaz, valamikor a 
„művészi alkotások ismertetése“ is csak az volt. Ma már valóság- 
Lehet, hogy a fiatalok még megérik ennek a másik jámbor óhajnak 
a beteljesülését is. Adná Isten!

De nézzük csak, hogy is boldogulunk az óriási feladattal ?!
(Lásd hivatalos „Tanterv“ 58. oldal, VII. osztály.)
Erre az órabeosztás és a tanmenet felel.
Az órák lefolyása, amint a nyilvános bemutató órán is lehetett 

látni, a következő :
1. A m últ óra anyagának rövid számonkérése, mondjuk helyeseb

ben, ismételt bem utatása. Nem a kikérdezésre és feleltetésre fektetem 
a fősúlyt — erre nincs .időnk! —, hanem inkább arra, hogy egyrészt 
még egyszer lássuk a képeket, felidézzük az előző órán hallottakat, 
hogy ezáltal szellemi tárházunkban beraktározhassuk, a maga pontos 
helyére tehessük a hallott és látott anyagot, másrészt, teljessé tegyük 
a kapcsolatot a múlt és a mai óra között, hogy meglegyen a foly
tonosság ! ’ * .

2. Ezután mindjárt rátérünk az új anyag tárgyalására. Előbb
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pár szóval vázolom a legfontosabb jelíemző sajátságokat, ezekre mint
egy előre felhívom a figyelmet. Ha kell, ilyenkor adom az éppen 
elkerülhetetlenül szükséges életrajzi a d a to k a t; ekkor világítok rá 
pár szóval az illető művész, iskola, vagy kor jelentőségére a művészetek 
fejlődésében és az eddig tanultakkal való összefüggésére és máris rá
térek a képek bemutatására.

Itt meg éppen megfordítva járok el, mint a bevezetésben. 
Visszaforgatom a filmet! A képekről olvasom le a jellemző sajátos
ságokat és utalok a már előbb hallottakra és tanultakra. Teszem ezt 
a tűzést-fűzést azért, hogy minél jobban bevésődjenek az agyba a 
látottak és hallottak. Ilyen módon aztán az ismétlések idején még 
mindig eléggé fognak emlékezni a tanulók a legfontosabbakra.

3. Az óra végén röviden elismételjük, hogy milyen képeket is 
láttunk!?

A  m agyarázatokról jegyzeteket kell készíteni ! Ezek főképpen a 
bemutatott képanyagra és egyes, a tankönyvben nem található, 
de a jellemzésnél nélkülözhetetlen megjegyzésekre szorítkoznak. 
Erre szükség, van!

A tankönyv ugyanis egy-egy mű sokszor nagyon részletező, 
feleslegesen bőbeszédű leírása és taglalása mellett bizony sok nevezem 
tes, a felsorolásból nem hiányozható művészi alkotásról nem tesz 
említést.

Lionardonál pl. csak az „Utolsó vacsorá“-t és a „Mona Lisa“-t 
említi meg. Raffael Madonnái közül csak a ,,Granduca“-t, a „Delia 
Sedia“-t és a „Sixtusi“-t. Tiziánnak csak a „Mária mennybemene
telé“^  és a „Pesaró-család M adonnájáét tárgyalja. Éppen csak 
egyetlen szóval tesz említést a „Laviniá“-ról és az „Adógaras“-ról. 
Másról nem beszél! Ha én csak arra szorítkoznék, ami a tankönyv
ben megvan, nem lenne egyetlenegy tanulónak sem általános át
tekintése a művészeti korokról és művészekről. Csak sovány adat
gyűjtemény lenne legfeljebb az eredmény. A tankönyvnek ezt a 
hiányosságát az új kiadásnál okvetlenül pótolni kellene.

Egy-egy nagyobb egység elvégzése után írásbeli feladatot készít
tetek. Ez képezi az évközben való osztályozás fő-alapját.

Az írásbeli feladatok kétfélék : otthoniak és iskolaiak. Az ottho
niak célja a forrásokban való búvárkodás, azok minél alaposabb 
megismerése, és ezek segítségével a kapott feladat nyugodt, értelmes 
feldolgozása. Az iskoláié egy-egy megtanult lecke, a legutolsó órák 
anyagának leírása minden segédeszköz, vagy forrásmű használata 
nélkül.

H ázi feladatul rendszerin t hármas tételt adok. A választás szabad.
Az első hármas tétel ez v o lt: 1 . A z  építészet fejlődése a róm ai San  

Clem ente-bazilikától a kölni dómig. (Tehát az ókeresztyén, román és 
csúcsíves stílusok és ezek nevezetesebb alkotásai.) 2. A  szobrászai 
fejlődése a Ram zesz-kolosszusoktól a Laokoon-csoportig. (Tulajdonkép
pen az egyiptomi, keletázsiai és a klasszikus görög szobrászat össze-
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hasonlítása.) 3. A festészet fejlődése az őskortól a trecentóig . . .  Giottó- 
val bezárólag.

Az első iskolai dolgozat címe ,,M ichelangelo“ volt.
Az eredménnyel mindkét esetben meg voltam elégedve. Az által, 

hogy a legjelesebbeknek megengedtem dolgozataiknak a Benczúr
kor vetítettképes előadásain való felolvasását, sok tanuló ambíció
ját sikerült még jobban felkelteni.

Azóta még két dolgozatot készítettem. Az otthoni v o lt: 
renaissance építészet“, „ A  renaissance szobrászat" , illetőleg ,,A ren a is
sance festészet“ hármas tétele. Iskolai dolgozatot ,,B ern in i D á v id ja  
és a  barokk szobrászat“ címmel írták a tanulók.

Szóbeli feleltetésre csak az ismétlések a lkalm ával kerül a  sor. 
Természetesen szintén kézbe adott, vagy falra vetített képek alapján.

Nagyon fontosnak tartom a m úzeum ok látogatását, mégpedig 
nemcsak tömeges, osztálykirándulás módján, hanem önállóan is.

Egyik főcélja t. i. a tantárgy tanításának, hogy szerzett művészet- 
történeti ismeretei alapján kiki önállóan tudja majd élvezni a művé
szeti alkotásokat és önálló véleményt tudjon majd alkotni magának 
a látottakról.

Ezt az önálló tanulmányozást teszi lehetővé a nevemet viselő 
úgynevezett ,,Oppel-akció“ . A Magyar Rajztanárok Országos Egyesü
lete által kibocsátott Ifjúsági Igazolványok tulajdonosa az 1 és 2 
pengős belépődíjakkal rendezett műtárlatokat csekély 10—20 fillé
rért látogathatja.

Akármilyen fontos is a múzeumlátogatás, mégis lehetetlenség 
lenne megkövetelni a diákságtól — különösen a mai drága világban —, 
hogy 1—2 pengőt fizessen a Műcsarnok, az Ernszt-Múzeum, a Nemzeti 
Szalon, vagy egyéb kiállítás megtekintéséért! Tíz-húsz fillére azonban 
még mindig akad mindegyik tanulónak saját műveltségének tovább
fejlesztésére, iskolai tanulmányainak kiegészítésére. Akinek még 
ennyije sincs, annak megfizeti a Benczúr-kör!

Nevezetesebb kiállításokat — egészen olcsó beléptidíjak mel
lett, vagy ha lehet, ingyenesen — kötelező osztálykirándulás formájá
ban tekintünk meg. Ilyenekre azonban főkép majd tavasszal fog sor 
kerülni, ha már átfutottunk egyszer az egész anyagon, és lesz már egy 
kis áttekintésünk.

Ami az egyes órákon adott tanári m agyarázatokat illeti, csak 
újból kijelenthetem, hogy nem művészettörténetet adunk pontos 
évszámokkal, az összes iskolák felsorolásával, hanem képszemléletet. 
Hisztorikumot csak annyit, amennyi a megértéshez, vagy ami a 
legfontosabb, az összehasonlításhoz feltétlenül szükséges.

így pl. Correggio drezdai ,,Szent éj “-ének tárgyalásánál rámu
tattam  Lionardo sfumato-jára és chiaroscuro-jára. Raffaellel való 
Összehasonlításánál pedig, hogy soha arcképet nem festett, hogy a 
vallásos tárgyakat nem áhítatkeltés céljából ábrázolja, mint Raffael, 
hanem a köznapi élet eseményeiként á llítja  be, éppen ezért Madonnáit 
— Raffaeltől eltérőleg — fökép mint gyermekét szoptató an yá t ábrá
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zolja. Valamint, hogy kompozícióiban a Lionardo és Raffael-féle 
háromszögű szerkesztés helyett az asszim etrikus megoldás a jellemző.

Ha elkerülhetetlenül fontos az évszám, akkor lehetőleg össze
hasonlításokat teszek. Pl. Raffael akkor született, mikor Luther 
M árton: 1483-ban. Michelangelo 1475-ben, két évre rá, 1477-ben 
Tizian. Raffael 37 éves korában halt meg, 6 évvel a mohácsi vész 
e lő tt; Michelangelo 89, Tizian 99 éves korában.

A február 12-i nyilvános bemutató órára is, m int mindig, szinten kénytelen 
voltam óriási anyagot felvenni. H a nem teszem ezt, nem tudnám  elvégezni 
az előírt anyagot az év végére, vagy nem tudtam  volna teljes képét adni a 
barokk szobrászatnak, illetőleg Lorenzo Bernini művészetének.

Röviden átszaladtunk az elm últ óra anyagán, a barokk építészeten. 
Ismét bem utattuk a Gesú, a Santa Maria della Salute-templomot, a Karls- 
kirchét, a Frauenkirchet, a Szer t  Péter-tcmplom homlokzatát és a kapcsolat 
kedvéért Bernini Collonádját a Szent Péter előtt.

Az új anyagot, a barokk szobrászatot, a legkiválóbb olasz szobrászművész 
Lorenzo Bernini művein és a német Schlüter berlini Nagy Választófejedelem 
lovasszobrán m u tattam  be és jellemeztem.

Előbb azonban pár szóval rám utattam  a renaissance és barokk szobrészat 
közötti lényeges különbségekre, a technikai tökély és a term eszet hűség tú l
zásaira. Ezeket a sajátosságokat olvastam le azután a bem utato tt képeken 
is, különösen Bernini remekein.

Igyekeztem lelket belevinri m agyarázataim ba, hogy lehetőleg színes 
képet varázsoljak hallgatóim szemei elé, hogy egy kissé elképzeljék az eredetit, 
és íg> élvezni is tudják , m int ahogy én magam is végigélveztem az ú jrr való 
átélés gyönyöreit. Képzeletben — pár peicre — megint o tt voltam Rómában, 
a Borghese-palotában, a San Pietroba í, a Fontana Navonánál.

Az összehasonlítás kedvéért nagyon hasznosnak találtam  Dávid bem uta
tásánál Donatellot, Verocchiot és Michelangelot is f( lidézni, nemkülönben 
Schlüter nagy választófejedelem lovasszobránál az eddig ti nult lovasszobro
kat : Marcus Auréliust, G attam elátát és Colleonit. Ezek az összehasonlítások 
nagyon alkalmas tém ák írásbeli dolgozatokra is.

Kár, hogy VITI. Orbán pápa síremléke m ellett nem tudtam  bem utatni 
még VII. Sánüor pápa — csak szóval em lített — síremlékének képét és 
kuriózumképpen a Szent Péter kórusában a Cathedra Sancti Petrit, Bernini 
ijesztően hatalm as alkotását, a barokk stílus non plus ultra-ját, amihez nem 
kevesebb, m int 110,000 kg bronzot használtak fel.

A francia Puget Krotoni Milo-ja után jónak lá ttam  feleleveníteni a 
görög klasszikus szobrászatnak a renaissance és barokk szobrászathoz te l
jesen hasonló kialakulását és a Laokoon-1, m int tökéletes barokk szobrászati 
m űvet bem utatni.

Tíz percem m aradt ekkor még Guido Reni, Caravaggio, T intoretto és 
Paolo Veronese tárgyalására. Pedig de szívesen időztem volna akár m ind
egyiknél külön egy-egy órát!

Pár szóval rám utattam  a festészet Michelangelo halála után beállott 
hanyatlására, az eklektikusokra és a naturalistákra, m ajd bem utattam  azt a 
nyolc képet, amivel aztán be is fejeztem az órát.

De azért csengetés után  még igen röviden össze is foglalhattam  az el
végzett új anyagot.

A z ú j tantárgy tette le m ost konfirm ációi vizsgáját. Hiszem, hogy 
meg is felelt 1! Megerősítést nyert létjogosultságában, szükséges
ségében, nélkülözhetetlenségében. Hiszem, hogy a tantárgyak peda
gógiai zenekarában máris elfoglalta a maga — nem utolsó — helyét! 

Persze, a dirigensnek igen-igen sok dolga akad, míg az óra ideje
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elérkezik. Összeszedni a bemutatandó anyagot. Ez a legkeservesebb! 
Az óra maga szinte élvezet. Az előkészítés vesz rengeteg időt igénybe.

Hála Isten, nagy segítségemre vannak az előkészítés nagy mun
kájában saját személyes tapasztalataim, külföldi tanulmányutaim. 
Most látom igazán hasznát annak a 12-szeri olaszországi és 3-szori 
németországi tanulmányutamnak, amit tanári működésem alatt 
részben egyedül, részben pedig a kiránduló ifjúság vezetőjeként eddig 
megtettem. Művészettörténetet, képszemléletet tanítani személyes 
tapasztalatok nélkül olyan, mint pl. a korcsolyázást könyvből 
tanulni.

De ne tessék ám azt hinni, hogy csak ez az egy „dísz„-óra 
volt ilyen bőséges. Nem! Ha azt akarom, hogy a tanulók komolyan 
vegyék a tantárgyat, nekem, a tanárnak is mindig komolyan kell 
dolgoznom.

Nem tudok eléggé hálát adni a Mindenhatónak, hogy — annak 
idején — megadta a Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör megalapí
tásának gondolatát. Mit csináltam volna, ha most nem állott volna 
rendelkezésemre a Benczúr-kör nagyszerű epidiascop-vetítőgépe, 
1450 drb. műtörténeti tárgyú diapozitíve és elsőrangú művészeti 
könyvtára? Milyen lett volna ez az óra vetítés nélkül? Mit ered
ményezett volna a tanulóknál a tisztán szóbeli magyarázat? Szinte 
semmit sem, kár lett volna az időért!

A meglévő Benczúr-köri felszerelés körülbelül 4—5,000 pengőt 
jelentett volna a fenntartó egyháznak, ha ezt a szükségletet most 
lett volna kénytelen beszerezni. Ha ugyan egyáltalán lehetséges 
lenne most ennek a beszerzése. Mindenesetre örüljünk neki, hogy már 
megvan. Örüljünk annak, hogy egy Ifjúsági Egyesület létesítése 
által és felszerelésének segítségével egy, a tantervben előírt, rendes 
tantárgy rendes tanítását tettük lehetővé.

A fasori evangélikus fiúgimnáziumban a tanulóifjúság művészi 
nevelésének útjában — hála Isten! — most már semmi akadály nem 
áll. Most már csak a fejlesztés van hátra.

A „ r a j z “ tan ítását ki kell terjeszteni kötelező rendes tan tárgy
ként m in d  a nyolc osztályra heti 2— 2 órában , a , ,m ű v é s z i  a l k o 
t á s o k  i s  m e  r t e t  é s é“ -t pedig  a IV . osztálytól a V I I I .  osztályig  
heti 1— 1 órában. Ekkor, de csakis ekkor lesz tökéletes a mű!

Budapest. O ppel Im re.

MEGJEGYZÉSEK "  I
Az osztályozáshoz.

Az osztályozás címmel Szemlénk májusi számában érdekes cikk jelent 
meg Szabó Judit tollából. Intézetének nvoíc osztályából 267 tanulónak kellett 
írásban feleletet adnia a félévi osztályozással kapcsolatban felvetett hat kér
désre. Lényegében véve három kérdésről volt szó : vájjon jobb vagy rosszabb
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jegyet kapott-e a tanuló, mint am ilyet várt, igazságosnak tartja -e  az osztá
lyozást, és mily hatással volt rá.

Hogy a tanuló igazságosnak tartja -e  az osztályozást, óvatosabban úgy 
fejezhetjük ki, hogy érezte-e az osztályozás igazságát. Hogy igazságos, fel 
kell tételeznünk, és nem szabad a tanulónak alkalm at adnunk arra, hogy a 
mi asszisztálásunk mellett a tanár ítéletét bírálat tárgyává tegye. Ez Szabó 
Jud itnak  sincs szándékában. Talán nem is kellene túlterjeszkedni Szabó 
Ju d it első kérdésén : „Megfelelt-e a félévi értesítő várakozásodnak, jobb-e 
vagy rosszabb-e annál, amilyet v ártá l?“ Csak még az ok felől lehetne kér
dezősködni. Szabó Jud it célkitűzése igen helyes: „ ...fe lté tle n ü l szükséges, 
hogy a tanuló az osztályzatot annak lássa, ami : önismeretre tanító , m unkára 
serkentő buzdításnak“ .

A kísérlet és eredményei mindenesetre érdekesek, a belőlük levont tanu l
ságok is helytállók. Természetesen nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 
bizonyára névtelenül adott feleletek nem mind őszinték, hiszen a névtelenség 
ebben az esetben nem felismerhetetlenség, s ezt a tanulók jól tudják . Lélek
tan i szempontból mindegyik felelet értékes, m ert jellemző a felelőre, másrészt 
önvizsgálódásra vezet. Az igazság szempontjából a feleletek kevésbbé érté
kesek. Az ítélkezés feladata a tanáré. A tanárnak igazságosnak kell lennie, és 
az egészségesen kialakult osztályszellem légkörében a tanulónak legfeljebb azt 
szabad éreznie, hogy nem volt képes a maga tudását úgy érvényesíteni, nap
világra hozni, mint kellett volna. Ha a diák úgy érzi, hogy nem tévesen, hanem 
igazságtalanul ítélkeztek fölötte, az — régi tapasztalat szerint — oly sebet 
ü t ra jta , amely nehezebben gyógyul, m int az életnek sok más igazságtalan
sága.

Az igazságosság azonban az iskolában sem egyszerű dolog. Ahány tanár, 
annyi a m érték. „Legyünk egyöntetűek“ , mondja Szabó Ju d it, m ert maga 
is azt tapasztalta , hogy ugyanannak az osztályzatnak az értéke tanárok sze
rin t változik. Az egyöntetűség kedvéért a hospitálást ajánlja. Ennek hasznát 
senki se vonhatja kétségbe, de az is igaz, hogy a teljes egyöntetűség ez úton 
sem érhető el, és bizonyos okoknál fogva nem is m ondható kívánatosnak. Aki 
több intézetben m űködött, tud ja , hogy színvonal tekintetében intézetek 
szerint is nagy különbségek vannak. Szerepe van ebben a hagyománynak, 
országrészek, városok, társadalm i osztályok művelődési különbségeinek, de 
egy-egy tan ár személyiségének is.

Az egyetemről valamely intézethez kerülő ifjú tanárnak, a máshonnan 
odahelyezett idősebb tanárnak is kétségkívül számba kell vennie új intéze
tének hagyományait, helyzetét, színvonalát. H a az ember más tan ár osztályát 
átveszi, akkor is számolnia kell a színvonallal. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy adott esetben a színvonal emelésére ne törekedjék. A magasabb 
színvonalat jelentő tanárhoz más tanárnak felemelkedni talán  még könnyebb 
féladat, m int az alcsonyabbhoz leszállni. A m agasabbra törekvő tanárnak  
azonban nem egyszer ezt is meg kell tennie, legalább is míg az áthidalást 
elvégezte. Tapasztalatom  szerint a diák sohasem ta rtja  igazságtalannak azt 
a tan árt, aki lehetetlent ugyan nem követel tőle, túl nem terheli, mégis sokat 
követel, de m agyarázataival hozzáférhetővé teszi számára a nagyobb köve
telményeket, ezeken belül aztán személyválogatás nélkül, biztos ítélettel 
egyöntetűen osztályoz.

Az iskola vezetősége joggal törekszik bizonyos nivellálódásra is, és ebben 
Szabó Jud itnak  mindenki igazat fog adni, de a vezetőség magasabb szín
vonalat is el akar érni, és az azt fenntartó szigorú tan á rt maga az osztály is min
den kényelmi szemponton túl m agasabbra értékeli, m int azt, aki evvel a 
szemponttal szemben engedékeny. A magasabb színvonal az önelégültséget 
fokozza. Idős emberektől is gyakran halljuk, mily büszkeséggel beszélnek 
szigorú tanáraikról.

Szabó Jud itnak  az osztályozás igazságát kutató  módszere m ellett leírok 
egy m ásikat, amelyet éveken keresztül kipróbáltam . Általában véve úgy van, 
hogy a tanuló otthon rossz osztályzatáért nem igen akarja a felelősséget 
viselni, és a tan á rt hajlandó okolni. Az osztály nyilvánossága előtt azonban
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m agatartása egészen más. Van osztályigazságérzet. Az osztály tanulóinak 
egymás iránti és a tanárra irányuló figyelme igen éber, az osztályban kiala
kuló értékekre nagyon kényes. Erre alapítottam  a következő eljárásom at. 
Az osztályozás előtt egy héttel megkérdeztem minden tanulótól, hogy leg
jobb lelkiismerete szerint milyen osztályzatot érdemel. Az osztály színe előtt 
kellett önmagáról ítélnie. Mondhatom, kevés esetben tévedt a tanuló, illető
leg volt különbség kettőnk véleménye között. Néha akadt ugyan egy-egy 
túlságosan szerény tanuló, akadt álszerény is. Megmondtam nekik a véle
ményemet. Akadt egy-egy kis ravasz, aki jobb jegyet m ondott be abban a 
reményben, hogy befolyásolhat, de olyan is, aki valóban őszintén máskép 
ítélte meg önmagát. Ezek közül azokat, akik állandó hanyagságukkal, rossz 
feleleteikkel semmi kétséget sem hagytak fenn, és újabb megfontolásra teljesen 
érdemtelenek voltak, elutasítottam . A többire nézve csalatkozhatatlannak 
nem ta rto ttam  magamat és megengedtem, hogy az osztályozásig bárm ikor 
az egész anyagból való referálással igazolják önítéletüket. Nem egynek sike
rült. Ilyképpen természetszerűleg mód volt arra, hogy egyes tanulók hiányai
kat pótolják — s ez is nyereségnek szám ított — de az idő rövidsége m iatt 
ez csak azoknak sikerülhetett, akik addig is inkább kétesen állottak.

Ügy látom, hogy az osztályozás előtti megkérdezésnek vannak előnyei 
az utólagos megkérdezés fölött. Nem ad módot a diák számára a tan ár íté
letének bírálatára, nem hoz oly meglepetést, mely kizár minden korrektívum ot, 
és alkalm at ad a tanárnak arra, hogy a diák tudásáról, szorgalmáról való 
véleményét összefoglalja, és a diákot önismeretre vezesse. Az illő keretekben 
való hozzászólás a tanárra nézve is tanulságos.

Valamikor azt írtam , hogy ha a didaktikai irodalomnak minden megírt 
és helyesnek elismert fogását alkalmazni akarjuk, úgy járunk, m int a vasút, 
ha személyzete minden előírást pontosan m egtart. Akkor ugyanis a forgalom 
megáll. A tanítás se ju tna messzire. Fent leírt eljárásom at sem ajánlom á lta 
lános használatra. Magam is elhagytam olyan osztályokban, amelyeket éve
ken keresztül tan íto ttam  és úgy ism ertük egymást, hogy erre semmi szükség 
se volt. Egyik-másik tanár egyéniségéhez sem vág úgy, m int érzésem szerint 
az enyémhez. Azt gondolom mégis, hogy eljárásomat kartársaim  nem ta r t
ják egészen érdektelennek, és talán lesz, aki maga is megpróbálkozik vele. És 
mert semmi se új a nap a latt, talán már eddig is m egtette.

Budapest. D r .  K a r d e v á n  K á r o l y .

BELFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. F e b r u á r  ( 6 ) .  P a p p  Z o l t á n  

A népi gondolat és a vidéki középiskola c. cikke szerint a falusi középiskolák
ban is okos szelekció kell, mely megszabadítja őket a nem odavaló elemektől, 
de azután oktatóinak is a várositól eltérő szellemi és erkölcsi m agatartást és 
érzületet kell tanúsítaniok. A nemzetismereti tárgyaknak központi helye i t t  
még fontosabb, mint a városi iskolákban. A rajz és ének a magyar népi kin
cseket tá rja  fel, az idegen nyelveket a m agyar gyermek lelkének megfelelően 
tanítsa. H alaszthatatlan  e megújulás a népi elv pedagógiai követelményeinek 
megfelelően, de évszázadok művelődési értékeinek csorbítása és m egtagadása 
nélkül. — H o d i n k a  L á s z l ó  a diáklevelezésekről kezd beszámolót.

M á r c i u s  ( 7 ) .  H a j d a  J á n o s  Arany János elmaradt tanári k itün tetése 
címen közöl érdekességeket. Arany nem tud o tt róla, érzületét ilyenről a 
Walesi bárdok m utatják  azonban tisztán, hiszen még 1867-ben is csak két 
m iniszter (egyik Eötvös) tud ta  rábeszélni arra, hogy a Szent István-rend 
kiskeresztjét elfogadja. — V a j lh ó  L á s z l ó  arról elmélkedik, mit és hogyan 
kérdezzünk az érettségin a magyarból. Cikke veleje ez : a felelés könyvnélküli
vel kezdődjék, a szaktanár jegyzéket mutasson be minden könyvnélkül tan u lt
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versrészletről, hogy az elnök egész m unkáját felmérhesse ; nehezen beszélő 
diák is kapjon egyest, ha minden kérdésre m egfelelt; végül ne legyenek a 
tanárnak kedvenc kérdései, inkább a növendék kedves olvasmányai iránt 
érdeklődjék.

Á p r i l i s  ( 8 ) .  C so r b a  Z o l tá n  a tehetségkiválasztásról szól. Meg kell szerinte 
elégedni a testi, jellem- és értelmi vizsgálattal. — F a l u d i  F e r e n c  : Milyen 
legyen a szülői értekezlet? E húszéves intézmény eleinte meglepetést keltett, 
s minden ürüggyel igyekeztek elhagyni. Később fejlődés állt be : komoly 
előadás kezdte meg, s önálló alakja le tt a szülők iskolájában. Véleménye 
szerint az iskolának a nemzet szellemi fellendülésében elért munkája ennek 
következménye is. Nem volt már rettegett elkülönülésben az iskola, a szülő 
nevelődött : a család és iskola szorosabban összekapcsolódott. Gyengéje az 
ilyen értekezletnek a tárgyalásra nem megfelelő tém ák felvetése, a szülők 
passzív m agatartása. Hozzászólást csak úgy lehet elérni, ha előre felkér az 
iskola egyes szülőket a tárgyhoz hozzászólásra, ez megindítja rendesen a meg
beszélést. Fehér asztal mellett legcélszerűbb az ilyen összejövetel, m ert ott 
könnyebben megnyílnak a szívek és nyelvek. Egyszerűbb keretek között, 
talán osztályonként van legtöbb eredménye. — k k .  Tehetségkiválasztás — 
népiség — nemzeti jövő címen a Forgácsok között ír, s megállapítja, hogy a 
népi újjászületés és gyarapodás kérdésének megoldásától függ nemzeti 
jövőnk biztos fejlődése ; ebben a nagy és fontos feladatban nagy m unkát 
végezhet a középiskola.

M á j u s  ( 9 ) .  E m b e r  I s t v á n  világos képet rajzol a világpolitikai helyzetről 
főigazgatói értekezleten elhangzott előadásában. — G y a r m a t h i  L á s z l ó  a té r
szemléleti oktatásról. K a r d e v á n  K á r o l y  a főiskolát végzettek létszám alakulá
sáról szól Németországban, és ennek magyar tanulságait vonja le. Fontosnak 
m ondja a magyar középosztálynak a nép alaprétegéből való kiegészülését, 
hogy a háború utáni nemzetiségi és általában társadalm i eltolódások vára t
lanul ne érjenek. Nálunk nem abban van a hiány, mint Németországban : itt 
nincs orvosbőség, de még mindig sok a jogvégzett, de legnagyobb hiány az 
oktatókban van. A kérdés megoldása i t t  is, mint Németországban, anyagi 
oldalú, egyúttal azonban erkölcsi megbecsülés dolga is. — N e v e tő s  Á g o s to n  
a diáklevelezésről és vendéglátásról számol be. — A Forgácsokban olvassuk, 
hogy Fraknóy főigazgató tankönyvtárat létesít szaktanárai tájékoztatására.

Magyar Középiskola. F e b r u á r  ( 2 ) .  A katolikus tanáregyesület közgyűlé
sének szentelve, benne Z ib o le n  E n d r e  elnöki megnyitója arról, hogy mit 
köszönhet az ifjúság a gimnáziumnak.

M á r c i u s  ( 3 ) .  P é te r q á l  H e n r i k  Széchenyi emlékezetét idézi (szintén köz
gyűlési előadás). — C s ó k a  L a j o s  a gazdasági és társadalm i ismeretek tan ításá
nak módszeréről elmélkedik.

Á p r i l i s  ( 4 ) .  K e r é k g y á r tó  Á r p á d  a katolikus egyház szerepéről ír a gaz
dasági szakoktatásban Magyarországon. Történelmi adatokkal megalapozott 
cikkében ezt olvassuk: „Mária Terézia elrendelte 1763-ban, hogy a szempci 
és 1768-ban, hogy a váci katonai iskolában gazdaságtant kell tanítani, de a 
legnagyobb érdeme ezen a téren Tessedik Sámuel evangélikus lelkésznek van, 
aki 1779-ben Szarvason m egalapította az első magyar mezőgazdasági tan 
in tézetet. Nyomában több helyen alapíto ttak  hasonló intézetet, de ezek csak
ham ar meg is szűntek.“

Pannonhalmi Szemle. 1. sz .  B r u n n e r  E rn ő d  Humanizmus és középiskola. 
Szerinte a középiskola és a humanizmus viszonyában három korszakot lehet 
m egkülönböztetni: a régi kollégium és a barokk iskolája az embereszmény 
gyakorlatiassága és a megközelítésre szolgáló eszközök tekintetében zárt 
egységet a lk o tn ak ; a XIX. század ezzel szemben nem a keresztyénségen 
keresztül akarta az antik kultúra nevelő értékű javait megközelíteni, hanem 
h itt a közvetlen kapcsolat lehetőségében ; az új iskola stílusban a régi kollé
giumokhoz inkább hasonlít. Az új iskola szintén az ifjúság életmégnyilvánulá- 
sának teljességét akarja az állam befolyása alá vetni, de jórészt iskolánkíviili 
hatalm as ifjúsági szervezetek által. Ez testi-lelki egészet akar egy új, de d 
görög-római világgal rokonságot ta rtó  eszmény szerint kialakítani. — J á n o s i
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G y u l a  Vallási és faji erők egvmásbafonódása a visszatért Erdélyben c. cikke 
általános érdeklődésre ta rth a t számot.

2. sz .  R e z e k  S .  R o m á n  Prohászka esztétikáját ism erteti, K o l o s  E n d r e  pedig 
Sík Sándor líráját bőséges idézetekkel. K a l m á r  G u s z tá v ^Holland-Kelet-Indiáról 
ír. Végül a Figyelőben B o r b é ly  K a m i l l  Japán  Nagy Ázsia-politikája a peda
gógia tükrében. — Mindmegannyi időszerű cikk, melyek ismertetésére — 
sajnos — térhiány m iatt nem térhetünk ki.

Magyar Tanítóképző. F e b r u á r  ( 2 ) .  M e s t e r h á z y  J e n ő  megemlékezést ad 
Péterfy Sándorról, a nagy evangélikus tanítóról születésének 100. évében.

M á r c i u s  ( 3 ) .  B r a u n  A n g e l a  Gyakorlatiasság a földrajz tanításában, 
C se k ő  Á r p á d  mennyiségtani írásbeli képesítővizsgálati tételek kiválasztásá
ról szól.

Á p r i l i s  ( 4 ) .  T a n a i  A n t a l  Az eszményi gyakorlatiasság a m ennyiségtan 
tanításában, G r és z  L e ó  A mennyiségtani iskolai írásbeli dolgozatok kijavítása. 
Mindezek a cikkek a m ennyiségtantanárokat érdeklik elsősorban.

M á j u s  ( 5 ) .  Általános érdekű P a d á n y i - F r a n k  A n t a l  nagy cikke a tanító- 
képzés jövő útjairól. Végső eredményképpen tiltakozik az ellen, hogy bár
milyen okból (tanítóhiány stb.) megrövidítsék a tanítóképzés mostani idejét, 
s örömének ad kifejezést, hogy a közoktatási kormány szilárdan ellenáll az 
ilyen gondolatoknak.

Kereskedelmi Szakoktatás. F e b r u á r  ( 6 ) .  B a r á n s z k y - J ó b  L á s z l ó  a művészi 
és nevelési szempontok egyesítéséről az irodalom tanításban.

M á r c i u s  ( 7 ) .  S z ö r l s e y  L á s z l ó  a túlterhelés kérdéséről a kereskedelmi 
iskolában.

Á p r i l i s  ( 8 ) .  F e k e te  M i k l ó s  A magyar nyelv és irodalom az új kereske
delmi iskolában.

M á j u s  ( 9 ) .  K o l b  B é la  néplélekkutatási kísérletek az iskolában.
K r ó n i k á s .

HAZAI IRODALOM
Erdély és népei. I r ta  : Alföldi András, Bíró Sándor, Elekes Lajos, Fekete 

Nagy Antal, Gáldi László, Gyallay Domokos. Györffy György, Jakó Zsig- 
mond, Kniezsa István, Maksay Ferenc, Pukánszky Béla. S z e r k e s z te t t e  : M á l y u s z  
E le m é r .  K i a d j a  a Budapesti Kir. Magyar Pázm ány Péter Tudományegyetem 
bölcsészeti karának M a g y a r s á g t u d o m á n y i  In té z e te  és a Franklin Társulat. 
1941. 16°. 254 1. Ára 0 20 P.

Milyen öröm ezt a könyvet olvasni. Nemcsak a földrajz, a történelem  
tanára, hanem minden magyar ember szinte hitvallásszerű anyagot talál benne. 
Trianon m intha kissé felrázott volna bennünket a régi álmodozásból. Azelőtt 
vajmi keveset érdeklődtek ebben az értékes könyvben lefektetett elvek és 
tanulságok iránt. A szaktárgyaink során m egálíottunk a földrajz anyagi 
eredményeinek során, a hegyeknél, vizeknél, a földtani adottságoknál, de a 
term észetet alakító, a történelm et csináló vagy végigszenvedő emberrel igazán 
nem foglalkozhattunk hiteles történelm i megállapítások alapján. Nem is volt 
róla szó az egyetemeken, ha valaki emlegette, leintették, esetleg meg is moso
lyogták. így azután a középiskolákba sem vihettünk ki sok ezirányú ismere
tet. Páran m agántanulm ányaik alapján vizsgálgatták a magyar ember életét 
a magyar földön. Ha tehát a legtöbben nem tud tak  világító fáklyaként járn i 
tanítványaik előtt, arról nem ők tehettek , hanem a rendszer, amelyik meg
feledkezett az ezirányú nevelésről.

A keleti országrészek visszatértével a figyelem a „bérces haza“ m últja 
felé fordult. De helyesen figyelmeztet a tudós Mályusz Elemér az Előszó-ban, 
hogy „az aranykor regényes küzdelmei, a fejedelmek és pártok viszályai 
helyett a mai ehiber inkább arra kíváncsi, hogy a m agyar nép Erdély földjét
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m iként te tte  otthonává, nemzedékek m unkájával m int terem tett ra jta  szán
tókat, gyümölcsösöket, falvakat és városokat, biztos alapot ezernyi ezer 
család megélhetéséhez. De azt is akarja tudni a mai nemzedék, hogy a szászok 
és románok hogyan lettek az ú ttörő m agyar nép társai, s vele milyen művelő
dési kapcsolatok szövődtek“ .

Alföldi András Erdély népeit m utatja  be az ókorban. Alföldi professzor 
rom bolta szét a dáko-román álmodozásokat. Őt követi Kniezsa István. Be
m uta tja  E rdélyt a honfoglalás korában, és ezzel kapcsolatban vázolja a magyar
ság megtelepedését. A székelyek eredetével és településük történetével Györffy 
György foglalkozik. Maksay Ferenc a szászok megtelepüléséről ír. Fekete Nagy 
A ntal m uta tja  be a románság megtelepülését a középkorban, Jakó Zsigmond 
pedig az újkorban. Elekes Lajos a Moldvában és Havaselvén élő magyarokról 
ír. Pukánszky Béla fejtegeti a magyar-szász művelődési kapcsolatokat. — 
A magyar-román művelődési kapcsolatokról Gáldi László értekezik. Az erdélyi 
román-m agyar viszonyt a legutóbbi évtizedekben Bíró Sándor tá rja  fel. 
Gyallay Domokos az erdélyi irodalom egyik vezéralakja a föld és a nép kap
csolatát vázolja gyakorlati tapasztalatai alapján.

Az értékes munkához 4 térképet is mellékeltek. Felvilágosító és oktató 
jellegük napnál világosabb, azért bátorkodunk megemlíteni, hogy beragasz
tásukat, mai alakjukban, nem ta rtju k  szerencsésnek, m ert könnyen leválnak, 
s így ham ar kiesnek. Pedig igazán nagy szükség van rájuk, m ert nélkülük 
igazán nem lehetne tájékozódni földrajzi térben — történelm i időben.

Mindig sokat beszélünk a nemzeti öntudatról, há t most tehetünk is érte 
valam it. A szaktanárnak nem elég a földrajz-, népismeret-, történelemóra. 
Be kell ik ta tn i az iskola, a nemzet vérkeringésébe, az önképzőkörök, levente- 
órák anyagába, az iskolánkívüli népművelésbe, sőt a családok életébe is. — 
Tegyük élővé a magyar életet, a m agyar h ite t és tudást. Eddig úgy is eltakar
tu k  a saját magunk igazi értékeit, azért nőttek látszólag elibénk ellenségeink.

Erdélyben minden más nép egyszerűen csak élt, de a magyarság csele
kedett ; országgá te tte  E rdélyt, védte ezer éven á t töm éntelen szenvedések 
közepette. Minden kő erről beszél, minden elnevezés erre m u ta t N agyváradtól 
Brassóig. Mi nyoma van Erdélyben az oláhok, a románok állítólagos kétezer
éves ottlétének? A magyar nevű oláhok, az üresen álló nemesi kúriák, a mű
vészi emlékek, a szép alkotások mind másról tanúskodnak. A magyar, a szé
kely harcolt, vitézkedett, vérét hullatta, életét pazarolta, az oláh pásztor pedig 
leszállóit az elesettek helyére és elfoglalta azt, am it üresen hagytak a hősök, 
így fogyott el az erdélyi magyar és így szaporodott el az oláh Erdélyben.

Nemzeti öntudatunk megköveteli a tisztánlátást.
Budapest. Dr. Horváth Károly.

Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942. 
Az Országos* Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. 520 oldal. Ára 20 pengő ; 
a m unkában m élta to tt tanárok részére 10 pengő.

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület 1929-ben három jubileumi 
m unkát adott k i : A polgári iskola gondolatának kialakulása 1868-ig (Győry 
Vilmos), A magyar polgári iskola 60 éves m últja (Sághelyi Lajos) és a Polgári 
Iskolai Közlönyök Repertórium a 1938-ig (Győry Vilmos). Ism ertette e m un
kánkat Szemlénkben H. Gaudy László. Méltóan csatlakozik e három kötethez 
Deák Gyula : Feljegyzések a polgári iskola és a Tanáregyesületek múltjából 
1938 c. könyve, amelyet annakidején ism ertettünk, és most a fenti hatalm as 
m unkája. Mindenki, aki ezt a könyvet olvassa, a legnagyobb elismeréssel fogja 
le ten n i; elismeréssel a szerzője iránt, aki e tartalm as m unkát nagy u tán járás
sal, bámulatos szorgalommal, gondossággal és türelemmel írta  meg. Régen 
ism erjük Deák Gyulát, aki egész életén át hűséggel szolgálta a polgári iskola 
ügyét, ismerjük nagy m unkabírását, lelkesedését, s ha elolvassuk a könyvet, 
mely hatalm as sokoldalú tevékenységet fe jte tt ki pedagógiai, irodalmi és tá r
sadalmi téren, m unkabírása és tudása csodálatunkat és bám ulatunkat váltja  
ki. E könyvhöz pedig a polgári iskola e páratlan  szorgalmú munkása felkuta
to tt lexikonokat, lapokat, folyóiratokat, könyvjegyzékeket, könyvtárakat,



Hazai irodalom. 143

hogy a rengeteg adat birtokába juthasson, amely 2702 író tanárnak nemcsak 
életéről, előadásairól, cikkeiről, munkáiról emlékszik meg, hanem arról is, 
hogy hol és kik írtak egy-egv tanár munkájáról, cikkéről vagy személyi körül
ményeiről. A könyv írását szerző 1939 augusztus havában kezdte meg és 1941 
október havában fejezte be. Igazán rövid idő alatt. Az elrendezésben Szinnyei 
József Magyar írók élete és munkái c. 14 kötetes műve után indult. A munka 
nagy hiányt pótol. Hálával fogadhatja a polgári iskolai tanárság ezt a köny
vet, m ert szerencsésen egészíti ki a fent em lített sorozatot és örömmel olvas
hatja  azt a sok ismert nevet : Kerékgyártó Elek, Gyulay Béla, Kurzenreiter 
Károly, Nagy Lajos, Tolnai Lajos, Lád Károly, Göőz József, Boldis Ignác, 
K om játhy Jenő, Krausz Jakab , Yolenszky Gyula, Neményi Imre, Böngérfi 
János, Mikolik Kálmán, Bánfi János, Mihálik Sándor, Kram m er József, Leitner 
Ferenc s az újabbak közt : Győry Vilmos, Deák Gyula, Havas István, Baráthosi 
Balogh Benedek, Tamás Károly, Illyefalvi Bákosi Zoltán, Bányai János, 
Kaffka Margit, Nagy Méda, S iklaki"István, Sághelyi Lajos, Greggus Pál, 
H ittig  Lajos, Langer Sándor, Csefkó Gyula, Sebestyén Károly stb. neve, kik 
a polgári iskolai statusnak vagy irodalmi vagy tudom ányos téren szereztek 
dicsőséget, avagy a Tanáregyesület kebelében vettek részt iskolájuk és a tanár
ság igazságos értékeléséért folyó évtizedes munkában. Találkoznak e kötetben 
a régi Pedagógium neveltjei, amidőn a tanárképző belső ta rta lm át nem fedte 
még a külső cím, a szegedi tanárképző főiskola volt hallgatóival, s így ez a 
maga nemében egyedülálló munka a polgári iskolai tanárság kulturális szerep
lésének dokumentuma. A munka helyet követel minden tanári könyvtárban, 
s beszerzése minden kartársnak a legmelegebben ajánlható.

Sopron. Tállyai István.

Űr és paraszt a magyar élet egységében. ír ta  : Bálint Sándor, Keresztury 
Dezső, Kodály Zoltán, Mendöl Tibor, O rtu tay  Gyula, Sinkovits István, Viski 
Károly. Szerkesztette : Eckhardt Sándor. K iadja a budapesti Kir. Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti karának M agyarságtudományi 
Intézete. Budapest, 1941. Franklin Társulat nyomdája. Ára : 4-80 P.

Nem is olyan régen hatalm as viharok dúltak a magyar néppel, helyeseb
ben a magyar parasztsággal foglalkozó m unkák körül. A különböző m unkákat 
sokféle szempontból és sokféle mértékkel lehet értékelni, de nagy hasznunk 
minden esetben az. hogy ráterelték az érdeklődést a népi kérdésekre. Nem ennek 
eredménye, tudjuk, de mégis ide vehetjük a folyóiratunkban eléggé m egtárgyalt 
kérdést f a  falusi szegény, ae tehetséges parasztifjúság felkarolását és iskoláz
ta tásá t. A korán elhúnyt Györffy István egyetemi tanár, a m agyar néprajz 
m indenütt ism ert búvára örülne, ha élne, m ert elgondolásaiból néhányat 
már megvalósított az élet. Ne bolygassuk m ost a parasztkérdést, hiszen alig 
van népünk sorsával törődő ember, aki ne olvasta volna : a Puszták népe, 
Cifra nyomorúság, Lélek és kenyér, Parasztok, Futóhomok, Viharsarok, 
Szegény ember élete, Mit ér az ember, ha magyar? vagy valamelyik más ilyen 
irányú m unkát. Az írókból Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, 
Verés Péter eleget írtak  a nép érdekében. Parasztállam  vagyunk, hangzik 
a jelszó, míg más oldalról gyanakvó felháborodással fogadják a magyarság 
alsóbb rétegeinek felfelé törekvését és a vádlottak  padjára u ta lják  a nép beteg
ségeinek okát megállapító írókat. Azért lépett közbe — m ondhatjuk így is tán — 
a budapesti egyetem Magyarságtudományi Intézete és előadássorozatot 
rendezett. A magyar néppel és a nemzeti m últtal foglalkozó tudósok világítot
ták  meg tárgyilagos hűséggel a történeti és népi ku ltúra  összefüggéseit. Az ered
mény felvilágosító és érdekes, m ert megállapítják, hogy a magyar műveltség 
alsó és felső rétegei állandó körforgásban élnek. Ahogy a szerkesztő : Eckhardt 
Sándor professzor írja : a tápláló nedv m ajd alulról érkezik, m ajd meg felül
ről jön a termékenyítő ösztönzés, hogy a két műveltség egységbe olvadjon, 
a magyar nemzeti műveltség nagy egységébe.

Sinkovits István vázolja a nemesség és parasztság szerepét Werbőczy 
előtt ; ugyanerről ír Szabó István, de Werbőczy után. Mendöl Tibor bem utatja 
a falut és" várost a magyar tájban. Minden magyarnak, de elsősorban minden
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geográfusnak, ha tanít, feltétlenül ismernie kellene az itt lefektetett elveket 
és leszűrt tapasztalatokat.

Bálint Sándor a liturgia és néphit viszonyát tárgyalja, Viski Károly a tőle 
megszokott világos okfejtéssel tá rja  elénk a népi és úri műveltség összefüggé
seit a tárgyi néprajzban. O rtutay Gyula a népköltészet és műköltészet viszo
nyát fejtegeti, Keresztury Dezső : „Az új magyar népiesség“ címén értekezik 
és Kodály Zoltán fejezi be a sort a népzene és műzene viszonyának vizsgála
tával s feltárásával.

Nehéz a munkája az ismertetőnek, m ert a munka minden részét ismer
nünk kell, a magyar élet, a magyar m ult, a magyar becsület követeli ezt. 
De szeretnénk, ha lelkiismeretvizsgálatnak megfelelően Kodály Zoltán fej
tegetéseit átvenné minden magyar, m ert ott a magyar zene m últján, kialakulá
sán keresztül, mint valami fényes tükörben, m eglátnánk tévedéseinket, bal
ítéleteinket és balhiedelmeinket. Ezt azért kell tudnunk, m ert addig nem lehet 
javulás és fejlődés, amíg tévedéseinket, botlásainkat nem látjuk  be.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

Dancsházy Sándor : Az egyház harca. (Exodus.)
Ehhez a könyvhöz katonai nyelv a stílszerű. Tehát : egybekötve vaskos 

Szolgálati és Gyakorlati Szabályzatot tesz most a hívők asztalára a kiváló 
debreceni pap, Dancsházy Sándor. Bihar fia, mondja előszavában, s lehetet
len rögtön nagy földijére nem gondolnunk, Pázm ányra. Az h irdetett valaha 
ilyenformán háborút „mind nyelvével, mind szeges írásával“ . Az ellenségük 
közös : a Gonosz. A két kor is sokban azonos : az barokk volt, a mienk neo
barokk. Mind a kettő t örökös fegyverzaj tö lti be. Legföllebb az a különbség, 
hogy Dancsházy azokat védi, akiket Pázm ány magukat is sátánfajzatnak 
vallott : református hittestvéreit.

A Sátán Dancsházy szótárában nem gyűjtőnév, nem a bűn szimbóluma. 
Csodálkozva említi, hogyan hallgatott Brunner Emil svájci professzor, mikor 
megkérdezte tőle, m it ta r t a személyes Sátánról. Miért? — töpreng a debreceni 
lelkész. Akár hitt benne a professzor, akár nem, vallotta volna meg őszintén.

Dancsházy bezzeg nem titkolja, hogy hiszi. Pontos jellemzést is ad róla. 
Isten ítéletének végrehajtója ő ; vádolja, gyötri az embert azért, amibe maga 
sodorta. A bibliát is fölhasználja. Akárhányszor el tud ja  hitetni, hogy ő, 
épp ő az Erkölcs őre, az Erény oltalinazója, ő, az ádáz fekete lélek, aki kaján 
vigyorral várja, hogyan gabalyodik bele kifeszített hálóiba a nyomorult 
megtévelyedő.

Szeges írás ez. Kíméletlenül bélyegzi sorra a Sátán hadseregét. A spiri
tisztákat tolvajoknak mondja, gyilkosoknak, szociális téren hasznavehetetle
neknek, pacifistáknak, nemzeti szempontból m egbízhatatlanoknak. A szek
ták  ellen, szerinte, teljes gyógyszer a jó lelkipásztori munka. Magas a felfogása 
a zsidókérdésben is. A keresztyénség esküdt ellenségét lá tja  bennük, a Sátán 
legerősebb szervezetét, a hitetlenek vezérnépét; a szigorú szeretet minden 
eszköze jogos ellenük, bűneik m iatt, de : megtérésük érdekében.

A pogányok és bálványok ördögi szerepe u tán  beszél az egyházi had
kötelezettségről is, hivatkozva Makkai Sándorra, m ert Makkai szerint szintén 
katonás szellemmel árasztandók tele az evangélium hívei.

S még ez csak a bevezető része a nagy összefoglaló tanulm ánynak. A továb
biakban sötét színekkel festi meg a békébe lanyhult, pusztuló egyház sorsát. 
Részletesen ism erteti a harcot magunk, családunk, környezetünk ellen. 
Seregszemlét ta r t Isten táborán, rajzolja a vezetőket, nagyon megszívlelen
dőén a presbitérium ot, az egyházi és világi hatalom  káros egybegubancolódását, 
az egyházi egyesületeket, bibliaköröket, az egész korszerű harci fölszerelést, 
végül, sok gyakorlati példával, magát a háborút, és a küzdelem c é ljá t: a 
lelki szabadságot.

Átélt szenvedély, valódi elszántság fűti a könyv minden sorát. A vallás 
hitelét akarja visszaszerezni. Nagy tudományos apparátussal dolgozik, tö rté
nelmi kibontakozásában vizsgál minden kérdést, s világtávlatot ad hozzá. 
Magából Kálvinból sem csinál bálványt, plasztikus pályarajzában. A hazai



közfelfogás sem feszélyezi; például a bap tistákat egyenrangú nagy protestáns 
felekezetnek vallja. Minden során érzik az élet lehellete. Vonzó vonása az is, 
hogy elsősorban a falusi lelkipásztorok számára készült. De azért nem á rto tt 
volna, ha többet szán a tanár szerepére egyetlen m o n d a tn á l; a középiskolá
ban ezer olyan új feladat van, amely a falusi elemiben még nem m erülhet föl. 
Ki tudná ezt jobban, m int éppen Dancsházy, aki középiskolai hitoktatónak 
is kitűnő volt.

Akinek az a szép hivatás ju to tt, hogy öntudatos reform átusokat neveljen, 
sok haszonnal forgathatja ezt a világosan, jól megírt könyvet. Ideje volna, 
ha egyszer már a magyar tanárság kezébe is adna hasonlót valaki.

J .  G ,

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK-------------
Dr. Varga Béla életmunkája.

(1886— 1942.)
Megdöbbentően rövid és mégis nagyon tartalm as és nagyon kiteljesedett 

életmunka fejeződött be Varga Béla elhúnytával. A látszat csak a gyorsan 
változó állomásokat m uta tja  : a Böhm Károly és Schneller István tudom ányos 
és nevelő hatásától m egtermékenyült fiatal tan ár előbb a kolozsvári unitárius 
kollégiumban tan ít, majd az unitárius teológián lesz a bölcselet tanára. 
Komoly, elmélyedő filozófiai kutatások, külföldi tanulm ányutak szövik á t 
az ú tjá t s az erdélyi szellemi élettel az utóbbi időben elválaszthatatlanul össze
forrott küzdelmek, midőn 1938-ban unitárius püspökké választják. A tö rté 
nelmi jóvátétel bekövetkezése u tán  lemond a püspökségről és a kolozsvári 
egyetem neveléstani tanszékére kap kinevezést. E zt az állását m ár csak ros
kadozó idegzettel foglalhatta el. Filozófiai munkássága révén m ár évekkel 
ezelőtt rendes tagjává választotta az Akadémia ; székfoglalóját, melyre oly 
ambícióval készült, már nem ta r th a tta  meg. Rövid, izgalmas, változatos és 
tragikus pálya s mégis az az érzésünk, hogy harmonikus pálya, m ert sok
irányú látszata mellet t  is e g ye t le n  c é l j á t : az ö r ö k  é r té k e k  k u l t u s z á t  szívós k i
tartással tu d ta  megvilágítani s ezzel egy jobb világ előkészítését szolgálni.

Nem tartozott ez a könnyű feladatok közé, m ert hiszen eszményi élet
m unkáját egy összeomló világ fegyvercsörgése között kezdte meg. A tyjának, 
Varga Dénesnek, a tordai gimnázium derék igazgatójának o tt kell hagynia a 
háromszázéves Ősi iskolát, melynek újjáépítésében neki is oroszlánrésze volt; 
a fiatal Varga Bélának o tt kell hagynia a hadi célokra átengedett kolozsvári 
unitárius kollégium impozáns, új épületét, hogy a világháború izgalmai 
között, a technokrácia és pénzoligarchia szédítő világában, a régi intézet ódon 
falai között hirdesse a homerosi költemények szépségét, az antik  szellem meg
becsülését s a humanizmus örök értékét. E zt a meggyőződést, m int drága 
örökséget hozta magával, s ez kíséri végig magas ívelésű nevelői pályáját.

Nincs rá módunk e pillanatban, hogy sokoldalú m unkájának hiánytalan 
szintézisét adjuk, csak ennyit kell hangsúlyozni Varga Béla a szó legnemesebb 
értelmében j ó  e m b e r  volt, aki komoly életparancsnak érezte az immanens 
értékek keresését. Nem véletlcnség, hogy első komoly értekezését A  le lk i -  
i s m e r e t r ő l  írta , hogy A f a u s t i  és  k a r a m a z o v i  lé lek  c. tanulm ányában olyan éles 
logikával és mélyen érző lélekkel vizsgálta a kultúra krízisét s végül, hogy 
A p e d a g ó g ia  a la p k é r d é s é r ő l  írt alapvető értekezésében filozófiai-etikai alapra 
építi a nevelés autonóm iáját.

Fájó ellentmondás, hogy a nevelési elmélet és gyakorlat nem esnek mindig 
egy síkba, ezt az ellentmondást akarta áthidalni Varga Béla elmélete, midőn a 
nevelés időhöz kötö tt, aktuális kérdéseit az időtlen értékek szolgálatába állí
to tta .

Varga Bélától fájó szívvel búcsúzunk. Életm űvének tanulm ányozása 
mindig éreztetni fogja velünk a nevelés örök feladatait.

Budapest. D r .  K e m é n y  G á bor .

Az evangélikus egyetemes felügyelő O p p e l  I m r é n e k ,  a budapesti evang. 
gimnázium m űvészettanárának, a jeles festőművésznek, a gimnáziumi igazgatói 
címet adományozta.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1942— 43. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg:

1. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, a gimnáziumok és leánygimná
ziumok VIII. o. számára.

2. Dr. Benigny Gyula: Német nyelvtan középiskolák felsőbb osztályai 
számára.

3. Dr. Győry Aranka: Műalkotások, I. rész, gimnáziumok és leánygimná
ziumok VII. o. számára.

4. Jónás Márton: Mennyiségtan, a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. o. számára.

5. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv, a leánygimnáziumok IV. o. 
számára.

6. Dr. Kun—dr. Törös t Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből, a
gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

7. Dr. Kun—dr. Törös s Szemelvények Horatius műveiből, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

8. Dr. Kun—dr. Törös : C. Plinius Ceciltus Seeundus levelei gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

9. Nagy—Dom bi: Természettan, II. rész, a gimnáziumok és leánygim
náziumok VIII. o. számára.

10. Dr. Péter Zoltán : Bölcsészet, a gimnáziumok VIII. o. számára.
11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet, a leánygimnáziumok VIII. o. számára.
12. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története, II. rész, gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VIII. o. számára.
13. ' Dr. Zsigmond Ferenc : Magyar irodalomtörténet, II. rész, gimnáziumok 

és leánygimnáziumok VIII. o. számára.
Előreláthatólag megjelenik még: ^
Kónya József: Műalkotások ismertetése, a gimnáziumok és leánygim

náziumok VIII. o. számára.
Dr. Nádor Jen ő : Közép-kor és új-kor története 896—1289-ig, a gimná

ziumok és leánygimnáziumok V. o. számára.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szeptember 1-i hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli reí. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—137 2.
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A  S Z E R K E S Z T Ő -B IZ O T T S Á G  T A G J A I :
Reform átus r é szrő l: vitéz dr. B essenyei L ajos, dr. Gaál László, 
Jékely  L ajos, dr. K u n  Sándor, dr. P a p p  Ferenc.
E vangélikus ré szrő l: dr. B ánkú ti Dezső, dr. H . Gaudy László, 
dr. R ell L a jo s , dr. R em port E lek, Zsolnai V ilm os.

M E G J E L E N I K  évenként 12 füzetben.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P . E gyes szám  ára 80 fillér. — 

A Z  O R T E  és O E T E  tagja inak  a P rot. T anügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében já r.

K É Z I R A T O K  reform átus részről a  felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
R eform átus g im n áziu m ), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( B u dapest, I V .,  D eák-tér 4. szám )  küldendők

A Z  O R S Z Á G O S  R E F O R M Á T U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszám lájának szám a 6169. évi tagsági d íj  5 P . 
M in den  dí j ,  a T G y N A -ra  szedett tanulói járulékok és a Szemle 
tám ogatására szánt összegek és járulékok m inden év december 
31-ig a fenti csekkszám lára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyam odni. A  balatonboglári- 
üdülőben n yaralási segélyre jún . 10-ig.

K I A D Ó H I V A T A L :  Debrecen, Reform átus g im názium , ahová az elő
fizetési d íja k  és reklam ációk kü lden dők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban equenest a  tanárequesületi pénztárakba  
irányítandók.

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében m inden tanuló után 
szedett 1 P  60 fillér N evelési A la p  javára  az egyetemes pénztárba  
küldendő ( B udapest, I V .,  D eák-tér 4 .) ,  a  40 fillér tanulójárulék  
pedig  a T an ügyi Szem le javára  az egyesület pénztárosához, K ilczer  
Gyulához (B u dapest, VI I . ,  V ilm a királynö-út 1 9 .) . Ugyancsak  
a pénztáros címére küldendő m inden év december 31-ig 4 P  évi tag
sági díj .

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  postatakarékpénztári csekk 
szám láján ak szám a : 42,625, c ím e : P rotestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  m inden hónap 20-án
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Diákkaptár.
Tényleges főigazgatói szolgálatom utolsó évében, 1938 kora

tavaszán, feljött a hivatalomba Debrecenben Csanak István, az 
ottani MOKTÁR egyik igazgatója és külföldön, főleg Angliában és 
Németországban gyűjtött tapasztalatok alapján elmagyarázta nekem 
azon elgondolását, hogy tanulóifjúságunkat, fiúkat és leányokat, 
be kellene szervezni hulladékanyag gyűjtésére, kisebb-nagyobb 
munka elvégzésére és más effélére, amiből részint pénzt, takarék- 
betéteket lehetne szerezni, részint egy gyakorlatias életfelfogású 
fiatal nemzedék növekednék fel, mely alkalmas lenne a közgazdasági 
életünk minden állását elfoglalni, és a keresztyén magyarságot foko
zatosan az elvesztett pozíciók visszahódítására kipallérozni. Lelke
sen, szinte rajongással fejtegette a tervét, valósággal átélte, önmagá
ban is, bennem is élménye sí tette. Amilyen óvatosan és kétkedéssel 
hallgattam, eleinte, olyan nekimelegedve követtem később tüzes 
elképzeléseit, és mindjobban átláttam, reméltem, sőt hittem, hogy 
ebből lehet valamit csinálni, ezt meg kell valósítani éppen nemzetünk 
jövője, a jövő magyarságának az érdekében. Csanak kérése szerény 
v o lt: segítsem elő, hogy kihallgatást kapjon a közoktatásügyi minisz
tertől, akinek ugyanezeket előadhassa, és megnyerhesse tőle az enge
délyt e mozgalomnak a különféle iskolákban való megszervezésére. 
Készségesen siettem támogatására.

így indult el a diákkaptáros mozgalom a maga útjára az 1938— 
1939. tanévben, amikor a miniszter kísérletképpen csak 30 különféle 
típusú iskolában adott engedélyt erre a célra. Tulajdonképpen alig 
néhány hónap állott rendelkezésre, mert csak a II. félévben láthattak 
munkához, mégis az elért eredmény meglepően jó volt. Olvastam 
a minisztériumhoz felterjesztett összefoglaló jelentését Csanaknak 
— az még csupán géppel írott hosszabb összesítés volt —, de már 
ennek is sok részlete megfogta az olvasó lelkét, számadatai pedig 
meggyőzően igazolták, hogy ifjúságunk kedvvel, örömmel dolgozik, 
kifogyhatatlan az ötletekben, és megvan benne az a gyakorlati, 
közgazdasági érzék, amit olyan sokan szeretnének tőle megtagadni. 
E jelentés alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1939—40. 
tanévre az akkor meglévő 10 tankerület mindegyikében 4—4 város
ban vagy községben, összesen tehát 40 helyen, illetőleg ezek iskolái
ban engedte meg a diákkaptár megszervezését. Erről a tanévről, 
vagyis ennek eredményéről már nyomtatott füzetben számolt be

í
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Csanak István és ebből kitűnt, hogy a gyermekek ez esztendőben 
700,000 P takarékbetétet gyűjtöttek, nem is beszélve arról az összeg
ről, amit magukra, a saját szükségleteikre elköltötték. Az 1940—41. 
tanévre aztán általános engedélyt adott már a minisztérium a meg
növekedett haza minden iskolájára nézve, azzal a feltétellel, hogy 
az illetékes főigazgatón keresztül kell kérni a munkába való bekap
csolódást a minisztériumtól.

Erről az 1940—41. évről nemrégiben jelent meg a beszámoló : 
„1 év — 1 millió“ címen, összeállította Csanak István 61 nyomtatott 
oldalon. Ebből megtudjuk, hogy a 13 tankerületben 339 iskola végzett 
a tavalyi tanévben diákkaptáros munkát, mégpedig ez iskolák ösz- 
szes tanulói közül mintegy 40,193 dolgozott ténylegesen, akik külön
féle munkák útján 1940. X. 1-től 1941. TX. 30-ig összesen 1.076,806 
pengő jövedelmet hoztak össze (6. lap). Bérmunkából 642,926; 
gyűjtésből 76,723 ; termelésből 85,957 ; vállalkozásból 209,856 P-t. 
Ezek szerint a diák-pénzforrások között számszerűen a bérmunka 
jelenti a legnagyobb jövedelmet, 650,000 P-s összegével minden 
diákbevételnek kereken a kétharm adát; a diákok kertben, szőllő- 
ben, szántóföldön 130,000 munkanapot, gyárban, műhelyben, iro
dában 103,000, építkezésnél, útjavításnál stb. 46,000 munkanapot 
dolgoztak (9. lap). Az elmúlt évben 88 vagon hulladékanyagot 
adtak el a diákkaptárosok a vas-, papír- és rongyközpont bizomá
nyosainak, ami 22 vagonnal több az előző évi gyűjtésnél (14. lap). 
A kaptárosok nagy többsége városi gyermek, szűk városi udvarban 
bizony nem igen találják meg az állattartás természetes feltételeit. 
Mégis szépen fejlődött ez évben a diákok állatállománya. Volt nekik : 
8961 húsnyúljok, 12,399 galambjuk, 354 libájuk, 802 kacsájuk, 6054 
tyúkjok, 361 malacuk, 224 bárányuk, 678 angoranyúljok, 287 méh
család, 1325 díszhaluk, ezenkívül pulyka, kecske, csikó, szamár stb. 
több-kevesebb számban és 522 kgr selyemgubó (21. lap). Ennek az 
állatállománynak az értéke 152,566 P. A növénytermelés is eredmé
nyes v o lt: olajosmagvakat 470,274 négyzetméteren (ricinus, napra
forgó stb.), virágot 6479, egyéb hasznos növényt 22,877 négyzet- 
méteren termeltek (34. lap). De szorgoskodtak a diákok még a 
bankvilág, az ipari és kereskedelmi élet terén is. Végre felemlítem 
Gyergyócsomafalva székely község anyagi felsegítését. E falu nehéz 
helyzetére papjának tájékoztatása nyomán Milotay István hívta fel 
a magyar társadalom figyelmét. A diákkaptár szíve megértőleg dob
bant vissza e vezércikkre, és a vezetőség kidolgozott tervének meg
valósítására a diákok e célra rövidesen 19,591 P összeget adtak össze, 
úgyhogy ez egy* évre kamatmentes kölcsönül szolgáljon (47—57. 
lapok).

Ezeket az adatokat csak jellemzésül írtam ki a beszámolóból, 
hogy belőlük mindenki lássa, milyen széleskörű, lelkes, szorgalmas 
és ötletes munka folyik az országban szanaszét a diákkaptár kereté
ben. Az a leleményesség és találékonyság pedig, ami a különféle 
területeken megnyilatkozik. a fiúk és leányok részéről, egyenesen
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meglepő és egyben megható is. Bárdossy László ny. miniszterelnök 
e beszámoló után cikket írt ,,A beszámoló margójára“ címen, amiből 
idézem a következő sorokat: ,,Amíg az ember ezt a beszámolót 
olvassa, mintha méhdongással telnék meg a levegő. Méhdongással, 
mézillattal. Nagyapáink a kertjük végén álló méhesbe jártak szunyó
kálni és álmodozni a jövőről. Ez a diákkaptár-munka maga a jövő. 
A készülő, a bontakozó holnap. Játék és élet fonódik össze benne. 
Bár minden élet ilyen játékos lehetne, bár minden játék ilyen termé
keny, ilyen gyümölcsöző volna!“ (Diákkaptár, II. évf. 9. sz.)

Aligha lehetne a diákkaptár működését és jelentőségét ennél 
világosabban, találóbban és igazabban jellemezni. Arra kérem tanár
társaimat, szenteljenek egy kis időt e füzetnek és olvassák el azt 
figyelmesen. Nem hiszem, hogy legyen pedagógus, aki az elolvasás 
után feltétlen hívéül oda ne szegődnék a diákkaptárhoz. Meg kell 
ismerni előbb ezt az intézményt, azután véleményt alkotni felőle. 
És pedig egy ilyen beszámoló adathalmazából nézzen bele bárki ebbe 
a zsongó kasba, melybe vidám és mégis komoly, játszó, de azért 
dolgozó diáksereg hordja össze fiatal agyának ötleteiből és két keze 
munkájával a sok-sok fillérnyi értéket, hogy abból halmozódjanak 
fel és kerekedjenek ki a tízezrek, a százezrek és év végére a millió.

És a diákkaptárnál ez a pénz, ez az üzleti haszon csak mellék
cél, mert a diákkaptár — és ezt igen erősen ki akarom hangsúlyozni —, 
legelsőrenden nevelési mozgalom. Mégpedig a legmodernebb nyomon 
halad előre : a munkáltató-iskola öntevékenységi alapelvén nyugszik 
ez az egész intézmény. Ha valamilyen ifjúsági munkában tényleges 
tényező a gyermek, s önállóan kezdeményez és saját erejéből hajtja 
végre kigondolásait, terveit, úgy a diákkaptáros szervezetben ez 
százszázalékig megvan. Akár egyéni, akár csoportos működésről 
van szó, akár bérmunkát, akár gyűjtést vagy termelést végezzen a 
gyermek, vagy csináljanak összefogva a fiúk és leányok, az ön
magára vagy önmagukra utaltság teljes mértékben érvényesül. 
Ebben van az egész diákkaptároskodásnak a maga hatalmas és 
vitathatatlan értéke. Azt az öntevékenységet, amit a tantermekben 
az órák alatt komoly és sokszor nehéz szellemi erőfeszítéssel igyek
szünk lassan-lassan a növendékekben kifejleszteni, azt a diákkaptár, 
amint Bárdossy László írja, „játékos élet“ közben szinte észrevétlenül, 
ösztönszerűen bontakoztatja ki a gyermekek egyéniségéből. Itt csak
ugyan „miscetur utile dulci“.

De ezen nevelésnek aztán igen-igen fontos eredményei vannak 
és lesznek. Az az ifjúság, mely a diákkaptár munkán nő fel, a magyar 
jövendőben az egész gyakorlati és gazdasági életet könnyedén, 
céltudatosan, szakszerűleg fogja betölteni és annak minden őrhelyét 
ellátni. A magunk erejéből, magyar fajtánk emberségéből és kiváló 
rátermettségével fogják fiaink és leányaink mindazt a munkakört elvé
gezni, ahol most idegen élősdiek szívják nemzetünk vérét. Az a gazda
sági kiképzés, melyet néhány évvel ezelőtt a legelső magyar ember, 
Kormányzó Urunk, szolnoki beszédében mint főcélt jelölt meg ifjú-
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Ságunk számára, a diákkaptár legfőbb feladata. Nem kisebb jelentő
ségű azonban az a szolgálat sem, melyet a nemzeti honvédelemnek 
nyújt a diákkaptár. Akár a hulladékanyag gyűjtését vesszük szem
ügyre, amely 88 vagon vasat, papírt, rongyot adott vissza a mai 
időkben a gyáraknak, mikor jóformán mindenütt nyersanyaghiány- 
nyal küszködnek, akár az állat- és növénytenyésztés eredményeit 
vizsgáljuk és törekszünk azokat értékelni mai napság, amikor egyes 
élelmiszereknél dekázva kell a napi fejadagot pontosan és gondosan 
beosztani, akár a sokezer munkanapot vesszük szerbe-számba, 
most, amikor annyi magyar férfi erős karja hiányzik a nemzet min
dennapi életéből, mivel messze idegenben kell az otthont és az itt
honiakat megvédeni: mindez a nemzeti honvédelem szempontjából 
szinte megbecsülhetetlen érték. S végül a takarékosság fejlesztése, 
mely a pénzbetétek összegyűjtésében nyilatkozik, szintén elsőrangú 
nemzeti érdek. Egyfelől tőkeszegény ország, másfelől pazarlásra 
hajlamos nép vagyunk, ezeken a bajokon, legalább részben, önerőnk
ből segíteni megint olyan célkitűzés, ami csak a diákkaptár létjogo
sultságát igazolja, s minden illetékes tényező támogatását indokolttá 
teszi.

Ez általában meg is van : öt minisztérium törődik a diákkaptár
ral, segíti azt pénzzel és erkölcsileg. Az iskolák igazgatói és tanárai 
is mind nagyobb megértéssel fordulnak feléje, és adják oda önzetle
nül munkájukat az intézmény felvirágoztatására. Tagadhatatlan 
azonban az is, hogy vannak iskolák, amelyekben nem bír gyökeret 
verni a diákkaptár. Ezekben nem az ifjúság a hibás, a közönyös, a 
dolgozni nem akaró, hanem vagy az igazgató nem fordít gondot a 
diákkaptárra, vagy — és ez a főbaj —. nincs egyetlenegy tanár sem, 
aki hajlandó lenne a maga idejéből áldozni ez intézmény vezetésére, * 
már pedig e nélkül nem megy a dolog. Azt nem kívánhatja senki 
egy tanártól sem, hogy a rendes munkájának elvégzése után a még 
fennmaradó egész idejét odaáldozza valamelyik ifjúsági intézmény
nek, mert hiszen neki is vannak egyéni dolgai, azokat szintén el 
kell végezni. De nem is erről van itt szó. A diákkaptár-munkát csak 
meg kell szervezni és meg kell indítani egy iskolában, ehhez feltét
lenül szükséges a tanár ottléte, irányítása, feügyelete, részvétele.
A továbbiakban azonban már az ifjúságnak kell dolgoznia, akkor 
lesz ez igazi diákkaptároskodás, ha saját erőből működnek a gyer
mekek. Vagyis a megindulás és kellő megszervezkedés után a fel
ügyelő tanárnak már igen csekély, vagy semmi elfoglaltsága sem lesz 
és lehet. Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy ifjúságunk nagyon 
is túl van terhelve ■— ez, sajnos, teljes mértékben igaz is — és így 
nem helyes, nem célszerű még a diákkaptárt is rájuk rakni, erre azt 
felelem : a diákkaptár nem okoz szellemi munkát, ez játékos és pénz
kereső időtöltés, amiben csak megpihen és felüdül a tanulnivalóktól 
erősen igénybevett, sokszor agyonfárasztott gyermek.

Mindezek alapján jogosan várható el, és a magyar jövő érdekében 
felettébb kívánatos is, hogy a diákkaptár mindenütt elterjedjen
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hazánk ifjúsága körében, nemcsak a városok közép- és középfokú 
iskoláiban, hanem a falvakon és tanyák közt is. Mert aranyigazság, 
amit a mozgalom fővédnöke, a Kormányzóhelyettes Űr, a mostani 
beszámoló elé írt : ,,Sok értelmes ifjúsági mozgalom vert nálunk 
gyökeret az utolsó évtizedekben. Külföldről hoztuk a jellemnevelő 
cserkészetet, svájci talajból fakadt a szociális érzéket fejlesztő vörös
keresztmunka. De a gazdasági nevelés ábécéjét, a diákkaptár moz
galom gondolatát és annak módszerét magunk termeltük ki.“

Szeressük hát és becsüljük meg azt, ami a mienk!
V itéz dr. B essenyei L a jos

A tan tárgyak  kapcsolatáról.
A középiskolában kevés más témáról esik annyi szó, mint a 

„koncentrációról“, s ezen általában a tárgyak kapcsolatát értik. 
Legyen szabad rámutatnom a fogalom körüli zűrzavarra, s meg
próbálván tisztázni didaktikai jelentését, egyben megkísérlem fel
vázolni a tárgyi kapcsolatnak s általában a tárgyak kapcsolatának 
valamiféle rendszerét.

A „koncentráció“ szó már didaktikai használatban is két külön
böző fogalmat jelöl. Egyik jelentésében azt a problémacsoportot 
öleli fel, mely egy bizonyos tudományág teljes tananyagának a tanuló 
fejlődéséhez mért fokozatos tagolása körül támad. Mellőzve a tör
téneti fejlődés áttekintését, csak megemlítem, hogy az újabb felfogás 
e kérdésben az ú. n. koncentrikus körök elvét követi. Tehát a tan
anyagot lehetőleg nem daraboljuk részekre alapjaitól a tetejéig, 
hogy ezt adjuk egymásra következő adagokban az egymásutáni 
osztályoknak, hanem a tárgy egészének a tanuló lelki fejlettségéhez 
mért kicsinyített, itt-ott talán hézagos képéi igyekszünk az ismeret- 
anyagban kialakítani egy-egy tanév folyamán, később pedig több 
fejlődési fokon át megismételve, egvre bővülő tartalommal, illetőleg 
egyre fejlettebb, „tudományosabb“ formában.

A szó másik jelentése a különböző tantárgyok egymásközti kap
csolatának, általában egymásra vonatkoztatásának jelölésére szol
gál. Alábbi fejtegetéseink folyamán ezzel kell bővebben foglalkoz
nunk.

Minden kor didaktikusa — Plátontól a modernekig — szüksé
gesnek lartolta, hogy az iskolatípus egész ismeretanyaga bizonyos 
egységbe kapcsolódjék (koncentrálódjék). Éspedig az időben egymás
mellet!: (pl. egy osztályban) tanított tárgyak ú. n. „szimultán“ 
kapcsolatokkal, az egymásutáni időszakok anyaga pedig „szuk
cesszív“ kapcsolatokkal.

A szimultán kapcsolatok első mélyebb értelmezése a Herbarté, 
s abból a lélektani hipotézisből ered, hogy sokkal maradandóbb lelki 
birtokunk az a szerzemény, mely valamiképpen társulhat a már meg- 
Jévő és vele kapcsolható elemekkel, mint az, mely elszigetelve, mint



150 Zágoni Barra György: A tantárgyak kapcsolatáról.

egy idegen elemként jelenik meg tudatunkban. Ő és Ziller azután 
ezekkel az elemekkel, képzetekkel olyan koncentrációs tervet dolgoz
tak ki, mely a tárgyak ismeretanyagát bizonyos szempontok szerint 
rokonságba hozta, s hitük szerint ezzel a lelki megfelelők — képez
tek — összefüggését is bizonyították. Ez az ú. n. ,,asszociatív koncent
ráció“ volt Ziller kultúrhistóriai fokozatainak alapja, mely, mint 
tudjuk, az abszurdumig vitt erőszakoltsága miatt bukott meg.

E bukásnak két oka van. Először, mert pszichológiai alapvetés 
után visszakanyarodik a puszta anyagi megoldásra, s ez úton elérhető 
mechanikus következménynek képzeli a lelki hatást. Másodszor, 
mert az újabb lélektani felfogás alapján már magát az alapfeltevést 
is kétségbevonhatjuk. Helvesenben : ugyanannak az ellenkezője is 
állítható. A merőben új, idegen elem tudatunkban nagyobb szenzá
ciót jelent, mint a már ismerősnek tetsző régi, s azonkívül a kíváncsi
ság ősi ösztönével a figyelem felkeltését is biztosítja. Ez pedig az 
invenciózus megértés legjobb előkészítője, s így a lelki élmény erős
ségét épp az „új“ elem biztosítja elsősorban. Ezután már csak egy 
lépést kellett tenni a (Berthold Otto által kezdeményezett) ú. n. 
,,szimbiotikus koncentrációig“, mely a közös élményt, a „Lebens- 
wahrheit“-ot vallja koncentráló csodaszernek. Spontán kell fel
merülnie a tárgynak, önállóan kell munkálkodnia a tanulónak, s az 
ilyen úton szerzett ismeret : egy darab „életvalóság“, mely, ha bár
mily kis részlet is a szaktárgy szempontjából, mint élmény, össze
függő egész. Maga az élet — így érvelnek — nem ismer szaktárgya
kat, csak ilyen rendszernélküli s mégis egységbe foglalt összefüggé
seket. Nem nehéz itt felismerni azt a hatást, melyet a századeleji 
pedagógia forradalma Európa-szerte kifejtett, s melynek indítói az 
új lélektan apostolai (főként a franciák : Binet, Claparéde, Pieron 
stb.), művelői az új iskola teoretikusai (főként németek : Wyneken, 
Meumann, Lay, Otto stb.). A forradalmárok kora lejárt (legalább is 
a pedagógiában!), de a forradalmi túlzások még kísértenek. Nem 
árt tehát rámutatni, hogy míg az „élménvszerűsítés“ valóban helyes 
módszerbeli eszköz s az „öntevékenység“ ezenfelül még egy kicsit 
nevelési cél is, addig ezeknek autonóm elvvé tétele értelmetlen és 
ma már túlhaladott álláspont.

Sokkal megbízhatóbb tájékozódást adnak tehát a túlzásoktól 
mentes, az eredményeket hűvös tárgyilagossággal bíráló és értékesítő 
rendszerezők, amilyen pl. Otto Willmann.

A legáltalánosabban elfogadott s ma is érvényes elv a szimul
tán kapcsolatok formáját illetőleg az ő didaktikájára vezethető 
vissza. E szerint már egészen jelentéktelen szerepe van a tananyag
beli koncentrációnak. Nem ez, hanem az erkölcsi, világnézeti szellem 
egységessége adja a művelődési javak egységét, amely tehát tanter
vileg nem is rögzíthető, hanem a tanár személye és módszere ala
kítja ki. Tehát az oktatás minden tárgyát azonos erkölcsi-világnézetű 
személyek, egy közös célra törve, teljes harmóniában tanítsák, s így 
alakitó hatásukban jelenik meg a kívánt egység.
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Ennyi maradt meg, és nem több abból az óhajból, hogy az 
egész iskolás művelést egy föl tétlen uralkodó elvi rendszer alapján 
rendezzük, s ez az oktatás módszerében is jelentkezzék. Nos, az elv 
itt van, de (szerencséié) elvont idealisztikus jellegénél fogva a cél
ban és nem a módszerben kötelező.

Mi tehát a valóságos helyzet és hogyan érvényesülnek a gyakor
latban az imént felsorolt rendezési elvek? Meddig terjed hatáskörük 
és mi a rangsoruk?

Az asszociatív koncentráció úgyszólván már a múlté ugyan, mint 
elv, de mint gyakorlati valóság, az összes tantervekben megtalálható. 
Ha látunk itt-ott kísérletet arra, hogy főképp az ú. n. rokontárgyak 
ismeretkörei egymásba vágjanak, kölcsönösen segítsék, kiegészítsék 
egymást, ez végeredményben mindaz, ami a Herbart—Ziller—Rhe;n- 
féle körmönfont asszociációs kísérletek túlzásai után az idők próbá
ját kiállotta, és az oktatás gyakorlatában mint haszonnal alkalmaz
ható eljárás megmaradt. Mert senki sem vonhatja kétségbe, aki 
csak pár évig is maga végezte az ifjúság oktatását, hogy az ismeret- 
szerzés lelki folyamatában, melynek törvényszerűségeit ma alig 
ismerjük jobban, mint valaha, föltétlenül fontos szerepe *van a rá- 
ismerés, azonosítás mozzanatának, amely lényegében minden fo
galomalkotás, tudatosítás és megtartás egyik alapfeltétele.

Ragaszkodnunk kell tehát — és ragaszkodunk is — a tárgy nyúj
totta kapcsolatoknak magában a tananyagban, de még inkább a 
módszerben való megvalósításához, persze a nélkül, hogy ezt abszo
lút elvként a művelődési javak nagyobb körének rendezésében el
fogadnánk. Egyébként ez kivihetetlen is volna, amiről mindenki 
meggyőződhet, ha saját szaktárgyaiban, vagy annak különböző 
ágaiban minden más szempont mellőzésével keresztül akarná hajtani.

A szimbiotikus koncentrációra ugyanez a megállapítás érvényes, 
azzal a különbséggel, hogy ez az elv inkább, mint a jövő doktrinér 
és iskolamentes légkörében elmélkedő vagy — ami még rosszabb — 
tankönyvet író elméinek munkája, fenyegeti a tanítás szerény mun
kásait egy, az előbbihez hasonló túlzással. Ma, az élménypedagógia 
korában, persze hogy valljuk az élményszerűség fontosságát. De 
vájjon : egy darab élet-e az új ismeret, mihelyt a tankönyvben vagy 
tantervben olyannak van beállítva? Vagy akár a ,, Gesa mmt unt er
richt“ probléma-xíllító és munkáltatva dolgoztató eljárása : a való 
élet-e, mihelyt tanári felügyelet és irányítás mellett old meg fel
adatokat, melyek a legtöbb esetben csak játékos utánzásai az élet
nek? Bizony nem ez, hanem a tanár rátermettsége, ha szabad mon
danom : lelke az, mely élménnyé teszi a tanuló számára a tanítást 
még akkor is, ha a tankönyv a tudományos szempontokat nem hanya
golja el a módszeres elv kedvéért s a tanítás az iskola szűk padjai 
közt folyik.

És itt akaratlanul átsiklottunk az erkölcsi-világnézeti koncent
ráció elvére. Ez az az elv, melynek nyomát sem találjuk a tanterv
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ben, de nem is találhatjuk. (Hál* Istennek, ilyen elv szerint nem 
lehet átrendezni a tananyagot, így erről az oldalról nem fenyeget 
veszély.) A tantárgyak összekapcsolása c. fejezetben az új Általános 
Utasítások kötetében találunk egy részt : ,,Az egységes világkép 
kialakítása a középiskolai oktatásnak elsőrendű feladata. Minden 
tanárnak óvakodnia kell, hogy ezen az egységen saját tárgyának 
tanítása közben rést üssön. A koncentrációval a legélesebben az az 
eljárás ellenkezik, mikor az egyik tanár a másik tantárgyból tanul
takkal ellenkezőt hirdet, sőt éppenséggel kiélezi az ellentétet.“ 
Alább pár sorral: , , . . . a  mai középiskola egységes nemzeti világ
nézet kialakítására törekszik. Ebben a törekvésben egységes magyar 
nemzeti műveltséget kell nyújtani, amely magában foglalja a kor
szerű művelődés humanisztikus és reális elemeit, legjellemzőbb 
vonása azonban éppen nemzeti jellege. A középiskolai műveltségnek 
főeleme és egyben az oktatás gerince tehát a nemzetismeret. A nem
zeti tárgyak köré csoportosított többi tantárgyat, mint a művelő
désnek szakok szerint elkülönült tényezőit, a tárgyak természetéből 
folyó lehetőségek teljes kiaknázásával szintén ennek az eszmének 
szolgálatáBa kell állítani.“

A legfontosabbat azonban nem itt, hanem a „Nemzetnevelés“ c. 
fejezetben találjuk meg : „Az iskola feladata, hogy az ifjúságot a 
magyar nemzeti társadalom öntudatos tagjává nevelje. Ez irányú 
nevelésnek az a lényege, hogy az ifjúság élje át a nemzet erkölcsi, 
szellemi és anyagi értékeit.“

Ennél tömörebben nem is lehetne kifejezni az erkölcsi-világ
nézeti koncentráció elvét. Amint látható, ez valóban teleológikus 
jellegű követelmény, s megvalósulásának záloga a tanári testület 
egyenkénti és együttes értékében található meg. Ez az igazi, a töb
biek felett álló összetartó elv, mely függetien minden tantervi vál
tozástól.

E rövid és hézagos tárgyalás is megmutatja immár, hogy a tár
gyak kapcsolásának egész kérdéskörét nem lehet a „koncentráció“ 
szóval jelölni. Kívánatos volna, hogy a tanítás gyakorlata számára, 
no meg a sok idegen műszó kiküszöbölésére rendezzük e kérdés 
fogalomkörét. A gyakorlatban ez már megtörtént, midőn „kon
centráción“ általában a tárgyi tartalomban, tehát magában az 
ismeretanyagban lévő „asszociatív koncentrációt“ értjük. Ezt 
nevezhetnénk tárgyi kapcsolatnak.

A tanár módszerével, vagyis tanár és tanítvány lelki össze- 
hangolódásával megvalósuló „szimbiotikus koncentrációt“ mód
szeres v. élménykapcsolat néven emlegethetjük.

Végül az erkölcsi-világnézeti koncentrációt imént felismert 
jellegénél fogva a célban való kapcsolatnak hívhatjuk.

Ezzel elérnénk egyrészt, hogy a jövőben nevén nevezhetjük a 
gyermeket — de talán ennél többet is. Talán végre akad egy hiva
to tt elme, aki a puszta elmélet helyett egy valóban gyakorlati hasz
nálatra alkalmas módszertani alapvetésben a mélyére nézve ennek
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a kérdésnek, s ebben az iménti hármas osztályozásban meggyőző
désem szerint a legalkalmasabb alapokról indulna ki.

Irodalom: Prohászka L. : Az oktatás elmélete. W illm ann: D idaktik als 
Bildungslehre. F ináczy : D idaktika. M itrovics: A neveléstudomány alap
vonalai. B. O tto : Lehrgang der Zukunftsschule.

Debrecen. Zágoni Barra György.

A képzőm űvészet erői a középiskolai 
irodalmi analízisben.

Madách és Rembrandt.

A pszichológiai összefüggések súlya Rembrandt rendezésében, 
a belső szemléltetés egyéni jegyei Madách cselekmény-kiképzésében *

Rembrandtot sokat foglalkoztatja az emberi lét célja. Részben 
innen a borongós hangulat, drámai felfogás műveiben. Az emberi élet 
velejárója: a küzdés ábrázolása sokszor lesz művészi témájává, és a 
fényértékek mesteri használatával magasrendű kifejezési formát 
kap. Az emberi küzdelem kilátástalansága sohasem jelentkezik nála 
egészen tragikus színezettel, még a legviharosabb, legdrámaibb jele
neteit is tompítja a művészi megvilágítás feloldó varázsa.

Madách életműve nyílt önvallomás, amelynek középpontjában 
a földi rendeltetés problémája áll. Az, ami ezzel a központi gondolat
tal összefüggésben van, megrendítően súlyosan tör elő belőle, mintha 
az egész költői képességét erős indulatokba öntötte volna, hogy ki
tárja a küzdelem kínzó, reménytelen voltát. Az ember tragédiája 
egy fenséges, de megdöbbentő, kiáltó panasz, melynek vége a meg
semmisülés lenne, ha az Istenben való örök hitben el nem simulna 
a küzdelem elviselhetetlensége. A mérleg tehát az, hogy mindkét 
zseni központi mozgató eszméje tulajdonképpen majdnem ugyanaz, 
csak erősebb tónuskülönbség van alkotásukban.

Rembrandt minden műdarabjában művészi tökéletességgel oldja 
meg a térbetöltés technikáját.

Mindig az irodalmi analízist végező tanár jó szemmértékétől, 
meglátásától függ, melyik képzőművészeti műdarabot mutatja be 
a megvilágítás céljából, de itt jónak tartjuk a szerkezet illusztrálására 
ideiktatni Rembrandt Jézus betegeket gyógyít c. remekének általá
ban ismert leírását. E műben a festő nagyobb embercsoport lélektani 
tagozódását frappáns módon oldja meg. A képen a mindenünnen 
összeverődött bénák, aggok tekintete a cselekvény föalakjához, 
a Megváltóhoz fordul, aki egy nedves pince közepén áll kissé magasab
ban a többi szereplőnél. Mindnyájuk arcán ott a hit. Ez az első lélek
tani kapocs, amely a műdarab szereplőit összetartja, s amely a képnek 
tartalmi egységet biztosít.

* Szerző hosszabb dolgozatának egy fejezete.
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Ha jobban megfigyeljük a kompozíciót, az apróbb csoportokon is 
belső összefüggést látunk. így a barlang mélyén három ember, míg 
a többiek tekintete Krisztusra irányul, egymásnak magyaráz valamit 
a Megváltóról. Másutt egy kis gyermek anyja köntösét húzva mutat 
Jézus felé.

Ezek az apró kapcsolatok a szerkezet tagoltságát, lélektani 
berendezésének tökélyét mutatják, a nélkül, hogy a mozgalmasság 
által megingatnák a kép egyensúlyát. A pincefalon végigfutó világos
ság sugarai élesen rávetődnek a Megváltó alakjára, kiterjesztett 
kezére, a szereplő szegények ruházatára, és hozzájárulnak a kép 
alaphangulatának megteremtéséhez. Eddig a leírás. Amikor Rembrandt 
művészi elrendezéséből ezt a részletet megadjuk, reá akarunk világí
tani Madách kompozicionális eljárásának egyezőségeire.

Madách költői képességei teljes ragyogásukban mutatkoznak 
meg a cselekvény elrendezésében. Rembrandtnál a hit csodája áll 
a központban, Madáchnál éppen úgy az ilyen gondolat: az Istenben 
való bizalom eszméje. Rembrandt embercsoportjainak Madách 
drámai költeményében az egyes színek felelnek meg, amelyeknek 
mindenike — éppen úgy, mint a németalföldi művésznél a két- 
három ember apró összetartozó együttese — világosan és a művészi 
Képesség igen erős jegyében a központi gondolatra utal.

Hatalmas, megdöbbentő és lenyűgöző ebben a beállításban, 
hogy az egyes színek nem, vagy alig érintik az Istenben való hit gon
dolatát, hanem megújul előttünk egyre kiáltóbban, színről-színre 
egyre tragikusabb bizonyossággal, könyörtelen, siralmas tehetetlen
séggel minden emberi küzdés kétségbeejtő kilátástalansága, szomorú 
csődje, amely a vívódó emberre a megsemmisülés feltartóztathatatlan 
katasztrófáját fogja hozni. Mi nézők, hallgatók lelkileg fájdalmasan 
előkészítve, felindultan szemléljük, hallgatjuk a társtalanul küzdő 
embert, a letiporni készülő vihar végső diszharmonikus és ádáz tom- 
bolását, várjuk a fokozódó, növekvő drámai vég már kibírhatatlan- 
nak tetsző pillanatait, mikor az Űr mindent kiegyenlítő csodája 
felragyog!

A költői invenciónak olyan lélekzetelállítóan csodálatos művészi 
teljesítménye ez a felviharzó megoldás, hogy Madách méltóan áll 
vele Rembrandt klasszikusnak elismert képességei mellett.

És ne feledjük el azt sem, hogy minden szín önmagán belül is 
ugyanekkora erős művészi tudatossággal egy pszichológiailag ki
élezett helyzetet zár le.

A szerkezeti megoldás eme páratlan tanúságtétele mellett 
ugyan ki ne látná be, hogy milyen súlytalan és erőtlen az olyasféle 
megállapítás, hogy a színek között zökkenő volna. Ellenkezőleg talán 
a lelkek mélyén ott van minden tragikus hang mellett is a reménység 
finoman összekötő, láthatatlan szála, mely művésziesen összekap
csolja őket a végkifejlésig. Amint tehát Rembrandtnál bemutattuk, 
éppen olyanformán van meg a lélektani kapocs, belső összefüggés
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Madách egyes jelenetein belül is. így a görög jelenetben a központi 
gondolatot Miltiades képviseli, de Éva és Kimon, továbbá a demagó
gok és Éva Crisposszal, mint apró csoportok, egységek, beszélgetésük 
közben belső összefüggésbe kerülnek egymással, s avval, hogy Mil- 
tiadesről folyik a szó köztük, a középponti gondolattal szerves kap
csolatba lépnek.

Rembrandt művészi koncepciójában többször egy-egy válságos 
helyzet vagy perc története tör elő a megrendítő tartalom villámszerű 
fellobbanásában. Ugyanez a művészi gondolat éppen úgy szerepel 
Madách témakörében ugyanazon minőségben, de kissé eltérő vérmér
séklettel megoldva : a költői kifejező eszközök útján. Csak egyet 
említünk fel a nagy németalföldi művész enemű kartonjai közül : 
Mózes szétzúzza a törvénytáblát címmel. A képen a legkritikusabb perc
ben a leghevesebb felindulás, harag, szenvedély viharzik át az arcon 
és a mozdulatokon, a drámaivá fejlett pillanat döbbenetes kifejezése 
gyanánt, mint ahogy Az ember tragédiájában a drámai értékek nagy
szerű költői mozzanatait látjuk a római Hippia szörnyű haláláig 
lüktető néhány perc komor költői visszaadásában és Péter apostol 
fenséges és sorsfordító szózatában.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

Gimnáziumunk mai állapota .
Huszti József a „Magyar Szemlé“-ben 1935-ben Hóman közép

iskolai reformjáról szólva e szavakkal fejezi be cikkét : „Nagy érde
kek fűződnek hozzá, hogy a körültekintő mérséklettel, igen nagy 
gonddal előkészített reform mentői előbb meghozhassa középisko
lánknak azt a nyugalmat, amit az tovább már alig nélkülözhet.“ 
Vájjon megjött-e ez a nyugalom? Ha megvalósult volna a nyuga
lom, hazánk még most is a trianoni rabhatárok közt tespedne. De 
más történt ; olyan csodálatos dolog, amiről álmodni sem tudtunk — 
amit remélni sem mertünk! A szomszédos Németország csüggedt
ségéből feltámadott, és olyan szellemi és anyagi erőforrást talált 
önmagában, amivel Olaszországgal való szövetségében elnémította 
a nagy- és kisantant Genfben hatalmaskodó politikusait.

Nyugalom helyett bekövetkezett a még nagyobb világháború, 
melyben honvédőink hatalmas német szövetségesünkkel együtt küz
denek az Európát fenyegető bolsevizmus ellen. A háború mindent 
megrendítő hatása átjárja egész nemzetünket és társadalm unkat; 
ilyen körülmények között elkerülhetetlen, hogy az iskola meg ne 
érezze a nagy, világraszóló küzdelem mélyreható rengéseit.

Az egységes középiskola, a gimnázium megalkotása után egy
mást követőleg jelentek meg szaklapokban pedagógiai értekezések, 
melyeknek közös tárgya a túlterhelés volt. Mielőtt erről szólnánk, 
nézzük meg közelebbről gimnáziumunk mai állapotát.
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Az új tan terv  szerint a latin nyelvnek van legnagyobb óraszáma : a nyolc 
osztályban 34. A term észettan-m ennyiségtannak összesen 37, testnevelésnek 
pedig 31.

Azonban a mai valóságos állapot egészen más helyzetképet m utat. Ma a 
tornaórák száma minden osztályban heti 3 óra, 24 ; leventefoglalkozás III—IV. 
osztályban heti 2 óra, 4 óra ; leventefoglalkozás V—VIII. osztályban heti 
3 óra, 12 óra ; ez összesen 40 óra. De ehhez hozzájárul a mindennapi 20 perces 
csuklógyakorlat, ami minden osztályban 30 perccel számítva heti 3, összesen 
24 óra, tehát a testnevelési heti órák végső összege 64. Hol marad ettől a 
latin nyelv a maga 34 órájával?

A kérdés most m ár az, hogy honnan veszi a gimnázium e nagy óra
szaporodást. A felelet igen egyszerű. Egyrészt az egyes tárgyaktól, másrészt 
a tanulóktól, azoknak szabad idejéből. A tárgyaktól úgy veszi el, hogy a 
tanítási időt m egrövid íti; az órák ta rtam a az első öt órában 45, a hatodik 
órában 40 perc. Ennek következménye, hogy az I—III. osztályban hetenként 
háromszor van 6 órájuk a tanulóknak, a IV—V. osztályban hetenként négyszer
6 órájuk, a VI—VIII. osztályban hetenként kétszer 6 órájuk, egyszer pedig
7 órájuk.

Hogy ez mit jelent, azt csak az a szülő tudja, aki lá tja  gyermekét haza
jönni az iskolából hat óra u tán  kifáradva és étvágy nélkül.

Vájjon van-e valaki a legmagasabb őrtoronyban, aki észreveszi ezeket 
a bajokat és intézkedik, hogy megszüntesse a nehézségeket, hiszen a nemzet 
jövőjéről, virágáról, az ifjúságról van szó? H innünk és bíznunk kell abban, 
hogy a legmagasabb őrszem m eglátja a bajokat, és gondoskodni fog azok 
orvoslásáról. Elsősorban az fontolandó meg, hogy mikor a testnevelés annyi 
többlet-órához ju to tt, a m egrövidített idő a la tt hogyan lehet elvégezni az 
előírt tananyagot. Sok dolgot kellene alaposan előkészíteni; meg kellene 
állapítani, hogy az illető tárgyból mi a feltétlenül elvégzendő, m it lehetne 
elhagyni, mennyivel lehetne a tankönyveket megrövidíteni, hogyan lehetne 
a tanuló otthoni teendőit megkönnyíteni és eredményesebbé tenni.

Két probléma merül fel ezután. Az első a testnevelési órák mai 
száma és módja, a másik a túlterhelés orvoslása.

Az első kérdésre határozott igennel válaszolunk. A levente- 
intézményben mintha a honfoglalási magyar ifjúság feltámadását 
látnánk. A nemzeti öntudatra, bátorságra és bajtársiasságra való 
nevelésben mintha a Zrínyiek lelke szólalna meg a négyszázéves 
habsburgi áfium után. A mai idők legjobban bizonyítják, hogy a 
nemzet jövőjének az ifjúság ilyen irányú nevelése a legbiztosabb 
alapja, ezért ragaszkodnunk kell a leventenevelés további felvirá
goztatásához.

A második kérdésre is felelnünk kell, s ez nem lehet más, mint 
a tanulók helyzetének könnyítése. A tanulók és tárgyak idejét nem 
szabad megrövidítenünk. Ilyen helyzetben mást nem ajánlhatunk, 
mint a tárgyak értékelését a tanulók további tanulmányai szempont
jából. A latin nyelvről Beöthy Zsolt megállapította, hogy ez nemzeti 
tárgy, ezért megkapta a legnagyobb óraszámot, a 34-et. Erre minden 
művelt magyar embernek egyformán szüksége van úgy, mint a nem
zeti tárgyakra. A görög nyelv nagyban gyarapítja az általános 
műveltséget, tulajdonképpen a teológusoknak és nyelvész-történet 
tanároknak van rá szükségük. A fizika és mennyiségtan, kémia 
alapos, korszerű tudására a leendő mérnököknek van szüksége. 
Önmagától tárul elénk a jövő megoldás általános lehetősége, ami
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más nem lehet, mint az egységes középiskolától a szelekcióhoz való 
visszatérés, a bi-, illetőleg a trifurkációhoz.

A mai német gimnázium az első osztályban kezdi a latint, har
madikban a görögöt, az ötödikben az angolt, s a felső osztályok el
ágaznak természettani, mennyiségtani és nyelvészeti irányba.

Aki klasszika-filológiához érez hajlamot, azt fel lehetne menteni 
a természettan-mennyiségtani tanulmányok alól és viszont; aki 
modern nyelvekkel és irodalmakkal akarna foglalkozni, azt fel 
lehetne menteni a másik két irányba haladó tanulmányok alól. De 
mindhárom irány tanulóira egyformán kötelezők volnának a nem
zeti tárgyak, a hit- és erkölcstan, valamint a német nyelv. Utóbbit 
azzal lehetne előmozdítani, ha a megállapított nyelvi órákon felül 
órákat kaphatna olyan módon, hogy egy tárgyat, pl. a világtörté
netet bilingvis tankönyv segítségével németül lehetne tanítani.

A túlterhelés megszüntetését ideiglenesen egy ember tudná 
megvalósítani. És ez az igazgató. De elsősorban őt magát kellene 
felmenteni az egyre nagyobb mértékben szaporodó irodai teendők 
alól, hogy minél többet hospitálhasson, és minél többször legyen 
alkalma tanítási és nevelési kérdéseket megbeszélni kartársaival, 
mint barátaival. Ez talán segítene egyelőre.

Budapest. Dr. Hittrich Ödön.

MEGTEGYZÉSEK I
______________________________

Néhány szó a magyar nyelvtanítás egyik fejezetéhez.

(A  magyar nyelvtan nevelő ereje.)
A magyar pedagógia berkeiben igen lassan terjed el az a felfogás, hogy 

a magyar nyelvtan tanítása nem öncélú munka, hanem a középiskolai nevelés 
igen fontos eszköze. Eszköz elsősorban a jó m agyarrá nevelés terén. Ma még 
sajnos, sok magyar tanár nyelvtantanítása csak száraz „nyelvtanizálás“ . 
Mivel pedig ez a mai adottságok következtében nem más, m int az indogermán, 
latin paradigm ák szerinti nyelvtani szabályok ismertetése és alkalmazása, 
így ez a tanítás magyar szempontból, különösen a m agyar nyelv szem
pontjából semmi magyar nevelői erőt nem sugároz. Sajnos, mai magyar 
nyelvtankönyveink is hibásak ebből a szempontból, csupa szabály, sokszor 
élettelen példaadattár az egész könyv. Ma még álom, hogy olyan középiskolai 
nyelvtankönyv legyen a kezünkben, ami a nyelvtani „anyag“ tanításában 
rejlő nevelői szempontokat is kidomborítsa, vagy legalább is felhívja rájuk 
a figyelmet. Pedig a jövő magyar nyelvtankönyvének ebben az irányban is 
fejlődnie kell.

Most azonban a magyar nyelvtan tan ításának  egy igen fontos és sokaknál» 
elsősorban a nyelvtankönyveinkben elhanyagolt fejezetéről kívánok néhány 
szerény megjegyzést tenni. Beszéljünk nyíltan : a m agyar nép nyelvének, 
helyesebben a magyar falu nyelvének az ügyéről van szó. N yelvtankönyveink 
igen röviden és igen szárazon szokták ezt á kérdést elintézni. Van népnyelv 
is, vannak tájszólások stb. Pedig i t t  igen nagy m ulasztást követünk el. Ma
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mindenki k u ta tja  lázasan : mi a magyar, milyen a magyar szellem, a magyar 
lelkidet, a magyar észjárás?

Ha valami adhat kézzelfogható bizonyságot ezekről a kérdésekről, akkor 
a nép nyelve ad leginkább. A magyar gyermek it t  kézzelfogható példákban 
szemlélheti meg a magyar lényeget nyelvünkben, annak szellemében és nyel
vünkön á t a magyar gondolkodásmódban.

Éppen ezért nagyobb keretekben s minden magyar nevelői szempont 
alaposabb kiaknázásával külön fejezetként alaposan foglalkozzunk a nép
nyelvvel is. De Isten őrizzen, nehogy nyelvjárástani skatulyázás legyen ez a 
munka! Másra gondolok én itten. Arra, am it már gyakorlatban is folytatok, 
hogy a középiskolai nyelvvédelmet elmélyítve, a nyelvtant, de különösen ezt 
a fejezetét a magyarrá nevelés szolgálatába állítottam . Ma foltozzuk, magya
rosítjuk mesterséges szókiizzadásokkal a középosztály, az értelmiségi réteg 
szürkülő nyelvét, s úgy érezzük, új nyelvtanításra van szükség. Ám legyen! 
De, ha újra meg kell jól magyarul tanulnunk, tanuljunk jó magyar nyelvet 
elsősorban a magyar néptől!

Éppen ezért a nyelvtanítás keretében alaposabban kell tanulm ányoznunk 
a nép nyelvét is. Természetesen it t  érvényesülni fog a komoly tá ji nevelés is. 
Gyermekeink figyelmét fel kell hívnunk tájuknak, vidéküknek, falujuknak 
nyelvére, sajátságaira stb. Rá kell nevelnünk tanítványainkat, hogy falujuk 
ízes magyar kiejtését ne szégyeljék, és őrizzék meg hűségesen népi nyelvünk 
színeit, képeit, értékeit. Ez már fontos a m agyarrá nevelés szempontjából. 
Gyüjtessük a népi nyelv értékes szólásait, képeit, hasonlatait, gazdag képzőit 
stb. S ha már tájunk keretén belül elég anyag áll rendelkezésünkre, használjuk 
fel ezeket a példákat a magyar nevelés szempontjából is. Hogy hogyan? 
Példákban mutassuk be gyermekeinknek, hogy a magyar ember „szájajárásá- 
nak“ romlásával romlik „eszejárása“ is. A magyar lélek, a magyar szellem is 
szürkül e romlásban. A nép szellemi hagyományaiban, népmesékben pl. figyel- 
gessiik a szép magyar m ondatokat,s hasonlítsuk össze a mai városi ember 
magyar m ondataival. Nem is képzeljük, milyen nevelői erő yan ebben az 
egyszerű összehasonlításban is. A magyar nép nyelvének gazdag kincsei el
iszaposodnak a középiskolába került népi gyermekeknél is. És képalkotó 
ösztönük is megbetegedik, s rövid időn belül szürke, s valóban „fordítás
nyelven“ beszélnek, írnak. Ügy érzem, ha a mai magyar tanár rádöbbenne 
arra, hogy komoly magyar nyelvművelés a nép nyelvének (a középiskolák 
táji egysége szerint!) alaposabb ismergetése, szólásainak, közmondásainak 
gyűjtése stb., akkor már ráléptünk az új magyar szellemű nevelés ú tjára  is!

A magyar nevelés szempontjából a gyűjtés a munkának csak az egyik 
fele. A másik igen fontos része, hogy a tá ji egységeken belül a gyűjtö tt példák
ban figyelgessiik a magyar szellem, a magyar észjárás sajátosságait, mert csak 
ezzel a munkával tudunk a legsikeresebben küzdeni a nagyon elburjánzott 
idegenszerűségek, germanizmusok stb. ellen. Különben a mai szokásos idegen- 
szerűségek egyszerű kipécézése azzal a veszéllyel jár, hogy éppen így mi is a 
terjesztők közé állunk, m ert, sajnos, a diák a helytelenségeket, a hibákat 
ham arabb tanulja meg. De ha vérévé tesszük nyelvünk ismerete által is a 
magyar gondolkodásmód, a magyar észjárás nyelvi példáit, akkor már, hogy 
úgy mondjam, öntudatra ébredt magyar természete löki ki magából az idegen- 
szerűségeket. Persze i t t  nem az idegen szavakra gondolok, hanem hanglejté
sünkbe, kiejtésünkbe, szóalkotásainkba, m ondatainkba stb. belefészkelődött 
idegenszerűségekre!

A legtermészetesebb nevelői eszköz így a magyar nevelésben a magyar 
nyelv, de megszűkítve ezt a fogalmat, elsősorban a magyar népi nyelv. Igen 
súlyos hibát követ el a tanár, ha a nyelvtanítás keretében megfeledkezik erről.

A magyar nevelés egyik igen nagy feladata : ismertesse meg pl. a magyar 
gondolkozásmódot. Ebben a m unkában segítségünkre siet a magyar nyelv- 
tanítás is. Összegyűjtöttük tájunk, vidékünk, falunk szólásait, közmondásait. 
Nézzünk csak egy párat : Ügy já r az órája, m int a sóki komp. (A sóki révészek 
nagyon lusták voltak.) Tengődünk, m int pata  a napon. Bevág, m int az ablakos
nak a hanyatvágás. A szegin ember mindig szél ellen megy. Vagy e két mon-
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d a t : Csavargós üdő van. Megcsordult m ár a kerékvágás.. .  Miről beszélnek 
nekünk ezek a nyelvi példák? Arról, hogy a m agyar gondolkozásmód mennyire 
szemléletes és mennyire tömör. A lelki jelenségeket is szinte láthatóan, tapint- 
hatóan fejezi ki a nyelv útján. A nyelvi példákban sok a kép is. A magyar 
természet szereti a képes beszédet. Ez pedig szellemére, lelkületére. eszejárására 
is jellemző dolog. (V. ö. Mihály szóbelizik c. elbeszélést!)

A magyar gondolkozás nem igen dolgozik elvont fogalmakkal. A nép 
nyelve, elnevezései, nevei mind-mind szemléletes, konkrét dolgokhoz tapadnak. 
Figyeljünk csak meg gyűjtésűnkből egy-két tardoskeddi dűlőnevet ! Széiesi 
dűlő. Itt vannak a legszélesebb parcellák. Odva dűlő. I t t  minden megrohad. 
Mestertag. A mester, a kántor földje van itt. Kőképi dűlő. A közelében lévő 
szoborról vette  a nevét.

Vagy folytassam ezt a példát a magyar nép szép képes m ondataival, 
népmeséinek ízes m ondataival, kifejezéseivel? Megtehetném, de azt hiszem, 
nem szükséges tovább példálódznom, értjük, m iért fontos a m agyar nyelvtan 
tanításának ez a fejezete a magyar szellemű nevelés szempontjából is.

A szürkülő magyar nyelv ízesebbé tétele szempontjából igen fontos nevelői 
feladatunk a tájszavak gyűjtése is. Nem is szólva arról, hogy milyen fontos 
volna egy-egy rokonértelmű szócsoportot a nép nyelvének gazdagságával is 
kibővíteni. A szép magyar szavak, a szép magyar m ondatok gyűjtése is ebben 
a nyelvtani keretben kezdődjék meg.

Ügy érzem, ezzel a m unkával m egállíthatjuk a magyar nyelv szomorú 
szürkülését, és akkor nem bicsaklik m ajd az idegenszerűségek ú tjára  a magyar 
nyelvi ízlés, a magyar gondolkozásmód sem. A magyar nyelv eredeti zam atát 
így szívhatja fel a köznyelv is.

Ez a munka egyúttal m egtartó hűségre is nevel, m ert a népnyelv példáival 
bizonyíthatjuk meg, mennyire hűségesen őrzi meg ősi nyelvi kincseinket. 
Hogy csak a vasverő, a rér stb. szavakra gondoljunk és a m agyar észjárásnak 
legjobban megfelelő mondat alkotására.

A magyar hang igazi zenéjére szintén ez a nyelv tan íth a t meg bennünket. 
Egyszóval legmélyebb magyarságélményünket kaphatjuk  meg ebben a 
keretben, ebben a nevelésben. A száraz szabálytanítások közepette gondoljunk 
csak erre, és akkor, azt hiszem, lelkiismereti furdalások közepette megvalljuk : 
nem jól sáfárkodunk a ránkbízott kincsekkel; pedig a legnagyobb kincs van 
reánk bízva : a drága magyar nyelv és a drága magyar ifjúság. Komoly magyar 
nevelő nem ártha t ezeknek a kincseknek! Szerény írásomnak az volt a célja, 
hogy lelkiismereti furdalást idézzen elő sok magyar nyelvet tan ító  tanárban, 
mert akinek lelkiismereti furdalásai vannak, m ár elindult az új magyal- szel
lemű nevelés útján. Sok ilyen nevelőre van szükségünk, m ert a legnagyobb 
akadályokat éppen a magyar nyelvtan tan ításában  kell elgördítenünk.

Ésekújvár. Dr. Bakos Józstf.

A m agyar helyesírás tan ításának  kérdéséhez.

A magyar nyelv- és irodalom tanítás régen fájó kérdése a magyar helyes
írástanításnak mindenfelől hangoztatott meddősége. Ezzel a kérdéssel kap
csolatban nem állhatunk meg csupán a m ellett, hogy m egállapítjuk a bajt, 
hanem annak orvoslása igen sürgős feladatunk. Kötelez bennünket erre az a 
felelősség, mellyel anyanyelvűnkkel szemben tartozunk, de kötelez a lelki
ismeret szava is, mely nem engedheti, hogy a tanításanyag bármely részében 
is hiány mutatkozzék a biztos tudásban. A mai iskola célkitűzéseiből és jelle
géből folyó nevelő-oktató munka megköveteli a céltudatos vezetést, melyet 
csak úgy érhetünk el, ha saját tárgyunkon belül mindenre kiterjedő tudatos
sággal és tudással igyekszünk ennek az iskolának minden egyes m egnyilat
kozásában közreműködni. A nevelőiskola a fejlődéslélektan alapjain áll, s 
minden egyes tantárgyával a közös célt szolgálja a tudás, az igazság, a jóság 
életté varázsolása által. Nagy és komoly feladat ez, melynek elérése érdeké
ben jelen megismerésünk iránya a lélektani alap ismeretére, az anyagisme
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retre és a közlésformákra terjed ki, melyeknek vizsgálatán keresztül eljut
hatunk  a helyes módszerhez.

A mai nevelő-oktató iskola minden egyes tan tárgyának lélektani alap
vetését meg kell tennie, mivel csupán ezen keresztül érhet el a mai idők 
kívánta eredményhez. A magyar helyesírástanítás lélektani alapvetése való
jában nagyon gyér számú m unkák birtoka. S ha meg is van, csak nagy körül
tekintéssel használható, éppen azon m egváltozott körülmény folytán, hogy 
a mai iskola a fejlődéslélektan alapján áll, és az irodalom, egy munka kivé
telével (Szántó Lőrinc : A magyar helyesírás-tanítás alapvetése) az asszo
ciációs lélektan alapvető kutatásainak eredményeit használta fel a maga 
módszereinek és tanításegészének kialakításában.

A helyesírás tanításának első kérdése maga a helyesírás. A helyesírás 
alapja a szóképzet, s az erről vallott nézetek vizsgálata egyúttal eldönti a 
helyesírás problém áját is. Ez a régebbi lélektani felfogás szerint hangjegykép
zetek egymás mellé való sorakoztatásából állott. Olyan felfogás volt ez, mint 
W undt előtt a m ondatról vallott felfogás. E szerint a m ondat úgy alakul, hogy 
egyes szavakat teszünk egymás mellé, és nem úgy, hogy az egész képzetet 
bontjuk alkotó elemeire. Ennek az állításnak a ta rtha ta tlanságát az jelenti, 
hogy a tudom ány új utakon keresett megoldást, s mivel m egtalálta, elfordult 
tőle. Ez a megismerés az egésziség felé való fordulást jelentette.

Mielőtt azonban ennek vizsgálatára térnénk, érintsük még az asszo
ciációs lélektan vizsgálatainak eredményét, mely vizsgálatok csupán a tan í
tásanyagra és formára szorítkoztak, mellőzve a tan ítás alanyát, s így a helyes 
módszer megismeréséig nem is ju to ttak  el. E lélektani alapokon nyugvó vizs
gálatok kiterjedtek ugyan a látási, hallási és mozgásérzeteknek e műveletek
ben való működési szerepére, de ezeknek csak általános jellegű megismerésé
hez ju to ttak  el. Az asszociációs lélektannak a szóképzetről vallott felfogásá
ban ennek alkotó elemeiként említi a hallásból származó szenzorikus hang
képet, a beszédszervek mozgásából származó motorikus hangképzetet, az 
íráskép látásából származó szenzorikus írásjegyképzetet, s a leíráshoz szük
séges mozgásokból kialakuló motorikus írásjegyképzetet (Lay).

De megállhat-e ez a tanítás? Az irodalom további vizsgálata bizonyítja, 
hogy nem. Vannak, akik az érzékszervek közül a látásnak tulajdonítanak 
elsődleges szerepet (Meumann). Még a hallásból származó ingerek folytán 
keletkezett hangképet is csak látásképpé való átalakítás után  tud juk  leírni. 
E vizsgálat eredményeképpen csupán a helyesírás hangelemző látási kérdéssé 
és bizonyos helyesírási rendszer ismeretévé való változását tapasztalhatjuk. 
N yito tt kérdés marad azonban : vájjon a gyermek meg tud-e birkózni ezzel a 
nehézséggel, nem haladja-e meg ielki adottságaiból származó képességeit, 
örökérvényűen igaz-e mindenkorú gyermekre, és ezen elindulva eljuthatunk-e 
a helyes módszer megteremtéséhez?

É nyito tt kérdésekre megadja a feleletet az irodalom, amikor egy iijabb 
szempontból vizsgálja a helyesírást, és a növendék bevonásával alkot véle
m ényt róla és tanításának módszereiről. Helyes is ez az állásfoglalás, mert 
hiszen a tanításanyag kizárólagos vizsgálata csupán annak jellegzetességeit 
m utatja , és nem elegendő az eredményes tanítás módszerének felépítéséhez. 
A tanítás alanyának vizsgálata elengedhetetlenül szükséges lelkialkatának és 
fejlődésének szempontjából. U. i. sohasem érdektelen annak vizsgálata, hogy 
a növendékben az egyes életkorszakokon belül milyen lelkialkattal talál
kozunk, és hogy mi felel meg legjobban ennek a lelkialkatnak, sohasem feled
kezve meg a közlés eredményes módszerének megismeréséről és használa
táról.

Ezen tényező bevonásával végzett vizsgálatok eredményeképpen a szó
ról alkotott felfogás azzal módosult, hogy egésszé (alakká), az íráskép pedig 
szemlélet-egésszé (alakká) lett, amely egésziségében oszthatatlan szemléle
tünk és felfogásunk alapján. Ilyen körülmények között a helyesírás alapja az 
íráskép, mely önálló szemléletegész (Kern).

Ha elfogadtuk ennek az állításnak a helyességét, akkor alkalmaznunk kell 
a növendék életkorához és lelkialkatához. S így felmerül a kérdés : vájjon
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minden fejlődési szakaszban így látja-e a növendék a szót, s milyen lelki 
tevékenységgel tudja magáévá tenni? Az első kérdésre igennel válaszolha
tunk. A második kérdés megfontolást igényel és bizonyos fejlődési fokozatok 
felállítását teszi szükségessé. Az első fejlődési fok : a szemlélet foka, ennél 
fejlettebb a második : az analógia foka, még fejlettebb a harm adik : a helyes
írási szabályok taníthatásának foka, s legmagasabb fejlődési fok : amikor a 
gyermek szóképvázak (sémák) birtokában végzi a helyesírás műveletét (Kern). 
Tízen legmagasabb fok elérése diszpozíciók tömege meglétének feltétele.

A szellemi fejlődés általánosságban az életkor függvénye. Éppen ezért 
szükséges, hogy megállapítsuk azon életkorhatárokat, melyeken belül a 
fentebb vázolt szellemi fejlődést el kell érnie a növendéknek. Az első fok 6—8., 
a második 9—11., a harmadik 12—14. életéveknek felel meg (Kern). Ezen 
egyes életkorokon belül a lelkialkat fentebb vázolt fejlődését véve figyelembe 
kell megválogatnunk az anyagot és a közlésmódokat.

Mindezen ismeretek birtokában, melyek a nevelés alanya és tárgya te r
mészetének vizsgálataiból adódtak, nézzük a nevelés három tényezőjének : 
a közlőnek, az anyagnak és a növendéknek a tanításfolyam atban való szerepét.

A helyesírástanításról szóló irodalom nem foglalkozik a nevelő lélektani 
vizsgálatával, csupán az anyagra, a növendékre és a közlésformákra szorít
kozik. Már pedig ezeknek a nevelőre való hatása kétségtelen, egymáshoz való 
viszonyukban sokszor olyan nehézségekkel találkozunk, melyek csupán 
ezeknek a nevelőre te tt  hatásukban való vizsgálatuk által oldhatók meg. U. i. 
az átadás époly fontos, m int a befogadás, s csak úgy válik tudatossá, ha a 
sokrétű nevelői lelket ilyen szempontból is vizsgálat aiá vesszük. Nem közöm
bös u. i. a tárgy és a nevelő, a módszer és a nevelő, s végül a növendék és a 
nevelő lélektani viszonya.

A helyesírástanítás anyagát általánosságban hibakutatás által szokták 
összeállítani. Azonban ez ä módszer általános érvényű gyakorló-szövegek 
előállítására nem alkalmas, mert helyenként és fejlődési fokonként m indenütt 
más és más anyagot kapunk az ilyen vizsgálatok eredményeképpen. Helye
sebb módnak kínálkozik a gyakoriság szempontjából végzett vizsgálatok 
szóanyagösszeállítása. Igaz ugyan, hogy ennek megejtése ma még nem tehető, 
mert hiszen csupán Cser János Gyakoriság Szótára áll rendelkezésünkre. 
Ennek összeállítási körülményei olyanok, melyek magukban hordják a munka 
hiányosságát. Kezdeti formák kialakítására azonban mégis eredményes 
eszközül használható. Ennek a módnak az alkalmazásával u. i., ha nem teljes 
egészében is, megkapja a növendék iskolai tanulm ányai a la tt mindazon sza
vaknak a helyesírását, melyek az ő világában számottevő tényezők. Míg az 
előbbi módnak az alkalmazása inkább a sűrűbb gyakorlást kívánó szóanyag 
összeállítására alkalmas.

A helyesírástanítás anyagának felosztását lehetőleg úgy kell elrendez
nünk, hogy az megfeleljen a fejlődéslélektan által felállított követelmények
nek. másrészt pedig azon külső körülménynek, hogy a gimnázium alsó osz
tályait végző tanulók az ilyen irányú oktatást teljes egészében megkapják. 
Éppen ezért a helyesírástanítás anyagát az I—III. osztályig ta rtó  időszakra 
kellene felosztani, míg a IV. osztály az egész anyag ismétlését foglalná magá
ban. A helyesírás tan ítását azonban, a tapasztalatok alapján szólva, nem 
lehet csupán az alsó fokra korlátozni, végezni kell ezt a felsőbb osztályokban 
is. Ezeknek az osztályoknak a tanulóanyaga lélektani szempontból azonban 
már egészen más, s így a helyesírástanítás anyagának és módjának a meg
változott körülményekhez kell igazodnia. Másrészt pedig a magyar nyelvi és 
irodalmi tanítás anyaga oly terjedelmes ezekben az osztályokban, hogy annak 
elvégzésére a rendelkezésre álló idő nem elegendő, így a helyesírástanítás 
egyelőre csak a legszűkebb keretek között eszközölhető. Egészen rövid időt 
igénybevevő helyesírástanítás bevezetésére van csupán lehetőség. Alkalmas
nak kínálkozik az, hogy minden órára rövid mintaszövegeket íratunk, köz
vetlenül a szünet befejezése után. az osztálykönyv beírása alatt, s ezáltal 
már az első pillanattól is öntevékenyen foglalkoztatjuk a növendékeket.
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Ennek a mintaszövegnek elemzése a tanulók otthoni feladata, melyről a 
következő órán adnak számot.

Vizsgálatunk harm adik tárgya a tanuló, aki bizonyos adottságok bir
tokában lép az iskola padjaiba. Ezen adottságok értékmérői mindazon meg
nyilatkozások, melyek az első időszakban állítják elénk ítéletünk megalko
tásában a növendéket. Természetes, hogy ezek elhatározó jellegűek a további 
munka szempontjából, s így ezeknek ismerete elengedhetetlenül szükséges 
még akkor is, hogyha annak szükségességét hangoztatjuk, hogy a gimná
ziumba való lépéskor az anyag teljes egészét elölről kell átadnunk a növen
dékeknek, de koruknak és lelkialkatuknak megfelelően!

Az eredményes munka érdekében meg kell ismerkednünk azokkal a köz
lésformákkal, melyek a mai kor követelményeinek megfelelnek. Ilyen irányú 
vizsgálataink során vegyük újonnan szemügyre a tanár, az anyag és a tanuld 
hármas vizsgálati szempontját.

A tanár adottságok birtokában kell hozzáfogjon az anyag közléséhez. 
Ezen adottságok tám asza a biztos tudás, széleskörű ismeret. Az anyagnak 
és a közlés módszerének kiválasztásában mindenkor szem előtt kell tartan ia  
a növendék fejlettségét, hogy m unkája a fejlődéslélektan tanításainak alap
ján  állhasson. Természetes, hogy minden célirányos munka csakis pontos 
előkészület ú tján  jöhet létre, miért is ennek elvégzése elengedhetetlen köve
telmény. Mivel a helyesírástanításnak legbiztosabb módszere a nem öncélú 
közös munka, ezért a tanár otthoni m unkája csak arra szorítkozik, az anyag 
helyes elosztása után, hogy megjelöli azokat a szavakat, melyeken keresztül 
az új helyesírási kérdéseket akarja megmutatni, s ezekből híyószavas elkép
zelések alapján közös munkával, kérdések segítségével rövid fogalmazványt 
készít az órán tanítványaival együtt, s megfigyelteti a helyesírási jelensé
geket. Táblázatos felállítás megkönnyíti a megtanulást. Ilyen tanítás által 
a helyesírástanítás nem válik öncélúvá, hanem a koncentráció egy tárgyon 
belül való alkalmazásával belekapcsolódik az egész magyar nyelvi és irodalmi 
tanítás folyamatába. (Irodalomban : Szántó Lőrinc munkái.)

Az anyag átadásának fentebb ism ertetett módja kezdetben a táblára 
írt másolás lehet, később tollbamondás, mindenkor gondoskodva a kellő 
gyakorlásról, a nyelvtani ismereteknek és a helyesírási szabályoknak a fel- 
használásáról, különböző társítások, majd élőnyelvi megfigyelések a beszéd
folyamat ideje alatt (belső szemléltetés — Makkos Lajos).

Nem lényegtelen a közlés szempontjából a tanuló sem, akinek lelki
alkatához mérten kell megválasztanunk az anyagot és a módszert. Benne 
kell megteremtenünk mindazon lelki diszpozíciókat, melyeknek segítségül 
hívása e munka eredményességét biztosítja. Ezeknek egyenkénti és össze
ségben való gyakorlása eredményezi azt a ta la jt, melyen termékeny munka 
várható. Ez a munka a szükséges képzetek megteremtésére, a működő érzék
szervek gyakoroltatására, a magyar nyelv és nyelvtan biztos tudására, s a 
helyes kiejtésre irányul. Sohasem szabad azonban megfeledkeznünk azokról 
a lelki hatásokról sem, melyek a nevelő viszony fennállásakor m utatkoznak 
a növendékben, m ert ezek is döntő tényezői az eredményes munkának.

A magyar nyelv, énünk legsajátja, nemzetünk legnagyobb kincse, mely- 
lyel szemben nagy felelősséggel tartozunk, megkívánja tőlünk, hogy minden 
egyes vonatkozásában legtökéletesebb formában adjuk át a következő nem
zedéknek. Magyar nyelvünk sorsunknak, öntudatunknak és életformánknak 
legdöntőbben kialakító tényezője. Vele való lelkiismeretes foglalkozás minden 
magyar tanár szent kötelessége tisztaságának és az utódokban való meg
őrzésének érdekében.

Aszód. • Rágyánszki Pál.
Felhasznált irodalom :

Lay : Führer durch den Rechtschreibunterricht.
Meumann : Vorlesungen zur experimentellen Pädagogik.
Kern : Der neue Weg im Rechtschreiben.
Weszely Ödön : A modern pedagógia útjain.
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Lux Gyula : A helyesírás tanulása.
Drózdy Gyula : H elyesírástanításunk főbb eszközei. (N éptanítók L apja 

1941. évi. 23. sz. 1155— 1158. o.)
Nagy ./. Béla : Magyar Pedagógiai Lexikonban ír t cikke.
Dezső L ip ó l: Magyar helyesírás rendszeres tanításának módszere. 
Térjék László : Nyelvtanunk — helyesírásunk.
Szántó Lőrinc : A magyar helyesírás-tanítás alapvetése.

HAZAI IRODALOM
És lö n  viláfjossáfl. Ravasz László-emlékkönyv. Budapest, 1941. N agy 

nyolcadrét.
Ravasz László püspöknek hatvanadik életéve és dunamelléki püspök

ségének huszadik évfordulója alkalmából az ő egykori tan ítványai és mai 
legközvetlenebb m unkatársai odaállnak a bölcs tan ító  és a megértő m unkatárs 
elé, és a tőle nyert szellemi és lelki hatások hálás megköszönéséül tisztelegnek 
előtte egv-egy dolgozatukkal. Ezeket az Országos Reform átus Lelkészegyesület 
Vasady Béla szerkesztésében sajtó alá rendezte és kiadta. A külsőleg és belsőleg 
egyaránt pompás kötetben 26 értekezés sorakozik egym ásután a m agyar 
reform átus tudományos világ mai legkiválóbb képviselőinek a tollából. Nincs 
itt  hely arra, hogy ezeket megfelelő módon méltassuk. Azért a könyvism ertetés
nek a legszószerintibb értelméhez alkalmazkodunk — ahogy egyébként a kül
földi könyvszemlék is teszik már régóta — és az értekezéseknek a lényegét 
próbáljuk kivonatosan adni.

M okkái Sándor : Ravasz László igehirdetői útja.
Ravasz László hoinilétikai felfogása három fejlődési fokon m ent át. 

Az elsőt a vallástudom ány lélektan-bölcseleti jellege határozza meg ; a máso
dikat a szónoknak az Igébe belemélyedt, m indazáltal magában is önálló 
esztétikája je llem zi: a harm adikat a kinyilatkoztatás magasztossága teszi 
az igehirdetés m intájává. Az eleddig 11 kötetben megjelent 681 prédikációjá
nak, alkalmi beszédeinek közös vonása a biblicitás, a szöveghűség, a hitvallá
sosság és a Krisztus-központiság. A hitigazságok előterjesztésének általánosan 
ismert, de sokaknál és sokszor inegüresült és elsorvadt eszközei Ravasznál 
ismét elevenítő és életalakító erővel buzognak. Ebben van az ő kivételes 
eredetisége és nagysága.

Vasady Béla : A teológus Ravasz László.
Ravasz László önvallomásaiból és nyilatkozataiból nyomról-nyomra ki

m utatható  egy nagy lélek fejlődési útja . Ezt követi szerző. M unkája irányí
tásával előttünk bontakozódik az induló, az egyeztető, a mind pozitívabb, a 
,,modern kálvinista orthodox“ s végül az ,,Ige teológus“ -ának a képe. Ez utóbbi 
kép tükrözi aztán vissza az egyház, a kijelentés, a hit, a dogma, a hitvallás, 
a teológiai felfogások értéklésének kérdésében megnyilvánuló felfogását.

Málnási György : Ravasz László és a magyar szellemi élet.
A világ- és életátalakítás szükségességét magyar földön Ravasz László 

hirdette először. Szerinte nem lehet az életet és K risztust egymástól külön 
élnünk. E feltétel nélkül nincs öntudatos élet. A Ravasz által h irdetett élet
átalakítás központja Krisztus, az ő életével és az evangéliummal. Krisztus 
életkép ; ez adja meg a mi életünknek is a ta rta lm át és a form áját. Az ilyen 
élettevékenység előtérbe állításával lesz Ravasz gondolkodása a magyar szel
lemi életnek állandó kovászává.

Budai Gergely : A : úitestamentumi herméneutika főbb szabályai.
Szerző szándéka az, hogy a m últ századi herm éneutika szabályaiból a 

ma is használatosakat megismertesse, s a lelkipásztorok figyelmét az exegesis.
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fontosságára reáirányítsa, s annak alkalmazására őket buzdítsa. Az Ü jtesta- 
m entum értelmezése elsősorban filológiai munka, de ennek legügyesebb vég
zője sem lehet igazi homiléta, ha egyszersmind nem imádkozó, az Igébe el
mélyedni s az előtt alázatosan meghajolni nem tudó, üres lélek.

Mátyás Ernő : Pál apostol anthropologiája.
Pál apostol az embert annak három állapotában szem léli: természeti, 

bűnös és m egváltott állapotában. Az ember szabadon választhato tt : vagy a 
test, vagy a lélek parancsa között. Az előbbit választotta. E m iatt nehezedik 
rá Isten haragja. A test és lélek küzdelme ma is bizonyság arra, hogy az „Isten- 
kép“ -ből valami bennünk még a bűneset után is megmaradt. A természeti 
emberből bűnös, a bűnösből Krisztusban m egváltott ember lesz. A Krisztusban 
nyert megigazítás által van részünk a feltámadásban.

Révész Imre : Református történetszemlélet.
A történelemnek keresztyén szellemben szemlélése és művelése nem történet

hamisítás. Ez nem átértékel valamelyes szellemi irányzat terjesztése érdekében, 
ííanem a tö rténetet bizonyos szellemiség tükrében nézi és értékeli. Azokhoz a 
nézőpontokhoz igazodik, melyeknek eszmei ta rta lm át általában a keresz- 
tyénség, különösebben pedig a református hitigazságok nyújtják. Az előbbi 
területén vezető tétel : a terem tő, a megváltó és a megszentelő Isten világos
sága a történetben ; az utóbbin pedig : az Ige, az egész Ige és csak az Ige, 
továbbá a hit által kegyelemből való megigazulás, a Krisztusban való szabad
ság, és — mint már legsajátosabb református hitigazság — ,,Soli Deo Gloria“ , 
a predesztináció és az egyetemes kegyelem. Annak a történetszemléletnek a 
jogosultságát tehát, mely a „lélek mélységeiből fakadó, sőt több-inint-emberi 
mélységekből eredő, új meghatározó vonásokkal egészen új és meglepő táv 
latokat nyit az elvi alapokon álló emberi gondolkozás előtt“ , kétségbevonni 
nem lehet.

Nagy Géza : Geleji Katona István eschatologiáia.
A reformáció az eschatologiában is az eredeti bibliai felfogást állítja 

vissza. Geleji Katona István értelmezése szintén teljesen írásszerű és kálvinista 
reformátori. Csodálatosan tud ja  ő egymással egyesíteni a református keresz- 
tyénségnek eschatologikus és realisztikus elemeit. Benne a református teoló
giának az utolsó dolgok felől vallott tanítása szinte teste t öltve él : erős hit 
és alázatosság.

M usnai László : Az keresztyén tudománnak rövid sommában kötött funda- 
mentoma.

A  dolgozat írója egy eleddig ismeretlen, a XVII. század közepe tájáról 
származó, fenti című kátétöredéket fedezett fel. Eddig ez Geleji Katona István 
„Váltság titk a “ c. m unkájának egyik példánya bőrborítéka a latt rejtőzött. 
Az enyves levelekből 93 kérdést és feleletet össze lehetett állítani. Szerzője — 
kitetszik a tartalom ból — unitárius vallású. A káté tan ításá t Geleji Katona 
nem is engedélyezte. így a nyom tatása félbemaradt és m akulatúra-papirosként 
fedőlapok alá került. Egyébként az írója tiszteletrem éltó bátorsággal hirdeti 
— vállalva még a fej- és jószágvesztés kockázatát is — meggyőződése igaz
ságait.

Csekey Sándor: Evangelizáció a dunamelléki egyházkerületben 1890-től 
napjainkig.

Két kérdés vár és nyer feleletet ebben a tanulm ányban : hogy vonult be 
az evangelizáció a dunamelléki egyházkerületbe, és : az előbb még önkéntes 
munkások fáradozása miként vált egyházintézményes jellegűvé?

Tavaszi Sándor : A teológia a tudományos életben.
A főkérdés i t t : mit nyújt a teológia (mint tudom ány és mint főiskola) 

a tudományosságnak, és viszont? Felelet : a teológia őrködik azon, hogy a 
puszta értelem úrrá ne lehessen a szellem felett, de viszont a teológia sem 
nélkülözheti a tudom ány módszereit.

Pröhle K áro ly: A szentháromsághit mint egyetemes keresztyén kapocs.
A különböző keresztyén felekezetek közt legerősebb kapocs a szent- 

háromság hite. Történeti fejlődésében az első lépés az őskeresztyénség Krisztus
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élménye, második az ebből folyó új élet, a Szentlélek-élménv. Már az apostoli 
áldásokban teljes formájában domborodik ki a szentháromság-hit. Ezekben 
m ár adva van alapja a szentháromság egyházi tanának. A keresztyénség ma 
és mindenkor is csak ebben fejezheti ki istenhitének teljességét.

Muraközi] Gyula : Tragikum és predesztináció.
A tragikum  igazi lényegében benne van a predesztinációból folyó követ

kezmény. Mivel az élet egészét magában foglaló emberi élet sem lehet más, 
csak az üdvösségre elhívott ember élete, a tragikum  m eghatározása is csak 
ilyenforma le h e t: olyan ember zuhanása, mely érezte, hogy az élet nem cél
talan, de hogy diadalmasan, torzítás nélkül elvégezze a m unkát, mely értékessé 
te tte  volna a földi pályáját, ahhoz hiányzott a kegyelem.“

Viktor János : Az egyház három arca.
A mostani átm eneti idő az egyházra való teológiai újraeszmélést sürgeti. 

Mint általában az emberi közösségnek, az egyháznak is hárm as jellege van : 
„summázó“ , „kiegészítő“ és „korm ányzott“ egységek alkotják. Ezekhez 
viszonyulva folynak az életfunkciói is, s ezekben van adva a presbitereknek, 
az Ige szolgáinak és a diakónusoknak a szükségessége.

Enyedy Andor : Az épülő és építő egyház.
Az egyház építőmestere Krisztus s általa az igehirdetés és a szolgálat. 

Az építés eredményének feltétele a Krisztus iránti hűség. Csakis így lehet 
építővé maga az épülő egyház is. A K risztusban épülő s egyszersmind építő 
egyháznak ma egyik legérdemesebb m unkása Ravasz László.

Imre Lajos : Az ekkléziasztika mint gyakorlati teológiai diszciplína.
Az ekkléziasztika a teológiai tudom ányok rendszerében annak önálló 

bevezető részeként helyezkedik el. Főkérdései ilyenek : Mi szolgálatot kíván 
tőlünk az Ige az egyház jelenlegi helyzetében? Hogy hangzik az Ige az egyház 
jelenlegi helyzetében? Ebből folyólag, m int gyakorlati teológia, az Ige ki
nyilatkoztatásának, a vallásos nevelésnek, a íelkipásztorkodásnak. továbbá 
az egyházigazgatásnak mind általános, mind a gyülekezet szükségletére szorít
kozó kérdéseivel foglalkozik.

Illyés Endre : Magyar református intelligenciánk igényei az igehirdetéssel 
szemben.

A mai intelligens ember lelkében az értelem foglalta el a vezető tényező 
helyét, s mellette a hit számára szűk térség m arad. Különösen a természet- 
tudományok vesztegették meg a lelki világát. Ha vannak is, kik az Igét s 
annak hirdetését, továbbá az egyházat értékesnek, nélkülözhetetlennek ta rtják , 
velük szemben még ezek is a legválogatottabb igényeket tám asztják . Vigasz
taló m indazonáltal, hogy vannak, akiket otthoni indítások, iskolai vallásos 
nevelés, keresztyéni m unkák, bibliakörök stb. igazi vallásos lelkületre neveltek. 
Ezt a kis csoportot az Ige várása és hallgatása jellemzi.

Gönczi] Lajos : .4 homiliás és sákramentomos istentisztelet.
írás és sákram entom  azonos eredetűek, ta rta lm úak és rendeltetésűek. 

Közöttük tehát rangsort m egállapítani nem lehet és nem szabad. Ebben aztán 
az is benne van, hogy prédikáció és sákram entom  együtt teszi a keresztyén 
istentiszteletet. Jó lenne, ha egyházunk m indkettő végzését, illetőleg kiszolgál
tatását azonos fakultációhoz kötné. Egyeztetni kellene az E. T. II. te. 12. és
13. paragrafusát.

Kapi fíela : Magyar protestáns egység és együttműködés.
Az egyház fogalma m ár magában rejti az egység szükségképpeniségét és 

lehetőségét, s ezt az egységet egymásközt kivált a két protestáns egyháznak 
kell ápolni. Vannak közös feladatok : a hivatás minél teljesebb betöltése, a 
teológiai tudom ányok művelése, a missziói szolgálat vállalása, állandó nem
zetszolgálat végzése, a közös veszedelem elleni felkészültség. Nem volna előre
látó politika, ha az állam és egyház közötti jelenlegi viszony megszűnését 
vagy lazítását épp a protestáns egyházak szorgalmaznák. Fő csak az, hogy 
„az állam árnyékában éldegélő“ egyház arca helyett a „h itvalló“ egyház lelki 
képe formálódjék ki.
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Forgács Gyula : A százéves skót misszió.
A skót egyház budapesti zsidó missziói állomása a m últ évben érte meg 

alapítása századik évfordulóját. Legfejlettebb munkaága az evangelizáció 
révén a leányiskola és a zsidómisszió. A m agyar református egyházzal eleitől 
fogva szoros kapcsolatban van ; évente 2—4 magyar ifjat küld ki skót theo- 
lógiákra. Misszionáriusa a Budapesten élő angol presbiteriek lelkipásztora; a 
skót nemzeti bibliatársulat m unkájának is ő az igazgatója.

Szentpéteri K un Béla : A lelkészválasztás joga a magyarországi református 
■egyházban.

A ma élő egyházi törvények szerint a lelkipásztori állás betöltése ügyében 
különböző egyházi tényezők dönthetnek. Főszabály azonban az, hogy az 
egyházközség maga választja a lelkipásztorát és egyéb lelkészét. Ennél a 
kérdésnél nem éppen az a döntő, hogy a javadalm at az egyházközség szolgál
ta tja , hanem inkább az, hogy ,,a gyülekezet és a pásztora között olyan szoros 
kapcsolat van, amelyet ráerőszakolni egyik félre sem lehet“ . Persze a válasz
tások körül visszaélések gyakran fordulnak elő, s ezeket a mostani törvénynek 
sem sikerül teljesen kiirtani. De az sem megoldás, hogy némely lelkészi állás 
betöltésénél a gyülekezetnek még a hozzájárulása sem k ívántatik  meg. Az 1928- 
ban megnyílt Zsinat előtt megfordult egy választási jav asla tte rv eze t; ez a 
választást nem közvetlenül a választó közönséggel, hanem annak e célra k i
küldött bizottságával végeztette volna. A tervezet azonban merésznek látszó 
állásfoglalása m iatt tárgyalásra sem került.

Kováts J . István : A legközelebbi zsinatainkra váró teendők.
N apjaink új korszakot formáló ideje új feladatok megoldása elé állíto tta  

egyházunkat is. Ezek ilyen vagylagos kérdéseket vetnek fel : államsegélyes 
vagy szabad egyház ; kötelező vagy önkéntes egyháztagság ; nép- vagy h it
vallásos egyház ; kötelező vagy önkéntes egyházi teherviselés? H a a mai 
állapotból a kérdésnek megfelelően a másik állapotra akarnánk áttérn i, még 
erőteljesebben kell nekilátni azoknak a teendőknek, melyek a jelen helyzetben 
is égetők : a mainál erőteljesebb lelki front! A konfirmációt minden vonalon 
végezze lelkipásztor ; fokoztassanak a missziói m unkák ; ötezernél több lélek 
átmenetileg se m aradjon egy lelkész pásztorsága a la tt ; töröltessék el a stóla ; 
arányosuljanak egymásközt az egyházmegyék és egyházkerületek terület és 
gyülekezetek száma sze rin t; a közigazgatás és a bíráskodás személyi vonat
kozásokban váljék szét egym ástól; oldassék meg a lelkészválasztás nehéz 
kérdése ; jöjjön a mostaninál is szigorúbb egyházfegyelem. A jöhető változá
sokkal csak e kérdések rendezésének feltételével nézhetünk szembe.

Kolosváry B á lin t: Jogfejlődés és jogfejlesztés.
A jogrendszernek a jogfejlődés és a jogfejlesztés egyformán főtényezője, 

céljaik is azonosak. A jogfejlődést belső, önmagukban megvalósuló erők 
vezetik, a jogfejlesztést kívülről befolyásolt és öntudatos meggondolások 
irányítják. A jogrend egészséges kiépülésének és biztonságának legelemibb 
feltétele az, hogy a jogfejlesztés m unkája a belső jogfejlődéssel teljes össz
hangban legyen.

Finkey Ferenc : A  bünösségfogalom a világi büntetőjogban.
A bűnösség fogalma a polgárjogba a bűn és bűnösség teológiai értelme

zéséből jö tt át. A közép- és újkor büntető jogtudom ánya a bűnt az isteni tö r
vény megszegésének tekinti, s a büntetés kiszabását is az isteni harag kiengesz
telése végett ta r tja  szükségesnek. A legújabb kor büntetőjogi szemlélete ,,a 
teológia járm a alól“ felszabadult, s a büntetés jogát az emberi igazságosság 
és a társadalom  védekezésének kettős követelményére alapítja. A bűn a mai 
büntetőjogban az etikai bűn fogalmával azonos. E szerint módosul a büntetés 
kiszabása is.

Joó Gyula : A keleti kérdés.
Minden kornak megvolt a maga „keleti kérdés“ -e. Szumir, Babilónia, 

Egyiptom, Görögország, keresztyénség, népvándorlás mind-mind keleti kérdés.
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Az újabb kor keleti kérdése a pánszláv világuralmi törekvés. E cél megvaló
sulásának egyik akadálya a magyarság. A most ismét lendületbe jö tt törekvés 
hozhat nagy változásokat, annyi azonban bizonyos, hogy a magyarság külde
tése a Duna völgyében nem fog megváltozni.

Mitrovics Gyula : Stílus problémák.
A művészet lényegileg a művész személyiségének és kora ízlésének a ki

fejezése. Form ája a stílus : elemeiben : hűség önmagunkhoz, korunkhoz, a 
kifejezés módjához és eszközéhez. A stílusfajok változására legtágasabb té rt 
„a  kollektív művészet“ , az építészet nyújt. De a stílusváltozás semmi területen 
sem jelenthet szakítást az addig elért eredményekkel. A fejlődés hogyan-jának 
megoldása a művészek dolga, de ahhoz elvi téren az elméletnek is van szava.

Szabó Imre : Magyar önismeret és magyar önbizalom.
A mai magyar nemzedék nemcsak nagy szenvedéllyel, de a m últétól külön

böző szempontból vizsgálja a maga faji, népi és nemzeti tulajdonságait. 
A régi magyarság a maga természeti és jellemi tulajdonságait vizsgálta, az 
önismeret újabb kutatásai ma kiváltképpen politikai és társadalm i kérdésekre 
irányulnak. Lehet azonban ez önvizsgálatnak bárminő eredménye, a m agyar 
önbizalomnak csak az lehet biztos ígérete, ha a magyarság a K risztusban 
m egváltottak „kisebbségévé“ tud  lenni.

Ravasz László életrajza és műveinek könyvészeti sorba szedése zárja ezt 
az 542 oldalra terjedő, nagy nyolcad alakú s a Franklin-Társulat nyomdájából 
kikerült hatalm as kötetet.

Nagy Sándor.
Padányi V ik to r: K özépok tatásunk  kérdései. 1941.
Könyvének célját az író a következőkben határozza meg : ,,Ez az írás 

nem kíván a tudom ányos művek igényével fellépni. Ez az írás a fiatalabb 
tanárnem zedék egyre határozottabban körvonalazódó eszmélkedésének vázlata 
csupán, amelyből az Üj-Magyarország középiskolapolitikájának könyve egv- 
szer talán  m ajd megszületik.“

A Bevezetés-ben a középoktatás szükségességének szellem történeti, kul
turális és közgazdasági okait fejtegeti. K im utatja , m int nő tt az újkorban a 
polgárság közoktatási igénye tú l az addigi határokon, s m int vá lt e kérdés 
iskolapolitikai problémává.

,,Az újkori életigény és az öncélú középoktatás fogalma“ című I. fejezetben 
szembeállítja az ókori öncélú tudom ányt korunknak gyakorlatiasságot szolgáló 
szaktudom ányaival, mely ellentétből fejlődik ki a középoktatás gondolata. 
Ez azonban nem jelent közép fokú ok tatást. Ennek bizonyítására végigkíséri 
fejlődésén a gimnáziumot és a polgári iskolát. U tóbbinak igen beható fejlődés- 
tö rténeté t ism erteti, minden előnyével és hibájával, vívm ányával és nehéz
ségével. Megjelöli ez iskolának eszményi célját is, a nyolcosztályú öncélú közép
oktatási intézményben.

II. Ennek megvalósulását keresi a líceum-ban. Számadatszerű táb lázatta l 
bizonyítja, hogy 1938-ig aránytalanul több a középoktatási képzettséget 
kívánó m unkahely, m int az ilyen képzettséget adó gyakorlati irányú közép
oktató  intézet. A reálgimnázium nem oldotta meg e kérdést, m ert a gyakorlati 
kívánalmakhoz képest még mindig túlságosan szellemtudományi alapon állt. 
E  bajon kíván segíteni az 1938. évi X III. te., mely hárm as célt jelöl ki a líceum 
számára : gyakorlati, szakirányú és tudom ányos ok ta tást. I t t  azonban új 
nehézség, m int oszoljék meg e három- cél szempontjából a tan ítás m unkája.

,, A polgári iskola két arca“ című III. fejezetben szembeállítja az iskolatípus 
népművelési igényeit a középoktatás jogos kívánalm aival, s k im utatja  az 
ennek következtében m utatkozó kettős jellegét. E tényből indítaná el a polgári 
iskola reform ját : annak algimnáziummá való alakítását. Az a 31 és fél százalék 
tanuló, akik a polgári iskolában gyakorlati pályára előkészítő népművelő 
iskolát keresnek, mehetnének a nyoícosztályú elemi iskolába, mely fölé még 
egy egyéves iparos-kereskedő iskola és leányok számára egy műveltséget
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betetőző és háziasszonyi, gyermeknevelési ism ereteket adó iskola épülhetne, 
így kiküszöbölődnék a polgári iskola kétlakisága, nem kényszerítene oly korán 
pályaválasztásra; kb. 150 polgári iskola megszűnésével pénzügyi szempontból 
is megoldható lenne, egyszerűbbé tenné iskolarendszerünket és egységessé a 
tanárképzést.

Éppen az utóbbi kérdésnek nehézségeit, m éltánytalanságait fejtegeti a 
következő fejezet „A polgári iskolai tanárképzés mai rendszerének csak múltja  
van — jövője nincs“ címen. Végigkíséri e nagym ultú, de jelentőségét mind
inkább elvesztő tan in tézetet az 1873-ban a Várban, a régi Műegyetemben 
megnyílt polgári iskolai tanítóképzőtől, mely még csak kétévfolyamos, a 
hároméves és két szakcsoportra osztott ,,Pedagógium“ -on, mely már nevelés- 
tudom ányi képzést is ad, sőt faipari és to rnatanári képzést is magában foglal. 
B em utatja  azt a küzdelmet, mely a polgári iskolai tanárképzés kérdése m iatt 
folyik, mely egyrészt a Pedagógiumot akarja valódi főiskolává emelni, más
részt az egész képzést az egyetemre akarja helyezni. Végre 1918-ban főiskolává 
nyilvánítják  a polgári iskolai tanárképzőt, biztosítják a polgári iskolai tan 
személyzet számára is a tan ár címet. De főiskolai szervezete máig sincs meg 
ez iskolának, m ért -— m int a mű írója megjegyzi — a pénzügyminiszter „a 
polgári iskolai tanárság fizetésemelési kísérleteivel kapcsolatban ezt többször 
félreérthetetlenül k ijelentette .“ E lju t az író e tanin tézet fejlődését vizsgálva, 
a Klebelsberg-féle reformig, mely szerint a polgári iskolai tanárság képzésében 
az elsődleges a pedagógiai képzés legyen, a szaktudományi képzés csak másod
lagos, és a reform óta eltelt tizenhárom esztendő tapasztalata  szerint e felfogást 
hibásnak ta rtja . Ez elvi álláspont m ellett károsnak ta r tja  a reformot azért is, 
m ert m iatta  a tanítóképzés felső, betetőző tagozataként szereplő polgári iskolai 
tanárképző is megszűnt. Ez pedig igen sok kiváló tehetséget szorít le a nemzet 
szempontjából is fontos, magasabb színvonalú tanári pályáról.

,, Jegyzetek a gyak. középisk. tanárképzés kérdéséhez“ címen a tanárképzés 
általános nehézségeit fejtegeti. A tudósképzés és a pedagógiai képzés össze
egyeztetése évszázados kérdés. Ezért kellene öncélú tanári fakultás az egye
temen, m ert e nélkül e kérdés helyesen semmiképpen sem oldható meg.

Végül „A devalorizált tanári munka és a rendi öngyilkosság“ című záró
fejezetben összefoglalja a felsorolt nehézségek súlyos következményeit.

Sok napirenden lévő kérdés alapos fejtegetése teszi érdekessé e tanulm ányt.
Budapest. Dr. Zelenka Margit.

Magyar idézetek köny\e. Vajthó László műhelym unkája. Királyi Magyar 
Egyetem i Nyomda, Budapest.

A Berzsenyi Dániel-gimnázium most érettségiző VIII. A) osztályos 
tanulóival gyűjtö tte  össze a kötet anyagát Vajthó professzor. A m űvelt olvasó 
mindennapi olvasókönyvét nyújtja  vele, az idei könyvnap egyik legszebb 
könyvét. A számtalan, szebbnél-szebb idézetet kiemelkedőbb címszavak gyűj
tik egy-egy gondolatcsoport köré, de éppen ez a kényszerű csoportosítás m u
ta tja , hogy a magyar irodalom még kiragadott idézeteiben is mennyire önálló, 
egyéni. Egyik jeles írónk írta  nemrégiben, hogy szükségesnek érzi a m agyar 
versekből, irodalmi remekekből, a halhatatlan  m agyar alkotásokból kivilágító 
szépséges versszakok, örökértékű, kemény meghatározások, vallomások össze
gyűjtését : örök társaink legyenek mindennapi életünkben. Ez a könyv az 
első kísérlet a hiány pótlására. Kísérlet, m ert hogyan lehetne egyetlen kötetben 
kimeríteni a magyar irodalom brilliáns szemeit, egyetlen próbálkozásra. 
A kitűnő tanár vezetése ala tt diákjaink azonban teljesértékű m unkát végeztek. 
Ajándékot adtak  a magyar olvasóknak, ezernyi magyar könyv ragyogását szorí
to tták  bele egyetlen kötetbe. Büszkék lehetünk erre a ragyogásra, a kötet 
beköszöntő szavaival mi is csak ismételni tud juk  : szór juk, tékozoljuk, olvassuk 
szüntelenül. K.

Várkonyi N án d o r: Szíriát oszlopai. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest.

E nagyjelentőségű könyv rendkívüli meglepetéssel szolgál. Azt hihetnők, 
rom antikus feladatra vállalkozik, amikor sorbaállítja a történelem előtti, a
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vízözönt megelőző kor látható emlékeit. Azok összefüggését s jelentőségét 
kutatván, ennek az ősi kornak történetét igyekszik rekonstruálni. Azonban 
az olvasó érdeklődése megdöbbenéssel együtt nő ; egy évmillió nyílik ki előtte, 
az emberiség egy ősi, tökéletes korszaka, melyről m a is, szétszórva a világ 
különböző pontjain, hatalm as épületek, monumentális emlékek tanúskodnak. 
Várkonyi a legszigorúbb tudományos eszközökkel tá rja  föl ezt a magyar olvasó- 
közönség előtt majdnem teljesen ismeretlen anyagot. Fejtegetéseibe a szétzilált 
szálak összekötésére hipotéziseket belefűz, ezek azonban nem kisebbítik 
könyvének a tudom ány előtti jelentőségét, m ert olyan komoly kutatások 
eredményeit foglalja egybe kötetébe, melyek külföldi, tudom ányos intézetek 
és egyetemi professzorok évtizedes m unkáját hirdetik. Frobenius Leo, az 
afrikai őskultúra föltárója a szerző egyik ösztönző példaképe, az ő tudom ányos 
tárgyilagosságával és lelkesedésével mondja el a jelképes Sziriat oszlopainak 
tan ításait az emberről, a szellem ősi erejéről és alkotásairól. Filozófiai meg
alapozottságában a könyv Spengler fejtegetéseivel vív meg, értékében a nagy 
bölcselő gondolatvilágával egyenrangú.

Ennek a párszavas ismertetésnek nem lehet célja a Sziriat oszlopai jelentő
ségét teljesen kimeríteni. A benne feltárt műveltségünknek ezután m ár el
választhatatlan részévé váló kulturális világnézetünk átalakítására h ivato tt. 
Ez a könyv jelentősége. Nemcsak egy évmillióra vissza ny it fel lezárt kapukat, 
de jövőnk szellemi képének is megrajzolja fejlődési ú tjá t. K.

Kerekesházy József: A perzsa futár. K irályi Magyar Egyetem i Nyomda, 
Budapest.

Abedik Péter csodálatos utazását meséli el ez a pompás ifjúsági regény. 
Abedik Péter a nagy szerepet játszó Avedik-család őse, messze Keletről jö tt 
Magyarországra és teljesen m agyarrá vált. Lipót király küldetésében egész 
Európán keresztül u tazo tt, rengeteg kalandon esett á t, míg elju to tt küldetése 
céljához, a perzsa Sahhoz. Titkos küldetésének célja : közös haditerv  a törökök 
ellen. A perzsa Sah épúgy ellensége volt a törököknek, m int a magyar. Péter 
diadallal végezte el feladatát, m egállapították a közös tám adás m ódját és 
idejét. Visszafelé ú tján  újabb kalandok fogadták, de szerencsésen átvergődött 
a megpróbáltatásokon. Bécsben Lipót király magas kitüntetése v á rta  ezt a derék 
ifjút, aki nem habozott életét is kockára tenni a m agyar fölszabadulás ügyéért.

Kerekesházy József történetírói hűséggel meséli el Péter utazásának for
dulatait. Meleg elbeszélő készséggel, fordulatos és friss stílusában m egírt m un
kája nagy népszerűség előtt áll az ifjú m agyar olvasók körében. A jelenetek 
drámai föl vázolása, a tartalom  mély hazaszeretetet lehelő ereje meg fogja 
találni a kapcsolatokat olvasóival, akik m éltán választhatják  példaképül 
Abedik Pétert. K.

EGYHÁZI ES ISKOLAI HÍREK

Demiány Ervin. Folyó évi április hó 16-án 59 éves korában váratlanul 
elhúnyt a bonyhádi ev. gimnázium kiváló igazgatója, Demiány Ervin. A Fel
vidék sziklás, erdős tá ja i küldték őt, hogy a szülőföldjéről m agával hozott 
acélos erővel, bátorsággal és hűséggel szolgálja mindhalálig a m agyarságnak 
ezt a déli végvárát. Négy évig volt igazgatója annak az intézetnek, melynek 
kezdettől fogva nemcsak tanári m unkáját, hanem egész életét szentelte. 
É rte  élt, érte küzdött szíve utolsó dobbanásáig, s emlékezetét m unkatársak 
és tanítványok nagy táborán kívül őrzi maga az iskola, mellyel ő egyet jelen
te tt. Legyen példakép és erőforrás, legyen biztatás és vigasztalás, legyen szel
leme halála u tán  is kovásza annak az öntudatos nemzeti m unkának, mely 
az iskolában folyik. Bonyhád. Gyalog Béla.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1942— 43. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg:

1. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, a gimnáziumok és leánygimná
ziumok VIII. o. számára.

2. Dr. Benigny Gyula: Német nyelvtan középiskolák felsőbb osztályai 
számára.

3. Dr. Györy Aranka: Műalkotások, I. rész, gimnáziumok és leánygimná
ziumok VII. o. számára.

4. Jónás Márton: Mennyiségtan, a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. o. számára.

5. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv, a leánygimnáziumok IV. o. 
számára.

6. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből, a
gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

7. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények Horatius műveiből, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

8. Dr. Kun—dr. Törös : C. Plinius Cecillus Seeundus levelei gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VIII. o. számára.

9. Nagy—Dombi: Természettan, II. rész, a gimnáziumok és leánygim
náziumok VIII. o. számára.

10. Dr. Péter Zoltán : Bölcsészet, a gimnáziumok VIII. o. számára.
11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet, a leánygimnáziumok VIII. o. számára.
12. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története, II. rész, gimnáziumok és 

leánygimnáziumok VIII. o. számára.
13. Dr. Zsigmond Ferene : Magyar irodalomtörténet, II. rész, gimnáziumok 

és leánygimnáziumok VIII. o. számára.
Előreláthatólag megjelenik még:
Kónya József: Műalkotások ismertetése, a gimnáziumok és leánygim

náziumok VIII. o. számára.
Dr. Nádor Jen ő : Közép-kor és új-kor története 896—1289-ig, a gimná

ziumok és leánygimnáziumok V. o. számára.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szeptember 1-i hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multű vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—1627.
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Új kultuszminiszter.
Hóman Bálint kilenc évi működés után lemondott, s visszatér 

tudományának műveléséhez. Visszafordulunk sok alkotására. Nem 
mintha elődei, főleg Klebelsberg nevéhez nem fűződnék talán ugyan
annyi alkotás. Hóman azonban nyugvópontot jelentett, reformja a 
középiskola életében megállást a folytonos változások tengerében. 
Nem is rajta múlt, hogy az egységes középiskola tantervében (főleg 
a modern nyelvek körül) változások történtek, hogy a tanítóképzés 
reformjának végrehajtása halasztást szenvedett. Isten kegyelmé
ből megnagyobbodott országunknak többé a tanári, tanítói túlterme
lést akadályozó intézkedésekre nincs szüksége. Sőt ellenkező rendel
kezések kellenek, hogy e pályákra vonzzák az ifjúságot, és az ilyen 
pályákra lépést megkönnyítsék.

S e téren várunk intézkedést új miniszterünktől. Örömmel hal
lottuk, mikor beköszöntőjében munkatársai előtt úgy nyilatkozott, 
hogy nem törekszik újításokra csak azért, hogy nevéhez ilyenek fűződ
jenek, viszont a szüksée/es haladás elől nem zárkózik el. Reméljük, ezt 
az anyagiakra értette. Úgy érezzük, hogy erre kellett megjegyzésének 
vonatkoznia, ha egészséges tanügyi politikát akar folytatni. Magas 
megbízását megelőző hírek, előző működése és megnyilatkozásai 
erre nyújtanak reményt. Ebben a reményben köszöntjük. Ha komo
lyan rendbe akarja hozni a magyar tanügyet, az oktató személyzet 
anyagi helyzetén kell javítania. E  nélkül minden más reform lég
üres térben lóg. Megelégedett, anyagi gondokban el nem merült 
tanító és tanár tud majd igazán nemzetépítő munkát végezni. Ezt 
kell kultúrpolitikusainknak megérteniük, és mi bizton hisszük, 
hogy ezt érti és érzi is Szinnyei-Merse Jenő kultuszminiszter.

S ha így van, s meg meri és tu d ja  fogni a dolgok ilyen intézését, 
maradandó nevet szerez a magyar tanügy történetében iskolareform 
nélkül is, és a tanári családok áldása lesz személyén és működésén.

Dr. Bánkúti Dezső.

Á lelkészek és tanítók szerepe 
a tehetségkutatás terén.

Lehet-e valaki tehetség iskolai nevelés nélkül? Már Horatius 
felveti az Ars poeticában a kérdést : a tehetség szerencsésebb-e vagy 
a művészi képzés az életben ; közelebbről a költészet terén azt keres
sük, hogy természeti tehetség vagy művészi oktatás folytán lesz-e 
dícséretreméltó a költemény. Az ő véleménye szerint a kettő kapcso
latban van egymással. Nálunk is vannak négy-öt elemivel kiváló

í
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emberek (Veres Péterre, Sinka Istvánra és a többire gondolok), de 
mégis az iskolai nevelés nagyon sokat tehet a tehetségek kifejlesztésé
ben. Ebből a szempontból nézzük az iskola szerepét. Az iskola elemi
ből, közép- és főiskolából áll. Aztán jön az élet iskolája, amelynek 
eredményei gyakran nem esnek össze az előbbi iskolafajokéval. 
Vegyük ezeket most sorra abból a szempontból, hogy mennyiben 
segíti elő egyik a másik munkáját a tehetség kibontakozása terén. 
És ha van panasza egyiknek a másikra, mi az oka annak és mi az 
orvoslás módja.

Lássuk először az elemi és középiskola viszonyát.
Az elemi iskola, főként nyolcosztályúvá fejlesztése óta, öncélúvá 

lett. Nem a középiskolára készít elő. A középiskola ugyanis jelenték
telen részét veszi fel az elemi iskola növendékeinek, a nagy átlag 
nem megy középiskolába. Célszerű megállapítani, hogy ez a kevés 
rész mit hoz magával az elemiből. Mit tud és mit nem tud. Pl. a gram
matikában nem tudja, mi az alany, mi az állítmány stb., de felismeri 
melyik szó az alany, melyik az állítmány stb. Tehát nem tud definíció
kat, ítéleteket, szabályokat; nem tud osztályozni, rendszerezni. 
Ismeri a tartalm i elemzést, de a formait nem. Ismereteit szemléleti 
alapon, öntevékenyen szerzi; ezek tárgyismeretek, még nem fogalmi 
tudások. Világa az otthon és a szülőföld. Tud írni, olvasni, értelmesen 
beszélni, önállóan fogalmazni, jól rajzolni, kézimunkázni, számtani 
és mértani feladatokat megoldani, földrajzilag gondolkozni. Van tör
téneti érzéke. Szereti a term észetet; van természet-szemlélete. 
Érzékszervei fejlettek. Tud megfigyelni. Emlékezete jó, még nincs 
túlterhelve. ítélet-alkotásban önálló, véleményét szabadon nyilvá
nítja, tud következtetni, okokat keresni, előzményeket és következ
ményeket számbavenni, mérlegelni, kétes esetekben dönteni. Embe
reket tettek alapján bírál meg. ízlése fejlett, kedélye derült. Van köte
lességtudása, van felelősség- és igazságérzete. Érzelemvilága gazdag. 
A munkában örömét leli. Az elemi tanítás középpontjában nem a tan
anyag van, hanem a gyermek. Élményszerűség, aktivitás, produkti
vitás jellemzi e módszert, melynek fokozatai a megértés, begyakorlás 
s alkalmazás. Az elemista nem képes könyvből tanulni az ismerete
ket, nem ismeri a jegyre való feleltetést, csak a beszélgetve kérdezést. 
De érdeklődését fel kell kelteni, s nem kell sok munkát adni neki, 
különösen otthoni feladatokat nem. A népiskola nem ismeret-gyár, 
hanem nevelőintézet. (Prot. Tanügyi Szemle, 1933. 89.)

A középiskola más rendszerben tanít, ezért van zökkenő az elemi 
és a középiskola között. Ezért jó volna, ha a két iskola tantervét 
valamiképpen kapcsolatba lehetne hozni. Sokat segít ugyan az át
hidaláson az elemi iskolai tanítóknak a középiskolákban való hospi
tálása, vagy a középiskolai tanároknak az elemiben való látogatása. 
De miután a módszer közt különbség van, teljesen kiegyenlíteni ezt 
a különbséget így sem lehet. Viszont az is igaz, hogy tehetséges gyer
mekek átvészelik ezt. Ami a lényeg, az éppen mindkét iskolánál 
közös. Éppen ilyen gyermekeket keresünk mi a tehetségvizsgán.
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A tehetséges tanulók k u ta tása  nem  elszigetelt m agyar jelenség. Még Orosz
országban is folyik a kísérletezés. L aboratórium okat á llíto ttak  fel, ahol a 
pedagógia szakemberének segítségével m inden tanuló intelligencia-vizsgára 
áll és érkölcsi értékét igyekszik m egállapitani az állam hatalom . A felku tatható  
tehetségek vizsgálatára antropo-fizikai és nevelési ku tató in tézeteket létesí
te ttek , am elyeket ők talentórium oknak hívnak.

A középiskola éppen olyan gyerm ekeket keres, akik jól tudnak  meg
figyelni, önállóan tudnak Ítéleteket alkotni, s ak ik  szabadon ny ilván ítják  véle
m ényüket. (Ilyenre példa volt tavaly  is. Az egyik gyermek ennek a közmondás
nak a m agyarázatára  : nem m ind arany, am i fénylik : ki m erte m ondani 
azt, hogy nem m indenki tudós, akinek pápaszem  van az o rrán , pedig néhány 
pápaszemes tan á r ü lt vele szemben.) O lyanokat keresünk, ak i tu d  előzményt 
és következm ényt számbavenni, okokat keresni. (Hiszen, hogyha minden 
elem ista ilyen tudna lenni, m ennyivel könnyebb volna a világot elvezetni. 
Pedig ma az t tapasztajuk , hogy p a rv a  sapientia  regitur m undus.) Olyanokat 
keresünk, akik tudnak mérlegelni, kétes esetekben dönteni. (Pedig milyen 
nehéz a döntés még kicsi dolgokban is.) O lyanokat, akik em bereket nem 
szavak, de te tte k  alapján tudnak  m egbírálni, olyanokat, akiknek van köteles
ségtudásuk, felelősségérzetük. M ert az ilyenekből nem lesznek hanyag és 
számító diákok. Móricz ZSigmond „F o rr a bor“ c. regényében éppen azt 
állítja elénk, hogy ez a m ostani uralm on levő nemzedék veszte tte  el a hazát, 
amelyik az érettségi tételeket úgy szerezte meg, mint a regényben szereplő 
ifjak. H a m inden elemista olyan volna, am ilyennek F. Kiss István  állítja, 
nem volna buk o tt középiskolás d iák, s nem volna szükség tehetségvizsgákra 
sem. T ehát van közös célunk : az elemi iskola is olyan gyerm ekeket nevel, 
am ilyeneket a középiskola keres. T ehát az elemi e téren m unkatársa  a közép
iskolának. Megérthető teh á t, ha a Sárospataki Református Lapok 1941. év
folyam ában azt olvassuk, hogy a tan ító k a t és a lelkészeket intenzívebben 
kell belevonni a tehetségvizsgák előkészítésébe. És azt is m egértjük, hogy 
Szom batfalvy György az újságírók elő tt azt a kijelentést te tte , hogy a tehe t
séges tanulók kiválasztásában a tan ító k  még nagyobb szerephez fognak ju tn i, 
m int eddig, m ert ők k u ta tják  fel a gyerm ekeket, ők dolgoztatnak velük írásbeli 
feladatokat, ők írják meg a jelentkezési lapokat, ők adnak vázlatrajzokat a 
családi, helyi körülményekről.

A tan ítók  és a lelkészek régi idő ó ta  segítőtársai a középiskolának. Tom pát 
Bihari György rektórián levő akadém iát végzett ifjú hoza tta  be Patakra. 
Erdélyi Ján o st is tanító i (Kiss István  és főleg Fejes Sámuel) ösztönzésére hozták 
be a gimnáziumba. Bőd Péter Szatm ári G ábort emlegeti. Geley K atona István 
Szepszi Korocz Györgyről, a monoki tan ító ró l és T iszabet Gáspár kászoni 
egyházi elöljáróról emlékezik meg. R évait a csanádi plébános Íra tta  be a 
szegedi p iarista  gimnáziumba. Petőfi Apostolában olvassuk, hogy az úrfi 
nevelője egész évi fizetését odaadja a jóeszű Szilveszternek, hogy tovább 
tanuljon.

Tanácsolom, parancsolom,
Igen parancsolom, fiú , hogg 
Tanulj, végezd az iskolákat,
Te nem magadnak születél.

Zempléni Árpád a p a tak i m endikásról írva  azt m ondja, hogy minden 
ősszel beesődül P atakra  egy csomó szegény gyermek, s az Alma M atertől 
ingyen e lta rtá s t és tan ítá s t kér azon a jogcímen, hogy ő szegény : szegény 
jegyzők, tanítók , béresek és özvegyek gyermekei. Radácsy György is említi, 
hogy a diákok eldicsekedtek azzal, hogy az ő tan ító juknak  milyen jó véle
ménye van  az ő tehetségük felől. És ez m ár elég jogcím volt az i t t  m arasztásra. 
Íme régen is segítőtársai voltak  a tan ítók  a középiskolának. Ma még jobban 
szám ítunk közreműködésükre.

Igaz, hogy a papok, tan ítók  az élet gondjai által m a anny ira  el vannak 
foglalva, hogy alig érnek rá  a hivatalos ira tok  átolvasására ; sokszor a hivatalos
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lapok is felvágatlanul hevernek az asztalukon, a kérdőívekre sem érnek rá 
válaszolni. Azonban hisszük, hogy a m agyar jövő, nem utolsó sorban a kál
v in ista  m agyar jövő ú tján ak  egyengetésében ők is kiveszik a m éltó  részüket. 
S ha  Zempléni Á rpád szerint joggal em legetik azt, hogy a közm űveltség 
kálvinista-színezetű, annak  ez a m endikási rendszer is oka lehet.

Tam ás V iktor a M agyar K ultú ra  h asáb ja in  többször foglalkozik a tehetség 
és az iskola viszonyának a vizsgálatával (28—-29. évfolyam). A zt á llítja , hogy 
a középiskolában alig két-három  kiváló ifjúval találkozik a pedagógus egész 
pályája  a la tt. K ét-három  százaléka jó  közepes tehetségű, ugyananny i a rossz, 
a nagytöbbség, am elyet ez a néhány jó közepes vezet, illetőleg vonszol m agával, 
am ely dolgozni nem szeret, ad ja  a tö b b it. Ez a té te l ellentétben áll F. Kiss 
István  előbbi népiskolai m egállapításával, m ert ő o tt csupa rózsás színeket 
fe s te tt az elemi iskolásokról. Tam ás V ik to r szerint tehá t nem  a kiváló teh e t
ségek, hanem a nagy átlag  nevelésére kell törekedni a középiskolának.

Mi most azokat a tehetséges gyermekeket keressük, akik anyagi 
erő hiányában nem kerülhetnek be a középiskolába. S ebben a keresés
ben a tanítók és a lelkészek munkájára támaszkodunk. Sok ilyen 
szegény gyermek még azt sem tudja, hogy mi is az a középiskola. 
De o tt van a papja és a tanítója, aki olvassa a Sárospataki Református 
Lapokat, szóval a tehetségvizsgára szóló jelentkezésről a hirdetéseket. 
Megkapja, ha kéri, a személyi lapokat is. Azokat kitölti. Figyelem
mel kíséri a gyermek tanulását, egyéni jellemét, kötelességtudását, 
tehetsége bontakozását. A kitűzött házifeladatokat ellenőrzése mel
lett megcsináltatja a növendékekkel, de nem segít neki, mert erre 
a pataki írásbeli alkalmával, vagy a szóbelin úgyis rájön a bizottság. 
Volt eset már arra is, hogy a vallatóra fogott gyermek bevallotta 
a tanító segítését, a szülő pedig azt, hogy a sok gondokkal elfoglalt 
tanító nem ért rá a gyermekkel foglalkozni, úgy segített hát a dolgon, 
hogy elmondta a megoldási módokat. Nem kívánjuk mi a gyermek 
rendszeres tanítását, illetőleg erre a vizsgára való begyakorlását, 
csak azt, amit az elemi úgyis megad, amit a bevezetésben már részle
tesen is elsoroltam. Volt eset arra, hogy a gyermekkel bejött a papja is 
vizsgára. Mert meg volt győződve a fiú tehetséges voltáról, és nem is 
csalódott. Volt eset arra, hogy levélben bizonyítgatta azt, hogy a fiú 
tehetséges. Nem pártfogást kér, hanem a tehetség megállapítását. 
Ez a lelkész sem csalódott a gyermekben. Volt eset arra is, hogy mi 
nem kértük a gyermek bejövetelét vizsgára, de a szülő ragaszkodott 
a gyermek vizsgára bocsátásához, mert a fia tehetséges, s nehezen 
hitte el, hogy nincs tehetsége a gyermeknek. Hogy ilyen esetek többé 
ne álljanak elő, ezért kérjük a tanítók és a lelkipásztorok segítségét. 
A leggondosabb kiválogatást kérjük, a tehetségek felkutatását.

A tanítók erre már a képzőben rendszeresen készülnek, a lélek
tani oktatás keretében. Tíz év óta rendszeresen foglalkoznak gyermek- 
tanulmányokkal. Sőt az ötödéveseknek gyermektanulmányi naplót is 
kell vezetniök, amelyre jó például a Lázár Károly könyvében szereplő 
gyermektanulmányi munkanapló szolgál. Már második osztályos gyer
mekeknél hospitálnak a tanítónövendékek, megfigyeléseket végeznek, 
elsősorban testi szempontból. A harmadik osztályban lelki és mód
szertani szempontból. Az ötödik évben 2—2 képzős kap 1—1 gyér-
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meket megfigyelésre, hogy egymást is ellenőrizzék. Ezekhez járul 
a tanár megfigyelése is, aki irányítja a munkájukat. A pedagógiai 
gyakorlatok körében aztán mód van arra is, hogy megtárgyalják 
megfigyelésüket. Szóval nem mozognak a tanítók ismeretlen területen, 
sem nem végeznek fárasztó munkát, ha az olyan ritka, igazán tehet
séges gyermekek megfigyelése körül tevékenykednek. A tanfelügyelők 
s az egyházmegyei tanügyi bizottságok úgyis előírják a tanítóknak 
a környezet-tanulmányokat. Ezt csak a szegény és tehetséges gyer
mekek megfigyelésével kell kiegészíteni. Az írás, számolás, mérés 
és rajz által hamar kiismerszik a tehetség. A tehetséges gyermekeket 
kiválasztani, könyvek kezükbeadásával segíteni, tehetségüket fejlesz
teni, lelki diszpozíciójukat megfigyelni, önkéntes vállalkozásukat 
támogatni, testüket gondozni, anyagi nehézségekben segítségükre 
lenni, ez mind szép feladat. Bár előfordul az is, hogy a tanítók is félre
ismerik a gyermeket. Pl. két fiút beküldött egy falusi tanító a tehetség
vizsgára. A bizottság nem fogadta el a vizsgájukat. Ennek ellenére is 
beadták a szülők, bízva a tanító biztatásában. Nem váltak be.

A lelkipásztoroknak is sok alkalmuk van a tehetséges gyermekek 
megfigyelésére. Mint iskolaszéki elnökök bejárnak a tanításra, majd 
a konfirmációra való előkészítésnél, családlátogatásnál, olykor a hit
oktatás körében van módjuk megfigyelni a képességeket. Az iskolai 
ünnepélyeken és egyházi ünnepeken láthatják a gyermekek öntevé
kenységét a szavalás, az éneklés, a rendezés terén. Ha tehetséges 
gyermekeket látnak, találnak, a vagyonos egyháztagok támogatá
sával lehet részükre biztosítani a tanulás lehetőségét. Erre már 
Ricsén és Nádudvaron volt példa. Természetes, ehhez az szükséges, 
hogy a lelkész és a káplán, valamint a tanító között meglegyen a 
kívánatos összhang.

A teológus-nevelés terén ez ügyben kevés tehető. A hittanhallga
tók figyelme felhívható a filozófia, a neveléstörténet, a neveléselmélet, 
a katekhetika, a gyakorlati teológia tanítása terén. A faluszeminá
rium munkája a szociális nevelés keretében szintén segítségére jöhet 
a középiskolának. E téren is már több lépés történt, de az eddigi 
kezdeményezéseket ki kell bővíteni. Jó volna, ha a teológusok is 
tanulmányoznák Lázár K áro ly : Gyermektanulmány vázlata c. 
könyvét, különösen annak a VI. részét. Ebben a többi között utal 
arra, hogy a zenei és a rajzoló-tehetség korán megmutatkozik.

Sárospatak. Gulyás József.

Á református iskolaügy központi irányítása
és felügyelete.

Az Egyetemes Konvent elnöksége a Zsinat elé terjesztette az 
egyetemes tanügyi bizottság 1942 február 24—25. napjain ta rto tt 
ülésének jegyzőkönyvéből az 5. sz. határozatot a dunamelléki egy
házkerületnek abban tárgyalt és az 1941 november 20—21. napjain
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ta rto tt egyházkerületi közgyűlési 193. sz. határozatával együtt. 
A dunamelléki egyházkerület ugyanis arra kérte a Konventet, hala
déktalanul gondoskodjék egyetemes iskolaügyünk irányítását végző 
olyan központi szervezet felállításáról, mely az egységes irányítás 
mellett egyetemes érdekeinknek és egyházunk és iskoláink történelmi
leg kialakult, törvényben biztosított jogainak megőrzését is a leg
célravezetőbben szolgálhatja.

Az itt említett központi szervezet felállítására vonatkozólag a 
kívánságokat és a javaslatokat a következő év folyamán kell a 
Konvent elé terjeszteni.

Egyénileg nagyon örülök ennek a gondolatnak. Hiszen már évek 
óta szóban és írásban állandóan hangoztatom, hogy ilyen mozgékony 
és szakszerű központi irányításra a református iskoláknak nagyon 
nagy szükségük van. Talán lesznek is, akik emlékezni fognak a 
Református Elet hasábjain évekkel ezelőtt megjelent cikksorozatomra, 
amelyben igyekeztem bebizonyítani, hogy erre a központi irányí
tásra nemcsak nagy szükség van, hanem az minden újabb anyagi 
megterhelés nélkül meg is valósítható. Bár ezzel a kezdeményezésem
mel is úgy jártam, mint néhány másikkal már, hogy lassan elhallgat
tato tt, hogy néhány év múlva más oldalról előkerüljön és megvaló
suljon, a hozzászóláshoz legalább azzal a bizonyos „elhamarkodott“ 
kiállásommal talán mégis jogot szereztem. Annál is inkább, mert a 
Rendtartás módosítása körül néhány év óta hullámzó vitában is 
évek óta hangoztatom egy ilyen központi szervezet létesítésének 
a szükségességét, sőt most már felszólítást is kaptam egy ilyen terve
zet elkészítésére.

A Rendtartás csak a gimnáziumokra vonatkozólag készült. 
Ennek a függelékéül kellett volna elkészítenem egy tervezetet a 
református gimnáziumok szervezetének és kormányzatának a ki
építéséről. Valóban messzebb nézett a Konvent, és valóban bölcsebb 
az elgondolása, amikor az összes református iskolák számára szándé
kozik egy központi szervezetet létesíteni, mert a népiskolák való
színűleg sokkal fontosabb szerepet fognak egyházi életünkben be
tölteni a középiskoláknál, s a népiskolák központi és egységes irányí
tása még sokkal jobban hiányzik, mint a középiskoláké.

Úgy érzem azonban, hogy mindazoknak, akik ebben a vonatko
zásban javaslatokat fognak készíteni a Konvent számára, nem lesz 
kárára, ha elolvassák az én tervezetemet. Még ha ez a tervezet csak 
a középiskolákra vonatkozik is. S még ha éppen a hibáiból fognak 
is a hozzászólók okulni. Olyan fontos kérdése ez egyházunknak, 
hogy megérdemli a több oldalról történő hozzászólásokat, s meg
érdemli, hogy már a lehető leghamarabb hozzáfogjunk a közvéle
mény előkészítéséhez, a hozzászólások, kívánságok, javaslatok 
gyűjtögetéséhez.

Javaslatom a következőképpen szólt:
1. A magyarországi reform átus gimnáziumok szervezete és működése az 

Egyházi Törvények V. tc .-nek  86— 115. §-ain alapul. A reform átus közép-
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iskolák életének irányításában az Egyházi Törvények szelleméből következő 
testületi korm ányzás elve érvényesül.

2. A m agyarországi reform átus gim názium okat korm ányzó te s tü le te k :
a) az igazgatótanács a tan á ri te s tü le tte l, m int javaslattevő szervvel;
b) az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi tanügyi b izo ttsággal;
c) az Egyetem es Konvent az egyetem es tanügyi bizottsággal.
3. A ta n á rte s tü le t áll az igazgatóból, m in t elnökből és az iskola összes 

rendszeresített állásra választo tt tanáraibó l. Tagja teh á t a  tanártestü letnek  
a vallástanár és a testnevelő-tanár is, de nem  tagjai az óraadó tan áro k  és a 
h itoktatók.

Az igazgatótanács áll a fen n ta rtó testü le t elnökségéből (lelkészelnök, 
főgondnok) és ezekkel együtt legalább kilenc, legfeljebb tizennyolc tagból, 
akiket a fenn tartó testü le t választ. Referense a gimnázium igazgatója.

Az egyházkerületi tanügyi bizottság áll a gimnáziumok igazgatóiból és 
az egyházkerületi közgyűlés által vá lasz to tt ugyanennyi lelkészi és ugyan
ennyi világi tagból. Elnökségét (egy esperes és egy egyházmegyei gondnok) 
az egyházkerületi közgyűlés választja . Referense a reform átus főigazgató 
(egyházkerületi középiskolai felügyelő).

Az egyetem es tanügyi bizottság elnökségét (egy püspök és főgondnok) 
az Egyetem es K onvent választja, tag ja it pedig az egyházkerületek küldik ki 
a terü letükön  m űködő gimnáziumok szám ának aránya szerint. Referense a 
reform átus központi főigazgató.

4. A reform átus gimnáziumok igazgató it és tan á ra it az Egyházi Tör
vények V. te . 89— 101. §-ában előírt rendelkezések a lap ján  kell alkalmazni. 
Az egyházkerületek külön szabályrendeletet is alko thatnak  a tanárok  alkal
m azására vonatkozólag. Fegyelmi tek in te tb en  a gimnáziumok igazgatói és 
tanárai az E gyházi Törvények VI. te . 16. § b) pontja szerint az illetékes egy
házmegyei bíróság hatásköre alá ta rto zn ak , s törvénykezési ügyekben rá juk  
nézve az Egyházi Törvények VI. tc .-nek  a rendelkezései kötelezők.

5. Az igazgatói állás megüresedése esetén az új igazgató m egválasztá
sáig vagy a régi igazgató vagy a helyettes igazgató (elhalálozás esetén) tö lti 
be az igazgatói tisz te t. Ő jelenti be az igazgatótanács elnökének az üresedést, 
és ő készíti elő az új igazgató m egválasztását.

6. Igazgatóvá csak olyan rendes ta n á r  választható, akinek tízévi tan á ri 
gyakorlata van. Az igazgatói állásra pá lyáza t nem hirdethető , csak új iskola 
alakulása esetén. Igazgatóvá más iskola ta n á ra  vagy igazgatója is m eghív
ható, de csak abban az esetben, ha ezt a  tanártestü le tnek  legalább három 
negyed része javasolja az igazgatótanácsnak. Egyébként az igazgatói állás 
megürülése u tá n  két héten belül a ta n á rte s tü le t a m aga rendes tanárai közül 
titkos szavazással három jelöltet ajánl az igazgatótanácsnak m egválasztásra, 
az ajánlási sorrend megjelölésével. A szavazást úgy kell m egejteni, hogy név
sor szerint k ivétel nélküi minden rendes ta n á rra  titkosan „Igen“-nel és „N em “- 
mel szavazni kell. Nem lehet ajánlani a vallástanárt, testnevelő-tanárt, ének
ta n á rt és ra jz ta n á rt. Az ajánlási sorrend az „Igen“ szavazatok száma szerint 
alakul. Szavazategyenlőség esetén sorshúzás dönt. Sajátm agára való szava
zásnál a ta n á r  a tanácskozóterem ből eltávozik és nem szavaz. Az igazgató- 
tanácso t a választásnál az ajánlási sorrend nem köti. Az igazgatótanács is 
titkos szavazással választ a három  jelö lt közül az ajánlásnál előírt módon. 
Az igazgató alkalm azása elsőízben k é t esztendőre, másodízben szolgálati 
idejének végéig ta r t.

7. A ta n á ri állások szám át és m inőségét a tanártestü le t javaslata  alapján  
az igazgatótanács állapítja meg. A tan á ri állások megüresedését vagy szerve
zésének a szükségességét az igazgató jelenti az igazgatótanácsnak. A tan ári 
állások rendes, helyettes vagy óraadó tanárokkal tö lthe tők  be. Olyan egyé
nekkel, ak ik  az Egyházi Törvények V. te . 89. §-ban előírt követelm ényeknek 
megfelelnek. Az igazgató köteles a tan á rte s tü le t jav asla tá t a tanári állás be
töltésére vonatkozólag a megüresedés u tá n  két héten belül, vagy a megszer
vezés elő tt három  hónappal az igazgatótanács elé terjeszteni. A tanári állá
sokat m eghívás vagy választás ú tján  lehet betölteni.
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Meghívás ú tjá n  csak akkor lehet be tö lten i a tan ári á llást, ha az igazgató 
a meghívandó ta n á r  előzetes írásbeli beleegyezését m egszerezte, s ha a meg
h ívást a ta n á rte s tü le t háromnegyed része aján lja  az igazgatótanácsnak. Az 
igazgatótanács a m eghívásról a választásnál szokásos eljárás szerint dönt.

H a a tan á rte s tü le t azt javasolja, hogy a m egüresedett állást választás 
ú tján  kell betölteni, akkor az igazgatótanács által jóváhagyo tt szöveggel az 
igazgató pályázati h irdetm ényt tesz közzé legalább két lapban  : az egyház- 
kerület hivatalos lap jában  és a közoktatásügyi m inisztérium  hivatalos köz
lönyében. Az igazgató a pályázati ha táridő  letelése u tán  egy héten belül a 
beérkezett pályázatokról részletes és pontos k im u ta tást készít, s azt legalább 
k é t példányban a tan á ri asztalon közszemlére kiteszi, az igazgatótanács 
tag ja in ak  pedig m egtekintésre előre m egküldi. A k im u ta tás  közszemlére- 
tétele, illetve szétküldése u tán  48 órán tú l, de egy héten belü l a választásnak 
meg kell történnie. T anártestü let az igazgatóválasztásnál előírL módon az 
ajánlási sorrend megjelölésével három  je lö lte t ajánl, s az igazgatótanács 
ugyancsak az igazgatóválasztásnál előírt m ódon sorrendre való  tek in tet nél
kül, de az a ján lo tt három  jelölt közül tö lti be a tan á ri állást.

H elyettes ta n á r t  csak egyesztendei szolgálat u tán  lehet véglegessé minő
síteni. K ét esztendőnél hosszabb ideig azonban a helyettes ta n á r  nem m arad
h a t ideiglenes minőségben. Az állami tan á ro k ra  előírt szolgálati idő eltelte 
u tán  a reform átus ta n á r  is rendessé m inősítendő.

Az iskolafenntartó  részéről m inden olyan m egállapodás, amely a tan ár 
törvényes illetm ényeinek vagy járandóságainak a m egcsonkítására vonat
kozik, törvénytelen és érvénytelen.

8. Az igazgatótanács tag jainak  a szám át az egyházkerületi közgyűlés 
jóváhagyása m ellett a fenntartó testü let á llap ítja  meg. E z a szám legalább 
kilenc és legfeljebb tizennyolc. A m egállap íto tt szám ban benne vannak a 
hivatalos tagok is : a fenn tartó testü le t elnöksége és az igazgató. Az igazgató- 
tanács tag jainak  a harm adrészét az igazgató és a tan á rte s tü le t á lta l az igaz
gatóválasztásnál előírt módon válasz to tt tan áro k  alko tják . A kétharm ad 
részt a fenn tartó testü le t választja a fen n ta rtó testü le t á lta l szokásos válasz
tási eljárással. H a  a fenntartó testü let egyházmegye vagy egyházkerület, 
egyharm adrészt világi, egyharm adrészt lelkészi jellegű tagok  közül válasz- 
szón. A hivatalos tagok  ezekben az egyharm adrészekben is benne vannak. 
Az igazgatótanács tag ja i tisztüket eskütétellel foglalják el. Igazgatótanácsi 
tagnak  csak gim názium i érettségi b izonyítvánnyal rendelkező férfiak és nők 
választhatók.

Az igazgatótanács tanártag ja inak  a  megbízása 2— 2 évre szól. A nem 
tanártagokat h a t egym ásután következő esztendőre válasz tják  ugyan, de 
harm adrészüket 2—-2 évenként ölelkező m ódszerrel kiselejtezik. A kieső tagok 
között a hivatalos tagok  is beszám íttatnak. Elsőízben sorshúzással kell a ki
esést m egállapítani. A nem tanártagokkal egyenlő számú pó ttag o k a t a fenn
ta rtó tes tü le t 2— 2 évre választja.

Az igazgatótanács elnöke a fenn ta rtó testü le t elnöksége. Ahol a fenn
tartó testü le tnek  érettség izett főgondnoka (gondnoka) nincs, o t t  az igazgató- 
tanács a lelkészelnök mellé helyettes elnököt is választ a sa já t kebeléből. Az 
igazgatótanács referense a gimnázium igazgatója, jegyzője egy tanártag . 
H elyettes elnökké ta n á rta g  nem választható . Az igazgatótanács sa já t kebe
léből a főgondnok vagy  a helyettes elnök elnöklete m ellett három tagú  szám
vizsgáló-bizottságot a lakít.

9. Az egyházkerületi tanügyi b izo ttságnak  hivatalból ta g ja  az egyház- 
kerület hatásköre a lá  ta rtozó  valam ennyi gim názium  igazgatója. Az igazga
tókkal egyenlő szám ú lelkészi és világi tag o t küld a bizottságba az egyház
kerületi közgyűlés. Az elnökséget (egy esperes és egy egyházmegyei gondnok) 
is az egyházkerületi közgyűlés választja. A bizottság referense a református 
főigazgató, jegyzőjét az igazgatók közül a bizottság választja . A bizottsági 
tagok megbízása 6— 6 évre szól, de harm adrészük 2— 2 évenként kiesési rend
szer szerint.
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A reform átus főigazgatót az egyházkerületi közgyűlés titkos szavazással 
elsőízben két évre, m ásodízben szolgálati idejének végéig a közül a három 
jelölt közül választja, ak iket az egyházkerület iskoláinak tanártestü le te i 
ajánlanak. A tan á rte stü le tek  titkosan  szavaznak a jelölésre, s az igazgató 
a tanártestü le ti jegyző és ké t hitelesítő tan ár aláírásával küldi meg aján lo tt 
levélben a szavazatok megoszlását az egyházkerületi elnökségnek. Saját 
igazgatójára vagy tan á rá ra  egyik tan ártestü le t sem szavazhat.

Református főigazgatóvá á lta lában  olyan reform átus gimnáziumi igaz
gató választható, akinek legalább négycsztendős igazgatói szolgálata van. 
H a azonban a tan ártes tü le tek  tag jainak  három negyed része olyan kiváló 
pedagógust (nyugdíjas egyetem i tan á rt, nyugdíjas igazgatót, katedrális 
ta n á rt, lelkészt vagy más foglalkozási ágban működő egyháztagot) ajánl, 
aki egyházi tanügyünk  terü letén  nagy reménységekre jogosít, az ilyen peda
gógus is m egválasztható főigazgatónak.

H a az egyházkerületnek tíznél több gimnáziuma van, főhivatású főigaz
gató választandó, akinek m unkakörébe az egyházkerületi közgyűlés beutal
h a t középfokú iskolai, gyakorlati irányú középiskolai, sőt elemi iskolai ta n 
ügyi dolgokat is. A főhivatású főigazgató az állam i főigazgatókkal minden 
tekintetben egyenlő fizetését az egyházkerületi pénztártó l kap ja , és tagja 
a nem-állami tanszem élyzet országos nyugdíjintézetének. A kevés iskolával 
rendelkező egyházkerületek főigazgatóvá m egválaszthatják  egyik iskolájuk 
igazgatóját, aki a közgyűlés által m egállapított tiszteletd íjért lá tja  el tisztét, 
vagy pedig egy m ásik egyházkerülettel közösen válasz that főhivatású fő
igazgatót. H a a főigazgatói tisz te t nyugdíjas egyén lá tja  el, szolgálatáért az 
egyházkerületi közgyűlés á lta l m egállapított tiszteletdíjban részesül.

A reform átus főigazgató referense az egyházkerületi tanügyi b izottság
nak és az egyházkerületi közgyűlésnek.

10. Az egyetemes tanügy i bizottság elnökségét (egyik püspök és egyik 
főgondnok) a K onvent m aga választja. T agjait az egyházkerületek küldik 
ki, és pedig m inden m egkezdett öt gimnázium u tán  egy lelkészi, egy világi 
tago t és egy igazgatót. A lelkészi és világi tagokat az egyházkerületi közgyű
lés, az igazgatókat az egyházkerületi tanügyi bizottság választja. A tagok 
megbízása 6—6 évre szól, harm adrészben 2— 2 éves kiesési rendszerrel. — 
A bizottság referense a központi főigazgató, jegyzőjét a bizottság az igazga
tók  közül m aga választja .

Központi főigazgatóvá csakis legalább négyéves reform átus gim ná
ziumi igazgatói szolgálattal rendelkező egyháztagot lehet megválasztani. 
A központi főigazgató főhivatású állás, a legmagasabb fizetési osztályban 
lévő állami főigazgatóval egyenlő fizetését a K onvent pénztárából kapja, 
amely ezt a fizetést az egyházkerületekre, a tanulólétszám  arányában á t
hárítja . T agja a  nem-állami tanszem élyzet országos nyugdíjintézetének. 
Referense az egyetemes tanügyi bizottságnak és az Egyetem es K onventnek. 
Megbízása szolgálati idejének végéig szól. Az Egyetem es K onvent m ásfajta 
iskolák gondviselésével és referálásával is m egbízhatja.

11. A reform átus gim názium ok korm ányzatában a testü le ti elv érvénye
sítése m ellett az egyéni felelősség gondolatát és előnyeit is a legmesszebb- 
menően ki kell aknázni. É ppen  ezért az igazgatókat és főigazgatókat, akik a 
tanártestü letek , igazgatótanácsok, tanügyi bizottságok, egyházkerületi és 
konvcnti közgyűlések nevében, illetve felhatalm azása a lap ján  intézkednek, 
pontosan m egállap íto tt és határozottan  körvonalazott jogkörrel kell fel
ruházni. A testü letek  és bizottságok az igazgatóknak és főigazgatóknak 
évenként ad ják  meg azokat az elvi utasításokat, am elyek szerint eljárni 
kötelesek. Olyan ügyekben azonban, am elyeket a törvények vagy a R end
ta rtá s  vagy más érvényes szabályrendeletek pontosan m egállapíto tt keretek 
között eleve az igazgatók és főigazgatók hatáskörébe u tal, a testü letek  és 
bizottságok elvi u tasítása ira  szükség nincs.

12. A tan ári értekezletekre vonatkozólag a R end tartás 7. fejezete intéz
kedik. A tanulók fegyelmi ügyeiben a tan ári szék a R end tartás 4. fejezeté
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ben  előírt intézkedések alapján ítélkezik. Fegyelmi ügyekben a tanári szék 
m eghallgathatja  a felső osztályos tan u ló k  közül a tanu lók  álta l v á lasz to tt 
és az igazgató á lta l kijelölt tan á r elnöklete a la tt m űködő 12 tagú becsület
bíróság vélem ényét és javasla tá t is.

Az Egyházi Törvényekben elő írt fenn tartó testü le ti jogokat a presbi
térium  álta l vá lasz to tt igazgatótanács gyakorolj a. Az igazgatótanács ha tás
körébe ta rto z ik  az intézet egész m űködésének ellenőrzése, az iskolai tö rv é 
nyek és rend ta rtások  végrehajtása fö lö tt való felügyelet, az in tézet vallás
erkölcsi életének ellenőrzése, a tap asz ta lt hiányok orvoslása irán ti intézkedés 
s a szükséghez képest, különösen a tan áro k  esetleges fegyelmi vétségeinél, 
a  főhatósághoz való jelentéstétel. Az igazgatótanács elsőrendű joga és kö te
lessége az iskola vagyonának és a lap ítványainak  kezelése, megőrzése, ok
szerű gyarap ítása , a jövedelmek hovafordításának és a költségvetés b e ta r
tásának  ellenőrzése. A gimnázium költségvetését az igazgató állítja ugyan 
össze, de a költségvetést a tan á rte s tü le t javasla ta  alap ján  az igazgatótanács 
hagyja jóvá, s terjeszti fel főhatósági megerősítésre. A költségvetési te rvezetet ő 
az igazgatótanács szám vizsgáló-bizottságának bem utatja , s azok aláírásával az 
elfogadás elő tt egy hétte l a tan á ri szoba asztalán közszemlére kiteszi, és az 
igazgatótanács tag ja inak  megküldi. A pénztárnapló t és a szám adási főköny
ve t a számvizsgáló-bizottság bárm ikor ellenőrizheti, de az igazgató m inden 
szám adási év lezárása u tán  köteles az okm ányolt szám adásokat szám szaki 
ellenőrzésre a szám vizsgáló-bizottságnak bem utatn i. A szám adási évre v ona t
kozó felm entést a szám adásra kötelezetteknek a számvizsgáló-bizottság javas
la ta  alap ján  az igazgatótanács ad ja  meg. Az igazgatótanács működéséről 
és ha tározatairó l az igazgató negyedévenként és az iskolaévről az iskolaév 
végén jelentést tesz a fenn tartó testü letnek . Az igazgatótanács határozatai 
ellen 15 napon belül az egyházkerületi tanügy i bizottsághoz lehet fellebbezni. 
A fen n la rtó testü le t elnöklelkésze, ak i egyúttal az igazgatótanácsnak az 
elnöke is, h ivatalból köteles megfellebbezni minden olyan határozatot, am ely 
a törvényes rendelkezéseket vagy a fenn ta rtó testü le t érdekeit sérti. Az igaz
gatótanács tag ja in ak  saját személyes ügyeikben sem tanácskozási, sem szava
zati joguk nincs. Az igazgatótanács gyűléseit a szükség á lta l m egszabott 
időközökben, de évenként legalább négyszer ta r tja . A gyűlési m eghívókat 
az igazgató á llítja  össze és az elnök írja  alá. A m eghívókat a gyűlés e lő tt 
legalább 36 órával kézbesíteni kell. Az igazgatótanács gyűlései nem nyil
vánosak, de tanácskozási joggal a fenn ta rtó testü le t nem érettségizett tag ja i 
közül vá lasz to tt legfeljebb hat m egbízott is résztvehet ra jtu k . Az igazgató- 
tanács határozatképes, ha a tagok szám ának felénél eggyel több tag  van  
jelen. H atározatképtelenség esetén elnök ugyanazzal a  tárgysorozattal egy 
héten belül új gyűlést hív össze, am ely a m egjelent tagok szám ára való tek in 
te t  nélkül határozatképes. Személyi ügyekben a szavazás m indig titkos, anyagi 
m egterhelést jelentő ügyekben m indig névszerinti ny ílt szavazás van. Az 
elnök k é t tag  k ívánságára köteles a névszerinti, vagy a titkos szavazást el
rendelni. A kisebbségi vélemény k ív án a tra  a jegyzőkönyvbe felveendő. —  
E gyházkerületek álta l fenn ta rto tt iskolák igazgatótanácsai közvetlenül az 
egyházkerületi közgyűlés alá tartoznak .

13. Az igazgató, a tanárok és az iskola egyéb alkalm azottai jogait és 
kötelességeit a R end tartás ötödik fejezete foglalja össze.

14. Az egyházkerületi tanügyi b izottság az igazgatótanács közvetlen 
felettes hatósága és az egyházkerületi közgyűlés nevében és felhatalm azása 
alap ján  intézkedik. Intézkedéseiről, határozatairó l az egyházkerületi köz
gyűlésnek je len tést tesz. Gyűléseit az elnökség által m eghatározott helyen és 
időben ta r t ja , de évenként legalább k é ts z e r : m ájusban és októberben. —  
A gyűlési m eghívót a főigazgató á llítja  össze és az elnökség írja  alá. A meg
hívót legalább egy hétte l a gyűlés m eg tartása  előtt postára  kell adni. Az érte 
kezlet határozatképes, ha a tagok felénél eggyel több tag  van jelen. H atá ro 
zatainak m eghozatalánál az igazgatótanácsra hozott határozatokat értelem 
szerűen kell alkalmazni.



Nagy M iklós: A ref. iskolaügy központi irányítása és felügyelete. 179

Az egyházkerületi tanügyi b izottság m ájusi gyűlésén a következő iskola
évre vonatkozó elvi irányítást ad ja  meg. Számbaveszi a megjelent rendele
teket, és h a tároz  azok végrehajtására vonatkozólag. Tanácsot, u tasítást ad, 
hogy az iskolák a következő évet nyugodt biztonságban tölthessék. Az októberi 
értekezleten a főigazgató iskolalátogatási jegyzőkönyvei, illetve évi jelentése 
alapján szám baveszi az elm últ iskolai év eredményeit, levonja tanulságait 
és meghozza az esetleg szükségessé váló határozatokat, vagy ilyenek hoza
talára jav asla to t tesz az egyházkerületi közgyűlésnek. Tudomásul veszi és 
összegezi az iskoláktól beérkezett éveleji jelentéseket. Engedélyt ad  a be
vezetett új tankönyvek használatára, megerősíti a tanárválasztásokat, enge
délyezi az osztálylétszám ot, és tudom ásul veszi a párhuzam os osztályok lé te
sítését vagy m egszüntetését. M egadja az elvi irán y ítás t a főigazgatónak a 
következő iskolaév iskolalátogatásaira, ügyvitelére vonatkozólag, és szükség 
esetén felhatalm azza arra, hogy a tanügy i bizottság nevében intézkedhessék. 
E lbírálja azokat az igazgatótanácsi határozatokat, am elyek fellebbezés foly
tán  hozzákerülnek. Gondoskodik arról, hogy az egyházkerület iskoláiban 
minden a törvényes rendelkezéseknek megfelelően és szép rendben tö rtén jék .

15. A főigazgató referense az egyházkerületi tanügyi bizottságnak és 
az egyházkerületi közgyűlésnek. Ebben a minőségében gondoskodik a b izo tt
ság és a közgyűlés határozatainak a  végrehajtásáról. É venként vagy sa já t 
maga, vagy m egbízottja m eglátogatja  az irányítására b ízott iskolákat, lá to 
gatása folyam án az iskola életének m inden vonatkozásában tanácsokat és 
u tasításokat ad, tapasztalatairól a tanártestü le t előtt beszámol, s látoga
tásai eredm ényéről a tanügyi b izottságnak és a közgyűlésnek jelentést tesz. 
Folyó ügyekben és elvi jelentőségű pedagógiai kérdésekben is javaslatokat 
készít a bizottság  és a közgyűlés szám ára. Jóváhagyja az iskolák fegyelmi 
szabályzatát, ifjúsági egyesületek alapszabályait, tudom ásul veszi a helyet
tes igazgató, az iskolaorvos-egészségtan tanár, az in ternátusi igazgató és az 
in ternátusi nevelőtanárok alkalm azását. Engedélyezi a fiúközépiskolába 
bejáró leánym agántanulók felvételét, rendkívüli tá rgyak  tan ításá t, ismétlő- 
és előkészítő tanfolyam ok ta r tá sá t, a mellékfoglalkozást és kosztostartást 
az igazgatók és a  tanárok szám ára. E lbírálja  a tanulók kizárását sa já t isko
lájukból és az ilyen tanulók részére más iskolában m agánvizsgálat, illetőleg 
felvétel kérését, a szabályszerű koron túllévők részére és a szeptember 30-a 
után jelentkező tanulók részére m egadja a m agánvizsgálati, illetve a felvételi 
engedélyt. Az igazgatók részére 1— 6 hónapig terjedő szabadságot engedélyez, 
és tudom ásul veszi a tanárok k é t hétnél hosszabb időre terjedő szabadságo
lását. Másod- és végsőfokon határoz  fellebbezés esetén azokban az ügyekben, 
amelyekben elsőfokon az igazgató határozott.

jl6. Az egyetemes tanügyi b izottság az elnöksége által m eghatározott 
időben, de évenként legalább egyszer Budapesten ta r t ja  ülését. A m eghívót 
a központi főigazgató állítja  össze és az elnökség aláírásával a gyűlés előtt 
legalább egy h é tte l postára teszi. A bizottság gyűléseinek a m egtartására  
vonatkozólag az igazgatótanácsi gyűlésekre vonatkozólag hozott szabályokat 
kell értelem szerűleg alkalmazni. Az egyetemes tanügyi bizottság feladata 
általában az összes reform átus középiskolákra vonatkozólag ugyanaz, ami 
az egyházkerületi tanügyi b izottság feladata az egyházkerületi középisko
lákra nézve. A bizottság a reform átus egyház iskoláinak életét állandóan 
figyelemmel kíséri, a K onvent, az egyházkerületek, az egyházmegyék fel
hívására, vagy egyes iskolák kérésére, vagy sa já t kezdeményezéséből és külö
nösen a központi főigazgató jav asla tá ra  iskolai oktatásügyi és nevelésügyi 
kérdések tek in tetében  vélem ényt m ond és javaslato t terjeszt elő az Egye
temes K onventnek. Megvizsgálja az állami intézkedéseket, azokat egyházi 
szempontból elbírálja, az approbációra vonatkozólag vélem ényt m ond és 
esetleges m ódosítás végett a m inisztérium hoz javasla to t készít. H atároz 
azokban a fellebbviteli ügyekben, am elyekben elsőfokon az egyházkerületi 
Lanügyi bizottság  határoz. Számbaveszi a főigazgatók jelentése és a központi 
főigazgató összefoglalása a lap ján  a reform átus iskolák életének m inden jelen-
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ségét és a szükséges határozatokat meghozza, vagy ha tá ro za t hozatalára a 
Konventnek jav asla to t tesz. Egyik legfontosabb fe la d a ta : őrködni a refor
m átus iskolák reform átus jellegének megőrzésén, fenn tartásán  és fejlesztésén. 
Ebből a célból alkalm as időben gondoskodik reform átus ta n te rv  életbelép
tetéséről, de ennek megjelenéséig is olyan utasításokat készít a református 
iskolák használatára, amelyekből az állam i utasításokon túlm enően a refor
m átus tan ár tá jékozódást szerezhet az egyházi iskolák egyházi célkitűzései
nek minden tan tá rg y  keretében leendő m egvalósításáról. Gondoskodásának 
igen fontos tárgyát képezze a megfelelő minőségű és olcsó tankönyvek ki
adása. A R end tartás kiegészítését, m ódosítását rendszeresen eszközli. Ki
küldi az érettségi vizsgálatok elnökeit, és azoknak a jelentései alapján foga
natosítja  a szükségessé váló intézkedéseket. Bárm elyik in téze te t külön meg
b ízo tt ú tján  is m eglá togatta that, s a m egbízottat különleges szem pontú u ta 
sításokkal is e llá tha tja .

17. A központi főigazgató referense az egyetemes tanügy i bizottságnak 
és a Konventnek. Felelős őre a reform átus gimnáziumok egységes reform átus 
szellemű életvitelének. Javasolja, előkészíti és megfogalmazza a középiskolák 
szám ára a főhatóságok rendelkezéseit. V égrehajtó  szerve a legfőbb reformá
tus iskolaügyi hatóságnak. Képviseli a reform átus gim názium okat saját és 
külső hatóságokkal szemben. A m inisztérium m al összekötő tisztében állandó 
érintkezésben áll a m inisztérium  illetékes ügyosztályaival és gondoskodik 
arról, hogy a félreértések, súrlódások a lehetőség szerint elkerültessenek, s 
iskolaügyi vonatkozásban reform átus érdekek m cgóvassanak. A reform átus 
gimnáziumok, igazgatók és tanárok  m inden erkölcsi és anyagi érdekét a 
m inisztérium ban képviseli, jogait megóvja, s igazságos és törvényes kéréseik 
teljesülését elősegíti. K ezét és szívét ta r ts a  állandóan a reform átus gimná
ziumok ütőerén és tanácsaival, bátorításával, vigasztalásával, segítségével, 
de ha szükséges, a fegyelmezés legszigorúbb eszközeivel is a rra  törekedjék, 
hogy a reform átus gim názium ok valóbaji jó  gyümölcsöket te rm ő  veteményes 
k ertje i legyenek az egyháznak. Érdeklődjenek az iskolák és tan áro k  kíván
ságai, panaszai és jav asla ta i iránt. M utasson nekik u ta t  a tökéletesedésre. 
A lehetőségek keretei közö tt rendezzen pedagógiai és d idak tika i irányú meg
beszéléseket, továbbképző tanfolyam okat, s kísérje figyelemmel az ilyen 
irányú  tanártestü le ti és kerületi megm ozdulásokat. A reform átus gimná
ziumok adm inisztrációjának vezetője, irány ító ja  és ellenőrzője. Gondos
kodik az adm inisztráció síma, gyors és lelkiism eretes lebonyolításáról.

18. A reform átus gimnáziumok felügyeletével és ellenőrzésével járó ki
adások fedezésére az egyházkerületek m inden gimnáziumi tanu ló  u tán  leg
feljebb 4 P-ig terjedő összeget ju tta tn a k  el egy központi pénztárba , amely 
ebből az összegből fedezi a személyi és dologi kiadásokat. A pénztár a köz
ponti főigazgató vezetése a la tt áll. A központi főigazgató készíti el a költség- 
ve tést, s azt a K onvent hagyja jóvá. A k iadások fedezetéhez az állami segít
ség kieszközlése az Egyetem es K onvent feladata.

(Ez az utóbbi p o n t m agyarázza meg, hogy anyagi okok nem  h á trá lta t
h a tjá k  a reform átus gimnáziumok életére anny ira  fontos szervezet kialakí
tásá t.)

Szeghalom. Nagy Miklós.

Több mint kétévtizedes földrajztanári és nyolcéves igazgatói 
tapasztalatom alapján állapítom meg, hogy a középiskolából kike
rülő érettségizett növendék — az összes tudományágakat figyelembe 
véve — a földrajzból kap a legkevesebb útravalót, s így ebből a 
tárgykörből tud a legkevesebbet is.

Á földrajztanítás csődje a középiskolában.
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Ez a szomorú igazság. Pedig a múlthoz képest látszólag — de 
í kihangsúlyozottan csakis látszólag — nagy jelentőséget nyert a 
f földrajztanítás a középiskolában. Legalább is erre lehetne következ-

( tetni abból a tényből, hogy a földrajz az előkelő, fontos gimnáziális 
tárgyak közé került. A tantervben, a tanulmányi évkönyvben és 

; értesítőben ott foglal helyet az ötödik helyen, megelőzve az összes 
i idegen nyelveket, s új elnevezést is kapott, mert ma már hivatalos 

neve „Föld- és néprajz“ . Előkelő voltát még jobban kiemeli az állami 
Részletes Utasítás, amikor ezt mondja: minden müveit magyar 
embernek kötelessége, hogy tüzetes és biztos tudást szerezzen hazájá- 

j nak helyzetéről. Azonban nem elég tudományos értékű, kétségtelen 
I és cáfolhatatlan adatok ismeretére szert tennünk, hanem egész éle

tünkre emlékezetünkbe kell őket vésnünk. Más helyen ezt olvassuk 
j (Ált. Utasítás): „A hazafias nevelés céljaira felhasználhatjuk a ma

gyar föld földrajzi helyzetét, s mikor szakszerűen tárgyaljuk hazánk 
I földrajzát és természetrajzát, ugyanakkor rám utatunk arra is, 
j milyen előnyök vagy hátrányok származtak ebből a magyar életre.“ 
j Nem folytatom az idézeteket, legyen ebből elég ennyi. A földrajz
I szakos kollégák úgyis ismerik mindkét utasítást, a többiek pedig 

H higgyék el, hogy még számtalan idézettel tudnám igazolni a földrajz- 
H előkelő tárggyá való előlépését. Az idézeteket mellőzöm, s helyettük 
-J inkább arra a kérdésre igyekszem feleletet adni, hogy mi okozta 
II földrajztanításunk csődjét.
II Ha az állami tantervet figyelmesen megnézzük, rögtön meg-
B kapjuk a feleletet: a földrajztanítás csődjét az okozza, hogy kevés 
j | óraszám miatt a kitűzött célt semmiképpen sem lehet elérni, de még 
§ megközelíteni is csak igen kis mértékben. A fiú- és leánygimnáziumok- 
Í§ ban a földrajzot négy osztályban, és pedig az I., II., III. és VII. osz- 
p  tályban tanítjuk ; óraszáma az elsőben 3, a másodikban 4, a hármá
ig dikban 2, a hetedikben 2, vagyis az összes heti órák száma 11. Mit 
«  kell ez alatt az idő alatt elvégezni? Az első osztályban meg kell 

I ismerni a földrajzi alapfogalmakat és Magyarország, a másodikban 
| az összes világrészek, a harmadikban a csillagászati, fizikai, a szerves 

világ és az ember földrajzát, a hetedikben Magyarország földrajzát 
és földrajzi helyzetének áttekintését, melyhez járul még a térkép- 

! ismeret.
Nem kell földrajztanárnak lenni, csak egy kicsit kell érteni a 

i pedagógiához, vagy csak józanul elgondolkozni az olvasottakon, és 
! akkor mindjárt megmondhatjuk, hogy ily terjedelmes anyagot, 
j! ilyen óraszámban és elosztásban, ha minden növendék lángész 
I volna, és lángesze éppen a földrajzi ismeretek elsajátításában nyil- 
| vánulna meg, akkor lehetne csak tisztességesen az utasításoknak 
; megfelelően elvégezni. Tudjuk, hogy nem minden növendék lángész, s 

ha van is jófejű közöttük, az sem mindig éppen a földrajzért rajong 
a legjobban, de a lehetőség elbírálásánál amúgy sem a kiváló, hanem 
a közepes képességűeket kell figyelembe venni, s ha ebből a szempont
ból nézzük a lehetőségeket, az eredmény még inkább lesújtó.
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Földrajztanításunk középpontjában hazánk földrajzának és 
földrajzi helyzetének s ebből folyó politikai helyzetének megismerése 
áll. Ezt az ismeretek szempontjából épúgy, mint következményei
ben igen fontos követelményt az első és hetedik osztályokban kell 
elérni. Az első osztály tanulójának értelmi fejlettsége még annyira 
gyenge, hogy az ott megtanult anyagból sohasem lesz olyan érték, 
hogy az „egész életünkre emlékezetünkbe“ tudnók bevésni. Itt 
még nem lehet annyira „szakszerűen“ tárgyalni az anyagot, hogy 
abból a növendék egész életére szóló hazafias nevelését meg lehes
sen alapozni. Mindkét célt a hetedikben lehetne elérni azokkal a 
növendékekkel, akik a hetedikbe is eljutnak — és ha erre idő volna. 
De nincs rá idő. Heti két órában még a fejlettebb gondolkodású 
hetedikes sem tud annyi ismeretet tudatosítani, hogy a kitűzött célt 
elérhessük, már csak azért sem, mivel öt esztendőn keresztül semmit 
sem hallott hazánk földrajzáról és az ebből folyó politikai helyzetéről 
a történelmi és más tárgyakkal kapcsolatos utalásokon kívül, mely 
értékes ugyan, de elsősorban arra a tárgyra, melyből az utalás 
történt.

Még rosszabb a helyzet a világrészek földrajzának tanításában. 
Erre a második osztályban jut összesen heti 4 óra. Ha a növendék 
elvégzi ezt az osztályt, többé sohasem hall az összes világrészekről, 
csupán a hetedikben, hazánk földrajzával kapcsolatban egynéhány
ról nagy vonásokban. Kérdem, lehet-e azt kívánni, hogy „egész 
életünkre emlékezetünkbe kell“ vésni földrajzi ismereteinket, ha 
erre mód és alkalom nincs?! A szegény másodikos fejében annyira 
összezavarodik a sok új név és fogalom, térkép és vázlat, hogy a végén 
természetesen nem tud semmit sem. Nem a növendékben van a 
hiba, még kevésbbé a tanárban, hanem abban a rendszerben, mely 
egy másodikos gimnázistától annyit akar kívánni, s még hozzá 
akként, hogy ezt egész életére emlékezetébe vésse. Ez lehetetlen, 
s nem egyéb, mint látszatra való dolgozás. Mondjuk meg nyiltan, 
hogy a magyar középiskola számára nem fontos a földrajz, s ezért 
nem is törődünk vele, de ne akarjunk hangzatos jelszavakkal olyan 
színben feltűnni, hogy íme, a magyar középiskola tanításában a 
földrajz milyen fontos szerepet kapott, s a magyar középiskolából 
kikerülő növendék úgy ismeri az egész föld képét, mint saját tenye
rét, és hazafias érzelmeit hazája földrajzi helyzetének tudatos 
és tárgyilagos ismerete egész életére megalapozta.

Mi volna tehát segítség? Nagyon is kézenfekvő, s talán ezért 
nem alkalmazzák. Egyetlen lehetőség van arra, hogy a növendék 
egész életére szóló értékes és ki nem törölhető földrajzi ismeretet 
nyerjen már a középiskolában, s ez a jobb anyagelosztás és több óra
szám.

A jobb anyagelosztás véleményem szerint az volna, ha a gimná
ziumoknak legalább hat osztályában tanítanánk földrajzot a követ
kező tagozásban akként, hogy az alsó és felső tagozat is kapjon egy- 
egy kerek, befejezett tanulmányi egységet. Az első négy osztály anyag-
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elosztása ez lehetne: I. osztály : alapfogalmak és Magyarország 
leíró földrajza, a Il.-é Európa és Ázsia, a Ill.-é a többi világrészek 
és csillagászati földrajz, a IV.-é általános néprajz s hazánk leíró 
földrajzának rövid ismertetése után fekvéséből, népi, gazdasági és 
politikai adottságaiból következő helyzete Európában s mindazon 
világrészekkel, melyekkel hazánk szorosabb kapcsolatban van. 
A hetedik és nyolcadik osztályokban — legalább heti 3—3 órában — 
ugyanezt az anyagrészt rövidítettebb formában, s a két osztály fej
lettebb értelmi nívójának megfelelően kell tárgyalnunk. Ez az el
osztás és minden osztályban legalább 3—3 óraszám tudná biztosí
tani a tantervi célkitűzés megvalósítását.

A laikusok azt mondják, hogy manapság nem is kellene földraj
zot tanítani, mivel nap mint nap változik a világrészek, országok 
helyzete. Ez igaz, de nem igaz a belőle levont következtetés. A föld
rajztudománynak csak jelentéktelen része a politikai földrajz, az t. i., 
hogy egy-egy város, vidék melyik nemzet tulajdona. Ez lehet poli
tikai, gyakorlati szempontból fontos, de lényegtelen a földrajz
tudomány szempontjából. Hogy Sanghai, Singapur angol kézből 
japán birtokba ment át, ez fontos politikai szempontból, de az a 
tény nem változtat e két említett hely földrajzi fekvésén, földrajzi 
és gazdasági viszonyain. Ma is ott vannak, ahol eddig voltak, s jelentő
ségük most is ugyanaz, csupán most a japán érdekeket fogják segí
teni az angolszász hatalmi csoportosulással szemben. A másik ok, 
melynél fogva napjainkban tapasztalható változásokat nem szabad 
a tiszta tudomány szempontjából döntő tényezőnek venni, az, hogy 
nem lehet és nem is szabad háborús állapotokra berendezkednünk. 
Az igaz, hogy a mi generációnk már a második világháborút éri 
meg, de ebből nem következik az, hogy mindig háború lesz. Eljön 
most is a béke ideje, s ekkor megszűnnek a gyakori változások, s 
politikai helyzet tekintetében is állandóság lesz a döntő tényező.

Még egyet. Jó tankönyveket kérünk! Ne egyetemi hallgatók
nak írják tankönyvíróink a földrajztankönyveket, hanem közép
iskolai tanulóknak. Legyen annak stílusa olyan, hogy a nehezen 
elsajátítható anyagot könnyen megtanulhassák. A tankönyvek 
jelenjenek meg idejében, hogy a szaktanároknak legyen idejük a 
csekély választékból kiválasztani a legjobbat.

Igaz meggyőződésem, hogy a földrajz csak akkor lesz lényegében 
is előkelő gimnáziális tárgy, s az utasítások követelményeit is csak 
akkor fogjuk elérni, ha a fentebb vázolt anyagelosztással a gimná
ziumok alsó négy és felső két osztályában legalább heti 3—3 órában 
fogjuk tanítani.

Nyíregyháza. Weiszer Gyula.
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Közgazdaságtani továbbképző előadások
Budapesten.

A Magyar Közgazdasági Társaság a budapesti tankerületi kir. 
Főigazgatóság felkérésére ez év január 22-től április 24-ig tartó, 
14 előadásból, 28 órából álló továbbképző előadássorozatot rendezett 
azoknak a budapesti, főként történelemszakos tanároknak, akik a 
gimnázium VI. osztályában gazdaságtani és társadalmi ismereteket 
tanítanak. A tanfolyamon oly gazdag tartalm ú előadások hangzottak 
el, olyan illusztris előadóktól, hogy azoknak legalább kivonatos 
közlése különösen a gazdaságtant tanító vidéki kartársaknak is 
tanulságos lehet.

Heller Farkas egyetemi ny. r. ta n á r  nyolcórás előadásában közgazdaság
tani bevezetést és áttekintést adott. K im u ta tta , hogy a gazdasági tevékenység 
nem cél, nem ideál, hanem csak eszköz ; fejlődési gondolata abban a tapasz
ta lásban  rejlik, hogy a saját erőre elszigetelten való tám aszkodás kevésre 
visz. Erőegyesítésre van teh á t szükség (munkaegyesítés) és szereposztásra 
(m unkam egosztás). A közgazdasági tevékenység e két fontos létesítő jét
1. logikailag, 2. történetileg is levezette. Logikailag az erős szokás a lap ján  
létrejövő önkéntes csatlakozás (pl. kaláka), a  társaság m unkakönnyítő h a tása  
és a cserekapcsolatok lé te s ítik ; tö rténetileg  a közvetlen m unkakényszeren 
alapuló m unkarendszerek (rabszolgaság, jobbágyság), teh á t a közjogi h a ta 
lom ra tám aszkodó dolgoztató erők, am iket az ipari forradalom  u tán  felvált 
a kevésbbé nyers, szelídebb kényszert je len tő  tőke, amelynek lényege a m unka- 
szervező erő. A gép nem azonos a tőkével, a gép : term elési jószág, a tőke 
pedig pénz segítségével lé tre jö tt szervező erő, amely m ögött nem  a közjogi 
kényszer áll, hanem  a magánjog. —  A m int a gép és a tőke nem ugyanaz, a pénz 
és a tőke sem az. A tőke szervező-, a pénz forgalm i eszköz, m elynek vonzóereje 
a szolgáltatásban és ellenszolgáltatásban van, és sokkal hatásosabb, m in t 
bárm ely közjogi kényszerhatalom . A tőke gazdasági gondolatát a vállalat 
valósítja  m eg ; ez társadalm i szerv, önálló gazdasági kör, mely vezetéssel 
határozo tt célra szervezi meg a m unkát, és előmozdítva a m unkaegyesítést 
és a m unkam egosztást, a specializálódás terére  lép. A tőkéből ered a válla la t 
lényege : az üzleti szellem (ezt a feudalizm us, a kisipar nem ism erte), mely a 
gazdaságosságra irányul, és a nagyvonalúság (tömeglehetőségek és ta lá lm á
nyok összefüggése).

A társadalm i gazdálkodás színtere a piac. A piac az a kapocs, mely a 
gazdaság társas szerkezetéből adódik, szabályozza a term elést és a  fogyasz
tá s t. A piac egynemű, m ert m indenkit ugyanaz a szándék v e z e t : előnyösen 
venni és eladni. Az ár a piac kollektív eredménye. Az egyesnek kevés befolyása 
van  az áralakulásra, még a m onopólistának sincsen korlátlan  befolyása (a 
kartellek  le g tö b b je : kontingentáló). Versenyezni nemcsak az árral lehet, 
hanem  a minőséggel is. A piac részpiacokra oszlik. Ezáltal a verseny töké
letlenebb lesz : a  vevők jobban kapcsolódnak az ism ert eladókhoz.

A  jövedelem eloszlása is társadalm i jelenség. H a csupa önellátó gazda 
volna, nem volna jövedelemeloszlás. Ez a teljesítési elven á l l : a jövedelmek 
az ár m in tá jára  alakulnak, kivéve a vállalkozói nyereséget. A  munkabérről 
sokáig az volt a felfogás, hogy nem em elkedhetik, oly erős volt a m unka
k ínálat (M althus : a nagy szaporaság a létm inim um  alá vet), de kiderült, hogy 
a m unkabérre nem csak a kínálat, hanem  a m unka termelékenysége is h a tá s
sal van. A szakm unkás jelentőségével (és a munkásszervezkedéssel) emelke
d e tt a m unkabér. A régi bérelmélet pesszim ista felfogása így tű n t el.— Ugyanígy
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volt a kamattal is, ezzel a kevésbbé népszerű jövedelem m el, melynek feladata 
az optim ális felhasználás, a rentabilitás. A felszívási kam at (betétkam at) 
nem ingadozik annyira, m int a kihelyezési kam at. A rövidlejáratú piac szabá
lyozója a b ankrá ta . A kam atláb m agasságát a biztonság, a le jára t és a liqui- 
(litás befolyásolja. —  A földjáradék azáltal le tt jövedelmi ág, hogy a föld is 
bekapcsolódott a forgalmi gazdaságba, azelőtt u. i. csak a m egélhetést szol
gálta. Régen az t h itték , hogy a földjáradék csak em elkedhetik, alábecsülték 
az azóta hatalm asan  kifejlett mezőgazdasági technika árnyom asztó h atásá t. 
A vállalkozói nyereség nem ár, nincs kereslete, sem k ínálata . Nem m unkabér 
és nem tőkekam at, hanem  m indkettő .

Az áralakulás és a jövedelemeloszlás a pénzen á t történik . A pénz ad 
rugalm asságot a közgazdaságnak. Amíg a pénz csak fém, addig a forgalom
nak korlátái vannak . A mai pénzrendszer kialakulásába a bankok kapcsolód
tak  bele, úgyhogy az üzletemberek betéteiből különböző fizetési eszközök 
fejlődtek ki, a le té té rt ad o tt papír (bankjegy) könny íte tt a forgalmon, a bankok 
a h ite lt ezekben a jegyekben ad ták , ezek pénzhelyettesítők voltak. A Peel-act 
(1844) a készpénznélküli forgalom (csekkrendszer) óriási kifejlődéséhez veze
te t t  a 100% -os fedezeti elvvel, 1875-ben Ném etország —  W agner Adolf 
nyomán —  a harm adfedezetre té r t  át. Az aranyfedezet a nemzetközi forgalom 
m iatt szükséges. A bankszerű fedezetnél a jegybank a rra  vigyáz, mire adja 
a hiteleket bankjegy alakjában. Így siet a forgalom segítségére.

A pénzérték más, m int a régi elképzelés, nem csupán fém érték. I t t  két 
oldalról h a tn ak  tényezők : az áru és a pénz oldaláról. Az árú  oldaláról : amily 
m értékben nő a produktiv itás, emelkedik a pénz értéke (változatlan pénz- 
mennyiségnél). A pénz oldaláról függ az érték  a pénzmennyiségtől és a pénz 
forgási sebességétől. A pénzmennyiség növelése (ha az árumennyiség ugyanaz 
m arad, vagy csökken), az á ra t emeli, a pénz értékét csökkenti (infláció). 
A forgási sebesség pedig az árakra ugyanúgy hat, m in t a pénzmennyiség 
növekedése. A pénzérték teh á t az árszínvonal reciprok értéke. Az általános 
árszínvonal (P) annál m agasabb, minél több a pénz, minél nagyobb a forgási

1 Á
sebesség, minél kevesebb az áru. A pénzérték tehá t a. m. —> illetve —  ahol
Á az árum ennyiség, M a pénzmennyiség és f a forgási sebesség. Ebből az ár : 
M. £
—— — I t t  az abszolút árról volt szó, a relatív  ár egy áru  más áruhoz való 

A
árviszonya. A viszonylagos árak  eltolódása érinti a reáljövedelm eket, pl. ha 
a mezőgazdasági ár csökken, és az ipari á r emelkedik (agrárolló), vagy ha  egy 
ország exportcikkei töm egükben nőnek, de értékükben csökkennek, az im port
cikkek pedig töm egükben csökkennek, értékükben nőnek.

Befejezőben szólt az előadó a közgazdaság hullámmozgásairól. E zt exogén 
okokból is m agyarázták  (Jam es napfoltelm élete), de endogén okai vannak. 
Örök k o n ju n k tú ra  lehetetlen. A fellendülés lassanként kihozza az ellenerőket. 
I t t  pszichológiai okok is közreműködnek, de term észetesen a pénz és a hitel 
oldaláról is kell vizsgálni a kérdést.

Vitéz Surányi-U nger Tivadar egyetem i ny. r. tan á r nyolcórás előadásá
nak tá rgya  a gazdaságpolitika volt, különös tekintettel Magyarország közgazda- 
sági viszonyaira. Mesteri előadása négy részből á l lo t t : I. A gazdaságpolitika 
alapjai, lényege és célja. II. A cél elérésére szolgáló eszközök. III. A m agyar 
gazdasági po litika alapjai. A m agyar gazdasági helyzet nemzetközi keretei. 
IV. Tőkefejlődési, takarékossági kérdések.

I. A gazdaságpolitika az állam nak a gazdasági élet irány ítására  v o n a t
kozó tevékenysége. Az állam tevékenysége: hatalm i (diplomácia, honvéde
lem, közigazgatás, igazságszolgáltatás), és vonatkozik a közjólétre szellemi 
(egyházi élet, m űvészet, tudom ány) és anyagi (szociális politika, a termelési 
színvonal emelése) téren. Az anyagi és szellemi jólétre irányuló tevékenység 
az első logikailag, de időrendileg és gyakorlatilag első a hatalm i politika'. —■ 
A gazdaságpolitika célkitűzését eszmeileg három  problém akör irány ítja  : 1. a 
metafizikai világnézet milyensége, idealisztikus, vagy materialiszlikus-e az
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alapálláspontunk. A gazdasági politika m inden m ozzanatában  felmerül az a 
kérdés : a gazdasági kérdéseket az anyagi vagy szellemi állásfoglalással hoz
zuk-e vonatkozásba. 2. A társadalom erkölcsi igazság kétféle értelmezése, ami 
Aristoteles ó ta  fe n n á ll: osztó (diarithm etiké), vagy kiegijenlítő (diorthótiké) 
igazság. Az osztóigazság (á chacu i selon sa capacité, á chaque capacité selon 
ses oeuvres) ; ide ta rto z ik  az is, hogy a közös term elés eredményéből mennyi 
jusson a három  term elési tényezőnek. A kiegyenlítő igazság a különböző 
teljesítm ények súlyához még egy súlyt tesz : a közös em beri m éltóságnak, az 
Isten előtti “egyenlőségnek súlyegyenlőségét. Ez te h á t minél nagyobb kiegyen
lítő coefficiensre törekszik. Ma m ár tú lvagyunk azon, hogy a coefficiens 
=  0. Viszont 100,000-es coeff. teljes bolsevizm ust jelentene. —- 3. Alapvető 
szociológiai kérdés az individualizmus és a szocializmus közti ellentét. Bár az 
egyén előbb volt, de lé tünk  még sem robinsoni, a társadalom  szülöttei va
gyunk, előbb a családé és ezen tú l a társadalom é. Minden nemzetköziségen, 
Grossraum w irtschafton stb. tú l gyakorlatilag legfontosabb közösség a nem
zet. De volt, aki az t m ondta, hogy aki az egyén érdekét szolgálja jól, az a 
nemzet érdekét is szolgálja. (B. de Mandeville : A m éhek meséje, avagy : 
egyéni bűnökből tá rsadalm i előnyök. Ford. : Kislégi N agy Dénes.) E zt veszi 
alapul A. Sm ith is ; morálfilozófiájának alapja a „nem es önzés“ , a tá rsada
lom az önérdekek közösségéből jö tt létre. Ebből a felfogásból alakul ki a 
tőkés ren tab ilitás ; ezzel helyezkedik szembe a nem zeti termelékenység esz
méje. (Fr. L istné t kinél a mai ném et nem zeti szocializmus a lap ja it találjuk.)

Ebből az eszmei hálózatból lehet megszerkeszteni a jelenkor legfőbb 
gazdaságpolitikai rendszereit. Az anyagiasság és egyéniség pólusán az osztó 
igazság irányában a szabad tőkegazdálkodás (H ochkapitalism us) jelentkezik, 
a kiegyenlítő igazság irányában  a bolsevizmus. Az eszményiesség és a nem
zetiesség pólusán az osztó igazság irányában az állam kapitalizm us, a kiegyen
lítő igazság irányában  a fascismus és a ném et nem zeti szocializmus. A gyakor
lati élet term észetesen sok vonatkozásban kiegyenlíti a szélső különbségeket.

Ezek az alapelvi különbségek okozzák, hogy gazdasági kérdésekben 
sokan, kiváló szakem berek is, m ás-m ás nézeten vannak. Nem  szaki műhiba, 
ha a nézetek nem egyformák, hanem  a más és más alapfelfogás az oka. O tt, 
ahol a közgazdaság önálló célkitűzései jelentkeznek, o tt nincs nézetkülönbség 
(pl. többterm elés kérdése, a nagy gazdasági hullám zások kiküszöbölése).

II. A gyakorlati és az elméleti gazdasági politika á th idalása  a legnehe
zebb kérdések egyike volt, szakkönyvekben is nélkülözni kellett eddig. — 
A szükségletek alaptényéből kell kiindulni. Az egyéni, társadalm i, köz- és 
közületi szükségletek ism ertetése során érin te tte  az előadó professzor, hogy 
minél m agasabbrendű a társadalm i élet, annál több  egyéni szükséglet lesz 
társadalm ivá és társadalm i szükségletek közszükségletté, de ezek is tovább 
fejlődnek úgy, hogy egyéni eszközökkel nem elégíthetők m ár ki, m ert kielé
gítésük az egyének nagyobb csoportjára egyidőben h a t (pl. honvédelmi szük
ségletek). M ihelyt egy szervezet közjogi alapot kap, lé tre jön  a  közület. Már 
most közgazdasági vonatkozásban a közületek szükségletei érdekelnek. 
Mikor a közösségi eredm ény eléréséhez az egyéni áldozatkészségek kapcso
la ta  lazul, akkor kell a közületi beavatkozás. A gazdaságpolitikai beavat
kozás tehá t o tt  szükséges, ahol közületi célkitűzés elérése kívánatos. A te l
jesen szabad egyéni erők já tékába be kell avatkozni. Súlyosabb eszközökkel 
nem szabad beavatkozni, ha van enyhébb. Ez a gazdasági politikai eszkö
zök hierarchiája. Ezek 1. a legenyhébbek, am elyek serkenteni igyekeznek 
egyéni erőkifejtésre (felvilágosító, ok tató , tanácsadó szervek, m intagazda
ságok) ; 2. erélyesebb eszközök m. p. pozitív értelem ben tám ogató  (adóked
vezmények, term elés tám ogatása, vám kedvezm ény, k isipar tám ogatása, 
vámvédelem stb.) és n eg a tiv e : tila lm ak (m agasabb adók, term elési előírások 
behozatali tilalom  s tb . ) ; 3. legerélyesebb gazdaságpolitikai eszközök a tila l
m ak m e lle tt : az állam osítás. Közüzemeknél sem a közvetlen termelési cél a 
fő, hanem hatalom politikai (kultúr-, szociálpolitikai) szem pontok (MÁV, 
MÁVAG).
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III. K orszakonként más és más gazdaságpolitikai célkitűzések vannak. 
E zt m u ta tja  a m agyar gazdaságpolitika jellemzése az utolsó 30 évben. Az 
első világháború hatalom politikát követelt, a cél az volt, hogy ne veszítsük 
el a háborút. A háború utáni társadalm i feszültség m ia tt szociális célkitűzé
sek vezettek (O TI, lex Vass), 1925 u tán  kultúrpolitikai célkitűzések (tanyai 
iskolák, vidéki egyetemek). A világgazdasági válsággal ennek az iránynak 
vége szakadt, a 3Ö-as évek első felében önálló gazdasági célok keletkeztek: 
harc a munkanélküliség ellen, iparfejlesztés, mezőgazdasági árvédelem (boletta). 
1935 u tán  ú jra  hatalom politikai célkitűzés következik (honvédség fejlesztése). 
A most folyó háború befejezése u tán  valószínűleg újból szociálpolitikai cél
kitűzés lesz az átm enet ideje a la tt a vezető, s u tán a  a kulturálisnak kellene 
következnie. Ma gazdasági erőinket a honvédség szolgálatába állítjuk  (W ehr
w irtschaft). I t t  a kiindulópont annak  felismerése, hogy olyan célra kell te r
melnünk, am i nem  fogyasztási cikk, hanem ami a felhasználás következté
ben elpusztul. A termelésnek csak egyik része használható fel a fogyasztásra. 
Mai közgazdasági tudásunk legszilárdabb a lap ja  annak  tudása , hogy a pénz 
vásárló ereje annál nagyobb, minél kevesebb a pénz mennyisége, minél kisebb
a forgási sebesség, minél több az áru  (P  =  ——-). A haditermelés csak egy
részét á llítja  elő az lárunak  (Á), viszont növeli a pénzm ennyiséget (M) és a 
pénz forgási sebességét (f). Ez m inden honvédelmi gazdálkodás tendenciája, 
ez m a a világon m indenütt az alaphelyzet, és m inden állam arra törekszik, 
hogy ezt a tendenciát fékezze, hogy a pénz lehetőleg m egtartsa az értékét 
(vásárlóerejét), az árak  ne emelkedjenek túlságosan, teh á t ne legyen infláció. 
A háború finanszírozása a M csökkentésében merül ki. Ez csak adóval és köl
csönnel tö rtén h e tik . E  kölcsön később, m int m eg takaríto tt tőke fog szere
pelni. A háborús termelésben a nyersanyag- és a m unkáshiány termelési 
szűkületet (bo ttle  nack, impasse) okoz, de lehet a tőkeellátásban is baj.

IV. A befejező előadásban a háborús gazdasági élet főproblém áját, a 
pénzmennyiség csökkentését tá rg y a lta  az illusztris előadó. A háborús kere
sők vásárlóereje nagyobb, m indent megvesznek, sok pénz kerül forgalomba. 
Ezt a járu lékos vásárlóerőt kell lecsapolni. Ez 1. adóval, 2. hosszúlejáratú 
kölcsönnel lehetséges. 1. A dóztatni o tt lehet, ahol liquid pénz van. (Az 1938-as 
győri program m al 600 millió pengőt sikerült beruházási hozzájárulás [tu la j
donképpen egyszeri vagyonadó] form ájában felvenni.) Különösen közvetett 
adóval lehet operálni (forgalmi adó) ; de ez antiszociális. Inkább a progresszív 
felépítésű egyenes adók kellenek. 2. Kölcsönt csak m egtakarításból lehet fel
venni. E zért elő kell mozdítani a takarékosságból eredő tőkegyűjtést. Leg- 
haladottabb  az önkéntes takarékosság. Ennek feltétele, hogy a pénz vásárló
ereje és az árszínvonal változatlan  legyen. H áborúban  ez nincs meg, egyéb 
akadály, hogy nincs többterm elés, de van áruhalm ozás, törekvés az áremel
kedésre. E zé rt kényszertakarékosságra van szükség. Mikor nagyobb a pénz
kibocsátási tevékenység, és ha ugyanakkor nem emelik a m unkabért, akkor 
emelkedő áron csak kevesebbet tu dunk  vásárolni. E z  a közvetett kényszer
takarékosság. E z o tt nem probléma, ahol az életszínvonal elég magas, de m ás
hol szociális forrongás lehet. A közvetlen kényszertakarékosság egyik form ája 
az osztalékkorlátozás és ezzel a ta rta lék tő k ék  gyűjtése. Ezáltal a vállalatok 
m agukat finanszírozzák az átm eneti gazdaság idejére. Az alkalm azottak béré
ből N ém etországban levonnak arra, hogy a háború u tán  visszafizetik (eiserne 
Sparm arken). Ez Németországban megfelelő, m ert o tt az árszínvonal keveset 
v á lto z o tt; ná lunk  árutakarékoskodás form ájában volna m egvalósítható : 
nem pénzt kapna vissza az alkalm azott, hanem családi ház, öröklakás, föld, 
bútor, au tó , nyugdíj-, öregségbiztosítás form ájában. H a  ezt el tudnánk érni, 
akkor az á tm eneti gazdaságnak a honvédelm i gyártás megszűkülésével sok 
m unkaalkalm at lehetne adni, ami felvenné a m unkanélküliséget és tőkefejlő
dést, ön tudatos takarékosságot, vagyonosságot hozna magával.

Czettler Jenő  egyetemi ny. r. tan á r négy órában az agrárpolitika kérdései
ről szólt. R oscher V. szerint van 1. mezőgazdasági politika, ez az embertől



188 Dr. Hajdú István : Közgazd. továbbképző előadások Budapesten.

clvonatkoztatva á l l ;  2. agrárpolitika, mely az em berrel foglalkozik a term e
léssel egybefonva ő t ; 3. mezőgazdasági szociálpolitika, am ely a kis- és törpe- 
birtokosokkal és a  földművelő munkássággal foglalkozik. —  Foglalkozott 
az előadó professzor a németországi mezőgazdasági önellátással, az olasz 
battaglia  di granoval, az orosz tervgazdálkodással, m ely m in t kérlelhetetlen 
autarchia a keleti despotikus gazdálkodásnak, a bizánci kapitalizm usnak és 
így a cárizmusnak egyenes foly tatása. (A m ir volt a kolchos magva.)

A birtokeloszlásról szólva hely telenítette a közkeletű b irtokkategóriákat. 
H elyette a következő fogalmi körülírásokat á llap íto tta  meg. Törpebirtok az, 
melynek művelése nem  veszi fel a család m unkaerejét. A teisbirtok zártabb, 
a családi m unkaerőt teljesen felveszi, ellátja  a családot és az állatállom ányt. 
Középbirtok: a gazda kivételesen végez fizikai m unkát, példaadás kedvéért, 
de főtevékenysége üzemtervkészítésből, ellenőrzésből, gazdasági vezetésből 
áll. Nagybirtok az, ahol m indent gazdatiszttel végeznek, a gazda ellenőriz. 
Latifundiumnál a gazdasági igazgatás több  helyről tö rtén ik . —  Szó volt a 
birtokpolitika a lap járó l a hitelről, ez 1. ingatlanhitel, 2. személyi (váltó) 
hitel, ez általában im produktív , sőt teljes elszegényedésre veze te tt, 3. üzemi 
hitel (5—10 évre szóló kötelezvénnyel). Nagy k ár volt, hogy a la tin  államok
ban elterjedt ingójelzáloghitelt (jószágra, gépre) nálunk  jogászi megfontolá
sok m iatt sokáig nem  leh e te tt m egvalósítani. Most m ár m egvan a zöldhitel 
form ájában. A  mezőgazdasági m unka és munkás term észetéről hallottunk 
mélyenjáró fejtegetést. Legnagyobb baj a mezőgazdasági munkanélküliség, 
mezőgazdasági k u ltú rán k  nem tu d  m indenkit foglalkoztatn i még mai nem 
gépesített helyzetében sem. Ipari szektort kell te h á t fen n ta rtan i a falufeles
leg elvezetésére.

Fabinyi Tihamér ny. m iniszter k é t órán a háborús pénzügyek kérdéséről 
szólt magas szem pontú, szellemes előadásában. A régi háborúk  idején még 
csak kézművesség van , fejletlen a hitel és a pénzrendszer. A hadviselők kész
letekét gyűjtenek, hadikincset, zsákmányból táp lá lják  a háború t (la guerre 
doit nourrir la guerre). A m ai háború to tális : m inden néprétegre és a gazdál
kodás minden ágára k iterjed. De univerzális is : az egész v ilágtérre kiterjed. 
Azáltal, hogy gépháború, a nagytőke háborúja le tt . Még a  pénz sem felté t
lenül szükséges hozzá. A háború pénzhiány m ia tt nem  felté tlenül szűnik meg, 
Montecuccoli te h á t m a  m egbukott, m ert a m odern h áb o rú t nem a pénzen, 
hanem a javakon keresztül kell nézni. A szükségletek a lanya, tárgya, in ten 
zitása, rangsora m egváltozik a m ai háborúban, a hadsereg felszerelése elnyom 
minden más szükségletet, ez sürgős, tömeges, ú jra  pótlandó. Megváltozik a 
m unkaerők helyzete : m indenki többet dolgozik, tö b b e t keres, többet vásárol, 
de kevesebb a jószágtöm eg. Az elosztás adagolással m egy végbe. A had
viseléshez elsősorban term elési apparátus szükséges. A világháborúban hiba 
volt a jegybank igénybevétele, ma erre nagyon vigyáznak, az állam  az igénybe
v e tt 477 millióból 210-et visszafizetett! Sajnos dolog, hogy nálunk a b e té t
emelkedés m egállt, míg Németországban 18 m illiárdról 40-re emelkedett! 
Bankjegym ennyiségünk a területnagyobbodásokat beszám ítva 28'6% -kal 
emelkedett, ami megfelel az árszínvonal emelkedésének. A háborús pénzügy 
megfogja a vásárlóerőt, a devizát, a hitelpiacot, a tő z s d é t ; Németországban 
még ingatlanforgalm i korlátozás is van. A legnehezebb az á rak a t kézben 
ta rtan i. Ném etországban a nagykereskedelmi árindex emelkedése csak 4’9% , 
Angliában 49% , S vájcban 81% .

N álunk az ag rá rá rak  emelése indokolt volt, m ert agrárkiviteli ország 
v ag y u n k ; ez az emelkedés m aga u tán  vonta  a többi á raka t. — A javakat mozgó
sítani csak pénzzel lehet. Nemcsak háborús mozgósítás v an  tehát, hanem 
pénzügyi mozgósítás is és ennek eszközei: a hadikincs (ez m a m ár anakroniz
mus), adó, kölcsön, pénzszaporítás (a devizakészlet felértékelésével). Sem 
tisztán  adó, sem tisz tán  kölcsön alkalm azása nem vezet célra, hanem m ind
kettő. Az adó e lő n y e i: nincs kam atterhe az állam nak (fiskális szempont), a 
felesleges vásárlóerőt lecsapolja (gazdasági szem pont), kiegyenlíti a had i
nyereség többletet (szociális szempont). A kölcsönnél, h a  önkéntes, gyorsab
ban jön be, m int az adó. A „k is“ világháború költségeiből adóban  az Osztrák
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Magyar M onarchia 5% -ot, Ném etország 6% -ot viselt. Ez kevés volt, hiba 
volt. (Anglia 26% -otI) A m ostani háborúban a kis adóztatás h ibája  nem for
dul elő. A többkiadást a létező adókulcsok emelésével, pótlékolással, új adó
nemekkel, hadinyereségadóval, hadmentességi adóval, tá rsu la ti adó emelésé
vel stb. lehet fedezni és m egm arad még a kölcsönfelvételi lehetőség is, vagy 
nyilt piacon vagy szűkebb körben, az ú. n. vagabundierende K aufkraft meg
akadályozására. E rre szolgál a m ár em lített eiserne Sparm ark, a Ném et
országban használatos „adóm entes árubeszerzési ta r ta lék o k “ lé tesítése ; 
ezek burkolt kényszerkölcsönök.

Dr. Theisz Ede m iniszteri tanácsos négyórás előadásban az iparpolitika 
kérdéseiről beszélt. K eresztülvezet az iparosság kifejlődésén, m ajd az ipar- 
politika kezdeteit (merkantilizm us), a gépi technika fejlődését, az, ipari for
radalm at jellem ezte sok érdekes adatta l. Az iparszabadságról, a vám m entes 
külkereskedelemről, a védővám  iparnevelő hatásáról szólt, m ajd  a nehéz
ipar, finom-ipar települési m ódjairól. A villam osítást, m int a jelenkor leg- 
nagyobbmérvű á ta lak ításá t (Am erika, Oroszország) ism ertette . A villamosítás 
még a kőszénnél is nagyobb jelentőségű. A kőszén a városi zsúfoltságot vonja 
maga után , a villamosság szétszórtan való települést enged, visszavezet a 
term észethez. Az újkori törekvés : decentralizáció. Ez m egszüntetné a vidéki 
„v iharsarkokat“ . Részletesen foglalkozott ezután az iparfejlesztés eszközei
vel : neom erkantilizm us, iparok ta tás, szabadalmi jog, társu lás, érdekkép
viseletek, racionalizálás. (Ezek az ú. n. szerves iparfejlesztési eszközök.)

Horn József tanügyi főtanácsos, a kitűnő tankönyvíró két előadást ta r 
to tt. Á ttek in tést ado tt a gazdaságtannak, m int tá rgynak  a céljáról. A köz- 
gazdasági műveltség az általános m űveltség fontos része. A középiskolai ifjú
ságot, mely egykor az értelm i vezetőréteg lesz, rá  kell nevelni, hogy a gazda
sági élet tényeit helyesen lássa, közgazdasági érzékét, intelligenciáját ki kell 
fejleszteni. Szólt a tá rgy  nevelői értékéről (egyén és közösség viszonya, tak a 
rékosság-költekezés, h it és hitel stb.). A tárgy  anyagán átvezetve érdekesen 
ism ertette  a különféle nagyobb közgazdasági elm életeket (kam eralisztika, 
tö rténeti iskola, Böhm— Bawerk határértékelm élete, Spann univerzalizmusa, 
Amonn praxeologiai iránya). —  M ajd fejtegette a földreform a k ö tö tt birtok és 
a búzaproblém a kérdéseit és a közgazdaság „haladó“ fogalmairól beszélt, 
így pl. a pénzről, melynek „értékm érői“ fogalmi eleme elhomályosulóban van.

A módszerről szólva, m indig a konkrét tényekből, a növendék ism eretei
ből való k iindulást ajánlja. Ez kiegészítendő konkrét szemléletekkel (nemcsak 
csarnok, piac s hasonlók, hanem  személyes tapasztalatok  az árról, olvasott 
újságcikk stb.). Ne fogalm at ad junk  először, hanem h á tte re t. —  Gondot kell for
dítani a nevelő hatásokra. A politikai nevelésnek is eszköze a tá rgy , szóba 
kerül a gazdasági rend is. H álás alkalom a felkapott jelszavak üres ta rta lm á
nak m egm utatására. Az órán elhangzó kérdéseinket meg kell fontolni, a 
tanulók szellemi erejét kell vele m űködtetni. Szemléltető anyag : grafikonok, 
statisztikai táb lák . Igen hálás tan ítási segédeszközök: M agyar Statisztikai 
Zsebkönyv. Á ra 1 P, nagyobb rendelésnél 75 fillér. (Vizsgái jutalom könyvnek 
is jó.) Magyar S tatisztikai Szemle (évi előfizetési díj 6 P). M agyar Közgazda- 
sági Szemle (szerk. : B udapest, II. Halász; u. 1. Évi előfizetési díj 24 P). —  
Budapesti Kereskedelmi és Iparkam ara Évkönyve (k ívánatra  ingyen meg
küldi a K am ara). M agyar G azdaságkutató In tézet k iadványai. Nélkülöz
hetetlen, k itűnő segédkönyv: H eller Farkas : Közgazdasági Lexikon. Grill- 
kiadás, 499 lap.

Az előadók mély tudása lehetővé tette, hogy aránylag rövid 
idő alatt a hallgatók olyan összefüggő teljes képet kaptak, ami 
szellemi gazdagodással járt a kh. 100 főnyi résztvevőnek. Hálás 
köszönet illesse a Magyar Közgazdasági Társaság Elnökségét, a 
kitűnő előadókat és vitéz Fraknóy József budapesti tankerületi kir. 
főigazgatót a tanfolyam megrendezéséért és sikeréért.

Budapest. Dr. Hajdú István.
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HAZAI IRODALOM
Egy nemzedék szellemi élete.
Ligeti Ernő  könyve : Súly alatt a pálma. —  22 esztendő kisebbségi sorban. 

Kolozsvár, F ra te rn itas  R t. 1942.
A m int a szimbolikus címből sejteni lehet, ez a könyv sokkal tö b b e t ad, 

m in t huszonkét év irodalm i szintézisét. O lyan embernek, aki a lepergett huszon
ké t évvel kapcsolatban m aga is e lm ondhatja  : quorum pars magna fű i  —  nehéz 
hideg tárgyilagossággal rajzolni a dolgokat, melyek nem pusztán  eszmei jelen
tőségűek voltak, de elválaszthatatlanul összefüggtek egy régi és új nemzedék 
s E rdély  egész m agyarságának sorsával. Az erdélyi szellem katasztrofális sorsá
nak m egrajzolására —  a határokon belül és kívül — eddig is tö rtén tek  kísér
letek. Az elszakíto tt m agyarság közoktatásügyérő l m ár 1927-ben szerkesztett 
könyvet Kornis G y u la ; Jancsó E lem ér 1936-ban az erdélyi m agyarság élet
sorsát ír ta  meg nevelésügyének tü k rében  ; az Erdélyben m arad t Rem ényik  
Sándor lírá ja , a rep a triá lt m agyarok esszéi és vallom ásai külön-külön és együ tt 
v e títe tté k  egy vérző országrész képét, de ezek a m egnyilatkozások mégis csak 
fájdalm as részletei vo ltak  annak az egész tragédiának , am elyet igazán csak 
azok é rte ttek  meg, akiknek mai visszaem lékező élménye huszonkét év á té lt 
valóságát foglalja egybe.

„E sztendő  m últával is felriadok —  ír ja  Ligeti bevezető soraiban — , 
nem álom-e, hogy m agyar világ vesz körü l, és szülővárosom m egint visszavon- 
hatlanu l m agyar város? A szem még m indig  nem  tu d  beteln i a m agyar élet 
m eg tap in tható  valóságaival, a fül ú jra  és ú jra  m egtelik a végre szabadon 
szárnyaló m agyar szó zengzetével. Csodálatos állapot! Minden ú j, friss, m in tha  
m ost szü letett volna meg.

Csak az tu d ja  igazán, hogy m i ez, ak i a kisebbségi élet m egpróbálta tásait 
elejétől végig csinálta. H uszonkét évig ü ltü n k  rabságban, mégis : p ár óra 
a la tt h u llo tt le ró lunk a varázslat. Mi a m agyarázata  annak, hogy még az a 
nemzedék is, amely nem  ism erte a régi á llapo toka t és a rom án világba szü letett 
bele, lelkében annyira érin tetlenül lé p e tt á t  e boldogító jelenbe? E lsősorban 
az, hogy a többségi állam élet a m aga vonzási körébe egyetlen R om ániában 
lakó nem zetiséget sem tu d o tt bevonni. A csehek vagy a szerbek kulturális 
vonzása egyik vagy m ásik tek in te tben  kétségtelenül erősebb volt a rom á
nokénál. M ásodsorban, hogy a rom án im périum  a la tt is m agyarul é ltü n k .“

Ez a „m agyaru l“ élés a huszonkét év a la tt állandó m egpróbálta tást 
je len te tt, a szellemnek, a tehetségnek, az erkölcsnek, a k ita r tó  jellem nek foly
tonos szakadatlan  próbatételét. Ebben az időben a felszín a la tt kellett m agyarul 
élni, m in t a m últ században az abszolutizm us a la tt, de ta lá n  a  lelki erők még 
nagyobb m egfeszítésével.. .  Semmi tú lzás t nem  lá tunk  Ligeti m unkabeosztásá
ban, am ikor így osztályozza a n y a g á t: Tragikus előjáték (1918— 19). A hőskor 
(1919— 1925). A  virágzás kora (1925—-1930). A  helytállás kora (1931—-1937). 
A  hanyatlás kora (1938—-1940).

Norm ális viszonylatokban évszázadokat szoktak ily nevekkel illetni és 
i t t  még sincs semmi túlzás, semmi nagy ítás ; eddig szinte ism eretlen történelm i 
erők csap tak  le a tám adásra , és eddig rejtőző  szellemi erők feszültek a véde
lem re.

A tragikus előjáték 1918— 1919-ig ta r to t t .  A háborús összeomlás meg
tö rtén t, a békekonferencia döntése még nem . Maniu terü le ti követelésével még 
a m agyar tö rténe ti m últ áll szemben. K ínzó bizonytalanság ez időben a 
m agyarság élete. A Nem zeti Tanács A pá thy  István, a Székely N em zeti Tanács 
Boros György és Sándor József elnöklete a la t t  vezetik  a m agyarság ügyeit, s 
crősítgetik  a bizonytalanságban gyötrődő lelkeket. Az ország bizonytalan  
sorsában a társadalom  régi keretei m egtörnek. R epatriá lnak  E rdélyből, és 
sokan repatriá lnak  régi helyzetükből.
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A B udapesttől való szakadás kényszerű decentralizációt hozott létre. 
A folyóirat-kultúra gazdag fo lyam ata indul m e g : Kolozsvár, N agyvárad, 
M arosvásárhely ennek a főbb gócpontjai. A m agyar napilapok  nemcsak h ír
szolgálatot adnak, de az irodalm at is ápolják  és irodalompolitikát is csinálnak. 
(N agyvárad, Arad, Brassó stb.). Nagyvárad fedezi fel Gulácsy Irént, aki az 
o ttan i Magyar Szó riportere, de m ár nagyszabású történeti regényeinek terveit 
szövögeti. K olozsvárt születik meg a Napkelet, M arosvásárhelyt a Zord Idő, 
s i t t  jelenik meg Osvát K álm án tollából az Erdélyi Lexikon  is. E  korban lesz 
Reményik Sándor (Végvári) nem csak az erdélyi m agyarság e lfo jto tt érzéseinek 
művészi form álója, de az egész m agyar irodalom egyik legőszintébb lírikusa.

Erdély m agyarsága — ne feszegessük, hogy a transzilvanizm uson át-e 
vagy attó l eltekintve — életerős szellemi k u ltú rá t fe jlesz te tt ki, s ennek az 
irodalom nak, ha  művészi volt is, sohasem volt l’a r t pour l’a r t  jellege. Ennek 
az irodalom nak m agasabb értelem ben mindig politikai célja is v o l t : a m agyar
ság szívéhez, értelm éhez, k itartásához kellett hozzájárulni, s e célra a pódiumon 
á t vezető u ta t is ki kellett s ki is tu d tá k  használni. A N apkelet, a Pásztortűz 
írói gárdája, Benedek Elek székely írócsoportja szavaló-mávészek és művésznők 
közreműködésével (György Dénes, Tessitori Nóra) nem  egyszer mámoros 
feszültségbe hozzák a közönség idegeit.

Nem feledkezik meg ez a hőskor az egyetemes m agyarság terem tő szelle
meiről sem. Megünneplilc M adáchot; a Petőfi-centenárium  alkalm ából Halász 
Gyula, Benedek E lek, Krenner Miklós könyveket írnak  P e tő firő l; Kristóf 
György, Borbély István Jókai életének erdélyi vonatkozásait gyűjtik  össze.

Részletekbe nem bocsátkozhatunk, így csak u ta lu n k  a Kiáltó Szó c. röp- 
ira ta , m elyet Paál Árpád, Zágoni Is tván , Kós K ároly ír ta k  E rdély, Bánság, 
Kőrösmező és M áram aros m agyarságához. Az ő röp ira tu k  in d ítja  el az erdélyi 
külön m agyar politika ú tja it. A m agyarság nem zeti autonóm iájára építik  
tervüket, ebből rajzolódnak ki Bánság, Székelyföld, K alotaszeg külön kis 
köztársaságainak álmai. Nincs m iért csodálkozni ezen a romantikán : az erdélyi 
magyarság hőskorában az é letakarásnak  nagyon is reális kifejezése volt ez 
Csak pillanatfelvételekben em lítjük  meg : ez a hőskor ju t ta t ja  terem tő szerep-' 
hez Jakabf fy  E lem ért, a kisebbségi élet kitűnő ism erőjét, Krenner Miklóst’ 
( Spectatort) a kiváló történészt és politikai írót, aki m ár a világháború előtt 
is oly tevékeny részt v e tt a tanárság  erkölcsi és anyagi érdekeinek harcaiban. 
Ez a kor te rem te tte  meg az erdélyi újságírók nyugd íja lap ját, az Erdélyi Szép
míves Céhet, mely egyszerre üzent had a t a pesti aszfalt-irodalom nak és az 
erdélyi vaskalaposoknak.

Az ilyen „hadüzenet“ á ru lja  el leginkább, m ilyen bonyolult harcok 
színtere vo lt huszonkét éven á t az erdélyi szellemi élet. Nem csak tö rténeti, 
ezeréves gyökerű ellentétekkel k e lle tt számolni, de társadalm i, világnézeti 
ellentétekkel is, m elyek a m agyarságon belül éltek és nem  u to ljára  : a régi és 
fiatal nemzedék ellentétével is, m elyet a történelm i és tá rsadalm i eltolódások 
még jobban kiéleztek. Természetes, hogy az egyetemes elnyom ás az egyetemes 
magyarság közös eszm ényét erősíte tte , de a társadalm i és világnézeti rétege- 
ződés mégis elkerülhetetlen volt. E z m ár az Erdélyi Szépmíves Céh negyedik 
kiadványában is érezhető vo lt.

,,M akkai —  írja  Ligeti —  reform átus teológiai ta n á r  vo lt azután, hogy 
Ravasz László 1922-ben elköltözött B udapestre, ő le tt  a főjegyző a boro tva
eszű, de a m odern m agyar irodalm at szíve mélyéből m egvető Nagy Károly 
püspök m ellett. Valaki m egsúgta nekünk, hogy M akkai regény t ír, érdemes 
volna belenézni az íróasztala fiókjába. Egy délelőtt hárm an  is berobogtunk 
1 akásába és vallom ásra b írtuk . M akkai szabadkozott, hogy ő nem író, egyelőre 
nem is óhajt kísérleteivel a nyilvánosság elé kerülni, de Kós nem  hagy ta  nyu
godni, és erőnek erejével m agához szedte a kézirato t. M akkai regénye nagyon 
érdekes volt, noha jóval tú ln ő tt a  megszokott terjedelm en, mégis az volt a 
felfogásunk, hogy minden körülm ények között ki kell adni. így jelent meg az 
Ördögszekér, az első nagyvonalú történeti regény, tú lfű tö tt vérm érsékletű hőseivel,
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olyan viszonylatba helyezve a B áthory  te s tv é rp á rt, mely elfogadható művészi 
síkon, de a túlbuzgó erénycsőszök szám ára örökös tám adási felü let.“ (71)

Nagyon term észetes, hogy ebben a hőskorban a színháznak is megnőtt a 
szerepe. Politikai és gazdasági elbénultság idején a ku ltú ra  v á ráb a  vonulnak 
vissza az elnyom ott tömegek, és a színház is a jelentékeny védelm i vonalakhoz 
ta rto z ik . A  színpadon elhangzott szónak, talán még az ott mutatkozó jelmeznek 
is, megnő a jelentősége. Érdem es feleleveníteni a H unyadi-téri M agyar Színház 
búcsúelőadását:

„Je len  voltam  —  írja  az 1919 szept. 30-i játékról Ligeti — , am ikor u to ljára  
já tsz o tt a H unyadi-téri színházban Janovics színtársulata. A H am letet m u ta t
tá k  be. Soha kolozsvári színházban sem azelő tt, sem azután  annyi em ber nem  
to longott. És elképzelhetetlen vo lt időszerűbb darabot já tszan i, m in t a 
H am letet. A cenzúra H am let híres m onológját tö rö lte  és csak az első sorát 
h ag y ta  meg : „Lenni vagy nem lenni : ez itt a kérdés!“ Janovics já tszo tta  a dán 
királyfit. Am ikor ezt az egyetlen m o n d ato t elm ondotta, a félelem és izgalom 
lúdbőrzése v e tt  erő t ra jtunk . És az érzékszerveknek ebben a sötét m ám orában, 
m integy inorfiumos álom szakadékában h a lad t a darab addig, am eddig az 
utolsó jelenetben az ú jra  m egcenzurázott szövegből a haldokló k irályfi csak 
an ny it m ondhato tt bará tjának , H ora tio n ak  : ,,É n  meghalok, te  élsz, győzd meg 
igaz ügyem felől a kétkedőket.“ (74— 75)

A m agyar színház o tthagyva gazdag felszereléseit, díszleteit, a színkörben 
húzódik meg. Ü gy a kolozsvári, m in t a vidéki játszási engedélyek körül sok 
a zűrzavar, de az élniakarás ezen a vonalon is diadalm askodik. Az egyszerű 
színfalak közé szoríto tt színház nem csak klasszikus darabokat ad o tt elő, de 
eredeti erdélyi darabokat is m u ta to tt be ( Gulácsy Irén : Valuta, Bárd  Oszkár : 
Silvio lovag, Tabéry G éza : Álomhajó, Iná ig  O ttó  : Játék  c. d arab ja it.)

A virágzás korában (1926—30) tö rté n ik  közeledés az egységes írói arcvonal 
felé. Benedek E lek, Kuncz A ladár, Krenner Miklós, Bánf f y  Miklós egyengeti 
ezt az u ta t, s egyengeti m aga a tö rtén e ti helyzet. A fia ta l Kemény János évről- 
évre Marosvécsre h ív ja  az erdélyi író k a t, s ez m ár egym agában is elég arra , 
hogy a közös h ivatásra  intsen. S ez m ost sem jelenti a világnézeti á rnyalatok  
elm osódását, nem  is volna term észetes, hogy ezt je le n tse .. .  Súly a la tt  nő 
a pálm a, s az élet az elnyomatás a la tt  is él, lük te t, fejlődik, színesedik, és A dy  
neve ebben a virágzási korban is határvonaléit jelent. Még azt sem lehet m ondani, 
hogy öregek és fiatalok közt jelent h a tá rv o n a la t, m ert am ikor M akkai Sándor, 
a reform átusok fia ta l püspöke m egírja a M agyar ja sorsát, s Szász K áro ly  a 
B udapesti H írlapban kím életlenül tá m a d ja  őt, a K isbaconban élő Benedek 
E lek  könyvet ír  A dy és M akkai védelm ében.

Ennek a virágzási kornak alig so ro lhatjuk  el minden szellemi értékét. 
E kkor ism erjük meg egész erejében K uncz Aladárt, előbb m int az Ellenzék 
irodalm i rovatvezetőjét, m ajd m in t az Erdélyi Helikon k itűnő  szerkesztőjét. 
Ligeti Ernő jogosan nevezi őt eszm ényi szerkesztőnek, m ert Kuncz A ladár, 
aki m ár B udapesten is jóveretű kritikusi és m űfordítói nevet szerzett, s akinek 
a fővárosban rendes tan ári állása vo lt, igazán csak egy benső hang hívására 
m ent Erdélybe, ahol egy új Kazinczy lelkesedésével és okos körültekintésével 
szedte rendbe, b u zd íto tta  term ésbe s m e n te tte  meg az elkallódástól az o tt re j
tőző szellemi értékeket.

Az Erdélyi Helikon első évfolyam a m ár kész írónak m u ta tja  Tamási Áront, 
k ifo rro tt költőnek Á prily  Lajost. É  k o rb an  ír ja  meg Spectator „V ajúdó E u ró p a“ 
és „Az erdélyi elhelyezkedés“ címén gondolatterm ő tanu lm ányait, Bíró Vencel 
erdélyi m űvelődéstörténeti m unkáit, K uncz  A ladár m élyenszántó esszéit. 
Kuncz A ladárban apostoli m unkája  közben m ár form álódott az a pára tlan  
szépségű és ha tású  regény, m elyben francia  in ternáltsága élm ényeit oly m eg
rendítő  hatással ö rök íte tte  meg. A Fekete kolostor nagy tém á já t m aga az élet 
a d ta  Kuncz A ladárnak s ő, aki m ásokat oly egész lélekkel b u zd íto tt a bennük 
rejlő értékek kifejtésére, halálos betegen  fejezte be a m aga elé tű z ö tt  nagy 
m űvészi feladatot. (A mű kinyom atását m ég m egérte, a k o rrek tú rá t m ár csak 
b a rá ta i végezték.)
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Ligeti Ernő m éltán  szentel külön fejezetet Benedek E lek  sajátos elhivatásá- 
nak. Benedek Elek te s te s íte tte  meg „a nagyobb egységen belül a székely gon
do la to t" . Ezzel a kategorikus kijelentéssel, m ely Benedek jellemzésére annyira 
ta lá l, m ár maga a transzilvanizm us kérdése is meg van v ilág ítva. A fogalomnak 
sokféle m agyarázatot lehet adni. Benedek E lek  életében m indenesetre az volt 
a jellemző transzilvanizm us, hogy akkor jött haza szülőfalujába, m ikor Erdélyből 
oly sokan eltávoztak. Nem foglalkozunk i t t  a m agyar m eseirodalm at megalapozó 
m űveivel, nem a Cimbora c. kitűnően szerkesztett ifjúsági folyóirattal sem, 
m elynek az Erdélyben serdülő nemzedékre óriási hatása vo lt, inkább a kaláka
gondolatot hangsúlyozzuk, mellyel a vajúdás és eszmekeresés éveiben szabad 
szervezetbe töm öríte tte  az erdélyi írókat.

Szólhatnánk még a Pen-klubról, a magyar-román kultúrközeledés terveiről 
és meghiúsulásáról. Mindez még eredménytelenségében is tanulságos jelenség. 
A hum anizm us örök em beri értékei és a napi politika efem er érvényességei 
nehezen találkoznak egy síkban, különösen, ha  történelm i eltolódások zavarták  
meg a harm óniát.

Nincsen rá  terünk , hogy külön analízisben foglalkozzunk Kuncz A ladár 
F ekete  kolostorával, T am ási Áron Ábeljével, Nyirő József Üz Bencéjével, 
hogy m in t eleven argum entum okkal v ilágítsuk meg az erdélyi huszonkét év 
virágzó korát. H a a Helikon  az aurea mediocritást je len te tte , tő le jobbra és balra 
vo ltak  mozgalmak és orgánum ok, melyek az Erdélyi H elikont is radikálisnak 
ta r to t tá k  (ilyen volt az E rdély i Irodalm i Társaság és köre) vagy olyanok, 
m elyek túl-konzervatívnak lá ttá k  (a K orunk és m unkaköre), s meg kell vallani, 
hogy Ligeti a legnagyobb polgári és írói tárgyilagossággal m ond ítéletet ezekről 
a  jelenségekről. Ligeti m indenesetre az aranyközépút em bere : tisztelője a 
nemes m agyar hagyom ányoknak, híve a haladásnak, annak a demokráciának, 
am ely egyetlen fenntartó  és megmentő életform ája leh e te tt az elnyom ott 
m agyar kisebbségnek, s őszin tén  vallja be az t is, hogy egész világ választja el 
a baloldali világszemlélettől. Ez az őszinteség m indenesetre dicséretére válik 
az írónak, sőt éppen ez teszi ő t képessé a rra , hogy sine ira  e t studio mondjon 
íté le te t akár a Helikontól jo b b ra , akár balra  tö rténő  jelenségről van szó, akár 
a m agyarság olyan hatalm as szintézis-kísérletéről, amilyen a Vásárhelyi Talál
kozó vo lt, ahol Tamási Áron elnöklete alatt világnézeti különbség nélkül tanács
koztak  az erdélyi m agyar irodalm i élet tényezői, ahol a középosztály, a felsőbb 
osztály, a m unkásosztály írói egyforma és m agától é rthe tő  joggal szóhoz 
ju to tta k .

N em  szólhatunk részletesen az erdélyi irodalm i életen végigrezgő kritikai 
hullám zásokról, az erdélyi-m agyarországi gondolatkapcsolatokról s az u tód
állam okkal való szellemi érintkezésekről. N em  szóltunk magának a könyv 
írójának irodalmi és irodalompolitikai munkásságáról sem, m elyről ő maga is 
tartózkodóan  beszél. A nnál inkább hatása a la tt  vagyunk ennek a műnek, 
mely a kortárs jólértesültségével és acélos h itte l hirdeti, hogy az erkölcs elsőbb
sége volt az, am i a kisebbséget igazán értékes népegyéniséggé avatta. Ez az elv 
h a to tta  á t  Gyárfás E lem ér politikai m űvét, Krenner Miklós (Spectator) 
program m alakító tervezetét, Reményik Sándor lírá já t, Tamási elbeszélő művé
szetét vagy Kuncz A ladár irodalomszervező m unkájá t egyarán t. Az akadé
m ikus Varga Béla, a tudós Kelemen Lajos, a h istorikus Bíró Vencel, a pedagógus 
Gál K elem en ezért dolgoztak. F iatalok és öregek, jobboldaliak és baloldaliak 
valam ely ism eretlen erőtől kényszerítve ennek az elvnek jegyében találkoztak 
és így, csakis így tu d ták  a szellem értékeit a lehetőséghez képest, sőt az aka
dályokat felülm úlva is átm enteni.

B udapest. Dr. Kemény Gábor.



Az Országos Református Tanáregyesület ás az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban-az 
1942—43. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg:

1. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, a gimnáziumok és leánygim ná
ziumok V III. o. számára.

2. Dr. Benigny Gyula: Német nyelvtan középiskolák felsőbb osztályai 
számára.

3. Dr. Győry Aranka: Műalkotások, I. rész, gimnáziumok és leánygim ná
ziumok V II. o. számára.

4. Jónás Márton: Mennyiségtan, a gim názium ok és leánygim názium ok 
VIII. o. szám ára.

5. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv, a leánygim názium ok IV. o. 
számára.

6. Dr. Kun—dr. Töröst Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből, a
gim názium ok és leánygim názium ok V IÍI. o. szám ára.

7. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények Horatius műveiből, a gimnáziumok 
és leánygim názium ok V III. o. szám ára.

8. Dr. Kun—dr. Törös t C. Plinius Ccciltus Seeundus levelei gim názium ok 
és leánygim názium ok V III. o. szám ára.

9. Nagy—Dom bi: Természettan, II. rész, a gimnáziumok és leánygim
názium ok VIII. o. számára.

10. Dr. Péter Zoltán : Bölcsészet, a gim názium ok VIII. o. szám ára.
11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet, a  leánygim názium ok V III. o. szám ára.
12. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története, II. rész, gim názium ok és 

leánygim názium ok V III. o. szám ára.
13. Dr. Zsigmond Ferenc : Magyar irodalomtörténet, II. rész, gimnáziumok 

és leánygim názium ok VIII. o. számára.
Előreláthatólag megjelenik még :
Kónya József: Műalkotások ismertetése, a gimnáziumok és leánygim

názium ok V III. o. szám ára.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szeptember 1-i hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerűit gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva, 
jf' jf; A közel négy évszázados nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen az. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—1902
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í Dr. B Á I V K Ú T I  D E Z S Ő  Dr.  K U N  S Á N D O R



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. K un 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.
E L Ő F IZ E T É 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 É ZIR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecer, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőho. 
( Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők

AZ ORSZÁGOS REFO RM ÁTU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A bálatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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.

A Z  E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.J, 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 tag
sági díj.

A P R O TESTÁN S T A N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk 
%számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA P ZÁ R T A  minden hónap 20-án

Üthőimpos kereskedelmi tunfolyninot n y it Budapesten, V III., Vas-utca 
l i .  szám  a la tt a Baross Szövetség oly ifjak  és leányok szám ára, ak ik  a polgári 
iskola negyedik osz tá lyát sikerrel elvégezték, de hosszabb ideig ta r tó  tanu l
m ányokat valamely oknál fogva nem fo ly ta tha tnak . A tanfolyam on részt- 
vehetnek  középiskolában érettségizett fiúk  és leányok is. 17 éven aluliak nem vehet
nek részt a tanfolyamon. T an tárgyak  : kereskedelm i és jogi alapism eretek, 
m agyar kereskedelmi levelezés, könyvvitel, kereskedelm i és po litika i szám tan, 
gyorsírás, gépírás. Az előadások folyó évi ok tóber 1-én kezdődnek és délután 
3-tól 7-ig lesznek. B eírási díj 30 P. Tandíj 100 P , mely hav i 20 pengős rész
letekben is fizethető. A beiratkozásnál benyújtandó  a születési anyakönyvi 
k ivona t és az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
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Melich János.
(Születésének hetvenedik évfordulójára.)

1942 szeptember 16-án ünnepli Melich János, a nagynevű nyelv
tudós és Evangélikus Tanáregyesületünk tiszteleti tagja születésének 
hetvenedik évfordulóját. Ezt az alkalmat óhajtjuk megragadni, hogy 
pályáját nagy vonásokban magunk elé idézzük, protestáns-magyar 
kultúránk e kiválóságával szemben pedig tiszteletünket és hálánkat 
juttassuk kifejezésre.

Evangélikus hagyományok közt nevelkedett. A szarvasi szülői 
házban mély vallásosság és munkaszeretet vette körül. A szarvasi 
gimnáziumban és a késmárki líceumban töltött évek is igazi bit
hűségre nevelték. Hiszen Tessedik szarvasi akácfái s a késmárki 
fatemplom egyaránt egyháza múltjának képeit varázsolták elé. 
Thököly Imre ősi vára s az izzó magyarságú, bár nyelvünket részben 
nem is jól beszélő öreg professzorok érdekes alakjai a meg nem alkuvó 
hazafiság érzését szilárdítotlák meg benne. Bizonyos, hogy a tudo
mány szeretete is ezekben a régi protestáns intézetekben lett saját
jává. Tanulmányait mindenkor kitűnő eredménnyel folytatta, a 
késmárki magyar önképzőkörben pedig nevezetes szerepet tö ltö tt 
be (1. Palcsó, A késmárki líceum tört. 336).

Így már megalapozott készültséggel került a kolozsvári egye
temre. Hogy tudományos érdeklődése itt határozott irányt nyert, 
abban saját hálás szívvel megírt nyilatkozatai (1. Magyar Nyelv 
1927, 3—6. sz. I—XVIII, 1937, 129—135) szerint nagy része volt 
az egyetem akkori fiatal nyelvészeti tanárának, Szinnyei Józsefnek. 
A nyelvtörténet és nyelvhasonlítás alapvető kérdéseivel, módszerével, 
valamint a lélektani magyarázó elv alkalmazásával főkép Szinnyei 
útján ismerkedett meg. A magyar nyelvtudomány e nagy vezér
alakjához későbhaPesten is az igaz hála szálai fűzték, s ez vehető 
észre még oly tanulmányában is, amelyben egykori „kedvestanárá“- 
val s „atyai jóbarát“-jával vitát folytat (1. Magyar Nyelv 1937, 65).

Egyetemi tanulmányai befejeztével féléven keresztül a  dévai 
áll. főreáliskola tanára volt, ezután két éven á t a bécsi Theresia- 
numban munkálkodott, 1896 októberétől 1897 februárjáig pedig a 
budapesti evang. gimnáziumban működött helyettes tanárként. 
Ekkor egyházi tanügyünk nagy kárára elhagyta a középiskolai tanári 
pályát s a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője lett.

Már egyetem i hallgató korában m egindult tudom ányos m unkássága 
évről-évre nagyobb a rányokat v e tt fel. Egyre szorgalm asabban dolgozott a
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M agyar Nyelvőrbe s a N yelvtudom ányi Közleményekbe. Régibb cikkei nagy
részt szóm agyarázatok, s általában e szófejtő jelleg uralkodik m unkásságának 
első tíz  esztendejében. N agy szüksége is vo lt erre a m agyar nyelvtudom ánynak, 
m ivel eredeti szavaink nagy részét Budenz József ugyan tisz táz ta  Magyar
ugor Szótárában, jövevényszavainkra vonatkozólag azonban hiányoztak az 
összefoglaló m unkák. Melich Jánost indogerm án, ném et és szláv nyelvészeti 
ism eretei, am elyeket több  tanulm ányút segítségével is bőv íte tt, jövevény
szavaink k u ta tására  rendkívül alkalm assá te tté k . így ném et jövevényszavaink
ról három  m unkája is je len t meg ebben az időszakban : a „N ém et vendég
szók“ (Magyar N yelvőr 1895, 14 s kk.), „M elyik nyelvjárásból valók a m agyar 
nyelv régi ném et jövevényszavai?“ (Bp., 1900) s a korán e lhúny t Lum tzer 
V iktor szepesi születésű tudóssal együtt í r t  „D eutsche Ortsnam en und Lehn
w örter des ungariscken Sprachschatzes“ (Innsbruck, 1900). A N yelvtud. 
Közlemények 1902. évfolyam a pedig m egkezdi „Szláv jövevényszavaink“ 
c. ha ta lm as m unkájának  közlését. Mindezek a tanulm ányok, va lam in t ezekkel 
egyidőben ír t  számos kisebb szótörténeti cikke igaz módszerességről tanús
kodnak. A hang- és jelentéstani szem pontok m ellett a m űvelődéstörténeti 
tanúságokat is tek in te tb e  veszi. Érdekes, hogy ekkor merül fel m ár tudatában  
a m agyar etimológiai szótár gondolata. K luge ném et szófejtő szótáráról ír t  
ism ertetését ugyanis azzal az óhajjal zárja , „vajha  nálunk is találkoznék 
egy Kluge, aki, ha  nem  is az összes szókincsről, de legalább az irodalm i nyelv 
szavairól az eddig te t t  ku ta tások  eredm ényeként megcsinálná a mi etymologiai 
szó tárunkat“ (1. N yelv tud . Közlemények 1895, 250). Bizony szinte hihetetlen 
szorgalom, csüggedést nem  ismerő tudom ányos ku ta tás  ke lle tt még ahhoz, 
hogy e nagy m ű m ajd  évek múlva igazán m egindulhasson. S e m unka jav a
részét Melich m aga végezte el.

A szófejtő tanulm ányokon kívül Melich m ár ekkor is szívesen foglalkozott 
nyelvem lékeinkkel. így  több  cikket ír t  egyes kódexeinkről, azonfelül k iad ta  a 
„Gyöngyösi la tin -m agyar szótártöredék“ -e t (Bp., 1898) s a „Gyöngyösi 
glosszák“-a t, m elyeket sajátm aga fedezett fel (N yelvtud. Közlemények 1898). 
A M agyar Nyelvőrön és a N yelvtudom ányi Közleményeken kívül m ár m un
kásságának első évtizedében is közölnek tő le  cikkeket az E rdélyi Múzeum, 
E thnographia , Irodalom történeti Közlem ények, Magyar Könyvszemle, A ka
dém iai Értesítő . N agyszabású m unkásságát a tudom ányos élet is m élta tta . 
1900-ban a budapesti egyetemen a „m agyar szófejtés“ m agán tanára  le tt, 
1902-ben pedig a M agyar Tudományos A kadém ia levelező tag ja i sorába 
válasz to tta .

E  k itüntetések, am elyek fiatalon érték , a m aguk serkentő erejével bizo
nyára  szintén hozzájáru ltak  ahhoz, hogy Melich János m unkássága még ki- 
terjed tebbé és gazdagabbá vált. Főkép a M agyar N yelvtudom ányi Társaság 
m egalakulása s fo lyóiratának, a Magyar N yelvnek 1905-ben való megindulása 
ó ta  vannak  esztendők, am ikor 50—60 kisebb-nagyobb tanulm ánya is megjelenik 
nyom tatásban . A M agyar N yelvtudom ányi Társaságnak 1914-ben titk á ra , 
a M agyar Nyelvnek pedig ugyanekkor szerkesztője is le tt. Azokon a folyó
iratokon  kívül, am elyeknek m ár eddig is m unkatársa  volt, a világháborúig 
terjedő időszakban a következőkbe is k ezd e tt dolgozni S z á z a d o k , Finnisch- 
Ugrische Forschungen, Egyet. Phil. K özlöny, Archiv für Slavische Philologie, 
Archaeologiai É rtesítő , Irodalom történet, U kránia , K orrespondenzblatt des 
Vereines für siebenbürg. Landeskunde ; to v áb b á  egyes emlékkönyvekbe is 
í r t  (Szily Emlék, Jagic-Festschrift). Több tanu lm ánya pedig önállóan jelent 
meg.

E  nagykiterjedésű m unkásságban m ég m indig igen jelentékeny helyet 
foglal el a szófejtés. A N yelvtudom ányi K özlem ényekben a „Szláv jövevény
szavaink“ foly tatásai jelennek meg a m unka  befejeztéig, a M agyar Nyelvben 
pedig összefoglaló tanu lm ányai szláv (1910, 289 s kk.), ném et (1916, 290 s kk.), 
la tin  (1918 : 18 s kk.) s ófrancia (1914, 385— 406) jövevényszavainkról. Sok 
cikke tulajdonnevekkel foglalkozik. Már a M agyar N yelv 1906. évfolyam ában 
fejti k i ismeretes té te lé t : „a  tu lajdonnevek ugyanazoknak a hangtan i tö r 
vényeknek, változásoknak vannak a lávetve, m in t a köznyelvi használatú
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szavak“ (54). Igen ton tos e körbe ta rto zó  értekezése a „K eresztneveinkről“ 
(Magyar N yelv  1914, 97 s kk.), am elyekben főkép a régi nyelvünkben divatos 
becéző képzésm ódokat á llítja  össze.

Részben szófejtő k u ta tása i, részben m ár szintén kezdettől fogva foly
ta to t t  nyelvem léktani vizsgálatai a lap ján  azonban egyre jobben kialakul 
elő tte  a m agyar hangtörténet, de számos a lak tan i kérdés is tisztázódik. Mun
kásságának e korszakára a szófejtés m e lle tt így a hang- és a lak történet erős 
szerepe is jellemző. E körbe tartoz ik  m ár a M agyar Nyelvőr 1903. évfolyam ában 
m egjelent „T ilu toa, m undoa“ c. cikke, a N yelvtud. Közleményekben k iad o tt 
több nagyobb tanulm ánya, továbbá a M agyar Nyelvben közölt e valóban 
klasszikus értekezései : „A tővégi m agánhangzókról“ (1910), „A laktan i m a
gyarázatok“ (1911), „Adalékok a tö r té n e ti m agyar nyelvtanhoz“ (1917), 
„A  m agyar tárgyas igeragozás“ (1915). A legutóbbi kiváló eredm énnyel 
m u ta tja  be, miképpen lehet a n y e lv tö rtén e t és a nyelvhasonlítás segítségével 
meg nem  m arad t nyelvi tényekre is következtetn i, hangtörténeti ku ta tása i 
pedig ahhoz a tételhez vezetik, hogy régi emlékeinkben „nagyjában m indent 
úgy kell olvasni, ahogy irva v an “ (M agyar Nyelv 1917, 48).

A nyelv tö rténet és a régi nyelv  irá n ti  érdeklődésének érdekes bizonyí
tékai a világháború előtti időszakból a „R évai Miklós nyelv tudom ánya“ c. 
könyve is (B p„ 1908), amelyben e nagy  nyelvészünk általános jelentőségét 
is m élyrehatóan ism erteti, továbbá megemlékezése Szam ota Istvánról (M agyar 
N yelv 1911). A Szamota gyűjtésén alapuló  Magyar Oklevél Szótár sok ezernyi 
ad a tán  szinte érzi „azt a kisugárzó m eleg szeretetet, mellyel Szam ota az 
ad a to k a t g y ű jtö tte“ , véli „hallani szívének sokszor e lfo jto tt, m ajd ki-kitörő 
öröm dobbanását, am elyet egy-egy becsesebb adat felkutatásán é rze tt“ (Ma
gyar N yelv 1911, 30). Melich János tanu lm ányait olvasva szintén érezhetjük 
tudom ányának  azt a mélységes szere te tét, amely valóban csak az igazi tudós 
sajátsága. A nyelvemlékek a d a ta it Szam otáéhoz hasonló éles szemmel figyelte 
ő is, s egyebek m ellett éppen ez id ő tá jt (1912) ad ta ki „A  két legrégibb m a
gyar n y o m ta tv án y “-t s Calepinus la tin -m agyar szó tárát 1585-ből. Még ezek 
elő tt lá to tt napvilágot „A m agyar szótárirodalom “ c. kiváló filológiai m ód
szerrel m egírt m unkája (N yelvtud. Közlem ények 1905, 127 s kk.), va lam int 
ké t szójegyzék-kiadása.

1914-ben megjelent a M agyar E tym ologiai Szótárnak első füzete is, 
am elyet Gombocz Zoltánnal eg y ü tt szerkesztett. Egy világviszonylatban is 
hatalm as m ű indult ezzel meg. A ké t nyelv tudós a m agyarral érintkező nyelvek 
legalaposabb ismeretével s a m agyar szófejtés egész addigi anyagának szigorú 
k ritika i alapon való felhasználásával fog o tt hozzá a nagy m unkához, m elynek 
folytatólagos füzetei a világháború m ia tt  csupán nagyobb időközökben jelen
h e ttek  m eg. E  m ű, am elyet Gombocz Z oltán halála ó ta  Melich János egymaga 
ír  tovább , teljes elkészültével örök büszkesége lesz a m agyar tudom ánynak.

De Melich nemcsak n yom tatásban  m egjelent m unkái ú tján  h a to tt  nyelv- 
tudom ányunk fejlődésére m ár a v ilágháború  előtti s a la tti  időben is. Mint 
egyetem i m agán-, m ajd  c. ny. rk. ta n á r  érdekesen felép íte tt s m indig számos 
új tudom ányos eredm ényt fe lm utató  előadásaival is sok hallgató t hód íto tt 
meg a m agyar nyelvészetnek. D oktori értekezés ügyében is sűrűn fo rdu ltak  
hozzá, s ő az a ján lo tt téte leket úgy v á lo g a tta  meg, hogy azokból az ő vezetése 
alap ján  lassanként felépülhetett volna a m agyar tö rténeti hang- és a lak tan .

E  széleskörű m unkásságba v ih a rk én t vágott bele a világháború szomorú 
vége s a nyom ában járó súlyos idő. A folyóiratok terjedelm e erősen meg
a p a d t s a sö tét gond sokak kezéből k iü tö tte  a to llat. Az olyan erőshitű  férfiú 
azonban, m in t Melich János, nem  csüggedt el. A M agyar N yelvtudom ányi 
T ársaságban az 1919. évről szóló t i tk á r i  jelentését azzal zárja, „hogy a Magyar 
N yelv szerkesztősége a m agyar nem zeti műveltség egységének fenn tartásáért 
vívandó harcban  m indenkor a legelsősorban fog küzdeni“ (M agyar Nyelv 
1920, 100). 1920. évi titk á ri jelentésében pedig e valóságos látnoki gondolatot 
ju t ta t ja  kifejezésre : „Lelki szemeim e lő tt úgv tűn ik  fel, hogy a jövő a mi 
földrészünkön, Európában a nem zeti állam oké“ (M agyar Nyelv 1920, 142).

A haza  sorsának e mély átérzése azonban tudom ányos m unkásságának
í



196 Dr. Losonczi Zoltán : M d ich János,
általános irányára is nagy hatással volt. Szófejtő és nyelv tö rténeti jellegéhez 
m ost hozzákapcsolódik a történelm i cél. K i akarja  m u ta tn i igazunkat a hely- 
és személynevek a lap ján  is, s e törekvés szófejtő elveiben is m élyreható  á t
alakulást hoz létre. Minek keressünk idegen eredetet az olyan szavak és 
kifejezések esetében is, am elyek a m agyarból is könnyen m egfejthetők! Ez az 
elv, amely egész m agyar szófejtésünkre igen nagy hatással vo lt, az eddiginél 
még erősebb k ritikára  késztette  még sa já t régibb szóm agyarázataival szemben 
is. Számos olyan szóról és tu lajdonnévről, am elyek idegen eredetét általánosan 
elfogadták, k im u ta tta , hogy ősmagyar eredetűek (vö. pl. M adách, Magyar 
N yelv 1919, 1—5 ; Lövér, uo. 1926, 129— 131 ; Szolnok, uo. 1926, 326—336 ; 
Döboka, uo. 1927, 240-—245 ; Szepes és Poprád, uo. 1929, 34-—-36). Más ne
veket viszont a honfoglalás e lő tti m agyar-török kapcsolatokból m agyaráz 
(pl. Labore, Magyar N yelv 1923, 69-—71 ; Sarolt, uo. 1924, 110—-115 stb). 
E  körbe tartozó cikkeiben ism ételten foglalkozik a bolgár kérdéssel is, továbbá 
E rdély  ősi helyneveivel; Anonymus különböző adata inak  hitelességét pedig 
számos értekezése bizonyítja . Üj szemszögből nézi azonban a  képzőket is, 
s több eddig idegennek ta r to t t  képző (-nők, -nők ; -ár, -ér) részben való m a
gyar eredetét bizonyítja (vö. Magyar N yelv 1926, 276 ; 1932, 11— 22). Munkás
ságának a tö rténeti színezettel való gazdagodása is a rra  ösztönzi, hogy tan u l
m ányaival az eddigieken kívül újabb fo lyóiratokat is felkeressen (Erdélyi 
Irodalm i Szemle, Körösi Csorna Archívum , Zeitschrift für O rtsnam enforschung, 
Ungarische Jahrbücher, Deutsch-ungarische H eim atsb lä tter, N apkelet, Revue 
des É tudes Hongroises e t Finno-ougriennes, Z latarski-Sbornik, Sisic-Zbornik). 
É rtékes tanulm ányai jelentek  meg ebben az időben is különféle em lékkönyvek
ben (Baudoin de C ourtenay-Em lékkönyv, Streitberg Festgabe, Klebeisberg 
Em lék, Csengery E m lék, Rozwadowski-Em lékkönyv).

E  korszakban legnagyobb alkotása azonban a H onfoglaláskori M agyar- 
ország, amely 1925— 1929-ig jelent meg öt füzetben. E  rendkívül nagy és. 
alapos anyaggyűjtés u tán  m egírt m unka célja történelm i : annak  a k im u ta tása , 
m ilyen népeket ta lá lt a K árpátok  m edencéjében a honfoglaló m agyarság. 
A zonban annyi szó-, hang- és a lak tö rténeti megfigyelés is ta lá lh a tó  benne, 
hogy a m agyar nyelv tö rténetnek  is egyik leggazdagabb forrásm unkája. 
S míg történeti eredm ényei m éltán erősítik  nem zeti önérzetünket, nyelv- 
tudom ányi adatai elsősorban az óm agyar hang tan  nélkülözhetetlen alap já t 
rak ják  le. Éppen e m unka alapján  írja Melichről egyik leghűségesebb követője, 
Pais Dezső : „R endkívül eredeti szellem, m elyben szakadatlanu l forrnak a 
problém ák, és ezekből áradó bőségben kristályosodnak k i a  megoldások“' 
(N apkelet 1926, 262).

E  m unka m egírásakor Melich János m ár a szláv filológia egyetem i ny il
vános rendes és a m agyar nyelvtudom ány jogosíto tt tan á ra  vo lt a budapesti 
egyetemen. Ezzel kapcsolatban az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, 
alelnöke s a Magyar Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatóhelyettese 
le tt. Az 1935—36. tanévben  a budapesti egyetem  bölcsészeti k a rán ak  dékánja 
is volt. Egyéb tudom ányos k itün te tések  is gyors egym ásutánban  érték. 
A M agyar Tudományos A kadém ia rendes s igazgatósági tag ja , m ajd  osztály
elnöke is le tt, a M agyar N yelvtudom ányi Társaságnak pedig alelnöke. A porosz, 
s a krakkói lengyel akadém iák, a ta r tu i  észt tudom ányos társaság  tagjukká 
válasz to tták  (a helsinki F innugor Társaság még 1913-bani). T iszteleti tag 
ságokkal, érdem rendekkel tü n te tté k  ki, 1930 -ban a Corvin-koszorú, 1939-ben 
pedig a Corvin-lánc tu lajdonosa le tt. E kkor v á lasz to tta  meg szülővárosa, 
Szarvas is díszpolgárává.

E  kitüntetések hosszú sora sem tu d ta  ő t azonban rávenn i arra , hogy 
csak rövid időre is kikapcsolódjék a tudom ányos m unkából. Az értékesnél 
értékesebb szófejtő s nyelv tö rténeti cikkek hosszú sora jelent meg tőle ezután 
is, s a tö rténettudom ány t is újabb eredm ényekkel gazdagíto tta . Hogy csak 
néhány tanu lm ányt em lítsünk az ú jabban  m egjelentek közül, a „L atinbetűs 
helyesírásunk eredete“ (Bp., 1934), „M elyek a legrégibb ném et jövevény
szavaink?“ (N yelvtud. Közlemények 1 9 3 5 ,'2 8 1 —294), „A  főnévi igenév 
képzőjéről“ (uo. 1936, 266—277), „B rünn  nevéről“ (M agyar N yelv 1940,
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1— 19), „László, Ulászló“ (Magyar N yelv 1941, 145'—154), egyarán t m uta tják  
módszerének biztosságát, szellemének frisseségét s még m indig egyre széles- 
bedő szak tudását. H a egy tudós azonban szaktudom ányának egész terü letét 
a legapróbb részletekig á tbúváro lta , olyan kérdésekhez is e lju t, amelyek 
m ár általános, elvi term észetűek. Melich Ján o s m unkásságának az utolsó 
évtizedben éppen ez a külön jellem vonása. íg y  tanulm ányt ír „A  jövevény
szavak á tvételének  m ódjáról“ (M agyar N yelv 1933, 1—ló) igen fontos meg
figyelésekkel gazdagítva az általános nyelv tudom ányt. E nnek m integy k i
egészítése a „Je len téstan i kérdések“ c. m u n k á ja  (Bp., 1938), am elyben arra 
az eddig inkább m ellőzött kérdésre k íván  feleletet adni, hogy miképpen ve
hetők á t  idegen jelentések. E  tanulm ányok k itű n ő  példák arra , hogyan lehet 
induk tív  alapon fontos elvi eredményekhez is e lju tn i, s a tudom ányok általános 
m ódszertanának szem pontjából is m in táu l szolgálhatnak.

E nagy tudományos munkásság mellett még az élőszó erejével 
is egyre hat Melich János. Egyetemi tanszékét hosszú áldásos mun
kásság után ugyan már elhagyta, de főkép a Magyar Nyelvtudományi 
Társaságban ta rto tt előadásai, ülések vezetése, tudományos meg
beszélések révén megszakítás nélkül tan ít tovább. S a legnagyobb 
tudományos kitüntetések elérése után is egyénisége az maradt, 
ami volt. Hiúságnak, önhittségnek nyoma sincs nála. Előzékeny 
személy válogatás nélkül. Biztatja az újabb kutatókat s igyekszik 

fölemelni azokat is, akik már elcsüggedtek. Nem tud gyűlölni, de 
megbocsátó. Nem hibákat keres, hanem érdemeket néz. Mindez 
igazi evangéliumi lelkületre m utat.

S ez jellemzi szerepét az egyházi életben is. Csendes, feltűnést 
kerülő templomlátogató, akit valóban lelki szükség vezet az Isten 
házába. Ugyanilyen halkan, de igaz buzgósággal vesz részt az egy
ház jótékonysági mozgalmaiban is. Nagy tudományos célkitűzései 
nem gátolták abban sem, hogy egykori kedves iskolájának, a szarvasi 
gimnáziumnak kormányzótestületi elnökségét elvállalja, s e tisztét 
igaz lelkiismeretességgel betöltse. Gyakran volt érettségi biztos 
evang. gimnáziumainkban, s szolgálta egyetemes tanügyünket is 
mint az egyetemes tanügyi bizottság alelnöke. Evangéliumi jellemét, 
egyházhűségét, tanügyünk terén kifejtett érdemes munkásságát 
igyekezett Evangélikus Tanáregyesületünk is a maga szerény lehető
ségei közt méltatni, midőn Melich Jánost 1926 november 10-én Petz 
Gedeon egyetemi tanárral együtt tiszteleti tagjai sorába választotta. 
„K ét igaz férfi mind a kettő, kiket benső kötelékek fűznek az ev. 
iskolához és akik magas pozíciójukban sem restelték sohasem luthe
ránus voltukat“ — hangzott az akkori titkári jelentésben. (L. Evang. 
Tanáregyesület XI. .évkönyve, 37.)

A szarvasi és késmárki iskolák egykori növendéke íme így maradt 
hű azokhoz az eszményekhez, amelyek már az iskolapadban erő
södtek meg benne. Sohasem csökkenő tudományszeretetével egész 
könyvtárt kitevő munkákat írt, s a nyelvtudomány hihetetlen nagy
ságú anyagát tette magáévá. Ennek az anyagnak rendezésében, 
feldolgozásában mozgatója azonban a haza, a magyarság eszménye 
volt, az a forrás pedig, amelyből nagy munkájához mindig új erőt 
merített, a hit. Díszére vált egykori iskoláinak éppenúgy, amint
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díszt adott nagyszámú kitüntetésének. Születésének hetvenedik év
fordulóján mi is kérjük az egek urát, hogy Melich Jánost, Bél Mátyás, 
Hunfalvy Pál, Böhm Károly szellemi utódját, még évek hosszú 
során át tartsa meg hazánk, egyházunk és iskoláink javára.

Budapest. Dr. Losonczi Zoltán.

Szükség van-e latinmentes középiskolára?
(Elmélkedés a nyolcéves Hóman-lexről.)*

Hóman-törvényen (H óman-lex) előszeretettel az 1934 : XI. tc.-et, 
az egységes középiskoláról szóló törvényt emlegetik. A törvény végre
hajtási utasításai 1936-ban jelentek meg. Az indokolásból kivehető, 
hogy a törvény azért készült, hogy a Klebelsberg-féle középiskolai 
reform nyugtalanító változtatásainak véget vessen. Úgy készült, 
hogy visszatérvén az ősi röghöz, az eredeti magyar kezdeményezéshez, 
egységessé tegye a magyar középiskolát: biztosítván a magyar nem
zeti tárgyak vezető, irányító, központosító szerepét. Korai volna 
ma a reform eredményeiről, avagy eddigelé tapasztalt hiányairól 
ítéletet mondani. Elmélkedésünknek nem is az a célja, hanem az, 
hogy visszatérvén a reform kiindulási pontjához, kutassuk, hogy 
vannak-e olyan mozzanatok, és ha igen, melyek azok, amelyek a 
reform keresztülvitelénél zavarólag hathatnak. A reform előkészí
tésénél sokat hangoztatott szempont, hogy az 1924-es Klebelsberg- 
féle középiskolai törvény rendeletek útján történt változtatásaival 
nyugtalanságot terem tett, éppen nem lehetett eldöntő ok a reform 
értékállóságára nézve. Minden élő szervezet (olyan elsősorban az 
iskola!) változtatásoknak van, lehet kitéve. Minden törvény állandó 
természetű, összesűrített tapasztalatok alapján, körültekintő munká
val készült: de az nem örökérvényű. Ezt Hóman Bálint dr., vallás- 
és közoktatásügyi miniszter megerősíti, amikor törvényjavaslatáról 
ismételten kijelenti, hogy az kerettörvénynek készült, amely minden
kor kész arra, hogy a tapasztalatok által felvetett és egyéb termé
szetű jogos kívánalmaknak helyt adjon. Nyomban rá felmerül a 
kérdés, vájjon az egységes középiskola, nevezetesen a mai gimnázium 
mai alapszervezetével képes-e azoknak az eredményeknek kiváltására, 
azoknak a hatásoknak felkeltésére, amelyekre a nemzet jól felfogott 
érdekében minden időben szükség volt. Dícséretreméltó például az 
a törekvés, amely az osztrák eredetű intézkedésektől való függet- 
lenítést tűzi ki célul, de nem hagyhatók figyelmen kívül egyes nagy 
magyar elmék törekvései, amelyek egyes intézmények fenntartásá
ért nemes harcot vívnak. Csak Trefort ragaszkodását a reáliskolá
hoz emelem ki, amely iskolát Hóman miniszter véleménye szerint

* A cikk ez év m ájusában íródott.
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ma már megölt az élet. Szavai igazolására a közvéleményre és a 
sajtóra hivatkozik, a melyek végeredményben múló jelentőségűek.

A Hóman-törvény visszatér a R atio  Educationishoz, amely körülm ény a 
közoktatásügy egységesítése szem pontjából elsőrendű fontosságú. Távolodik 
a R atio Educationistól, am ikor Kölcseyvel együtt a z t ta rtja , hogy „non 
m últa, séd m últúm “ , vagyis a tú lterhelésen óhajt v á lto z ta tn i, amikor az érte
lem intenzív képzését á llítja  előtérbe. De közeledik hozzá —  bizonyára a hely
zet kényszerű voltánál fogva — , am ikor a gim názium ban a hum ánóriák 
mellé nagy szám ban reáliákat á llít be, amelyek ugyancsak túlterhelést okoz
nak. A R atio  Educationis elhatározó befolyására vall az óklasszikai nyelvek, 
nevezetesen a la tin  m egnövekedett szerepe a gim náziális oktatásban. A  Ratio  
Educationis a m agyar nyelv ta n ítá sá t a latinhoz kapcsolja, egyéb tá rg y ak  
m ellett a m agyar nyelv tan t is la tin u l tan u lta tja . A m agyar nyelv m in t segéd
tan tá rg y  szerepel. Csak a m ásodik R atio  Educationisban, az 1806-ban véghez
v itt  tantervrevízióban kerül a rendes tan tá rgyak  közé, igen csekély óraszám 
mal. A reakció, amely a m agyar nyelv m ostoha kezelése m ia tt el nem m arad t, 
végigszánt az egész X IX . századon és —  bátran  á llíth a tju k  — te tő p o n tjá t a 
H óm an-törvényben nyerte el. Ez u tóbb i a m agyar nyelv  és a nemzeti tá rgyak  
vezetőszerepét végül teljes érvényre ju tta tja , de a R atio  Educationishoz 
hasonlóan állandó, kizárólagos kapcso lato t terem t a la tin n a l. Ez a tény  aggo
dalommal tö lti el azokat a pedagógusokat és közéleti vezető férfiakat is, akik 
ism erik és m éltányolják a la tin  nyelv fontos szerepét történetünkben , nem zeti 
életünkben, de egyúttal nagyon jól ism erik azokat az okokat, azokat az el
keseredett harcokat, am elyet több m in t egy évszázadon keresztül a la tin  
nyelvnek a m agyarral szemben elfoglalt kiváltságos helyzete m ia tt állandóan 
napirenden voltak. Ism erik azokat az okokat is, am elyek a nem zetnek bár
milyen hatalom tól, teh á t ku ltú rhata lom tó l is egyoldalú függését vesze
delmesnek, nem  kívánatosnak ta r tjá k . (Ilyen term észetű aggályok a törvény- 
javaslat tárgyalásánál felm erültek. K iváló pedagógusok részéről is a parla
m entben szóvátétettek.) Azért ta r t ju k  a H óm an-törvény súlyos h ibájának  
a latinm entes középiskolának m egszüntetését. A reáliskolára gondolunk, 
de éppen nem  ragaszkodunk a névhez. A latinm entes középiskolán van a 
hangsúly, am elyet fel kellett volna venni az egységes középiskola keretébe : 
az előbb em líte tt, de sok m ás okból is. A nemzeti tá rg y ak  uralkodó szerepét 
az egységes középiskolában egy la tinm entes ágazat felvétele nem é rin th e tte  
volna, sőt alkalm id szolgált volna a m agyar nemzeti léleknek, gondolatnak, 
nagyságnak lényegileg m ás oldalról való  kiterm elésének, megértékelésének, 
m eggazdagításának. A reáliskola, ha  a m ú lta t nézzük, a m agyar tanulm ányok 
értékelése szem pontjából nem hagyo tt semmi kívánni v a ló t maga u tán . Az on
nan k ikerü lt nemzedék ritk a  példákkal szolgált. Ami m ost m ár a jövőt illeti, 
két kérdésre kell felelnünk. Az egyik : vájjon a la tinm entes középiskola fel
vétele á r to tt  volna az egységes középiskolának, am elynek gerince a „nem zet
ism ereti o k ta tá s“ ? A m á s ik : egy latinm entes középiskolának a m agyar 
tanügyi szervezetben való hiánya m ilyen káros következm ényekkel já rh a t a 
nem zet jövőjére nézve.

Hóman B álin t vallás- és közoktatásügyi m iniszter felhívásában, am elyet 
egy d isztingvált pedagógusokból álló értekezlet elé te rjesz te tt, és amelyben 
középiskolai reform ját m egind íto tta , határozottan  k ije len ti, hogy a közép
iskolának k é t fa já t lá tja  m a szükségesnek : a gim názium ot és a reáliskolát. 
M egtartandónak véli az általános, m agasabb m űveltséget adó iskoláknál m a  
m indenhol érvényesülő differenciálódást, ugyanakkor azonban a középiskolai 
tan ítás nagyobb egységének, a nem zeti eszme szem pontjából „fontos, szorosabb 
egybekapcsolódásának gondolatához“ kíván közeledni azálta l, hogy oly k é t 
iskolafajra gondol, am elynek tan terve  alsó tagozatukban azonos. Az elgondolás 
helyes. Beleilleszkedik a közoktatásügy egységesítésének gondolatába, am ely 
lehető egységesítések ú tján  igyekszik elérni k itűzö tt célját.

A m iniszter a la tin t a II. osztályban kezdené tan ítan i, a pedagógusok 
az elsőben. A m iniszter bizonyára gondolt ama kapcsolat, átm enet m egterem -
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tésére, amely az elemi iskolát a középiskolával lehetőleg zökkenőmentesen 
összeköthetné. A pedagógusokat az á tm enet m egterem tésében a la tin  nem 
zavarja. És akad t pedagógus, aki az első osztályban még egy idegen nyelv 
ta n ítá sá t sem ta r t ja  terhesnek, m ert úgy véli, hogy vannak, akadnak  folya
m atok , amelyek az átm enet létrehozására üdvösen befolynak. Csak ám ulhatunk 
azon a naívságon, am ely elfelejti azt, hogy nem  kész pedagógusok, hanem 
m agyarul is csak nehezen gügyögő gyerm ekek ülnek a padokban. Az össze
h ív o tt pedagógusok társasága nagyon is helyeselhető indokolás alapján a 
ném et nyelv tan ítá sá t az első osztályból a harm adikba te tte  á t , a la tin t a 
m iniszter tervezetétől eltérőleg az első osztályba v itte  le. Hóman  m iniszter, 
ak i szükségesnek ta r to t ta  a reáliskolát és fenn tartandónak  vélte „az általános 
m űveltségben m a m indenhol érvényesülő differenciálódást“ , e le jte tte  a reál
iskolát, amivel nagyban csökkentette a  differenciálódás lehetőségeit, am elyet 
fenntartandónak  vélt. Ilyen előzmények u tá n  nem csodálkozhatni azon, 
hogy a m iniszter eredeti elgondolása a tovább iakban  is m ódosult, m ert a 
középiskola m indkét fa jának  azonos célú feladatáró l szól, am elyet a  gimnázium 
felső tagozatában a hum anisztikus, a reáliskola pedig a reális irányú  ta n tá r
gyak fokozottabb tan ítá sáv a l old meg.

Hóman miniszter költségvetési beszédeiben ismétlőleg a közép- 
iskolai törvény főszempontjai közt megemlíti: a jellemképzés foko
zottabb ki domborítását, a műveltség tartalm ának nemzeti értékekben 
való mélyítését, a túlterhelés kiküszöbölését, a középiskolának a magyar 
élet valódi követelményeivel való összhangbahozatalát. Hangoztatja, 
hogy ,,az európai magyar“ álláspontján áll. Kívánja a magyar 
embertől a világismeretek megszerzését, kívánja, hogy műveltségünk
ben az európai műveltségi elemek érvényesüljenek, de a magyar 
gondolatnak kell központjának lenni és ehhez kell ennek a világ
műveltségnek háttérül szolgálnia. És amikor hozzáfűzi, hogy a 
nemzetismereti oktatással, mint az oktatás gerincével a középiskolá
ban a gyakorlati szempontok máris érvényesültek : elgondolásából 
kiérződik európai magyar koncepciójának nagyvonalúsága.

A gyakorlat ma még nem annyira előrehaladott, hogy igazol
hatná a miniszter reményeinek beteljesedését. Az élet máris megteszi 
észrevételeit, amiknek elmaradásában épúgy nem hihetünk, mint 
bármelyik reformtörvény örök érvényében. Bizonyos az, hogy 
túlterhelés van, ma sokkal inkább, mint azelőtt, aminek oka a dolog 
természetében, már mint az egységes középiskola tartalm i képében 
rejlik. Bizony az, hogy az elemi és középiskola szerves kapcsolatá
nak kérdése — amiért annyi vita folyt és folyik ma is — nincsen 
megoldva. Ügy ezek, mint a miniszter egyéb szempontjai azonban 
éppen nem szolgálhatnak akadályul egy latinmentes középiskola 
létesülésének. Az sokkal inkább szabályozásul szolgálhatna a túl
terhelés levezetésénél és az elemi és középiskola fontos kapcsolatá
nak létrehozásánál. E feltevésünket megerősíti egy fontos tény. 
A Collegium Hungaricumból kikerülő ifjak ma rendelkezésre állnak. 
Klebelsberg középiskolai reformját egy zűrzavar ju ta tta  holtpontra, 
amely elsősorban abból táplálkozott, hogy nem álltak rendelkezésre 
megfelelő erők. Hóman miniszter szerencsésebb helyzetben volt. 
,,A Közoktatásügyi Igazgatásról“ kiadott nagyértékű munka elő
szavában hangoztatott szempontjainak ma sokkal inkább lehet ele
get tenni, hogy t. i. minden helyre csak odavaló ember kerüljön.
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A sárospataki főiskola 1897-ben készült tantervrevíziós tervezeté
ben latinmentes alsó tagozatot javasol. Mitrovics Gyula kiváló filo
zófus-pedagógusunk Gömbös felszólítására írt tervezetében, 1925-ben 
latinmentes alsó tagozatra óhajtja felépíteni a bi- vagy trifurkált 
felső tagozatot. A felső tagozatnak nem egy latinmentes ágára aka
dunk, nem egy példát találunk a nyugati nagy kultúrnemzetek 
középiskolai szervezetében. Az egységen van a hangsúly : egységesí
te tt  közoktatásügy, egységes középiskola. Ez a közoktatásügyi igaz
gatásban és a magyar nemzeti tárgyak vezető, uralkodó szerepében 
ju t határozottan érvényre. Abban csúcsosodik. A tagozatok anyaga, 
a többi tantárgy — legyenek azok ideális vagy reális, elméleti vagy 
gyakorlati irányúak — nemzeti szükséglet szerint az egység szolgá
latába, beteljesedésére beállíthatók. Hóman miniszter álláspontja a 
következőkben feltűnő módon fedi itt vallott nézetünket. A miniszter 
kitűnő gyakorlati érzékére vall, hogy pl. a modern nyelvek oktatásá
nak új rendjét gyakorlati irányban kívánja megvalósítani. Határo
zottan kijelenti, hogy a modern nyelvek oktatásának nem az a célja, 
ami a latin nyelv oktatásának, hogy ,,nem az illető nemzetek, álla
mok kultúráját, irodalmát vagy történelmét kell tanítani, hanem 
valóban praktikusan kell tanítani a nyelvet“ . Drámai erővel hat, 
amikor azt mondja : „ebből a kívánságomból nem engedek“ . Szavai
ból kicsendül a veszély érzete, amely gyakorlati törekvéseit az egysé
ges középiskolában fenyegetheti. De megállapítható azokból a küz
delmek bekövetkezésének ténye is, amelyekre az egységes közép
iskolán belül okvetlenül sor kerül. Sor kerül, a nélkül, hogy azokra 
szándékosan felkészülnének. A dolgok természete hozza magával, 
mert a beálló feszültség, amelyet a nehezen összeegyeztető tárgyak 
egymás ellen működő kapacitása hoz létre, végül robbanáshoz 
vezethet, amelynek az intézmény, a mai gimnázium könnyen áldo
zatul esketik.

De mondhatná valaki, megvan a levezető ú t a feszültség enyhí
tésére. A középiskola a gyakorlati középiskola két fontos fajával 
bővü lt: a líceummal és a gazdasági középiskolával. Latinmentes 
középiskolák. Céljuk jellemes, kötelességtudó, általánosan művelt 
magyar embert nevelni. Hivatalnoki pályákra, szakiskolákra képe
sítenek. A tanító, polgári iskolai, szakiskolai tanár tőlük kapja azt 
a fontos műveltségi alapot, amely a nemzet polgári osztályának 
felnevelésénél irányítással szolgál. Megbecsülésük Hóman miniszter 
expozéiban állandóan kiemeltetik és teljes joggal. Vájjon akad-e 
közülünk egyvalaki is, aki működésüknek a nemzet életére kiható 
rendkívüli jelentőségéről nem volna meggyőződve. Egyetemi tanul
mányokra nem képesítenek, de céljuk hivatásuknak megfelelően 
sokkal értékesebb annál, hogy a proletariátus számát növeljék. 
Hogy velük azonban a latinmentes középiskola ügye nincsen elintézve, 
azt vitatni nem kell. Komoly megbecsülésre méltó szakembereket 
nevelnek, akik a nemzet polgáriasodását értékes magyar szellemben 
előbbre viszik.
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„Az egyetem és a középiskola kétségtelenül a nemzet szellemi 
életének elitjét neveli, ezért tanulmányi rendje alapjában, bármi
lyen kifogások merülnek is fel ellene, teoretikus, elméleti“ , mondja 
Hóman az Országos Felsőoktatási Tanács céljának, feladatának 
meghatározásánál. A miniszter, amikor a nemzet vezetőrétegének, 
elitjének neveléséről szól, a középiskolán a gimnáziumot érti. Mi 
éppen ebben az esetben föltétlenül szükségesnek tartanók egy, 
sajnos, ma nem létező latinmentes középiskolának a tekintetbe
vételét, amely az összes értékes és szükséges reáliák felsorakoztatásá
val — a nélkül, hogy a túlterheléstől tartani kellene — a nemzet 
kultúráját általánosabb érvényűvé, képzettségét sokoldalúbbá és 
jövőjét biztosabbá tehetné. A közoktatásügyi igazgatás és a közép
iskola egysége nem szenvedne csorbát, a miniszter által hangsúlyozott 
„a magasabb műveltségben ma mindenütt érvényesülő differen
ciálódás“ — amely a mai gimnáziális oktatásban kívánatosán nem 
érvényesülhet — ideálisabban volna keresztülvihető.

A felvetett két kérdésre — amelyeket a latinmentes középiskola 
létjogosultságának igazolására állítottunk fel — nem feleltünk 
szisztematikusan. Feladatunk arra korlátozódott, hogy a fennálló 
körülményekre való utalással igazoljuk, hogy a középiskola tisztán 
magyar intellektuelt nevelő ágazata az egységes középiskola cél
kitűzésével összeegyeztethető és a gimnáziumon belül fennálló, 
érezhető bajok megszüntetésére alkalmas.

Budapest. Dr. Philipp Kálmán.

Á leventeképzés új rendje.
A Vallás- és Közoktatásügyi és Honvédelmi Minisztérium együttes 

108,706—1942. számú rendelete a leventeképzést 1942 szeptember 
1-től kezdve kettéosztja : iskolai és iskolánkívüli leventeképzésre. 
Az előbbibe tartoznak a középiskolák, tanítóképzőintézetek és felső
ipariskolák tanu ló i; az utóbbiba pedig minden 12—23. évben lévő, 
katonai szolgálatot nem teljesítő magyar honos ifjú. E rendelkezés 
célja nem a leventeképzés megosztása, hanem annak elmélyítése. 
A régi leventeképzés arra törekedett, hogy a hadügyi ellenőrzés 
miatt korlátozott honvédelmünk keretén belül legalább részben 
előkészítse a katonai szolgálatra a magyar ifjúságot. Tulajdonképpen 
katonai előiskola akart lenni. Mióta azonban katonai egyenjogú
ságunk helyreállott, és minden testileg ép magyar honpolgár tagja a 
honvédségnek és katonai kiképzés alá esik, más célt lehetett kitűzni 
a még nem katonaköteles magyar ifjúság honvédelmi előkészítő ne
velésének, vagyis a leventeképzésnek is. Az új leventetörvényben 
és rendelkezésekben nem a katonai előképzés a főgondolat, hanem 
a korszerű honvédelemre való szellemi és testi nevelés. A korszerű 
jelző vonatkozik a békebeli és háborús honvédelemre egyaránt. 
Öntudatos, a kor követelményeinek megfelelni tudó értelmes magyar
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ifjúságot nevel a békebeli ország- és nemzetépítésre ; edzett és ezért 
a felépítésre váró országért és nemzetért harcolni is tudó küzdő 
ifjúságot nevel az esetleges háborúra.

Ezzel a leventeintézmény tulajdonképpen átvette az iskolai 
nevelés célját ; a nevelés eszközei között pedig elsősorban felhasználja 
az annyi dicsőséget szerzett magyar cserkészet módszereit. Az előbbi 
tényből, vagyis az iskolai nevelés átvételéből következik, hogy az 
iskolánkívüli leventeképzésbe bevonja, és ahol lehet, az élre állítja 
a keresztyén egyházak lelkészeit, az iskolai leventeképzést pedig 
teljesen átadja a középiskolák igazgatói vagy annak valamelyik meg
bízott tanára kezébe. Az utóbbiból, vagyis a cserkészpélda követé
séből pedig következik, hogy az leventekötelesek soraiból válogat 
és képez ki ifjúsági vezetőket, hogy ők legyenek példaadói és irányítói 
a velük egykorú leventéknek, ezáltal az ifjúságot öntevékenységre 
neveli.

Mindezeknek végrehajtása érdekében rendezték a nyári hónapok
ban az ifjúvezetői táborokat. Ezt megelőzőleg pedig a tavaszi hó
napokban külön a protestáns és külön a katolikus lelkészi kar 
önként jelentkező tagjai részére a leventeparancsnoki tanfolyam okat; 
a középiskolák igazgatói, illetőleg megbízottaik pedig a nyáron több 
turnusban négynapos tanfolyamon vettek részt az általános tájé
kozódás és irányítás céljából.

Talán nem járok messze az igazságtól, amikor azt mondom, 
hogy nem sok bizakodással mentünk erre a tanfolyamra. Hisz az 
ilyen tanfolyamok, tisztelet a kivételnek, vagy nagyon elméletiek 
szoktak lenni, vagy pedig ha gyakorlatiak akarnak is lenni, akkor 
is inkább a nagyvárosok viszonyaiból indulnak ki, amiknek tanul
ságai vidéki viszonylatban kevéssé állják meg helyüket. Annál kel
lemesebb volt a meglepetésünk, hogy itt többet kaptunk, mint 
amit vártunk és sajnáltuk, hogy ily rövid időre szabott volt a tan
folyam.

A négy-, jobban mondva háromnapos előadások alatt a magyar 
ifjúság nevelésének annyi elméleti kérdése vetődött fel a gyakorlati 
élet tükrében, és annyi gyakorlati kérdés emelkedett fel az elmélet 
magasságába, hogy ez nekünk, hivatásos nevelőknek is eszmekeltő 
és jó gondolatébresztő volt. Ezek az előadások az iskolai nevelést 
beágyazták az egységes honvédelmi nevelésbe. Mindenik értékes 
volt, de külön élmény volt számunkra az a lelkesség és odaadás, 
ami a leventeképzést irányító és itt előadó tiszteket átfűtötte. Láttuk, 
hogy nemcsak szakemberek a kérdésekben, hanem hittel vallott 
feladatul és élethivatásul végzik nemzetépítő munkájukat. Az ő 
lelkesedésük átjárta a hallgatóságot is, és ezért minden előadás után 
élénk eszmecsere fejlődött ki a hallgatók között, vagy a hallgatók 
és előadók között. Mindnyájan boldogan állapítottuk meg, hogy 
tényleges tisztikarunk nemcsak szaktudásban, hanem nemzetépítő 
hivatástudatban is az első helyen áll.

De éppen az itt tapasztaltak köteleznek is bennünket. Kötelez
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nek arra, hogy az általuk annyi fáradsággal, tudással és lelkességgel 
előkészített tervezet a gyakorlatban is valóra váljék. Ez pedig tőlünk 
függ. Kétségtelen, hogy az első évben lesz sok zökkenő, de éppen 
ennek tanulságai alapján építsük ki minél teljesebbé a leventeképzést. 
Ne mondja senki : katonásdi. Ellenkezőleg, az eddigi katonáskodás 
igyekszik iskolaszerűvé válni. Ezért kell nekünk hivatásos nevelőknek 
teljes szívvel melléállni ifjúságunk nevelése, honvédelmünk erősítése 
és a szebb magyar jövő felépítése érdekében.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy Sándor.

Néhány szó a Diákkaptár mozgalomról.
Az Országos Református Tanáregyesület közgyűlésén, az egye

sület elnöke megnyitó beszédében a mai pedagógiai kérdések közül 
különösen kettőt emelt k i : a tehetségkutatást és a Diákkaptár mozgal
mat. Valóban mind a kettő az utóbbi években az érdeklődés közép
pontjába került, valószínűleg nemcsak azért, mert újdonság és bizo
nyos fokig pedagógiai divatcikk, hanem elsősorban azért, mert 
mindnyájan megéreztük mögöttük a rejtőző lényeget. Az első képes
ségeket keres és kutat, a második meglévő képességeket tovább
fejleszt és irányít. Az előbbi a magyar népi rétegekből új magyar 
társadalmat teremt, az utóbbi kimondottan egy társadalmi réteg 
számára „magyar zsidókat“ akar nevelni. És amíg a Tanártestület 
elnöke a legnagyobb elismerés hangján emlékezett meg a magyar 
protestáns iskoláknak arról a tevékenységéről, amit a tehetségmentő 
mozgalom terén kifejtettek, addig annyira szomorú képeit festett 
iskoláinkban a Diákkaptár mozgalom mai állásáról. Bizonyos vád is 
volt ezekben a szavakban, mintha egyházi iskoláink nem tudnák, 
vagy nem akarnák megérteni ennek a nemzetmentő mozgalomnak 
a lényegét.

1. Az első kérdés tehát, amivel szembe kell néznünk, az, hogy 
felekezeti iskoláink hogyan reagálnak a Diákkaptár mozgalomra ? 
Érdekes megfigyeléseket tehetünk, ha utánanézünk a gyakorlatban 
a kérdésnek. A legtöbb helyen ugyanis folyik a munka, vagy legalább 
is felvették a munkát, sőt az évvégi értesítők is részletes beszámolót 
hoznak a kaptárosok tevékenységéről, de a beszámolókból mégis 
kiérzik, hogy csak papírmunka az egész. Azért van, m ert kell, mert 
a felettes hatóságok esetleg főnéven veszik, hogy ilyennel is foglalkozik 
valaki. Sok kollégától hallottam magam is keserű beletörődéssel a 
m egállapítást: nem a mi református szellemünknek való, sok benne 
az erőszakoltság, csak azért csinálom, mert nem akarunk a többinek 
alulmaradni stb. Sok helyen azonban kisebb hangoskodással és keve
sebb adminisztrációval olyan szép eredményt érnek el a kaptárosok, 
hogy egy gyengébben menő kereskedelmi vállalatnak is bizony 
becsületére válnék. Mi tehát most már az igazság? — kérdezzük 
kétségek között Pilátus módjára.
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Kétségtelen az, hogy a Dikkaptár mozgalom a reformátusság 
középpontjából, éppen Debrecenből indult ki. Ma is nagyon sok 
iskolánk vezetőhelyen áll a mozgalom élén. Nem felel tehát meg a 
valóságnak az, hogy református, illetve egyházi iskoláink nem alkalma
sak a kaptármunka végzésére. Valóság azonban az, hogy felekezeti 
iskoláink, éppen történelmi adottságaiknál és hitbeli sajátosságaik
nál fogva, nem alkalmasak bizonyos sablon-munka végzésére. Nem 
tű rik  az uniformizálást, nem bírják a rubrikázást és a lehetőséghez 
képest kerülnek minden felesleges adminisztrációt és külsőséget, ami 
bizony, valljuk meg, a mozgalom elterjedésével és megizmosodásával 
egyenes arányban duzzadt és növekedett. Ezért van az, hogy ahány 
felekezeti iskola, egyenesen annyiféle a diákkaptár, már amennyire 
természetesen az adott körülmények és lehetőségek között a mozgalom 
alapszabályai megengedik. Feltétlenül arra kell azonban vigyáznunk, 
hogy ilyen külső, végeredményében nem a lényegre vonatkozó hely
zetek miatt, ki ne eresszük kezünkből a lehetőségek erszényét, és á t ne 
játsszuk azt a más zsebébe, mint ahogyan az egynéhány mozgalom
mal már nem egyszer megtörtént történelmünk folyamán.

2. Amit eddig elmondottunk, érthetőnek látszik, igaznak azon
ban csak akkor, ha tényekből és tapasztalatokkal alátámasztjuk 
állításainkat. Szükségesnek látszik ezéit valamit először is a Diák
kaptár mozgalom szervezetéről szólni. Az alapszabály szerint a kaptár 
vezetőtanárát az igazgató jelöli ki. Mindjárt a kiindulás nem egyez
tethető össze protestáns iskoláink szellemével. A jó felekezeti diák
kaptár ott kezdődik, amikor valamelyik tanár maga vállalkozik a 
munka végzésére. Mint ahogyan a gyermekek részéről a teljes önkén
tesség, ugyanúgy a tanár részéről is a teljes önkéntesség és önzetlen
ség kell, hogy jellemezze a munkát. Hasonlóképpen nem kívánatos 
a túlságosan sok ,,patrónus“ és ,,csoportelnök“ választás sem, mert 
ez is csak azt jelenti, hogy a sok páilfogó keze között elcsúszik a 
dolog lényege. Körülbelül ugyanezt mondhatjuk a diákvezetőségre is. 
Még felsorolni is sok a különböző, bár megtisztelő, de cím- és jelleg
nélküli állásokat: fiókigazgató, pénztáros, ellenőr, cégvezető, ügyvezető, 
igazgató, föpénztáros és főellenőr, valamint a különböző előadók 
sokasága. Nyilván azért ez a sok megtisztelő állás, hogy minél több 
gyermeket belevonhassunk a munkába, illetve kaptárosdit játszva, 
minél több gyermekkel megszerettessük a munkát. Minden cím azon
ban csak üres külsőséggé zsugorodik, ha nincs mögötte tartalom. 
Egyfelől bizonyos munkamennyiség, amit végezni kell, másfelől pedig 
olyan személy, aki valósággal meg is fogja erős kézzel a munka eké
jének kétágú szarvát. Különben is, amikor a társadalmi életünkben 
is Istennek hála, egyre inkább a címek és rangok leépítése felé haladunk, 
éppen pedagógiai szempontból sem kívánatos ezeknek az ,,állásoknak“ 
a halmozása, még akkor sem, ha kifelé, mondjuk egy-egy újság
riport számára bármilyen szépen és hangzatosán fest is.

Hasonlóképpen nehézzé teszi a munka megszeretését és meg
szerettetését a sok könyvelés, levelezés és általában az, amiből a tanári
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munkában amúgy is elég sok v a n : az adminisztráció. Igaz, hogy ennek 
tetemes részét, már legalább is a betétkönyvek, a pénztári napló és a 
fióktörzskönyv vezetését maguk a tanulók végzik, de ha figyelembe 
vesszük azt, hogy jóformán minden egyes tételen ra jta  kell tartani 
magának a tanárnak a szemét, elképzelhetjük, hogy kevesen akad
nak, akik merő lelkesedésből vagy valami különösebb mély meg
győződésből ,,elhivatást“ éreznének erre a munkára. A könyvvezetés 
azonban csak külsőség, és bármennyire nehezünkre esik is, valamilyen 
formában mégiscsak végeznünk kell, annál is inkább, mert a munka 
közben fogjuk látni, hogy éppen a kereskedelmi életnek egyik el
maradhatatlan velejárója ez, és a vele kapcsolatos számítás és kalku
láció növeli ezt pedagógiai alkalommá a diákkaptár munkában.

3. Eddig voltaképpen csak a munka keserű ízét tapasztaltuk és 
általában azokat a nehézségeket, amelyek iskoláinkat, közelebbről 
a több egyéniséggel és nagyobb szabadsággal rendelkező felekezeti 
iskoláinkat elidegenítették a munkától. Van a munkának azonban 
édesebb íze is. Az a terület, amelyiken minden egyéni ötletesség és 
leleményesség szabad kifejlést nyerhet. Ami nem külsőség és phaedrusi 
álarc, hanem a munka izgalmának belső forrósága : tartalom, lényeg„ 
Amire egyházi iskoláink is mindig a súlyt helyezték, és amibe minden 
kockázattal és munkabírással évszázadok óta egész lényüket bele
dobták. A mozgalom négy csoportba osztja ezeket a m unkákat: 
a bér-, a gyűjtő-, a termelői, és a vállalkozói munkákra. Ezek körül, 
vagy ezekben épül ki és jegecesedik ki az egész Diákkaptár munka, 
és ezekben nyílik mód és alkalom az újszerű, gimnáziumok által 
eddig szinte hozzá sem jérhető pedagógiai feladatok megvalósítására.

Ezeken belül vállalkozhatnak akár egyes kaptárosok, akár egész 
közösségek arra, hogy magukat és munkájukat a magyar kereskedelmi 
és gazdasági élet szolgálatába állítsák. Nem sorolhatjuk most fel az 
összes munkaágakat, amelyek e négy kategórián belül nagyobbrészt 
mind a diákkötelességből és leleményességből, mint bővizű forrás fel
fakadtak, csupán egy néhányra utalunk, amelyek közül egyiket 
vagy másikat éppen a mi egyházi iskoláink igen szép eredménnyel 
gyakorolják. A miskolci református gimnáziumnak egyik növendéke 
havi 55 pengőt keres újságkihordással. Nagykőrösön egy fiú nyáron 
ebédet hordott a munkásoknak havi 50 kg búzáért. Nyíregyházán 
az evangélikus gimnáziumban bankokban, üzletekben kirakatablak
tisztítást vállaltak a diákok. A Baár-Madas intézet egyik kicsiny 
növendéke szabad idejében édesapja üzletében kiszolgál 10 fillér 
órabér fejében. De a cséplőgépellenőrség, szikvízgyári kisegítés, bizto
sítótársasági ügynökség sem ritka munka a vállalkozó szellemű diákok 
között. A <7yü//őmuniíáról szinte nem is kell külön beszélnünk, mert 
a mai háborús világ talán nem is ismer olyan hulladék- vagy nyers
anyagot, amit valamilyen célra fel ne lehetne használni. E  tekintetben 
talán már még a kelleténél is jobban igénybeveszik a diákkaptárosok 
munkáját. Kétségtelen azonban, hogy a diákkaptár munkának ehhez 
az ágához kell a legkevesebb invenció, így ebbe a feladatkörbe a diák
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ság legnagyobb tömegeit lehet sikerrel mozgósítani. Legutóbb a 
használt cipő és az almamaggyüjtö akció keretében m utatott fel a 
Diákkaptár-szervezet hallatlan szép eredményt.

Sokkal több fantáziát igényel a termelői és vállalkozói munka. 
A malactartás, ö fajkutya, bárány, kecske, angóranyúl, teknősbéka, 
papagály, rigó, kanári és éti csiga, valamint a selyemhernyótenyésztés 
egész csomó, és sok esetben éppen felekezeti iskolák specialitása. 
Értékes szempontokat nyújt különben mindezekhez a Diákkaptár 
Szövetség : ,,Miből szerez a diák 10 pengőt egy év alatt ? “ című kiad
ványa. Külön kis ,,szövetkezetek“ is alakultak már, amelyek földbérlet
tel, vagy szabályos kereskedelmi tevékenységgel foglalkozva igyekeznek 
leleményességüket apró pénzre váltani.

4. Csak éppen érzékeltetni akartuk azt, hogy a munkának nem- 
csupán árnyoldala, de fényoldala is van. Sőt legalább annyi fényes 
eredményt m utatott már fel eddig a diákkaptár, hogy a bevezetőnk
ben vázolt nehézségekről egyszerűen meg is feledkezünk. Mindenütt 
és mindenki azt a részt választja ki magának belőle, ami egyéniségé
nek és pedagógiai jóízlésének leginkább megfelel. Csak éppen hogy 
ember legyen a gáton, aki a felbuggyanó források vizét a folyam 
megfelelő medrében igyekszik és képes tartani. Ha ez megvan, az 
eredmények már maguk oldozgatják a folyton fel-felbukkanó kér
dések gordiusi csomóját. Hogy ez valóban így van, arra élő és eleven 
példa éppen sárospataki diákkaptárunk példája. Sárospatakon volta
képpen hivatalosan nincs is diákkaptár, mégis a bejegyzett kaptárosok 
bármelyik csapatával kiállnánk versenyre. Nem kértük felvételünket 
a hivatalos Diákkaptár Szövetségbe, mert éppen az említett nehéz
ségek miatt attól féltünk, hogy az uniformizálás és sablonszerűség 
sorvasztólag hat majd a munkánkra. De viszont eltanultunk minden 
olyan lehetőséget és jó ,,fogást“, amit célkitűzéseink közben mi is 
jótékonyan hasznosítani tudunk. Nem is az iskola keretében működik 
a kaptár, csak egyetlen internátus, a Humán-internátus munkája. 
Az internátus növendékei mint élelmes kereskedők, az iskola terüle
té t csak olyan terrénumnak tekintik, amelyen kereskedelmi számításai
kat tervszerűen végrehajthatják és meg is találhatják. Végezetül 
pedig nem diákkaptár a mi kaptárunk neve, hanem Humán-inter- 
nátusi Bank és Diákbolt Szövetkezet.

A legfontosabb eltérés azonban mégis talán a célkitűzésben van. 
A növendékek gyüjtőszenvedélyének, kereskedelmi hajlamának ki
használása csak mellékcél. A főcél a közösségi pedagógia elvei alapján 
olyan anyagi tőkék előteremtése, amelyikkel a középponti sárospataki 
munkát, illetve annak pártfogoltjait, a tehetségvizsgás szegény tanuló
kat nagyobb összeggel és hosszabb időn keresztül segélyezni tudjuk. 
Ugyanakkor tehát, amikor a kereskedelmi szellemet ébresztgetjük 
gyermekeinkben, reáirányítjuk figyelmünket a közösség szociális 
kötelességeire is.

Azzal kezdődött a munka, hogy a Humán-internátus növendékei 
egy hónapban egyszer lemondtak egy délutáni 50 filléres moziról.
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Egy évben ez már 250 pengőt jelentett. Ebből bankot alapítottunk, 
malacot hizlaltunk, almával kereskedtünk, tehát csak éppen úgy, 
mint a többi kaptárosok. Közben természetesen az egyéni gyüjtő- 
és bérmunkát is mindenki folytatta, részben a közösség, részben a 
saját egyéni hasznára. A következő iskolai évben már annyi tőkénk 
volt, hogy az iskolában üzletet nyithattunk. Jelenleg cukorka-, alma- 
és perecárusítás folyik az üzletben. Eredményéről csak annyit, hogy 
munkánk most ta rt a harmadik évében, és eddig már 1500 pengőt 
juttattunk tehetséges szegény gyermekeknek. Évi forgalmunk meg
haladja a 15 ezer pengőt, évvégére pedig minden bizonnyal bezárhat
juk az évet 1000—1500 pengő tiszta tőkével. Terveink között szere
pel a városi közönség és az egyetemes diákság részére a főutcán egy 
,,fióküzlet“ megnyitása, amelyikben a sapkától a cipőfűzőig minden 
használati és közszükségleti cikkét megkaphatná tanár, diák és 
nagyközönség egyaránt. Ez sem újítás azonban, mert az erdélyi 
iskolák mellett már régi időtől kezdve a legtöbb helyen ott működik 
az ilyen életrevaló szövetkezeti diákbolt. Ebben természetesen megfelelő 
üzletvezető végzi majd a kiszolgálást, az iskolai ,,főüzlet“ pedig 
tovább szolgálja diákságunk kereskedelmi ,,gyakorló-óráit“.

5. Mert a végső cél azért mégiscsak, minden anyagi mellett is, 
valamennyi diákkaptárnál a pedagógia. Ezt soha nem szabad szem 
elől téveszteni, bármilyen jól megy is az üzlet, vagy bármennyire 
csábítanának is más kecsegtető szempontok ennek elfelejtésére. 
Az elmondottakból is kitűnik, hogy a Diákkaptár mozgalomban hal
latlan anyagi és erkölcsi erő, tőke fekszik egyelőre még kihasználatlanul. 
Nekünk azonban feltétlenül az utóbbi tekintetében kell kezünkbe 
vennünk a bontásnak a csákányát, ha az mindjárt még az anyagiak 
rovására történik is. Ne felejtsük, hogy a diákkaptár nem pénzszerző 
vállalat, intézmények számára meggazdagodási lehetőség, egyének 
számára a harácsolás egy fajtája, hanem nemesítő, pedagógiai cél
zattal alakult intézmény. „Magyar zsidókat“ akarunk nevelni általa, 
kikben elsősorban a magyarság és ezzel együtt a jellemszilárdság, 
sőt még ha kell, a saját kárán is bukni kész becsületesség domináL 
Nem pedig Szerencsés Imréket, akik zsidó vérrel beoltva, továbbra 
is képviselői a régi, megromlott pénzéhes szellemnek.

Ezért nézzük a kérdést teljes hozzáértéssel, lássunk hozzá világos 
fejjel és konkrét célkitűzéssel, és ragadjuk meg az alkalmat minden 
pillanatban, ahol és amikor a nevelői szempontok érvényesítésére 
mód és lehetőség kínálkozik. Tény, hogy a diákkaptárral való foglal
kozás hasznosan leköti a gyermek idejét, főként szabad idejében elfor
dítja figyelmét a káros ösztönök megmozdulásától és felburjánzásától. 
Tény az, hogy észrevétlenül, szinte játszva szívja magába a gyermek 
az életre való nagy felkészülés első komoly leckéit, de azért arra is. 
vigyázzunk, hogy növendékeinknél mégse ez kerüljön diákéletük 
legelső vonalába. Ők elsősorban mégiscsak diákok, kikre a kötelesség
teljesítés ezer fajtája vár. Főként gyengébb diák számára soha ne 
legyen a kaptármunka takaró, amely mögött vígan elrejtheti, sőt.
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átvészelheti iskolai tanulmányainak különben lépten-nyomon ki
ütköző gyengéit. Különben is a mozgalom legnagyobb jelentősége 
abban van, hogy a munka közben a tanár hasznosan megfigyelheti, 
sőt talán egész pontosan le is mérheti növendékeinek egész súlyát, 
egyéni é rték é t: munkabírását, munkakedvét, kitartását, szorgalmát, 
lelkesedését, kapzsiságát, pazarlását és általában mindent, amihez 
különben olyan nehezen, sőt talán a gimnáziumi évek alatt egyetlen 
egyszer sem tudnánk házzáférni. Értékes támpontokat nyújt a munka 
a gyermekek felől a pályaválasztás kérdésében is, nem is szólva arról, 
hogy az éleinek egy kicsiny darabját varázsolja az iskola falai közé, 
és ugyanakkor magát az iskolát vetíti ki a mindennapi életbe. Pedig 
talán ez volna valahogy egész nevelési rendszerünk alapja.

Sárospatak. Palumby Gyula.

MEGJEGYZÉSEK
A bibliaisincrtetésröl világi szemmel.

V alam ely problém ának tisztázásához sokszor előnyösen hozzájárul a 
nem szakem ber hozzászólása is. Észrevételeiből a szakem ber k iválasztja  azt, 
ami jogosult észrevétel, és helyesen használhatja  azt fel. Ez vezetett engem 
régi tapasz ta la ta im n ak  elm ondására. Továbbá azért ír tam  meg e sorokat, 
m ert c m ondanivaló m ár régen kikívánkozik belőlem. Ezért akarok hozzá
szólni a h ito k ta tá s  kérdéséhez annak  ellenére, hogy m atem atikus vagyok.

D iákkorom ban későn éreztem meg, hogy a h ittan ó ra  többe t jelen thet, 
m int kellem etlen tan tárgyat. A középiskola alsó osztályait ugyanis olyan 
városban végeztem , ahol a reform átusság erős kisebbségben volt. H itok ta tónk  
nem lévén, m ás szakos reform átus ta n á r  végezte a h it ta n  tan ítá sá t. I t t  m ind
já r t  elh ibázott volt az órák órarendi beosztása. A bban az időben a tan ítás  
délelőtt, délu tán  folyt, szerdán és szom baton szabad délu tánunk  volt. E rre a 
reform átus h itta n i órákat beoszto tták  szerdán és szom baton délután 4— 5-ig. 
A szabad délu tánunk elrom lott, irigyeltük a m ásvallásúakat, akiknek a 
délelőtti órarendbe volt beosztva a h ittan i órájuk. M ár ez term észetesen 
ellenszenvessé te tte  a h ittan i órákat. Az órarendi beosztás nem szám olt a kis 
diák lelkületével, de a tan ítás módszere még kevésbbé. Egy h ittan i óra a 
következőképpen za jlo tt le : „L efeleltük“ m indnyájan  a leckét ; aki nem  tu d ta , 
azt a h ito k ta tó  elnadrágolta. (Pedig egész délután m indenki tanu lt.) U tána 
—  m agyarázat nélkül — feladta az új leckét. T ehát a  h itta n  a szó szoros 
értelm ében a „legútálatosabb ta n tá rg y “ volt.

Felsős korom ban reform átus iskolába kerültem , reform átus jellegű 
városba. G ondolhatnánk, hogy i t t  m ár helyes irányú  h ito k ta tás  folyt szak
em ber vezetése a la tt. Szakemberben nem  volt h iány, lelkész is volt a h itok ta tó , 
meg ta n á r  is. B ibliaism ertetéssel foglalkoztunk. A h ito k ta tó  abból a helyes 
elvből in d u lt ki, hogy a bibliát magából a bibliából ism erjük meg. De hogyan? 
Az órák a  b ib lia  olvasásával te ltek  el. Válogatás nélkül fogtunk hozzá az Ószö
vetség elolvasásához. Végigolvastuk az egészet, am ennyire az órákból te lt. 
így többek  között elolvastuk eleitől végig Mózes könyveit is az összes nem zeti
ségi táb láza tokkal együtt, de végigolvastuk a szent sá to r építését is : . .Csi
nálj asz ta lt is sittim fából, két sing hosszút, egy sing széleset és másfél sing 
m a g a s a t! . . .  Egy-egy kárp it hossza huszonnyolc sing legyen, egy-egy kárp it 
szélessége négy s i n g . . . “ és így tovább  a végkimerülésig.

Term észetesen ez szörnyű unalm as volt. K éptelenek voltunk figyelni.
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A h itok tató  —  hogy figyelm ünket ellenőrizze —  váltogatva  o lv asta to tt. 
Az olvasást többnyire nem  tud tu k  fo ly ta tn i, m ert nem  tu d tu k , hol járunk,, 
figyelmünk kim erült. Ilyenkor a h itok tató  szidalm azta az á ldozatát, m ajd 
rossz osztályzatot a d o tt neki. Akkor vo lt életem ben először és u to ljára  jeles
tő l eltérő osztályzatom  hittanbó l, még hozzá elégséges.

Abban az évben az előbb meg nem nevezett városban szép m unkát kez
d e tt a Magyar Evangélium i Keresztyén Diákszövetség. Ifjúságunk körében 
B ibliakört szervezett. O sztálytársaim  közül néhányan  ■—• akik  ta lán  az előbbi 
tanulm ányaik  folyam án a rra  m ár indítékot k ap tak  —  e ljá rtak  a bibliaköri 
órákra. Nem tu d tu k  m egérteni, félig-meddig bolondoknak is ta r to ttu k  őket. 
H á t nem elég nekik h ittan ó rán  bib liát olvasni? N em  is gondoltunk arra, hogy 
a szentírásban nem csak sátorépítés van, hanem  á ld o tt üzenetet kaphatunk  
belőle, amely személyesen nekünk szól.

A tanév vége felé beszélgettem  egyszer a M EKDSZ Bibliakörének veze
tőjévé]. (O rvostanhallgató volt.) Összetévesztett valakivel, aki szorgalmasan 
já r t  a bibliaköri ó rákra. Később k itű n t a tévedése, de azért hosszan elbeszél
gettünk. M ondhatom , hogy az a beszélgetés tö b b e t használt nekem, m in t 
am ennyit az egészévi h ito k ta tá s  á rto tt. E  beszélgetés során tu d tam  meg, 
hogy a bibliában a három  sing hosszú és ké t sing széles sittim fán  kívül is 
van valam i. Ekkor m egígértem  neki, hogy a következő tanévben  elmegyek 
a bibliaköri órákra.

ígéretem nek nem  tu d tam  eleget tenn i, m ert családi okok m ia tt — sze
rencsémre —  más iskolába, más városba kerültem . E z t a várost m ár meg is 
nevezem, m ert nem  m ondok róla semmi rosszat : Sárospatak. (H itoktató  : 
Bódy Dénes.) Sárospatakon nem riasz to ttak  el a b ib liá tó l, nem  vo lt kellem et
len tan tá rgy  a h itta n , sőt nem  is éreztük annak  tan tá rgy ízé t. Szívesen já r 
tu n k  el a teológusok á lta l vezetett bibliakörökbe is, m elynek vezetői főleg 
a jelenlegi professzorok (Zsíros József, Szabó Zoltán, Üjszászy Kálm án) 
voltak. I t t  ébresztettek bennem  vágyat valam i u tán , ami a h itta n i órák és a 
bibliakörökön tú l van. E z a vágy vezetett el a Soli Deo Gloria emlékezetes 
zánkai konferenciájára, am ely u tán  m agam szerveztem b ará ti társaságot a 
biblia tanulm ányozására. Ennek lehetőségét a „ s ittim fa“ korszakában el 
sem h ittem  volna.

Ezeket k ívántam  elm ondani. Nem ak artam  senkit bán tan i, azért név 
és város említése nélkül te ttem . Csak arra kérem  a B ibliának hivatásos ism er
te tő it, vegyék figyelembe a fia ta l diák lelkü letét és válasszák ki azokat a 
részeket kötelező olvasásul, amelyek a fia ta l lelkeknek is m ondanak valam it. 
A szentírásnak nagyobb része ilyen, azért ne kínozzuk az ifjúságot unalm as, 
szám ukra sem m it sem m ondó részletekkel. Az így okozott k á r nehezen hoz
ható  helyre.

Jászberény. Szombathíj M iklós,.
áll. tanítóképzőintézeti tanár.

Ejjy miniszteri rendelet inaryójára.
Mivel folyóiratunk a „Szemle“  címet viseli, egyik főfeladatának éppen 

abban kell m utatkoznia , hogy protestáns tanárságunk  szellemi és anyagi 
helyzetét egyaránt állandóan  szem előtt ta r tv a , az t mérlegre tegye, és a mi 
szolgálatunk szem pontjából m éltassa. E nnek a fe ladatnak  a szellemében 
kell szóvátennünk m agunk közt egy olyan legutóbb m egjelent kultuszm iniszteri 
rendeletet, am elyet a m i egyházunk is m agáévá te t t ,  és egyházi iskoláinkban 
végre is h a jto tt a nélkül, hogy az érdekelt tanárság  csak tudom ást is szerzett 
volna róla, holott azok m unkájának  indirekt m egadóztatása, illetőleg illeték
elvonásáról van szó.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter legutóbbi rendelkezése szerint 
ugyanis a javítóvizsgálatok u tán , amelyek eddig tudvalévőleg sokhelyt 
d íjtalanok voltak , ezu tán  25 pengőt kell a vizsgázónak fizetnie, am elyet az. 
iskolák összegyűjtve, beszolgáltatnak arra a célra, hogy az a szegény tehetséges, 
falusi gyermekek iskoláz ta tására  fordíttassék.
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Ha m ost m i ezt a rendelkezést a m agunk szem pontjából mérlegre tesszük, 
az első részünkről a helyeslés szava. A jav ító  vizsgáztatás is egy olyan tan á ri 
m unkafajta  vo lt, amely eddig javadalm azatlanu l m aradt. Pedig az idegm or
zsoló v izsgálati m unkafajták közt tán  a legnehezebbik, és nagy felelősséggel 
já r, hiszen i t t  a tan ár lényegileg m aga dönti el, ismételjen-e a tanuló , vagy 
sokszor m ár az t, hogy egyáltalán alkalm as-e vagy nem a középiskolai ta n u l
m ányok fo ly tatására . Ugyanakkor a vizsgálat díjtalanságával m inden esetben 
ju ta lm azta  a sokszor hanyag tan u ló t, míg pl. a beiratási díj fizetése alól senki 
sem k ap o tt felm entést. Tudomásom szerint pl. a Műegyetemen az ú. n. u tó 
vizsgák arány lag  magas díjaival nem kevéssé serkentik az ifjúságot a rra , 
hogy m u n k á ju k a t kellő időben és eredm énnyel végezzék el. Ilyenform án a 
javítóvizsgálat díjtalansága m indenkép indokolatlan volt, m ert a hanyag  
tanu ló t ju ta lm az ta , a tan árt ingyenm unkára kényszerítette, és így ebből a 
megokolásból örömmel és helyesléssel kell köszöntenünk a kultuszm iniszteri 
rendelkezést.

A m ásodik szavunk is a helyeslésé. Mi, a nem zet nevelőm unkásai, akik  
elsőként tap asz ta ltu k  és hangozta ttuk  népi értékeink pusztulását, különös 
örömmel üdvözöljük azt a szociális, nem zetm entő szellemet, amely m indegyre 
szem betűnőbben domborodik ki az új korm ányintézkedésekből. Eddigi küz
delmeink ju ta lm á t és győzelmét lá tju k  abban, hogy komoly összeget ford ítanak  
népünk szellemi kincseinek felfedésére, művelésére és közhasznosítására. 
Ez a nevelőnemzedék volt az, am elyik a m aga szerény, k itartó  és áldozatos 
kezdeményezéseivel ezt a m unkaterü letet felfedte, kidolgozta, és a korm ány- 
szerveknek szervezésre és irányításra  m integy tálcán  odanyujto tta . És a mi 
iskoláink, jelesül a sárospataki reform átus kollégium voltak éppen az első 
ú ttö rők  e téren . Ma is emlékszem az ,,Üj M agyarság4* beszámolójára, am elyet 
az o tt annakidején  csirájában kifejlő ú tm u ta tó  m unkáról írt, s e cikk befejező 
akkordjára, am ikor megkérdezi végül is az akkor még helyettestanári m inő
ségben m űködő kartársunkat a fizetéséről, de a feleletet, m ár nem m erte, vagy 
szégyelte k iírni.

És innen eredne végül is a harm adik  csodálkozó és kérdő szavunk : m iért 
kellett m indezekért éppen bennünket m egbüntetni? Mert hiszen az világos, 
hogy külön ju ta lm a t ezért, a m unkájáért a m agyar nevelőnemzedék nem  v á rt 
és nem is k ív án t. Ezért bőségesen elég az a ragaszkodó szeretet, amivel hozzá 
ez a feltörő új m agyar és keresztyén nemzedék ragaszkodik és m éltányolja  
m unkáját. De hogy m ost m ár ezért az ő egyéb m unkájának  a díját még külön 
őtőle is vonják  el, ez kissé fura és érthetetlen . Ha ta lán  részt kívánnának belőle 
arányosan egyéb nagyjövedelmű keresők m egadóztatásával, akikkel szemben 
a nevelők m ár úgyis bőséges áldozatokat hoztak i tt ,  még tán  m egértenők. 
így azonban végképpen nem. A vendéglők szám láin, a vasúti jeggyel p ár fillért 
fizetünk a közérdekű repülőalapra, szívesen. Ugyancsak szívesen fizetjük  le 
adófilléreinket a m ozgófényképszínházakban a m agyar film fejlesztése jav á ra , 
vagy a színházjegyben a színészi nyugdíjalapra. De hogy egy sokáig ingyen 
végzett m unkafa jtánka t végül is m egdíjazzák csak azért, hogy teljes egészében 
elvegyék egy oly célra, am elynek szolgálatát m i m unkáltuk  ki egész nem zet
közösségünk javára, erre szeretnénk m egnyugtató m agyarázatot kapni.

K ét dolog van i t t ,  am ire ezzel kapcsolatban rám uta tn i szeretnénk. 
Az egyik a nevelő m unka szociális értékelése, a m ásik a nevelők különm unka 
d íjazásának rendezése, amely u tóbbival szoros helyzetünkön legalább is addig 
tág íth a tn án k , amíg sorsunk m éltányos rendezése bekövetkezhetik.

K étségtelen, hogy az új európai és hazai politikai és gazdasági átrendezés 
program m jában az emberi m unkateljesítm ény is új, szociális szemlélő és érté 
kelő szem pont alá kerül m ajd. Első helyre kerülnek a közérdek szolgálata szem
pontjából legjelentősebb m unkaform ák, és csak u tána  sorakozhatnak az 
egyébként tisztes m agánhasznot hajtők . És ebből az értékelő szem pontból 
fakadva kell a nevelőm unkának is kétségtelenül az elsők közé kerülni. M ert 
közösségi m unkájának  nem zetépítő és nem zetvédő jellege és értéke m indenben 
egyenrangú hadseregünk, honvédségünk m unkájával ; ítélő és osztályozó tevé
kenysége pedig semmiképpen sem áll a la tta  a bíró tevékenységének. Ennek
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az újjáértékelő világnézetnek az á lta lánosítása  és ön tudatos érvényesítése 
lehet csak az a biztos és kősziklás alap, am elyen új életünk felépülhet, és amely 
ta rtó s  és biztos rehab ilitác ió t n y ú jth a t nevelői rendünknek a liberalizm us ideje 
ó ta  szenvedett tá rsada lm i és gazdasági degradációjára egyarán t.

Addig is azonban, míg erre sor kerü lhet, m in t fönt em líte ttük , o tt kell 
segítenünk, ahol ennek lehetősége a legsürgetőbben adódik, s ez a nevelői mellék
d íjak  rendezése volna. Először viszont i t t  azzal az ellenvetéssel kell leszá
m olnunk, amely az t á llítja , hogy m indezek a különböző m ellékes m unkaform ák 
(a különböző helyettesítések, irodai segédm unka, jegyzőség, osztályfőnökség, 
könyv-és szert árkezelések, kirándulásvezetések, óratöbblet, v izsgáztatások stb.) 
a ta n á r  törzstevékenységéhez tartoznak , te h á t külön díjazásra nem  jogosít
h a tn ak . Ha ezt az e llenvetést elvi oldalról szemléljük, eleve ki kell jelentenünk, 
hogy ezek legtöbbje nem hogy a ta n á r  tan ító  vagy nevelőtevékenységéhez ta r 
toznának, hanem ab b an  sokszor h á trá lta tjá k , a ttó l sokszor elvonják. Amik 
pedig ezt tám ogatha tják , m in t pl. a kirándulásvezetések, sokszor oly külön 
költséget rónak rá a  nevelőre, am elyet m ás pályákon busás napidíjakkal, pó t
d íjakkal stb. kárpóto lnak . Világos teh á t, hogy ennek a kérdésnek a rendezet
lensége is a nevelők m unkadíjazásának  teljes elhanyagoltságát m u ta tja , ahol 
pedig egy egyenesvonalú rendelkezéssel legalább átm enetileg  rendet és segít
séget lehetne terem teni.

Budapest. Dr. Rezessy Zoltán.

HAZAI IRODALOM
Bárczi Géza: Magyar Szófejtö Szótár. Budapest, K ir. M agyar Egyetemi 

N yom da. Á ra 12 P.
Ez a szófejtő szó tár elsősorban a m űvelt m agyar közönségnek szól. Aligha 

képzelhető el ugyanis m űvelt m agyar em ber, k it nyelve m ú ltja  ne érdekelne, 
de különösen a m agyar szókincs eredete ta r th a t  szám ot a  nem  szakember 
figyelmére. A szavak eredetükkel és a hozzájuk kapcsolódó színes művelődés- 
tö rténe ti tanulságokkal, azonkívül, hogy bepillan tást engednek a nyelv m últ
já b a  s ezen keresztül a nem zetnek gyakran tö rténe ti adatok  h íján  ködös elő- 
időibe, mindenki szám ára érthető  nyelven is tudnak  beszélni.

A m agyar közönség eddig nélkülözött ilyenszerű m u n k á t, pedig hogy 
szükség van rá, azt m egm utatják  a lépten-nyom on felbukkanó laikus próbál
kozások, melyekkel tá jékozatlan  szerzők súlyos tévedéseket terjesztenek az 
érdeklődő közönség körében. Az alkalm i szófejtők rendesen úgy vélik, hogy 
h a  k é t nyelv egy-egy szava hangalak jában  és jelentésében hasonlít egy
m ásra, a két szó azonos eredetű, ső t ezeken a tudom ány ta lan  elgondolásokon 
akárhányszor délibábos nyelvrokonsági elm életképet építenek föl.

A szó tö rténetének  ism erete nélkül szárm aztatása, egybevetése tudo
m ánytalan , és a legtöbb esetben ham is eredm ényre vezet. A  szófejtőnek a 
nyelvek életére és változásaira  vonatkozó elvekkel és törvényszerűségekkel 
tisz tában  kell lennie, és sok történelm i, m űvelődéstörténeti és néprajzi isme
re tre  is szüksége van.

E  szótárnak nem  az a fe ladata , hogy a tisz tázatlan  kérdések m egoldására 
törekedjék. Ehhez év tizedek  és egész nyelvésznem zedékek áldozatos m unká
já ra  van még szükség. Áldozatos e m unka, m ert egy-egy szófejtés néha hetekig 
ta r tó  ku ta tást jelent, s eredm énye mindössze két-három  sor a szófejtő szótár
ban. E  m unka voltaképpen  századokkal ezelőtt kezdődö tt, szakadatlan 
folyik, és sohasem ér véget. A szótár tudós szerkesztője B árczi Géza nem is 
a k a r t egyebet, m in t e tevékenység eredm ényeinek fontosabb részeit meg
ism ertetn i a m agyar közönséggel. A szótár a teljes m agyar szókincsnek csak 
egy részét öleli fél, m indazálta l m egtalálja  benne az olvasó a köznyelv szó-
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készletének m inden fontosabb a lapszavát kb. 6000 cím szóban, va lam in t a 
gyakoribb szárm azékokat is. K .

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat nagy népszerűségű könyv- 
sorozatában ú jabb  k é t kö te t je len t meg.

I.
Gheyselinck R. : A nyughatatlan föld  c. könyvét Bogsch László fo rd íto tta  

m agyarra. A korszerű fö ld tan  legnépszerűbb m unkája kerü lt a m agyar olvasó- 
közönség elé. A kiváló szerző m indenki szám ára könnyen érthető  és élvezetes, 
néhol szinte drám ai tárgyalása k é t szempontból is ham arosan m eghódítja az 
olvasót.

Először is a szerző oly egyszerűen és világosan ad ja elő a földtan problé
m áit, hogy m indenki ham arosan o tthon  érezheti m agát ennek a tudom ány
nak kérdéseiben, fr  a Föld arcáról, a m egkövesült éle t m aradványairól, a 
kőzetek keletkezéséről, a víz alakító  erejéről, a hegyek keletkezéséről és a 
földkéreg szerkezetéről s változásairól. A m unka m ásik nagy értéke a  rend
kívül gazdag illusztrációs anyag. Az egész földtani irodalom ban párjanélkülivé 
avatja  ezt a m u n k át az ábrák, de m indenekfölött a képes m ellékletek sora. 
Ezek a képek nem csak ábrázolóerejükkel, de művészi szépségükkel is nagy 
ha tást gyakorolnak. A népszerű előadás és a gazdag képanyag m éltán  meg
illető helyre sorozza ezt a könyvet a m agyar olvasó szeretetében.

II.
Gregory és R aven : Gorillák nyomában. K ét kiváló am erikai k u ta tó  m un

k á já t adja gondos fordításban Szent-Ivány József a m agyar közönség kezébe. 
Az amerikai Term észetrajzi Múzeum összehasonlító anatóm iai osztályának 
k é t tudósa a legszerencsésebben egészíti ki közös k u ta tásu k  m unkájában  egy
más tehetségét. Gregory p á ra tlan  tudása  R aven vérbeli világutazó tapasz
ta la táv a l kö t szövetséget abban  az utazásban, m elyet a gorillák világának 
és term észetének felku tatására  végeztek. U tazásukban m indenre kiterjesztik  
figyelmüket, megismerik az em bereket, a földeket, melyeken járnak , az 
állatvilágot, a  tengerek különféle h a lfa jtá it, még a m űvészet megfigyelésére 
is tudnak  alkalm at keresni. A tudom ányos útleírások között is jelentős ered
ményű m unka, mindvégig izgalmas és érdekes leírásokban számol be u ta 
zásukról. A m agyar olvasó tá jékoz ta tására  m éltó könyvért dicséret illeti a 
százesztendős T ársulato t.

A könyvek a K irályi M agyar Egyetem i Nyom da előállításában jelen
tek  meg. K .

Séta hölcsőhclyem körül. Erdélyi képeskönyv. Szerkesztette : Kovács 
László. E rdély  íróinak vallom ása —  írásban és képben —  szülőföldjük tá ja iró l, 
ír tá k  : Asztalos István, Kacsó Sándor, K arácsony Benő, Kemény János, 
Kós Károly, Kovács László, Maksay A lbert, Molter Károly, R em ényik 
Sándor, Tam ási Áron, Tom pa László, W ass A lbert. R évai, 1940. 200 1. Á ra : 
5-60 P.

A nnyit beszélünk és írunk a honismeretről, a szülőföld ism ertetéséről, 
hogy a legtöbbször azután  nem  lesz belőle semmi, m ert nincs elég anyag 
— ez a kifogás —  a módszeres feldolgozáshoz. M intha a módszer élővé tu d n á  
tenni a holt anyagot. Lélek kell hozzá és szeretet. A m agyar földet és a diákot 
átfogó szeretet, akkor fel lehet tám asztani a holt anyagot, és beszélni kezd a  
föld, megelevenednek a kövek, elárulja t i tk á t a kis pa tak , bem utatkozik a 
legkisebb falu is, és feltárja  titk a it.

Ehhez is erdélyi emberek kellettek, m ert édes az E rdélyre való emlékezés. 
O tt, ahol a bárógyerek reform átus segédlelkész lesz, hogy a népe között m arad
hasson, odahagyja a magas közjogi állást, m ert szolgálni akar, szolgálni az 
ügyet, az eszmét, o tt drága lelkek vannak  a m agyarság számára.

Melyiket emeljük ki?I Kem ény János és egyúttal a m agyar írók vécsi 
o tthonát a Maros partján , Tam ási “Áron farkaslaki képeit, Kos K ároly erdei 
lakát, M aksay A lbert és R em ényik Sándornak Kolozsvárról szóló írásait, 
vagy még a tö b b it, szinte nehéz eldönteni, m ert m indegyik hozzánő a szívünk
höz. Mindegyikből kicsendül a drága földhöz való ragaszkodás, a m agyar
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m ult, a tö rténet, a föld és ember szeretete. Nem urak akarnak lenni, csak 
m agyarok és testvérek . Nem fa luku ta tás ez, nem  is kim ondott pedagógia. 
Mégis nevelődünk h itben és bizalom ban. Mégis gyarapodunk ismeretben, 
m ert kedves titkok  p a ttannak  fel, képek és emlékek keverednek. Az író és 
földje néznek egym ásra, élettől mosolyogva, vagy gondoktól komolyan.

Akik a m élységet, a szépet, az örök értéket keresik, azok tanítványaikkal 
sokszor mélyedjenek el ebbe a könyvbe, de ad ják  is tovább , és beszélgessenek 
ró luk az önképzőkörök éltető világában.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Kubas Marianna : Vakáció a Balaton fenekén. (Athenaeum.) Ifjúsági 

regény, azonban fe lnő tte t is mindvégig szórakoztat. Nehezen megközelíthető 
világba vezet el bennünket sok izgalm as kalandon á t, a B alaton mélységeibe. 
R ejtelm es és különleges m ár m aga a balatonfenéki tengeralattjáró  vízipalota, 
ahonnan hősünk, m int búvár, felfedező ú tja ira  indul. Minden során á t érezzük 
a sm aradg m agyar tenger iránti szere te tét s h a  akad m ajd  kis olvasói között 
—  bizonyára nagy számmal lesznek, m egérdem li a könyv — olyan is, aki 
még nem lá t ta  ta lán  a  B alatont, ezen az ifjúsági regényen keresztül nemcsak 
m egism eri, hanem  szívébe is zárja  azt. Örülünk, hogy ilyen könyvet is adha
tunk  ifjúságunk kezébe, amelyen látszik a tehetséges író m ellett a kiváló 
pedagógus m unkája . Ismeri a gyerm eklelket, azonban nem  elégszik meg 
azzal, hogy elszórakoztatja olvasóit, hanem  m in d já rt tan ítan ia  is sikerül, 
sok term észetrajzi, földrajzi ism erettel bővítve tudásukat. Hősének, a kedves 
és bátor, m áskor meg leleményes, az iskolában szerzett ism ereteket m indenkor 
felhasználni tudó  kisdiáknak alakjában követendő pé ldá t állít a gyermekek 
elé. B ár a főszereplő fiú, leányok is bizonyára szívesen olvassák m ajd ezt a 
könyvet, hiszen főhőse tu lajdonképpen m aga a B alaton, a m aga csodálatos 
növényi és állati életével. Nemes Török János rajzai és színes képei díszítik 
a  szép kiállítású term észettudom ányi kalandregényt.

Budapest. Bérces Ilona.
Féja G éza: Magyar irodaloinszcmlélet. M agyar É le t kiadása.
Az irodalom m érhetetlen nevelő ereje az egyes életében éppen olyan fon

tos, m in t valam ely nagyobb közösség, m ondjuk : a nem zet életében. U gyan
akkor azonban a nevelés becsületes szolgálat az igazság mindenek felett való 
életté  varázsolásával. Az igazság szinte v ita th a ta tla n  abszolútságában kell, 
hogy m egm utatkozzék az irodalomról a lk o to tt képünkben is, m ert em berek 
sorsa, nem zetek élete függ tőle. Minden nem zet mindenegyes nemzedéke a 
nem zet jövőben való m egm aradhatásának m ódjait keresi, s ezeket próbálja 
m egvalósítani. Az irodalom  jövőben m egtartó  szellemet kialakító  ereje 
v ita th a ta tlan , de ennek szemlélete és e szemlélet közkinccsé tétele egyen
rangúnak m ondható. Éppen ezért örömmel üdvözöljük ez új szellemű és 
eddig igen kevés szem pontú ilyen m űvet. Helyeseljük egységes nézőpontját : 
az irodalom  és a társadalom  közvetlen kapcso latát, de h ibázta tjuk  annak 
kizárólagossá té te lé t, nem e művön keresztül, hanem  irodalomszemléletünk 
k ia lak ítása  terén. ,,A m agyar író -—-írja  F éja  — m indig válla lta  a „sorsharag“ 
szerepét, a nem zetterem tés gondjait, a közösség em beri szerepének hang
súlyát. Irodalm unk társadalm i törekvései teh á t legmélyebb emberi h a jla 
m ainkból fakadnak, ezért a társadalm i szem pontot irodalom történetünk első
rangú nézőpontjává kell avatnunk“ (13. o.).

Ebből a nézőpontból kiindulva, írónk elénk á llítja  azokat a m élyreható 
tévedéseket, m elyek m in t szellemi örökségek m arad tak  ránk a régm últból, 
melyekkel szemben m a új ítélethozatallal ta rtozunk. De a mai irodalom sem 
m ent a bűnöktől és a hibáktól.

Irodalom szem léletünk hosszú időn keresztül N yugatró l való függésünk 
érzetének jegyében a laku lt. „Filológiánk azonban m egrekedt a nyugati h a tá 
sok ku ta tásánál, és egyoldalú, teh á t torz képet rajzolt irodalm unkról. Azt m ár 
nem vették  észre, hogy a külső hatás, a ku ltu rá lis inger m ilyen eredeti ele
m eket h ívo tt elő lelkűnkből és szellem ünkből“ (3. o.). Valóban, ha általános
ságban is nézzük a kérdést, az utánzás bizonyos szem pontból k izárt dolog az 
irodalom ban, ha elfogadjuk : , , . . . ,  hogy a m űvészek egym ás lángján gyúlnak
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fe l, és ha valóban felgyúlnak, sohasem lesznek utánzói egym ásnak. Az u tá n 
zás az ,álta lános' síkján van — m űvészi az ,egyéni' vonalába tarto z ik .“ 
(B áránszky-Jób László : Bev. az esztétikába 93. o.). Éppen ezért a nyugati 
kapcsolatok vizsgálóinak elsőrangú fe ladata  le tt volna annak az egyéni 
plusz-nak a k im uta tása , mellyel az a lkotás m egszületett, mely szám unkra 
sokkal értékesebb, m ert alkotás, s m ert szervesen gyökerezik abban az éle t
a lapban, am ely a kezdettől végigkísért bennünket. Talán éppen ezért nem 
h ib áz ta tjuk  az ősrétegből való irodalom szem lélet k ialak ítását, gyökériségünk 
m egm utatása érdekében, sőt elsőrangúan fontos tényezőnek ismerjük el. 
, ,Keresnünk kell a magyarság eredeti élm ényeit, esztétikájának és etikájának  
sajátos vonásait, a m agyar írói m agata rtás m ibenlétét, irodalm unk formai 
sajá tságait, eredeti formai törekvéseit és ezeknek a törekvéseknek a meg
nyila tkozásait“ (10. o.).

1 Irodalom előtti korszakunk nagyobb értékének hangoztatása és a fenn
m aradó szájhagyom ány hitelének nagyobb m értékű megoldása helyes meg
látás és újraértékelés. A humanizmus, a reneszánsz, a laikus vallásosság, a 
protestantizm us szerepe m élyreható m egvilágításban tá ru l elénk. A kétféle 
ellenreformáció : 1. a Pázm ánynyal, 2. a I labsburg-házzal szoros kapcsolatban 
lévő ellenreform áció, felismerése gyökere a kor sok m egnyilvánulása meg- 

U értésének. A kurucvilág költészetének nagyobb érték tu lajdonítása , a protes- 
I  tan tizm usnak  nagyobb szerep hangoztatása, a memoárirodalom előtérbe- 
I  helyezése, a szabadságharc, az abszolutizm us, a kiegyezés, az újkor irodalm á- 
g. nak új szem pontú újraértékelése ad ja a m ű további anyagát.
S Ilyen nagy változás az igazság irá n t érze tt nagy felelősség m ia tt azonban
§í nem valósulhat meg a nélkül, hogy m egrázkódtatásokat ne okozna, vagy

! egyoldalúságra ne vezetne. írónk lá tja  a problém a igazi mélységeit, de egy
oldalú szem léletbeállítása m egakadályozza vizsgálatai v ita th a ta tlan u l helyes 
keresztülvitelét. Irodalom szem léletünk társadalm i gyökerekből való szárm az
ta tá sá t csakis az egyetemes nem zetet képviselő valam ennyi m agyar szemléleté
ből fe jthe tjük  ki. A fentebb m ondottak  azonban éppenséggel m eghatározzák 
írónk szem léletkialakulását. Az ősi lélekrétegben gyökerezett irodalom szem
léletkialakító  tényezője csak az a nem zetréteg lehet, amely ezt a lélekréteget 
a lehető leghívebben őrizte meg. Ez a m ai tudom ány állása szerint : a népi 

■ réteg. De n y ito tt kérdés m arad, hogy a m ai m agyar lelkünk szerzett tu lajdonai, 
p  rétegei nem értékek-e? Nem érték-e az a k u ltú ra , melynek gyökerei a keresz- S tyénségben ta lá ltá k  meg tápláló ta la ju k a t?  írónk  irodalomszemlélete kialakí- 
Sj tásában  nem az egész m agyar tá rsada lm at veszi alapul, hanem  annak csak 
g  egy rétegét : a nép it. De ennek m indenekfelett való hangoztatása merev
b  elzárkózást je len t m inden más tárggyal szemben és helytelen irodalomszemlé

le te t, m ert felm erül a kérdés : lehet-e egy irodalm at tárgyi pozitívum ok, vagy 
tárgy i negatívum ok alapján m egítélni, lehet-e értéktelennek m inősíteni egy 
kö ltő t népi tá rgy i m ondanivaló hiánya m ia tt?  Az az irodalomszemlélet, mely 
csupán a tá rgyban  keresi az értékeket, lehet nevelője egy nem zetnek, de m in t 
irodalom szem lélet, kétségtelenül alacsonyabb rendű. Minden művészi alkotás 
a szépet szolgálja, m ely tárgyi és form ai értékek mezében lép elénk. E  kettő  
egym ásnélküli vizsgálata csak egyoldalú íté le te t hozhat. Éppen ezért, bűnös-e 
az a kor, am ely egyeseket agyonhallgat esztétikai értékeik h iányában, eset
leg tárgyi m ondanivalójuk értéke ellenére?

„M inden új szemléletben m ondja W ölflin — a világnak új felfogása, 
új világérzés kristályosodik .“ Éppen ezért meggondolandó kérdés : tévedésnek 
lehet-e m inősíteni valam ely kor é rték íté le té t, mely sajátlagosságának hű 
m egnyilatkozásából fakadt? Nem az a kor tévedett-e, amely az előző kor 
lá tá sá t á tv e tte , és nem alak íto tta  á t  sajátlagossá? Bűnösnek lehet-e ítélni 
G yulait, akinek m eglátásai még m a is élők, am ikor kora irodalomszemléleté
nek megfelelően, m orális m agatartásának  m indenekfelett való hangoztatásá
val a la k íto tta  ki irodalomszemléletét?

Irodalom szem léletünk kialakítása m űvészi értékek keresésében valósul
h a t meg. A m űvészi érték nem a tá rgyban , hanem  az alak ításban  és a kifeje
zésben ta lá lh a tó  meg. Ennek vizsgálata ad ja  az alkotó és az alkotás művészi
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értékét, az alkotó egyéniségének sajátlagos értékeit. E z az alkotó azonban 
nem valamely elszigetelt társadalm i réteg tag ja  lehet csupán, hanem a nem zet 
minden fia, kiben m űvészi lélek él, s kiben a nemzet sajátlagosságai szunnyad
nak, legyenek b ár azok öröklöttek, vagy az idők folyam án szerzettek. Nem 
szolgálhatja ezt az egyetemességet írónk e nézete : „Az íróknak  kultúrközössé- 
get kell terem teniük a dolgozó osztályok, teh á t a parasztság , az értelmiség, 
az ipari m unkásság és a kispolgárság javábó l“, — m ert senk it sem lehet kiszorí
tan i az alakító tényezők közül, m indenki részese kell legyen egy szellemi 
közösségnek, mely célkitűzéseiben azonos a nemzet ak a ra táv a l. I t t  e lju to ttunk  
ahhoz a ponthoz, hogy m egm utathatjuk  a helyes magyar irodalom szem léletet. 
Ennek a fentebb m ondottakon kívül éppen az a m eghatározója, mi egyú tta l 
maga u tán  vonja annak  változását is, m ert korok és népek változnak, s aj á t
lagosságuk m egtartásával, de célkitűzéseik korhoz való hasonlításával. Múl
túnk bűne csak egyoldalúságában bűn , de a mai N y u g attó l való teljes idegen
kedésünk m últúnkba való kivetítése m eghazudtolása tö rténelm ünk  és szellemi
ségünk fejlődésének. K eletiségünk kizárólagos h angozta tása  ennek m ásik 
véglete. A fejlődés egyetemesen igaz törvényei a lap ján  m en t végbe : keleti
ségünk és nyugatiságunk néha harm onikus, néha küzdelm es világában.

Öröm szám unkra e m ű megjelenése. Irodalm unk m agyar ta la jban  való' 
gyökérkeresése és k im u ta tása  megbecsülhetetlen érték , irodalom történetünk 
m egállapításainak újraértékelése m ulaszthatatlan  kötelesség pótolása. Őszin
tén sajnáljuk egyoldalúságát, s néha m agyartalan nyelvét. Az utolsó sorok 
élő vádak a m agyar irodalm i élet s annak m ulasztásai ellen.

Aszód. Rúgyánszki P ál.
Tállyai István : A filozófia lényepe és problémái. 1942.
A mindössze tizennégy lapos kis tanulm ány céljá t a befejező m ondatban 

jelöli meg az író : „Örvendenék, h a  — szerény dolgozatom m al — sikerült 
volna a filozófia m űhelyébe bep illan tást adnom, m ellyel egyú tta l fel tud tam  
kelteni az olvasó szíves érdeklődését.“ E célkitűzés rá m u ta t a módszerre is, 
mely tehát nem lehet a filozófia nagy kérdéseinek részletes ismertetése, sem 
a bölcselettörténetnek teljességre törekvő áttekintése sem.

Vázlatos eszm efutta tás ez a tanu lm ány , első felében a  filozófia „ tö rté 
netének k ife jlő d ésé iv e l foglalkozik, s a különböző filozófusok felfogásának 
megvilágítására törekszik. Igen nehéz vállalkozás ez ilyen szűk keretek közt. 
Feltűnik bizonyos aránytalanság  is, am ennyiben a görög filozófusokról sokkal 
részletesebben szól, m in t azután  a későbbiekről, hol term észetesen m ár csak 
a legkiemelkedőbbeknek szentelhet figyelmet.

A kis m unka m ásodik felében a filozófia legvégső kérdéseivel, ism eret- 
elméleti és m etafizikai kérdésekkel foglalkozik. I t t  ta lá l a szerző alkalm at arra,, 
hogy a későbbi legnagyobb filozófusokkal is foglalkozzék (K an t, Bőhm K ároly , 
Tankó Béla, Pau ler Ákos, teh á t a legújabb m agyar filozófia irányvonalát is  
vázolja). A vázlatos á ttek in tés legnagyobb értéke, hogy a  m aterialisztikus világ
nézet egyoldalúságát bizonyítva, e lju t az eszményi értékelésig, s különösen 
az erkölcsi jellem kifejlődésének nagy jelentőségét tá rg y a lja . Ezzel valóban 
irány t jelölhet olvasóinak, akik ta lán  legelső lépéseiket teszik  a filozófiához 
vezető úton.

Néhány m agyartalanságtól és sajtóhibától eltek in tve, értékes kis m unka 
ez, s ily kis terjedelem ben többet adni valóban nem lehet.

Budapest. D r. Zelenka M argit.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HlREK------------ 1
|  Oláh Gábor. (1881—1942.)

A m agyar tanárságnak  egy kim agasló alakja h ú n y t el a nyár elején, 
június 23-án. Oláh Gábor, m in t a debreceni állami Fazekas M ihály-gimnázium 
nyugalm azott ta n á ra  fejezte be hosszú betegséggel g y ö tö rt életét, de p á ly á ja
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kezdetén a debreceni reform átus gim názium ban tan árk o d o tt és több éven 
á t  szolgálta a debreceni ősi Kollégiumot, a m aga Alma M aterét, m in t könyv
tá r tisz t. Egyébként a tanárság  köréből nem iskolai érdemeivel, hanem  iro
dalm i m unkásságával, költői műveivel és tudom ányos dolgozataival em el
k ed e tt ki. A lírát, eposzt és drám át egyarán t felölelő költői m űvének értéké
ről megoszlanak a vélem ények, de ahhoz nem  fér kétség, hogy irodalom tör
té n e ti és esztétikai dolgozatai közel já rnak  a Gyulai Pál és Beöthy Zsolt, 
vagy hogy ú jabbakat em lítsünk, a B abits Mihály és Schöpflin A ladár szín
vonalához.

,,író i arcképek“ és „K ö ltők  és írók“  című kötetében helyet foglalnak a m a
gyar irodalom protestáns nagyjai is, többek között Csokonai és Petőfi, A rany 
és Jókai, Szabolcska és Ady, és bár Oláh Gábor to llá t semmiféle felekezeti 
célzat nem vezeti, ezek a művészi form ába ön tö tt, nagy elmcéllel m egírt 
tanu lm ányok  célzatosság nélkül is könnyen erősíthetik a protestáns m agyar
ság jogos önérzetét. K . A .

Sajtótudósító a „Honvédelmi ismeretek“ tárgyában. K öztudom ású, hogy 
folyó évi június hó elején a V allás-és K özoktatásügyi M iniszter úr őnagym éltó- 
sága elrendelte a „H onvédelm i ism ereteknek“ —  m in t továbbhaladás szem
pon tjábó l számító tárgynak  — valam ennyi m agyar közép- és középfokú, 
va lam in t az elemi iskolák felső tagozatában  való o k ta tásá t. R endkívüli 
nehézséget je len te tt a tankönyv előállításának kérdése, tek in te tte l arra , 
hogy akkor az új tanév  megkezdésének időpontjától csupán három  hónap 
v á la sz to tt el bennünket.

H ogyan sikerült a nehézségek áth idalása?
1. Lelkes m agyar ka to n a  tanárok  annak biztos tu d a tában , hogy a m agyar 

k u ltú ra  minisztere nem zárkózik el a Honvédelm i ism ereteknek rendes ta n tá rg y 
kén t való bevezetésétől, előre dolgoztak. így a kéziratok kilencven százaléka 
jún ius 20-án rendelkezésre állo tt.

2. Az Országos K özoktatási Tanács vezetősége és h ivatalnoki k ara  
szívügyet csinált ebből a kérdésből, és olyan ütem ben bonyolíto tták  le a b írá 
la to t és a könyvkiadással járó egyéb m unkákat, am ire M agyarországon 
még nem  volt példa.

3. A nyom dák ugyancsak legnagyobb lelkesedéssel dolgoznak, és így 
rem élhető, hogy szeptem ber közepére a „Honvédelm i ism eretek“ négy könyve 
a tanu lók  kezébe ju t.

M iért nyom dák és m iért nem nyom da?
A rra  törekedtünk, hogy az Egyetem i N yom da és a történelm i egyházak 

nyom dái együttesen végezzék el a nagy feladatot. E zért az első kö te t az 
Egyetem i N yom dában, a m ásodik és harm adik  a Szent István  T ársu latnál 
készült, míg a negyediket Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református 
egyházkerület könyvnyomda vállalata nyom ja.

Milyen példányszám ban készülnek a könyvek?
Az első kiadás 200,000 példányban készül. A m unka nagyságára je l

lem ző, hogy pl. az E gyetem i Nyom da nyomógépei három  hétig éjjel-nappal 
a „H onvédelm i ism eretek“ tankönyvét forgatja.

Mennyi papirost használnak fel?
Közel öt vagonnal.
K ik  a szerzők?
N évtelen m agyar k a to n ák  és egy lelkes leventeoktató, fővárosi tan á r. 

A tankönyveken szerzők neve nem  szerepel. A kiadvány m in t a testnevelés 
és a honvédelm i nevelés országos vezetőjének k iadványa jelenik meg.

N em  jelent-e nagy anyagi m egterheltetést a könyv, illetve a tan tá rg y  
bevezetése?

A rra  törekszünk, hogy a háborús viszonyok ellenére a lehető legolcsób
ban  hozzuk ki a tankönyveket. A 10 íves könyvet 1 P -ért akarjuk  adni, 
m íg a 15 íves legfeljebb P 6 0  P  lesz. A szerzők lem ondtak százalékos részese
désükről, és csak m inim ális tiszteletd íjban  részesülnek. Ügy a katonai, m in t 
a polgári hatóságok az t ak arják , hogy ennek a könyvnek magasztos ta r ta l 
m ához híven, becsülete legyen. A dja Isten, hogy ifjaink  lelkesedéssel szívják 
m agukba azokat az eszm éket, m elyeket a tankönyvírók ebben a könyvben 
nekik  nyú jtanak . H a így lesz, bizton m ondhatjuk , hogy M agyarországot 
többé semmiféle ellenség nem  döntheti meg.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1942— 43. tanévre  a következő tankönyvek  jelennek meg:

1. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, a gimnáziumok és leánygim ná
ziumok V III. o. számára.

2. Dr. Benigny Gyula: Német nyelvtan középiskolák felsőbb osztályai 
számára.

3. Dr. Győry Aranka: Műalkotások, I. rész, gimnáziumok és leánygim ná
ziumok V II. o. számára.

4. Jónás Márton: Mennyiségtan, a gim názium ok és leánygim názium ok 
VIII. o. szám ára.

5. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv, a leánygim názium ok IV. o. 
számára.

6. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből, a
gim názium ok és leánygim názium ok VIII. o. szám ára.

7. Dr. Kun—dr. Törös: Szemelvények Horatius műveiből, a gim názium ok 
és leánygim názium ok VIII. o. szám ára.

8. Dr. Kun—dr. Törös : C. Plinius Cecilius Sccundus levelei gim názium ok 
és leánygim názium ok VIII. o. szám ára.

9. Nagy—Dom bi: Természettan, II. rész, a gimnáziumok és leánygim 
názium ok VIII. o. számára.

10. Dr. Péter Zoltán : Bölcsészet, a gim názium ok VIII. o. szám ára.
11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet, a leánygim názium ok VIII. o. számára.
12. Dr. Varga Zoltán : Magyarország története, II. rész, gim názium ok és 

leánygim názium ok VIII. o. szám ára.
13. Dr. Zsigmond Ferenc : Magyar irodalomtörténet, II. rész, gim názium ok 

és leánygim názium ok VIII. o. szám ára.
Előreláthatólag megjelenik m ég:
Kónya József: Műalkotások ismertetése, a gimnáziumok és leánygim

názium ok V III. o. számára.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szeptember 1-i hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli rét. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1942—2109-
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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.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső, dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M E G JE L E N IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D lJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETÉ tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecer/ 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőho. 
( Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők

A Z  ORSZÁGOS REFO RM ÁTU S TA N Á R E G Y E SÜ L E T  posta
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A bálatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 eqyenest a tanáreqyesületi 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 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-iq 4 P  évi taq- 
sági 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 ZÁ R T A  minden hónap v20-án.

H adiárvák szám ára az Országos R eform átus Szeretetszövetség több  árva- 
házat n y ito tt meg s kéri a  jólelkű polgárokat s közösségeket, hogy elvileg 
vállaljanak egy-egy ilyen á rv á t saját árvának. E gy árva u tán  évi 250 P  fize
tendő a Szeretetszövetség pénztárába. Az á rv á t a patrónus meg is nevezheti. 
B ővebbet a Szeretetszövetség irodájától lehet kérdezni (B udapest, XIV., 
S tefánia-út 29/a). telefon : 296-008). F elh ív juk  olvasóink figyelm ét erre az 
igen szép hazafias alkalom ra. Többen is csoportosulhatnak egy á rv a  válla
lására.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK-
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A magyar cserkészet átalakítása.
A magyar cserkészet, az első világháború előttről számítva a 

megindulását, kereken háromévtizedes múltra tekinthet vissza. Ez 
az idő elég szép tartamára nézve is, de sokkal szebb a tartalma, mert 
ez a mozgalom idáig értékes, igazi ,,jó munkát“ végzett. Ezt min
denki, aki ismeri ez intézmény működését és annak vitathatatlan 
eredményeit, teljes tárgyilagossággal megállapíthatja. Magam, aki 
teljes húsz esztendőt töltöttem el a cserkészet szolgálatában éspedig 
a legkülönbözőbb minőségben és viszonyok közt : itthon és külső 
országokban, táborokban és íróasztal mellett, alárendelt tisztségben 
és elég magas vezetőállásban, nyugodt lélekkel mondhatom el, hogy 
ismerem eléggé behatóan a magyar cserkészetét minden részletében, 
külsőségeivel és lelkiségével egyaránt, és így feljogosítva érzem ma
gamat néhány tény lerögzítésére.

Sokszor hangoztattam írásban és szóban, hogy a cserkészet 
világviszonylatban a XX. századnak idáig legnagyobb, mert leg
egyetemesebb nevelési mozgalma. Ez behálózta ugyanis az egész 
földkerekséget, minden világrészt, minden államot, minden fajtát, 
mert cserkészek voltak Északon és Délen, Keleten és Nyugaton, fehé
rek és színesek közt, keresztyén és másvallású népeknél, fiúk és leányok, 
körében, egyszóval mindenütt. Ilyen elterjedt nevelési mozgalom 
már nincs is e században, mert pl. a munkaiskola szintén elég széles 
körben megvan, de működési területe sokkal, de sokkal kisebb, mint 
a cserkészeté. Éppen ezért a cserkészetnél a hangsúly az ifjú lelkek 
kinevelésén van, az egyenruha csak másodrendű járulék. A keresz
tyén nemzetek cserkészete pedig egyenesen a keresztyénség gyakor
lati megvalósítása, hiszen a magyar cserkészek tíz törvénye Jézus 
hegyi beszédéből van összeállítva. Nem is könnyű ezeket a törvé
nyeket megtartani és azok szerint élni. Arra azonban erős akarattal 
mindenki képes, hogy szinte napról-napra javítson önmagán, a 
hibákat és gyarlóságokat fokozatosan vetkezze le, és egyre jobban 
megközelítse a cserkészideált. Ide iktatom a mostani főcserkész erre 
vonatkozó meghatározását egyik nemrégiben megjelent cikkéből :r  
,,A cserkész a maga szabad elhatározásából különb ember és magya- 
rabb magyar akar lenni. Életének célját önmagában a krisztusi 
embereszmény megvalósításában, egyben magyarságának minél 
szebb kimélyítésében és kiterjedésében látja. E végből önként fo- 1

1 Vitéz nemes kisbarnaki Farkas Ferenc m. kir. vezérőrnagy, országos 
főcserkész: „M iért van még m indig cserkészet?“ Megjelent a „L even te“  
1942. évi'. 6. számában.

1
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gadja el életének alapjául a cserkésztörvényeket, és annak megtar
tására egész életére fogadalmat tesz. A cserkész ezután önmaga 
neveli magát cserkésszé, mely abból áll, hogy minden kötelességét 
példaadóan igyekszik teljesíteni, de ezzel sohasem elégszik meg, 
hanem mind újabb és újabb kötelességeket keres. Élete a szakadat
lan szolgálat, mégpedig kizáróan önzetlen szolgálat. Hogy ezt meg
tehesse, Istentől kapott képességeit igyekszik legjobban kifejlesz
teni, fogyatékosságait eltüntetni, tudja, mi a felelősség és közösség, 
egyaránt megtanul engedelmeskedni és parancsolni, képes mindenhol 
megállni a helyét, boldogulni a jég hátán is és általában magából 
oly egyéniséget kialakítani, akire a nemzet mindenkor megbízhatóan 
és biztosan számíthat.“

Igen, ilyen a  magyar cserkészet életformája, így élt a múltban, 
és így kíván élni a jövőben, ekként munkálkodott és fog is munkál
kodni. Sorsát azonban mégsem kerülhette e l : a közelmúltban a 
képviselőházban megtámadták. Az egyik képviselő a következőket 
mondotta :2 ,,Ha már itt tartok a leventekérdésnél, fel kell vetnem 
a cserkészet kérdését. Ne vegyék rossz néven tőlem a cserkész-

Earancsnokok, nekem azonban régi elvem, és ezért interpelláltam is, 
ogy ebben az országban csak egyetlenegy ifjúsági szervezet legyen : 

a leventeintézmény. Ismerjük az egész cserkészetet és tudjuk, hogy 
tulajdonképpen pacifista eredetű, a nemzetköziség gondolatában 
született meg egy angol kém kezdeményezéséből. Tessék a cserké
szetet teljes egészében beolvasztani a leventeintézménybe, ne legyen 
itt elkülönítés.“ Ezek súlyos vádak, amelyek azt állítják a magyar 
cserkészetről, hogy nemzetközi, pacifista, felesleges. Bár könnyű 
volna megcáfolni ezeket a téves állításokat, de mégsem teszem, mert 
nem ezt tekintem most feladatomnak. Pusztán utalok arra, hogy a 
képviselőház ugyanazon ülésén egy másik képviselő a maga fel
szólalásában már kimutatta e vádak tarthatatlanságát,3 de még 
alaposabban és részletesebben, meggyőzőbben megtette ugyanezt a 
mostani főcserkész imént említett cikkében, valamint további két 
tanulmányában.4

Egy pontra azonban magam is elmondom az egyéni felfogá
somat, ez pedig az a kérdés, hogy az 1939. évi II. tc.-kel kapcsolat
ban, mely a leventeséget törvényesen és minden magyar fiúra nézve 
— kivéve a nyomorékokat — kötelezően megszervezte, vájjon nem 
vált-e csakugyan feleslegessé a cserkészet? Szerintem ma is szükség 
van a cserkészetre. Mert a cserkészet és leventeség két különböző 
intézmény, amelyeknek működési területében vannak ugyan egy
mást érintő részek, de a célkitűzésük lényegileg mégis más-más irányt

2 Képviselőházi értesítő . Az országgyűlés képviselőházának 273. ülése : 
1942 június 26-án, pénteken. Palló Im re képviselő beszéde.

3 Ugyanezen gyűlésen Szabó G yula képviselő beszéde.
4 Vitéz nemes k isbarnaki Farkas F e re n c : ,,Lehet-e a cserkészm unka 

valaha  is felesleges?“ —  „Még egyszer és u to ljára  a cserkészet „nem zetközi
ségéről“ . Megjelentek a „Vezetők lap ja“ 1942 július és aug. havi számaiban.
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mutat. A leventeség szerves része a honvédelemnek, mintegy elő
készítője a hadkötelezettségi szolgálatnak, ellenben a cserkészet 
egy hatalmas nevelési mozgalom, mely a lelket kívánja legelsőrenden 
kipallérozni, meghatározott törvények szerint kíván élni, és élet
formája felöleli e földi lét minden fontosabb területét. Az tagad
hatatlan, hogy a leventeségben is foglalkozni kell a szellemi kikép
zéssel, és a cserkészet viszont még fokozottabb előiskola a katonás
kodásra, de a főcélok mégsem egyeztethetők meg teljesen egymással. 
Még erősebb eltérés van a két intézmény szervezetében. A levente
ség minden magyar ifjúra egyformán kötelező, ellenben a cserkészet 
önkéntes kiválogatódás alapján sorozódik, és éppenséggel nem álta
lános jellegű. Azt gondolom : ez igen fontos és nagy különbség, 
annyira, hogy egyik intézmény sem pótolhatja vagy helyettesítheti 
a másikat. A leventeség tehát szervezeténél fogva tömegintézmény, 
melynek teljesítményi színvonala szükségszeríüeg kénytelen a meg
alkuvásokra, meg kell elégedni az alacsonyabb mértékkel. Ahol 
mindenkinek részt kell venni kötelezőleg a munkában, és nem ros
tálhatják  ki az esetleg mutatkozó selejtes elemeket sem, o tt meg kell 
elégedni a csökkentett igények megvalósításával, és nem kívánha
tunk kifogástalan, elsőfokú eredményeket. A cserkészet ellenben 
egyéni nevelés, ahol minden fiúval külön-külön lehet és kell is fog
lalkozni. A magyar cserkészet célkitűzése közismert, és ma már 
szállóige : ,,Emberebb embert és magyarabb magyart“ akarunk ki
formálni minden cserkészünkből. Nincs ebben semmi nagyzolás, fel- 
lengős ábrándozás, üres és tartalm atlan szójáték, hanem komoly 
eltökéltség, földönjáró feladatvállalás, egész életre szóló fogadalom 
és kötelezettség. De mindenekelőtt benne van az a vállalkozás, hogy 
egyfelől különb akarok lenni társaimnál, másfelől kiválóbbat neve
lek ebből a kiválasztott fiúból, mint amilyet bírok a többi tucat
értékű gyermekből. Mindebből pedig az következik, hogy a cserké
szet működésével szemben egészen jogosan magas igényeket támaszt
hatunk, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fokot mutat a 
színvonalmérő. Kiválogatott anyaggal dolgozunk, tehát lehet és 
tessék is eredményt felmutatni. Nem akármilyen munkát, hanem 
csak ,,jó munkát“ lehet elfogadni; nem robotról van szó, melyet a 
kényszer nehézsége súlyosbít és részben értéklelenít, hanem áldozat
készségről, melyet a szabadakaratú elhatározás tesz becsessé és 
hatásában áldásossá; a járomv’selés igája nem görbíti hátgerin
cünket, nem csúsztatja a porban kicsinyes vágyainkat, hanem égre- 
tekintő szemekkel, szárnyaló akarattal törekszünk mindig feljebb 
jutni, magasabbra emelkedni a fővezér, Krisztus felé és egykor elé.

A cserkészet tehát nem lett feleslegessé a leventeség törvénye- 
sítése m iatt, de ,,a cserkészet a legbékésebb és legtestvériesebb együtt
működésben akar leventetestvéreivel é ln i .. . ,  ezzel szemben csak 
azt kérjük a leventeintézmény minden rangú vezetőtagjától, hogy 
érlse meg a cserkészetet és tegye lehetővé, hogy a cserkész, levente- 
kötelezettségének maradéktalan teljesítése mellett sajátos cserkész-

i *
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többmunkáját a jövőben is zavartalanul folytathassa“, írja az orszá
gos főcserkész.8 E törvény, az 1939. évi II. te. tárgyalásakor és ki
hirdetésekor nem is érte komolyabb támadás a cserkészetünket, de 
gróf Teleki Pál előbbi főcserkesz tragikus elhúnyta után határozott 
formában felmerült az a törekvés, hogy a cserkészetet meg kell 
szüntetni, legyen csak német és olasz mintára egyetlen ifjúsági 
intézm ény: a leventeség. Nem akarom az így megindult küzdelmet 
még csak vázolni sem, hanem csupán egyszerűen jelzem, hogy a 
harc a cserkészet győzelmével végződött: az önálló magyar cserké
szet egyelőre megmarad.

A magyar cserkészet azonban az utóbbi évek a latt önmaga is 
mind jobban érezte, hogy megújulásra van szüksége, a régi formák 
elavultak, és át kell azokat alakítani. Plosszas tárgyalások után, 
melyek legnagyobb részben még gróf Teleki Pál idejében és az ő 
vezetésével folytak le, az elmúlt nyár derekán a VKM 109,726—1942. 
V. 1. sz. rendeletével jóváhagyta a Magyar Cserkészmozgalom Szer
vezeti és Működési Szabályzatát. Ezen mint veres fonál húzódik 
keresztül a kinevezési, a parancsuralmi rendszer, mely a magyar 
cserkészetet tulajdonképpen államosítja. Felmerül a kérdés : helyes 
volt ez az átalakítás és voltaképpen erre volt szükség?

Az kétségtelen, hogy a magyar cserkészet az utóbbi időkben 
fokozódó mértékben bürokratikussá vált, kezdte az akta elborítani, 
az egyes szervek pedig a nálunk túltengő egyletesdit kezdték növekvő 
hévvel gyakorolni. Ez az irányzat, ha megmarad, a magyar cserké
szetet hova-tovább elsorvasztotta volna, papírosformává süllyesz
tette volna le. Ezzel szemben az átalakítás valóban gyökeres, de 
egyéni véleményem szerint túlment a kellő mértéken, az ,,elég“-en.

A magyar cserkészet alapelvc, amellyel áll vagy bukik, hogy 
benne a legeslegfontosabb a fiúk munkája ; ez ad neki létjogosult
ságot, célt, tartalm at, sikert, hangulatot. S a fiúi lelkiségben a pa
rancs szava még hangfogóval is csínján-bínján alkalmazható, ha 
abból önkéntes szolgálatot, egyéni áldozatkészséget akarok kihozni. 
A leventeség és a cserkészet szellemi világa közt ez a cardo rei, ame
lyen tágra nyílik vagy akadályozva bezárul a haladás, a jó munkál
kodás lehetőségének az ajtaja. De -—továbbinenőleg — a magyar cser
készet a maga szervezetében igen-igen erősen támaszkodott a tár
sadalomra, akár a fiúk szülein keresztül, akár az egyes intézőszervek 
kormányzati összeműködésében. Ennek ezután csak az árnyéka 
lesz meg. Mindig azt kívánjuk : ne várjunk mindent az államtól, a 
társadalom is kezdeményezzen, alkosson, tartson fenn, s íme, a cser
készetünkben, ahol a társadalom olyan szívesen résztvett a munká
ban, a meglévő erős szálakat eltépjük vagy legalább is meglazítjuk. 
Kerületi elnöki működésem alatt igen kedves és megnyugtató érzés 
volt számomra, hogy minden fontosabb cserkész megmozdulásnál

5 Vitéz Farkas F. m ár id é z e tt : „M iért van még m indig cserkészet?“ c- 
tanulm ányának  a végén.
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velünk dolgozott a társadalom is, kart karba fűzve mentünk előre.
Ezeket az aggodalmakat nem hallgathattam  el most, amikor a 

magyar cserkészet mintegy új korszakba lép. Bővebben nem foglal
kozom velők szándékosan, ennyiből is megérti a lényeget minden 
cserkészvezető, minden „parancsnok“. A jövendő évek alatt, amikor 
egyfelől a leventeség részéről felmerült egységesítési törekvés sem 
szűnt meg véglegesen, másfelől a magyar cserkészet új utakon kíván 
a régi cél felé továbbhaladni, nagyon vigyázni kell a teendő lépésekre, 
mert minden eltévelyedés vagy kikanyarodás súlyos következmé
nyekkel járhat.

Továbbra is : „Jó munkát!“
Vitéz dr. Bessenyei Lajos.

A református iskolaügy központi irányítása
és felügyelete.

Ezzel a címmel Nagy Miklós cikket írt a Protestáns Tanügyi 
Szemle idei augusztusi számába, s egyben a gimnáziumokra közli 
saját tervezetét is. Bevezető soraiban mintegy szemrehányást tesz 
magának „elhamarkodott kiállásáért“ , mivel évekkel ezelőtt már a 
jelzett dologban szót emelt. Szeretném megnyugtatni, hogy elhamar
kodottságával s vakmerésével nem áll egyedül, mert én már 1911-ben, 
tehát harmincegy évvel ezelőtt a Beforniátus Tanáregyesület maros
vásárhelyi közgyűlésén ugyanilyen szellemben tartottam  előadást; 
csakhogy én még sokkal tovább mentem. Lándzsát törtem az összes 
református iskoláknak az egész országra kiterjedő egységes megszervezése 
mellett abban a szellemben, hogy iskoláink kormányzata az egész 
vonalon mindenütt szakképzett és személyileg felelős egyének kezébe 
kerüljön, úgy azonban, hogy ez a reform az egyházalkotmány egye
temes szervezetébe organikusan beillesztessék. Ez volt talán az első 
hang iskolaügyeink központi igazgatása mellett. Végtelen örömmel 
tölt el, hogy ez annyi idő múltával ismét komolyan szőnyegre kerüli, 
és az egyházi hatóságokat is foglalkoztatja. A Dunamelléki Egyház- 
kerület ezen a téren aligha tehetett volna nagyobb dolgot, mint 
hogy, Nagy Miklós cikkéből nyert értesülésem szerint, erre a reform
munkára a Konventet fölkérte.

Ez m utatja a gondolatokban rejlő igazságoknak a vitalitását. 
A nélkül, hogy bárhol és bárki is kitartóbban erőszakolta volna, 
mint a bujdosó hegyi patak, itt is, o tt is felbukkan, s most már — 
legalábbis — hivatalos akta lesz belőle. A tanáregyesületi közgyűlé
sen javaslataim még igen idegenszerűen hatottak, sőt egyesekben 
talán kínos feltűnést is ébresztettek. Erre vallott legalább nagy
emlékű Bácz Lajos barátomnak a felszólalása, aki nem tarto tta  
volna méltányosnak a fenntartó testületek jogainak a megnyirbálását.
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Sokak szeméten utópisztikusnak, sőt forradalmi szelleműnek tűntek 
föl javaslataim, bár mások örömmel üdvözölték. Hogy nem volt 
utópia, mostani hivatalos formájú fölbukkanása m utatja ; de ugyanez 
azt is igazolja, hogy nem volt forradalmi jellegű sem. Javaslataimat 
állami vonatkozásban — mert az állam tanügyi közigazgatására 
is kiterjeszkedtem — kapcsolatba hoztam a képviselőválasztójog 
demokratikus kiterjesztésével is, amelytől parlamenti s általában 
állami életünk színvonalának várható süllyedésére következtettem. 
Egyik felszólaló ennek éppen az ellenkezőjét v itatta. Azt hiszem, 
ma már egészen kétségtelen, hogy aggodalmaimat illetőleg is nekem 
adott az idő igazat. Hogy a demokratikus „fejlődés“ iskoláink életét 
károsan ne befolyásolja, többek között azt javasoltam, hogy saját 
szavazataik alapján az összes iskolafajok saját képviselői helyet 
kapjanak a parlamentben. Ma már ebből is megvalósult annyi, hogy 
az egyetemek beküldik képviselőiket a felsőházba. De egyébként is 
ez a gondolat egyik szerény előfutára volt a ma már széles körben 
vallott érdekképviseleti államszervezetnek.

A javaslat ellen legkomolyabban hangzó érvnek azt találtam, 
hogy ha a helyi egyházi hatóságoktól az iskolai kormányzás egy 
részét elvonják, ez csökkentheti a közönség érdeklődését iskoláink 
sorsa iránt, ami igen nagy hiba volna. Csakhogy itt  is meg lehet 
találni a megoldást, amint majd fogom is érinteni.

Ugyanis okvetetlenül meg kell különböztetni a tanügyi köz- 
igazgatásnak két ágát : a gazdaságit és a pedagógiait. Az előbbinek 
a fenntartólestületek kezében kellene maradnia — igazgatótanács, 
illetőleg egyházmegye és kerület — és csak mint második föllebbezési 
fórum döntene a Konvent saját tanügyi szervének a jelentése alapján 
végső fokon; míg — összes személyi ügyeivel a pedagógiai igazgatás 
az Egyetemes Konvent tanügyi szerveinek a hatáskörébe utaltatnék, 
mely egyedül a Konventnek tartoznék felelősséggel. Természetesen 
itt külön ügyosztályt kellene az összes iskolafajok számára megszer
vezni. Regionális elkülönítés mellett kerületenként ez azért nem volna 
lehetséges, mert fokozná a költségeket; másfelől pedig fontosabb, 
hogy az egyes iskolafajok külön-külön kapják meg a maguk szak
embereit, mint az, hogy — kerületenként elválasztva — kényszerű
ségből több iskolafaj adminisztrációja terheljen egyeseket. A külön 
szakfelügyeleti rendszer itt is bevonandó volna, amikor a vidék ki
válóságai is szóhoz jutnak, s hasznosíthatnák bőséges és üdvös tapasz
talataikat, mintegy az élettel való közvetlen érintkezés elevenségét 
képviselve.

Szakfolyóiratban ennek a rendszernek az előnyeit, úgy hiszem, 
ma már nem szükséges bővebben igazolni. Egynéhányra mégis 
rámutatok. Avatatlan és sértő beavatkozások mellőzésével a súrlódási 
jelületek legnagyobb része egyszerre megszűnik, s így az annyira 
nélkülözhetetlen belső egyetértés egyházi és tanügyi körök között 
megingathatatlanná lesz.

Minden biztosíték meglesz ahhoz, hogy az egyes állások betol-
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tésénél a legalkalmasabbak választassanak ki. M int tudjuk, a válasz
tási rendszer mellett a legilletéktelenebb, sőt egyenesen megvetendő 
szempontok is igen sok esetben érvényesülhetnek. Az Országos 
Református Tanítóegyesület lapjában olvastam nem is olyan régen 
javaslatokat, melyeknek az volt a céljuk, hogy a választásra jogosí
to tt testületet hogyan lehetne meggátolni káros választások meg- 
ejtésében. Egyik legfényesebb gyülekezetünkről volt szó.

Igazgatói s más megbízásoknál megfelelő szempontok érvényesül
nének, és ezt nem korlátoznák helyi viszonyok és megkötések. Meg
történhetik, hogy egy testületben több igazgatónak való van, másutt 
meg egy sincs. (Bocsánat e föltevésért, de megtörténhetik.)

Áthelyezések is csak így válnak könnyű szerrel lehetővé, ami 
igen sok baj fejlődését akadályozhatja m eg; más oldalról alkalmat 
nyújt arra, hogy mindenki a megfelelő helyre juthasson. Például 
csak egy szempontot hozok föl. Egyetemi székhelyen egyházi érdek 
volna, hogy egy jövővel biztató fiatal tudós odakerülhessen, s o tt a 
katedrára kifejlődhessék ; sőt esetleg már az egyetemnek is szüksége 
volna rá.

Mindezeken felül elvi szempontból is ez az iskolai autonómia 
fogalmának jelentékeny kibővítését és helyesebb értelmezését jelenti. 
Eddig ugyanis az egyháznak volt ugyan iskolai autonómiája, de 
mivel annak kiélésénél éppen a nevelői személyzetnek és szakértelem
nek volt hivatalosan a legkevesebb köze, ez a gyakorlat az iskolai 
autonómia fogalmának helytelen és egyoldalú értelmezését jelen
tette. Bár nem érintik ezzel az elnevezéssel, de a szerzetes iskoláknak 
tartalmasabb az autonómiájuk, mert az intézkedéseket és szervezési 
dolgaikat saját konventjeik foganatosítják, amelyeknek tagjai ki
zárólag az illető szerzet tanárai.

Az átszervezéstől az egyházias szellemet sincs mit félteni. Mert 
a Konvent tanügyi hatósága személyes felelősségének tudatában 
(bármikor számonkérhető!) személyes tapasztalat alapján fogja a 
tanárokat alkalmazni — csakis így van értelme! — és így íöltehetőleg 
egyházi szempontból is a legalkalmasabbak fognak tanszékhez jutni. 
Ezzel szemben a mai választási rendszer mellett teljesen a véletlennek 
van kiszolgáltatva minden egyes tanszéknek a dolga — jobb esetben, 
mert más tényezők is bele szoktak szólni.

Egyébiránt tiszta világítás alatt kell ta rtan i az egyházi érdekek 
szempontjait. Iskoláival az egyháznak nem lehet más célja, mint hogy 
azok kitűnő iskolák legyenek, és a magyar református szellemet 
sugározzák ki. Ennek nagyobb biztosítéka a szakértő gondossággal 
összeválogatott tanári testület, mint az olyan, melynek összetételéről 
— jobb esetben a véletlenek segítségével —  egy laikus testület 
gondoskodik . . .szavazattöbbséggel (Tudvalevőleg a szavazatok 
számiáltatnak és nem mérlegeltetnek!). És ha hiba volna, itt is több 
biztosíték a szakfelügyelet, mint a mostani.

Mitrovics Gyula.
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Népi tehetségvédelem és a magyar nevelés.
Országszerte elindulnak szeptemberben a népi származású sze

gény tehetséges gyermekek is a gimnáziumi tanulás felé. A népi 
tehetségvédelemmel kapcsolatban természetesen néhány újszerű 
magyar nevelői követelmény is jelentkezik. Ez a szeptember, remél
jük, új tapasztalatok szerzését is megindítja, mert sajnos, éppen a 
népi származású magyar gyermekek lelkivilágát ismerjük a leg- 
kevésbbé. Talán csak annyit tudunk róluk, hogy a magyar paraszti 
származású gyermek nem nyájlény, s azután, hogy lassan bontja ki 
szellemi erőit, de ha megindult, csudálatos virágzásba borul tehetsége.

A paraszti származású írók és költők önvallomásaiban sokszor 
olvashatjuk, hogy a népi származású gyermekek nevelése igen sok
szor a gyermekek számára olyan térben folyt le, aminek igen kevés, 
vagy semmi kapcsolata nem volt azzal a talajjal, azzal a lélekkel, 
azzal a szellemmel, azzal a magatartással, amit a népi származású 
gyermek magával hozott az iskolába. S így ennek a gyermeknek 
először rengeteg nehézséget okozott az iskolai szellemnek a meg
szokása. Már mindjárt a nyelvvel is baj van. A kis népi származású 
gyermek faluja egészséges magyar nyelvét hozza magával, s az 
iskolában a város sok idegenszerűséggel fertőzött, szürke, vagy mes
terséges eszközökkel magyarosított nyelvét használják. ízes falusi 
kiejtését talán sokan gúny tárgyává is teszik, s a kis gyermek meg
szeppen, még a beszéde sem megfelelő, és behúzódik, vár és figyel, 
legalább is addig, amíg úgyahogy el nem sajátítja az iskola külön 
nyelvét és a városi gyermekek „jobb“, „szebb“ kiejtését. A szunnyadó 
kis népi származású gyermek itt kapja először a város és falu közötti 
nagy ellentét valóságának a megsejtését. A város nyelvével sokszor 
azután más gondolkodásmódot, észjárást, érzületet és magatar
tást is megtanul. És ezen a nyelvi csatornán sok idegenszerűség jut 
el a gyermek leikéhez is. Erre a nehéz és küzdelmes nyelvi ,,gát
lásra“ is gondoljon a magyar nevelő! (Ezért lenne szükségünk egy 
újszerű magyar nevelő-nyelvtanra is, amely a nép nyelvének gazdag 
tárházát felhasználva „magyarosítaná“ az értelmiségi réteg szür
külő nyelvét, és nem lenne oly idegen a magyar nyelvtanulás a népi 
származású gyermekek számára sem. Hiszen már az elemi iskolában 
is az.)

Most egy-két olyan nevelési követelményt foglalok írásba, ami
ről éppen a népi származású gyermekek nevelésében nem szabad 
megfeledkeznünk. A magyar gimnázium igen nagy felelősséget vál
lalt magára ezeknek a tehetséges falusi gyermekeknek a tanításában. 
Elsősorban a magyar nevelést illetően. A felelősség útján haladó 
magyar nevelés a magyar lélek és szellem parancsszavát is követi 
minden nevelői tevékenységben. A nevelés nemcsak ismeretekkel 
vértez fel az életre, hanem elsősorban a lelki előkészítés jegyében 
egész magyar emberekké is formál bennünket. S ez így van rendjén.
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A német nevelés német embereket nevel a német lelki előkészítés 
jegyében, a magyar nevelés is csak a magyar lelki előkészítés cél
jait szolgálhatja, nem alkudhat meg, nem lehet langyos, mert ha 
sem hideg, sem meleg nem lesz, csak árulója lesz a magyar jöven
dőnek. Árulója lesz azoknak a tehetséges falusi gyermekeknek is. 
Ezek számára a teljes magyar kiállás a magyar nevelésben jövőt 
építő erő! Azt hiszem, ez a beszéd az igaz beszéd. A megtartó hűség 
jegyében kell nevelnünk ezeket a gyermekeket, két szempontból is : 
népi talajuk iránt és az örök magyarság iránt! Ne felejtsük el, szür
külő magyar életünk és középosztályunk megújulói erőit keressük és 
neveljük ezekben a gyermekekben. Alapigéje legyen ennek a neve
lésnek : neveljünk belőlük egész magyar embereket, juttassa el a 
nevelés eszméiben is ezekhez a gyermekekhez ennek a két költői 
sornak nagy igazságát :

,,Ne népedből élj, hanem érte égj el 
s az áldozat jogán légy úr, s nemes.“

(Keresztúri Dezső.)
Szinte új magyar nevelői m agatartást is vállalnunk k*dl ezek

nek a népi származású gyermekeknek a nevelésében. Nem jelent ez 
új módszert, erre hiába vadászunk pedagógiai könyvekben, ez a 
lélekben él és a magyar nevelő egészséges magyar ösztönében, ter
mészetében. Ettől a szeptembertől kezdve vegyük elő ezt a jó te r
mészetünket is. Ne felejtsük el, a jó magyar nevelői eljárás lelki 
magatartás és nem mesterség!

De térjünk a tárgyra : mire ügyeljünk legjobban?
Most olvastam el Erdélyi József önéletregényét. Ebben olvas

tam  a következőket: „Sok szalontai paraszt fiú kihullt az első osztály 
u tá n .. . Egy tanárt kivéve, a tanárok ellenségesen bántak a paraszt 
gyermekekkel. Legelni küldték őket, mihelyt hibáztak.“ Természe
tesen minden ilyen nemű megnyilatkozást bizonyos egyéni érzések 
is színeznek, sokszor meg éppen sötétítenek, mégis tanulságul szolgál 
számunkra ez a pár sor is.

Amint már említettem is, a magyar népi származású gyermek 
igen sok gátlással jön az iskolába. S a városi gyermekkel szemben 
mindent igen komolyan vesz, hiszen életének eddigi, talán nagyon 
is küzdelmes menete tanította meg erre. A városi gyermek, sokkal 
jobb körülmények között felnőve, inkább könnyebben veszi a tanu
lást, de az intést és a megrovást is. A népi származású gyermeknél 
valahogy igen mélyre ás le minden nevelői megnyilatkozásunk, 
nála — Ady szavaival — „gyökösebb a szó“, könnyebben lelkére 
vesz mindent, idegenkedése is sokszor e miatt van. Tapintatosan 
bánjunk tehát vele, ismerjük meg a lelkét és természetét is. A magyar 
nevelőnek, ha maga is nem népi származás, igen nagy önképzésre 
van szüksége ebben a tekintetben.

A népi származású gyermek eleinte lebeg és viteti magát az 
iskolában, sokszor mintha nem is figyelne, és bizony a városi és a
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zsidó gyermekek, már reagálóbb természetük miatt is élelmesebbek, 
talán sok tanár szemében jobban is tudnak. De itt ezek nagy előny
nyel indultak. A népi gyermeknek ezt az előnyt is be kell hoznia. 
Nagyon nehéz küzdelem ez, segítsük tehát ebben is. Ne maradjon 
magára, ne küldjük tehát vissza őket „legelni“ . Azt hiszem, eleinte 
most is a tehetséges népi származású gyermekeknél fel fog merülni 
az a kétely — már ezek miatt a körülmények m iatt is —, hogy nem 
is tehetségesek. Vigyázzunk, mert egy életre kiható megállapítást 
tehetünk ezeknél a gyermekeknél az első hónapokban. Sok biztatás 
kell majd ezeknek a gyermekeknek! Már a nevelő magatartásában 
olyan legyen, hogy ezáltal hazai talaj, hazai levegő, hazai víz és 
napfény nevelje ezeket a gyermekeket!

H a kell, külön is figyeljük ezeket a gyermekeket, nemzetet 
akarunk velük gazdagítani. S azokat az értékeket, amiket ezek a 
gyermekek magukkal hoztak, ne hagyjuk elveszni. Ne csak számban 
gyarapítsák ezek a gyermekek majd a középosztályt, hanem minő
ségben is!

Népi jellegük sajátságaival jönnek iskolába ezek a gyermekek. 
Lassú, de bölcs az eszejárásuk. Az „úribb“ környezetben — már az 
iskola is az! — félénkebb a fellépésük, szemérmesebbek, mint a városi 
gyermekek, magatartásunkkal ne tegyük még idegenebbé számukra 
a környezetet. Mert hazagondolnak és kifordul kezükből a könyv. 
Az internátusi nevelők igen vigyázzanak erre! Ilyenkor adja fel a 
kérdést magának a gyermek, jobb-e itt neki, mint otthon a Sanyi
nak meg Jancsinak. Tépelődik, és ez mind a tanulás rovására megy. 
A tanárnak olyannak kell lennie ilyenkor, mint Illyés Gyula Kora 
tavaszában leírt igazgató : „Paraszt származású volt, félszóból is 
megértette gondjaimat.“

Még más szempontokra is vigyázzunk. Szeressük meg ezeket a 
gyermekeket. Szeressük még akkor is, ha a másik végletbe esik. 
Ha alázatos paraszti pillantásait levetve, őseinek egyenes gerin
cével mer egyszerre egyéniség is lenni. Kigyullad a szeme, egyszerre 
önérzetes lesz. Ne vegyük ezt szemtelenségnek. Kezd a gyermek 
belemelegedni az érdeklődésbe. Ne intsük le! Mert ha leintjük dur
ván, a gyermek bezárul, s ilyenkor válik a gyermekből a rossz, a 
dacos, önfejű tanuló, s ilyenkor vágják a fejéhez : nincs gyermek
szobája, nem hozott intelligenciát magával stb.

Keserű szájízzel olvastam Illyés sorait is : „Ifjúságom diák
felére nem gondolok szívesen, életem legsötétebb szakasza volt, tele 
érthetetlen veremcsapdával: a falu és a puszta földmenti társadal
mából ez volt az átvezető út a felsőbb, a középületeken nyugvó tár
sadalomba. Rendes körülmények között is nehéz út lett volna. . .  
Hányszor elvágódtam. Tanáraimra sem gondolok szívesen. Fel
idézett alakjuk még véletlenül sem azt a tárgyat ju tta tja  eszembe, 
amelyet tanítottak, hanem egy-egy keserű tapasztalatot, lelkem
hez csak egyszer sikerült nyúlniok, de a kezdeményezés érdeme itt 
sem az övék“ (Illyés : Kora tavasz). Tanuljunk ezekből a monda
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tokból is. A népi származású szegény tehetséges gyermek nagy útra 
indult el. Tüntessük el a „veremcsapdákat“ . Ilyen veremcsapda pl. 
még az is, hogy az a gyermek vakációkban visszakerülve a faluba 
vagy a tanyára, azt veszi észre, hogy kezdik más szemmel nézni. 
Sok ellenséges irigy szem tekint rá. Téged az állam tanít, le úr leszel, 
mi „döglődünk“ a sárban. Egyszóval a gyermek számára a város 
még idegen, s a faluja meg kezd elidegenkedni tőle. Észreveszi a 
gyermek, hogy tanulásának igen nagy ára van. Borzasztó lelki ketté- 
osztódási folyamat indul meg a gyermekben, szinte betegség ez, s a 
nevelőnek erről sem szabad megfeledkeznie. Ebben az egyúttal 
tisztuló folyamatban az is elválik, kiben milyen magatartás születik 
meg a város és a falu felé. A nevelőnek ebbe a folyamatba is bele kell 
nyúlnia. Érezze meg a gyermek, ebben a harcában sincs egyedül.

A szociális nevelés sejtető ereje kell ilyenkor. A gyermek otthon 
igen fojtogató helyzetet talál, nagy a szegénység, talán éheznek is 
az otthonmaradottak, és ő cserbenhagyta őket, legalább is azt gon
dolja, küzd magában ezekkel a gondolatokkal. Azután meg veszé
lyes összehasonlításokra is sor kerülhet a város és a falu vagy tanya 
körülményeit tek in tv e .. .  Erre is gondoljunk nevelésünkben. S ha a 
gyermekbe „beleesik a féreg“ (v. ö. Németh L. : Kocsik szeptem
berben, 225. lap), és kezdi szégyelni azt a tala jt, amiből vétetett, 
gyorsan térítsük észre, mert árulókat nem nevelhetünk a nemzet
test számára. Eddig talán erről meg is feledkeztünk, vagy legalább is 
nem m éltattuk figyelemre, pedig ez is nagy magyar nevelői feladat. 
Ezeknél a gyermekeknél meg különösen az.

Egyelőre elég ennyi is. Megindulásnak elég. Lelkiismeretem 
szólalt meg, azért írtam le ezeket a sorokat, mert a megindulásnál 
ezekről nem szabad megfeledkeznünk. A további tanítási és nevelési 
eljárásokra vonatkozólag még lesz mondanivalóm. Nevelésünk és 
oktatásunk elve ezeknél a gyermekeknél az legyen : Neveljük ezeket 
a gyermekeket gyökeres magyar népi kultúrára, szociális felelősségre 
és európai művelődési magaslatokra!

Igen szép a tehetségkutatás mozgalma, de a magyar nevelők 
vállára nagy felelősséget rakott, de ugyanakkor talán rákényszerít 
bennünket arra is : merjünk gondolkozni a magyar szellemű nevelés 
sajátos kérdéseiről is. Éz a rövid dolgozat is ezt a célt szolgálta.

Érsekújvár. Dr. Bakos József.

Az iskolai egyházi énektanítás, 
mint a vallásos nevelés egyik eszköze/

Mit ád a művészet az embernek? Széppé teszi az ember világát, 
s tartalmasabbá, kellemesebbé az emberi életet. Mit ád a szent művé
szet, közelebbről a musica sacra az embernek? Közelebb viszi Istenhez,

* R észletek  egy módszeres értekezleten ta r to t t  előadásból.
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m egnyitja a lélek kapuit, felemel és megaláz, olyan tolmáccsá válik 
az ember számára a zengő ének, a musica sacra, mellyel a szív és a 
lélek legrejtettebb érzéseit is feltárhatjuk Istenünk előtt, olyan nyelv, 
amellyel szavakkal ki nem fejezhetőt is el tudunk mondani, ki tudunk 
fejezni.

Hogy vélekednek a zenéről a reformátorok? íme ezeket mondja 
Luther : „A zene Istennek egyik legkedvesebb és legdicsőségesebb 
ajándéka, melynek a Sátán elkeseredett ellensége. A zene eltávolítja 
szívünk fájó szomorúságát és megtöri bűnös gondolataink hatalmát. 
A zene a fegyelem egyik gyöngéd és kedves fajtája : megnemesíti 
szenvedéseinket és megtisztítja értelmünket.“ „Avagy ezeket mondja 
Kálvin az 1534-i genfi zsoltárokhoz írt előszavában : „Valamennyi 
eszköz között, amely alkalmas arra, hogy az embert felüdítse és gyö
nyörködtesse, a zene az első és egyike a legfőbbeknek, s azt el is kell 
fogadnunk, mint Istennek erre a célra rendelt ajándékát. Ezért úg3r 
kell azt használnunk, hogy vissza ne éljünk vele, hogy be ne mocskol
juk, meg ne gyalázzuk, hogy kárhozatunkra ne váljék az, ami hasz
nunkra és üdvösségünkre rendeltetett.“ így a reformátorok. A művé
szet tehát széppé teszi az ember világát. A teremtett világ pedig 
sohasem nélkülözte a szépet. Mennyivel inkább méltó, hogy az ember 
ezt az isteni adományt is elsősorban Annak dicsőítésére és magasz - 
talására használja fel, Akitől kegyelemből kapta.

A művészet nemcsak széppé, kellemessé, de tartalmasabbá is 
teszi életünket már akkor is, ha annak csak élvezői vagyunk. A művé
szet élvezésében rendkívüli élmények, meglátások, nagy emberi 
revelációk jelennek meg előttünk, amely kinyilatkozások fölfelé, 
a magasba mutatnak, az emberi szűkös, földhöz tapadó korlátok fölé. 
A művészi alkotás valóban minden tekintetben az emberen túlra, 
az ember fölé u ta l: talán legközelebbi rokonságot a teremtéssel m utat, 
ami azt jelenti, hogy az emberi lélek az örök szépségek végtelenjei 
felé szárnyal, jelenti tehát az alkotó művészben a lét sűrített formáját.

A művészet mindnyájunkat kiemel az élet hétköznapjából 
s ünneppé varázsolja át számunkra a létet. Ezt teszi minden művé
szet, de talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy az ének, a zene, 
a muzsika az a művészet, amely a legtökéletesebb módon fejezi ki 
az örök szép megfoghatatlan lényegét. Meggondolandó és az előbb 
mondottakra döntő bizonyíték az, hogy talán soha és sehol sem volt 
olyan vallás ezen a földön, amely nélkülözni tud ta  volna a zenét. 
Az őskortól kezdve napjainkig az emberi képzelet nem tud és nem is 
fog tudni betelni a zenével. Az ókorban és újkorban, keleten és nyuga
ton a zene egyaránt az örökkévalóval, a végtelennel állt és áll kap
csolatban.

De ha egyszer ilyen fontos szerepet tölt be életünkben a zene, 
akkor illő, hogy annak méltó helyet biztosítsunk a nevelés terén is. 
Hiszen hiányos és lelki szegény volna az a nevelési rendszer, amely 
megfosztaná az embereket a legdrágább isteni adományoknak, az 
ének-zenének művelési lehetőségétől, amely elrabolná az emberektől
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azt a drága lehetőséget, hogy a legközvetlenebb, legőszintébb szívből 
jövő módon fejezhessék ki örömüket, bánatukat, kérésüket és hálá
jukat Teremtőjük és mennyei édes Atyjuk előtt.

Már pedig szomorúan, de nagyon őszintén és kertelés nélkül kell 
megállapítanunk, hogy a mi magyar iskolapolitikánk semmiképpen 
nem áll a lélek harmonikus kiművelésének alapján, amely harmonikus 
műveltségben méltó helyet foglal el az ének-zene. A mi iskolai neve
lésünkről, ha a dolgoknak alaposan utána nézünk, sajnálatos módon 
meg kell állapítani, hogy az zenétien nevelés. Áll ez egyaránt minden 
iskolatípusra, elemi, közép- és felsőfokú oktatásunkra egyaránt. 
Ne tévesszen meg senkit a tantervekbe felvett énekórák csekély vagy 
még csekélyebb száma. A kivitel a fontos, a tartalom, amellyel ezeket 
az énekórákat megtöltik. Az itt mutatkozó eredmény az, ami elszomo
rító nemcsak művészi szempontból, hanem elsősorban nemzeti szem
pontból és még közelebb : egyházi szempontból is. Azért hangsúlyozom 
a világi ének-zene fontosságát is, mert a nélkül eredményes egyház
zenei képzés sem gondolható el. Mi tehát a tényleges helyzet a mostani 
iskolai énektanításnál? Nézzük meg röviden a világi, majd egyházi 
ének-, illetve zenetanításunk tantervét, csak úgy nagy vonásokban.

Legfőbb jellemzője a melléktantárgy jellege. Ezzel körülbelül 
mindent ki is fejeztünk. Kifejeztük azt, hogy nem fontos a tanítása 
és tanulása, hogy sem diák, sem tanár nem sokra becsüli, hogy szük
séges rossz képpen valamelyik kevés óraszámú tanárral, jobb esetben 
a helybeli kántorokkal láttatják el annak tanítását. Hogy a magyar 
dal kultusza a nemzeti nevelésnek egyik legfőbb tényezője, hogy egy
házi iskoláinknak éppen az egyházias nevelés kellene, hogy adjon 
egyházi jelleget és létjogosultságot, az egyházias nevelésnek pedig 
egyik legfőbb segédeszköze a dal, az egyházi ének, illetékes fórumok 
előtt az még, sajnos, most sem elég világos. Egy kis csoportnak, 
lelkes és fanatikus gárdának szívügye a világi és egyházi zene, rajtuk 
kívül süket fülekre talál a népi magyar dal, s vele kapcsolatban a 
komoly egyházzenei nevelés problémája.

*

Minden zenei nevelésnek korán, már az óvodában, vagy legalább is 
az elemi iskolában kell elkezdődnie. Az a gyermek, akinek elemi 
iskolai évei alatt sok zsoltárt és egyházi éneket csöpögtettek a szívébe, 
leikébe, mindenkor, még felnőtt korában is szívesen fog énekelni, 
felnőtt korában is szívesen fog érdeklődni az egyházi zene iránt, 
mert lelki szükséggé lesz számára a szent muzsika, mert felnőtt, 
érett korában fog kibontakozni, kiterebélyesedni lelkében az a kicsi 
fácska, melynek magját gyermekkorában vetették el szívében. 
Ezért nem kell visszariadnia a tanítóknak attól, hogy értelmileg 
nehezebb zsoltárokat is megtanítson kis növendékeinek, mert ez 
a munka is meghozza gyümölcsét, ha később is.

Mint előbb hangsúlyoztam, mindenféle zenei nevelésnek korán 
kell kezdődni, már az elemi iskolai korban. A világi énektanítás
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mellett époly fontos az egyházi ének tanítása. Ez utóbbi célja 
nem a gyönyörködtetés, hanem a lélek Istenhez emelése, a közös 
istentiszteleten részvételre való előkészítés, a hívek közösségébe 
vezető út egyengetése. A hívek közösségében való együttes buzgó 
ének által megsokszorozva fejezi ki a hívő lélek Isten iránti háláját, 
a keresztyén üdvtény feletti boldog örvendezését. Nagyon fontos 
tehát az egyházzenei nevelés minél alaposabb elkezdése már az elemi 
iskolában. Százszor fontosabb a felekezeti iskolákban, amelyeknek 
egyenesen jellegét adja meg, a felekezeti nevelés kívánalmát tartalom
mal tölti meg. Úgyis sok a jogos panasz drága pénzen és nagy anyagi 
áldozatok árán fönntartott felekezeti iskoláink ellen, hogy az azokban 
folyó nevelés miben sem különbözik akármelyik állami iskola nevelé
sétől. Pedig a református iskoláknak nagyon hazafias és nagyon 
vallásos ifjúságot kell nevelni, különben nem töltik be hivatásukat 
és így nem is lesz rájuk szükség.

Miben lehet segítségére ezen elemi fokon az iskolai énektanítás 
az egyházzenei nevelésnek?

Az iskolai énektanítás alapozza meg . a kisgyermekek éneklési 
készségét, annak alapelemeit, a helyes lélegzést, hangvételt, bizonyos 
éneklési gyakorlatot, rutint a hallásutáni éneklés elsajátítására, 
a hangjegyekről való éneklés alapelemeit stb.

Mindezeknek a technikai elemeknek az elsajátítása után, az 
egyházi énektanítás már csak a kész eredményt szokta igénybevenni. 
Ezáltal biztosítani igyekszik a maga részére azt, hogy a tanítandó 
egyházi énekek a maguk teljes egységében és szépségében, a techni
kai részlet tanulások elengedhetetlen fáradtságától, esetleg unalmá
tól mentesen, diadalmasan ragyogjanak föl a tanulók lelkében. 
Azt hiszem, ezt a módszeres eljárást követik a legtöbb helyen. El
gondolásában, sőt a gyakorlatban is helyes és célravezető. Mindazáltal 
protestáns, közelebbről református iskolákban még több kapcsolatot 
kellene találni az egyházi énekkel. Egy-egy új hang, ritmus, hangköz, 
vagy más módszeres egység szemléltetésére, begyakorlására a gyer
mekek által már ismert egyházi énekrészletet, motívumot is felhasznál
hatunk, ezzel közelebb visszük azokat a gyakorlati élethez, s nem lesz
nek az egyházi énekek kiszakítva az életből s valami egészen rajtuk 
kívül álló világba és gyakorlatba helyezve. Az elemi iskolák felsőbb 
osztályaiban elő van  írva a többszólamú ének. Protestáns iskolák
ban elsőrendűen fontos, hogy a karéneklésben rejlő nagy művészi 
és nevelői tényezőket is elsősorban felekezeti jellegüknek megfelelően 
az egyházi zene szolgálatába állítsák. Sajnos, e téren is súlyos mulasz
tást követünk el. Iskolai énekkaraink szívesebben énekelnek olyan 
világi darabokat, melyekért hálás taps jár, de meg nincs, vagy 
nagyon kevés az erre megfelelően feldolgozott, vagy komponált 
egyházi énekkari irodalmunk. Ne feledjük el, elsősorban most elemi 
iskolákról van szó, de a felsőbb tagozatokban sem rózsás a helyzet 
e tekintetben. I tt tehát protestáns zeneszerzőinkre hálás és elsősor
ban fontos feladat vár. Katolikus testvéreink e téren is sokkal
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előbbre vannak, lévén már náluk nagy számmal olyan kóruskiadvány, 
amely az igényeket minden iskolatípusban lehetőleg művésziesen, 
de kellőképpen kielégíti.

Amíg az elemi iskolákban világi és egyházi énektanítás között 
aránylag nincs nagy különbség és választófal, addig felsőbb iskola
típusokban a tapasztalat és gyakorlat szerint a kettő mindinkább 
elválik egymástól, mindinkább kevésbbé keveredik. Legfőbb okai 
ennek a nem protestáns tankönyvek, melyeknek semmi kapcsolata 
nincs a református iskolák speciális és jellegzetes nevelési céljaival 
és elveivel. A polgári iskolák és gimnáziumok eddig használt leg
gyakoribb énektankönyvei, m int aminő a Tiboldi és hozzá hasonló 
társai — tehát nem értve ide a Magyar kórus által kiadott Énekes 
ABC-t —, szörnyű és elrettentő merényletek a magyar ifjúság ellen. 
Bizony ezek nem adnak táp o t és alapot semminémű magasabb 
igénynek, nem nyújtanak, m ert nem nyújthatnak segédeszközt 
az egyházi zenének sem. Miért? Elsősorban és legfőképpen azért, 
mert lélek, élő lélek nincs bennük. Márpedig a nélkül nevelés, haladás, 
művészet, vallás nincs, el sem képzelhető. Az Énekes ABC-hez, 
amely különben korszerű és kitűnő tankönyv, megjelent egy kis 
protestáns függelék, de ezáltal sem válik a könyv protestánssá.

*

Mit tehet hát voltaképpen az iskolai énektanítás az egyházzenei 
képzést illetőleg? A középkorban minden ének- és zeneoktatás az 
egyházi zenét volt hivatva szolgálni és kielégíteni. Református isko
láinknak most sem lehet fontosabb nevelési elve, programmja és cél
kitűzése, minthogy lehetőleg minden tantárgyon keresztül a hívó 
református öntudatot csöpögtesse és nevelje bele növendékei leikébe.

Már előbb hangsúlyoztam két szükséges dolgot: a tankönyvek
nek élő protestáns szellemben való megújítását s a karéneket. Ez 
utóbbiaknak nemcsak művészi, de kifejezetten erősen egyházi, vallá
sos és hitbeli jellege van. E  téren néhány kivételtől eltekintve, leg
több középiskolánknál pótolni való hiányok vannak. A nagy protes
táns zeneszerzők életének és műveinek megismerése, azoknak ének
lése, elsőrendű feladata iskoláinknak, az azokban működő énekkarok
nak. Továbbmegyek! Az iskolai zenekarok sem játszhatnak méltóbb 
műveket, mint a protestáns zeneköltők egy-egy iskolai zenekarra is 
alkalmas zenedarabját. Ének- és zenekarnak együttes szereplésével 
pedig kitörölhetetlen és soha el nem múló élményt nyújtunk növen
dékeinknek. E téren azonban nagy és felelősségteljes feladat hárulna 
a mostani kiválóbb protestáns zeneszerzőkre is. Sajnos, parancsszóra 
nem lehet remekművet írni. Lélek kell ahhoz. Hogy nagyértékű, 
mély vallásosságot sugárzó zeneműveket életrehozzanak, ahhoz élő 
hit, több élő hit kell. Ezt hangsúlyozom a református énekeskönyv- 
ügyi reformmal kapcsolatban is. Csak nagyon hívő, vallásos korok 
tudtak századokra szóló í nekeskönyvet kiadni, csak nagyon hívő, 
vallásos korok zeneszerzői írtak  örök időkre fennmaradó, értékes
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zenemüveket. Tehát iskolai zenakarok és énekkarok képességéhez 
méretezett egyházzenei kompozíciók kellenének. A vidékiek által 
meglehetősen nehezen hozzáférhető klasszikus protestáns zeneszerzők 
műveinek olcsó, iskolai kiadása.

Az egyházi énektanítás célját, anyagát és módszerét minden 
felekezet a maga szükségletének megfelelően állapította meg. Mert 
ha igaz az a mondás, hogy dalában él a nemzet, úgy énekében él 
minden vallásfelekezet. Az egyházi ének fontosságát, gyülekezeti 
szempontból megbecsülhetetlen értékét felesleges hangsúlyoznom. 
Mint egyetlen olyan része a magyar református istentiszteletnek, 
melyben a gyülekezet cselekvő részt vesz, minden időben megkülön
böztetett figyelem tárgya volt, vagy legalább is kellett volna lennie. 
A tanítástervnek ősénél, az első kijelölt szent történeteknél már ott 
szerepel a megtanítandó ének neve is. A vallástanítás nevében viselte 
az egyházi ének tanítását is. Szintúgy a világi ének tanítása is első
sorban az egyházi énektanítás kívánalmaihoz igazodott.

*

Az iskolai munkáknak általában véve pedagógiai céljuk van. 
De a pontosabb meghatározás végett meg szoktunk különböztetni 
különféle célkitűzést. Így az egyházi énektanításnak hármas cél
kitűzéséről beszélhetünk : pedagógiai, tárgyi és esztétikai célról.

A pedagógiai cél szerint ,,Az egyházi ének tulajdonképpen 
nem más, mint vallásos élmény és tan nyomán keletkező vallásos 
érzelmeknek művészi formában való költői realizálása“ . Tehát jól 
jegyezzük meg : vallásos élmény és érzelem nélkül nincs igazi egyházi 
ének. Az egyházi ének a szavakban ki nem fejezhető érzelem meg
nyilvánulás kell, hogy legyen, tehát a vallásos nevelésnek nélkülöz
hetetlen velejárója. Az ének épúgy, m int az imádság, kell, hogy vala
milyen vallásos élményből nőjön ki, előbb mindig fel kell kelteni azt 
a szükségérzetet, mely kiváltja és kívánja az éneket.

A tárgyi cél a gyakorlatot van hivatva szolgálni. A református 
egyházaknak biztosítaniok kell magukat már az iskolában arról, 
hogy az onnan kikerülő ifjúság hitelveinknek megfelelően a gyüleke
zeti istentiszteleten aktív részt vehessen a közös éneklés által. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha a közhasználati énekeket ismerik, azokat 
elsajátítják.

A harmadik célkitűzés, mely szorosan velejár a másik kettő
vel : az esztétikai cél, a gyermek hangjának, zenei hallásának fejleszté
sét, s ezzel egyidejűleg a szép éneklés kellékének megismertetését 
szolgálja. Ez a cél a világi énektanítással is szorosabban kapcsolja 
össze, mivel ott is megvan, de míg o tt egyike a legfontosabb cél
momentumoknak, i t t  inkább csak szükséges velejáró.

Az egyházi énektanítás fenti céljai meg is határozzák azokat 
a szempontokat, amelyek a tanítás anyagának kiválasztásánál és 
elrendezésénél figyelembe jönnek. Ezek elsősorban az ének szövegére 
és dallamára vonatkoznak. Mindenekelőtt szem előtt kell tartani
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a közhasználat támasztotta követelményeket. Szöveg szempontjából 
irányadó az ének tartalma. Az ének szövege, gondolata és tartalm a 
lehetőleg kapcsolódjék a növendékek már meglévő élményeihez, 
fogalmához, tapasztalásaihoz. Ez a követelmény az, amely megnehe
zíti az egyházi ének anyagának kiválasztását, sőt megtanítását. 
I tt  a gyermeket a mindennapi élet értelmi színvonalát meghaladó 
érzelmi világba kell elvinnünk; a hit világába. A világi éneknél más 
a helyzet, mert míg ott az értelem és gondolat sokkal inkább u ta t 
talál a mindennapi élet ezer szálaival a növendék leikéhez, addig 
it t  nemcsak hangulatkeltésről van szó, hanem a vallásos élet egy- 
egy darabjáról. Nehéz dolog és nagy utat kell megtenni addig, míg 
köznapi fogalmak útvesztőjéből eljut a növendék az Isten fogalmához.

Dallam szempontjából is nagy különbség van a népdalok és 
a megrázó erejű, százados melódiájú zsoltárok között. A református 
zsoltárok markáns, puritán dallamvezetése, ősi egyházi hangnemei 
talán csak a legrégibb magyar dalok értékével, szépségével mérhetők 
össze. Nem hiába mondta Kálvin : ,,Igaz az, am it szent Ágoston 
mond : senki sem képes Istenhez méltóbb énekeket zengeni azoknál, 
amelyeket magától Istentől kapott. így bármerre keresnénk is, nem 
fogunk jobb és alkalmasabb énekeket találni, mint Dávid zsoltárai; 
ezeket a Szentlélek diktálta és szerzetté az Ő számára. És valóban, 
mikor ezeket énekeljük, biztosak vagyunk a felől, hogy maga Isten 
adja a szánkba a szavakat, mintha csak Ő maga énekelne bennünk 
az Ő dicsősége magasztalására.“

Tehát református iskolákban mindenekelőtt a zsoltárok, a Bibliá
nak ez a „zengő szíve“ kell, hogy képezze a tanítási anyag középpont
ját. Ezek a zsoltárok nem változtak a rajtuk áthaladó századok alatt, 
méltó hát, hogy örök szépségüket elsősorban plántáljuk át növendé
keink leikébe.

A dallam szempontjából, hogy a fokozatos haladás pedagógiai 
elvének eleget tehessünk, figyelembe kell venni minden iskola
típusban, de különösen az alsófokú iskolákban — így az elemiben —• 
az ének hangterjedelmét, vájjon megfelelő-é az osztály átlag hang- 
terjedelmének, és a dallam fölépítését, vájjon könnyen énekelhető-e, 
nincs-e benne nehezen énekelhető hangköz, hangugrás, egyházi hang
nem, vagy moduláló dallam. Ha ezeket nem vesszük figyelembe, 
egyházi énektanításunk könnyen eredménytelenné válik. Miután 
nincsen olyan iskolatípus, ahol a szükségletnek megfelelő egyházi 
énekóra álina a tanár rendelkezésére, mivel az anyag közlése és eset
leges begyakorlása leköti az egyházi énekre szánt időt, az alkalmazás 
máskorra marad el. Már pedig tulajdonképpen ez követeli meg az 
oktatónak valódi nevelői munkáját, tanítási művészetét és teljes 
személyes vallásos buzgóságát. Az a jó egyházi énekóra, hol a kapott 
élmény megmarad, s mint láncszem kapcsolódik a következő óra 
vagy nap hasonló láncszemeihez. Ézért hangsúlyoztam már 
eddig is többször, hogy a református énekóra élménye kell, hogy 
átfonja az iskola minden tárgyát, nevelői mozzanatát, egész szellemét.
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A tanult dallamokat más zsoltár- vagy dícséretversekre is kell 
énekeltetni, mert csak így szereznek jártasságot a növendékek 
az énekeskönyv gyakorlati használatát illetőleg. Az iskola mindennapi 
élete sok alkalmat és módot nyújt egy-egy alkalmas énekvers el- 
éneklésére, s ezáltal a valódi református lelkiség kialakítására, vallá
sos élmények koncentrációjára.

Az iskola egy nagy család, egy szűkebb és valódi családi körnek 
a folytatása. Míg régen a családból hozta magával a gyermek a zsol
tá rt, most az iskola kell, hogy visszajuttassa azt a gyermek által 
a családba. Mindez az oktatótól függ. A magyar protestáns, elsősorban 
református egyházak mindenkor megbecsült ének-zene ügyének leg
exponáltabb helyén álló őrei, misszionáriusai a tanítók és tanárok 
voltak és lesznek. Vajha mindnyájunk lelkét áthatná és megihletné 
a musica sacranak szent és fölséges volta, s széjjel e kis országban 
hirdetnők és tanítanék a szent zenét, mert mint Luther m ondja: 
„Minden embernek szól a parancs, hogy szolgálja és hirdesse Isten 
igéjét minden eszközzel: nemcsupán szóval, hanem írásokban, fest
ményekben, szobrokban, zsoltárokban, énekekben, hangszerek zen
gésében, mint a zsoltár is mondja : Dicsérjétek az Urat, áldjátok 
6  szent v o l tá t . . .“

Nyíregyháza.
Vikár Sándor.

MEGTEGYZÉSEK

A legszükségesebb szavak és fordulatok kérdése a német nyelvtanításban.

1941-ben je len t meg T e ttam an ti B élának ,,A legszükségesebb ném et 
szavak és fordulatok“ című m unkája. Segédkönyvnek szánta  a középiskolai 
ném et nyelvtanításhoz. A terjedelm es előszóból k itűnik, hogy a kérdést ala
posan tanulm ányozta  és avval a kéréssel a ján lja  m unkájá t a ném et nyelvet 
tan ító  szaktársainak figyelmébe, világosítsák fel arról, hogy törekvése mennyire 
sikerült. Az alábbiakban teh á t nem a m unkát szándékszom ism erte tn i, hanem 
a használhatóságára vonatkozólag szeretnék néhány m egjegyzést tenni.

A m int m ár m ondottam , a m unka alapos tanulm ány és fáradságos m unka 
eredménye. Aki tan ítá sa  folyam án ilyesfélével próbálkozott, csak az tud ja  
valóban értékelni az t a küzdelm et, m egfontolást, sok m indenre való  gondolást, 
amivel az ilyen m unka jár. De a szerző az előszóban m aga is p é ld á t ad arra, 
hogy milyen viszonyba kerülhet egy ilyen fa jta  szógyűjtem ény valam ilyen 
konkretebb nyelv tan ítási feladattal. Ö sszehasonlítja m unkájá t R aj Ilonának 
„A lltagsleben in Gesprächen“ c. könyvének anyagával és a k é t könyv közös 
szóanyagát 75-2% -ban állap ítja  meg. Vélekedésemben ebből a példából 
kívánok kiindulni, illetve tapaszta la taim  tartógondo lata  az, hogy az ilyen 
szójegyzék megközelítően tökéletes csak akkor, ha  a gyakorlatból fakad. 
Mit értek ezen ?

V ita tá rgya  nem  lehet, hogy a tanuló  környezetével kapcso latban  minden 
alkalm at fel kell használnom  a beszéd gyakorlására (szem léltetés). E zért 
természetes, ha  megkérdezem : „W er ist H err X ?“ A felelet : „H err X ist



Megjegyzések. 235

der Schulrat.“ Nem hiányozhatnak vélekedésem szerint teh á t pl. az ilyen 
szavak : O berdirektor, Schulrat, Schularzt (m ondhatnák : megvan a Schule, 
a R a t, Arzt szó a jegyzékben, mindössze szóösszetételről van  te h á t szó. Igaz, 
de viszont m egvan benne a Diener és a Schuldiener, M eister : Schulm eister, 
J a h r :  Schuljahr, G ebäude: Schulgebäude), Aufseher, K lassenvorstand,
Lehrsaal, Lesestück ; H aup tp latz , S portp latz, Spielplatz, H aup tstrasse , N eben
gasse, Elem entarschule (Volksschule megvan), Dom kirche, K athedra le , 
V olksgarten, Beschäftigung, A ussenstadt, Innenstadt, Taglöhner, B ibliothekar, 
B ankhaus, Lichtspieltheater, Zuckerbäckerei, Reklam etafel stb.

I t t  említem meg, hogv vájjon m iért nem  sorolja a kezdők szókincséhez 
pl. a Professor, P farrer, Mehrzahl, Lineal, Rechtschreibung, aufpassen sza
vak a t?

Ezzel kapcsolatos másik problém a a következő. H a összevetjük a jegy
zéket a B itter—Pubr-féle tankönyvvel (III .— IV. o.), a következőket tap asz ta l
ju k . Vizsgáljuk például a w-vel kezdődő igéket. Az egyező igék a következők : 
wachsen, w arten, waschen, weinen, werfen, wiederholen, wohnen, wünschen, 
wandern (9 ); a T ettam anti-féle szójegyzékben m egvannak, de nem a kezdők 
szavai között, wecken, wehen, w inken, wählen, weiden, weben, w etzen, 
Wiedersehen, w üten (9 ); nincsenek meg a Tettam anti-féle jegyzékben a kö
vetkezők : wachen, wackeln, wallen, wandeln, waten, weglegen, wühlen (7). 
A Thienemann-féle tankönyv alap ján  ez a három csoport így a la k u l : I. w arten , 
waschen, weinen, werfen, wiegen, wachsen, wandern, w iederholen, wohnen, 
wünschen (10) ; II. wecken, wagen, wehen, welken, w erben, wetzen, wirken 
(7 ) ; III. wachen, wehren, weitergehen (3).

Mit csináljon m árm ost a tanár?  H agyja  el a jegyzékben elő nem forduló 
igéket? Ugyebár ez nagyon nehézkes dolog? Különösen szépirodalm i olvas
m ányoknál, költem ényeknél (am ikor i t t  az olvasmány sokszor csak vázlatos 
tarta lom ) m ondatokat elhagyni nem lehet. És miképpen helyezze á t a haladók 
szócsoportjába az odasorolt szavakat? Egészen bizonyos : nincsen olyan tan ár, 
aki ezt a m unkát elvégezhetné. Csak egyféleképpen oldható meg a kérdés : 
a tankönyvek szóanyagának egyeznie kell. Az alapot képezheti a T e ttam an ti- 
féle szógyűjtemény.

A szójegyzék‘1002 szót k íván a III.— IV. o. növendékeiben élővé tenni. 
É n  ezt a m ennyiséget keveslem. 60— 60 óra, összesen 120 óra esik új szók 
tanulására. H a csak 10 szót szám ítunk egy-egy Órára, az kitesz 1200 szót. 
De bizonyos az, hogy a szavak között vannak  olyanok, am elyeknek m egtanu
lása nem okoz tú lterhelést. Úgyhogy tapasztalatom  szerint körülbelül 1500 
szót el tudnak  sajá títan i a növendékek ebben a ké t osztályban. (Ez sem m i
képpen sem je len ti azt, hogy a tanulm ányok ideje a la t t  4500 szót kívánok 
élővé tenni!)

A szójegyzék nem közli külön a határozószavakat, ezek a fordulatok 
csoportjaiban szerepelnek. B ár nem találok erre megfelelő m egokolást, nem 
a szójegyzék hiányában  látom  a nehézséget. A fordulatoknak a tan ítás  m ód
jáb a  való beleillesztése okozza a b a jt.

Felfogásom szerint a ta n á r  fe lada ta  kettős. Először szám on kell őket 
kérnie, másodszor bele kell illesztenie a beszédbe, a fogalm azásba.

A számonkérés gyümölcsözően a következő fordulatoknál tö rténhe tik  : 
D er Bäcker tä c k t  B rot —  Der Müller m ah lt das Korn —• D er Schmied a rb e ite t 
m it Eisen und S tahl, m ert ezek egy irányító gondolat, kérdés köré csopor
tosíthatók  : W as machen die H andw erker?, de az ilyen egym ásután : Das 
Gew itter bring t Abkühlung —  es zieht, geht vorüber —  es zieht (sich) nach 
W esten —  der Regen lässt nach — h a t aufgehört — es h ö rt auf zu regnen — 
der Himmel, das W etter k lä rt sich auf stb ., stb. csak m agyarból ném etre 
való fordítással kérhető számon. Ez a mód pedig végeredm ényben csak a 
ném et szövegek m egértését b iztosítja  jobban, a beszédben, fogalm azásban való 
alkalm azást á lta lában  nem érjük el. Nem tudunk a beszélgetésben olyan 
helyzeteket terem teni, amelyek a fordulatok alkalm azását előhívnák, ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy egy részük ne válna élővé. A beszéd
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gyakorlatok végigvezetésében ugyanis nem  a fordulatok az irányadók , hanem  
a tém a felépítése, vagy pedig valam ely  nyelv tan i keret, am elyben : der Regen 
lä ß t nach és es hö rt auf zu regnen nem  fér meg egymás m elle tt. A közölt 
fo rdulatokat újból csoportosítani olyan nagy m unkát igényel, am elyre kevés 
em ber vállalkozhatik.

Tapasztalatom  szerint a fordulatokkal való tan ítás tú lte rh e lé s t okoz, és 
a rájuk fo rd íto tt tanulási idő nincsen arányban  alkalm azhatóságukkal. E gy  
példával megvilágítom  állításom at. T e ttam an ti által összeállíto tt fo rdulatok
hoz hasonlókkal á llíto ttam  össze én is a nyelvi anyag égy részét. .3 évi tanulás 
u tá n  a VI. osztályban a tanév  fo lyam án 8 fogalmazási té m á t dolgoztunk fel 
az iskolában ism étlések alkalm ával, egy teljes órában. M iután  elkészítettük  
valam ennyit, a növendékekkel összeírattam  az alkalm azott igéket, az t is, 
hogy mely igét hányszor használtak . K örülbelül 250 igét h a szn á lh a ttak  volna 
a  fordulatok alapján , mégis a legjobbak 120-nál többe t nem  alkalm aztak , 
a  legtöbbjének 90 igére vo lt szüksége.

Vélekedésem szerint a szavak ta n ítá sa  a nyelvi (stílusbeli) szerkezetek 
és a m űfaji sajátságok alapján koncentrikus módon tö rtén h e tik  csak sikerrel.

Ezzel azonban a problém ának csak a lényegét é rin te tt em. Olyen szerte
ágazó a te ljes  m egértetés, és más problém ák is beleszövődnek ebbe a kérdésbe 
a  gazdaságos nyelv tan ítást illetőleg, úgyhogy jelen cikk k ere tében  erre nem  
vállalkozhatom .

Félreértés azonban ne essék! Öröm m el üdvözlöm T e tta m a n ti könyvét, 
m e rt m egvan a  rem ény arra, hogy a tankönyvírókkal együ tt valóban  kialakul 
m ajd  a régen v á r t  nyelvi anyag.

Eger. Lemle Rezső.

BELFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesület? Közlöny LXXV. évfolyam. 1942 

június (10.) M adai P á l: T örténeti tankönyv , tö rténe ttan ítás. Sokszor hangzik 
ú jabban  elégedetlen hang a tö rtén e ti tankönyvekkel szemben. Cikkíró nem  
ezek b írá la tá t ad ja , hanem a tankönyv írás lényeges szem pontjaival és a ta n 
könyveknek a tan ítással összefüggő kapcsolatával foglalkozik. A tankönyv 
író jának ismernie kell a hivatalos ta n te rv e t s utasításait, de a régi tan te rv e t 
és annak u tasítása it is : kapcsolatban kell ezenkívül lennie az é le tte l is, korá
nak  szükségleteivel, nem zetének vágyaival. Mivel a történelem  a nem zeti 
tá rg y ak  középpontjában áll, különösen fontos e tankönyvek jósága. Sajnos, 
a nagyon korlátozott terjedelem  a tudom ányos anyag m egrostálásában és a 
nevelő hatás kifejtésében néha úgyszólván lehetetlen feladat elé á llítja  az író t 
(pl. V. o.). A tanulóknak  tankönyv az ő vezérfonaluk. Ö sszeállításánál nem 
csak az adatok  felsorolása fontos, hanem  világnézeti tá rgy  lévén, az esemé
nyek megítélésében, értékelésében m inden célzatosság, szélsőség elkerülése 
s a nem zeti közvéleményhez si múlás szükséges. Minden egység m egírása tudo
m ányos, pedagógiai és m űvészeti fe lada to t rejteget. H ézagok az anyagban 
lesznek, i t t  a logikai kapcsolatra, h ű  és gondos áth idalt jellem zésre van szük
ség. A jellegzetes események k iválasztásában  és értékelésében nyilvánul meg 
az író stíluskészsége : m egértést és nevelő ha tást egyaránt kell szolgálnia. 
A rövid tankönyv jelszava annak hom ályossága m iatt sem helyeselhető a 
történelem ben. I t t  nem m eghatározásokkal dolgozik a ta n á r , szellem tudo
m ány ez ; azért elbeszélés a közlő eszköze, vagy leírás, m agyarázat, fejtegetés, 
előadás stb. Szívesebben is olvas gyerm ek és felnőtt egyaránt részletesebben 
elbeszélt történelm i eseményről, m in t lexikonszerű adatokat. A ta n ítá s  nem a 
tankönyv szövegét magyarázza, hanem  az ism eretanyagot, m in t a m űvelt
ség értékes alkotó elemét, s ezt a m agas iskolai m unkát az o tth o n i munkásság
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csak kiegészítheti, de nem pótolja. H a néha a szám onkérés elhúzódik, s nincs 
idő az új anyag megfelelő feldolgozására, akkor igazán szükséges a jó ta n 
könyv. De meg a gyengébb tanulók, kik nem sokat sa já títan ak  el az iskolai 
közös m unkában, mindig a tankönyvre lesznek u talva. Még a rossz tankönyv 
hiányait is pó to lja  a jó tanár. De akkor já r  el helyesen, ha a tankönyvvel 
törődve végzi m unkájá t. A könyv a kiváló ta n á r t m egnyug ta tja , a gyengének 
hiányát pedig helyreigazítja : teh á t elsőrendű szükséglet. Ilyen tan ítás hozzá
szoktatja  a tanu ló t ahhoz, hogy elmélyüljön s iskolán k ívül és után is önálló 
szellemi m unkát végezzen. A tan ár e z t  főként azzal éri el, hogy a m últat a 
jelenhez kapcsolja szorosan. A cikkíró szerint a legjobb tanárokat bele kell 
vonni a tankönyvírói m unkába. (E z t te tte  a reform átus és evangélikus tanár- 
egyesület, m ikor világnézeti tankönyvek kiadására ha tá ro z ta  el m agát.) 
Végül tö rtén e ti filmek, m agyar és v ilág történeti vetítőképanyag  és korszerű 
tö rténeti olvasókönyv összeállítása a jövő kívánalm ai. —  F orgácsokban  Illem- 
tan ítás címen k íván ja  kk.. hogy az osztályfőnöki órán, de később is minden 
adódó alkalommal előre kitervelten beszéljük meg az ifjúsággal, mikép illik 
a társas érintkezésben viselkedni. Bizony igen helyes ez, m ert most sokakról 
állapítja meg a közvélemény, hogy nem volt megfelelő gyermekszobájuk —  
nem lehet m inden t ebből á szempontból az o tthoni nevelésre hárítani, az 
iskola is felelős érte.

Július (11.) H ite s  F e r e n c : A tehetségvizsgálatra k iválaszto tt szegény 
m agyar gyerm ekek egy éve a mohácsi gimnázium ban tapasztalatok alapján  
m egállapítja, hogy a gyermekek tekintélyes része gátlásokkal küzd a felvételi 
vizsgán, riad t, s ezért nem tu d ja  kifejteni tehetségét. Fontos lenne, hogy a 
gyermekekkel érkezésüktől kezdve, szabad idejükben, szórakozásukban is 
azok a tan á ro k  legyenek együtt, akik a szóbeli vizsgán a kérdéseket teszik, 
s az írásos vizsgát vezetik. Nagy szeretettel és barátsággal kell fogadni és 
kezelni e gyerm ekeket, akkor fogjuk a k ívánt célt, a legtehetségesebbek k i
választását, elérni. —  Ú jv á r i G y u la  a Figyelőben az 1940—-41. évi középisk. 
évkönyvekben m egjelent értekezések és egyéb közlemények összeállításával 
végzett értékes m unkát.

Augusztus (12.) Az egyesület tagjainak teljes névsorát teszi közzé. Tanul
ságos le tt volna, ha  végül egy k im u ta tást is kap tu n k  volna a tagok megosz
lására vonatkozólag.

LXXVI. évfolyam. Szeptember (1). H ite s  F eren c  fo ly ta tja  a júliusi szám
ban kezdett c ikkét a mohácsi gim názium ban végzett tehetséges gyermekvizs
gálatokról. I t t  részleteket olvashatunk. —  O szli J ó z s e f  a  hazatért bácskai 
gimnáziumok első évkönyveit ism erteti. —  K .  F . a francia  nevelés válságáról 
szól. — A F o rg á cso k b a n  kk. Csökkentett óraszám, csökkentett tananyag címen 
megnyugvással állap ítja  meg a tan te rv  legújabb m ódosításának helyes célját 
és törekvését, az iskolai óraszám kevesbedését. De m ost következik az, hogy 
a tanárok, iskolalátogatók őszinte jelentésekben foglalják össze megfigye
léseiket, hogy az elmélet és gyakorlat miben nem vág össze. Túlságosan 
magas céljaink még mindig m agasan lebegnek előttünk, s így sokat m arkolunk 
és keveset fogunk —  írja. Reális alapra kell helyezkedni, s ezért ezt a rende
letet, m int fontos lépést, örömmel üdvözli.

Magyar Középiskola. XXX V . évf. 1942 m ájus (5). S á rm á n d i S á n d o r  
H erbarttal, a pedagógussal foglalkozik halálának századik évfordulója alkal
mából.

Június (6). S . G g. A nyolcszázéves m agyar ciszterci rendet m élta tja  
töm ör szavakban. —  D obrovich  Á g o sto n  a katolikus nevelésről elmélkedik. — 
Július (7). S zé n á s sy  B a rn a  a felvidéki iskolát jellemzi, K o p p á n y  I s tv á n  a 
szülői ház és iskola kérdését. —  Augusztus (8). B a r ta  I s tv á n  Lelkiség és szel
lem a nevelésben, C ser Im re  A m ennyiségtani dolgozatokról.

Pannonhalmi Szemle. 1942. III. sz. K o v á ts  A r i s z t i d  a nyolcszázéves cisz
terci rendről szól, B o rb é ly  K a m i l l : A béke iskolája.

Magyar Tanítóképző. 1942 június (ü). P a d á n y i- F r a n k  A n t a l : Az em ber 
megújhodása közgyűlési elnöki m egnyitója és M e s te rh á z y  J e n ő  hitsorsosunk
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fő titkári jelentése foglalja eí a Szemle legnagyobb részét. O lvashatunk m ég 
történelem  és film oktatás címen F ia la  E n d ré tő l cikket. —  Augusztus (8.) 
S zem es G ábor Filmes tan ítás és nevelés tanítóképzőintézeteinkben, K is s  L a jo s  
A  beutazó tanu lók  életsorsa a nevelői gondolkodás tükrében. Sok értékes 
megállapítása gondolkodásra késztethet, m ert m ásu tt is tap asz ta ltu k  m ár az t, 
hogy ezek a tanulásban  sokszor elm aradnak, és a buko ttak  igen nagy száza
léka éppen közülük kerül ki. —- Szeptem ber (9.) G a ra i J ó zs e f  soproni evang. 
tanítóképzőintézeti tan á r Az új iskolák lélektani megalapozásáról kezd foly
tatásos cikket.

Kereskedelmi Szakoktatás. Június (10). L ö b n c r  W a l te r :  P ályára  irány í
tás  és pályára nevelés Németországban. —- Augusztus (12.) M á r to n  B é ta  
Földrajzi beszám olójában az év hadászati sikereinek eredm ényeit s az így 
k ialakult világ képét rajzolja m eg ; lezárta  1941 december 31-én. K r ó n ik á s .

HAZAI IRODALOM
Szép kísértet. Alakkai Sándor új regénye. R évai, Budapest. 1942.
Kél évvel ezelőtt o tt hagytuk el, hogy a kiegyezés u tán  E rnyei Áront 

az envedi kollégium tan á ráv á  választják, ő pedig m egtalálja a sorstól nekiren
delt p á rt Bándi E sztike személyében. E bben  a regényben m ár h é t gyerm ekük 
közül a legkisebb, Tam ás áll velünk szemben, s az ő gyermekemlékeinek tün- 
déri fátyolán á t villog felénk az Ernyeiek további sorsa s a millennium -körüli 
E rdély .

Regényének olyan form át választ a szerző, m in tha szándékosan nem akarná 
nehezíteni a dolgát. A könyv régi „em lék ira t“ -szerű jellege m egm aradt. 
E rnyei Tamás beszél a m aga életéről, de gyerm ekem lékeit ad ja  elő, úgy, 
ahogy akkor szemébe, agyába ivódtak, percre sem lépve ki a gyermekkor 
varázsköréből. H a van  keretes regény, az ilyen m űvet „á tté te le s“ regénynek 
lehetne nevezni. M akkai regénye három szorosan is átté te les : felnőtt férfi 
idézi gyermekségét s a tündéri kor la terna m agikájában a kö rü lö tte  gyűrűző 
életet.

Az eszmélkedő, érzékeny lelkű, élénk képzeletű gyermek életének első 
kerete : a lakás és a  k ert s környezete : szülei, testvérei. V ilága igazi kis 
álomország, tele a mesék alakjaival, különösen azó ta , hogy egy m indent meg
elevenítő kis tündér, a szomszéd Izuka is belekerül. Egy többnapos kirándulás 
az erdőségekbe ú jabb  lázakat, színeket hoz ebbe a világba. Izuka eltávozik, 
s vele eltűnik a kert varázsa is. Meghal az édesapa, E rnyei Áron, s m int a 
mesékben szokás, a legkisebb fiúra bízza az E rnyei ö röksége t: „M ajd te!“ 
, ,Tanulj, t a n u l j . . . “  „N agy já ték .“ „Győzni k e l ! ! . . . “ Egyben elmúlásával 
megidézi a legnagyobb ré m e t: a H alált. E zu tán  a tám asz nélkül m aradt 
család  tétovázásai következnek.

Egy kirándulás Bándi nagyapóhoz —  az első ú t vonaton —-, ú jra  a mesék 
világába visz : az Ernyei-m ese kirepítő fészkéhez. Az Ernyei erő és lendület 
i t t  kap c é lo k a t; N agyapó varázslata idézi fel a Szép K ísérte te t Tam ásnak is : 
„A  Szép K ísé r te t .. . e lő ttünk  száll, sohase hagy nyugodni, fo ly ton arra  hív, 
hogy u tána  repüljünk. R óland valami csodálatos m adár alak jában  lá tja  maga 
e lő tt a Szép K ísérte te t s valósággal a levegőben repülve ak arja  utolérni, 
így  is le lehet győznie a H alált. A fő csak az, hogy föl kell szállani, nem sza
bad  a porban csúszkálni, engedelmeskedni kell a Szép K ísértet p a ran csán ak .. . 
Az Ernyeiek, igen többnyire szárnyas em bereknek születtek, k ik i a maga 
dolga szerint. Némelyik ugyan visszalépett vagy le z u h a n t.. .  V an ú g y . . . 
De apád bátran , szépen szárnyalt. Őt a halál nem  ölte meg, csak a jtó t ny ito tt 
neki az égbe. M ert így van  ez az ilyenekkel. A Halál aj lónyitóvá lesz nekik, 
szolgává, mikor m ár e lfárad tak  i t t  a földön, s a m aguk jószántából bevárják.
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A mesék világa m ögött Gerléd a szilárd valóság. I t t  tenyésztek a család 
gyökerei a földnek és a földből élve : a hely, ahonnan a szárnyaló lendületet 
vesz, a hős erőt gvüjt.

Gerléd az átm enet a mesék honából a valóságos életbe is. I tt  a .tündérek 
és kísértetek lassan sápadni kezdtek egy m egrendítő hatalom nak, a m inden
napi valóságnak előnyomuló földszagú lehelletétől.“

A valóság az iskolával lép be a kisfiú életébe. Gombási bácsi elemije az 
első lépés, keserves lépés, a valóság felé. A ztán jönnek a lakásváltozások, 
melyek új meg új világokat nyitnak meg a gyermek elő tt változó környe
zetükkel. Melinda férjhez megy egy B ihari Péter nevű reform átus paphoz, 
s ezzel új, földhöz kötő erőt kap az eszmények egébe törő  Ernyei-fa. O ttilia 
tanulni kezd, hogy m egélhessen.. . A kisebb gyermekek is : B eáta. Ákos 
nekikam aszodnak. Tamás életébe az iskoláskorral olvasm ányai is beleszólnak, 
s új, érdekes já tékokra  ingerük fogékony elm éjét és képzeletét. O ttilia  nevelőnő 
lesz egy gazdag rom án család leánya m ellett, m ajd tan ítv án y a  hozzájuk 
költözik. Érdekes rom án arcélek —  ennek a félig term észeti népnek jellemző 
sajátságaival —  villannak fel a regényben. Ákos és Magdolna szomorúan 
végződő szerelme egyidőre a tragédia bo rú já t vetíti a kis családra. Ákos el- 
bujdosik, Magdolna meghal, s a szintén Magdolnába szerelmes Rólam! szíve 
összetörik. A nyja siet vigasztalására, s m agával viszi az elem ijét éppen be
fejező Tam ást is —  Kolozsvárra. I t t  éri a gyerm eket a családi ház és iskola 
u tán  harm adik nagy élménye : a nagyváros, a gyermeki tündérálom  meg
valósulása, s utolsó gyém árittüzű felszikrázása. E gyben : „É le t, élet, élet.“ 
A kis park  az utolsó gondtalan gyerm eki já tékok  színtere lesz. Á város adja 
az igazi b a rá to t is Árvéd személyében, s i t t ,  a gyermeki sors delelőjén újra 
feltűnik Izuka is, a Szép K ísértet tes te t ö ltö tt a lak ja : a királykisasszony, 
ak iért érdemes lesz elmenni, s a sárkányokkal megverekedni, s aki a regény 
végén megígéri, hogy várni fog visszatérő h ő sé re ...

Már a mesének ebből a rövid vázlatából is á tü t az a gondosság és gazdag 
leleményesség, mellyel a szerző hősének v ilágát felépíti. S ezek az események, 
m int a növekvő fában az évgyűrűk, ép ítik  a főszereplő gyerm ek lelke sudarát.

A zt is m egértjük, hogy az írónak gyerm eket kellett regénye hősének 
választania. A regény légköre az első perctől az utolsóig meseszerű, szim
bolikus : „R ém ek huhognak a sötétben, s e látkozott had nyöszörög.“ Az éle
tü n k e t kormányozó nagy Elvontságok : Halál, gonosz lények, jóságos tü n 
dérek, a Szép K ísértet, ä gyermek képzeletében tes te t öltenek, s m int való
ságos szereplők vesznek részt a  regényben. Izuka egyenesen ennek a m ásik 
világnak az előőrse. Ő az összekötő a valóság és álomvilág között. Gyermek 
még, de m ár nő, aki nagy álmok sugallatával veszi körül f é r f i já t : Éva.

A regény gazdagságban sem m arad el a Mi Ernyeiek m ögött. Az enycdi 
környezet ra jza  a kisváros egész életét elénk vetíti, de ebben a tengerszem ben 
o tt  tükröződik az egész m illenniumkörüli E rdély. M agyar, szász, rom án arcok 
tűnnek  fel e lő ttünk  egy-egv éremkép élességével, s eljövendő korok prob
lém áival terhesen. Az érettségiző Ákos és egy fiatal tö rténelem tanár a század- 
forduló u tán i m odern magyarság fényét pisloghatja lelkében.

Külön bekezdést érdemel Tam ás elemi iskolája. Egy szál tan ító jával 
valóságos pedagógiai panoptikum . A Mi Ernyeiekben a  középfokú és felsőbb 
oktatásról ad o tt sugalló képeket az író, i t t  egy elemi iskola rajzában m u ta tja  
meg, ahogy elemiben nem szabad tan ítan i. A gyerm eki árta tlanság  tükrében, 
de a fe lnő tt előadó önm egtartóztató iróm ájának hideg fényében lá tunk  i t t  
egy tan ító t, az összes nevelési hibákkal m egterheltem  hasonlóan amaz á lla t
orvosi ábrákhoz, melyeken az összes állatbetegségek fel vannak  tün tetve. 
M akkai m űvészetének érdeme, hogy az alak ennek ellenére sem m úlik ki 
keze a la tt, megőrzi életszerűségét s valósághitelét.

A „korszerű“  nemzetiségi nevelés pé ldáját is m egkapjuk ebben az iskolá
ban : „Mivel például Miku nem tu d o tt  m agyarul, ostoba dadogásain vonítva 
kellett kacagnunk, hogy ezzel serkentsük őt a m agyar nyelv megszerelésére 
és e lsajátítására.“
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A könyv m ondanivalójának h ite lé t növeli az egész tö rté n e t biztos reali
tása , s a földrajzi és tö rtén e ti h á tté r  élethűsége. A zonkívül az alakok is oly 
elevenek, annyira az életből k iragado ttak  vagy az életbe beillők, hogy a 
szerző m inden tiltakozása ellenére kísértésbe jövünk őket élő személyekkel 
azonosítani. A kolozsvári kis ba rá t, Á rvád átsuhanó a lak ja  m in tha  Reményik 
á rnyát idézné.

A könyv élvezetességét és értékét növeli egyenletesen nemes, tiszta , 
folyamatos előadása. Nem színes, nem  zsúfolt, nem zam atos ez a nyelv, de jj t  
nyugodt, csiszolt, s m inden erőltetés nélkül elegáns, egy gyakorlott előadé H  
biztos és széplejtésű m ondataiból felépítve. ■

Tóth Béla. W
Gyóni G éza: Repülj m ár levelem . . .  (A katonakö ltő  ,,Ő rangyal“ -ához 

ír t szerelmeslevelei.) Sajtó alá rendezte dr. Gyóni Ferenc. K iad ta  a Vitézi 
Rend Zrínyi-csoportja. B udapest, 1942. 184 lap, térképm ellék lettel. (6-50 P.)

Tetszetős k iállításban jelent meg ez érdekes könyv. A 25 éve elhúnyt 
Gyóni Gézának Przemysl várában , m ajd  szibériai hadifogságában ír t leveleit 
fűzi a sajtó alá rendező egybe. „Franciscus L itte ra tu s“ , Gyóni Ferenc, a költő 
ifjúkori bará tja , m ajd  sógora, egész életét Gyóni Gézának szentelte. Ügy érez
zük, szívével ír ta  az összekötő sorokat, m elyek a 75 levelet, tábori lapot 
élvezetes, megrázó olvasm ánnyá teszik. Felelevenedik e lő ttü n k  az a szomorú 
világ, melyben Gyóni tüzes, néha keserű költem ényei születtek  ; igazán meg
értjük  e m űből a  Gyóní-versek néha epés hangját. S ha  a szerelmeslevelek, 
éppen egyoldalúságuk m ia tt is, kevés változatosságot m u ta tn a k  is, állandó 
töprengésük k ifá ra sz t: az élet, m elybe beleilleszkednek, annál mélyebb be
nyom ást tesz az olvasóra. Minden regénynél érdekesebb ez a  m ű ; az irodalom- 
történésznek, m űvelt m agyar közönségnek egyaránt értékes olvasm ány. A buda
pesti evangélikus gim názium  tan á ra , Gyóni (Szolár) Ferenc, az ifjúságnak 
is olyan könyvet ír t, m elyet kezébe kell m inden m agyar tan á rn ak  adnia. 
FIálásak vagyunk neki szép m unkájáért. b. d.

Nemzetiszocialista nevelés a III. birodalomban. í r ta  Soós Tihamér, Centrum 
kiadása, B udapest, 68 lap.

Hézagpótló könyvecske fekszik előttünk. A ném et nevelés kétségbe
vonhatatlan  eredményes m unkájá t ism erteti a szerző. V izsgálja, mi ennek 
a nevelésnek alapja, miféle szellemi, lelki és szervezeti feltételek adják 
meg rányát, mi a célja és anyaga. Meg kell állap ítanunk, hogy a szerző a 
szakaivatottság m ellett tárgyilagosan is ism erteti először a nemzetiszocializmus 
fogalm át, m ajd  a nevelési kérdéseket. E zeket a kisdedóvótól az egyetemig 
bem utatja , ra jzban  is ábrázolja szemléletesen. De szól külön is részletesebben 
a Hitlejr-ifjúság nyolcmilliós szervezetéről és az iskolánkívüli nevelő m unkáról 
annak  elentőségének megfelelően. M egállapítja, hogy m in d en ü tt a közösségre 
nevelés a cél. Igen tanulságos a kiválasztásról ír t  rész. N ém etországban k u ta tják  
a  tehetségeket, és ezekről külön is gondoskodnak. Ebből a nem  tehetségeseknek 
semmi hátrányuk  nincs, viszont az arravalók m egtalálják  érvényesülésüket. 
Igen örvendetes, hogy nálunk is folyik m ár ilyen m unka éppen protestáns 
iskolák részéről. Tanulni m indig kell a külföldi példákból, de sa já t m agyar 
egyéniségünkhöz kell alkalm azni, am it átveszünk, m in t az a  jelen esetben is 
tö rtén t. Végül nem lényegtelen az sem, hogy m egism erteti a ném et nevelés 
az ifjúsággal a nem zet sorskérdéseit .: a nem zeti, gazdasági, szociális, kulturális 
(m ert ezt sem hanyagolja el m inden ellenkező híresztelés ellenére!) és tö rté 
nelmi kérdéseket tá r  fel. M ert ezek m egoldásában m inden kis és nagy németre 
szüksége van a birodalom nak.

A könyv ára  1-60 P, kiállítása csinos, de elég sok sa jtóh iba található 
benne. b. d.
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E L Ő F IZ E T É S I 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 É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debreceni 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők

A Z  ORSZÁGOS R E F O R M Á TU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 eqyenest a tanárequesületi pénztárakba 
irányítandók.

A Z  E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  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, V II., Vilma királynő-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-iq 4 P  évi tag
sági díj.

A P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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A Z  ORSZÁGOS R E F O R M Á TU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A  balatonboglári- 
üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig.

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 equenest a tanáreqyesületi pénztárakba 
irányítandók.
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az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
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küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
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A  P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk 
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
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L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án

Üthőnapos kereskedelmi tanfolyamot nyit Budapesten, VIII., Vas-utca 
11. szám alatt a Baross Szövetség oly ifjak és leányok számára, akik a polgári 
iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték, de hosszabb ideig tartó tanul
mányokat valamely oknál fogva nem folytathatnak. A tanfolyamon részt- 
vehetnek középiskolában érettségizett fiúk és leányok is. 17 éven aluliak nem vehet
nek részt a tanfolyamon. Tantárgyak : kereskedelmi és jogi alapismeretek, 
magyar kereskedelmi levelezés, könyvvitel, kereskedelmi és politikai számtan, 
gyorsírás, gépírás. Az előadások folyó évi október 1-én kezdődnek és délután 
3-tól 7-ig lesznek. Beírási díj 30 P. Tandíj 100 P, mely havi 20 pengős rész
letekben is fizethető. A beiratkozásnál benyújtandó a születési anyakönyvi 
kivonat és az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
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