
kell tartani, hogy ne egy bizonyos betegséget, vagy az egyes különvétfe 
jelenségeket orvosoljuk, hanem az egész szervezetet edzzük és erősítsük 
és csak így térjünk át az egyesi jelenségek terápiájára. Vértes ezután a. 
nevelői és oktatási eljárás ismertetésével kapcsolatosan egy igen értékes, 
nemcsak az' ideges, hanem a normális gyermek lelki struktúrájához is jól 
alkalmazkodó nevelői és tanítási tervet dolgoz ki. Ennek főkövetelményei: 
a testre és lélekre egyformán kiterjedő foglalkoztatás (játék a szabadban, 
úszás, torna, kirándulások, műhelymunkák, stb., melyeket a szellemi tár-
gyakkal egy rangsorba helyez), lehetőleg a szabadban való tanítás, a ta-
nító és növendék közvetlenebb viszonya, a gyermeknek a tanításban való 
tevékeny résztvevése, a büntetés alkalmazásának megszorítása, helyesebben: 
a természetes büntetés alkalmazása, a koedukáció kerülése stb. Sorra véve-
az egyes tárgyakat, azok tanítására szintén figyelemreméltó utasításokkal 
találkozunk. 

Vértes ebben a művében 20 évi tapasztalásának gyümölcsét rakta le,, 
a felhasznált irodalom is mutatja, hogy itt egy összefoglaló, eredményes, 
(standard) munkáról van szó, melyet minden pedagógusnak figyelmébe 
ajánlunk. (Békési Gizella 

Vajtbó László : A tanulók szerepe az irodalomoktatásban. (Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, é. n.) 

Vajthó László tanulmánya A tanítás problémái c. sorozat első száma-
ként jelent meg. Bevezetésében ennek az új didaktikai jellegű vállalkozás-
nak célkitűzéseit vázolja. A sorozat az »iskolai tanítás legégetőbb kérdé-
seivel« kíván foglalkozni. Érdeklődésének középpontjában nem nevelés-
elméleti kérdések állanak, hanem a gyakorlati tanítás ügyét akarja előbbre-
vinni. Tudatában van annak, hogy azok a nevelési reformmozgalmak, 
amelyek már a magyar pedagógusok szélesebb rétegeit is izgatják, nem-
csak — és talán nem is elsősorban — új elméleti ismeretek kétségtelenül 
elengedhetetlen megszerzésén fordulnak meg, hanem azon is, hogy tanáraink, 
képesek-e ezeket az elveket gyakorlatilag megvalósítani, — egész egysze-
rűen: tudnak-e jól tanítani? A jó tanitás viszont nem kis mértékben taná-
raink didaktikai továbbképzésének és az elért eredmények kicserélésének 
lehetőségétől függ. »A legtöbb tanár, ha még nagy mester is, módszerével 
együtt hal meg, kivált ¡vidéken s csupán a legközelebbi pályatársaira hagyja, 
tapasztalatait. Értékek és hibák szigetelődnek el, holott az volna rendjén,, 
ha sokan tudnának róluk. Ami hasznos, közkinccsé válnék, a tévedés két-
szeresén tanulságul szolgálna«; — írja Vajthó és a továbbiakban arra utal, 
hogy minden valamirevaló pedagógusnak kötelessége lenne legalább egy-
szer életében elmondani mindazt, amiről azt gondolja, hogy pályatársait, 
érdekli. A Cselekvés Iskolája hasábjain különös örömmel üdvözöljük ezt. 
a valóban hézagpótló sorozatot, hiszen e lap hasonló elgondolásból szü-
letett. 

Örömmel olvastuk az Imre Sándornak szóló ajánlást is, hiszen, ha a: 
magyar nevelésügy égető kérdésein gondolkozunk, az ő neve jut elsőnek 
eszünkbe. 

A tanulmány, mint címéből is kitűnik, a cselekedtető irodalomtanítás, 
kérdéseit tárgyalja, elsősorban a nyolcosztályos középiskola szempontjából-
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Igyekezni fogunk a kérdéshez a polgári iskola szempontjából- is hozzá-
szólni. 

. Vajthó László irodalmi közízlésünk gyarlóságának okát, nézetünk _ sze-
rint igen helyesen, abban látja, hogy tanítványaink nem olvassák eléggé a 
nagy magyar írókat. Ennek elsősorban az lenne az oka, hogy nem jutnak 
elég könyvhöz. Még a legjelentősebb munkák is — igen szerencsés eset-
iben — csak az osztály egyharmadának kerülhetnek kezébe. Az otthoni 
könyvtárak pedig — ha vannak — ebből a szempontból alig jöhetnek szá-
mításba. (Érdemes volna egyszer statisztikát csinálni arról, mit olvas és 
milyen könyveket érdemesít megvételre a magyar közönség. Az irodalom 
tanára számára különösképp nem lehet közömbös, hogy milyen' könyvek 
közt, milyen szellemi környezetben nevelkednek tanítványai.) A könyvhiány 
viszont gyakran azt hozza magával, hogy a kevés rendelkezésre álló szö-, 
veget agyonmagyarázzák: a költői ;mű példatár lesz nyelvtani, stilisztikai, 
retorikai, poétikai szabályok számára. Ezzel a lényeget sikkasztjuk el. 
És erre a veszélyre, a polgári iskolára gondolva is rá kell mutatnunk. A 
polgári iskolai magyartanításnál, hol a célkitűzés elsősorban nem irodalmi, 
szintén kísértő az irodalmi munkák túlzásba vitt elemzése, pedig ezzel azt 
érhetjük el, hogy a szóbanforgó szöveg immanens tartalma örökre elvész 
tanítványaink számára. Szinte biztos, hogy az agyonmagyarázott szöveget 
többé soha nem veszik kezükbe. 

Kétségtelen, hogy a magyar nyelvi tanítás nem irodalomtörténeti jel-
legű része szükségképp tölti be a polgári iskola csaknem teljes munka-, 
tervét, de az is gyakran igaz, hogy a negyedik osztály irodalomtörténeti 
•összefoglalása még jó tanár kezében is könnyen légüres térben mozoghat, 
főképp azért, mert a tanulók nem ismerik elég jól a szóbanforgó írókat 

Vajthó egész tanulmányán végigvonuló főgondolatot épp ezért igen je-
lentődnek tartjuk a polgári iskolai tanítás szempontjából is. Ez a főgondolat 
egy mondatban: mennél több olvastatást! Ma már mindenki előtt világos, 
hogy az irodalom tanításának csak akkor van értelme és csak akkor lehet 
eredménye, ha mennél több otthonolvasott anyagra tud hivatkozni. Az, amit 
az iskolában el tudunk olvasni, kevés. Természetes, hogy a tanítás szigorú, 
kötött keretek közt mozog, az összegezést megelö|ZŐ anyag viszont, mondja 
Vajthó, »annál végtelenebb« legyen, a tanúlók érdeklődése, kedve szerint.. 
A mennél több plvastatás azonban nem új tananyag bevezetését jelenti. 
A tanulók általában sokat olvasnak, még a leggyengébbek is, csak nem 
mindig azt, amit kellene. Tehát ha a tanár rá tudja őket vezetni, hogy ré-
gibb és újabb értékes magyar írókkal foglalkozzanak, nem szaporítja mun-
kájukat, hanem csak hasznosabb, értékesebb könyveket ad kezükbe. 

A tanulmány legeredetibb, legötletesebb része az, ahol arról szól, hogy 
az így elolvasott könyveket hogyan lehet az iskolai tanításban felhasználni. 
(A kérdést itt elsősorban a középiskolai felső osztályai és az érettségi 
szempontjából nézi.) Kívánatosnak tartja, hogy minden tanulónak legyen 
egy-két valóban kedvelt, azaz alaposan ismert magyar klasszikusa. A nagy 
munkásságú írókon többen osztozkodhatnak (Arany lírája, epikája stb.) és 
áttanulmányozzák a róluk szóló irodalom legjavát is. Vajthó tapasztalatai 
azt mutatják, hogy így minden kérdésnek akad az osztályban szakértője: 
»Most már mindenkinek volt kedvenc írója, mert kedvvel közeledett hozzá, 
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akár ismerte, akár nem, a megismerés vágya megmozdult benne. A száraz 
Tinódi is kedves lett, mulatságosnak látszott ezzel a valavalás versfaragó-
val tüzetesebben foglalkozni«. A munkába így a nagy vakációt is be lehetett 
kapcsolni, hiszen nem fárasztó, hanem érdekes munkáról volt szó. A tanu-
lást így nem csak a tanár magyarázata, hanem a szakértők ismeretei is 
segítették, mindenki hozzá tudott szólni a tárgyalt anyaghoz, a gyengébbek-
nek is mind több mondanivalójuk, véleményük lett. A tanár főelve az volt/ 
hogy csak szükség esetén lépjen közbe. ! 

Ez az eljárás teljesen megfelel a mai tanitás követelményeinek. A régi 
tanításnak inkább ünnepi színezete volt, a tanár és a tanítvány közötti nagy 
különbséget éreztette, amint Vajthó mondja igen szellemesen: »a tanár ki-
vágta a rezet, a fellelkesített tanuló megihletődve gondolt a tárgyalt íróra 
s megtanulta — a tankönyvet.« A tanuló saját nyelvén nem is tudott volna 
az irodalomról beszélni, hiszen nem volt semmi saját mondanivalója róla. 
Vajthó nem a tankönyvet, hanem a tanulót akarja beszéltetni, mint láttuk) 
a tanulók aktivitását és közös munkáját helyezi előtérbe. A tanulók teljes 
önállóságát természetesen túlzásnak tartja és jól tudja, hogy veszélyeket 
rejt magában. A követendő utat a tanár és a tanuló szerepének bölcs arány-
ba hozásában látja. Előzetes kérdezgetés a tárgyalásra kiszemelt anyag 
felől (feltételezzük, hogy már otthon olvastak), olvastatás, magyarázás és 
magyaráztatás, szerinte ez a helyes irodalomtanítás négy eleme. 

Míg a szakértői rendszer a polgári iskolában véleményünk szerint 
esak óvatosan, igen kis arányokban alkalmazható, addig azok az elvek, 
melyek mögötte állanak, komoly megszívlelést érdemelnek. így az otthon-
olvastatás, természetesen nagy válogatással. Különösen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak annak, hogy a tanulók aktivitását és közös munkáját az 
irodalomtanításban, ebben a még ma is gyakran a cathedra előadott tan-
tárgyban is a tanár előadásával egyenrangú tényezővé teszi. 

Erősen megszívlelendő Vajthónak az a figyelmeztetése is, hogy ne ijed-
jünk meg attól, ha ez a tanítási mód az eddigieknél jobban érvényre juttatja 
a tanulók őszinteségét, még akkor se, ha véleményük nem mindig egyezik 
meg azzal, amit mi magunkénak vallunk. Vajthó László jól ismeri az iro-
dalomtudomány újabb eredményeit, melyek arra tanítottak meg, hogy az 
irodalomról alkotott vélemények nem abszolút igazságok, korszellem, mű-
veltségünk iránya, temperamentum, ízlés, vallás módosíthatják ítéletünket. 
Minden kor, minden ember saját arcára szereti formálni az irodalmat, 
Toldy Ferenc, aki a romantikától kapta döntő ösztönzését, soha sem értette' 
meg igazán a népies irányt, a népies iránnyal egykorú irodalomtörténet 
pedig hajlott arra, hogy Balassit, Csokonait, sőt Vörösmartyt is saját ízlése 
szempontjából értékelje. Ha ezt tudjuk, akkor vallanunk kell azt is, hogy 
az irodalomtanításban nem érvényesülbet semmi erőszak és teljesen igazat 
kell adnunk Vajthónak, mikor azt mondja, hogy nincs nagyobb hiba, mintha 
a tanulók véleményét, akármilyen idétlennek tűnik is az, ledorongoljuk. 
A magyar irodalom van olyan nagy érték, hogy a világot egymással ellenté-
tes szempontból néző embereket is egyformán meg tudja nyerni magának. 

A polgári iskola tanárának különösképp szól ez az intelem, hiszen a 
tanterv csak egy általános, áttekintő irodalmi kép megadását kívánja tőle, 
eligazítást arra, hogy tanítványaink később hol keressék olvasmányaikat.. 
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Ezt pedig előre befolyásolni, szinté ráparancsolni, hogy ezt, vagy azt kell 
keresnie olvasmányában, a legfontosabbtól, az élménytől való megfosztást 
jelentheti. Erősen számolnunk kell azzal is, hogy tanítványaink sokszor 
lényegesen más körülmények között nőttek fel, az irodalomtól már élet-
koruknál fogva is mást várnak, mint mi és az, amit egy íróban szivünkhöz 
közelállónak találunk, számukra idegen lehet. E felfogás szélsőséges alkal-
mazása természetesen könnyen anarchiára vezetne. Vajthó világosan látja 
ezt és itt utal arra, amiről már más összefüggésben szó esett: egyensúlyba 
kell hozni a tanár és a tanuló szerepét. (Ez a gondolat különben az egész 
tanulmányon végigvonul.) De nagyon türelmesnek kell lennünk, bizalmat 
kell keltenünk magunk iránt. 

A tanulmány, mint említettük, a középiskolák szempontjából nézi a 
problémát s így talán elhanyagolható volt az a kérdés, hogy milyen fajta 
könyveket adjunk tanítványaink kezébe. Az alsó osztályokban történő taní-
tásnál viszont számolnunk kell a tanulók értelmi és érzelmi fejléttségével, 
irányításunk fő szempontja ez kell legyen. Általában csak az értelmi, nyelvi 
megértés, esetleg erkölcsi aggályok miatt szokták mondani, hogy ez a könyv 
»nem "való még a serdülőnek«. Mi másra gondolunk. Az irodalomnak nem-
csak elmondható — megérthető vagy meg nem érthető, jó vagy káros ha-
tású •— tartalma van, átélése legalább- annyira formai, stílusbeli elemeitől 
függ, illetve a kettőt (stílus és tartalom) nem is lehet elválasztani. Az 
pedig, hogy milyen irodalmi stílusok keltenek rezonanciát a gyermekben, 
az éppen tanítványaink korában igen ingadozó, sőt ugyanannak a költőnek 
más-más versei különböző, a feltételezettől eltérő hatást válthatinak ki. 
E téren számolnunk kell a pedagógiai lélektan újabb eredményeivel. Az 
idevonatkozó német irodalom ma már meglehetős gazdag, s nem ártana a 
kérdéssel nálunk is behatóbban foglalkozni. Az eredmény, azt hisszük, sok 
szempontból meglepő lenne s egész bizonyosan segítene az irodalomnak az 
eddiginél nagyobb eredményeket követelő tanításában. 

Ebből következik, hogy Vajthónak a középiskolákban kitűnően bevált 
módszerét, a kiadatlan »irodalmi ritkáságaink«-nak a tanulók által való saj-
tó alá rendezését polgári iskolák számára csak óvatosan ajánlhatjuk, annál 
is inkább, mert kéziratban lévő szövegeink jórészének még elolvasása is 
leküzdhetetlen nehézséget okozna tanulóinknak. Az irodalom tanítására 
rendelkezésünkre bocsájtott idő sem engedi meg, hogy egy (legtöbbször ki? 
sebb) íróval sokat foglalkozzunk. — A tanulmányt nem is a más célból írt 
teljesen gyakorlati tanácsok, hanem szemlélete miatt ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Dr. Kratochfill-Baróti Dezső. 

KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK 
(Folyóiratok nyomón) 

1. Nemzetközi mozgalom a történettanítás reformjára. A háborúban 
egymással szembenálló felék ellenségeskedése nem szorítkozott csak a 
harctérre, a gyűlölség szításából az iskolák is kivették a maguk részét és 
ez nem szűnt meg a békekötéssel sem. Európaszerte, tankönyvekben és 
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