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AZ EGYETEMES VALLÁSOKTATÁSI TANTERV. 

Az országos izraelita tanítóegyesület terjedelmes birá-
latot adott ki arról a tantervjavaslatról, melyet az országos 
iroda utján egybehívott országos bizottság, illetve annak 
albizottsága részletesen kidolgozott. A *véleményes jelentést*, 
melyet az országos bizottság tagjainak megküldtek, az ügy 
minden barátja csak igaz örötiimel fogadhatja, hisz tanú-
bizonysága az illető szakkörök kívánatos érdeklődésének és 
buzgalmának. Minthogy azonban a jelentés csakis egy bizonyos 
kör, vagy mondjuk egy bizonyos álláspont, képviselője, szót 
kérünk hozzá, hogy szembeállítsuk vele a másik fél nézetét 
és a hangoztatott kifogásokat leszállítsuk a maguk értékére. 

Foglalkoznunk kell először is a jelentés bevezetésével, 
mely tele van keserű panaszszal. Panaszkodik a magyar zsidó 
tanítóság mellőzéséről, melyet az az érdemes testület az orsz. 
hitoktatási tanterv készítésénél szenvedett. Mi ezt így nem 
akarjuk elismerni. Mert mikor az orsz. iroda a tanterv ügyé״ 
ben országos bizottság kiküldését kezdeményezte, valamely 
normához kellett ragaszkodnia, amely szerint a bizottság 
összeállítható legyen és legegyszerűbb volt a megalakult kerii-
letek megbízottjait egyesíteni a bizottságban. Fölszólította 
tehát a kerületeket, hogy 1 vagy 2 taggal, lehetőleg szak-
emberrel képviseltessék magukat a bizottságban. Ezen felül 
még az orsz. tanítóegyesületet is fölszólította, bár a kerüle-
teken teljesen kívül álló testület, hogy küldje el képviselőjét 
az országos hittanügyi bizottságba. A tanítóegyesület meg is 
felelt a fölhívásnak! Miért nem élt akkor mindjárt fölterjesz-
téssel az orsz. irodánál és fejtette ki, hogy egy tag az ő 
részéről kevés? En azt hiszem, hogy az orsz. iroda engedett 
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volna a megokolt előterjesztésnek, az ügy szent érdeke pedig 
megérdemelte volna ezt a kis fáradságot, a tanítóegyesület 
semmit sem vétett volna saját tekintélye ellen, mert hisz nem 
a maga számára kért volna valamit, hanem csak több munkát 
a fontos kérdésben; így azután elesett volna az utólagos 
rekrimináczió. 

Avagy talán azt hitte a tanítóegyesület, hogy a bizott-
ságnak csak tanítókból kellett volna állnia, vagy legalább 
túlnyomó részben azokból, illetőleg a tanítóegyesület érdemes 
tagjaiból? Ezt talán még se gondolta. De hát mit jelentsen 
akkor az a fura megjegyzése, hogy *megütközéssel látta tehát 
egyesületünk és a magyar zsidó tanitóság — a bizottság 
megalakulásakor — hogy abban tanférfiak, egy-kettő kivéte-
lével, nem foglaltak helyet. A bizottság 32 kiküldöttje közt 
26 rabbi és 3 világi tag volt, tanféríiú volt köztük a pesti 
izr. hitközségi tanfelügyelő, egyesületünk kiküldöttje és egy 
hitoktató «! Hát az a 26 rabbi ugyan melyik kategóriába 
tartozik? Tudtommal mindannyian hittanítással foglalkoznak, 
túlnyomó részben már évtizedek óta, foglalkoztak a hittanítás 
kérdéseivel irodalmilag is, tanulmányozták annak követeimé-
nyeit és feladatait, azért még sem tanférfiak, mert a tanító-
egyesület őket ilyeneknek elismerni vonakodik? Vagy egyedül 
a tanítói oklevél volna az, mely az illető rabbikat a hittaní-
tásra képesítené ? Nem akarom a tanítóegyesület vezetőségéről 
föltenni, hogy akár az országos bizottság 26 rabbitagját, akár 
a modem rabbi-kart sérteni akarta, inkább lapsusnak tartom 
az egész kijelentést, melylyel bizony elvetette a sulykot. 

En bátor vagyok azt állítani, hogy az a 26 rabbi 
ugyanannyi tanférfiut képviselt, akiknek joga van a hittanítás 
tervéhez hozzászólni, arra döntően befolyni, mert első sorban 
ők vannak hivatva, hogy azt a legnehezebb részében, az elemi 
iskolán tul eső részében kereszt ül vigyék és végrehajtását a 
maga egészében ellenőrizzék. 

Tudtommal az elemi iskolai tanítók csak ott foglalkoz-
nak polgári- és középiskolai hittanítással, ahol a községnek 
rabbija nincs, vagy ha van, az egyedül nem képes a tanítást 
ellátni; de ott is természetszerűen az illető rabbi felügyelete 
alatt. Ki volna tehát inkább hivatva a hitoktatási tanterv 
készítésében közreműködni és kit küldtek volna a kerületek 
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kötelességszerűen inkább, mint az ő vallásoktatóikat, a rabbikat? 
Es ha pl. elemi iskolában nem is tanítok, azért a legnyugod-
tabb lelkiismerettel merek tervéhez hozzászólni, mert tanul-
mányoztam feladatát, ellenőriztem tanmenetét és ismerem 
minden részletét, de szakképzettségem- és műveltségemnél fogva 
nem is vonhatja illetékességemet senki kétségbe. Sőt azt is 
mondanám, hogy ha nem is tudnám a tantervet minden 
részében oly jól keresztülvinni, mint valamely kiváló tanító^ 
azért jogosult volnék tantervet készíteni, mert sokan, akik 
kitűnően tudnak a tanterv szerint tanítani, korántsem képesek 
a tantervet meg is csinálni. Úgy tudom, hogy az elemi iskolák 
új tanterve sem kizárólag működő tanitók által készült; 
amiből talán nem következik, hogy hasznavehetlen! 

Kétségtelen, hogy mi tanítóinkat a vallásoktatás terén 
legbecsesebb munkatársaink gyanánt tartozunk értékelni, én 
legalább mindig így tettem iskolánk derék tanítókarával, de 
azt józanul nem fogja senki állítani, hogy'kizárólagos vezetőkül 
fogadjuk el, amikor az egyetemes vallásoktatás tantervéről van 
szó. A bizottság összeállítása ügyében, tehát nagyon helytelen 
véleményt koczkáztatott a véleményes jelentés, amivel persze 
nem akarjuk azt mondani, hogy nem lett volna a bizottság 
munkájának előnyére még néhány kitűnő tanító-tag. 

De helytelen az a másik kifogása is, melyet pedig ~ 
>szembetűnően« (sic!) akar kiemelni, hogy a tanterv nem 
históriai alapon készült. A bizottságnak — úgymond — be 
kellett volna kérnie minden hazai hitközségtől az érvényben 
levő részletes hitoktatási tanterveket és azok alapján dolgozni. 
Hát kérem be is kérte az orsz. iroda azokat a kerületek utján, 
sokszorosíttatta is a beérkezett jelentéseket, melyek az országos 
bizottság tagjainak kiindulási pontul szolgáltak. Csak persze 
az volt a baj, és ez nem a bizottság hibája, hogy nem igen 
érkeztek azok a *részletes hitoktatási tantervek*, abból az 
egyszerű okból, mert — sajnos — nem léteznek; vagy ha az 
egyes érdekelt körök állítása szerint léteznek, egy nagy bajuk 
van, hogy nincsenek kidolgozva, csak éppen tervben vannak meg. 

Ott volt egyebeken kívül a pesti izr. hitközség, illetőleg 
a VI. községkerület és a dunántúli rabbiegyesület egyetemes 
tanterve, melyek már igen sok helyütt szolgáltak eddig is 
tanítás alapjául. Az országos tanterv kiváló szerkesztője 
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mindez és egyéb ide vonatkozó előmunkálatot a leglelkiisme-
retesebben felhasznált, amiben az albizottság, mely a külöm-
böző álláspontu tantervek képviselőit egyesítette, csak támo-
gatta, így tehát az országos tanterv igenis históriai alapon 
készült és nem a szürke theoretikus íróasztalánál lett kiköltve! 

Aki pedig az országos bizottság tárgyalását végighall-
gatta és ott volt a tanítóegyesület érdemes képviselője is, 
annak meg kellett győződnie, hogy az a tárgyalás mindvégig 
minden személyeskedéstől ment, magas színvonalon álló vitat-
kozás volt, melyben az elvek és irányok küzdöttek egymás 
ellen, szakértelem és lelkiismeretes tanulmányból kifolyólag. 
A bizottság által elfogadott alapelvek nem lehettek e szerint 
más, mint becsületes compromissum eredménye, hisz országos 
tantervről volt szó és természetszerűen figyelembe kellett venni 
az ország különböző vidékeinek egymástól eltérő viszonyait, 

« 

eddigi gyakorlatát, mert hisz kölcsönös megértés utján akarunk 
egyöntetűséget elérni és nem oktroi által, amihez külömben 
eszközünk sincs. A végczél mindnyájunknál közös, csakhogy 
az egyik az egyik utat, a másik a másikat tartja a helye-
sebbnek, azért tehát a komoly ós jogos ellentétek között a 
lehetőleg mindannyit kielégítő középutat kell választani! 

Ily értelemben lett a tanterv normális, de nem is szabad 
a tanítóegyesület által kivánt minimálisnak lennie, nehogy 
hivatalos tekintélyével azután több pusztítást vigyen végbe; 
mint hasznot hajtani képes. Mert hisz régi tapasztalat a 

/ 

zsidóságban, könnyen akadnak *kis rókák«, akik az Ur szőllő-
jében rombolni akarnak. Nem szabad tehát az országos tan-
tervnek előre lerakni a fegyvert, hanem meg kell kísérelnie, 
hogy többet érjen el, mint némely helyen eddig, elég helyte-
lenül, igazán minimális mértékben elértek. Hisz csak nem 
akarja a tanítóegyesület állítani, hogy vallásoktatásunk álta-
Iában a non plus ultrát nyújtotta eddig és nem hagy sok-sok 
tekintetben kivánni valót hátra; hisz az országos tanterv-
készítés egész mozgalma azt czélozza, hogy javítsunk vallás-
oktatásunk ki nem elégítő munkáján és bizonyos, hogy ez a 
javítás nem csak az egyöntetűség létrehozásában áll! Az új 
tantervnek, épp mert országos akar lenni, küzdenie kell a sok 
helyütt nagyon is leszállított mérték ellen és nem vehet 
tekintetbe olyan érvet, mint a kassai tantestületé, hogy *sok 
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jobbmódú és intelligens szülő akad, ki gyermekét már csak 
azért is a közös iskolába járatja, mivel túlsóknak tartja isko-
Iáinkban a héber oktatást és az erre fordított időt*. Ez nem 
lehet mértékadó, ez bűnös és kárhozatos anomália. A zsidó 
iskola legyen ne csak nemzeti, hanem zsidó is, különben nem 
éri meg a. hitfelekezet részéről hozott nagy áldozatot. Igaza 
van a miskolczi tantestületnek, >a zsidó iskolának úgy fogunk 
híveket szerezhetni, úgy fogjuk szükségességét nyilvánvalóvá 
tenni, megbecsültetését kivívni, ha benne a zsidó érdek nem 
fog hátul kullogni, hanem a hit ápolásának és eszközének 
mindenütt szerepet juttatunk*. 

A szóban forgó tanterv igenis tekintettel volt az ország 
különböző vidékeinek viszonyaira és szerintünk eltalálta a 
helyes utat. Ezt bizonyítják különben a tanítóegyesület jelen-
tésében fölvett vidéki megjegyzések is, melyek — egynek 
kivételével — a legnagyobb elismeréssel szólnak a tantervről 
és azt általában helyesnek, üdvösnek mondják. 

De nem is akart az orsz. bizottság, illetőleg annak 
albizottsága, az idegen vélemények elől elzárkózni és tantervét 
kivüle álló 22 tanférfiunak küldte meg és pedig a tanító-
egyesület szerint is tanférfiaknak, akiknek beérkezett meg-
jegyzéseit épp oly figyelemmel és lelkiismeretességgel tárgyalta, 
mint a tagokét. Hogy nem minden ellenvéleménynek adhatott 
helyet, az csak természetes. Mind a tanférfiak minden rész-
letben egy nézeten soha sem lesznek; itt a kisebbségnek 
engednie kell a komoly okokkal küzdő többségnek, különben 
soha sem jöhet létre egyöntetű tanterv. 

Folytathatnám még általános fejtegetéseimet, de nem 
akarom czikkemet tűlhosszúra nyújtani és így rátérek a 
részletekre és pedig abban a sorrendben, amint azt a tanító-
egyesülettől kapott jelentés mutatja. Nyiltan ki akarom mon-
dani, hol találom a tanítóegyesület ellentétes véleményét 
helyesnek, sőt mennyiben fogadta azt el az albizottság, akár 
nem is a tanítóegyesület bírálata, hanem egyes bizottsági 
tagok ajánlata folytán, és épp úgy ki akarom mutatni, hol 
jár a véleményes jelentés helytelen nyomokon vagy tévutakon; 
teszem pedig ezt azon reményben, hogy objektív tárgyalásom 
által hozzájárulok az ellentétes vélemények kívánatos kiegyezte-
téséhez. 
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A közös elemi iskola tantervénél mindjárt világosan kitü-
nik, hogy a tanítóegyesölet bizottsága nem egyezik a tanítóság 
többségének véleményével és kénytelen is volt ennek engedni, 
bár elég élesen kelt ki a tantervjavaslat állásfoglalása ellen, 
hogy az I. osztályban taníttassék a héber olvasás. Paedagógia-
ellenesnek mondja ezt az eljárást, tarthatatlannak jelenti ki 
a mellette felhozott okokat, de végül, *tekintettel a fővárosi 
és vidéki zsidó tanítóság többségének ellentétes véleményére, 
a választmány amellett foglal állást, hogy a jelen állapot 
fenntartassék, vagyis a héber olvasás, még a közös iskolákban 
is, már az I. osztályban taníttassék*. 

Be kell még majd azt is látnia, hogy igaza van azoknak 
a tanférfiaknak, akik a héber olvasást a tanév elején kezdik 
meg, nem pedig második felében, mert így bizony nem tud 
az év végén eredményt felmutatni. A fődolog pedig mindenütt 
a folyékony héber olvasás és azért igaza van a jelentésnek, 
hogy a bibliafordítás nehezen tud a közös elemi iskolában 
tért foglalni. De a tanterv számol is ezzel és csak ott írja 
elő a tórafordítást, ahol akár a II., akár csak a Hl . osz-
tályban a folyékony héber olvasás biztosítva van. (L. Tanterv 
30., 33. 1.) Nem *nonsens* tehát, amit kiván,' mert hisz elen-
gedhetlen föltételhez köti; ha pedig a föltétel nem lesz meg, 
természetszerűen elesik a következmény is és a tórafordítás 
közös elemi iskolában csak pium desiderium marad. Ezen 
bizony nem fordul meg a tanterv használhatósága. 

Ami a bibliatörténetet illeti, az ugyanaz maradhat, mint 
a felekezeti elemi iskolában, azt mindig elvégezheti a közös 
elemi iskola is. Az anyag meghatározásánál az albizottság is 
arra az álláspontra helyezkedett utolsó ülésében, hogy nem 
kell a IV. osztályban, akár csak néhány képben is, a jelen-
korig haladni, hanem csak az első birodalom pusztulásáig. 
Persze purim és chanukka nem fog azért elmaradni. E tekin-
tetben tehát teljesen egyetértünk a jelentéssel. 

Ami a vallástan külön tanítását illeti úgy a közös, mint 
a felekezeti elemi iskolában, magam is határozott ellensége 
vagyok és a tanterv végleges megállapítása ki is küszöböl 
abból minden elvont tárgyalást. Ha mégis, engedve az egyik 
rész kívánságának, külön disciplina gyanánt állít össze vallás-
tani anyagot, amint ezt némely iskolában tanítják is. a tan-
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terv ezen eljárása egy tanítót sem gátol abban, hogy az előírt 
anyagot csakis alkalomszerűen, akár történeti, akár a biblia-
tanításnál adja elő• így eleget tesz a tanterv kívánalmának 
és követi az igazán helyes módszert e disciplina tanításában; 
a fő az eredmény. 

A közös polgári fiúiskola tantervénél meg kell külön-
böztetni oly iskolákat, hol heti 1 és olyanokat, főleg községi 
polgári iskolák azok, hol heti 2 óra hittan van. Ahol csak 
1 óra van, ott végleges megállapodás szerint csak imakönyv és 
történet lesz az anyag, tórafordítás teljesen elmarad. Ahol 
azonban heti 2 óra áll rendelkezésre, ott bátran elfogadhatjuk 
a középiskolák megfelelő tervét. Mert nem áll az, legalább 
nem döntő mértékben, hogy a polgári iskolába járó zsidó fiuk 
intelligentiája annyira a középiskolásoké mögött marad, hogy 
ugyanannyi idő alatt képtelenek lennének ugyanazt a tan-
anyagot megemészteni. Főleg vidéken nem áll ez, ahol gyakran 
csak azért megy polgáriba a fiu, mert máshová fölvételt nem 
nyerhet. Végre is az a bizonyos faji intelligenczia, mely a 
különböző rangú és rendű zsidó tanulókat nagyjában egyenlő-
siti, nem puszta mese. Sokat vitatkozott különben e kérdés 
fölött a két ellentétes vélemény a bizottságban és végre az 
győzött, mely, ahol csak lehet, a polgári fiúiskolát egy kalap 
alá veszi a középiskola első 4 osztályával. 

Félreérti a tanítóegyesület bizottsága a tantervet, ha 
azt hiszi, hogy pl. az I. osztály anyagában a szentírás fel-
osztása irodalomtörténeti vagy filologiai szempontok szerint 
tárgyalandó; nincs ott másról szó, mint hogy, mielőtt a biblia-
történetet elkezdik tanulni, röviden megmondjuk, honnan merít-
jük és mit értünk szentírás alatt. Különben ennek helyes 
megoldása egyedül a tankönyvtől függ. 

A szószedet készítését sem kell oly tragikusan venni, 
még kevésbbé a héber cursiv-írás tanítását. Elismerem, hogy 
ez nagyjában nem vihető keresztül, de a tanterv is csak czél-
szerűnek mondja, és nem okvetlen kötelezőnek. Es ha meg-
tudjuk tanítani a tanulókat a héber írásra, más fontosabb 
tudnivalónak kára nélkül, akkor annál jobb. 

A közös polgári leányiskola tantervénél a tanítóegyesület 
-előadója ugyanazt akarja, amit az országos tanterv, amelynek 
;beosztását helyesnek is ismeri el. A tanterv csak természe-

6* 
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tesnek tartja, hogy a történeti anyagban kiemeljük a zsidó 
nőre vonatkozó adatokat és e kérdés sikeres feltüntetése a 
tankönyvírónak dolga 

Az imakönyvet egészében kell ismerni a zsidó leánynak, 
hogy mint leendő zsidó anya jártas legyen benne és gyermekeit 
e tekintetben segíthesse. Bizony hajdan a zsidó anyák fogták 
a kis gyermekeket imádkozásra, míg az atya messze járt a 
háztól. A vezérlő szempont tehát, hogy a zsidó nő kiismerje 
magát az imakönyvben és az imafordítás tényleg alárendelt 
szerepet játszik é mellett, de azért nem küszöbölhető ki tel-
jesen; vannak imarészek, pl. a séma és hasonlók, melyeknek 
fordítását megkövetelhetjük. 

Kiválóan fontos azonban a szentírási olvasmány, melyet 
a tanterv ép ügy követel, mint a jelentés. 

A középiskolák tanterve nyújtja a legtöbb ütköző pontot, 
mégis itt is megegyezik a tanítóegyesület előadója a tanterv-
vei, hogy a történet beosztása az alsó négy osztályban teljesen 
megfelelő. Ugyancsak helyesnek tartja az alsó három osztály 
számára kiválogatott bibliai szemelvényeket és csak néhány 
verset kivánna azokból kiküszöbölni, valamint a IV. osztályban 
a liturgiái zsoltárokat akarná másként megválogatni. Lehe-
tetlennek tartja azonban, hogy a tórafordítás mellett a felvett 
liturgiái anyagot, ill., imafordítást is elvégezzék és azért a 
tórafordítás, ill. a liturgiái anyag más beosztását tartja szük-
ségesnek. Nem átallom bevallani, hogy aggályai e tekintetben az 
enyémek is és a bizottság jó részénél is megvoltak. A többség-
azonban ellenük döntött. 

A bizottság ugyanis abból indult ki, hogy egyrészt nem 
szabad a fiu kezéből az elemi iskola után, legalább az alsó 
4 osztályban a tórának távozni, hisz a tóra a mi vallástanítá-
sunk sarkpontja, de másrészt az imakönyvnek is állandóan 
kisérnie kell, különben a házi gyakorlat hiányában teljesen 
járatlan lesz abban. Ez tényleg fontos elv és döntő annyiban, 
bogy gondoskodnunk kell mind a kettőnek szükségletéről.. 
Szerintem a tanterv csak annyiban lő túl a czélon, hogy 
minden osztályban kiván imafordítást is a tórafordítás mellett 
és nem elégszik meg a puszta liturgiái gyakorlattal, melyre 
mindenütt lehet időt szorítani. En az imafordítást a tóra-
fordítás mellett teljesen elengedhetőnek tartom és ha minden 



AZ EGYETEMES VALLÁ80KTATÍ8I TANTERV. 8 5 

áron akar a többség az imakönywel behatóan, fordítást is 
véve, foglalkozni, akkor nem marad más hátra, mint az alsó 
három osztályban tórafordítást, imagyakorlással beosztani és 
a negyedik osztályban, átmenetül a prófétai tananyagra, az 
imakönyv bővebb tárgyalását, főleg liturgiái zsoltárok és 
egyéb legszükségesebb imarészek fordításával, venni. Mert tény 
az, hogy az a fölvett hármas tananyag képezi nemcsak az 
alsó 4 osztály tantervének, de az egész tantervnek leginkább 
sebezhető részét. Valószínű, hogy a gyakorlat, ha megpróbál-
nánk alkalmazni, szintén ezt mutatná, mert az bizonyos, hogy 
ha bármily jogosak aggályaink az egyik helyen, vagy vérmesek 
reményeink a másik részben, csak a gyakorlat fogja az egy-
öntetű tanterv jóváhagyását vagy kiigazítását eszközölni. 

Az V—VI. osztály héber anyagának megválasztását 
szintén helyesnek találja a jelentés, csak itt meg kevesli a 
fölvett anyagot. Tekintve azonban a prófétai nyelvezet nehéz-
ségeit és azt, hogy a próféták magyar olvasmánya képezi a 
tananyag fontos új részét, nem lehetett a héber szöveg fordít 
tási anyagát szaporítani. 

A történet tanítását a tanítóegyesületi bizottság, elnökét 
kivéve, ugyanolyan módon kivánja a középiskola felső osztá-
lyaiban taníttatni, mint a tanterv előírja. Tényleg nem is 
lehet e beosztás ellen lényeges kifogást emelni és az sem lehet 
döntő, hogy vájjon megegyezik-e haladása a tanulók általános 
világtörténeti tanulmányainak állásával. A tanterv, miután 
az alsó 4 osztály az egész zsidó történetet befejezte, termé-
szetesen a maga színvonalának megfelelően, az V. és VI, 
osztályban ismét előveszi a zsidó történet ama részét, mely 
a zsidó állami lét megszűnte után a szétszőratásban folyik. 
Persze a tanulók haladottabb kora és felfogása szerint kivánja 
ezt a tananyagot, mint a legfontosabbak egyikét, valláserkölcsi 
nevelésünk czéljaira kiaknázni, ami föltétlenül helyes és szük-
séges. A bizottság ezt a történeti anyagot az V—VII. osz-
tályra kívánná szétosztani, de nem számol azzal, hogy. a 
tanterv a VII. osztály számára oly teljesen új, eddig, talán 
egy helyet kivéve, sehol nem alkalmazott tananyagot vesz föl, 
mely az egész időt lefoglalja. Minthogy pedig ennek a tan-
anyagnak kiküszöbölését, ill. megváltoztatását nem kivánja, 
magától elesik a történetre nézve hangoztatott kívánsága. 
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Az izraelita felekezeti elemi iskola tantervénél megint 
súlyos ellentétek mutatkoznak a véleményes jelentés és az 
országos tanterv között. Itt van azonban a tanítóegyesületi 
bizottságnak, illetve a vele együtt síkra szálló pesti fiúiskola 
tantestületének legkevésbbé igaza, mert teljesen subjectiv és 
egyoldalú lesz• 

Már utaltunk arra, bogy a tanterv. igen helyesen magas 
czélt tűz ki a vallásoktatás számára és azt főleg a felekezeti 
iskoláknál akarja érvényre juttatni, amint az érthető és 
megokolt is, hisz azért felekezeti intézmény, hogy czéljainkat 
legjobb erejével szolgálja. Tudják a tanító urak mindenütt 
igen jól, hogy a tanterv követelménye e téren már mennyivel 
mögötte marad a nemrég múltnak is, mennyit vesztettünk e 
tekintetben rövid idő alatt, mert a viszonyok megváltoztak 
és bizony rosszabbra fordultak a modern magyar zsidóságban. 
Teljesen megadni magunkat azonban nem szabad, mert akkor 
zárjuk be a zsidó iskolákat. A pesti mérték nem alkalmaz-
ható a vidék legnagyobb részére, a felekezeti elemi iskolák 
99°/0-a pedig ott van. Ellenkezőleg a pesti egyetlen felekezeti 
elemi iskolának kell némileg a vidéki túlnyomó többség után 
irányodni. Roppantul fázik a jelentés a hittani tanóráknak a 
jelenlegi pesti számnál való fölemelésétől és még azt a furcsa 
állítást is koczkáztatja buzgalmában, hogy az órák szaporí-
tását nemcsak hogy nem tartja üdvösnek, hanem a ráfordított 
munkát meddőnek hiszi. Hát igazán nem lehet heti 9—10 
óra alatt több eredményt elérni, mint heti 6 óra alatt, mert 
vallástani tárgyakról van szó? Ezt az én egyszerű eszemmel 
megérteni nem bírom. Hogy pedig épp a vallástani tárgyak 
behatóbb tanítását nem bírja a zsidó gyermek lelke és teste, 
azt sem vagyok képes belátni. 

Nem áll az, hogy a tantervjavasolta órák számát elfő-
gadva, bármely elemi osztály óráinak számát 30—35-re kellene 
fölemelni. Ez a számokkal való operálás és visszaélés. Bátran 
állítom és kész volnék vizsgával bizonyítani, hogy a vidéki 
felekezeti elemi iskolák, eltekintve bizonyos specziális előnyeitől 
a fővárosnak, fölveszik a versenyt a pestivel. Közismeretes 
továbbá, hogy felekezeti elemi iskoláink legalább annyit, de 
nem, túlnyomóan többet nyújtanak a világi ismeretekből, mint 
bármelyik állami vagy községi elemi iskola, bár a hittani 
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tárgyakra a tantervjavasolta óraszámot vagy igen sok helyen 
még annál többet fordítanak és azért a heti óraszám rendesen 
a 30־on alul marad, de a 31-et sehol sem haladja meg. 
Szombathelyen pl. az I. [osztály heti 26, a II—IV. osztály 
heti 27 órában végzi el teendőit; Kaposvárott az I. heti 21, 
a II. heti 27, a III—IV. heti 30 órában és Balassa-Gyar-
maton ugyancsak heti 23, 28, 28 és 30 órát vesz igénybe. 
E mellett, épp úgy mint Arad, Nyitra^ Sopron, Székesfehérvár, 
Veszprém stb. fordít számtanra I—IV. osztályban heti 6—4 
órát, magyarra heti 7—5 órát, németre EL—IV. heti 2—3 
órát, földrajzra III—IV. heti 1—2 órát s így tovább, a 
nélkül hogy félnie kellene, hogy tanulói bármely más vallású 
tanulók mögött el fognak maradni. A zsidó iskola sajátos 
tanuló-anyaga és kiváló tanítósága megengedi, hogy az állami 
tantervet, más beosztás szerint, határozottan kevesebb idő 
alatt végezze el, mint a közös iskolák. Ez megdönthetlen tény 
és ez jogosítja fel arra, hogy vallási czéljaira a megfelelő időt 
nyugodtan igénybe vegye. Persze, ha a pesti elemi iskola az 
orsz. közoktatási tanácsot is túl akarja liczitálni és nem 
elégszik meg annak óraszámával, akkor nem juthat a hittani 
tárgyakra több idő. Pedig ezt most annál inkább szorgal-
mazhatjuk, mert a jövő tanévben érvényre lépő országos elemi 
iskolai új tanterv a számtan- és nyelvtanban meglehetős mér-
tékű könnyítést, anyagcsökkentést hoz, úgy hogy a zsidó 
iskolák még könnyebben, mondanám játszva, megbirkózhatnak 
a kijelölt anyaggal a rendelkezésükre álló idő alatt. E szerint 
tehát teljes joggal, csak kötelességét igazán felfogva, határoz 
meg a tanterv az egyes osztályokban a hittani tantárgyakra 
némileg nagyobb óraszámot mint az néhány felekezeti isko-
Iánál eddig volt. 

Nem áll a jelentésnek az az állítása sem, hogy a tan-
terv által követelt tórafordítást még az általa kijelölt időben 
sem lehet földolgozni. Majdnem komikusan hat azonban a 
liptó-szent-miklósi tantestület állítása, miszerint az ő anyaguk 
a tanterv minimumát sem képezi és mégis csak nagy erő-
megfeszítéssel képesek elvégezni, mikor igazuk van, hogy a 
náluk tanítandó héber anyag tekintetében alig van iskolá-
juknak párja, hisz igazán érdemes rekord, hogy a II. osz-
tályban Mózes I. könvvéből 489. a III. osztálvban Mózes I. 
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és 11. könyvéből 510 verset, a IV. osztályban pedig 106 
vers kivételével egész Mózes V. könyvét fordítják. Mi ehhez 
képest a mi tantervünk kívánsága, valóságos liliputi az óriással 
szemben! A tanterv a II. osztályban kötelezően csak 184, 
verset ír elő, ezt heti 5 órában kényelmesen el lehet végezni, 
épp úgy, mint heti 6 órában 250 verset, amit kész vagyok 
mindenkinek iskolánkban bemutatni, amikor is a IL osztályú 
tanulók az egész anyagot az iskolában sajátítják el és majd-
nem betéve tudják! A III. osztályban a tanterv 265 köteles 
versével szemben végez: Kaposvár 277, Győr 294, Sopron 
297, Nagykanizsa 327, Szombathely 350, Szeged 418, Hód-
mező-Vásárhely 472, Veszprém 480 verset, amint ezt az előt-
tem levő értesítőikből megállapítottam. A IV. osztályban a 
tanterv kötelező 302 verse helyett vesz: Hódmező-Vásárhely 
343, Kaposvár 394, Sopron 394, Szombathely 444, Nagy-
kanizsa 512, Szeged 559 verset (89 vers ismétlés benne). íme 
tehát, a tanterv nem követel lehetetlenséget, még a facultative 
fölvett anyaggal sem, annál kevésbbé a kötelezővel, amint azt 
az idézett példák, mind modern hitközség iskolái, napnál 
világosabban bizonyítják. Es ezeket a példákat még lehetne 
szaporítani. Azt pedig talán csak nem akarja a pesti elemi 
iskola tantestülete állítani, hogy csak ők tanítanak lelkiisme-
retesen, azok a vidékiek pedig könnyelmű, felületes tanítók. 

/ 

Es talán azt sem fogják mondani, hogy ami az értesítőkben 
áll, az hazugság, az csak a papíron van meg, de nem végezték 
el becsületesen, gondosan; én legalább ezt a súlyos vádat 
nem merném emelni a fönt említett igen előkelő iskolák és 
jónevű tanítókarok egyike ellen sem. 

Nem akarunk azzal sem előhozakodni, hogy vannak zsidó 
iskolák, pl. Debreczen, Galgócz, Miskolcz, Sátoraljaújhely 8tb., 
ahol majd az egész tórát átveszik a négy elemi osztályban; 
az kivételes szerencsés helyzet, amint kivételes rossz helyzet 
azé a zsidó iskoláé, mely nagyon is elmarad a középút nor-
mái is anyaga mögött. Mi ezt a középutat választjuk, ezt akarja 
az országos tanterv is, erről nem téríthet le bennünket, vidé-
kieket a tanítóegyesület, illetve a pesti elemi fiúiskola tan-
testületének véleménye sem. 

Abban igaza van a jelentésnek, hogy az I. osztályban 
nem kell tórafordítás, a tanterv utolsó megállapítása ki is 
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hagyta azt; ebben tehát most mindannyian megegyezünk. De 
hogy a U. osztályban se legyen tórafordítás, hanem csak 
imafordítás, mint pl. Szegeden és Makón, vagy hogy a négy 
osztály Mózes öt könyvéből vegyen-e szemelvényeket, avagy, 
minthogy az öt könyvet egészen át nem veheti, vegye folyta-
tólagosan Mózes I. és II., vagy I., II. és V., vagy II., ÜL 
és V., vagy I., II., IY. és V. könyvének részeit, amint ezek 
a változatok az egyes iskoláknál előfordulnak, az már nagyon 
is megbeszélendő kérdés. Ebben egyöntetűséget lehet és kell 
iétrehozni, mert ez nem válhatik soha az iskola kárára A II. 
osztályban kell a fiuknak tórát fordítani, mert a felekezeti 
elemi iskolában el kell érni azt, hogy az I. osztály végén 
folyékonyan olvas héberül, de mindenesetre a II-ban annyira, 
hogy ha nem is nagy mértékben, de a tőrafordítás nem ütközik 
leküzdhetlen akadályba és szükséges, hogy ez az osztály is 
hozzájáruljon azon kívánatos eredményhez, miszerint Mózes 
öt könyve forduljon meg az osztott elemi iskola négy osztá-
lyában. Nagy előny, fontos vívmány az, ha az elemi iskolás 
fiu saját látása és tapasztalata alapján ismeri az öt könyvet, 
ha csak részleteket is fordít belőle; nagyban elősegíti ez a 
tény azt, hogy az elemi iskola ifjúsági istentiszteletén legalább 
a HL—IV. osztály követni tudja a heti szakasz felolvasását. 
Egész más fogalma és képe van a tóráról, ha annak öt 
könyvét forgatta, olvasgatta és meglehetős részét fordította, 
mintha három éven át csak Mózes egy-két könyve volt kezé-
ben, a többinek pedig hírét is alig hallotta. Nagyon kívánatos, 
hogy az országos tanterv e tekintetben igazán országos sikert 
érjen el. 

Ami pedig az imakönyvet illeti, abban is megfelel a 
tanterv a követelményeknek, amennyiben a négy osztályban 
a rendes imakönyv beosztását és tartalmát tanítja, de, mint 
megállapodtunk, le fog mondani arról, hogy a negyedik osz-
tályba a máchzórt is bevigye és az ünnnepi imák oly részeiről 
szóljon, melyeknek az elemi iskolás tanuló előtt nem kell 
ismereteseknek lenni. Az imafordítást mindig csak azon részekből 
fogja venni, amelyeket a tanuló az olvasásnál begyakorolt és 
akkor is csak a főrészeket, anélkül hogy ezt a tárgyat tulsá-
gosan szorgalmazná. 
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A bibliatörténet és a vallástan tanítására nézve ugyanaz 
áll itt, mint a közös iskolánál, és arra nézve nincs is lényeges 
eltérés az egyes vélemények között. Még csak azt kell meg-
jegyeznünk, hogy kár azokkal a hangzatos frázisokkal dol־> 
gozni, melyek hangulatkeltésből fennen hirdetik, hogy a súly-
pont nem a tudás- és ismeretszerzésre, hanem a vallásos, 
erkölcsi érzületek ébresztésére, ápolására helyezendő. Hol van 
igazi zsidó vallástanító, akit minden tanításnál, akár történetet, 
akár bibliát, akár imakönyvet tanít, ne ez a tulajdonképpeni 
czél vezetne ? Mintha valaki zsidó lélekkel megelégednék azzal, 
hogy a gyermek ismerje a peszacht és chanukkát, tudja betéve 
a tíz igét, akár a betanított szajkó és ne érezze azt, hogy 
mint zsidó gyermeket mire kötelezi ez az ő tudása! Nem, ez 
lehetetlen! Vessük el tehát a vallási tudás és ismeret magvait 
a gyermek fogékony lelkébe, hogy azután valláserkölcsi életet 
szerezzünk neki, mint méltó aratást. 

Ami végül az izr. fiú- és leánypolgári iskola tantervét 
illeti, az úgyszólván magánügye annak a 2—3 ilynemű isko-
Iának, mely az egész országban van. Ezzel azért most nem 
kívánunk bővebben foglalkozni. 

Mindezek után azt állapíthatjuk meg, hogy a tanító-
egyesület bírálata semmivel sem bizonyította be a javasolt 
tanterv lehetetlenségét, hasznavehetetlenségét, mert a legtöbb 
esetben az ellentét az ő és a tanterv álláspontja között koránt-
sem áthidalhatlan és a tanterv keretén belül teljesen össze-
egyeztethető mindkettőnek törekvése, de már találkoztak is 
sokban a tanterv azon alakjában, mely május óta kész. 

Csak egy pont marad, amely ellen emelt kifogásokat el 
nem tüntethetjük és ez a középiskola alsó négy osztályának 
hármas tagozatú tananyaga. Egyebekben azonban az egye-
temes tanterv bátran indulhat útnak és mi meg vagyunk 
győződve, hogy ez az utja a biztos hódítás utja lesz. 

Egyöntetűség a szó rideg értelmében, mely vas zubbonyt 
rakna az iskolákra, azután sem lesz, de ne is legyen. Egy-
öntetü legyen a keret, amelyben vallásoktatásunk minden 
iskolában mozog és általánosságban ugyanazok legyenek az 
eszközök, melyek a közös végczélt elérni segítik. Ez a közös 
végezel pedig, melyet a javasolt tanterv minden részletében 
igazán szolgál: tudatos, lelkes zsidókat nevelni a vallásoktatás 
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által, mert hisz >nagy a tanulás hatalma, az vezet el a 
gyakorlathoz «. 

Ha azonban bármely subjectiv okokból nem akarunk 
lemondani, ki-ki a maga egyedül üdvözítőnek tartott tantér-
véről, és nem akarjuk magunkat a többség minden esetre meg-
okolt határozatának atávetni, még addig sem, míg a tapasz-
talat bebizonyítja, kinek van igaza, még akkor sem, amikor 
csak mellékes sajátosságokról van szó, melyek a lényeget nem 
érintik, akkor mondjunk le minden egyöntetű, egyetemes tan-
terv készítéséről és meg fog maradni az a régi áldatlan zűr-
zavar, melyben egyik nem törődik a másik eredményével, 
melyben mindegyik tetszeleg a maga eredetiségében, mely 
eltér a többitől. 

/ 

En erősen hiszem, hogy az egyetemes tanterv nagyjában 
meg fogja nyerni a higgadtan gondolkozó szakköröket, még 
ha minden ellenkező álláspontot, a dolog természeténél fogva 
is, képtelen lefegyverezni, hanem egyes nézetektől megadást 
követel a nagy összesség nevébeú. Azért tartottam kötelessé-
gemnek, mint az albizottság egyik szerény, de a szent ügy 
érdekében mindig munkára kész tagja, szembeszállni a nagyok-
nak látszó kifogásokkal, melyek bizonyításom szerint koránt-
sem olyanok, legalább általában nem, hogy a tanítóegyesületet 
a tanterv ellen való elkeseredett küzdelemre följogosítanák. 

Szombathely. D R . BERNSTEIN B É L A . 




