
IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 

S. Szabó József: Az orsz. ref. tanáregyesület Év-
könyve az 1906-1907. tanévre. V. évfolyam, 134 lap, Deb-
reczen, 1906. 

Az Évkönyv, az előző évfolyamok szokása szerint, elő-
ször az egyesület tisztikarának, választmányának és tagjainak 
névsorát közli. Van az egyesületnek 10 tiszteletbeli, 23 ala-
pitó, 31 pártoló, 418 rendes, összesen 482 tagja, a kik Dóczi 
Imre elnök, 8. Szabó József főjegyző, dr. Gulyás István pénz-
tárnok és tíz más igazgatósági tag vezetése alatt intézik az 
egyesület ügyeit. Azután a Sárospatakon tartott 1906. évi 
egyesületi közgyűlés krónikáját közli színes leírásban Benkó 
Imre. Ezt követi az egyesület sárospataki közgyűlésének jegy-
zőkönyve S. Szabó József főjegyző tollából. Majd az isten-
tisztelet rendje következik, Nóvák Lajos magasan szárnyaló 
szép imádságával. 

Dóczi Imre ezután közölt tartalmas elnöki megnyitó be-
szédében először a sárospataki főiskolának, majd a Bocskay-
tinnepélyeknek szentelt néhány tartalmas és meleg visszaem-
lékező szót, hogy aztán a jelen tanügyi viszonyokra vessen 
egy pillantást. Hibáztatja a Társadalomtudományi Társaság 
részéről a világpolgárság szellemében az iskola ellen refor 
málás jelszava alatt intézett támadásokat, a melyek ellen 
védekezni kell. De a védekezés „nem iskolai reformmal, hanem 
tanítói és nevelői eljárással" akkor eszközölhető, ha „minél 
több életre szóló tartalmat viszünk be tanításunkba, ha a túl-
terhelést igyekszünk tanítási módszerünkkel elenyésztetni s ha 
mindenekfelett az iskolai zsúfoltság megszüntetésével, a ta-
nulói létszám leszállításával lehetővé válik, hogy nevelői eljá-
rásunkat az egyéni nevelés színvonaláig mélyítsük." Sürgeti 
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az erkölcsi nevelés fokozását, mert az iskolát nagy baj fenye-
geti a társadalom részéről „a könnyű és meglazult erkölcsi 
felfogásnak az iskolába való behatolása által". Végül elisme-
réssel üdvözli „a gyakorlati tanárképzés berendezésé*-t a köz-
oktatási kormány által, ellenben annál kétesebb értékű reform-
nak tartja a megújított „érettségi vizsgálati utasítás "-t, mely 
a görög és német nyelvnek kiküszöbölése által a tudományos 
nyugoti műveltség forrásaitól elfogja zárni és tartalmilag sze-
gényebbé teszi közoktatásunkat. Az egyesület működéséről előter-
jesztett főjegyzői jelentésben 8. Szabó József nagyon helyesen 
száll síkra az ellen „a szomorúan meggyengült egy házias tudat 
és érzés ellen, a melylyel egynémely református tanár a mi leg-
nagyobb erősségünknek, autonómiánknak elvetésével magát az 
állami mindenhatóság karjaiba igyekszik dobni". És viszont 
nagyon bölcsen emeli ki az egyháznak is azt a feladatát 
hogy „tőle telhetőleg igyekezzék a tanárságot minél szoro-
sabban kapcsolni az egyház testéhez, minél nagyobb teret 
adni neki a közegyház munkájában s minél jobban lekötni 
kedvét és erejét az iskolán kívül is az egyház építésében". 

Az egyesület irodalmi tevékenységének kimagasló moz-
zanata a „Református Iskolatörténeti Adattár" I-ső kötetének 
megindítása. Az Adattár első kötete vaskos regeszta-kötet, a 
melyet több derék munkatárs közreműködésével Thúry Etele, 
pápai the'ologiai tanár szerkesztett több mint 25 ív terjede-
lemben. Tankönyvkiadói munkásságát az I-ső osztály számára 
a dr. Gulyás István és dr. Mitrovics Gyula által készített 
„Magyar olvasókönyv" kiadása, továbbá a VIII. osztály szá-
mára készítendő „Oknyomozó magyar történelem" jelzi, 
a melynek megírásával Kiss Lajos egyesületi tagot bízták 
meg. Az egyesület tankönyveinek kiadására nézve a debre-
czeni Hegedűs és Sándor czéggel olyan szerződést kötöttek, 
hogy a kiadó czég a szellemi és anyagi előállítás minden 
költségeit fedezi s e mellett jelentékeny haszonrészesedést is 
juttat az egyesületnek. Erkölcsi pártfogásába vette az egye-
sület a prot. ifjúsági lap eszméjét, a melyet „Zászlónk" czim 
alatt dr. Rácz Kálmán magánvállalatként meg is indított. 
Tervezi az egyesület egy tanügyi folyóirat megindítását is. 
Előbbvitte a lefolyt esztendőben az énektantervi utasítás és az 
ezt kővető énekelméleti és énekgyakorló könyv ügyét is. Ezt 
fogja követni a vattástanítási tantervhez készítendő utasítás. 
Mozgatta az egyesület a vasúti kedvezményéknek és a fizeté-
sek állami kiegészítésének ügyét is. Szóval van az egyesület-
ben mozgás, előretörekvés, élet. 

A tartalmas Évkönyv további részében három felolvasás, 
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a Függelékében társalati ügyek olvashatók. Sinka Sándor „a ' 
tanár egyénisége és a tantervi utasítások" czímen értékes 
módszertani megjegyzéseket közöl; Radicsi György a „Régi 
pataki diákélet "-ről fest egyéni vonásokkal élénkített színes 
képet; Marton Sándor „Középiskolai reformtörekvések" czim 
alatt jól átgondolt s komoly érvekkel száll síkra a Társada-
lomtudományi Társaság által „minden történelmi érzék híjána 

é3 nagy felületességgel megindított radikális iskolai reform 
ellen, a mely „naponként két órai tanítás mellett, némi hatá-
rozatlan természettudományi és szocziologiai ismerkedéssel, 
egy kis nyelvgyakorlattal, felületes irodalmi tájékozódással s 
alsófokú mathematikai müveletekkel eltöltve, fogja képezni a 
jövő kor müveit embereit". A Függelékben közölt társulati 
ügyek közül figyelemre méltó a Kálvin-pályázat, melynek té-
tele ez: „Kálvin nézetei és munkássága a nevelés és tanítás 
terén". A jónak ítélt pályamüvet az egyesület ívenként 100 
koronával jutalmazza és saját tulajdonaként kinyomatja. A 
pályaművet 1908 október l-ig az egyesület elnökéhez Debre-
ozenbe kell beküldeni. 

A csinos kiállítású füzetet, mint értékes dolgozatok fog-
lalatát, elismeréssel üdvözöljük, a benne uralkodó szellemet 
és törekvést nagyra becsüljük, a tanáregyesület derék mun-
kásságát a művelt református közönség pártoló jóindulatába 
melegen ajánljuk. Az ily nemes czélokra öntudatosan törekvő 
egyesület nagyon megérdemli, hogy müveit hitfeleink erélye-
sen támogassák. —s —$. 

Benkő István: Agenda, azaz szertartási beszédek és 
imák, a magyarországi református keresztyén egyház rendtar-
tásai szerint. Budapest, 1906, Kókai Lajos könyvkereskedése, 
281 lap, ára fekete vászonkötósben 5 korona. 

A liturgia egységesítésére irányuló törekvésnek első érett 
gyümölcse Benkö István rákospalotai lelkésznek kézalatti 
ágendája. Könyve beosztásánál, mint az előszóban írja, szerző 
lehetőleg alkalmazkodott a zsinat által (1905. évi zsin. jegyző-
könyv 890. pont) határozattá emslt „Istentiszteleti Rendtar-
tásihoz; de némileg el is tért attól. Nevezetesen, szerző is 
az 1. szakaszban a sacramentumok kiszolgáltatására; a 2. 
szakaszban a megáldásra és baiktatásra é3 a 3. szakaszban 
az egyéb megáldási cselekményekre vonatkozó szertartási be-
szédeket és imádságokat közli. Ennyiben alkalmazkodik a 
hivatalos liturgiához vagy istentiszteleti Rendtartáshoz. De az 
«gyes szakaszok körében, a gyakorlati szükségnek megfele-




