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Ésaiás 40:31. „Akik az Úrban bíznak, azok
nak ereje megújul, és szárnyukkal magas
ságra repülnek, mint a saskeselyűk ; futnak, 
és nem fáradnak el, járnak, és nem lan
kadnak meg.“

Milyen jó azoknak, akik az Úrban bíznak ! Mennyire ígérettel teljes 
bíztatást tart fenn számukra az Úr. Megújuló életerő, magasbaszárnyaló 
fellendülés, fáradhatatlanság, és meg nem lankadás ! Milyen jó az új év 
kezdetén ilyen bizakodásra építeni! Uram, Istenem, te ilyen bizakodóvá 
akarsz tenni engem, és az én gyermekeimet is. Te magad hívsz bennünket 
édes szóval, bűbájos beszéddel, drága ígéretekkel, és akik hallgatnak rád, 
soha meg nem csalatkoznak, mert te a mennyek országának sokkal nagyobb 
örömeit tárod eléjük, hogysem remélhették volna ! Most bennünket is ez 
örömökre hívsz és vársz !

Milyen fáradhatatlanok az én kicsinyjeim is, amikor meg nem lankadó 
lábakkal sietnek apró örömeik után, és kergetik szivárványszínű boldogságukat.

Oh, vajha adnál nekem is erőt, hogy elsősorban jómagam lennék 
fáradhatatlan útaid követésében és lankadatlan a hozzád való sietésben, 
hogy mindenek előtt én magam teljek be a te világosságoddal és Igéddel, 
hogy méltó polgára lehessek a te országodnak. Vezess, óh, vezess, Uram, 
hogy én is vezethessem azokat, akiket kézenfogva szorongatok, és akiket 
tehozzád kell eljuttatnom 1

Óh, vajha felemelhetném kicsinyjeim lelkét tehozzád! Vajha a szár
nyaik alá nyúlhatnék, mint ahogy az öreg gólyák mindig fiaik alatt rep- 
desnek, hogy ha azok meg-meg lankadnak, felemelhessék és továbbvihes- 
sék őket. Ilyen erőt adj nekem is, Istenem ! Engedd meg, hogy az én 
hitem legyen az a bíztatás, amely nekik is szárnyat ad, hogy felemelked
hessenek Hozzád ! Gyermeki tisztaságuk és ártatlan boldogságuk legyen 
az a mozgató erő, amely a mindíg-járásra, és a soha meg nem lankadásra 
bíztatja őket. Feltétlen bizalmat, a fáradtságok között kitartást, a csüggedés 
idején bíztatást kérek tőled, Uram, hogy legyen miből adnom azoknak, akik 
hittel néznek reám, és éhezve várják jópéldémat és előljárásomat. Táplálj, 
üdíts mindig szent Igéddel, hogy belőle merítve felüdüljön a lelkem a 
mindennapi harcra : egy-egy gyermeklélek jól körülbástyázott lélekvárának 
bevételére ! Ebben segíts meg ez esztendőben, Uram ! Amen. F. J.

Bizakodás az Úrban.

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA
Felelős szerkesztő : Felelős kiadó :
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Újévi gondolatok.
Évfordulók mindig nagy tanulságokat rejtenek magukban. A mai 

rohanó kor szinte meggátolja az embert a nyugodt elmélkedésben, 
emlékei, élményei felidézésében. Pedig hiába a nagy rohanás! 
Ha nincs mögöttünk tanulságok biztatása, előttünk új lehetőségek, 
célkitűzések ösztönző irányítása: célnélküli a mi tusakodásunk. Hiszen 
elmerülünk a körülöttünk hullámzó élet vásári zajában, s nem halljuk 
a mi pályánk útirányító jelszavait, a tisztán csengő gyermekkacaj 
üdítő hanghullámait.

Minden kornak megvannak a maga útjelző eszméi. A nevelés 
ügyének is megtaláljuk a fejlődés vonalában határköveket jelentő 
jelszavait. A huszadik század : a gyermek százada is korszakot jelentő 
átalakulás szózatát hozta a nagy világégés után, s ennek ezerarcú 
változatában gazdag magvetés kínálkozott a nevelő számára. Egy-egy 
évforduló visszapillantásra késztet, s számvetésre bírja a lélekbúvárt, 
a hivatásos nevelőt, sőt még a pusztán hivatalt viselő robotmunkást 
is. Mi a gyümölcse a különféle új rendszerek iskolájának? Ez a kér
dés mindig mérlegalkotásra csábítja az oktatótársadalmat, s különösen 
így : évforduló idején útkereső magábaszállásra indítja.

Hova jutottunk a munkaiskola, az öntevékenység iskolája, a 
gyakorlati élet iskolája, a munkaközösség iskolája jelszavainak szol
gálata útján? Tisztán áll-e előttünk az út, vagy még tovább kell 
keresnünk a mai kor jellemző népoktatási rendszerét ? Művelődés- 
politikai téren megvan-e az összhang a mai történelmi idők követe
lése, és művelődési eszmény-keresésünk között? Olyan-e a mai iskola 
nevelő-oktató munkája, amely a nemzetnevelés céljait is száz száza
lékig szolgálja ? Mind : tanulságokban feleletet rejtő kérdések. Külön
böző egyéniségű nevelőoktatók különböző válaszokban tárják elénk 
tanulságaikat. Abban bizonyára nem térnek el egymástól, hogy a 
megállapodás, a kialakult, tiszta haladási irány mindaddig nem tárul 
elénk, amíg a mai kor világosan nem mutatja a történelmi megálla- 
podottság, a nyugalom, s a világhelyzet kialakult biztos útját.

Egy nagy tanulságot le kell szűrnünk. Jöhelnek változó irány
zatok, az alapvető pedagógiai kérdésekben, a nevelés és az oktatás 
elemi kérdéseiben vannak örökértékű törvények. Ezeket az új jelszavak 
egy időre elhomályosíthatják, de fényük annál tündöklőbben ragyog, 
mennél több tévedésen, sikertelenségen át keresi ki azokat a nép
nevelő : a neveléstörténet, az oktatástan évszázados eszményeket őrző 
kincsei közül.

Öntevékenység, munkáltató oktatás, gyakorlati nevelés, munka- 
közösségi iskola a múltban sem volt teljesen ismeretlen, ha nem is 
így nevezték, s nem is állt annyira a közérdeklődés gyújtópontjában, 
mint ma. Mindezek mellett régen is, most is egyaránt szükséges a 
magasabbrendű nevelői, tanítói lelkiség, hogy minden ballépésül óvja, 
visszatartsa a nevelésre szoruló gyermek elhatározását, s a maga 
észrevétlen, művészi nevelő munkájával helyes irányt adjon a jel
szavak közt is mindig tisztán csengő harang szavával felénk szálló 
szózat követésének : az összhangzó nevelés gondolatának, s a jelle- 
mes emberré nevelés magasztos, örök eszméjének.
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Keressük azokat az útirányokat, ahoi a nevelés eszményében 
egyesül az ösztönös munkavágyával a lélek összhang megnyilatkozása, 
ahol kifejlesztjük az öntevékenység és gyakorlati életfelfogás, a munka- 
közösségi rendszer és kezdeményezés, önállóság jellemvonása mellett 
a magasabbrendű lelki életre, léleknemességre ösztönző belső elha
tározások mindennél értékesebb jellemvonásait: az összhangzó emberre 
nevelés eszményét tekintve vezércsillagunknak.

Hosszú útat kell még tennie változó korok változó irányelveinek 
szolgálatában a nevelés fejlődésének, míg tisztán áll előttünk a nagy 
c é l: emberibb embert, lelki összhangját megtalált embert, jellemes, 
határozott lelkületű, s erkölcsös egyént, olyan hazafit és polgárt 
nevelni, aki világosan látja rendeltetését, kiegyensúlyozott életelvei 
mellett megtalálja boldogulását, és javára lesz nemzetének s a tár
sadalomnak egyaránt. Hozza el az új esztendő az evangélikus tanító 
életében ennek a kiegyensúlyozott, egész embernek, a technika, a 
lüktető gyakorlati élet rohanó embere mellett a lelkiség emberének 
művészi kialakításához megkívánt feltételeket, s koronázza e munkáját 
több siker, megértő elismerés, és a nyugodt megelégedés felemelő 
érzete.

Adósság.
Irta: L udván  Sándor, Celldömölk.

Búcsúzáskor illő leszámolni. Könnyebben megy el a vándor, 
könnyebben néz az ember az új jövevény szemébe. A Missziói 
Gyermekszövetség iratai között keresgélek. Levél akad a kezembe. 
Megdobban a szívem. Gáncs Aladár levele. Két éve már, hogy el
ment. Lelke elégett oltárgyertyaként a misszió oltárán. De a lélek- 
láng lobog tovább kicsi misszionált gyermekszívekben, azokban a 
kis Missziói Gyermekszövetségekben, amelyekbe belesugározta töré
keny szívének, lelkének egész ragyogását, melegét, az Evang. Misszió
egyesületben, amelynek fáradhatatlan titkára, mindeneket betöltő 
lélekmunkása volt. Olvasom a levelet. Drága lélekfoszlány. Ébresztés. 
Mit lehetne tenni a kicsinyek házában, az iskolában, a világosságért, 
az Evangeliomért ? Igei pedagógia. Felkér, hogy írjak lapunkban: 
„A missziói gyermekszövetség és a munkaiskola“ címen. Milyen 
meglátás, megérzése a lényegnek?! Kulcs, amellyel nyílik a jövő 
kapuja! Bokros napi teendők közt elhalasztgatott vádló gondterhet 
vetek el búcsúzó esztendő alkonyán, amikor fenti címről barázdálok 
néhány sort.

Misszió — hányszor leírt, kiejtett szó ! Mégis álljunk meg nála 
egy pillanatra. Küldetés. Az Út — Igazság — Élet Ura küld — Jézus. 
Fül kell a hallásra. Akarat a megfogadásra. Jézus az iskolák ajtaján 
kopogtat. Soha jobbkor. Hogyne bocsátanánk be a legmodernebb 
mintatanítót, a legmodernebb pedagógiai elvet, az Igét 1 Nézzük csak. 
Soha kor több igényt nem támasztott iskolával, tanítóval szemben, 
mint ez a mai. Nem elég az értelmet fejleszteni, ott van a második, 
harmadik lépcső, az érzelem-, az akaratvilág, amit harmonikusan
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úgy kell pallérozgatni, csiszolni, hogy a három egy készséggé, világ
nézetté tevődjék össze. Milyen könnyen bele lehet így gyűrni egy 
mondatba, könnyedén tovább siklani felette. Hanem, ha egy kicsit 
boncolgatjuk, jövünk rá, hogy tulajdonképpen küszöbön állunk, 
amelyen keresztül léphetünk csak be iskolánkba. Mennyiféle szem
pont tanmenetben, vázlatban, feldolgozásban. Mennyi mindenre kell 
gondolnunk, ha lelkiismeretünkkel, felügyelettel békében akarunk 
élni. Szinte úgy érezzük sokszor, hogy az iskola munkája apró 
darabokra széthullottan, halomban hever. Papírország — valóság 
összegabalyodva gomolyog előttünk. Szinte elvesznek a tömegben a 
vezérvonalak, az irányvonalak, amelyek szerint a tömegből arányos, 
értékeket rejtő eredmény hajlék épül ön- és közmegnyugvásra. 
Hányszor kell tapasztalnunk, hogy jelentéktelen mutatós dolgokat, 
színes fogásokat állítunk tanításunk középpontjába lényeg helyett. 
Mennyi a panasz, hogy alaki dolgokra, mint túlhajtott módszeres- 
kedő előkészület, szemléleti anyagok keresgélése, vázlatozás stb. 
elhasználódik az ambíció, energia s a tulajdonképpeni eleven nevelő
oktató munkára kevés jut. Hányszor hallani lelkiismeretes kartárstól, 
hogy dacára módszeres, lelkiismeretes fáradozásának, nincs meg
elégedve munkaeredményével, nehezen megy a számolás, rossz a 
helyesírás, önálló megnyilatkozás, sok a fecsegés stb. Egyszóval a 
vélt „munkaiskolában“ nem tudja azt a munkát megvalósítani, mint 
amit célul kitűzött. Kétessé bizonytalanodott tudatában, hogy az új 
elvek szolgálatában végzett érzelmi, akarati nevelési módok nem 
maradtak-e csupán színes ábrándképek, amelyek mellett álarcosán 
virul a  hús-vér valóság.

Bizony-bizony sok drága tanítói lélekben, ahol az Új Tanterv 
s Utasítások szelleme kitermelve a lelkiséget a maga többlet energiát 
produkáló valóságában s a felelősség érzetét, megjelenik a bizony
talanság útkereső ösztönössége, a kétkedés is. Jó felé haladok-e ? 
Nem egyoldalúan alaki képzés révületébe estem-e a reális valóság 
rovására ?

Szükséges, belső, értékes, harcok ezek. Mintha a levegőben 
lógna egy kis megállás, tájékozódás értékszámbavétel óhaja Nem 
mintha bölcselkedő kriticizmus szállna meg a lelket, sőt a tapasztalás 
értéktermelést fokozó vágya, biztonságérzet keresése a hajtó eiő 
ebben a számadó belső harcban. Felemás még a működő tanítótábor. 
Egyrésze a tegnapnak mát szülő iskolájában is munkálkodott, másik 
rész már az új hármas pillérű nevelés szülötte,,ahol a tanítás mellett 
felülemelkedett nevelés vette át az irányítást. És ha megvizsgáljuk 
a multat-jelent, azonnal szembeszökik a közös nevező ellentét helyett: 
lelki típusú tanító megállta a helyét a múltban, megállja a jelenben 
is, helyesen látta a célt a múltban, jelenben is. Mert bizony nevelői 
elvek vannak, de eredményes nevelési módszer nincs. Ismeretmennyi
ségeket különböző utakon raktározhatunk el a gyermek eszében, emlé
kezetében, készségeit is fejleszthetjük, de vallási, faji, nemzeti neve
lési eredmény-értékeket, amit a népiskola céljában a Tanterv olyan 
tömören fejez ki, csak a lélek útján termelhetünk. És itt úgy érzi az 
ember, mintha zavaró, chaotikus lenne a válságban fetrengő mában 
a fogalommegjelölés : lélek =  ész +  érzelem +  akarat. Mintha a
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csődbejutott iiberalis-racionalizmus még ki nem tisztázott hagyatéka 
volna, amiből a lélek kikülönülni vágyódik, hogy hitet, tudást elkülö
nítve élesen jelölhesse a  nevelhetőség útját. Hiszen világnézetet is 
csupán hivő lelkűnkön át nyerhetünk, amidőn az ész korlátain túl 
feltárul az örökkévalóság. Az ész csupán a tudományos feltevések 
tisztátalan fantáziájával tud világnézetet adni. A lélek által Krisztus 
— az ész által a Sátán hadakozik — életre-halálra ! Figyeljük meg 
a kis gyermeket, milyen szépen megérti és természetesnek találja ezt!

Csak a felnőttek liberal-racionalista tábora nem akar erről tudni 
a vulkanikus mában sem. Sőt észöklével arcába vág Krisztusnak. 
Nevetséges emberféreg mivoltában teljesen ki akarja szorítani a lelki
ség álláspontját tudományos, társadalmi, világnézeti, politikai térről 
egyaránt. S ebben a kérdésben az a katasztrófa éri a racionalizmust, 
illetve annak talaján tengődő liberal-demokrata alakulatokat s azok
nak szellemi életét, oktatás-nevelés problémáit, hogy kénytelenek a 
velük mégis csak más alapon, bomlási fokon álló materialista, 
kommunisia államalakulatokkal egy gyékényen árulni. Egészen új, 
ideológiai alakulatok a materialista rothasztás elleni élet-halálharcban 
létrejött, nemzeti fajiság alapján újjászületett államok. Ezeknek eszme- 
tömkelege természetesen a még működő lélekvulkanizmus kialakulat
lanságát mutatja. Ki mondhatná meg, hegy ez a vulkanizmus, amely 
keleten, nyugaton szemünk előtt pokoli erővel tombol, még mekkora 
emberi létterületeket ragad magával, formál át, szül újjá ; — egyedül 
az Élet Ura, akié a hatalom élők és holtak felett. Legfeljebb a pozitív 
lelkű ember Krisztusra hagyatkozva látja biztosítva létét, hiszen övé 
az Üt, Igazság és az Elet. Az Atya az 0  kezébe adott mindent. 
Ján. 3 : 35.

A lelkiség apostolai nem tagadják az emberi ész fontosságát, 
jogát, szerepkörét, de az ész apostolai ki akarják pusztítani a lelki
séget, hogy a chaotikus tervszerűtlenség tehetetlenségébe zuhanva, 
sátáni romboló erők vegyék át tőlük a hatalmat.

Mikor ezt a lélek-ész problémát mi, pedagógusok, is könyör
telenül életre-halálra rendeztük, s mint a misszió nagy munkása, 
néhai Gáncs Aladár mondaná, „áldott senkik, semmik“ lettünk a 
lélek által, lépjünk be a gyermekszövetség missziói órájára s az 
evangélikus iskola tantermébe. Egy hasonlat jut eszembe, a fizikából 
veszem : a Faraday-féle erőtér. Valamely mágneses vagy elektromos 
erőforrás gerjeszti. Benne a sugárzás titokzatos, csodálatos tüneményei 
játszódnak le. Ilyen Krisztus-féle, nem akar profán lenni szavam, 
lélek-erőtérnek képzelem én a gyermekszövetséget, sőt magát az 
iskolát is, ahol ebben az áldott feszültségben szintén csudálatos, 
titkos jelenségek játszódnak le. Tanítói-gyermeki lélek között bizony 
sokszor tudat alatt is megszületnek a nevelői vonatkozások. Titkos 
lélekrádió lép összeköttetésbe az örök erőcentrummal, Istennel. 
Hiszen misszionált a tanítói lélek, közvetítő, nem ő nevel, hanem 
akinek a nevében összegyűltek. Azt hiszem az ilyen „erőtér“ tanítója 
önkéntelenül is megtalálja az említett, széthulló tanítási, nevelési 
problémák központi kohézióját. De az ilyen erőtér valódi munka
iskola is. mert ahol belső erő munkál, ott természetesen a földön 
járó észbeli, gyakorlati munkafolyamatok is rendben vannak. Az ilyen
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iskolában a missziói szövetség erővel telített munkacella, amelynek 
feltétlen gerjesztő hatása van. A kis gyülekezetnek is csak központi 
lélekmagja lehet a szövetség.

Soraim végéhez értem. Azt hiszem, egyetértünk kartársaimmal 
abban, hogy a második, harmadik pedagógiai lépcsőre, érzelmi, 
akarati vonatkozások helyére, csakis pozitív lelki adottságú pedagógus 
hághat, aki így bizakodik : „Mindenre van erőm a Jézus-Krisztus által.“

Ráth Mátyás élete.
A győri Ráth-emlékmű felavató ünnepélyén, 1937 dec. 12-én elmondta:

Kuszák István.

Mélyentisztelt Ünneplő Közönség 1
A magyar hirlapírás nagy ugartörője : tisztelendő, tudós Ráth 

Mátyás 1749 április 13-án született. Itt, a „Három folyó városában", 
a mai József-templom közelében volt a ház, melyben Isten fényes 
napját először megpillantotta. Rath János mészárosmesternek és hit
vesének : Raits Zsuzsanna asszonynak volt az elsőszülött gyermeke. 
Róm. kát. templomban tartották keresztvíz alá, mert születése előtt 
alig néhány héttel Győrött a protestánsokat megfosztották szabad 
vallásgyakorlatuktól és templomukat is bezárták.

A szülői háztól hamarosan elkerült. Iskoláit Modorban, Sop
ronban és Pozsonyban végezte. Lelkészi oklevelének megszerzése 
után sokat utazott. Bejárta Magyarországot és Erdélyt. A nép nyel
vét és életkörülményeit tanulmányozta. Később Németországban 
folytatta tanulmányait. Majdnem öt esztendőt töltött Göttingában, 
honnan 1779 elején tért vissza és Pozsonyban telepedett le. Szomo
rúan tapasztalta, hogy a magyar nyelv mennyire parlagon hever s 
hogy az újságokat is közel száz esztendeje idegen nyelven írják és 
terjesztik Magyarországon. Ekkor fogamzott meg lelkében egy ma
gyar nyelvű hírlap életrehívásának gondolata. Egy „Előre való tuda
kozás“ kibocsátása útján mindenekelőtt afelől tájékozódott, hogy 
„vallyon találkoznának-e elegendő számmal Hazéjokat és Nemzetü
ket igazán szerető magyar Hazafiak, akik a magyar nyelven íratandó 
Hírekre, vagyis Hírmondó Levelekre szert tenni kívánnak“. Sok-sok 
akadállyal kellett megküzdenie, de fáradozása nem volt hiábavaló. 
1780 január 1-én megjelent a Magyar Hírmondó első száma és a 
négy nyolcadrétű lapból álló kis újság 400 példányának lapjai — 
mint fehér pillangószárnyak — először vitték a magyar szó drága 
hímporát „Per Regna, per Urbes“ (Országokon, városokon keresztül).

Három évig szerkesztette a hetenként kétszer megjelenő „Hír
mondó leveleket“. 1783-ban a győri ev. gyülekezet hívta meg, az 
akkori ideiglenes fatemplom lelkészévé. Ráth a meghívást elfogadta 
s másnak adta át a szerkesztői tollat. Valójában aranykulcs volt ez 
a toll, mellyel ő nyitotta fel a magyar hirlapírás kincsesbányájának 
örök fejlődésben lévő, s éppen ezért kimeríthetetlen értékeket rejtő 
tárnaajtaját. A szerkesztői asztal mellől a, szószékre lépett. 1783 má
jus 4-én hirdette először Győrött az Isten Igéjét. Két év múlva: 1785
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hövember 25-én ő tartotta az első magyarnyelvű istentiszteletet a 
mai evangélikus templomban.

A fiatal pap hamarosan túlnőtt gyülekezete határain. Nagy tudo
mányának és kiváló szónoki képességeinek híre gyorsan elterjedt. 
Neve a püspökjelöltek között is szerepelt, de a választásnál kisebb
ségben maradt. Három évi lelkészi szolgálat után, 1786 november
26-án a győri gyülekezet világi vezetőivei való összekülönbözés 
miatt — lemondott lelkészi állásáról. Visszavonultan, magántudós
ként élt több éven keresztül Győrött. Közben a pestiek akarták első 
lelkészükké választani, de mert egy győri evang. vezető embertől 
kért vélemény Ráthra nézve nem volt kedvező, a meghívás is el
maradt. A véleményadó ugyanis jeles tudósnak mondta Ráthot, de 
hozzátette, hogy állhatatlan, változékony és némely dolgokban 
keménynyakú. Más forrás szerint azonban Ráth csak azért nem kel
lett a pestieknek, mert előre kijelentette, hogy ő az albát (papi inget) 
fel nem veszi és az áldást sem mondja kereszt jellel.

Visszavonultsága idején egy háromnyelvű szótáron dolgozott, 
de ez a vállalkozása sem járt szerencsével. A nagy részvétlenség 
és közöny miatt nem valósíthatta meg a szótár kiadására irányuló 
tervét. Pedig — Kazinczy megállapítása szerint — „Örökös kár, bogy 
Ráthnak e becses szándéka nem teljesedhetett“.

Ilyen körülmények között jól esett Ráthnak, hogy az időközben 
megürült lelkész állásra győri hívei 1789-ben visszahívták.

45 éves korában házasodott meg. A 22 éves Reischl Zsuzsanna 
Rozinát vette nőül Sopronból. Alig hét esztendeig tartó boldog csa
ládi élet után, felesége 29 éves korában meghalt. Ismét egyedül 
maradt. Nem csoda, ha ettől kezdve lelke is egészen temetővé vált, 
melybe sok meg nem valósulhatott szándéka mellé családi boldog
ságát is elhantolta. Ettől fogva még inkább elcsendesedett a kemény
nyakú, harcias ember. Kerülte a társaságot és komorságát haláláig 
megtartotta. Senki nem bírhatta többé arra, hogy tudományos tárgy
ról a közönség számára valamit írjon. Pedig kortársai megállapítása 
szerint „tudományos és művelt lelkének munkálkodása, szerencsé
sebb körülmények között messze kiterjedhetett volna“.

Így azonban a Magyar Hírmondóba írt cikkein kívül, csak 
kisebb — magyar, német és latin nyelvű — munkái maradtak ránk 
nyomtatásban.

1796-ban ismét feléje fordult az érdeklődés. Gimnáziumi igaz
gatónak és teológiai tanárnak hívták meg Pozsonyba. Eleinte kedve 
is lett volna a meghívást elfogadni, de alaposabb megfontolás után 
arra a belátásra jutott, hogy az ő korában bajos volna már tanári 
hivatalt kezdeni. Bár erős testalkattal birt, a hivatalos munka, a sok 
harc és felesége elvesztésének fájdalma megtörte életerejét. Nyuga
lomra vágyott, de hívei kérlelésére tovább végezte lelkészi szolgá
latát, egészen 1810 február 5-én bekövetkezett haláláig. Elhunytáról 
Kis János ezekkel a szavakkal értesítette Kazinczyt : „Ráth, ez a 
sok jóval számtalan csudálatosságot párosított tudós férfiú is elhagyta 
ezt a holdalatti világot.“ „Sajnálva haliám — válaszolta Kazinczy 
Kis levelére — Ráth halálának hírét. Áldott legyen emléke a jó 
hazafinak és világosság fiának 1
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Ugyancsak Kazinczy mondta azt is, hogy : „Pázmány és SzencZy 
Molnár kora óta egy hazafi sem tett többet a magyar kultúra gyara
pítására, mint Ráth a Magyar Hírmondó által.“

Halála után Pozsony és Pécs utcát jelölt meg nevével, Győrött, 
szülővárosában, hol életének nagyobb részét töltötte, s hol porrészei 
is pihenőhelyet találtak, a múlt év novemberében indította meg az 
Evangélikus Ifjúsági Egyesület a magyar újságírás atyjának emlékét 
megörökítő mű létesítésére irányuló mozgalmat.

E mozgalom fővédnökségét D. Kapi Béla püspök úr 0  nagy
méltósága volt kegyes elvállalni, s az Ifjúsági Egyesületet kitűzött 
céljának elérésében hathatósan támogatni. Az előkészítő munkának 
minden mozzanatát élénk érdeklődésével kísérte, s bölcs tanácsaival 
és kitüntető közreműködésével sok-sok akadály elhárítását tette 
számunkra lehetővé. Ugyancsak a legnagyobb jóindulattal és, meg
értéssel karolta fel mozgalmunkat Győr szab. kir. város polgár- 
mestere : Späth Gyula úr Ő méltósága, aki szintén sok értékes 
tanáccsal, személyes közbenjárással és a város részéről biztosított 
nagyértékű természetbeni szolgáltatásokkal, valamint tekintélyes 
összegű készpénzadománnyal igen nagy lépéssel vitte közelebb az 
emlékmű ügyét a megvalósuláshoz. Späth Gyula polgármester úr 
Ő méltóságának és Győr szab. kir. város közönségének köszönhető 
elsősorban az, hogy Győrött nem egyszerű márványtábla, hanem 
díszes emlékmű fogja őrizni a magyar hírlapírás megalapítójának 
emlékét.

A ma felavatandó emlékmű tervét Lakatos Kálmán mérnök úr 
készítette el. Ő is önzetlenül és nagy lelkesedéssel dolgozott a moz
galom sikere érdekében. Művész lelkének papírra vetett, megkapó, 
szimbolikus erejű elgondolását Schima Bandi iparművész és Réthy 
Gyula kőfaragómester merevítették bronzba és kőbe.

Sokak nevét fel kellene még sorolnom, kiknek fáradozása, 
áldozata szintén be van építve az emlékműbe. Mert, hála Istennek, 
sokan voltak, akik e szerény mozgalommal kapcsolatban is felismerték 
a kötelességet, mely a múlt időkből ránk maradt eszmények meg
őrzésében, továbbplántálásában, s nemzetünk nagyjai emlékének 
ébrentartásában minden nemzedék számára kijelöltetett, és támo
gattak minket abban, hogy kegyeletes és bizonyságtevő szándékból 
fakadt elhatározásunkat siker koronázza. Az emlékmű-bizottság 
gondoskodni fog arról, hogy nevük az emlékmű történetével kap
csolatban megörökíttessék.

íme, áll már az emlékmű. Mi, a Győri Evangélikus Ifjúsági 
Egyesület tagjai, alázattal köszönjük meg Istennek, hogy Ráth Mátyás 
emlékével szemben fennálló kötelességünket velünk felismertette, s 
annak teljesítésében mindezideig megsegített minket. Áll az emlékmű, 
de mi a szívünkben fogjuk tovább őrizni a küzdelmes életű ugar- 
törőnek, a jó hazafinak és világosság fiának emlékezetét.

Az Eötvös-alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya a vigasztaló 
szavak helyett, a megvigasztaló cselekedetet nyújtja!
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Az iskolai gyülekezetek.
Irta : őrszigety Lajos.

Korunk nevelési irányelve és jelszava : „Kitermelni az új ember
típust.“

Mialatt lázasan igyekszünk ezt az ismeretlen, soha nem látott 
embertípust kiformálni, megdöbbenve kell látnunk, hogy az emberi
ség nagyobb része mindjobban elhajlik azoktól az emberi közössé
gektől, melyek még évtizedekkel ezelőtt is féltve őrzött kincsei voltak.

Megittasodott és elkábult a világ az emberi szabadságjogokról 
világgá kürtőit hamis jelszavaktól. Az egyén ma már szabadon ba
rangolva keresi üdvösségét, boldogulását, s közben felrúg minden 
olyan közösséget, hol szabad akarásában, elhatározásában a leg
kisebb korlátokat érzi.

Mint árvizek feszitő ereje a gátakat, úgy dönti romba a leg
szentebb emberi közösségek korlátáit a hamis jelszavakkal túlfűtött 
szabadságőrület.

Korunk neveltjeinek egyetlen céltűzése a könnyűszerrel való 
vagyonszerzés, a kényelem, és vágya : az úrhatnámság. Az elhanya
golt lélek mellett a test kultuszának nem is lehet más eredménye, 
mint anyagiasság és^végnélküli elégedetlenség.

Püspök urunk 0  excellenciája páratlan éleslátással vezeti helyes 
mederbe evangélikus iskoláink nevelésügyét. Az iskolai gyülekeze
tekkel Ő nagyméltósága nem új embertípust akar kitermelni, hanem 
a régit akarja visszaállítani. Azt a régit, amelyik még tiszta vallásos
sággal, egyház- és krisztushűséggel, vértanúságig menő önzetlen 
áldozatkészséggel, hazaszeretettel, törvény- és tekintélytisztelettel töl
tötte be hivatását. Azt a régi embertípust, kinek szívét az egyház 
és a haza szent közösségeinek korlátái még boldogító tudattal és 
édes biztonságérzettel töltötték meg. Mondjuk meg őszintén, volt-e 
dicsőbb korszaka egyháznak, nemzetnek, mint az, melyben az em
beriség e korlátozásoknak gondolkozás nélkül alávetette magát ?

Hogyan várhatnánk ma egyéni vallásosságot és hazafiasságot, 
mikor az egyén tetszése szerint szabadulhat az egyház és nemzet 
közösségének korlátáiból ?! A kicsinyek gyülekezete az egyház kö
zösségében kívánja nevelni és megtartani az egyént.

Ha e beszédes elgondolás testet ölthet, eredményesen meg
valósulhat, nemcsak egyházunknak, de az egész keresztyénségnek 
is új korszakot nyithat.

A siker mérve mindenesetre a helyes indulástól és továbbvitel
től függ. Ha máról-holnapra, minden alapos előkészület nélkül, csak 
azért szervezzük meg a kicsinyek gyülekezetét, hogy a rendeletnek 
eleget tegyünk, s játéknak állítjuk gyermekeink elé a gyülekezetesdit, 
többet ártunk vele, mintha azt csak papíron szervezzük meg jelen
téseinkben. Romboljuk vele a gyülekezeti élet komolyságát és tekin
télyét. Játékot űzni ilyen komoly, magasztos gondolattal még kezdet
ben sem szabad. Még játékszerűséget sem szabad neki kölcsönöz
nünk. Az első pillanattól kezdve érezniök kell gyermekeinknek, hogy 
itt ugyanaz a munka folyik, mint a felnőttek gyülekezetében. Méltó
ságteljes komolysággal kell kezdeni, s azzal is folytatni.
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Úgy érzem azonban, hogy ma még nem igen lehet másról szó, 
mint rövidebb, vagy hosszabb ideig tartó előkészítő, alapvető mun
káról. Ne feledjük el, hogy itt egy magasztosan szép eszméről van 
szó 1 Az eszmének pedig érnie, vajúdnia kell, hogy jól megágyazott 
alapból indulhasson el a jelen arculatának megváltoztatására. — 
A magnak rügybe kell szöknie, csemetévé, majd terebéllyé kell nőnie 
magát. De csak természetes fejlődéssel nőhet naggyá. Hiába sürget
nénk, erőltetnénk fejlődésében, hiába öntözgetnénk, gondoznánk 
mértéken túl, csak csenevész, beteges csemetét kapnánk belőle. 
Vigyázzunk azért a kicsinyek gyülekezetének korszakos eszmepalán
tájára is, hogy avatatlan kézzel el ne hervasszuk, s meggondolatla
nul kárt ne okozzunk a körülötte levő terebélyeknek is ! Át ne ültes
sük hirtelen az élet nyers, vad földjébe, mielőtt azt termékennyé 
nem tettük számára. Inkább hozzá se nyúljon az, aki nem viseli 
szívén sorsát, vagy aki benne sóhajtva és nyögve lát új munka- 
többletet vagy életterhet. A gyakorlati megvalósításra kettős vágányon 
indulunk el.

Az első lépés a megvalósulás felé az egyik vágányon nem is 
a tanítóé, hanem a gyülekezet lelkészéé. Különösen ott, ahol a gyü
lekezeti életben áldatlan viszonyok uralkodnak. Aki falusi gyüleke
zeteink sokszor villongó életét ismeri, az könnyen megérti, amire 
nyomatékosan rá akarok mutatni.

Tekintsünk szét gyülekezetünk presbitériumában 1 Kikből tevő
dik az össze? Csupa hitbuzgó, egyházhű egyénekből, akik feltétlen 
hűséggel töltik be hivatásukat ? Egy test, egy lélek-e a presbitérium ? 
Vagy van köztük olyan örökösen hangoskodó is, aki az „ellenzék“ 
voksával csak azért került be, hogy szüntelenül megzavarja a komoly, 
egyházépítő munkát? Milyen az összpresbitérium szelleme? Miben 
lálja hivatását? Csak abban-e, hogy örökösen leszavazza, és elle
nezze a lelkész céltűzéseit, s a gondnok elhatározásait ? És milyen 
a gondnok? Általában tehát, hivatásuk magaslatán áilnak-e ezek? 
Valóban bölcs vénei ők a gyülekezetnek? Mert ha nem ilyen ide
ális presbitérium áll a gyülekezet élén, akkor a kicsinyek gyüleke
zetének megalapozását itt kell elkezdenünk I Azzal, hogy mintapres
bitereket nevelünk előbb magunknak! Megértetjük velük gyakori 
összejöveteleken, hogy ők nemcsak meg- vagy leszavazó különít
ménye a gyülekezetnek, hanem felelősségteljes mintaképei is a gyü
lekezet tagjainak. Evangélikus önérzetre ébresztjük őket, néhány 
fogadalmat tétetünk velük, leszoktatjuk őket a káromkodásról, temp- 
lombajárásra bírjuk őket, imádságra, egyszerű családi-istentiszteletre 
szoktatjuk őket. Egyszóval mintapresbitériumot nevelünk magunknak, 
akiket majd a kicsinyek presbiterei nyugodt lelkiismeretünkre utá
nozhatnak 1 Nem nehéz feladat ez ! Csak egy kis hivatásszerű mun
kába kerül. Egy kis szív és egy kis jólélek kell hozzá ! Még a lévita- 
tanítók is szép eredményt érhetnek vele. Rövid időn belül ! Tessék 
csak megpróbálni! Eredményt természetesen csak foglalkozás nyo
mán, fáradság árán mutathatunk fel mindenben 1

Enélkül kár minden lépés megtétele a kicsinyek gyülekezete felé! 
Utánzásra érdemes mintagondnokot és presbitereket csak így állít
hatok iskolagyülekezetem elé ! Csak ilyen indulással várhatom, hogy
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a kicsinyekből egykor az Ür szőlőjét csendes komolysággal és hit- 
buzgósággal munkáló egyházias szellemű, vallásos lelkületű vezetők 
és egyháztagok váljanak, akik az egyház közösségében korán lettek 
imádségos lelkűekké 1

De, ha addig alakítom meg kis gyülekezetemet, amíg minta
képül csak hangoskodó, viszálykodó és eilenzékieskedő forradalmá
rokat látnak kicsinyeim, akkor egyházam, gyülekezetem sírásójává 
leszek, mert magam mesterségesen termelem ki egyházamnak a 
jövendő számára a nem kívánatos romboló elemet. Hiába magyará
zok, hogy ti ne ilyenek legyetek, hanem olyanok 1 A példa eredmé
nyesebb hatást szül 1

Ha majd áll már valahol a mintapresbiterium, következik az első, 
komoly lépésem a kicsinyekkel. Elviszem őket egy-egy érdekes tárgyú 
presbiteri gyűlésre. Mind gyakrabban. Ott majd betekintést nyernek 
a presbiteri hivatás komoly műhelyébe. — Utána megbeszélést — fogal
mazási órát — tartok a látottak és a hallottak felől. — A gondnok 
naplója, számadásai az amúgyis vérszegény számtani példatárain
kat egészítik ki. Tehát többszörös hasznom lesz. Tantárgyaim vál
tozatosságát biztosítom, sok vonatkozásban közelebb viszem nebulói
mat a gyakorlati élethez s megismerkednek az e,gyházi vezetőségnek 
sok felnőtt előtt is még ismeretlen hivatásával. Így fokozatosan ma
gukba szívják annak a szellnmnek ózondús levegőjét, melyben ne
velni akarjuk őket s melynek belőlük akarunk a jövendő számára 
szilárd, megbízható oszlopokat faragni.

így alakulhat csak meg az egyik vágányon haladva, fokozatosan 
(hol előbb, hol utóbb) a kicsinyek látható alaki gyülekezete.

E megalakulás annál könnyebben megy, mert eközben, — a 
másik vágányon — a kicsinyek láthatatlan gyülekezetét, lelki közös
ségét már régen, (működésünk első napjától kezdve) megalakítottuk. 
Megannyi kis tanítványunk lelt már szárnyaink alatt bátor apostollá 
s kis családi fészkének papjává. Hány elvetemült és durvalelkű 
édesapát tanítottak már meg ezek imádkozni, hány duhajkodót ve
zettek haza a korcsmából 1 Hány templomkerülő szülőt vittek, von
szoltak már be ezek istenházába s tettek hitbuzgókká istentagadó 
konokokat! — Mert téves az a felfogás, hogy nevelői munkájában 
a szülői háztól segítséget várhat a tanító. A vallásos lelkű, egyházhű 
szülőktől és intellektuellektől talán még előbb, de általában a mai 
falusi viszonylatban éppen az iskolásgyermek lehet az egyedüli, biztos 
segédeszközünk, állandó szócsövünk népünk nevelésében. Őket kell 
a család papjaivá kinevelnünk. Ök tölthetik meg naponta a családot 
a buzgóság és jóság üde leikével, ők áraszthatják csak el naponta 
a családi fészket a hitnek, reménységnek és szeretetnek felfrissítő, 
boldogító levegőjével. A mindennapi élet fárasztó gondjai között ők 
a ház Vesta-szűzei, kik a családi tűzhely ki-kialvó tüzét új és új 
lángra lobbanfják, mert szívükben mi az igének örökké égő tüzét 
naponta felgyújtjuk. Ehhez kell, hogy magunkban is örökké éljen e 
szent tűz, hogy magunk is hitéletet éljünk 1 Így akkor észrevétlenül 
megtöltjük lelkiértékkel a pöttön sziveket s észrevétlenül alakítjuk 
meg a kicsinyek láthatatlan gyülekezetét, egyházát. — Formai, alaki 
tartalommal — mint említettük már — a felnőttek gyülekezetének
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példájából telítjük őket. — Most már állomáshoz értünk, kész alap
vető munkánk. Kész a kicsinyek gyülekezete 1

Hátra már csak egy van. A gondnok és a presbiterek stb. beállí
tása. Roppant nagy óvatossággal és körültekintéssel kell itt eljárnunk 1

Ha ma kitűznénk a holnapi, választást, vájjon hány pártra 
szakadna holnapig kicsi népünk ? Oh, borzalom 1 Az alszegiek a fel
végiek ellen, a szegények a gazdagok ellen, vagy hogyan is oszla
nának meg ? Szegénykék, akiket eddig az anyaszentegyház egy
formán ápoló szent közösségében testvéri egyetértésre neveltünk 1 
Velük akarjuk a felnőttek leikéből is kiűzni a viszálykodás és pár
toskodás ördögét, s most ezzel a püspöki rendelettel éppen az ő 
szívükbe hintsük el a viszálykodás és békétlenkedés magját ? 
Korántsem! A teljes emberi szabadságjogok megadásával csak a 
bolsevikiek nevelnek. Az a helyes nevelés, amikor mindig a nevelő 
helyes belátása, akarata és célkitűzése jut érvényre 1 (Hiába kardos
kodnak a diktatúra ellenségei, igen sokszor a jót. az üdvösét — mint 
betegre az orvosságot —- úgy kellene ráerőszakolni az emberiségre!) 
A tanító fogja majd kijelölni a tisztségekre a legalkalmasabbakat, 
legérdemesebbeket, teljes tárgyilagossággal, protekció nélkül. A gond
nok tervszerű mandátuma három hét (vagy hónap), a presbiteré hat. 
Vagy ahogy a helyzet megkívánja. Ez részletkérdés! (Jó alkalom 
nyílik majd itt renitensek, tévelygők megbüntetésére. Nagy büntetés 
lesz majd, ha egy-egy „bűnöst“ meg kell fosztanunk tisztségétől!)

Látnivaló, hogy nem mindenütt egyforma körülmények és fel
tételek mellett oldható meg az iskolai gyülekezetek kérdése. Hol 
kisebb, hol nagyobb akadályokkal kell megküzdenünk. Ne hamar
kodjuk azért el dolgunkat. Kutassuk fel mindenekelőtt az akadályokat 
és lehetőségeket. Püspök urunk Ő nagyméltósága is bizonyára nem 
a máról-holnapra, jól vagy rosszul megteremtett kis gyülekezetek 
garmadáját kívánja látni, hanem a tartalomra „és értékre kiváncsi, 
amit a nagyszerű cél érdekében lefektettünk. Őexcellenciája is jól 
ismeri a feltorlódó akadályokat és örülni fog, ha ezekről tájékoztatjuk 
jelentéseinkben, ahol ilyenek felmerülnek. Segítő keze bizonyára ott 
lesz, ahol akadályokat kell leküzdenünk.

Lassan, lépésről-lépésre, mélyenjáró, komoly céltudatossággal 
előkészített és keresztülvitt munkánk — ha évtizedek múltán is — 
visszaadja majd egyházunk régi, áldott, szép képét és életét, a régi 
idők hitbuzgó, egyházhű, istenfélő híveit, presbitéreit és gondnokait.

Újjáéledő egyházunk példáján okulva az egész keresztyén 
világ átveszi nevelési rendszerünket. Az államhatalmak túlzott 
szabadságjogokat ígérő prófétái is visszavezetik az életet a keresz
tyén alapra, s visszaadják a megcsalt, kifosztott lelkeknek a vasár
napok édes áhítatát.

Nemzeti nevelésünkkel is régi dicsőségünk embertípusát fogjuk 
keresni. Az új ezredév magyarja nem izomtömegben, hanem lélek- 
formában fog majd kialakulni.

Addig kössünk biztosítást az Eötvös-alap útján, amíg egészségesek vagyunk!
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MEGJEGYZÉSEK
Beköszöntő.
Irta : Pártay Tivadar.

Mint púpos, vén boszorkány, sunyin hátra-hátra tekintve, sur
ran ki az Ó-év. A küszöbön már ott áll teljes pompájában az Új-év. 
Sugárzóan szép, igézőén fiatal leányzó, fején félrecsapott csörgős 
sipka, aranyszálú hajában ráragadt színes papírszalagok, szemében 
pajzán, mámoros jókedv, Ígéret csillog. Kezében visít a malac.

Boldog Újév 1 Most jön tán a szilveszteri éjszaka zajos, tarka 
forgatagából. Ifjúság, mámor, jólét ígérete ragyog, sugárzik róla.

Az ördög vigye azt a vén boszorkányt, az 1937-et! Üres batyu
jával, ráncos képével ki vele 1

Elfelejtjük egy pillanatra, hogy vele együtt az életünkből is ki
hajtottunk egy évet. Elfeledjük, hogy ez a bájos kislány is úgy fog 
egy év múlva kisompolyogni, mint vén banya.

De ha már egy percre is, legyünk mi is boldogok !
Hozzon nekünk is a pajzán leányzó nemcsak Ígéretet — mert 

azt mástól is kapunk garmadával —
Hozzon visszaadott kántori jövedelmet I 
Hozzon 15 P-ős értékegység számítást!
Hozzon mindenkinek VII. fizetési osztályt 1 
Hozzon mindazt, amit vártok, Baj- és Kartársak!
Hozzon derült, tiszta eget Európa égboltjára 1 
Hozzon régi békebeli bor-búzás-békességes, vidám újesztendőt 

feltámadott szép, nagy Magyarországra 1 
Ezt kívánjuk mindnyájatoknak, ezt a

Boldog Újévet!

A nyolcosztályú népiskola megvalósítása felé.
Irta : Zacher Lajos, Győr.

III.
Az iskolának mindenkor egyik legfontosabb tényezője a gyer

mek. A 8 osztályú népiskola kialakításában fokozottan fontosabb 
szerepet játszik, mert rajta sok minden fordul meg, s a megindulásban 
tanúsított magatartása irányt szab a tantervnek, módszernek, határt 
a lehetőségeknek s az elgondolásoknak.

Fiziológiai szempontból a fejlődés és változás korát éli a gyer
mek ebben a korban. Szinte észrevehetően, szemmelláthatóan figyel
hetjük meg rajtuk a testi változásokat. A fiúknál a csontosodást, az 
arc megnyúlását, esetlenséget, fejlődő izomzatot, domborodó mellkast, 
gyors növekedést, a lányoknál a  nőiesedést, a jobb testtartást, a 
mozgások finomodását s természetesen náluk is mutatkoznak a fej
lődés különböző fázisai.
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Lelki vonásaik között legjellemzőbb a határtalan ingadozás. 
Nagy nekilendülések és szomorú visszaesések váltakoznak hol kisebb, 
hol nagyobb időközönként. Bármennyire tudatában van is ennek 
a tanító, sokszor mégis hihetetlenül elcsüggeszti, lehangolja, gyakran 
kétségbeejti néha pillanatokra, máskor órákra, napokra is ez a tény. 
Ennek a törvényszerű lelki megnyilatkozásnak az ismeretében azonban 
mégsem csüggedhet a tanító a munkában. A tanítvány szempontjából 
pedig egy a teendőnk : a folytonos biztatás, bátorítás, buzdítás, ösz
tökélés. Itt azután válogatnunk kell a nevelői módszerekben. Segítőnk 
lesz a szeretet, mely megmutatja az utat, amelyen az egyéniséghez 
alkalmazkodó eszközök alkalmazásában járnunk kell. És itt terhel 
bennünket legnagyobb felelősség s itt érhet bennünket a legnagyobb 
csapás is, amikor elveszíthetjük a gyermek bizalmát, ragaszkodását, 
szeretetét. Ez a kor az őszinte érzelmek megnyilatkozásának a kora. 
Nem a túláradó érzelmeké, amelyek olyan cselekedetekben, mint 
általában pl. a szeretet ismert külső jelei (simogatás, csók stb.) nyil
vánulnak meg. De azoké az érzelmeké, amelyek oly cselekedetekben, 
mint pl. az előzékenység, szolgálatkészség, a kitartóbb szorgalom, de 
olyanban is, mint a harag és elkeseredés, kifejezést nyernek. Az a 
kor ez, mikor egy dicséret 1—2 hétre komoly hatással van a gyer
mekre, s egy megszégyenítés vagy a becsvágy letörése, ha nem is 
mindig örökre, de jó időre el tudja távolítani tőlünk a gyermeket. 
Ami a legjobban meglepi a pszichológiában jártas tanítót is : az 
emlékezőképesség fejlett volta. Szinte bámulatos, ahogy pl. a földrajz
órán (politikai földrajzot tanulunk) egy-egy helységnévhez fűződő 
történelmi eseményt, amelyet jelentéktelenségénél fogva nem akarok 
megemlíttetni sem, felszínre hoznak. A koncentráció elvének meg
valósítását s a tudás elmélyítését sehol sem lehet szolgálni oly 
mértékben, mint éppen ebben a korban. Természetesen egy nagyon 
fontos és nehéz követelmény háramlik ebből a tanítóra is. Annak 
a tudatában, hogy ebben a korban az agy receptív képessége 
nagyobb, a gyermek emlékezőképessége fejlettebb, gondoskodnia kell 
arról, hogy ez a lehetőség kiaknázatlanul ne maradjon. Erős kézzel 
fogni a munkát, komolyan számonkérni mindent, a lehetőséghez 
képest otthoni tanulásra szorítani a tanulót s koncentrációval, gyakori 
ismétlésekkel táplálni az emlékezetet, időállóvá, értékké emelni 
a tudást.

Gyakorlati szempontból vizsgálva a kérdést, néhány tényt sze
retnék leszögezni azzal kapcsolatban, mennyire komolyan veszik a 
munkát tanítványaink. (Nem azt állítom, hogy 100°/o-ig, de nagyobb 
a százalékos arányszám ebből a szempontból a VII.—Vili. o.-ban, 
mint pl. a VI. osztályban.) A napokban vendégem volt az egyik órán. 
Megfigyelte a jelentkezőket, az érdeklődőket, a feleleteket, a tanulók 
által felvetett kérdéseket, problémákat, a gyermekek okfejtését. Cso
dálkozva állapította meg, milyen nagy a különbség e tekintetben a 
VII.—VIII. o. és a továbbképző között, holott ugyanolyan korú, ugyan
azon előképzettségű, ugyanazon társadalmi rétegből adódó növendé
kekről van szó. Beszélgetés közben megállapítást nyert, hogy nincs 
itt másról szó, mint azonos esetről, csak a Helyzet fordított. T. i. a 
helyzet az, hogy a VII.—VIII. o.-ban komolyan dolgozó, tanuló gyermek
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otthon nem használható rendszeres munkára, a továbbképző^ pedig 
az iskolában. Azt kiszakítják az iskolai munka menetéből, folytonos
ságából, s úgy érzi, hiányt szenved az iskolai munka, ha ezt végzi. 
A továbbképzőst a heti folytonos fizikai munkából vonja, szakítja ki 
az iskola két délutánra az ő megszokott környezetéből és munka
köréből. Ha most arra gondolunk, hogy ő, aki kikerült már az iskola 
hatórádiuszából, s most erőszakot lát abban, hogy ide visszakény- 
szerítik, akkor ne csodálkozzunk, hogy eredménytelen a továbbképző
ben a munka, és tehernek tartja azt a tanuló. E közben persze sza
badulni szándékozik az iskolától, s így a különben komoly és meg
szokott munkakörében pontos, gondos, megbízható fiú-leány, itt 
hasznavehetetlen lesz, sőt fékezhetetlennek, javíthatatlannak, züllöttnek 
mutatkozik. Íme a továbbképző egy megvilágításban. S egy újabb 
bizonyíték, hogy nem új íanterv- és utasításra, nem is szigorúbb iskola
felügyeletre, nem is nevetséges és hiábavaló erőlködésre van szükség 
a továbbképző iskolánál, hanem helyette 8 osztályú népiskolára.

Ezután e kitérés után maradjunk most újból a VII.—VIII. o. 
tanulójánál. Bizonyára érdemes lesz megemlíteni, hogy a VII.—VIII.
o.-ok tanulója nem műkedvelő látogatója az iskolának, hanem komoly 
mindennapos munkása. Pedig nálunk a VII.—VIII. o. szorgalmi ideje 
éppúgy szeptember elején kezdődik, és június végén végződik, mint 
az alsóbb osztályokban. Ha a  mulasztások számát nézzük, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy a mulasztott félnapok száma a VII.— 
VIII. o.-ban aránylag sokkal alacsonyabb, mint az I.—IV. osztályban. 
Ennek magyarázata az, hogy járványos megbetegedéseknek, idő
szakos meghűléseknek ellenállóbb a szervezetük. De az is, hogy 
szívesen járnak iskolába. S ez fontos érv a gáncsoskodók ellen. Hogy 
aránylag mily alacsony a mulasztás, azt a legutolsó 14 tanítási nap 
hiányzási statisztikájával igazolom. (Az első szám a jelenlevők, a 
második a hiányzók számát mutatja.) 50—2, 50—2, 50—2, 50—2, 
51 — 1, 51 — 1, 51 — 1, 51 — 1,51 —1,46—6 (katholikus tanulók hiányoz
tak), 50—2, 49—3, 46—6 (kath. ünnep), 50—2. Más iskolák VII.— 
VIII. o.-ában is ilyen szorgalmas látogatói az iskolának a tanulók. 
Alkalmam volt megfigyelni a múltkoriban a gyárvárosi áll. iskola VII. 
—VIII. osztályát. Az osztály mind a 60 tanulója jelen volt.

Egy másik érdekes jelenség, ami az osztott iskolák felső osztá
lyaiban általános, de a Vll.—VIII. o.-okban valósággal szembeszökő 
az a külső csin és tisztaság, amely a gyermekek összességét jellemzi. 
Az előbb említett iskola tanulóinak nagy °/o-a egy baraktelepről adó
dik. Hozzánk a Trianoni telepről, s az említett baraktelepről (való
ságos nyomortanyák) jön sok gyermek. De a város bármely részéből 
jöjjenek is, mindannyian szegény és keserves gondokkal küzdő szülők 
gyermekei, hiszen, ha mód és lehetőség volna rá, mindegyik szülő 
adhatná gyermekét a helyben levő polgári és egyéb középiskolákba. 
Hát akkor honnan a „gondos“ öltözködés, rend és tisztaság? Annak 
a tanításnak az eredménye, mely a gyermeket az egészséges élet 
követelményeire megtanítja, s annak a nevelésnek, mely ezen kort 
jellemző mimoza-léleknek ezt a minden hatásra bámulatos szeizmográf 
érzékenységgel reagálni tudó vonását ki tudja használni, aknázni.

Ha most mindezekhez a fényekhez hozzáteszem, hogy sok
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gyermek maga harcolja ki szüleitől ezt a két esztendőt, akkor bátran 
kérdezhetem, szabad-e ezt a 12—14 éves ifjúságot megfosztani az 
iskola áldásaitól? Beengedhetjük-e az élet forgatagába, ha nincs 
ellátva a legszükségesebb kellékekkel, amelynek hiányában az örvény
ben fog hamarosan hánykódni ?

Engedhetjük-e, hogy az a 12 éves fejletlen gyermek — az isko
lából kikerülve — azonnal a legnehezebb fizikai munkába álljon be 
akkor, amikor a legnagyobb gondot kell fordítani a fejlődő szervezet 
harmonikus nevelésére? Meddig engedjük még, hogy a nagy neki
lendülésekre képes, de könnyen visszaesni tudó gyermek elcsüg
gedve a hasztalan próbálkozásoktól, biztatás, bátorítás, segítő kéz 
hiányában a holtponton maradjon, vagy éppen a mélységbe zuhan
jon ? Kiengedhetjük-e az iskola, az egyház nevelő hatása alól azt a 
gyermeket, aki gazdag érzelemvilágából fel tudná ebben a korban 
építeni lelkének számára a hit erős várát? Hagyhatjuk-e parlagon 
heverni azt a pompás agyat, mely bámulatos receptív képességénél 
fogva a tudás gazdag kincseivel rakodhatna meg eljövendő élete 
számára? És kérdem, szabad-e és meddig szabad még, hogy a 
család által immár 12 év óta, az iskola által 6 év óta féltőn ápolt, 
gondozott palántát most csak úgy hirtelen, minden átmenet nélkül 
a melegágyból — családból, iskolából —, mi kertészek, azonnal 
átengedjük az élet dermesztő fagyának, szélvészének, viharának ?

Mert ugy-e, az iskola és a család nem az életet adja ? Nem is 
adhatja. Az iskola, a család az életre nevel, az életnek nevel, de 
az „életet“ nem nyújthatja. Ameddig tudja, az iskola is, a család is, 
védi az élettől a gyermeket. így van ez jól és mégis ez a baj. S az 
orvosság : a 8 osztályú népiskola, ahol a felső 2—3 osztályban már 
néha-néha, majd gyakrabban és gyakrabban felnyitjuk a melegágy 
védő üvegjét. Először csak olyankor, mikor melengető, simogató 
napsugár éri a palántát, később már olyankor is, amikor egy-egy 
fagyos lehelet csap be az élet szélvészes viharából. S amikor meg
edzettük, megacéloztuk, viharállóvá tettük a palántát, amikor elláttuk 
a gyermeket a tudás fegyverével, felvérteztük a hit pajzsával, akkor 
bocsátjuk ki az életbe: a harcba, a küzdelembe. Ne ringassuk 
magunkat téves hitbe f Lesz, akp így is elbukik ! Mert az erőtlen 
csügged! De több lesz az erős! És: „az erős megállja!“

Erős magyarság felé.
(Beszámoló a „Kér. Igazság“ c. lap pécsi előadáséról.)

1. A „Keresztyén Igazság“ szerkesztői nov. 19-én és 20-án 
Pécsett az egyetem anatómiai intézetének előadói termében evangélizáló 
és hitébresztő előadásokat tartottak. Ügy a püspöki, mint a főesperesi 
hivatal körlevélben is felhívta erre figyelmünket, buzdítván arra, hogy 
a környékről is minél nagyobb számban vegyünk ezen részt. A pécsi 
napilapokban is hirdetve volt, mégis aránylag a 60 ezer lakosú Pécs 
társadalma is gyéren volt képviselve s a vidéket úgyszólván csak 
magam képviseltem. Pedig a kitűzött témák korszerűsége és fontos
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sága, a tudós előadók hírneve és buzgó fáradozása nagyobb érdeklő
dést és hallgatóságot igényelt volna.

Az első nap Efezus 5, 8—10 alapján Lie. Dr. Karner Károly 
tartott írásmagyarázatot, melyben felhívta figyelmünket arra, hogy 
eddig a sötétségben botorkáltunk, most azonban úgy akarunk járni, 
mint a világosság fiai, kitermelvén és életrehozván a világosság 
gyümölcseit : a Krisztusi jóságot és igazságot. „Erős magyarság“ cí
men D. dr. Prőhle Károly tartott előadást. A mindvégig világos, logikus 
és egyházunk hitvallásának megfelelő előadásában leszögezte, hogy 
erős, jobban mondva erősebb magyarság az evangéliomi, a lutheri 
keresztyénség lelki fegyvereinek alkalmazása és felhasználása nélkül 
nem lehetséges. A magyarság megerősítésére nem elég a külső, ha
nem a belső lelki feltételek. Az ember nemcsak fajtája nemzedéké
nek, hanem személyes szellemi lény, mely a természeti világ felett 
uralomra van hivatva s akkor fejlődhetik, ha szellemi, lelki élete 
Istennel szemben rendezve van, hegyeket mozgató, erős, öntudatos 
evangéliomi hite van. Az ev. értelmiségnek e téren nagy és felelősség- 
teljes hivatása van. Majd Dr. Vető Lajos „A magyarság lelki gyen- 
geségei“-ről szólt, oda állítva szemünk és lelkiismeretünk elé az ál
mos, tunya, hangadó, zsinóros, mulató magyarság bűneit. A második 
napon Dr. Kiss Jenő Gál. 3, 29 és Ef. 6, 11 alapján az Isteni lelki 
fegyverek felöltözéséről és forgatásáról szólt, mellyel az ördög min
den ravaszságával szemben megküzdhetünk és a Pompei katona 
kötelességtudatával és szívósságával, még az izzó láva, és szennyes 
zsarátnok közepette is szilárdan megállhatunk őrhelyeinken. Ezután 
„Erősebb magyarság felé“ címen Schulek Tibor tábori lelkész a 
magyarság gyengéit és bűneit tárta elibénk, magunkat megalázva, 
rámutatva nemzetfenntartó középosztályunk és a parasztság sanyarú 
helyzetére és a magyarságot pusztulásra vezető Egykére. Az elő
adások egyházi énekkel kezdődtek s imával s a Himnusz eléneklé- 
sével végződtek.

Kár, hogy a megbeszélésre nem sok idő volt, mert igen sok 
mondani valónk lett volna. Szűkebbkörű, bizalmas értekezleteken e 
témákat tovább is tárgyalnunk kell, mert jelenleg egyetlen, fontos 
témánk van : a trianon folytán megcsonkított, ezer sebből vérző 
magyarság léte és jövendőjének kérdése. Beszélnünk kellene arról, 
miként volt az lehetséges, hogy az elszakított részeken rövid 10—20 
év alatt véreinket eloláhosították, mi pedig évszázadokon át a tatár 
török háborúkban, a nyugati kereszténység védelmében elesett sok 
magyar vitéz holttetemein beszivárgó nemzetiségeinket nem tudtuk 
és nem tudjuk most sem úgy megmagyarosítani, úgy magyar érzel- 
műekké tenni, hogy népszavazás esetén a világ bármely országával 
szemben Magyarországra szavazzanak, mely őket magyar vendég- 
szeretettel magához ölelte, nekik kenyeret, otthont és a magyarral 
egyenlő jogot adott. Mert, ha fönti előadások nyomán erős magyar
nak lenni, annyi, mint erős ev. keresztyénnek lenni, jobban mondva, 
ha az erősebb magyarság felé az evangéliomi keresztyénség fegy
vereivel közeledhetünk s ev. lutheri keresztyénnek lenni annyi, 
hogy megadni „ami a császáré, a császárnak, ami az Istené, az Isten
nek“ vagyis száz százalékig hűnek lenni ahhoz az országhoz, mely
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ben születtünk, melynek honpolgárai vagyunk, akkor pl. azokat az 
Atyámfiáit, kik az ismert népszavazásnál ellenünk szavaztak, azokat 
az erdélyi szászokat és pánszláv agitátorokat, kik ellenünk fordul
tak, (bár a magyar ösztöndíjakkal kitanultak), nem tekintem evan
gélikusoknak. Lehet azonban, hogy már ezek is megbánták oktalan 
tévedéseiket, mert megismerték — sajnos már későn — a lovagias 
testvéri magyar és a mostani uraik közti óriási különbséget.

Erős, vagy erősebb magyarságról beszélhetünk ott, ahol magya
rok vannak, de mit tegyünk mi, akik pl. Tolnában, Baranyában, vagy 
Vas-, Moson- és Sopron megye nagykiterjedésű nemzetiségi vidéken 
küzködünk és működünk, ahol bár hazafias szempontból némi fej
lődés van, de magyarságról még szó sincs, ahol magyar szó, magyar 
ének alig hallatszik. Mégis csak a nyelv és ének a legközvetlenebb 
kifejezése az érzelemnek és a lelkületnek. Ám mi, magyarajkúak, 
tanuljuk meg nemzetiségeink nyelvét (inkább, mint a holt latint), a 
nem magyar ajkúakat pedig érzelme mellett, tanítsuk meg végre- 
valahára tökéletesen magyarul. Rendelje el az egyet, tanügyi bizott
ság, hogy elemi iskoláinkban a nemzetiségi vidéken a magyar egy
házi énekeket is tanítsák, s magyar gyermekistentiszteleteket is tart
sanak s ezt a tanügyi esperes ellenőrizze. Nem kérkedésből, de 
Isten iránti hálából említem meg, még 1917-ben általam pár
huzamosan német és magyar nyelven kiadott, kis egyházi és vallá
sos énekeket és népdalokat magában foglaló népiskolai énekes
könyvemet, mely a magyarosítás terén nagy segítségemre volt. Ennek 
eredménye volt, hogy gyülekezetem önként elhatározta, egyelőre 
hónaponkint,-a magyar istentiszteletnek a templomba bevezetését, 
melyhez a m. kir. Vallásminiszter úr annak idején 74 darab dunán
túli magyar énekeskönyvet ajándékozott. Pedig, midőn itt e határ
szélen tisztára német és szerb községben állásomat elfoglaltam, oly 
porosz származású, oklevelét Felsőlövőn nyert tanító működött, ki 
magyarul alig tudott.

Egyik idősebb egyházfelügyelő beszélte, hogy tőle a hatóságok 
bizalmasan többször kérdezték, hogy ez vagy amaz, x vagy y lel
kész, segédlelkész vagy tanító, nem pángermán érzelmű-e ? Amire 
ő tiltakozólag azt felelte : egy evangélikus magyar honpolgár nem 
lehet, hacsak vallását meg nem tagadja, pángermán vagy pánszláv. 
Egyébként borzasztó, hogy fönti vád még a hatóság álmában is föl
vetődhetett? Ha igaz volna a vád, fizetést, nyugdíjat azonnal meg 
kellene tőle vonni. Kérdezzük meg a szomszéd államokat, mit ten
nének hasonló esetben alkalmazottaikkal? Vigyázzunk a kiválasztás
nál ! Két-három évi gyakorlat után avassunk és véglegesítsünk! 
Csak teljesen megbízható, hű magyar vezetők vezetése alatt, a m. kir. 
kormány és a hatóság anyagi és erkölcsi támogatása mellett halad
hatunk céltudatosan a magyarosítás és az erősebb magyarság felé!

V. Z.

Mindennemű biztosítási szükségletünket (élet-, tűz-, betörés-, jégkár-, 
baleset-, autó-, szavatossági-, stb.) az Eötvös-alap Önsegélyző és 

Családjóléti Osztálya útján elégíthetjük ki a legelőnyösebben !
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Nemzeti munkaőrsök.
Irta : Páter Jenő.

Falukutatók járnak az országban. Festik a falut, népét, életét. 
Kiemelik a falusi élet realitásait olyan szemszögből nézve, mely 
agyonüti az igazságot. Sok mindent más szemmel kell nézni, de 
meglátni is, s nem elég falut kutatni, bajokat rajba állítani, hanem 
ha baj van a falu életében, akkor tessék azt is megmondani, hogyan 
lehetne rajta segíteni.

Az igazi orvos betegéről szeretettel beszél.
Aki a nép között él, az tudja, hogy népünket nevelni kell, 

pótolni azt a sok mulasztást, ami a mi történelmi helyzetünkből 
adódott. Csak nagy általánosságban fejtem ki gondolatomat a falu 
népének nevelése érdekében.

Vizsgáljuk, melyek azok a tényezők, mikkel a falu népe fejlő
dik. Hat éves korig nincsen semmilyen nevelése, mert falvainkban, 
sajnos, hiányzik az óvoda. Hat éves kortól tizenkét éves korig az 
elemi iskola veszi gondjaiba az állampolgár csemetéket. Itt is nehéz 
helyzete van a tanítónak, mert legtöbb helyen osztatlan iskolában 
kell tanítania, keserves felszereléssel és lehet mondani, az otthon 
legkisebb segítsége nélkül.

Tizenkét éves kortól tizenöt éves korig jön az általános, vagy 
gazdasági ismétlőiskola, mely már szakadozva tartja fenn a kapcso
latot az iskolával. Mi népnevelők tudjuk, hogy ez az iskolatípus nem 
teljesítheti százszázalékosan elgondolt feladatát. Huszonegy éves 
korig ami kötelező nevelést ad, az a Levente Egyesület.

Ha összehasonlítjuk a háborúelőtti 22—23 éves és a mai 
22—23 éves fiatalember gondolkodását, magaviseletét és általában 
az életről való felfogást, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a 
háborúelőtti ifjú értékesebb volt.

A pluszt az érettebb korban kapott katonai nevelés adja meg. 
Bizonyos, hogy a falu fiatalságát olyan korban kellene nevelés alá 
venni, amikor már kezet fog az élettel. Ez a kor a tizennyolcadik év.

Amikor egy iskola típust gondolok el, számítok azokra a nehéz
ségekre, amik a mai viszonyok közt anyagi akadályok, de számítok 
azokra is, melyek lelki okok is. Mind a kettő leküzdhető, ha magyar 
élniakarásunkat tartjuk szent célunkul.

Ha statisztikánk szerint népünk 63%-a földmíveléssel foglalkozik, 
a szakszerű földmívelésre kell a legtöbb súlyt helyeznünk.

Minden községben felállítandó volna a nemzeti munkaőrs isko
lája. Ezek az iskolák akkora gyakorló területet kapnának, amennyi 
területen kitermelhetők volnának az iskola fenntartási költségei. 
A kötelezett tizennyolc évesek bennlakók volnának. Az iskola lenne 
minden községben a minta, követendő példa. Otthon történik minden, 
amiből a nem kötelezett is tanulna.

Kiképzésük három évre szólna s a mezőgazdasági kiképzés 
mellett, nemzetvédelmi kiképzést is kapnának. A község rendfenn
tartásában részt vennének s cselekvő részesei lennének a légvédelmi, 
tűzoltói, mentői intézményeknek. Három év múlva mint katonák 
vennének részt az országvédelmi kiképzésben.
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Két évet töltenének a falu nemzeti munkaőrs iskolában, egyet 
a városiban. Ugyanakkor egy évet a városi munkaőrs iskolák har
madik évfolyamú tagjai a falusiban töltenének, hogy megismerkedjenek 
a magyar élettel, megbecsüljék a kenyeret adó földet és munkálóját, 
viszont a városi őrsön megismerkednének a faluért is dolgozó munkás 
és középosztály hasznos munkájával.

Minden akadályt le lehet győzni, ha a nemzet erősítéséről van 
szó. Népi tömegünk saját munkakörében, kultúrájában való emelése, 
egyenlő a nemzet erősítésével.

Azt hiszem nem végeztem haszontalan munkát, amikor így 
vázlatosan leírtam gondolatomat.

Sérelmek, melyekről alig esik szó.
Irta : Bánó Adám igazgató-tanító, Nemescsó. (Folytatás.)

Nyugdíjasok lakáspénze. Hol mutatkozik itt a sérelem ? Kérdezd 
meg azt a tanítót, vagy jegyzőt, aki hosszú szolgálata után városba 
költözött, hogy mennyit fizet rá lakbérére, ha rendes, egészséges 
lakásban kívánja leélni még hátralévő idejét! Az ország I.—VI.-ig 
terjedő lakáspénzosztályba van sorolva. A z I. és a VI.-ik fokozat 
között óriási a különbség. Aki az első osztályú helyről megy nyu
galomba, az pontosan mégegyszer annyi lakáspénzt kap, mint aki 
a VI. lakbérosztályú helyen teljesített szolgálatot, s ez így marad 
bárhol lakik is az illető nyugalombavonulása után. Ez az intézkedés 
nagyon sérelmes, különösen a falusi tanítóságra és jegyzőkre nézve, 
már pedig a tanítóságnak elég tekintélyes %-a ezek sorába tartozik, 
s itt még az a lehetőség sincs meg, ami az állami tisztviselőknél 
(így az állami tanítóknál is fennáll), hogy a nyugalombavonulás előtt 
közvetlenül magasabb lakbérosztályú helyre helyezik át őket.

Azt mondhatná valaki, hogy lakjék mindenki ott, ahová a 
lakáspénzét kapja. Igen, de a legtöbb faluban nem áll rendelkezésre 
megfelelő lakás, építtetni pedig ugyancsak nem áll mindenkinek mód
jában. így a legtöbb nyugdíjas városra szorul. Odakényszeríti egész
ségi állapota is.

A z egész dolgot nagyon egyszerűen meg lehetne oldani. Folyó
sítanák mindenkinek azt a lakáspénzt, mely tényleges lakóhelye 
szerint megilleti. Ez semmi nehézségbe sem ütköznék, mert a nyug
díjat úgyis egy helyről folyósítják valamennyi nyugdíjasnak, s a 
lakásváltoztatást is jelenteni kell esetről-esetre, így a központi illet
ményhivatal mindig tudná, hogy kinek milyen lakáspénz jár.

Külön terhet sem okozna ez az államnak, mert mindig lenné
nek olyanok, akiknek úgy alakulnak életkörülményeik, hogy maga
sabb lakbérosztályú helyről mennek ki alacsonyabbra lakni. De még 
abban az esetben is, ha ez megterhelést jelentene is az államnak, 
semmiesetre sem akkorát, amilyent az igazság érdekében meghozni 
nem lehetne. Bizalommal várjuk a további lépéseket ebben az ügyben 
az illetékes tanítóvezérektől.



21

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

A zalai evang. egyházm. Tanítóegyesület közgyűlése.
A zalai evangélikus egyházmegye tanítóegyesülete 1937 decem

ber 2-án, Tapolcán tartotta évi rendes közgyűlését.
Kovács Sándor elnöki megnyitójában meleg szavakkal emléke

zett meg az elhunyt kartársról, Ziermann Lajos kővágóőrsi tanítóról. 
Az egyesület vele egy értékes tagját veszítette e l ; az igazi jóbarát 
emléke szívünkben él. Temetésén, amely 1937 november 28-án volt, 
az egyesület tagjai teljes létszámban megjelentek és koszorút he
lyeztek sírjára. A temetésen megjelent nagyszámú résztvevők őszinte 
fájdalma is azt bizonyította, hogy Ziermann Lajos közszeretetben 
álló tanítói egyéniség volt.

Szász András egyesületi jegyző „A karácsony pedagógiája“ és 
Kiss József „A tanító egyénisége“ címen tartottak előadást. Ziermann 
Lajos, az elhunyt pénztáros helyébe Gőgös Árpád taliándörögdi 
tanítót választotta meg a közgyűlés. Örömmel vette tudomásul, hogy 
Kovács Sándor ein k a VII. fizetési osztályba lépett elő és hogy 
Fazekas János szentantalfai igazgató-tanító nyugalombavonulása alkal
mával miniszteri elismerésben részesült.

A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület közgyűlése.
A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület f. évi november hó 

24-én tartotta őszi közgyűlését Nemeskoltán. A közgyűlést megelő
zőleg Kovács Béla lelkész istentiszteletet tartott, amelynek során 
mélyenjáró, nagyhatású beszédben állította a tanítóság elé a leg
nagyobb tanító: a Megváltó képét, s rámutatott a tanítói hivatás 
magasrendűségére.

Majd Dala Zoltán nemeskoltai tanító tartott nagysikerű gyakorlati 
tanítást a természettan köréből: a levegő nyomásának felhasználá
sáról. Előadását tantermi tornabemutató s művészi iskolai karének 
követte. Majd Somogyi Béla elnök a közgyűlést megnyitván, üdvö
zölte az azon megjelent Posoni-Szent Martoni Géza kir. tanfelügyelőt, 
Schleifer Géza ny. ezredes, iskolalátogató bizottsági tagot, a helyi 
lelkészt, Deák István vármegyei általános tanítóegyesületi elnököt, 
Ablánczy József vármegyei népművelési titkárt, Szabados Lajos 
r. kát. tanítót, a nagy számban megjelent hölgyeket s vendégeket az 
egyesület tagjaival együtt. Majd rövid áttekintésben ismertette az 
evangélikus tanítótársadalom időszerű kérdéseit, s buzdította a meg
jelenteket a közös érdekek ápolására, intézményeink támogatására. 
Kertai János egyházzenei kérdésekről tartott értékes előadást.

A közgyűlés után a résztvevők megtekintették a Németh Mária- 
féle uradalom minta tehenészetét, majd közös ebéden vettek részt. 
Jóleső érzéssel állapíthatta meg az elnök, hogy a közgyűlés az egész 
vidék érdeklődésének központjában állt s a környék értelmisége, 
valamint az egyházközség presbitériuma is szinte teljes számban
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résztvett azon s így az valóban a vidék ünnepi eseményévé vélt. 
Az elnök köszönetét nyilvánította ezért a rendező Dala Zoltánnak, 
valamint nejének, aki úri vendéglátással fogadta a reggeli órákban 
érkező közgyűlési tagokat.

Ami nékünk a legértékesebb!
Irta : Grieszhaber Endre Henrik.

Boldog örömmel vettem és ugyanazzal a szeretetteljes érzéssel 
adom át az alábbiakat:

Igentisztelt Igazgató, Egyházkerületi Tanítóegyesületi Elnök Úr!
Idemellékelve megküldöm f. évi november hó 15-én kiadott 

211/III./937—938. számú püspöki köriratomat a tanítói hivatás és 
munka megbecsülése tárgyában.

Azon óhajtásomnak adok kifejezést, hogy ezen leíratom szere
tettel történő végrehajtása erősítse meg a tanítói hivatás megbecsü
lésének külső megnyilatkozásait és teremtsen megerősödő kapcsola
tokat a tanítói kar és az egyház között..

Testvéri szeretettel szolgatársa az Úrban.
Győr, 1937 november hó 19-én. Kapi Béla püspök.
Maga a körírat vonatkozó száma a következő :
„Egyházi érdeket látok abban, hogy tanítóink hivatása és mun

kája megbecsültessék, és ezen megbecsülésének egyházunk külső
képpen is kifejezést adjon. Nem látom tehát közömbösnek, hogy 
tanítóink hivatali munkájával kapcsolatos események milyen keretben 
és milyen formában intéztefnek el.

Tapasztalatokra támaszkodva sajnálattal állapítom meg, hogy 
tanítóink hivatásával kapcsolatosan nem érvényesülnek a fentebb 
említett szemponlok. Némelykor hivatali állásukba történő beiktatásuk, 
fogadalomtételük, elismerő oklevéllel, igazgatói címmel kitüntetésük, 
nyugdíjbalépéskor elbúcsúztatásuk nem történik olyan ünnepélyes 
formák között, mint aminőt a tanítói hivatás jelentősége, az elvégzett 
munka hűsége, egyházunknak a tanítói munkáról alkotott értékelése, 
és a tanítóság egyházunkhoz való elhelyezkedése tulajdonképpen 
megkövetelne.

Bizalommal felkérem Nagytiszteletűségedet, hogy saját hatás
körében a fentebb említett szempontok szerint eljárni szíveskedjék. 
Mindenképpen biztosítani kell, hogy egyházunknak a tanítósággal 
szemben követett eljárása méltó legyen a tanítóság jelentőségéhez 
és egyházunk közfelfogásához.

A Tanítók Alkalmazásáról szóló Szabályrendelet 36. §-a szerint 
a megválasztott tanítót a lelkész iktatja be ünnepélyesen hivatalába. 
A közvetlenül érdekeltek hozzájárulása esetén kívánatosnak tartanám, 
hogy a beiktatást az egyházmegye esperese végezze, s ezzel is 
jelezze a beiktatás gyülekezeti és egyházi jelentőségét. Az ezzel járó 
fáradság bizonyára gazdagon gyümölcsöznék az iskola és a tanítói 
munka tekintélyének emelkedésében.

Tanítóink igazgatói címmel felruházásakor a kinevezési okmány
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szintén ünnepélyesen adandó át gyülekezeti közgyűlés keretében. 
Lehetőségekhez képest kívánatosnak tartom, hogy ezen ténykedésnél 
is az esperes vállalja a szolgálatot. Hasonlóan kell eljárni miniszteri 
elismerő oklevél átadásakor.

Nyugdíjbalépés alkalmával gondoskodni kell a tanító ünnepélyes 
elbúcsúztatásáról, melyet a gyülekezet búcsúzásán kívül szintén az 
egyházmegye esperesének kell tolmácsolnia.

A tanítói életpályával kapcsolatos mindezen események alkal
mával gondoskodni kell a tanítóság megfelelő képviseltetéséről is.

Kívánatosnak tartom, hogy a tanítói beiktatásra, kitüntetések 
átadására, jubileumra és búcsúztatásra az egyházmegyei tanító- 
egyesület elnöke és az illető tanító kartársai is meghívást nyerjenek. 
Esetenként arról is gondoskodni kell, hogy a tanulóifjúság az ünne
pélybe bekapcsoltassék és pedig jubileum, kitüntetés vagy búcsúz
tatás alkalmával a régi tanítványok seregével együtt.

Azon gondolat tölti el lelkemet, hogy a tanító személyének és 
munkájának ünnepi alkalommal való kiemelése nemcsak a tanítóság 
iránt érzett megbecsülést jelenti, hanem egyszersmind erősíti a taní
tóságnak egyházunkhoz való kapcsolatát is és gyülekezeteink népé
nek az iskolához és a tanítósághoz fűző kötelékeit.

Kérem Nagytiszteletűségedet, hogy ezen szempontoknak saját 
gyülekezetében érvényt szerezni szíveskedjék.“

*  **
Dr. Kapi Béla kiváló püspök urunk 0  nagyméltóságának ezen 

köriratából kicsendül az a mélységes tisztelet, melyet a tanítói hiva
tás iránt érez, és az a komoly megbecsülés, mellyel a tanítói munka 
iránt viseltetik. De benne rezdül minden egyes mondatában az a 
főpásztori gondoskodó szeretet is, mellyel a tanítósághoz, mint hű
séges munkatársaihoz, mint édes testvéreihez egész életén át hozzá 
van nőve. Az egész köriratnak pedig patinás keretet ád az Ő nagy
méltóságától mindig megszokott finomlelkű, kivételes tapintat, amely- 
lyel ezen egyháztársadalmi ügyet gyülekezeteink, egyházi hatósága
ink, különösen pedig szeretett lelkésztestvéreink szívére helyezi.

Amikor Ő nagyméitósága az egyszerű, de magasztos tanítói 
hivatást és tanítói munkát éppen a tanító személyiségén keresztül 
ki akarja emelni egy-egy adandó alkalommal a szürke hétköznapok 
fénytelenségéből és közönyösségéből, hogy ráhelyezze az egyházi 
köztudat elismerésének, megbecsülésének, tiszteletének és szereteté- 
nek magasabb piedesztáljára, már ez magában véve is eléggé fel 
nem értékelhető, és fel nem dicsérhető nemes szándék. Ha pedig 
a körirat lelkiismeretes végrehajtásával várható erkölcsi eredménye
ket is számba vesszük, akkor látni fogjuk, hogy a tanítói hivatás és 
és tanítói munka, de a tanítói személyiség tisztultabb értékeléséhez 
és megbecsüléséhez érkeztünk.

Ö nagyméltósága nagyon jól tudja, hogy evangélikus egyhá
zunk két tartó főpillére a templom és az iskola, illetve a lelkipásztor 
és a tanító, mert hiszen a templom és az iskola önmagábanvéve 
holt anyaghalmaz. Ezeknek eleven életet adó lelke a lelkipásztor és 
a tanító. Ezeket minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell erő
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síteni, fel kell javítani, hogy a világnézetek mai rettenetes tusako
dásaiban helyt tudjanak állani.

A lelkipásztori hivatásnak már ősidők óta megvan a maga élet
erős gyökérzete a társadalom humuszos talajában. A mi tanítói hi
vatásunkat eddig az illetékesek és nem illetékesek csak terméketlen 
homokkal övezték, és itt-ott egy kis váilveregetéssel, leereszkedő, 
nyájas mosollyal öntözték. Ritkán kaphattuk azt, amit hivatásunk, 
magasabbrendű tanítói munkánk méltán megérdemelt volna. Csak 
egy szomorú esetet említek, amit azóta nem tudok lelkemből kitörölni. 
Evekkel ezelőtt résztvettem egy idegen községbeli leventezászló ava
tási ünnepségein. Minden, amit élveztünk, amit láttunk, amiben gyö
nyörködhettünk, az minden, de minden az illető tanítótestvérünk
nek a verejtékes munkája volt. A leventéket ő oktatta, a dalárdát is 
ő vezette, az ifjúsági egyesületeknek is ő volt az egyik lelkes köz
vitéze. Az egész ünnepélyt ő gondozta, előkészítette, levezette sfb.

És a végén ?
A fehér asztalnál mindenkire volt toaszt, csak a közvitéz tanító

testvéremre nem emelte senki poharát! . . . Igaz, hogy úgy négyszem
közt majd mindenki meggratulálta, dehát talán mégis róla is meg
emlékezhettek volna azok, akik erre illetékesek lettek volna hivatali 
állásuknál fogva.

Mi tanítók talán elsősorban tartozunk azok közé, akik hivatá
suk teljesítését hivatásszeretetből végzik anélkül, hogy ezért külön 
érdemrendet várnánk. Ismerve azonban a mai modern kor különös 
kórságát, melynél fogva mindennek megadja a maga tisztes formáját, 
hogy úgy mondjam, etikettjét, mi is kénytelenek vagyunk ehhez 
szabni igényeinket, hogy a rohanó kor tisztes társadalmának a szeke
réről valahogyan le ne maradjunk. Hangsúlyozom, nem is annyira 
magunkért, hanem hivatásunk és munkánk minél tökéletesebb el
látása kedvéért.

Éppen ezért mi ezt a várható fokozottabb megbecsülést első
sorban tanítói hivatásunk és tanítói munkánk öregbítésének szánjuk. 
Önmagunkat is csak eszköznek, kik által a Mindenható az Ö kivá
lasztottja elgondolása szerint a tanítói hivatást és tanítói munkát az 
eddiginél magasabb piedesztálra akarja emelni. Ez egyházi, nemzeti, 
társadalmi, így egyformán közügy. Tehát elsősorban közérdek. Elis
merjük, lehet és van benne személyi öncéluság is. Hiszen érthető, 
a köríratban foglaltak tanítói személyeknek is szólnak. Kérdjük 
azonban, hol van az az ember, akire nem hatna megnyugvással és 
boldog érzéssel, ha lelkiismeretes munkásságát legalább erkölcsi 
formában honorálják ? Hiszen az ilyen elismerés új erőt, szent lelke
sedést, új indítást adhat további munkánkhoz. Felfokozhatja, felbiz
tathatja munkakészségünket, amikor úgy érezzük, hogy jó úton 
haladunk és szinte önmagunkat biztatgatjuk: csak tovább, csak 
még feljebb a megkezdett jó úton, fel, fel egészen a legszédítőbb 
magasságokig 1

Amit dr. Kapi Béla püspök urunk Ö nagyméltósága most a 
tanítói hivatás és tanítói munka hatályosabb megbecsülése érdekében 
tett, csak nálunk tanítóknál újszerű. Minden társadalmi osztálynál
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már régen történtek ehhez hasonló intézkedések. Ha esetleg más 
formában is.

Bizony megérdemli az a tanító, aki a tanítói hivatással magát 
eljegyezte, és ezzel eleve lemondott kényelemről, könnyű megélhe
tésről, gazdagságról, társadalmi rangról, különösebb tekintélyről, és 
általában mindenről, ami a földi élet paradicsomához tartozik, hogy 
az ünnepélyesebb beiktatással egy kis bíztatást, szeretetteljes támogató 
készséget, testvéri együttérzést kapjon útravalóként éppen azoktól, 
akik között, és akikkel szorosabb nexusban élni fog, és akik munka
társai, tanítványai lesznek.

Az a tanító pedig, aki a szellemi élet várfokán állva eredmé
nyesen küzdött sok ádáz ellenséggel, a világnak hitetlenségével, az 
emberiségnek meg nem értésével, kapzsiságával, hiúságával és önzé
sével, sokszor talán fájdalmas lelki sebeket is eltűrve némán, zokszó 
nélkül, méltán megérdemli, hogy egy-egy kitüntetéssel, nyilvános el
ismeréssel gyógyító írt, üdítő balzsamot tegyünk sajgó fájdalmára 1

És az a tanító, aki évtizedeken át lankadatlan munkássággal, 
hangyaszorgalommal önmagát emésztve dolgozott éjjel-nappal az 
iskolában, és azonkívül ezerféle őrhelyen, hogy a hús és vér szerint 
való emberből eleven lélek-embereket formáljon, a jó Istennek a ké
pére és hasonlatosságára . . . aki verejtékes, önzetlen munkával és 
áldozatkészséggel egész generációkat emelt ki az életnek ezer fertő
jéből, és a szellemi életnek a sziklaszilárd alapjait rakta le, melyre 
az Istennek kiválasztott bölcsei épültek, megérdemli, hogy egy őszinte 
kézszorítással és néhány meleg búcsúszóval mondjanak nyilvánosan 
is köszönetét azok, akikkel együtt küzdött a szellemi élet színterén, 
és akiket „oktatott, nevelt egy emberöltőn át!

Ha Ö nagyméltósága köríratában foglalt legnemesebb intenciókat 
a maga teljességében megértettük, átéreztük, és igyekszünk azokat 
gyakorlatilag hasznosítani, akkor ezen körírat a tanítói hivatás,- a 
tanítói munka megbecsülésének kiapadhatatlan bőséges forrásához 
találtunk, mely isteni áldást jelent elsősorban evang. Egyházunkra, 
magyar nemzetünkre, de ránk, tanítókra nézve is.

De áldás fog fakadni Lelkésztestvéreinkre is, akik velünk egyült 
aggódva verejtékeznek egy szebb, boldogabb, nyugodtabb holnapért.

Minden kiadott rendelkezés annyit ér, amennyit abból sikerül 
megvalósítani, valóra váltani.

Ő nagyméltósága ezen nemes lélekkel és prófétai szemmel meg
írt körírata is csak akkor lesz teljes érték, és akkor fakadhat a holt 
betűk nyomán igaz áldás, ha .elsősorban Lelkésztestvéreink és ille
tékes egyházi hatóságaink átérzik ennek magasztos végcélját, gya
korlati fontosságát, életrevalóságát, és szívvel-Iélekkel azon lesznek, 
hogy a köríratban kifejezett tisztes kívánalmaknak, óhajtásoknak minél 
tökéletesebb alakban igyekeznek érvényt szerezni.

A végrehajtási lehetőségnek másik ötven százaléka pedig a mi 
kezünkbe van letéve. Nekünk, tanítóknak most szintén azon kell 
lennünk, hogy ezt az érett gyümölcsöt, mely így újévi ajándékként 
ölünkbe hullott, el ne veszítsük, el ne herdáljuk könnyelműen, meg
gondolatlanul, hanem igyekezzünk minden egyes szemet hasznosítani 
hivatásunk, munkánk és személyiségünk minél tökéletesebb táplálására.
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Nem habozom kijelenteni, hogy a végrehajtás során jelentkez
hetnek különféle akadályok, nehézségek. Mert ezzel kapcsolatban 
felmerülhetnek anyagi kérdések is. És mihelyt anyagi kérdés is vala
mibe belevegyül, már nehezebb a kérdés megoldása. Igen, lehet, 
hogy az anyagi oldal nehézzé teszi, de nem teheti lehetetlenné, ha 
mi magunk ezt nem engedjük lehetetlenné tenni.

A szükséges anyagi áldozatot meg kell hoznia a tanítói közös
ségnek, a gyülekezet közösségének és magának az érdekelt tanító
nak is bizonyos formában. Aki ideálisan fogja fel a tanítói jövendőt, 
annak ezeken magát túl kell tennie abban a szent meggyőződésben, 
hogy ezzel az áldozattal olyan előnyökhöz jutott az evangélikus 
tanítóság, amelyet semmiféle anyagi eszközzel megfizetni nem lehet, 
ha mindjárt csak a későbbi kor fogja teljes egészében és tisztán 
élvezni a fokozatosan emelkedő erkölcsi és anyagi áldást.

Nagyon kérem szeretett Tanítótestvéreimet, különösen pedig 
Elnöktársaimat, ha valakinek a végrehajtás mikéntjére vonatkozólag 
gyakorlati mondanivalója volna, közölje velem, hogy így a legköze
lebbi elnöki értekezletünkön ezeket megtárgyalhassuk és egy végle
ges gyakorlati megoldáshoz jussunk és a körirat szellemét minél 
simábban partra segítsük.

Dr. Kapi Béla püspök urunk 0  nagyméltóságénak pedig, aki 
ezen köriratával ismételten tanújelét adta hivatásunk, mun
kánk és az evang. tanítóság iránt érzett őszinte főpásztori szerete- 
tének, atyai gondoskodásának, ezúton mondunk igaz szívből hálás 
köszönetét, ama fogadalommal, hogy mi evang. tanítók továbbra is 
hűséges közvitézei óhajtunk lenni minden nemes célkitűzésében, 
mellyel hőn szeretett evang. Egyházunk felvirágzását, porbasujtott 
Nemzetünk boldogabb jövendőjét szolgálja.

Felajánlások a „Gyógyház-alap“ javára.
Szász András mencshelyi tanítótestvérünk a Gyógyház-alapra 

25 P-t ajánlott föl s a nekijáró tiszteletdíjról is lemondva, a következő 
indítványt küldte be lapunkhoz :

Kedves Munkatársak 1
Egy ötlettel jövők, amely a Ti jóváhagyásotokkal egyike lehet 

annak a „száz és százféle módnak“, amelyről egyházkerületi elnö
künk „Gyógyházunk ügye“ c. cikkében beszélt.

Nem emberfeletti áldozatról van szó 1 Csak arról, hogy lapunk 
munkatársai mondjanak le az elmúlt évi és a következő évi munka
társi tiszteletdíjról.

Ezek a díjak külön-külön nem nyújtanak sokat, de egy összeg
ben már elég számottevő segítséget jelenthetnének. Gondokkal küz- 
ködő lapunktól igen nemes gesztus volt a tiszteletdíjak kiutalása. 
Mi hasonló módon nyújtsuk azt a „Gyógyház-alap“ javára.

A jövő útja kifürkészhetetlen! Gondolj a holnapra ! Ne késlekedj 
belépni az Eötuös-alap Önsegélyző és Családjóléti Osztályába!
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KÖNYVISMERTETÉS
Külföldi nevelésügyi lapokból.

Irta : Halmai Olivér.

Régebben vetődött fel bennem az a gondolat, hogy folyóiratunk 
nem nélkülözheti egy-két külföldi nevelési folyóirat ismertetését, ha 
lépést kíván tartani egyéb hasonló orgánumokkal. Közöltem ide
vonatkozó megoldásomat szeretve tisztelt Főszerkesztő urammal. 
Miután ő szívesen támogatta elgondolásomat, azonnal kértem néhány 
külföldi laptól mutatványszámot. Most mindjárt ezekből iktatom 
lapunk hasábjai közé egy-két értékesebb cikk rövid ismertetését.

1. A Schweizerisches Evangelisches Schulblatt-ból : A keresz
tyéni és emberi nevelési cél. (Dr. Stückelberger A.)

Bevezetésképpen átfut a letűnt korok határozott jellegű nevelési 
célkitűzésein. Hangoztatja, hogy a XIX. század elejéig, a mai kor 
társadalmának széteső céljaival szemben határozott, szilárd alapon 
nyugvó célok felé haladt az emberiség. — Ma tehát az a felada
tunk az emberi társadalom felaprózottsága, a célok elkülönülése 
idején, hogy a lelkeket egyesítsük. Egyelőre, sajnos, kérdés, hogy 
vájjon a keresztyénség lesz-e ennek a szükséges egyesítésnek meg
valósítója ? A jóslat nehéz, mert nagy a küzdelem a világnézgtek 
közt, S a főbaj ott van, hogy az emberiség a krisztusellenes szisz
témákkal szemben gyengének mutatkozik. Ezért tartja kötelességé
nek cikkíró, hogy a címben jelzetteket ismertesse, illetve a keresz
tyén és az emberi világnézetet egymással szembeállítsa, összehason
lítsa. Az emberi lélek az idők kezdete óta kutat a láthatatlan, a 
másik világ után. Ez megvolt a történelem minden időszakában. 
Hogy mit láthat meg belőle az ember, azt az 0- éz Újtestamentum
ban meglelhetjük az isteni kinyilatkoztatásokban. A végeredményhez 
isten Szent Fia által juttat el bennünket. Krisztustól tudjuk meg azt 
a Mindenhatóról és világáról, amit tudnunk szabad. Tehát a világ
nézetek zűrzavarából hitünk jelzi a kivezető utat. Viszont Steiner 
szerint a tudományos utak, akár Plátóra, akár Kontra gondolva, ev. 
bölcselkedők nyomán haladva, kivezetőt nem mutatnak fel. 
Szóval a láthatatlan világba, a gondolatfelettiség birodalmába el nem 
juthatunk. Azonban a megnyugtató az, hogy a tudomány emberével 
szemben az Isten embere azt mondja, hogy a láthatatlan világ át
vonható a tisztán emberi világba. Miért ? Mert habár a keresztyén 
felfogás azt hirdeti, hogy képet ne készíts Istenről, sem pedig földi 
dolgokhoz ne hasonlítsad Istent, mert ő elrejtett Isten, mégis e be
látás mellett a keresztyén reménység — amely remélem bennünk 
is él — azt hirdeti míndannyiunknak, hogy végre-valahára sikerülni 
fog, megláthatom Istenemet. . .  a mennyben, hol a megdicsőült test 
megdicsőült lélekké válván, Isten trónusa mellett él örökkön örökké. 
E cikknek vannak folytatásai, de ezúttal legyen ennyi számunkra 
kielégítő !

2. Die deutsche Schule : A  népiskola tantestületének belső tago- 
zoltsága. (G. Geissler.) E cikk öt kis fejezetre oszlik. Ezek a követ
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kezők: A tanító kötelessége, Szak- és osztálytanító, Á tantestület 
mint tagozott egész, A tanerők tervszerű együttműködése, Az iskola- 
igazgató kötelessége és a közös munka politikai jelentősége. — Az 
utolsóval nem foglalkozom külön. Idevonatkozólag úgyis vannak el
gondolásaink. Az bizonyos, hogy nagy büszkeséggel hangoztathatja 
e cikk írója azt az állítását, hogy a tanítói kötelesség teljesíthetése 
érdekében a német tanítóképzés megfelelően alaposabb és átfogóbb 
az újabb időben. Igen, mert náluk már megvan a főiskolai képzés. 
Végleges megoldást azonban maga a gyakorlat nyújt minden tanító
nak. És bár a német városi iskolákban csaknem mindenütt van 
külön zenetanító, sport-, illetve tornatanitó, valamint kézimunka- és 
rajztanerő, sőt a leányok részére is külön van a hasonló tárgyakkal 
és a háztartási ismeretekkel foglalkozó tanító, mégis az osztálytanítót 
tartják a német hivatalos közegek és gyakorlati nevelők egyaránt az 
ideális nevelőnek, a főiskolai és középiskolai oktatástól eltekintve. 
Miért ? Ők nem azt a feleletet adják, amit mi adunk, bár a mienk 
talán még jogosultabb a mai világban (t. i. mi azt hangoztatjuk, 
hogy a tanító szeretetét a nevelendő, tanítandó gyermekkel szemben 
úgy nyilváníttathatja meg leginkább, hogy minden népiskolai tárgyat 
szívesen és a legnagyobb odaadással tanít). Hát az ő feleletük ide- 
vonatkozólag az, hogy mivel a népiskolában a tanítás gyermekek 
felé irányul, mégpedig oly egyedek felé, kik nem képesek az élet 
formáit és tartalmait nagy sokaságuk folytán egységbe foglalni, azért 
szükséges, hogy a tanítóban — ki osztálytanító legyen, azaz minden 
tárgyat ő tanítson — meglássák, mintegy megszemélyesítve a külön
ben részükről fel nem fogható egységet. E tanítás nevelői befolzása 
is sokkal nagyobb és hathatósabb, mint azé, ki egész délelőtt és dél
után helyett pusztán egy-két órán át foglalkozik a tanulókkal. Az 
elemi iskolákban így — középiskolákkal szemben — való kölcsön- 
kutatásba kerül tanító és tanuló egymással, s így igazi életközösség
ben él az egész osztály vezetőjével, ki a jellemnevelés terén kiváló 
szolgálatot tehet az államnak. Ilyen osztálytanító észreveheti mun
kája végén, hogy az eredmény titka a tanító teljes felelősségtudatá
tól függ. Minél inkább szétdarabolódik a nevelési erő, annál kevésbbé 
látható a várva-várt szép eredmény.

Tagadhatatlanul ideális módon fogja fel cikkíró a tantestület 
belső egységét. S ez így van rendjén! Mivel egy test nem lehet 
összeadás eredménye, azért a tantestület nem állhat pusztán a taní
tók összességéből. Miképpen a tantestület helyes szellemben műkö
dik, s élő organizmust tár a szemlélő elé, azonképpen hasonló ala
kulatot nyer az élő organizmusban egyesült tanerők vezette iskola, 
osztályok együttese. A íanítók így békességesen megosztják a be
mutatandó filmekkel, a légvédelmi oktatással, a csoportvezetésekkel 
stb.-vel kapcsolatos munkákat. Ebben megvan a fenti ideális tantes
tület egységének ideális tagozódása is. És az egymáson való segítés 
révén pedig betetőzést nyer ez a szépséges egység. Nem elégséges 
ugyanis, hogy a tanító pusztán az osztálymunkára korlátolja erejét, 
munkáját. Kell, hogy a kis közülettel szemben pl. a szaktárgyait ala
posan kidolgozza, s a tantestületi összejöveteleken megfigyeléseiről, 
eredményeiről számot adjon. Ez teszi szükségessé a tanerők terv
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szerű együttműködését. E téren még sok tennivaló van a németek
nél is — cikkíró bevallása szerint. Minél intenzívebb ez az össz
munka, annál mélységesebb, felemelőbb az eredmény, az iskola 
nívója. Aki pedig valamely iskolát meg kíván ismerni e tekintetben, 
annak elsősorban részt kellene vennie az ú. n. tanítói (tantestületi) 
konferenciákon. E megbeszélések állandó és főtárgya legyen az iskolai 
nevelés, tanítás. Minden tanító ezeken az összejöveteleken mutassa 
meg szakemberi mivoltát! Ma Németországban az elemi iskolai ok
tatásban — az alsó 4 osztályt tartván szem előtt — a „Gesamtunter- 
richt“-en van a tangsúly. Lényege az, hogy a tanító oly egységeket 
dolgoz ki magának, s iktat tanmenetébe, melyek egy egész heti, 
akár kétheti anyagként feldolgozhatok életteljes koncentrációban, 
t. i. minden tárgy ugyan a körül a téma körül forog. (Valamelyik 
legközelebbi cikkemben ezzel a témával külön foglalkozom.)

Hát ez a Gesomtunterricht egyenest megköveteli — a helyes 
kivitelt tartván szem előtt — a tantestületi konferenciákon való elő
készítést ill. még előbb a témák értékelését, megvitatását. Hogy a 
testület ilyennemű együttmunkálkodása különösen a soktanerős városi 
iskoláknál szükséges, az kétségtelen és okvetlenül szükséges. Ettől 
függ az iskola végleges értéke. Érdekes, hogy a falusi 1—2 tanerős 
'iskolákban való együttmunkálkodás terén cikkíróéhoz hasonló gon
dolatokat vetettem fel — a cikk olvasása előtt — az állomáshelye
men, múlt év június 29-én tartott Tolna-, Baranya-, Somogymegyei 
Ev. Tanítóegyesület gyűlésén tartott előadásom felolvasásakor. (Ezt 
az előadásomat ugyancsak közölni fogja lapunk.) Folytatjuk.

Az új „Olvasókönyv“.
Irta : Zacher Lajos Győr.

(Szeptembertől—júniusig. Nagy olvasókönyv az evangélikus elemi 
népiskola V—VI. osztálya számára. Szerkesztette D. Kapi Béla püspök és 
Somogyi Béla igazgató-tanító.)

Lehetne arról vitatkozni, mi a fontosabb az iskolában : a tankönyv-e, 
vagy az olvasókönyv. Az iskolai munka szempontjából föltétien a tankönyv 
mellett kell dönteni. Ha a tanuló munkáját vesszük figyelembe, akkor is 
a tankönyv kerül előtérbe. De ha arra gondolunk, hogy az olvasókönyvön 
keresztül szereti meg a gyermek a „könyvet", akkor nem mondhatunk 
mást : a népiskola legfontosabb könyve az olvasókönyv. Az is vita tárgyét 
képezhetné, vájjon elég-e egy népiskolai tankönyv címlapjára ez a száraz 
szó : olvasókönyv. Nagyon helyesen tették tankönyveink szerkesztői, hogy 
„Szeptembertől—júniusig“ címmel látták el az összes evannélikus tan
könyveket, de ez a könyv az összefoglaló címe mellett többet is meg
érdemelt volna ennél a sablonos szónál: Olvasókönyv. Több ennél ez a 
könyv. Kincsesbánya : tele drágagyöngyökkel. Értékmérő : az értékek fel
ismerésében járatlan ember számára. Istenhez vezető, önvizsgálatra kész
tető és utakra indító. Korona : méltó betetőzése a megkezdett sorozatnak. 
Mem mondhatunk mást — a könyvet olvasva, forgatva — ezért érdemes 
volt elkezdeni. A könyvben benne van minden, amit az előző kötetek
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írásának és szerkesztésének munkájában szerzők gazdag tapasztalataik 
révén az iskola számára értéknek ismertek meg.

A könyv legnagyobb értéke az, hogy evangélikus könyv. S ez nem
csak az első két fejezetben (valláserkölcsi, egyháztörténeti olvasmányok), 
hanem a könyv bármely lapján is megérezhető. A második, amit általá
nosságban mondani kell a könyvről : céltudatosan szerkesztett könyv.

A könyv első lapjának első mondata : Első ige : a zsoltáríró, az 
apostol, s Jézus tanítása az új útra induló munkás számára. Az utolsó 
oldalon : Évvégi tanácsok. Utolsó ige, majd megint a zsoltérköltő, az 
apostol, s Jézus szava útravalóul. intő szóul, vezetőül az élet útjára induló 
tanuló számára. A fejezetek első olvasmányai, versei is arra intik, tanítják 
az olvasót: Isten minden mindenekben. (A valláserkölcsi olvasmányok 
elején : Gyurátz — Isten ; az irodalmi olvasmányok előtt : Balassa — 
Az óceán mellett; a természettani, rajzi olvasmányok előtt: Tompa — 
Isten nagysága ; a gazdasági olvasmányok elején : Benedek — A magvető.)

A könyv első fejezete: Valláserkölcsi olvasmányok címet viseli. 
Több van benne, mint amit ez a cím mond, de nehéz volna rövid és 
találó cimet mondani helyette. Ez a fejezet a könyv legnagyobb értéke. 
A felépítés itt valósággal remek. Az evangélikus ember életútját mutatja 
meg, aki imádságával, Bibliájával, a belső reformációval, az ünnepek 
hitébresztő és növelő útján a kegyelmi eszközök által eljut Istenhez. 
(A kegyelem útja cím alatt folytatódnak a „kátéolvasmányok“. Talán kissé 
nehéz lesz majd egyik-másik „levél“, de a tanító biztos kézzel nyúlhat 
majd a káté IV. és V. részéhez.)

A második fejezet Egyháztörténeti olvasmányok cím alatt gazdag 
anyagot közöl részint kronologikus sorrendben, részint tárgykörök szerinti 
csoportositásban (belmisszió, egyházi ének és zene, egyházunk nagy papjai, 
egyházi földrajz). Az első két fejezet különösen bővelkedik eredeti művek
ben, melyek mai íróknak, költőknek egyenesen ezen könyv számára írott 
alkotásai. A nagyvnevű főpésztor-szerkesztő mellett, ki ebben a könyvben 
fejedelmi bőkezűséggel osztogatja lelkének drága kincseit az ő féltőn 
szeretett iskoláinak, ilyen nagy nevekkel találkozunk még a szerzők között: 
Raffay Sándor, Ravasz László, Geduly Henrik, Pröhle Károly, Kovács 
Sándor, Révész Imre, Túróczy Zoltán, Podmaniczky Pál, Zongor Béla, 
Szigethy Lajos, Payr Sándor. Büszkék lehetünk rá, hogy az evangélikus 
iskolát úgy szeretik egyházunk ma élő nagyjai, hogy mindegyiknek volt 
ajándéka az iskola száméra.

A harmadik fejezet, mely irodalmi anyagot nyújt, három csoportra 
oszlik. Az elsőt mondhatnám kis irodalomtörténetnek is. Bár a népiskolá
ban nem tanítunk irodalomtörténetet, mégis helyes, hogy a fejlődés útját 
megismerje a tanuló; fontos, hogy lássa, milyen hatással volt a reformáció 
közvetve a művelődés, az irodalom fejlődésére is. Az új költői gárdából 
Gyóni és Reményik írói arcképét adja, akik már bevonultak a magyar 
Pantheonba. A második csoportban költeményeket ad, a harmadikban 
elbeszéléseket. A költemények között találunk olyanokat, amelyek eddig 
egy ismert népiskolai olvasókönyvben sem szerepelnek (Balassa, Rimay, 
Petrőczi Kata Szidónia, Szász Károly, Tóth Kálmán, Szabolcska, Gyóni, 
Reményik versei.) Az elbeszélések jórésze ismert. Ki kell emelni közülük 
a korán elhunyt Maróthy Jenő elbeszélését, (Van Pozsonyban egy sír) 
mely remeke a trianoni korszak elbeszéléseinek. Nem lehet elolvasni
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száraz szemmel. „Amit sohase felejtek el“ cím alatt 5 eredeti elbeszélést 
közöl a könyv. A fé lk a rú  h u s z á r  és É d e s a p á m  h a lá lo s  á g y á n á l  minden idők 
evangélikus olvasókönyvének legszebb elbeszélései közé fognak tartozni.

A következő fejezet történelmi olvasmányokat tartalmaz. Örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy bár kevés közöttük az eredeti, mégsem a sablonos 
történelmi olvasmányok, melyeket minden olv sókönyvben megtalálhatunk. 
Egyet mondhatunk csak : kevés. Mennyiség szempontjából ugyancsak 
mondhatjuk a reális tartalmú olvasmányokra is. Összeállítás s tartalom 
szempontjából azonban nem eshetik kifogás alá a következő három fejezet 
sem. (Földrajzi és néprajzi olvasmányok, A természet világából, A gazda
sági élet köréből.) Ezekben a fejezetekben a tanítótárs szerkesztő gondos 
munkáját illeti dicséret, aki nagyon helyesen látta meg, hogy az új kor 
legmodernebb alkotásainak és vívmányainak is helyet kell adni az olvasó
könyvben. (Edison és Marconi, Rádió az autóban, Távolbalátás, Óceán
repülés, Vitorlázórepülés.) A gazdasági életből vett olvasmányok közül ki 
kell emelni á következőket: Tessedik Sámuel, Szikes talajok, Az Alföld 
öntözése, A Zöldkereszt, Nemzetközi vásár. (Itt megjegyzem, hogy a szikes
talaj szerkezetének ismertetésével ezen szó helyett: nátriumsók, meg kellett 
volna világosan írni : konyhasó, keserűsó, szóda. — Egyébként ennek az 
olvasmánynak különösen örülök, mert a szikesedés lényegét és javítását 
is megismerteti, nemcsak általánosságban sír a szikesedés veszedelme 
fölött.)

Nagyon sokat lehetne még írni erről a pompás könyvről, de akkor 
túl hosszúra nyúlna az ismertetés. Néhány általános dolgot azonban még 
meg kell említenem. A könyvet sok szép kép, fénykép teszi szemléletessé. 
Igen hasznosak: az evangélikus kiállítás révén már ismert, statisztikai 
táblázatok a világ vallásairól, az egyes keresztyén felekezetekről. Kór, hogy 
a fényképek túltengenék a világos, egyszerűbb és áttekinthetőbb rajzok 
rovására.

A könyv jelentőségét két irányúnak látom. Egyik az, hogy minden 
evangélikus népiskolába, a legosztottabba is bevezethető. (Sajnos ezt az 
V—VIII. o. tankönyvre nem merem ilyen kategorikusan kijelenteni, mert 
annak anyagi kiválssztásában az osztatlan iskolák munkabírásához kellett 
igazodni, tekintettel arra, hogy iskoláink legnagyobb része osztatlan.) Az 
által, hogy minden evangélikus iskolának olvasókönyve lehet, egységes 
evangéliomi szellem fogja átjárni iskoláinkat s ezt mintegy nemes bélyeget, 
hordhatfa magén boldogan a magyar evangélikus népoktatás. A másik 
jelentősége az a munka lesz, amit az evangélikus családokban láthatat
lanul fog végezni, — talán így írhatnám : etvégezni. Én nem VI. osztályt 
tanítok, s mégsem tudom 3 nap óta kivonni magam a könyv hatása alól. 
Bizton hiszem, hogy minden család, melynek asztalára kerül, így lesz vele.

A könyv szép kiállítása, gondos nyomása (bár a 341—42. oldalon 
van egy kis nyoméshiba!) a Franklin-Társulatot dicséri. Ára, igen az ára 
4’50 P, bizony kissé magas a mai viszonyok mellett. Ha azt vesszük 
számításba, hogy az 50 oldallal nagyobb terjedelmű tankönyv ára 4'80 P, 
akkor aránytalan. Ha pedig azt nézzük, hogy pl. a Kalász r. t. V—VI. 
o.-s olvasókönyvének az ára 3’20 P, akkor soknak kell mondanunk. Ter
mészetesen, megértéssel kell fogadnunk azt az érvet is, hogy a Kalász
könyvek nagyobb elterjedési körre alapozhatnak.

A végén, úgy érzem, hálós köszönetünket kell kifejeznünk szeretett
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Főpásztorunk és szerkesztőtársa, a mi kedves Somogyi Béla elnökünk 
iránt, akik nagy odaadással, hozzáértéssel és fáradhatatlan munkával 
végezték a szerkesztés nehéz munkáját.

Missuray-Krúg Lajos: Kenyér.*
Boltíves szobám csöndes éjszakai óraiban sokszor eszembe jut 

egyik lázas-szemű hadifogoly barátom. De sokszor ittam mélyzengésű 
szavait, amikor mesélt Szibériáról ez a hallgatag, magábanéző em ber!

Percekig maga elé feledkezett, azután mereven, hosszan nézett 
a szemembe, — szinte úgy éreztem : olvas a lelkemből.

Volt néha a szeme foszforeszkálásának valami lidérces csillo
gása, valami földöntúli fény villant meg mélyén, ami azután olyan 
hamar elvitte őt is . . .

Thorwaldsen Krisztusáról mesélt. Egyik svéd vöröskeresztes 
nővértől kapta ezt a kis szobrocskát, amit ereklyeként őrzött s 
magával is hozott a hósivatagból. Mindig ott láttam egyszerű vas
ágya fölött.

— Látod-e, Testvér ! — ez volt különben is kedves szavajárása,
— akár jobbról, akár balról, akár közelről, vagy távolról nézzük ezt 
a kis domborművet, a világhíres „áldást osztó Krisztust“, — nem 
tartjuk olyan kiválónak, mint a híre, de ha lehajlunk előtte és úgy 
nézünk fel rá : akkor bizony kitárul előttünk minden rejtett szépsége, 
megérezzük rajta, hogy isteni ihlet vezette a vésőt s elhivatott zseni 
térdenállva faragta. . .  1

— Tudod, a Miatyánkot sem az iskolában tanulja az ember,
— az bizony az otthon, meghitt melegségének velünkadott, velünk- 
hozott örökmécsese. Úgy szívtuk magunkba, mint az anyatejet, 
ami az első életerőt adja.

■— Egy-egy Miatyánk tartott a legnagyobb nyomorban ! . . .
— Sokszor gondolkoztam azon, hogy lassanként Dosztojevszkij 

elméletei is megdűlnek ? Az Elet arca ma lemosolyogja a bűnhődés 
fogalmát, nem él már tudatunk alatt az a logikus következetesség, 
hogy minden bűn árnyéka a büntetés. Sőt maga a bűn is relatív 
fogalommá változott, annyi véres, könnyes áldozás után és annyi, 
annyi igazságtalanság láttán ?

— Szerintem a bűn önmaga büntet! Belénkmar, gyötör és kínoz... 
olyan, mint lelkiismeretünk égő fekélye. De nem minden bűn büntet!?...

Az emberekben is megdűlt, megdűlt a hit, a bizalom egymás 
iránt! A család fogalmának szentsége is csak papírforma lett, — 
kezd lassanként szétmálni, szétesni, — pedig soha, ilyen nagy szükség 
nem volt a tiszta családi életre, mint m a . . . Ügyvan, ez minden 
állam egészséges fejlődésének talpköve 1

— A véges emberi tudás Istensejtő, elködlő horizontjai szét
folynak a bizonytalan űrben, a lélek szinte statikáját veszti, mert

* Mutatvány Missuray-Krúg Lajos „A Fabricius ház meséi“ című könyvéből, 
mely könyvet a kultuszkormány 89.794 1937. sz. rendeletével a népkönyvtárak cél
jaira alkalmas könyvek jegyzékébe is besorozott.
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nem Vertikális mélységekbe merül, hanem csak tudás-halmazok hegy
csúcsait látja : a látszat-ormokat.

— A közvetlen közelség, a liliputi emberi elgondolások, kínos 
részletekbe fúló zűrzavar, túlzás, szeplők és foltok, — a realizmus 
édes gyermekei! — a piacraéhes árúk : a látszat tarka rongyai úgy 
megizmosodtak, előtérbe kerültek a lelkiek rovására, hogy elfeledtetik 
lassanként a lényeg komoly, istenemberi talárját.

—- Az elesett embert vissza kellene vezetni a Megváltó kereszt
jéhez i Mert kell, hogy újabb és újabban születendő kultúrkörök 
középpontjába is a Krisztus kerüljön, de való alakjában 1 Ami itt, 
körülöttünk ólálkodik, zajong, az mind csak a halál. Igaz ugyan, 
hogy a halál is csak kiegészítő része a megváltás munkájának . ..

— Soha olyan közel nem álltam az Isten fiához, mint künn 
Szibériában 1 . ..

— De hol itt ma a Krisztus ? — A Krisztus már csak képekben 
és szobrokban van jelen 1 — Hol itt az egyigaz hit pórköpenyét tép- 
deső, áldozatos-szívű alázat ? . ..

— Ezt írd meg egyszer, — a Krisztust 1 . . .
Elhallgatott.
Éreztem : a lelke úgy feszült meg, mint a húr, és Isten játszik 

rajta. Az Isten, akinek közelségét néha csak egy-egy nagy, mély
értelmű, lelkünkbenéző kérdés alakjában érezzük meg, — amire 
gyarló lényünk röpke földi életünkben csak újabb kérdésekkel 
felelget. . .

Lassan kitárult az ajtó. Halkléptű asszony nyitott be rajta. 
Szegetlen kenyeret és érett gyümölcsöt tett az asztalra. Urára mosoly
gott és néhány kínálgató szó után megint eltűnt.

Sohasem dicsérte asszonykáját, még előttem sem, de minden 
kenyérszegéskor megcsókolta az első falatot. De csak azt a kenyeret, 
amit felesége sütött.

Tudtam, ilyenkor mindig elfordul. Könnyet rejteget!
Különös szinte vallási szertartások között adta át mindig a 

kenyeret.
. . .  A Nikolsk-Ussurisk-i fogolytáborban kínlódtunk, — kezdte el 

ismét. A gyomrom már nem volt más a sok koplalástól, mint tiszta 
negatívum.

Volt a „plenyik“ között egy ónszínű, beesett arcú magyar gyerek.
Járt szótlanul, bőrszíjjal átkötött zöldes-sárga „kitáj“-óban, — 

japán hadifogoly köpenyében és mindenkit elkerült.
A barakk legvégén volt kis papírosfalakkal elkerített szobács- 

kája, ott kalapálgatott naponként. Azt mesélték róla, békés időkben 
tehetséges szobrász lett volna, — de őt is meglegyintette úgylátszik 
a hadifoglyok csontkezű réme . . .  és csendes őrültnek tartották.

Egyszer elhatároztuk, meglessük merre jár, mit is csinál magá
nyos sétáin ?

Utána óvakodtunk. Le-lehajolt, s felszedett a földről valamit. 
Azt hittük, szivarvégeket gyűjt.

Söntésekbe is bejárt. Egyik lebúj hátsó kijáratánál meglepett 
bennünket lesállásunkban.

Szúró, szürke szemeivel végigmért, aztán gyerekesen ránkpirított;
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— Inkább segítenétek!
Elhajigált söröskapszulákat gyűjtött.
Osszenéztünk.
Láttuk, szegény tényleg zavart.
De azért megtettük a kedvét.
A barakkban egész nap nem láttuk. Kis műhelyében kalapál- 

gatott reggeltől késő estig.
Másnap zörgő papíroszacskóval hóna alatt, indult a hetivásár 

felé. Istenfélő, alázatoslelkű muzsikok egy-kettőre körülállták s haj
longtak előtte levett sapkával.

Nem mertünk szeme elé kerülni! Az egyik távozó muzsikot 
vallattuk ki inkább.

Kis domborművet vett elő zsebéből. Söröskapszulákból mar
kánsan kivert, csillogó Krisztusfejet. Ott vette nála néhány kopekon.

Majd elszédültünk a csodálkozástól. Gyönyörű volt!
Estére nagy szatyor kenyérrel tért haza, s odalökte fogoly társai elé:
— Nesztek!
— Testvér, hallod ? — Kenyeret vett a kis Krisztusfejek árán. 

Éhező fogolytársainak: kenyeret. Isten testét: kenyeret!
Soha úgy el nem szégyeltem még magam ember előtt! De 

szenvedő, nagy, odaadó művészlelke, áldozatos szíve meghozta 
ismét emberekbe vetett hitemet.

Visszaadta önbizalmunkat.
Azóta, ha kenyeret látok, mindig eszembe jut.
Átborzongott. ..
Éreztem : megcsapta lelkét végtelenbefutó, őspihent rónák, szi

bériai hómezők jeges lehelete.
Hosszasan maga elé bámult.
— Érted, T estvér? ... és mi bolondnak h ittük!...

Heintz Fülöp: Népi dalgyűjtemény.
Irta : Szakály Dezső Alsóság.

Az 1925-ös Tantervhez kiadott Utasítás a népiskolai énektanítás 
céljául fölemlíti a magyar dal megkedvelését is. (131. oldal 1. be
kezdés.) A tanítandó dalokra vonatkozólag azt mondja, hogy azok 
„maradandó értékűek, elsősorban a magyar népdalok jól megválo
gatott, művészi becsű termékei“ legyenek. (131. oldal 2. bekezdés.)

A beszéd- és értelemgyakorlatokkal kapcsolatosan is szól erről 
az Utasíiás, mikor a 151. oldal 1. bekezdésében ezt mondja : „A nép 
között élő játékokat „népdalokat“, meséket, mondókákat, szokásokat, 
ha azok a jó ízlésnek és a gyermek fejlettségének megfelelnek, 
játszassuk, „daloltassuk“ el, mondjuk el, éreztessük meg a bennük 
rejlő szépségeket, eredetiségeket.“

1929-ben 882-05-154/1929. VKM. r. szám alatt miniszteri rende
let jelent meg „A magyar zene védelme és ápolása“ érdekében. A 
rendelet többek között ezt mondja : . . . szálljon síkra a tanítóság az 
elhanyagolt magyar népdal érddkében, ismertesse, propagálja és 
szerettesse meg azt.“
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1935-ben 37.080/1935. VKM. r. szám alatt újabb rendelet jelent 
meg „A magyar dal ismertetése“ tárgyában, mely felhívja a tanító
ságot, „hogy a magyar népdalnak ápolása és művelése érdekében 
az iskolai ünnepeken a magyar dalt nagyobb szerephez juttassák.“

Sajnos, idáig jutottunk ! Szomorú, hogy miniszteri rendeletekkel 
kell az „ősi magyar“ dalt újra életre kelteni, régi jogaiba vissza
helyezni. Hála és köszönet azoknak, akik ezen a téren fáradságot 
nem ismerve, gyűjtögetik sokat szenvedett ősi fajtánk szívverésének 
drága gyöngyeit, fájó könnycseppjeit: a magyar népi dalokat. Külö
nösen nagy elismerés és dicséret illeti hazánk és korunk két leg
nagyobb zeneművészét Kodály Zoltánt és Bartók Bélát, akik bejárva 
az országot, kunyhóba és palotába, tanyai viskóba és nemesi kúriába, 
szorgalmasan jegyezgetik a már-már feledésbe ment, sokak előtt 
talán teljesen értéktelennek látszó drága kincseket.

Jórészt ezekből a drágaságokból és más kiváló gyűjtők gyűjté
séből válogatott össze nagy hozzáértéssel egy szép csokorravalót 
Heintz Fülöp tanítótársunk, oki. zenetanár, melyet ízléses kiállításban 
a Dunántúli Népművelő adott ki Szombathelyen.

Valóságos tárháza ez a 42 oldalas füzet (90 eredeti népi dalt 
tartalmaz) a hamisítatlan ősi magyar lélek csodálatos kivirágzásának. 
Ügy jár a felnőtt olvasó, ha ezeket a kis dalocskákat forgatgatja, 
mint a költő, mikor gyermekkorát idézve fölkiált: „ . .. Gyermek va
gyok, gyermek lettem ú jra . . .“ Megítélésem szerint ez a gyűjtemény 
egyik legnagyobb értéke.

A gyűjtemény nagy segítségére lesz a tanítóságnak, nemcsak 
azért, mert a tanmenet összeállításához elegendő, sőt bőséges „cím
anyagot“ ad, hanem az énektanítás gyakorlati levezetésénél is, mert 
a gyűjteményben nem „mondvacsinált magyar nóták“, nem „iskolai 
dalok“ vannak fölvéve, hanem a nép szivéből fakadt, a nép ajkán 
kiformálódott kedves, szép melódiák és sokszor majdnem gyerme- 
kiesen naiv, de annál kedvesebb és szebb egyszerű szövegek.

Ezen értékeinél fogva a gyűjtemény minden tekintetben alkalmas 
arra, hogy az Utasítás és a föntebb említett miniszteri rendeletek 
kívánalmait kielégíteni segítse. Méltó rá, hogy irányítója legyen az 
elemi iskolai népi dalkulturának. ,— Miért is beszerzésre minden 
kartársamnak szeretettel ajánlom. Ára 1 P 20 fillér. Kapható minden 
könyvkereskedésben. Beszerezhető a Dunántúli Népművelő kiadó- 
hivatalában is. 1 P 28 fillér beküldése ellenében nyomtatványként 
portómentesen küldi a kiadóhivatal a füzetet. Cím : Dunántúli Nép
művelő kiadóhivatala, Szombathely. Takarékpénztári csekkszám : 
42.092. — Mivel a szerző a lapunk útján rendelt példányok után 
15°/o részesedést biztosít „Gyógyház“-alapunk javára, kérem evan
gélikus tanítótestvéreinket, hogy a dalgyűjteményt lapunk útján ren
deljék meg.

H f l r m n n i i i m n t  SZÜLE JANOS* I C t r i l l O n i U l I l U l  k é s z ítő tő l vegyünk
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.

Garantált jó és olcsó egy vagy több játékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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H Í R E K
Gyászhír. Mély megilletődéssel s őszinte 

részvéttel közöljük a lesújtó gyászhírt, 
amely decemberi számunk lezártával 
érkezett hozzánk, hogy szeretett tanító
testvérünk, egyesületünk üdülőházi intéző
bizottságának tagja : Ziermann Lajos
kővágóőrsi tanító megrendítő, mély szomo
rúságot hagyva maga után, elköltözött az 
élők sorából

A Káth Mátyás-emlékmű fölavatása.
Megemlékeztünk annak idején a győri ev. 
ifjúsági egyesület nemes elhatározásáról, 
hogy az első magyar hírlap megindító
jának : Ráth Mátyás győri ev. lelkész 
emlékének megörökítésére mozgalmat 
indított. Az eszme testet öltött. December 
12-én, vasárnap avatták föl ünnepélyesen 
az emlékművet. Az ünnep fél 12 órakor 
a városházán kezdődött, ahol az egyházi 
vegyeskar Fodor Kálmán vezetésével elő
adott éneke, Szabó József üdvözlőszavai 
utón Kuszák István lapunkban is közölt 
ismertetéssel áldozott Ráth Mátyás emlé
kének. Majd dr. Bencs Zoltán miniszter- 
elnökségi miniszteri tanácsos mondott 
széleslátókörü tudósra, minden vonatko
zásban nagyméretű szónoki készségre 
valló, mély nyomokat hagyó ünnepi beszé
det. Majd D. Kapi Béla titkos tanácsos, 
püspök mély tartalmú záróbeszéde és 
Kallós Erzsébet ünnepi ódájának s a 
vegyeskar záróénekének elhangzása után

az ünnepély itt végétért s a Koásüth Lajos 
utcai emlékműnél folytatódott. Itt Dobay 
Béla fiatal költő ódáját Makray Emil 
szavalta, majd Kapi Béla mélyenszántó 
beszéddel fölavatta az emlékművet, amely 
Lakatos Kálmán építészmérnök alkotása, 
bronzdíszítését pedig Schima András ké
szítette. Az emlékművet dr. Späth Gyula 
polgármester vette át. Utána a koszo
rúzások következtek.

Díjnyertes zeneszerző. Eőry Dénes 
gyóni tanító, akinek I. nótáskönyve most 
van sajtó alatt, a „Dalos világ“ dalpályá
zatán 1. díjat nyert, a „Muzsikus“ c. zenei 
lap irredenta pályázatán pedig ezüst okle
velet kapott. Gratulálunk!

Sajtóértekezlet Győrött. D. Kapi Béla 
titkos tanácsos, az egyetemes sajtóbizott
ság elnöke 1937. december 28-ára sajtó- 
értekezletre hívta össze az egyházi lapok 
szerkesztőit, amelyen előadások keretében 
megbeszélés tárgyává tették az egyházi 
sajtó égető kérdéseit. Az értekezleten 
lapunk szerkesztője is résztvett. Annak 
lefolyásáról a következő szómban hozunk 
tudósítást.

Követendő példa. Fuchs János egyhá- 
zaskozóri lelkész, lapunk belső munka
társa, tiszteletdíját felajánlotta arra a ne
mes célra, hogy a börcsi ev. iskola díj
talanul kapja az Ev. Népiskolát az 1938. 
évben. A nemes tett önmagát dicséri.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

A z újesztendő küszöbén köszönettel fordulok mindazokhoz, akik 
a Kántori Rovat ügyét önzetlen buzgalommal szolgálták az elmúlt 
év folyamán. A  szövegrész és a hangjegymelléklet szerkesztésében 
(betűrendben) Elefánty Sándor, Hamar Gyula, Kapi-Králik Jenő, 
Kertai János, Mikus-Csák István, Peschko Zoltán, Schulek Imre, 
vitéz Szomjas Frigyes és Zalánfy Aladár voltak a munkatársak.

A z újév folyamán a szövegi részben sorozatosan ismertetni 
fogjuk az egyházi zene műformáit. Emellett gyakorlati célú zenei 
tárgyú közleményeket, valamint egyházi zenei beszámolókat is szán
dékozunk közreadni.

Hangjegy mellékletünk célkitűzéseit nem bővíthetjük. Anyagi 
nehézségek folytán egyelőre csak felényi (tehát havonta 2 oldalnyi) 
terjedelmű kottát adhatunk kántoraink kezébe.

Szeretnénk remélni, hogy a Kántori Rovat munkásainak a 
fáradozása nem lesz hiábavaló. Célunk: az evangélikus egyházi 
ének és zene ügyének az előmozdítása. Ennek eléréséhez az újév 
küszöbén kérjük Isten segítségét. A  rovatvezető.
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Az evangélikus egyházi zene és az evangélikus 
énektanítás problémái.*

Irta : Koch István ev. tanító, Budapest.

Evekkel ezelőtt Országos Tanítóegyesületünk hivatalos lapjában, 
az „Evangélikus Népiskoládban, egyházi zenénk egyik kiváló repre
zentánsa rövid cikke fölé e két szóból álló címet írta: Virrad már!

E cikket egy közgyűlési indítvány inspirálta írójának. A köz
gyűlés által elfogadott indítvány kimondotta a kántori szakosztály 
felállítását. Rövidesen megindultak lapunkban a Kántori Rovat cikkei, 
melyeket sokan olvastunk és melyekből sokat tanulhattunk. Ügy 
éreztük akkor magunkat, ezelőtt 6 esztendővel, hogy minden cikk 
és közlemény egy-egy életet árasztó napsugár, mely az egyházi 
zenénk egén tornyosuló közöny-feilegeket igyekszik áttörni, hogy 
nagy ősök ereklyekincsei tiszta fényükben ragyoghassanak az utókor 
nemzedékei előtt, mutatván azt az útat, melyet, mint késői utódok
nak, hűségesen követnünk kell. Ügy látszott akkor, hogy valóban 
közel a virradat! És most, hat esztendő távlatán visszatekintve, 
kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy bizony a felhők csak oszla- 
dozóban vannak, de a teljes virradat még egyre késik. Pedig, ha 
szétnézünk egyházi zenénk berkeiben, láthatjuk, hogy rengeteg a 
tennivaló és a megoldatlan probéma. Az a sok komoly akarattal és 
ügyszeretetből fakadó ambícióval íródott cikk csak a pusztában kiáltó 
szónak tűnik! Pedig egyik cikkíró sem ajánlott megoldhatatlan 
és lehetetlen megoldást. Bármelyik megvalósítható lenne, ha széles 
körökben, fenn és lenn jóindulatú megértésre és elhatározásra kész
tető ügyszeretetre talált volna.

Csekély erőmmel és szerény tudásommal a következőkben 
szeretnék rámutatni egyházi zenénk egynémely problémájára és 
érdeklődést érdemlő kérdéseire.

Mikor egyházi zenéről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy 
gyűjtőfogalomról van szó, mely akár egymásra építetten, akár pedig 
egymásmellé rendelten a következő három témakört foglalja magában:

1. Iskolai egyházi énektanítás.
2. Istentisztelet, mint az egyházi zene elsőrendű és elsősorban 

fontos művelési területe.
3. Magasabb, istentiszteleten kívüli egyházzenei megnyilatkozási 

területek, mint egyházi hangversenyek, vallásos estélyek,,gyülekezeti 
napok stb.

Bennünket, mint népiskolai pedagógusokat, elsősorban az első 
terrénum érdekel. Annak is csak egy ága, a népiskolai egyházi ének
tanítás ügye. (Bár érdemes volna szólani a középiskolai egyházzenei 
problémákról és lehetőségekről is, különösen ahol jól szervezett és 
vezetett zenekar és énekkar áll rendelkezésre. Csak egy gondolat 
áll előttem, mint követendő példa : Bach lipcsei Thomanerchor-ja.) 
Azt szokás mondani, hogy az iskola a templom veteményeskertje. 
Ezt a találó megállapítást elfogadván, be kell látnunk, hogy a nép
iskolára óriási feladat vár egyházi zenénk felvirágoztatása érdekében.

* A budapesti egyházmegyei Tanítói Kör 1937 szeptember 29-én tartott köz- 
gyűlésén elhangzott felolvasás.
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Hiszen kicsiny emberpalántáink seregéből lesz egyházunk gerinces, 
áldozatkész, egyházát szerető, istentiszteletet látogató, korálokat 
éneklő hívő serege. Itt a népiskolában kell tehát lerakni az építő- 
munkának a fundamentumát!

Az első probléma, mely felvetődik : az elemi népiskolában 
tanítandó egyházi énekek mennyisége és milyensége. Az 1910. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 82. pontja meghatározta a 
népiskola hat osztályában tanítandó énekeket, nemcsak szóm (45), 
hanem névszerint is. 1925-ben ezt a kötelező sorrendet módosították 
a gyermekek hangterjedelmének megfelelően. 1931-ben azonban az 
egyetemes közgyűlés „intenzivebb“ egyházi énektanítást kívánván, 
90-ben állapította meg a tanítandó énekek számát. Arról azonban 
nem történt intézkedés, hogy mely korálok adják a 90-es tömegszámot, 
így történt meg azután, hogy a választás rábízatvan a tanítókra, 
előfordult oly eset is, hogy a II. osztályos gyermekek iskolalátoga
táskor „Jehova, csak neked éneklek“ kezdetű korállal mutatkoztak 
be, melynek hangterjedelme az oktáván felül még egy (tiszta) kvart. 
Szabadon választott korái volt, de a tanító nem gondolt arra, hogy 
tantervűnk előírja a második osztályban a 8 hangnyi terjedelemben 
való énektanítást. Ez pedig vonatkozik az egyházi énekek tanítására 
is. 1933-ban azután belátván az egyetemes közgyűlés azt, hogy a 
90-es minimum feltétlen csökkentést kíván, 60-ban állapította meg a 
tanítandó énekek számát. .(E 60 ének pontos jegyzékét az új val
lásiam tanterv tartalmazza. Összeállítása a gyermek hangterjedelmé
nek figyelembevételével, szakszerűen történt. Szerk.) Ez kedvező 
körülmények mellett meg is valósítható. Sajátságos azonban, hogy 
még mindig van egyházunkban felelős tényező, ki azt óhajtaná, hogy 
a korálkönyvben levő összes korálokon felül még a régi, korálköny- 
vünkben nem közölt énekeinket is tanítani kellene.

Sokkal fontosabb és üdvösebb volna, ha az iskolát, ezt az 
előnyös és kiváló munkaterületet, arra használhatnók fel, hogy egy
házi zenénk ismét a régi, eredeti fényében tündölhessen. Gondolok 
itt elsősorban a koráléneklés ritmikus reformjára Ezt már a nép
iskolában kell elkezdeni, hogy a felnőtt korban lelki szükséggé váljék. 
A ritmikus koráiról később még bővebben fogok szólani.

Mi a tennivaló tehát az egyházi ének iskolai tanítása terén ? 
Elsősorban a tanítóképzőkre vár nagy feladat. Hiszen egy evangé
likus tanítónak jó kántornak is kell lennie. Az evangélikus képzőkben 
nincs is semmi hiba. De annál több az államiaknál. Van állami 
képző, ahol német szakos tanár tanít protestáns egyházi zenét, holott 
három éven át egyszer sem ült orgonához. Egy másik helyen szintén 
közismeretszakos tanár tanítja jövendő egyházi zenészeinket, ki 3 
szólamú manuáljátékot tanít, mondván, hogy a 4. szólamot úgyis a 
pedál hozza (különösen, ahol csak harmonium van). Pedig milyen 
könnyen megvalósítható volna a probléma olymódon, hogy egyházi 
zenénk valamelyik kiváló képviselője, mint óraadó, bejárna az állami 
képzőbe, és vezetné a kántori tanfolyamot. Talán minden képzős 
városban volna egyházi zenészünk, aki méltóbb volna erre a hivatásra, 
mint egy állami képzőintézeti tanár, akinek talán csak annyi a kap
csolata evangélikus egyházunkkal, hogy protestáns vallású. Ezzel
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nem a személyeket hibáztatom, hanem a rendszert. Ha szerény 
indítványomat elfogadván, a kántorképzés új alapokon indulna meg, 
akkor az állami képzőkben végzettek nem buknának meg oly köny- 
nyen a kántorképesítőn. Tehát határozott programmra és a programúi
nak jól képzett végrehajtóira van a népiskolában szükség.

„. (Folyt, köv.)

A magyar népdalról.
Irta : Kertai János igazgató-tanító, Kőszeg.

Nemzeti életünknek nagy megújhodási folyamatában nem marad 
utolsó helyen a magyar zene, vele együtt a népdal. A népi zene 
reformja tehát nem elszigetelten álló jelenség, hanem a nemzeti 
szellem újjáéledésével szorosan összefüggő életnyilvánulás. Amit az 
irodalom terén, egyrészt a liberális szellem kiküszöbölésével, más
részt az ősi faji erők felszínrehozatalával elértek az erdélyi írók, a 
szépmíves céh kiadásában megjelent művekkel, azt Bartók, Kodály, 
Lajtha, Bárdos, Kerényi és mások a magyar népi zenével is meg
indították. A reform mind szélesebb rétegekre terjed ki. Eleinte csak 
hivatott művészek, később a rádió, majd a cigányzenészek, tovább- 
menve az énekkarok, a közép-, végül az elemi iskolák vették 
programmjukba az ősi népzene felkarolását.

Ma még nem általános az ősi magyar dalformának a szeretete. 
Két ellentétes felfogás tartja hatalmában a közönség Ízlését. A régi, 
amely a 19. század romantikus szellemének érzelemvilágától átitatva 
az érzelgős dallamvezetést tartja szépnek, és a régi magyar da[ 
számára nincs megértéssel. A másik, amely a reformeszmék iránt 
fogékonyabb, a magyar dal valódi szépségét átérzi, érte lelkesedik. 
Utóbbié a jövő.

Mielőtt a megújhódott magyar dalról többet is mondanék, néz
zük meg, honnan is vették a fentemlített folkloristák (néptanulmá
nyozók) azt az elhatározásukat, hogy ezen a téren korszakot alkotó 
retormmunkába kezdjenek, s ezzel céltudatosan a magyar zene 
reneszánszát megindítsák.

Fentebb már utaltam a magyar művészetekbe beszivárgott ide
gen ízlésre, amely azt elterelte nemzeti irányától. Folkloristáink jól 
tudták, hogy minden megújhodásnak az ősi művészet tanulmányo
zásából kell kiindulnia. Első dolguk volt tehát a feledésbe ment 
népdalkincsünket felkutatni. Egy évtizednél hosszabb kemény munka 
eredménye az a 12.000 régi népdal, amit a falvakon járva viasz
lemezre veitek fel, s most sajtó alá rendeznek. A gyűjtés nehéz 
munkája közben állandóan tanulmányozták a régi dalok sajátossá
gait, szerkezetét, dallomvonalát, hangnemét, ritmusát, szövegét. Hatal
mas eredmény az, ami még kiadatlanul fekszik az asztalfiókokban, 
de aminek mégis kézzelfogható bizonyítéka a megreformált magyar 
zene. Ennek a lényege abban foglalható össze, hogy zeneművészeink 
az ősi magyar népénekek dallamcsíráinak felhasználásával alkották 
meg az új magyar zenét.

Az ősi magyar népdalról szólva meg kell említenem, hogy a 
legrégibb emlékeink a XV. századból valók, de a nótafák igazi termése 
a XVI., XVII., XVIII. századra esik. Ekkor énekelték a virágénekeket
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és később a kurucnótákat. Az idők folyamán több változáson ment 
át a magyar népdal. A különféle hatások alól akkor sem mentesült. 
A virágénekek idejében még az egyházi hangnemek voltak az ural
kodó skálák, f mai dur- és mollskálát akkor még nem ismerték. 
Régi népénekeink továbbá majdnem mindig a beszéd ritmusához 
alkalmazkodnak. (Recitativ mód )

A kuruc dalokról annyit jegyzek meg, hogy vannak eredeti 
kuruc énekeink és utánzatok. Utóbbiak Káldy Gyula nótái, mint: 
„Gyenge violának“, „Krasznahorka“, „Nagymajtényi síkon“ stb. A 
XVIII. század termésén már a barokk világ hatása érezhető, a vitéz
kötésekhez hasonló cikornyákban. A XIX. század népdalai már a 
dur- és mollskálákban mozognak. De csak falun találhatók meg, mert 
a városi közönség rákapott a „művészi népdalokra“, amiket a ki
finomult úri ízlés, a romantikus hatás alatt álló dalköltők hoztak létre. 
Stílusuk teljesen nélkülözi az ősi magyar dal sajátosságait, azt a 
nemesveretű dallamvonalat, és az egyházi hangnemek változatossá
gát, amiről Arany János azt mondta: „mint régi dalok csuda 
hangmenettel“.

Az emberi ízlés egyéni, de mégis tömeghatás alatt áll, amellett 
konzervatív. Irányítani, nevelni kell. Ezt teszik a művészek, a rádió, 
zenekarok, dalárdák stb. De a spekulatív szellem sok kárt tesz ezen 
a téren azáltal, hogy sok rossz muzsikát nyújt. Jó tudni azért, hogy 
milyen a magyar muzsika, a magyar dal, és ha komoly törekvés 
folyik a népi zenének kiművelésére, irányítására, ne az olcsó lom 
után kapkodjunk, mert van értékes faji zenénk is.

Hangjegymellékletünk.
1. Franck Melchior (1573-1639): „Óh én Uram, én Jézusom“. 

Alig közepes nehézségű négyszólamú vegyeskar. Szövege : Máté 8. 
r. 8. v. alapján. Nehézséget mindössze a különféle ütemfajták vál
tozatos egymásutánja okozhat a kar vezetőjének, de nem az éne
keseknek. Az ütemekbe való beosztás nem az eredetiből származik, 
hanem csupán a ritmusbeli tájékozódás könnyítése céljából utólag 
történt. Éppen ezért óvakodjunk attól, hogy a (látszólagos) ütemnek 
első hangját hangsúlyozással kiemeljük. A szöveg a Vízkereszt utáni 
harmadik vasárnapra rendelt evangéliumból való, tehát a kórust leg
alkalmasabb az aznapi istentiszteleten énekeltetni. Előadási idő
tartam : 2 perc.

2. Schulek Imre : „Felséges Isten, hozzád kiáltunk“. Nehéz négy
szólamú vegyeskar. A szöveg ugyanannak az éneknek a verseiből 
való, mint a decemberi mellékletünkben közölt „Magyar graduál-ének“- 
nek, ezúttal azonban az 1751. évi kolozsvári ref. énekeskönyv szerint. 
Schulek Imre (lásd 1937. júniusi számunk 236. lapját) az éneknek a 
sötétebb és súlyosabb kifejezéseket tartalmazó verseit sem mellőzte, 
és éppen ezekben a részekben szinte drámai magaslatokig emelke
dik a kompozíciója. Előadási időtartam : 3 perc. G.

Jelen számunk kottamelléklete lapzártáig nem érkezett meg, így 
azt februári számunkhoz mellékeljük.

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.
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D
om

ba
y,

 P
rá

te
r 

jic
ca



Szerkesztői üzenetek.
Rozsondai K , Sopron, jókor megérkezett. Ezt is hálával 

fogadva, a korábban jelzett anyagra is számítok később!
Gabrieny S., Nyíregyháza. Megkaptam. Egyelőre nehezen 

tudnám beosztani. Tartalékolom későbbre
Grieszhaber E. Henrik. Az összegek begyűjtésére legutóbbi 

határozatunk az egyházmegyei egyesületi pénztárosokat kérte. Ha 
azonban buzgó országos egyesületi pénztárosunk vállalta, így sokkal 
jobb, mert egy központi kézben van. A nyomdaköltség fedezhető — 
véleményem szerint — pénztárunkból, majd végleges intézkedést a 
pénzügyek vezetőjével történt megállapodás után teszek. Az esetle
ges tisztelgésen — ha alkalmas szüneti időben lesz — résztveszek. 
Ellenkező esetben kérem képviseltetésemet. Az annak idején szóval 
előterjesztelt kérést nem íelejlem e l ! Az alkalmat keresem. Szív. üdv.

Herendi K., Budapest. Hozom, amilyen arányban lehet. 
A törvényről, amint szövege végleges lesz, egy illusztris munka
társunk közöl bővebb véleménynyilvánítást!

Benedek V., Győr. Köszönöm a lelkes közleményt! A má
jusi számban jön. Szívesen hozzuk. Most még sok volt a régebbi 
keletű anyag! Szív. üdv.

Buna I., Nyiregyháza. őszinte részvéttel közöltem a gyász- 
hírt. Az elhunyt értékes tanítótestvér nagyon meleg méltatását olvas
tam a romániai Evangélikus Életben!

Szollár I., Győr. Köszönettel vettem! Amint csak sorát ejt
hetem, közlöm.

Simon L.t Hács. Májusban nagyobb részlet jön !

A kiadó üzenetei.
Kedves Kartársaim ! Betegségem kezdetétől mindmáig olyan 

sok érdeklődő és jókívánságot tartalmazó levelet kaptam, hogy 
azokra egyenként képtelen vagyok válaszolni. Ezúton mondok irán
tam — súlyos betegségem alatt — megnyilatkozó őszinte ragaszko
dástokért hálás köszönetét. A jó Isten segítségével hétről-hétre erő
södöm. Ha egészségem teljesen helyreáll, újra örömmel dolgozom 
a tanítóság érdekeiért.

Róth K., Aszód. Levelemre, nagyon kérlek, légy szives pár 
sorban válaszolni.

Vitéz Szügyi Károly. A hirdetést a prospektus számára 
mikor küldted el Révfülöpre ? Várom értesítésedet.

Szakács György, Szarvas. Betegségem miatt csak március 
végén bontottam föl a csekket tartalmazó borítékot. Az elismerésért és 
agitálásért hálás köszönet. Cikkeket a szerkesztő úrhoz kell küldeni 
a hónap közepéig. Szívesen vesszük munkásságodat, üdvözlet!

Bük, Harka, Kutasó, N agybánhegyes, Taliándörögd, 
Sand. Előfizetésüket 1938. év végéig rendezték.

Maráza, Som ogyszil. Előfizetésüket 1937. év végéig rendezték.
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Jézus hív!
Márk 10. 14: „Engedjétek, hogy jöjjenek énhoz- 

zém a kisgyermekek és meg ne tiltsátok 
őket, mert ilyeneké az Istennek országa'“

Te magad hívod őket Uram ! Most kérő, édes szóként hallom 
a te hívásodat, majd meg kemény parancsként dörög felém szavad. 
Kérve, könyörögve hívod el kezemből őket, mint ahogy az édesanya 
várja ölelésre tárt karokkal ragyogó szemmel, dobogó szívvel édes, 
egyetlen gyermekét. Hallom, Uram, kérő szódat, amint élő lelkiisme
retemből hívod magadhoz azokat, akik a tiéid, s akiket egykor majd 
egytől-egyig mind vissza kell adnom neked.

Beismerem, alázatosan beismerem, hogy sokszor én magam 
tartom vissza őket a te követésedtől, amikor minden mást fontosabb
nak tartok a te Igéd és igazságaid közvetítésénél, amikor más tudo
mányokat elébe helyezek a te parancsolataidnak, amikor azt hiszem, 
hogy az a sok másik tantárgy kárt szenved, ha egy-egy pillanatra 
elmélázok azok előtt a tiszta gyermekszívek előtt, amelyeknek ártat
lanságából csodálatos erővel áradnak felém a te országodnak, az 
Isten országának igazságai. Beismerem, hogy sokszor fontosabbnak 
tartom a felnőttek között végzendő munkámat annál, hogysem a 
gyermekekre tékozoljam drága, kimért időmet.

Sokszor meg mások tiltják el őket tőled ! Talán éppen azok, 
kiknek atyai, anyai, vagy testvéri kötelességük volna segítségemre 
jönni akkor, amikor hozzád akarom vezetni őket. Tégy keménnyé 
és határozottá ilyenkor! Adj bizonyságtevő szellemet és erőt 1 Ne 
engedd, hogy munkám kárba vesszen 1

Hallom Uram, jól hallom parancsoló szavadat is : .......el ne
tiltsátok őket I“ Érzem a fenyegető dorgálást szavaidból : minden 
gondolatomért, minden szavamért és tettemért felelős vagyok előtted! 
ítélet hangzik felém szavaidból és megrettenve és megborzadva aláz- 
kodom meg előtted, nagy felelősségem súlya alatt 1 Kérve kérlek : 
Bocsásd meg gyarlóságaimat 1 Adj erőt nekem arra, hogy szívem 
vágya szerint tehozzád közelebb, mindig csak közelebb vezethessem 
az én drága kis tanítványaimat, a te -kiyálasztottaidat.
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Nem akarom elvonni figyelmüket attól, amit te nekik ígérsz: 
az Isten országától. Add meg nekik azt teljességgel, tárd fel egész 
szépségében eló'tíük, hogy mindig jobban vonzódjanak hozzá és 
vágyódjanak feléje ! Tégy erőssé engem, hogy az én egész életem 
példája is ezt a célt szolgálja, amen I F. J.

A főiskolai tanítóképzés.
Az 1938. év elején nagyjelentőségű oktatásügyi javaslat kerül 

a megvalósulás útjára : a főiskolai tanítóképzés. Hóman Bálint vallás- 
és közoktatásügyi miniszter ötéves kormányzása a szakfelügyelet 
után számos kisebb alkotás mellett most a második nagyhorderejű, 
a messze jövőre kiható vívmánnyal örökíti meg kuiturpolitikáját. A 
tanítóságnak évtizedes kívánsága megy ezzel teljesedésbe. Megnyug
tató az a tudat, hogy az oktatásügyi kormányzat az idők követelé
sére, a haladó kor művelődési eszméinek parancsára nem zárkózik 
el az alkotások elől, hanem szembenézve az újítások kérdésével, 
keresi a megoldás útját s a korszellem hatását jótékonyan gyümöl
csözted a köz javára. A miniszter karácsony előtt nyilatkozott e kér
désben az egyik lap munkatársának s abban jelölte meg a javaslat 
lényegét, hogy a tanítóképzés a fiú- és leúnyliceumokban s a velük 
kapcsolatos kétesztendős felsőtanítóképző tanfolyamon fog történni. 
Ez akadémiai tanfolyam előtt a növendékek a líceumban érettségi 
vizsgát tesznek s a tanítói pályára kevésbbé hivatottak más, gyakor
lati irányú főiskolákon folytathatják tanulmányaikat.

E nyilatkozatból annyi világosan látható, hogy a főiskolai taní
tóképzés ügyében nem annyira a tanítóság, mint inkább a tanító
képzőintézeti tanárok álláspontja érvényesült. Érettségire épített aka
démiai képzésben részesül a tanítói pályára lépő ifjúság Az érettségi 
azonban nem gimnáziumi érettségi s nem ad jogot s képzettséget az 
egyetemen bármilyen tanulmányok folytatására, hanem tanítóliceumi 
érettségi. Ha valamivel kevesebb is, mint a gimnáziumi érettségi 
bizonyítvány, mégis több, mint az eddigi tanítóképzés, mert egyenlő 
értékű a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal s felvételre jogosít 
más, olyan főiskolára is, ahol a latin nyelv s a görög nem szükséges.

A tanítói líceumba négy közép-, vagy középfokú iskolai osztály 
elvégzése után veszik föl a növendékeket.

A különleges irányú nevelés, a szakképzés előtti általános 
ismeretnyújtás, az általános műveltség megszerzése tehát megmarad 
a különleges tanítóliceumokban. így már a tanítói hivatásra történő 
ránevelés megkezdődhetik az általános műveltség elemeinek meg
szerzése éveiben. A szakképzettség megszerzése az akadémiák útján 
történik.

Két fontos kérdés áll itt előttünk. Elégséges- e a négyesztendei 
tanítóliceumi képzés az általános műveltség elemeinek elsajátítására 
s a különleges feladatok, a hivatásra való ránevelés elvégzésére, 
zenei ismeretek stb. elsajátítására s elég-e a két akadémiai esztendő 
a szakképzés elvégzésére ? A tantervtől, a gyakorlati követelmények
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felismerésétől s a helyes oktatásügyi politikától függ e két kérdés 
megoldása

A túlterhelés, akár a líceumi, akár a felső fokon, nem vezet 
célhoz, többet árt, mint amennyit használ. Ezesetben hiányosan, 
gyors, felszínes képzeitséggel kerül ki az életbe a jövő tanítónemze
dék. Ha pedig szűkreszabott tantervi anyaggal indul meg az új rend
szer, akkor elveszti tekintélyét a íanítóliceum és főiskola s nem ad 
biztos alapot esetleg más gyakorlati főiskolai tanulmányokhoz. A 
hivatottak feladata s gondja, hogy meglássák a törvény megalkotá
sánál a helyes utat s valóban a jövőnek, a haladás szellemének 
szóljon alkotásuk. így válik ez új rendszer nemzetünk oktatásügyé
nek, népünk boldogulásának is áldásos eszközévé.

Amidőn örömmel üdvözöljük a főiskolai tanítóképzés törvény- 
tervezetét, kívánjuk, hogy az a tanítóságnak s tanügyünknek egyaránt 
javára szolgáljon és a jövendő számára maradandó alkotássá váljék.

Emléksorok
Győry Vilmos születésének századik évfordulójára.

Irta : K uszák István.

Ifjúsági irodalmunk kincsesházának alig van csillogóbb és — 
nevelői szemmel nézve — értékesebb gyöngyszeme a „Mesebeli kis 
királyhoz betévedt egy kisleány“ kezdetű bájos, csilingelő gyermek
versnél. Ebben a parányi költői alkotásban elragadó módon jut ki
fejezésre a szerénység és megelégedettség boldogsága mellett a szülő
földhöz, a szülői hajlékhoz való ragaszkodásnak és a család iránti 
szeretetnek drága érzése. Ha Győry Vilmos ezenfelül semmi mást 
nem írt volna, akkor is hálával kellene ápolgatnunk emlékét.

Száz esztendővel ezelőtt, 1838 január 7-én, tanítócsaládba 
helyezte bölcsőjét az isteni kegyelem. A győri evangélikus gyüleke
zet egyik tanítójának volt a gyermeke. Amikor nyolc éves korában 
szüleivel Budapestre távozott, senki sem gondolt arra, hogy a tanító 
fiából valamikor a nemzet tanítója lesz, s hogy a szerény győri tanítói 
lakás falát egykor az ő nevét viselő márványtábla fogja ékesíteni.

Életének ideje alig haladta meg a 47 esztendőt. Ez a viszony
lagosan rövid életkor gazdag volt értékes alkotásokban. Sokan voltak, 
s bizonyára vannak is, akik Győry Vilmos üde gyermekversein, 
elbeszélő ifjúsági művein, balladáin és népszínművein tanultak lel
kesedni a szépért, igazért, s akiknek leikébe az ő művei oltottak el- 
mulhatatlan szeretetet és rajongást a költészet iránt. Áldott és emlé
kezetes is lett az a negyvenhét esztendő, mert kiteljesült benne a jó és 
igaz embernek másokra fényt és melegséget sugárzó, harmonikus élete.

Akik Győry Vilmost testi alakjában ismerték, azt mondják, hogy 
nem volt feszülőizmú dalia, sem szikrázószemű, félelmet keltő hősi 
alak. 0  inkább alacsony volt, mint magas. Göndör, fekete fürtökkel 
árnyalt szép fején selymesen vonuló szemöldök alatt két viruló, 
melegsugarú szempár mosolygott. Azt mondják, rendkívül vonzó, 
kedves alak volt külsőleg is. És amilyen az alakja, olyan volt a lelke
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is. Egyszerű, tiszta, nemes. A szív embere volt egész életében. Köl
tészete sem más, mint a szívnek igazi megnyilatkozása. Nem csupán 
nemes szórakozás, hanem elhivatás volt a költészet számára a szép
nek és jónak szolgálatában. Emberi szíveket nemesíteni, a nemzetet 
szellemi értékekkel gazdagítani: ez a cél tette számára annyira nél
külözhetetlenné és emelkedetté a költői hivatást. Nem fényes, szipor
kázó üstökös, hanem egy szerény bűbájos csillag volt ő a magyar 
irodalom egén, mely ránk mosolyog szelíd fényével, mint ahogyan 
az ő kedves arca mosolygott annak idején. Neki inkább a lelke, az 
énje, az egyénisége volt a költő. Becsvágya sohasem sarkallta nagy, 
csodás alkotások felé. Dalolt csendesen, kedvesen, mint lírikus és 
beérte azzal. Nem tündökölni, hanem szolgálni akart. Egyéniségének 
ez a vonása magyarázza meg, hogy állandóan kereste és megra
gadta az idegen költők értékeit, azok mondanivalóját lefordította, s 
a mi szép magyar nyelvünkön átadta nekünk. „Mint műfordító első
rendű az egész világon“ — állapította meg Rákosi Jenő. „Olyan hű, 
olyan tökéletes és símulékony, hogy alig van az irodalomban hozzá 
fogható.“ Nyelvismerete bámulatos volt. Már, mint végzett gimnázistát, 
a német, angol, francia, olasz nyelv tanítására hívta meg leányai 
mellé a Dessewffy-család. Utóbb megtanulta az említettek s a latin, 
görög és héber nyelv mellé a portugál, spanyol, dán és svéd nyelvet is.

Szép kiegészítője volt az ő költői (mondhatnám így is : nemzet
nevelői) egyéniségének papi egyénisége. Előbb az orosházai, majd 
a budapesti gyülekezetnek volt a lelkésze. Ipának : a nagy Székács 
József püspöknek nyomdokain járva, ő is sokat fáradozott a bel- 
misszió terén. „A pap ideálját valósította meg egyéniségében. Igazi 
pap volt, aki a prófétaság szent hevületével prédikált és tanított. Nem
csak a szavaival, hanem az élete példájával.“

Győry Vilmos egyéniségének vázolásához még hozzátartozik 
annak megemlítése is, hogy nála hűségesebb hitves, jobb családapa 
nem volt. Egyik nőrokona több kedves, megható epizódot beszélt el 
nekem az ő szép és boldog családi életéből. Mindmegannyi ékes 
illusztráció amellett, hogy Győry Vi.lmos valóban eszményi hitves és 
a legszeretőbb családapa volt. — Életének utolsó napjaiban Marien- 
badból, hol beteg szívét orvosolta, kis leányának írt egy kedves 
levelet, amelyben elmondja, hogy mit csinál ő ott. Mellette lépkedett 
már a Halál, ő mégis derűt, mosolytfakasztó szavakat vet papírra, 
hogy gyermekeinek, hitvesének néhány vidám percet szerezzen.

Ez volt Győry Vilmos. Mindenképpen méltó arra, hogy az ő 
nemes, tiszta — költészetté finomult — életét példaképpen állítsuk 
a reánk bízott ifjúság elé, s hogy az ő reánk hagyott alkotásait, 
eszményeit, mint drága örökséget megbecsüljük, megőrizzük és 
továbbadjuk.

Legyen ez a néhány igénytelen sor halvány gyertyaláng, melyet 
evangélikus tanító gyújtott meg hódolattal az evangélikus tanító nagy 
fiának, az igaz embernek, a szózatos papnak és jó hazafinak 
emlékezetére !

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében ? 
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó ügy !
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A tanító a nemzet történetében.
Irta : Varga Géza mogyoródi tanító. Pest vm. törv. hat. biz. tagja.

Aki nyitott szemmel járja a világot s figyeli annak eseményeit, 
az előtt egy pillanatig sem kétséges annak a ténynek a megállapí
tása, hogy ezen a sárgolyón, melyet földnek, világnak nevezünk, 
nincsenek rendjén a dolgok. Az emberi szívek tele vannak nyugta
lansággal. Izzik, forr itt minden, s a tömegek eme nagy lelki feszült
sége csak az idő- és alkalomra vár, hogy kitörhessen, s győzelmét 
az ő világnézete számára kicsikarhassa, biztosíthassa. Igen, ma két 
világnézet álll egymással farkasszemet. A sötétség a világossággal, 
a pokol a mennyel, a belzebub a Krisztussal, a bolsevisták és kom
munisták fanatizált tömegei törnek a keresztyén nemzeti eszmét val
lók ma még szervezetlen táborára.

A tőlünk messze délnyugaton, a Pirreneusi félszigeten dúló 
háború nem közönséges testvérharc, hanem két világnézetnek össze
ütközése, élet-halál harca. A keresztyén nemzeti eszme és a nemzet
közi bolsevizmus erőpróbája a spanyol háborúnak nevezett ember
mészárlás.

A világtörténelem fogja igazolni, hogy ebben a háborúban több 
volt az orosz, francia, angol, német és olasz, mint éppen a spanyol.

Ne gondolja senki, hogy a tőlünk messze északkeleten dúló 
kínai és japán háború hátterében egyszerű határvillongás lappang 1 
Nagyobb és hatalmasabb erők azok, melyek e két nép között kirob
bantották a háborút, a kegyetlen öldöklést. Itt is, mint Spanyol- 
országban, két világnézet áll szemben egymással, s csak a vak nem 
látja, hogy a világ népe mint válik kétfelé. A világ népe két táborra 
szakadt. Az egyik Frankóék nemzeti csapata és Japán győzelméért 
hévül, a másik a spanyol vörösök és Kína győzelmétől várja világ
nézetének diadalát.

Nagyon kényelmes és végzetes dolog lenne elfogadni Ekhardt 
Tibor pártvezér ama megállapítását, hogy hazánkban ez a világnézeti 
harc már eldőit, — mégpedig a keresztyén nemzeti eszme javára. 
Ha ez így lenne, akkor nem történhetett volna meg az a szégyen
letes esemény, hogy e csonka haza legnagyobb vármegyéjében : 
Pest vármegyében, annak ezévi tavaszi közgyűlésén az egyik 
bizottsági tag a vármegye nevében táviratilag kívánta üdvözölni a 
spanyol vörös csapatok kormányát, s a magyar nemzet együttérzé
séről biztosítani e bolsevista hadat.

Igen 1 Tanítótestvéreim, itt, e csonka haza területén belül most 
is folyik nyíltan, vagy titokban a lelkek vására, s ezt észre nem 
venni egy lenne a mi halálunkkal. És ha ez így van, kérdezhetjük-e 
mi magyar tanítók, hogy hol a mi helyünk ?

Mi, tanítók büszkén szoktuk hirdetni és vallani, hogy a nemzet 
sorsa a mi kezünkbe van letéve. Erre a nemzetre pedig csak két 
sors várhat: Vagy feltámad, vagy elbukik. A mostani állapot sokáig 
nem tarthat, mert ez csendes halódás. Halódása és pusztulása a 
dolgozó millióknak, sorvadása és pusztulása a magyar fajnak. Ezen 
az állapoton segítenünk kell, — segítenünk s elsősorban nekünk 
magyar néptanítóknak.
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Meg vagyok róla győződve, hogy a magyar néptanító megteszi 
kötelességét híven és pontosan az iskola falain belül, amint azt a 
tanterv és utasítás előírja. De ez a munka ma, amikor izzó parázson 
járunk, amikor nem tudjuk, hogy mikor és hol robban ki a szenve
délyek romboló-pusztító tüze, — ma ez a munka nem elég. Ki kell 
mennünk az iskolából s meg kell keresnünk minden alkalmat arra, 
hogy ez a sokat szenvedett magyar nép megérezze, miszerint mel
lette vagyunk, vele érzünk, dolgozunk és élünk.

A német-francia háborút megelőzőleg Németország állapota 
korántsem volt olyan szánandó, mint a mi csonka hazánké, s a 
német schulmeisterek mégis belátták, hogy a tartományokra szakadt 
német nemzet elbukik, elpusztul, ha össze nem fog s nem teremti 
meg az összetartó nagy nemzeti egységet. A német tanítóság meg
tette kötelességét hazájával szemben s arany betűkkel írta be nevét 
hazája történelmébe. Bismarck, birodalmi kancellár ama megállapí
tása, hogy a német-francia háborút nem a német katonaság, de a 
schulmeisterek nyerték meg, örök büszkesége lesz a német tanítónak.

A történelem ítélőszéke néz reánk s várja, hogy cselekedjünk.
Tanítótestvérem, te nemcsak tanító, de vezére is vagy a magyar 

népnek. Vezérek vagyunk valamennyien. Vezérek, kiknek munka
helye nem a Doberdón, vagy a mazuri tavaknál, nem a rokitnói 
mocsarakban, vagy az orosz hómezőkön, hanem azon a tanyán, 
falun, vagy városban van, ahova éppen Téged az isteni gondviselés 
helyezett. Fegyverzeted nem ágyú. gépfegyver, géz, vagy bomba, 
hanem a hitnek és a kultúrának a fegyverei. Azok a fegyverek, 
melyeket sem Trianon, sem semmiféle hatalom el nem vehet tőlünk.

Forgassuk ezt a fegyvert hittel és fanatikus hévvel a nemes cél 
mellett, s hiszem, hogy a mi munkánk meghozza a maga gyümölcsét.

A keretek megvannak, csak ki kell töltenünk szeretettel, meg
értéssel, kitartó, céltudatos munkával.

Itt van a levente-egyesület, a cserkészmozgalom, a Move, a 
gazdakör, iparoskor, a különböző mezőgazdasági bizottságok, az 
inségbizottság, a zöldkeresztmozgalom, a Márta Egyesület, a vörös- 
kereszt stb. stb. magyar megmozdulások, melyek mind-mind alkalmi 
helyek arra, hogy bennük és rajtuk keresztül emeljük népünk nem
zeti, faji öntudatát, gazdasági és közegészségügyi megerősödését. — 
Hóna alá kell nyúlnunk a magyar népnek, hogy érezze, hogy nem
csak kérünk tőlük folyton, de dolgozunk is értük és harcolunk érde
keikért. Nincs hálásabb nép, mint a magyar, ha érzi, hogy őszintén 
közeledünk feléje, ha érzi, hogy vele érzünk és érte dolgozunk is.

Nem véletlen dolog, s nem is a magyar nép hibája az, hogy 
hiányzik belőle a nemzeti öntudat. A 400 éves Habsburg-uralom 
gondoskodott róla, hogy kiöjje fajtánkból a nemzeti öntudatot. El
hitették velünk, hogy a 282.870 négyzetkilométernyi Magyarországon 
élő 20 milliós nép egy rokontalan, elhagyatott náció, mely a maga 
lábán élni (Ausztria nélkül) sohasem tud, — elhitették velünk, s ma 
is hirdetik, hogy mi magunkra hagyatva önálló nemzeti életet élni 
nem tudunk, ugyanakkor, amikor ma is a mi csonkaságunk mellett a 
világ 68 önálló nemzete közül a megcsonkított 93.000 négyzetkilo
méter terület és 8 milliós lakossal is a 24-ik helyen vagyunk. Vagyis
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ma is 44 kisebb önálló nemzet van, mint e csonka haza. Mikor 
hallottuk Hollandiát, Dániát, Svájcot vagy a még 40 többi államot 
arról panaszkodni, hogy rokontalan, elhagyatott nép, aki a maga 
önállóságában megélni nem tud ?

Történelem-hamisítás ez, tanító testvéreim, amiről meg kell győz
nünk magyar véreinket, hogy tudjanak bízni, remélni, s vissza száll
jon a magyar szívekbe a nemzeti öntudat.

Nem véletlen dolog, s nem is a magyar nép hibája, hogy hiány
zik belőle a faji öntudat. A 400 éves Habsburg-uralomnak gondja 
volt reá, hogy a magyar fajnak a  Kárpátok medencéjében mostoha 
sors jusson. Különb volt itt a sorsa oláhnak, szerbnek, csehnek, hor- 
vátnak vagy németnek, mint a magyarnak, — hiszen ezeket hozta, 
telepítette a kipusztult magyar végekre, hogy reájok építve biztosít
hassa itt elnyomó uralmát. Elég reávilágítanunk az 1848—49-iki ese
ményekre, amikor ezek segítségével kívánta leveretni a nemzet sza
badsághőseit. Ne is beszéljünk arról, hogy uralkodásuk utolsó szá
zadában még egy új nemzeliséggel is — egy új fajtával —, a zsidó
sággal is megajándékozta árva nemzetünket. Oda jutottunk, hogy 
Núbia párduca gyáva nyálat szült. A párducos ősök birtokát kaftános 
zsidók foglalták el, s ma már ott tartunk, hogy az ipar, kereskedelem, 
s a nagytőke teljesen az ő kezükben van, s a kartelek fojtó gyűrű
jében pusztul és vérzik a magyar. Beszélhetünk-e faji öntudatról, 
amikor hazánkban mindezek m egtörténhettek?!...

Hazánk jövő sorsa, s fajtánk életfejlődése, követeli tőlünk, hogy 
ezeken a bajokon is gyökeresen segítsünk. — Álljunk élére a szövet
kezeti munkának, mert csak ezeknek a segítségével tudunk ezen a 
súlyos seben gyógyítani törvényes eszközökkel. Itt van a „Hangya“ 
— az „Eke“ szövetkezet, a Hitelszövetkezet, mind-mind olyan magyar 
összefogások, melyek, ha országos viszonylatban kibővülnek és meg
erősödnek, kizárják a közvetítő kereskedelmet és becsületesebb ala
pokra építik fel a tőke, ipar és kereskedelem szerveit.

Ne mondja azt senki, tanító testvéreim, hogy ezekben a nagy 
nemzeti problémákban mi, tanítók vajmi keveset tehetünk.

Olaszországot állítom lelkiszemeitek elé. Egy volt néptanító: 
Mussolini egymaga alkotta újjá nemzete történelmét.

Németországot állítom lelkiszemeitek elé. Egy volt kőmívessegéd: 
Hitler egymaga alkotta újjá nemzete történelmét.

Lehetetlen az, tanító testvéreim, hogy mi, 19.000 magyar tanító 
összefogva ennek a nagy nemzeti célnak megvalósítására célt ne 
érnénk, s munkánkat egy szebb magyar jövő, s haza feltámadása 
ne követné.

Ne végezd ezt egyedül, tanító testvérem! Ott vannak a te munka
társaid, a lelkész, a jegyző stb. Fogd meg a kezüket, tárd fel előttük 
a bajt, ismertesd előttük a célt, s hidd el, összefogva, megértéssel, 
szeretettel még ott is lehet építeni, ahol már mindent elveszettnek 
gondoltunk !

Új embertipusra van szükségünk, hogy a világot fenyegető nagy 
világnézeti harcban el ne bukjunk, győzzünk és diadalt arassunk !

Uj embertipusra, — mely tudja szeretni az Istent, hazáját, fele
barátját.
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Istenfélő, öntudatos hazafiakat, fajtánkat szerető magyarokat 
kell nevelnünk, hogy megállhassunk és győzedelmeskedhessünk 
népek és nemzetek élet-halálharcában.

így képzelem én a magyar tanítót a nemzet történetében, mint 
akinek munkájától függ egy nemzet élete, vagy halála.

Ha a magyar népiskola és azon keresztül a magyar néptanító 
olyan embertípust tud megnevelni, amely nemcsak vallja és hirdeti, 
hogy ő keresztyén, de élete, cselekedete igazolja, hogy a Krisztus 
lelke él benne, — ha a magyar népiskola és rajta keresztül a magyar 
néptanító olyan embertípust tud megnevelni, amely a maga önös 
érdekeit alá tudja rendelni a nemzet nagy érdekeinek, s mint ilyen 
nemcsak vallja és hirdeti, hogy ő magyar, de élete, cselekedete iga
zolja, hogy neki a haza minden : élet, vagy halál, s aki fanatikus 
hittel tudja hirdetni :

„Áldjon, vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell."

Tanító Testvérek ! Jó munkát 1

Az iskolai énekoktatás revíziója.
Heintz Fülöp szombathejyi tanító előadása az Orsz. Ev. Tanítóegyesület 

legutóbbi közgyűlésén.

Az a rendkívüli fordulat, amelyen világpolitikai szempontból 
egész Európa keresztülment, feltétlenül szükségessé teszi, hogy a 
magyarság is revízió alá vegye a múlt eszményiségét, s megkeresse 
azt az új világot: azokat az új adottságokat és lehetőségeket, ame
lyeket a változott körülmények, életalakító komolysággal, ráparan
csoltak.

Ilyen alapvető jelentőségű problémája az új magyar nevelésnek 
sok-sok időszerű feladat mellett az iskolai énekoktatás kérdése is. 
Amikor ugyanis azt látjuk, hogy az európai népek mindegyike micsoda 
hatalmas erőfeszítéseket végez a nemzeti öntudatosítás és a sajátos, 
faji képességek előhívása és kifejlesztése terén, és micsoda körül
tekintő gondossággal igyekszik egységet és szilárdságot adni, a gaz
dasági törekvések mellett irodalmi, művészeti és széles kisugárzású, 
általános, kultúrális megnyilatkozásoknak is : a magyar iskolák sem 
maradhatnak az eddigi megszokott, kényelmes módszereik mellett, 
és különösen a művészi tárgyak tanításánál nem lehetnek továbbra is 
idegen eszméknek : a magyarság lelki világától távoleső érzéseknek 
és szellemi megnyilvánulásoknak intézményes terjesztői.

Hogy ezt elérhessük : mindenekelőtt el kell szakadnunk a régi, 
fölényes és apodiktice nyilatkozó retorikától és azoktól a hibás 
beidegződésektől, amelyek rácsavarodnak újító megmozdulásunk 
minden bátor lépésére — és éjféli őszinteséggcd és alázattal kell 
közelednünk az élettől és a változott időktől megmutatott kérdéseknek 
és feladatoknak kitáruló kapujához. Talán nem túlzás, ha azt mon
dom, hogy a szellemi életnek egyetlen más területén sincs annyi 
hibás beidegződés és haszontalanná vált, elavult „kényszerképzet“,
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mint éppen a magyar ének és muzsika általános megítélésénél, és 
sehol ssm olyan feltűnő az „idegen“ eszméknek és érzéseknek ez a 
konok szolgálása és szeretete, mint éppen az iskolai énektanítás 
eddigi megnyilatkozásainál és ezzel velejárólag az új magyar ének
ügyi feladatok megítélésénél és gyakorlati elindításánál.

Ezért kell olyan kemény, elszánt harcot vívnia a magyar ének
nek és zenének elismertetéséért és végleges meghonosodásáért — 
a saját hazájában. Viszont ezért kell itt a lagalaposabb munkát és 
tisztogatást végeznie a magyar szellemi újjáépítés minden harcosának, 
ha azt akarjuk, hogy valóban létrejöjjön és valósággá váljék a sok
szor hangoztatott új, pedagógiai célkitűzés : az emberségesebb ember 
és magyarabb magyar lelki arcának kiteljesedése. A termékeny 
magyar jövő útjainak bátor megrohamozói tudják azt, hogy nehéz 
és gyötrő az út addig, amíg a jelszavakból és eszmékből érett élet
teljesség lesz. Azért, ha munkánkban itt-ott a hozzá nem értés és 
gúnyoló gáncsvetés torlaszaival találkozunk, ne csüggedjünk el, mert 
tudnunk kell, hogy minden újnak, minden életreképes, szellemi meg
mozdulásnak az előítéletek kásahegyén kell magát keresztülvágnia 
az elismertetéshez.

Ennek az elgondolásnak, ennek a meggyőződésnek a szelle
mében óhajtok hozzászólni a magyar iskolai énekoktatás aktuális 
kérdéseihez, és kérem, hogy ebben az előrebocsátott, általános elvi 
keretben lássák és Ítéljék meg szerény fejtegetéseimet,

*
Hogy a magyar iskolai énekoktatás jelenlegi állapotát a maga 

hamisítatlan valóságéban bemutathassam, és ezzel velejárólag az 
eddigi nevelési és oktatási módok súlyos válságát és egyben az 
újítás elkerülhetetlen szükségességét a tényleges helyzetnek megfele
lően érinthessem : hadd számoljak be itt egy kis lélekkutató, intelli
gencia vizsgálatomról, amelyet iskolánk néhány osztályában végeztem.

Tudtam a z t: hogy általános a panasz, és naponként hallható 
a siránkozás, — magánbeszélgetésekben és hivatalos helyről is, — 
hogy nemcsak a felnőttek, hanem most már a gyermekek is a magyar 
lélek ősi adottságaitól távoleső, idegen szellemű dalokat és nótákat 
énekelnek : Ízléstelen slágereket, érzéki tangókat és romlott erkölcsű 
érzülettől megfertőzött, uccai énekeket. Érdekelt tehát a dolog: milyen 
méretű ez a terjedés. Nevezetesen : milyen korban kezd a gyermek 
spontán módon reagálni az ucca énekére, és mennyit szed fel ezekből 
a „szerzeményekből“. Azután : mennyit tart meg és őriz meg lel
kének kincsei között, érzelmi életének kialakulása közben a bevett 
és szokásos iskolai dalirodalomból, énekeli-e ezeket a dalokat akkor 
is, amikor tanítója nem parancsolja neki, munkája, szórakozásai, 
kedvtelései közepette is eszébejutnak-e ezek az iskolai dalok ? És 
végül : az ének, mint szociális funkció, micsoda jelentőségre jut 
a gyermek életében ?

Ezért: minden előkészítés vagy szellemi sugalmazás nélkül, a 
jóakaratú kérdező közvetlen hangján, írásbeli feleletet kértem tanít
ványainktól, a III.—VI. osztályokban, a következő egyszerű kérdé
sekre : 1. Szeretsz-e énekelni? 2. írd le azoknak a daloknak, vagy 
nótáknak első sorát, amelyeket úgy magadtól, a legszívesebben éne
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kelsz! 3. Iskolán kívül mikor szoktál énekelni? 4. Kivel szoktál együtt 
énekelni? Hogy a gyermekek őszinte, „befolyástól“ mentes megnyi
latkozása megszabaduljon, nemcsak a tanítói akarat ráható erejétől, 
hanem a szomszédok egymásrahatásától is lehetőleg függetlenüljön, 
fokozottan éberkedtem azon, hogy sem jelenlétemmel ne irányítsam 
a gyermekeket, sem egymás feleleteit ne írhassák le, mert lehetőleg 
hű és őszinte képet akartam kapni a mostani iskolai generáció ének
lési tudásáról, nemcsak az iskolában elsajátított éneklési műveltség
ről, hanem arról az iskolánkívüli éneklésről is, amelynek művelése 
és gyakorlása közben a gyermek maga választja ki azt, ami neki 
pillanatnyilag tetszik, amit a felnőttek énekléséből szívesen megtanul, 
átvesz és utánoz. Előre sejtettem, hogy lesznek köztük bizonyára 
„jó gyerekek“, akik a legutóbb tanult iskolai dalokat fogják majd 
legkedvesebb nótáiknak feltüntetni és beírni, mert hiszen a tanítónak 
és általában az iskolának szuggesztiója sok spontán megnyilatkozást 
meggátol a gyermekben, s különösen ilyenkor, amikor a tanító kér
dései mögött valami rendkívülit sejt, egyik-másik fokozottan óvatos 
és mértéktartó az őszinteségben.

A kapott feleletek azonban így is rendkívül jellemzőek, és a 
gyermeki lélek fejlődéstanával foglalkozó minden pedagógus számára 
feltétlenül tanulságosak.

Mert: ezeknek a feleleteknek a statisztikája az 1. pontra vonat
kozólag szinte egyöntetűen bizonyítja azt, hogy a magyar gyerekek, 
igenis, szeretnek énekelni! Egy-egy helyesen megtartott énekóra min
dig öröm és élmény nekik. A gyermeki lélek üde, természetes vágya 
nyilatkozik meg akkor is, amikor iskolánkívül, játék közben, úton- 
útfélen, mezőn és réten, munkája mellett és magáramaradottságában 
énekelni kezd. Sőt: egészen bizonyos az, hogy itt mélyebb fakadású 
tényezők, a magyarság ősi képességei is megnyilatkoznak, mert el
vitathatatlan, hogy a magyar nép általánosságban, érzelmi életének 
mélyén daloskedvű, művészi hajlamú fajta, amelynek e tekintetben 
— az egy olaszt kivéve — alig van párja és versenytársa Európában. 
Micsoda ragyogó és el nem homályosítható kultúrtörténelmet teremt
hetne ezzel a tehetséges, áldott néppel egy hozzáértő, lelkes peda
gógus-gárda ! Micsoda egyetemes megbecsülést és szereletet köny
velhetnénk el nemzeti történelmünk elkövetkező évtizedei számára 
a világ minden kultúrnépe részéről, ha maradék nélkül kifejlesztenénk 
ezeket a szép, művészi képességeket! Lássuk be : hogy nagyszerű 
lehetőségeket, ősi képességeket fojtogat tehát az az iskola és tanító, 
aki a gyerekeknek ezt a természetes vágyát megköti és érzelmi éle
tének ezt a kinyújtózkodását, művészi hajlandóságainak ezt az ösz
tönös kivonulását a természetes kifejlődéstől eltereli, vagy legalább 
is tétlenül semmibeveszi.

A 2-ik kérdésre kapott feleletek statisztikája meghökkentő és 
egyben leverő. Ha nem is volt titok előttem, hogy tanítványaink 
éneklésében sok az értéktelen, ízléstelen és művészieden „dalter
mék“ — mert hiszen gyermekeink iskolánkívüli éneklését sokszor 
megfigyeltem —, mégis  ̂ mélyen felsajgott bennem a kapott feleletek 
sötét .helyzetjelentése“. Kitűnt ugyanis, hogy az idegen rontás a
III. osztályos gyermekek éneklését is kikezdte már (alacsonyabb ősz-
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tályokban eddig nem is kutattam), mert a feleletül leírt és felsorolt 
daloknak több, mint fele már itt is azokból az utcai énekekből áll, 
amiket mulatságokon, tánckörben, kávéházakban és éttermekben 
játszik a zenekar és a cigány, s amiket mozikban és színházakban, 
vásárokon és kistrafikokban szoktak terjeszteni és árulni. A további 
osztályokban azután ez a statisztika egyre romlik : az V. és VI. osztá
lyokban már egészen kétes és gyalázatos szövegű slágerek : zömök ma- 
lacságok és kiboruló erotikától fűtött termékek is vannak szépszámmal.

A szokásos és általában használatos iskolai dalirodalom, ahogy 
feljebb megyünk az osztályokban, egyre halványul és fokozatosan 
kiszorul, — megdönthetetlenül bizonyítva azt a tényt, hogy az isko
lában tanult énekeket a gyermek nem viszi magával a szabad életbe, 
lelki életének kincsei között tartósan nem konzerválja : az iskolán 
kívül ez őt egyszerűen már nem érdekli, vagy szánakozóan meg
mosolyogja.

Erre a szomorú tényre még visszatérek, de már itt is meg kell 
látnunk az iskolai énekoktatás gyökeres reformjának szükségességét, 
mert, ha az iskola jótékony nevelő ereje és egész életre szóló hatása 
valahol ennyire háttérbe szorul és megsemmisül, mint itt, az iskolai 
ének esetében : ott feltétlenül hiba van a rendszerben, a nevelés és 
oktatás módjában és anyagában !

A 3-ik és 4-ik kérdésre kapott feleletekre csak röviden térek ki, 
mert azok inkább általános szociológiai és helyzettanulmányi szem
pontból érdekesek és hasznosíthatók, mint közvetlen iskolai eljárások 
megindítására. Bebizonyosodott, hogy a gyermekek éneklési vágyát 
a szülők és felnőttek általában nem támogatják : társas éneklésük
ben testvéreikkel és pajtásaikkal szoktak összejönni. De arra alig 
volt felelet, hogy a szülők foglalkoznának ilyen irányban gyerme
keikkel, és tanítanák őket énekelni. Csak néhány esetben olvastam 
ilyen feleletet, hogy „édesanyámmal szoktam énekelni", — s nagyon 
jellemző, hogy ezekben az egészen ritka esetekben a felsorolt éne
kekből hiányoztak azok az előbb érintelt ízléstelen, homályos er
kölcsű dalok, amiből egészen logikusan következik, hogy egészen 
más erkölcsi képe volna a magyar gyerekek éneklésének, ha a szü
lők jelenvalósága és tekintélye cenzúrázná fiaik és leányaik iskolán- 
kívüli szabad éneklését.

Nem óhajtok ebből a tényből túlságosan messzemenőleg sem 
a szülői ház erkölcsi nemtörődömségére, sem a nevelési hanyagsá
gára következtetni — bár erről is lehetne sok esetben elmélkedni —, 
mert itt az esetek legtöbbjében az az egyszerű, de kérlelhetetlen tény 
ütközik ki, hogy a szülők nem tudnak énekelni: az apák nótáskedve 
is kiapadt, az anyák sem dalolnak gyerekeikkel. Ha most ehhez 
hozzátesszük, hogy nagyon sok iskolában — fájdalom — a tanító 
sem törődik az énekkel — hiszen ez a tárgy közismerten az iskolai 
munka legmostohább gyermeke — : akkor előttünk áll a magyar 
énekügy egész kérdésmennyisége, a maga őszinte feltártságában és 
valóságában.

A probléma tehát adva van 1
Mármost az a kérdés : mi az oka ennek a kétségtelenül súlyos, 

áldatlan, sőt beteg jelenségnek ? (Folyt, köv.)
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Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Összeállította : Simon Lajos ev. körtanító, Hács,

B) év.
a) Káté.

Tanítási idő : hetenként 1 félóra, egész éven át mintegy 36 félóra.
1. félóra. Az Isten tízparancsolatának átismétlése. A múlt 

évben tanultaknak felújítása. Az Isten törvénye. A földi törvények 
is az isteni törvényeken alapulnak. Hol, mikor s milyen körülmények 
között, kinek és miért adta Isten a tízparancsolatot ? Felosztás. Isten 
fenyegetése és ígérete.

2. félóra. A keresztyén, vagy apostoli hitvallás. Átmenet a 
kété I. részéről a második részre. A káté második része a keresztyén, 
vagy apostoli hitvallásról szól. Hitvallásnak azért mondjuk, mert 
benne valljuk meg, hogy mit hiszünk mi keresztyének. Apostoli 
hitvallásnak pedig azért nevezzük, mert az apostolok is ilyenformán 
vallották meg hitüket. Nevezzük még Hiszekegynek is, mert így 
kezdődik. A Hiszekegynek három része, három ága van (ágazat), 
mert a mi hitünk is három ágú. Vagyis hiszünk az Istenben, akit 
Atyának nevezünk ; hiszünk a Jézusban, akit Fiúnak nevezünk és 
végül hiszünk a Szentiélekben, akiről meg azt mondjuk, hogy Ő az 
Atyának és a Fiúnak a lelke. De ez nem jelenti azt, hogy három 
Isten van, mert Isten csak egy van. De ez egy Isten három külön
böző személyben mutatta meg magát az embereknek. Azért mondjuk 
így : Az egy Istenben három személy van, u. m. Atya, Fiú és Szent
lélek. Ez az u. n. Szentháromság. Ezért hiszünk mi a Szenthárom
ságban. Most álljatok fel és mondjuk el szép hangosan minden 
szót érthetően az apostoli hitvallást 1

Egy Isteni imádok, félek. 
Ki Atya, Fiú, Szentlélek. 
Hiszek egy Istenben, 
Akitől van minden.

Hiszek a Krisztusban, 
Uram, Megváltómban 
Hiszek Szendétekben, 
Kit érzek szívemben.

Énekeljük el a 49. énekünket!
3. félóra. Az I. hitágazat. Az Isten. Az első hitágazatban a 

Teremtő Istenről van szó. Ki az Isten? Őt még senki sem látta, nem 
is tudná megmondani senki sem, hogy kicsoda az Isten. De hát 
akkor honnan tudjuk mégis, hogy van Isten ? Onnan.,, mert 0  meg
ismertette önmagát. Isten maga mondotta meg, azaz Ö maga jelen
tette, ki, hogy Ő van, létezik. Isten kijelentette magát: 1. a nagy 
természetben. Őróla szól az egész mindenség. Hogyan? Azt mondja 
a Szentkönyvünk : „Minden ház építtetik valaki által, aki pedig min
deneket elkészít, Isten az.“ (Zsid. 3:4.) Isten kijelentette magát: 2. 
a lelkiismeretben. Hogyan ? Az van megírva a Bibliában : „Őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk.“ (Ap. cs. 17:28.) Isten kijelentette 
m agát: 3. a világ történetében és saját életemben. Hogyan ? Azt 
olvashatjuk ä Szentírásban: „Az igazság felmagasztalja a nemzetet;
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a bűn pedig gyalázatára van a népnek.“ (Pb. 14:34.) Isten kijelen
tette m agát: 4. az 0  Fiában, a Jézus Krisztusban, aki az Isten Igé
jében legviiágosabban beszél Istenről. Az Isten Igéjéből pedig meg
tudom, hogy Isten Lélek és szeretet. Isten olyan lélek, aki mindent 
szeretettel és szeretetben cselekszik. Szeretetből teremtette a világot, 
szerétéiből küldte az 0  egyszülött Fiát a bűnös világ megváltására, 
szere ltből hívogat és vezet bennünket az üdvösségre Szentlelke 
által. Összefoglalás. Énekeljük el a 356. énekünket !

4. félóra. Isten tulajdonságai. A múlt heti lecke kikérdezése. 
Most már tudjuk, hogy ki és mi az Isten. Nézzük meg, hogy milyen 
az Isten ? Istennek a következő tulajdonságai vannak : Örökkévaló. 
Sem kezdete, sem vége. Mindenütt jelenvaló. Isten mindenhol van. 
Levegő sok helyen van, de mégsincs mindenütt. Fenn a csillagok 
között már nem található. Isten mindenütt jelen van. A mennyben 
látható, az emberi szívben is ott van. Mindentudó. Mivel Isten min
denütt jelen van, azért mindent tud és lát. Tudja az ember gon
dolatát is. (Heródes.) Hallja mind n ember szavát; látja tetteinket a 
múltban, látja, mit teszünk most és tudja, hogy mit fogunk ezután 
is tenni. Ha jót lát, tetszik neki, ha rosszat lát, szomorkodik. Isten 
most is látja, hogy közületek ki, mit gondol, azért gyermekeim, 
mondjátok magatokban utánam : Édes jó Istenem 1 ígérem, hogy én 
még titokban sem fogok ezután rosszat tenni, mert Te mindenütt 
látsz engem. Segíts meg, hogy soha meg ne szomorítsalak 1 Amen. 
Mindenható. Neki nincs szerszáma, anyagra és időre szüksége. Azt 
tehet, amit csak akar. Azért bízzunk Istenben ; ő  minden bajból ki 
tud bennünket szabadítani, mert Ö mindenható, (Nóé, József. A 
három ifjú a tüzes kemencében, Dániel az oroszlánok vermében, 
stb.) Gyerekek, tegyétek össze a kezeteket és mondjátok velem : 
Édes jó Istenem! Én minden bajban csak Tebenned bízom. Uram ! 
Ha akarod, a bajomból megszabadíthatsz engem, mert Te minden
ható vagy. De amint Te akarod, vagyis jónak látod, úgy legyen, én 
megnyugszom a Te akaratodon! Bölcs. Mindent a leghelyesebben 
tesz. Isten minden munkája remek munka. Az Ő bölcsességét mutatja 
minden teremtmény, amit csak a csillagoktól kezdve a tenger fenekéig 
láthattok. Például a Nap. Ezer és ezer év óta világít és melegít. 
Ember ilyent nem tud készíteni. A hegyek, tengerek hivatása. Nincs 
semmi a természetben, aminek ne volna meg a maga célja, a maga 
haszna és ezt az illető teremtmény teljesíti is. (Példák.) Ha látjátok 
a sokféle alakú és színű virágot, a mezőn a hullámzó vetést és 
érő gabonát, a kertben a fákon a különféle ízű gyümölcsöt, szőlőt, 
nézzetek fel hálás szívvel az ég felé és mondjátok: Imádlak, óh 
végtelen bölcsességű Istenem I Az Isten szent, igazságos, irgalmas, 
tökéletes. Szent, mert Ő ment minden bűntől, útálja a gonoszt, a 
rossznak még az árnyéka sincs Benne. Igazságos is. Igazságosnak 
azt mondjuk, aki mindenkinek megadja a magáét. Isten igazságos, 
mert a jóknak megadja a jutalmat, amit megígért; a gonoszokat 
pedig megbünteti, ahogy mindegyik megérdemli. (Pl. Adám és Éva. 
Kain. Az özönvíz. Fáraó. Éli fiai. Absolon.) Isten sokszor azzal 
büntet, amivel ki vétkezett: Fáraó vízbe fojtatta a zsidó kisdedeket; 
ő is vízbe lett fojtva. Absolon a hajával kevélykedett; haja lett



vesztének oka. Stb. A jókat megjutalmazza az Isten. (Pl. Ábrahám. 
Nőé. József. Dániel. Stb.) Az Úr Jézus azt is megígérte, hogy egy 
csöpp víz, egy falat kenyér, amit a szűkölködőknek adunk, nem 
marad fizetés nélkül. Az Isten irgalmas. Minél nyomorultabb valaki, 
annál jobban sajnálja őt Isten, és annál szívesebben segít rajta. Nem 
küld a bűnösökre a vétkezés után mindjárt büntetést, hanem várja, 
hogy megjavuljanak. Akiben a felsorolt tulajdonságok megvannak, 
azt egyszóval tökéletesnek mondjuk. Csak Isten tökéletes. Isten nekünk 
mennyei Atyánk. Miért ? Összefoglalás. Olvassuk el a Szentkönyvből 
a Zsolt. 139 : 7—10. verseit!

5. félóra. Isten a világ teremtője. Kezdetben, a világ terem
tése előtt nem volt semmi, nem élt semmi. Csak egyedül az Isten 
volt. Isten elhatározta, hogy teremt világot. Már hallottátok, hogy ha 
valaki valamit csinálni akar, annak három dologra van szüksége : 
anyagra, szerszámra és időre. Csak Istennek nem kell semmi. Őneki 
csak akarnia kellett és meglett a világ. Mivel Istennek nem kellett 
Sem anyag, sem szerszám, sem idő, azért nem azt mondjuk, hogy 
Isten csinálta a világot, hanem azt mondjuk, hogy Isten teremtette 
a világot. Teremteni csak Isten tud. A ..világ teremtésének a törté
nete. A látható és láthatatlan világ. Összefoglalás. Azt mondja a 
Bibliánk : .„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet“. (Móz.
I. 1:27.) Énekeljük el a 43. énekünket!

6. félóra. Mit tett velem Isten? „Hiszem, hogy Isten teremtett 
engem minden teremtménnyel együtt. Nekem testet, lelket, szemet, 
fület és minden tagot, értelmet és minden érzéket adott.“ Hiszem, 
hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Tehát 
Isten teremtette az embert és pedig a saját képére és hasonlatossá
gára ártatlannak és boldognak. De az ember nem sokáig maradt 
ilyen. A sátán, amit ördögnek is mondunk, bűnre csábította az első 
embereket, így bűnbeestek, bűnösökké lettek. Féltek Isten haragjá
tól elvesztették ártatlanságukat és boldogságukat. Ezután szenvedé
sekkel tele az életük és végül meg is haltak. Egyszóval elveszett az 
emberen az Isten képe. Azóta mór születésétől fogva benne van az 
emberben a rosszra való hajlandóság. Ez az eredendő bűn. A bűn 
miatt van a sok szenvedés a világon. Az ember bűne az egész vilá
gon meglátszik. Azért szenvednek a teremtmények egymástól (mér
ges növények, vadállatok, betegség, földrengés stb.). Végül a bűn 
miatt meg kell halnunk mindannyiunknak. Mivel egy a sorsunk itt a 
földön, azért becsüljük meg egymást, mi Isten teremtményei. Senki
vel és semmivel embertelenül ne bánjunk sohasem. Mit adott nekem 
az Isten ? Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az a maga ere
jével ezután már megélhessen ; teste, lelke, tagjai és mindene hasz
nálható legyen megfelelő munkára. A testemet azért kaptam a jó 
Istentől, hogy azt jóra használjam, okosan ápoljam, tisztán tartsam. 
De ne legyek a test szolgája. Lelkemet, mely sohasem hal meg, 
azért adta Istenem, hogy Őhozzá legyek hasonló és hogy testem 
felett tudjak uralkodni. Testem tagjai közül kiemeli a káté a szemei
met, füleimet. Ezek a legbecsesebb szerveim. Szemeimmel látom 
Isten szép világát; füleimmel hallom Isten szent Igéjét, az igazságot. 
A jó Istentől kaptam értelmemet (eszemet) is, hogy tudjak okosan
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gondolkodni, tanulni, hogy megtudjam Isten akaratát. Isten adta az 
öt érzékszerveimet is. Melyek azok? Ezekkel veszek tudomást a 
világról. Azért kaptam mindezeket a jó Istentől, hogy amint az Ür 
Jézus mondotta : „Legyünk tökéletesek, miként a mi mennyei Atyánk 
is tökéletes.“ (Mt. 5:48.) Igyekezzünk tökéletesedni! Összefoglalás. 
Énekeljük el a 459. énekünket!

MEGJEGYZÉSEK
Színfoltok.
Irta : Páter Jenő.

Minden kornak megvan a maga jellemző sajátsága s miután 
a kor jelleme az emberi gyarlóságban gyökeredzik, annak formái is 
emberiek. De ha voltak is a Földnek történetében igen gyarló kor
szakok, tagadhatatlan, hogy a mai kor a leggyarlóbb. Az igazság 
kimondásában nem terhelhet a lelkiismeret, hogy én is e kornak az 
embere vagyok, ki ha a porszemnek láthatatlan részével is, de mégis 
hozzájárulok annak formálásához.

Mi a mai kor ? A z  énnek a kora ! Talán soha jobban nem 
erősíti a nyelvtani szabályt, hogy az első személy és mindig az első 
személy én, más, mint a mai élet.

Világokat mozgató eszmék éppúgy, mint a legszürkébb esemé
nyek szülőanyja az én érvényesülése, előrejutása. Ezt minden idők
ben megtalálhatjuk. Hiszen ha az én nem kapja meg a maga fényét, 
kiapad lassanként minden energia forrása. Csakhogy a mai életet 
formásító én telve van önzéssel, telve van kapzsisággal. Ma az élet 
lüktetésében mindenki csak kapni szeretne, adni senkisem. A  szeretet 
letört darabja a mai életnek. Embersírások, a nyomor kiáltásai el
vésznek a végtelen világűrben; ma csak a fizika ismer felvevő 
készülékeket, de a szíveknek nincsen rádiójuk.

Voltak az emberiség történetében korszakok, amikor az én 
dölyfös úr volt. Például Néró Alexszandriából hozatta a fövényt a 
futtatási pályákra, de az éhező népeknek egy szem gabonát nem 
hozatott. A  mai kor még önzőbb, mert a különbség ott van, hogy 
meghozatja a gabonát, de magának tartja meg . . .

Hogy a kor megváltozzék, meg kell változni az énnek!

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyógyház érdekében ? 
Mindent lehet csak akarni kell!

Harmóniumot
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.

Garantált jó és olcsó egy vagy többjátékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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A nyolcosztályú népiskola megvalósítása felé.
Irta : Zacher Lajos, Győr.

IV.
Az iskola két aktiv tényezője közül a tanulóról szóltam a múlt 

alkalommal. Bármennyire fontos is a tanuló szelepe, bármennyire 
elsőrendű, és főtényezője is az iskolának a tanuló, a nyolcosztályú 
népiskola kialakításában mégis a másik aktiv tényezőnek, a tanítónak 
van, és lesz döntő szerepe. Eddig is megmutatta ezt a magyar taní
tóság, hisz több mint egy évtizede, hogy az Egyetemes Tanítószövet
ség kiállott a 8 osztályú népiskola mellé. Bebizonyította ezt a magyar 
tanítóság akkor is, mikor az 1935. esztendőben tartott IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés ügyrendjén nemcsak, hogy tárgyalta, hanem fontossá
gánál fogva első helyen tárgyalta a népoktatás fejlesztésének kérdését. 
Megmutatta akkor is, amikor az 1935. év szeptemberében kiadott 
Munkaterv C fejezetének 1. pontjában leszögezte törekvésének főcél
ját a következő mondatban : „a magyarságot a legmagasabb kultúrájú 
népek sorába emeljük . . . “ Azt talán mondanom sem kell, hogy ezek
ben a megnyilatkozásokban benne van az evangélikus tanítóság lelke 
is, hisz tény az, hogy csekély létszáma ellenére is a maga tömör, 
zárt egységében az evangélikus tanítóság egyik legerősebb oszlopa 
az Egyetemes Tanítószövetségnek. Az Orsz. Evangélikus Tanítóegye
sület volt tudomásom szerint az első, melynek közgyűlésén 1935-ben 
Kuszák István „szakelőadást“ tartott a 8 osztályú népiskoláról; tehát 
nem elméleti síkon mozgott, hanem már kimondottan gyakorlati téren. 
Új egyesületi alapszabályaink is utalnak a 8 osztályú népiskolára. 
Legilletékesebb helyen hangot adtak már annak, hogy a magyar 
tanítóság fontos szerepet töltött már eddig is be a 8 osztályú népis
kola kialakításában (kultuszminiszterünk már idézett nyilatkozata, 
Ev. Népisk. 1937. nov.-i szám).

Amikor ezeket jóleső érzéssel megállapítjuk, s kifelé hangoztat
juk, tegyük egy kissé szívünkre a kezünket, és nézzünk befelé, és 
valljuk meg, hogy az eddigi ténykedésünk jórészt kimerült az egye
sületek, összességek megnyilatkozásaiban, harcaiban, s vajmi keve
sen vannak azok, akik a cselekvés területére léptek. A szó volt az 
első, de a szó már elég volt, a szóból már sok volt. Jöjjön a tett ! 
Idézem a miniszter rendeletéből: „A tanítóságra vár a feladat... 
tapasztalatokat gyűjtsön, amelyek elősegítik nemzeti művelődésünk 
e kétségkívül fontos jövőjű intézményének végleges kialakulását.“ Azt 
hiszem, ehhez nem kell sok kommentár. Én legfeljebb azt teszem 
hozzá, hogy a mi tanítói lelkületűnk azt a fogalmat, amit a miniszter 
úr „feladatnak“ mond, kötelesség-nek érzi. így lép ki a tanítóság-ból 
a tanító. És így lesz az összesség megnyilatkozásainak eredménye: 
az egyéni cselekedetek apró pénze, amelynek összegéből megint csak 
a tanítóság erkölcsi tőkéje gyarapszik.

Gyakorlati térre lépve fölmerül az aggódó kérdés: hol, hogyan ? 
Hisz osztatlan iskolában lehetetlen; 70—80—100 gyermekhez nem 
ültethetünk be még 10—15 tanulót! Elég a 6 osztállyal is, most még 
újabb kettő !

Nem egy csapásra, és nem mindenhol gondolom. De ismerjük
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be, kisebbségi egyház vagyunk, és sok helyen a tanulók létszáma 
oly alacsony, alighogy eléri azt a kritikus 35-öt. Ilyen iskolának egy 
esetleges „száraz“ esztendőben megmentője lehet a VII.—VIII. o. 
Aztán vannak 2—3—4—5—6, sőt több tanerős iskoláink is. De ott 
se kezdjük el, ha túlmagas a létszám 1 Nem szereztem be magamnak 
(szándékosan) adatokat iskoláinkról. Azt azonban merem állítani biz
tosan, hogy 20—30 olyan iskolája van a magyar evangélikusságnak, 
ahol egy parányi jóindulattal, és komoly elszánással 1938. szeptem
berében megindulhat a VII. o.-ban a munka. Nem mondom, hogy 
apostoli lélek kell hozzá, mert tudom, az megvan, hisz e nélkül nem 
tudnánk megállni lelki gyötrelmek, és anyagi — kínos anyagi — 
nehézségek közepette is őrhelyeinken.

De most csak képzeljük e l : 30 iskola, ahol erős szárnyakat 
bonthat 300—500—800 evangélikus fiú-leány ! És az a felemelő tudat, 
hogy ezt mi teremtettük 1 És az a nyereség, amelyet jelentene az 
egyénekre, közösségre, egyházra, nemzetre 1

A megalapozás munkáját persze már most, év elején kell el
kezdeni az iskolában a gyermekek, s kint a szülők között! Bizo
nyosra veszem, hogy a hivatalos egyház segítő kezet nyújt hozzá. 
Az is bizonyos, hogy az állami tanügyi hatóságok a legmesszebbmenő 
támogatást nyújtották már eddig is.

A gyermekek között lesz legkönnyebb a munka. A gyermek az, 
akit egy-egy szent ügynek leghamarabb meg lehet nyerni. Naponként 
emlegetni a VII. o.-t az iskolában, beszélni róla, kihangsúlyozni érté
két és jelentőségét a gyermek szempontjából. Majd beszélni kell előttük 
arról, hogy másutt mór van VII.—VIII. o. — VI. osztályos tanulók 
előtt már lehet beszélni arról is, mit jelent ez nemzeti szempontból. 
Jó lesz felvilágosítani őket afelől, hogy a „bocskoros“ oláhoknál már 
hétosztályú a népiskola. A naponkénti lelki magvetés eredménye az 
lesz, hogy pár hét múlva, ha kérdést intézünk hozzájuk, már lesz 
jelentkező a VII. o.-ba. Az iskolai előkészítéssel párhuzamosan foly- 
hatik a hivatalos előkészítés (tanügyi hatóságok segítségének meg
nyerése).

Nehezebb lesz a munka a szülők között. Ha azonban az isko
lai előkészítés jól megalapozott, és tervszerű volt, akkor már nem 
lesz olyan nehéz az ugartörés, mert a legnehezebb munkát elvégez
ték maguk a tanulók, akik jobban tudnak „puhítani“ kemény szülői 
szíveket, mint a legékesebben szóló tanító. A szülőkkel való tárgya
lás kétirányú legyen : egyéni és együttes (szülői értekezlet). Az együt
tes megbeszélést előzze meg a tájékozódó személyes egyéni érint
kezés, s ugyancsak kövesse magánbeszélgetés — különösen a „nehéz“ 
szülőknél — a szülői értekezletet. Ezek a beszélgetések alkalmasak 
lesznek arra, hogy — nagyon tapintatosan — kihasználjuk a szülők 
hiúságát is. Tapasztalatból tudom, hogy a szülők előtt hangzatos 
szólamokkal (kultúrfölény, közoktatás nívójának emelése erkölcsi 
kötelesség) nem fogunk eredményt elérni. Ha ellenben minden tanító, 
aki VII. o.-t akar szervezni, a maga faluja körülményeinek alapos 
ismeretében, összegyűjti a mindenki által általánosan ismert gyakor
lati értékek mellé azokat a speciális értékeket, melyeket éppen az 
ő falujának nyújthat a nyolcosztályú népiskola, s ezekkel áll ki a
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szülők elé, s ezeket tárja fel a meg nem értőknek, akkor nyert 
ügye van.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen nagy jelentősége 
van ennek az előkészítő munkának ! Az alapos, megfontolt, tervszerű 
előkészítés lelki szomjúságot ébreszt a tanulóban, tudatos vágyat az 
anyagi és szellemi értékek iránt a szülőkben, s megteremheti azt a 
csodát, amire kétkedve rázzák a fejüket sokszor még tanítók is, hogy 
a falu népe maga fogja kívánni a nyolcosztályú népiskolát. Ez lenne 
a magyar tanítóság munkásságának legszebb eredménye : egy olyan 
emelkedett népi közszellemnek a megteremtése, amely méltó arra, 
hogy necsak az illetékes tanügyi hatóságok, a magyar közélet, és a 
magyar kormányzat, hanem az egész Nyugat, az egész Európa föl
figyeljen rá. Bár szomorúsággal tölt el mindenkor az a tudat, vala
hányszor rágondolok, hogy nálunk még mindig csak hatosztályú nép
iskola van, mégis úgy érzem, hogy van ebben valami magasabb 
rendelés, és az Isten a mi számunkra is adta ezt a várakozási időt, 
a mi számunkra is, akik a mások segítségével sohasem tudtunk egy 
lépést sem előre tenni (mert ha tehettünk volna, nem voltunk hozzá 
elég ügyesek), a mi számunkra, akik ezzel a nagyszerű munkával, 
a nyolcosztályú népiskola megteremtésével újból léphetünk egyet 
azon a bizonyos lépcsőn felfelé, amely a tanítói munka, a tanítói 
állás, az egyetemes tanítóság értékének teljes elismeréséhez vezet.

Erős magyarság felé.
Irta : Vértesi Zoltán.

2. Egy gondolatunk van, mely ég és izzik bennünk, egyetlen 
fontos témánk van, melyről írnunk, szólnunk és sikoltanunk kell : 
a magyarság sorsa és jobb jövője, a magyarság belső és külső 
egységének megteremtése és megerősítése.

Örömmel vettük tudomásul, hogy hazánk főbb felekezetének 
kiváló egyházfői, tiszteletben tartva egymás vallási meggyőződését, 
nemcsak áldomás közepette a fehérasztalnál, hanem a komoly 
tanácskozások zöldasztalánál egymás mellett ülve is, keresik ebben 
a trianoni nyomorúságos helyzetben egymás baráti jobbkezét, hogy 
a nagy Rákóczi érme feliratát „Concurrunt ut alant“ megvalósítva, 
a megtépdelt, vérző közös édesanyánk : a magyar haza oltáránál 
egyesült erővel élesszék a hazaszeretet szent tüzét.

Isten iránti hálával és lelkesedéssel kívánunk belekapcsolódni 
valamennyien az országalapító, Krisztus vallását elterjesztő első 
apostoli királyunk, Szent István emlékére rendezendő jubileumi ünnep
ségekbe. Ámde a külső ünnepeltetésből és tömegek ezreinek fel
vonulásából, nem sok gyakorlati hasznot remélhetünk. Ne felejtsük 
el, hogy első nagy királyunk, a Krisztusi tan terjesztését élő alko
tásokkal alapozta meg. Az istenfélelem, jó erkölcsök ápolására, a 
műveltség és kultúra terjesztésére, a vasárnap és ünnepnapok teljes 
megszentelésére, szigorú Vendeleteket adott ki, templomokat, magyar
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iskolákat (és pedig első sorban nem egyetemeket, hanem a nép nagy zömét 
érintő, a népoktatás alappilléreit lerakó magyar elemi népiskolákat) épít
tetett és ellátta azokat megfelelő javadalmakkal. Mi lelt volna akkor, ha 
őseink e magyar népiskolákat tiszta magyar szellemben tovább fejlesz
tették volna ! . . . Mi lett volna akkor, ha csak 1848-ban is a márci
usi ifjúság 12 pontja közül az egyik így hangzott volna: „Kívánjuk 
a legmagasabb színvonalú magyar tanítóképzést, minden község
ben állami kisdedóvodák, állami elemi és gazdasági iskolák felál
lítását, megbízható, jól fizetett, magyar születésű óvónőkkel és taní
tókkal 1. . Bizony mondom, nem lett volna most trianon ! . . .

A jubileumi évet, oly alkotással kellene megünnepelni, mely 
felekezeti különbség nélkül, a nemzet egyetemét érdekli és a magyarság 
jobb jövőjének és a magyarság megerősítésének szikla-szilárd beton 
és gránit köveit rakja le. Ilyen alkotásra az állam, a vármegye és 
a társadalom is szívesen hozná meg a maga áldozatát. Ilyen élő, 
gyakorlati alkotások volnának pl. : „Szent István kisdedóvók és gyer
mek otthonok“ és pedig fokozatosan minden községben, ha szeré
nyebb keretekben, bérházakban is, aztán „A Szent István téli mező- 
gazdasági népfőiskolák.“ Nagyon beváltak ezek a két évben 4—4 
téli hónapban működő gazdasági iskolák Baranyában (Mohácson, 
Siklóson, Szentlőrincen). De jó volna ezeket szaporítani. Lehetőleg 
minden körjegyzőség székhelyén fel kellene ilyeneket állítani. A nagy 
számú jelentkező földmíves ifjakat a pár gazdasági iskola nem tudja 
befogadni. Én ezt minden továbbképzőiskolát elvégzett gazdaifjúra 
nézve kötelezővé tenném. A magyarság, a magyarosodás, a művelődés 
szempontjából ennek fel nem becsülhető, óriási jelentősége van. 
Küszöbön van_ az általános, titkos választó jog törvénybeiktatása. 
Félnek is tőle. Érthető. Neveljük tehát a parasztságot, népünk zömét 
képező földmíves ifjainkat és az iparos ifjúságot is és adjuk meg 
nekik a művelődés eszközeit. Szervezzük meg „A Szent István ifjú
sági otthonokat, a Stefánia anya és csecsemő intézményeket, a köz- 
egészségügy államosítását, a mezőgazdasági munkásoknak is munka- 
képtelenség esetén nyugdíjbiztosítását, a nagy bankok és nagytő
kések pedig csináljanak méltányosabb földreformot s vegyék kezükbe 
a magyarok le- és visszatelepítését.

Legyen szabad itt ismételten hangsúlyoznom azt, hogy e le
rongyolódott, kiéhezett magyarságot, melynek vesztett háború után 
még jóvátételt is kell fizetnie, nem erősítjük meg avval, ha hiú csillo
gásból százezreket és milliókat kőből, ércből holt hősi szobrokra és 
diadalkapukra dobunk ki. Ezt a fényűzést egy nagy és vagyonos 
ország megengedheti magának, de mi, nem. A jobbaknak az élő 
lelkiismeretnek, mint Istenítéletnek fel kell emelni szavukat, éppen 
a háború rokkantjai, a hadikölcsön károsultjai betevő falatja, min
dennapi kenyere és hajléktalan proletár sok gyermekes, züllésnek 
induló, nyomorgó családok érdekében. S ha már parádét akarunk, 
azt a hősök, ismeretlen katonák sírja, Szent István jubileum emlékére 
emelt óvoda, gazdasági iskola, rokkant ház megkoszorúzásával is 
megtehetjük. Bár szerintem az utóbbi időben gyakorta előforduló 
diplomaták, miniszterek látogatásakor, úgy ezek, mint egyebek is, 
nagyobb erkölcsi, szociális és emberbaráti hatást váltanának ki, ha
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hervatag koszorú megváltás címén 100 és 1000 pengőket ajánlanának 
fel jótékony célra.

Miután a magyarérzelemnek a név is kifejezője, a Szent István 
jubileumi évben, sőt a várható nagy idegenforgalomra tekintettel már 
most nagyobb mozgalmat kellene indítani a névmagyarosításnak. 
Ha már mi lagymatagok nem is, legalább az idegenek meg ne 
botránkozzanak a sok idegen hangzású néven 1 .. . Mert ne higyjük 
el, hogy a mi minden-mindegy türelmünk pl. az elcsatolt területeken 
jó példaadással szolgál. Ott tovább folytatják a névelemezést, az ős 
magyar iskolák bezárását, magyarok földjeinek elkobzását. Ennél 
már rosszabb sorsunk nem is lehet 1 . . . Csak legalább felényire 
volnánk oly soviniszták, mint más nemzetek 1. .. Egyik magyar 
jövőért aggódó barátom azt mondotta, ha végig tekint a főváros és 
vidéki városaink kereskedőinek és iparosainak nevein és cégtábláin, 
szinte kétségbe kell esnie s nem tud bemenni abba az üzletbe, 
melynek tulajdonosa a nevét még mindig nem magyarosította meg. 
Tudom, hogy az idegen hangzású nevek viselőiben is jó magyar 
szív dobog, éppen azért, miért ne lehetne a Weisz, Fehér, a Schvarz, 
Fekete, a Hirschfeld, Hires, a Fein, Finom, a Klein, Kiss, a Steiner, 
Szerémi, a Hoffmann, Homonnay, a Rőderer, Rédey, az Eckhart, Egry, 
vagy E rdélyi?... Különösen új épületbe költözéskor, új üzlet nyitá
sakor, új cégtáblák kitevésekor miért ne lehetne derék, hazafias kereske
dőknek is, idegen hangzású neveket önként, szívesen és jószándékkal 
magyarral kicserélni!... Csodálom, hogy a magyar államvasúti igaz
gatóság megengedi, hogy a vasútállomások feltűnő helyein, kijáratain, 
a hirdető oszlopokon, állomás épületein idegen hangzású nevek 
éktelenítik el az állomások magyar feliratát.

A magyarosított neveket kitüntető jutalomképpen, ingyen kellene 
a magyar kormánynak, illetve a polgármesternek, járási főszolga
bírónak ajándékozni az arra érdemeseknek.

A magyarságot nem erősítik, sőt erkölcsileg gyengítik és lezül- 
lesztik a léha, botrányos filmek, kabaré és színdarabok előadása és 
kiteregetése. Egyik lapban olvastam Dr. K. J. kritikáját a színházban 
napirenden levő „Asszonyok“ c. színdarabról (idegenből fordítás) melyre 
a kritikus azt jegyzi meg: „Szemét, pocsolya, fertő!“ Vigyázzunk a 
komoly jubileumi évben keresztyén jóhírnevünkre ! . . . Itt kellene 
különösen a keresztyén egyházfőknek, felekezeleknek összefogni és 
erejüket a magyarság jobb jövőjéért megmutatni.

Fontiek megszívlelése esetén haladhatunk csak az erős magyarság 
felé s a fönti alkotások megvalósítása lesz igazán méltó az állam
alkotó és evangéliomi krisztusi hitterjesztő, nagy magyar király, 
Szent István emlékéhez.

Tanítótestvér, érzed-e azok fájdalmát, akiknek egészsége temiattad 
rongálódott meg a lövészárkok mélyén és a szibériai jeges pokolban ? 

Dolgozz a Gyógyházért!



EGYESÜLETI ELET -  HIVATALOS RÉSZ
Felhívás!

Felkérjük előfizetőinket, hogy az 1938. évre szóló előfizetésüket 
e számunkhoz mellékelt csekklapunkon sürgősen juttassák el szám
lánkra, hogy a lap kiadása fennakadást ne szenvedjen! Januári 
számunkból azért maradt el, mert kiadónk : Kiszely János december 
közepe óta távol van, a budapesti Herczog klinikán kezelteti magát 
súlyos betegséggel. Amidőn lapunk részéről mindnyájan kérjük a 
jó Istent, hogy adja vissza fáradhatatlan, apostoli lelkülettel mun
kálkodó és lapunk sorsát valóban szívén viselő tanítótestvérünk 
egészségét, kérem, azzal is segítse elő minden testvérünk a nagy
beteg gyógyulását, hogy fizetési kötelezettségének pontosan eleget 
téve szerez örömöt s lelki nyugalmat a beteg gyógyulásához !

Karácsonyi gyűlések.
Irta : Grieszhaber Endre Henrik.

Szokássá vált immáron, hogy a magyar tanítóság elnökei és egye
sületi kiküldöttei közvetlenül a karácsonyi ünnepek után tanácskozásra 
jönnek össze Budapesten a Tanítók Házában.

Most is december hó 27-én volt az Eötvös-alap és Kalász Rt. vá
lasztmányi, 28-án pedig a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége 
Elnöki Tanácsának az értekezlete.

Ezen különféle tanácskozásokról a következőkben tájékoztatom 
tanítótesvéreimet:

Az Eötvös-alap választmánya előtt Háros Antal főtitkár számolt be 
az Alap anyagi helyzetéről, amit lapunkban külön közlünk.

Az Eötvös-alap szerény jövedelméhez képest sokat tesz, sokat segít. 
De mennyit tehetne, mennyit segíthetne, ha a magyar tanítóság ezen köz
jóléti intézményét úgy támogatná egyetemlegesen, amint azt nemes célki
tűzésénél és a tanítótestvéri szolidaritásánál fogva valóban megérdemli!

Ezzel kapcsolatban a jelentéseknek igen fájdalmas megállapításaik 
voltak, melyek élesen rávilágítanak a mai tanítói mentalitásra.

Vannak, akik nagy önzetlenséggel, nagy áldozatkészséggel támogat
ják az Eötvös-alapot. Nem nézik, kaphatnak-e onnan valaha is egy fillért. 
Nem várnak semmiféle ellenszolgáltatást. Őket a tanítótestvéri szolidaritás 
nemes tüze hevíti. Segíteni akarnak az Eötvös-alapon keresztül bajban 
lévő tanítótestvéreiken. Ezek közölt sok talán maga is megsegítésre szo
rulna. Néma ajakkal hallgatnak, mert úgy érzik, vannak néluknál még 
szegényebbek, jobban rászorultak. Vannak, akik az Eötvös-alapot és annak 
céljait nem is ismerik. Ezen könnyen lehet és kell is segíteni. Rajtunk, 
idősebbeken múlik, hogy minden fiatal bajtársunk minél előbb megismerje 
és tagja legyen. Vegyünk e tekintetben példát csendben elpihent öreg baj- 
társainktól. Alig kerültem állásba, áldott jó tanítómesterem a legelső talál
kozásnál karonfogott ezen szavakkal : Kedves öcsémuram, adj ide három 
koronát, bejelentelek az Eötvös-alapnál . . .  És kezdte is már dicsérni annak
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sok-sok áldását. Nagyon nehezemre esett a három korona, talán nem is 
maradt a zsebemben, csak néhány krajcár. Mit tehettem ? Odaadtam és 
azóta fizetem. Azóta már tagsági jegyet is váltottam. Mégis fizetem az évi 
díjat is. Mert fáj a szívem, mikor hallom, mennyien kérnek és mennyit 
kell elutasítani, mert nincsen miből.

Mint örvendetes jelenséget kell megemlítenünk, hogy a tagok száma 
az elmúlt évben 206-tai szaporodott. Ez is valami, de nem elég. Nem elég 
akkor, amikor közel húszezer tanítóból csak a harmada tagja az Eötvös- 
alapnak. Pedig a kiváló vezetőség mindent megtesz a taggyűjtés ered
ményessége érdekében. Ez azonban rendesen költséges és nem hozza 
meg a megkívánt eredményt. így pl. az elmúlt évben kibocsájtott taggyűj
tési propaganda több mint hatszáz pengőbe került. Az elért eredmény 
pedig csak 160 pengő. Tehát tulajdonképpen ráfizetéssel járt.

Minden tanítónak erkölcsi kötelességévé kell hát tennünk, hogy az 
Eötvös-alappal szemben a taggyűjtés által is megtegye a magáét. Magya
rázzuk meg a fiatalabb generációnak az Eötvös-alap nemes célkitűzését és has
sunk oda, hogy minél többen a rendes fizetők sorába lépjenek.

Az Eötvös-alapnak legbiztosabb bevételi forrása a Kalász Rt. Szép 
néhány ezer pengővel támogatja évenként az alapot, ezenkívül közvetlenül 
is segítséget nyújt szerencsétlen helyzetbe jutott tanítóknak. Osztie Zoltán 
vezérigazgató kimerítő jelentéséből megtudjuk, hogy a Kalász Rt. vagyona 
ezidén is megszaporodott, amennyiben sikerült a nyomda utolsó részletét 
is kifizetni és így a Kalász Rt. egy teljesen felszerelt, kitűnő nyomda fe
lett rendelkezik. Ez ma óriási tétel egy vállalat életében, mert hiszen ez is 
hozzásegít ahhoz, hogy kiadványait megfelelelően olcsóbban tudja előállítani.

Tudomásul vette a választmány az igazgatóság ama bejelentését, 
hogy a három legnagyobb tankönyvkiadó vállalat: az Egyetemi Nyomda, 
a Franklin Társulat és a Kalász Rt. megállapodást kötött a népiskola 
hetedik és nyolcadik osztályainak tankönyvkiadására vonatkozólag. Ezen 
tankönyveket közösen adják ki, a terheket és a tiszta hasznot arányosan 
viselik. Tankönyvpiaci arány gyanánt az 1935. évi a mérvadó, melyet a magyar 
kultuszminisztérium állapít meg a rendelkezésre álló statisztikai adatokból.

A Kalász Rt. azonban nemcsak tankönyvek kiadásával foglalkozik, ha
nem mindent rendelkezésre bocsát megfelelő árban és jobb minőségben, 
amire az iskolában csak szükségünk van. És ha mi felekezeti tanítók a 
tankönyveket illetőleg meg is vagyunk kötve, mert csak az E. E. által 
engedélyezett tankönyvek és ezek között is az idei E. E. határozata értel
mében csak a Kapi-Somogyi féle tankönyvek használhatók. (A határozat 
„ajánlja“, nem kötelezőieg mondja ki használatukat. Szerk.) Megsegíthetjük 
a Kalászt úgy, hogy az általa kiadott füzeteket, írószereket, nyomtatványokat 
stb. használjuk. Ahol pedig kereskedő árusítja ezeket, ott a kereskedőtől 
megkívánhatjuk, hogy a Kalásztól hozassa és így támogassa a tanítóság 
jóléti intézményeit.

Amint látható, nem is kell az üres tanítói erszényekbe nyúlni, mégis 
van rá mód, hogy a tanítóság jóléti intézményeit megsegítsük, ha ehhez 
megvan a jóindulatú megértés és tanítótestvéri összetartozás érzése.

Dicséretére legyen mondva a Kalász Rt.-nak még külön az, hogy 
az ilyen választmányi üléseken, de a tanítógyűléseken is mindig gondos
kodik megfelelő gyakorlati előadókról, akik szakavatott előadásaikkal és 
gyakorlati érzékkel így is képezik a tanítóságot. Most is élvezetes előadá
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sokat tartottak : Gyulai István „Tudás, szociális érzés, műveltség“ címen. 
Lenkei István pedig ezen címen : „A tanulók öntevékenysége a mai nép
iskolában.“ Mindkettő élvezetes élmény volt a hallgatóság számára.

A Szövetség Elnöki Tanácsa 28-án tartotta népes értekezletét. A meg
jelentek arcén verőfényes mosoly ült. Megnyugvás és erős bizakodás min
denkin. Mintha a sokévi küzdelem után a tanítóság végre elérkezett volna 
egy szebb jövendő kapujához. Itt is, ott is érett gyümölcs jelei mutatkoz
nak. Mintha lassacskán megvalósulnának a magyar tanítóság évtizedes 
álmai. íme, a modern tanítói szakfelügyelet fokozatos kiépítése után itt a 
tanítóság régi álma és vágya : itt a főiskolai tanítóképzés ! Igaz, hogy ez 
sem teljesen a mi elgondolásunk szerint látott napvilágot, de ez most 
mellékes. Az élet majd megmutatja, hogyan kell formálni, alakítani, fej
leszteni, hogy ideális célját minél hívebben elérhesse.

A magyar tanítóság érettségire épített főiskolai képzésről ábrándo
zott. Megvan az érettségi és megvan a főiskolai képzés. Lássuk, milyen 
formában.

Magyarországon ma 55 tanító és tanítónőképző van. Ezekből össze
sen megmarad negyven. Tizenöt tehát megszűnik. A megmaradt tanító és 
tanítónőképzők átszerveztetnek líceumokká és tanítóképző akadémiákká.
A líceum négy osztálya lesz a tanítóképző-intézet tulajdonképpeni alsó 
tagozata, melyre a kétéves tanítóképzői akadémia felépül. A líceumba 
olyan tanulókat vesznek fel, akik a középiskola, vagy polgári iskola alsó 
négy osztályát jó, avagy jeles eredménnyel elvégezték. Tehát már itt bizo
nyos szelektálás érezhető. Aki a líceumot elvégezte, rendes érettségi bizo
nyítványt kap, mely egyenlő értékű a középiskola érettségijével, és az 
egyetemen felvételre jogosít olyan pályákra, ahol a latin és görög nyelv 
nem szükséges. Jogra sem mehetnek ezzel az érettségivel. (Ez ugyan ért- 
hetetetlen, és a törvényjavaslat tárgyalása során, hisszük, meg is fogják 
ezt változtatni!) A tanítóképző akadémiát is egy felvételi vizsga előzi meg 
és csak az vehető fel erre, aki a felvételit megállja és ezzel bizonyos 
mértékben beigazolja a tanítói pályára való elhivatásót.

Amint előbb is említettem, lehetnek a tervezetnek hiányosságai, 
fogyatékosságai. Ez. most mind mellékes. Ezeket majd az élet kiküszöböli. 
Magát az intézményt majd a gyakorlat fogja teljesen tökéletessé simítani. 
Hiszen így van ez minden új intézménnyel. így van ez a tantervvel, szak- 
felügyelettel, különféle új módszerekkel stb. Annyi tény, hogy az új tanító- 
képzés új tanítógenerációt jelent. Az új tanítógeneráció új magyar nemze
déket és ezzel új magyar jövendőt, új magyar honfoglalást!

Hála és elismerés illeti ezért nagynevű kultuszminiszterünket. Hóman 
Bálint Őexellenciáját és az ő megértő, minden nemes és jó ügy iránt 
fogékony hűséges munkatársait. Ezzel tanúbizonyságát adták, hogy a 
magyar népoktatésügy a mai kultuszkormányzatnak igazán szívügye. És 
ha van valaki e hazában, aki ennek végtelen nagy horderejét értékelni 
és méltányolni tudja, úgy elsősorban mi magyar tanítók vagyunk azok, 
akik immáron évtizedek óta ilyen irányban döngettük az illetékes kapukat.

De őszinte hálával és elismeréssel kell meghajtanunk zászlónkat a 
Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének kiváló Vezérkara előtt.
A volt elnök : Rákos István királyi tanácsos előtt, aki ezért megkezdte az '  
alapvető munkát. És Berkényi János mostani elnök előtt, aki e nemes 
ügyet szivén hordozta és sok nehézségen át a megvalósulás stádiumába
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segítette. De hála és elismerés illeti még az egész magyar tanítói közös
séget is, mely nem szűnt meg ezt a kérdést állandóan napirenden tartani 
és előadásokban, beszédekben, cikkekben sok jó tanácsot, sok életrevaló 
gondolatot adott az illetékes ügyosztálynak.

íme előttünk a maga élő valóságában, mire mehetünk, ha kellő 
fegyelmezettséggel, érett megfontolással, higgadt érvekkel egy nemes ügy 
szolgálatába szegődünk ! Megvallhatjuk őszintén és nyíltan : tudtuk, a fő
iskolai tanítóképzés meg fog valósulni, mert meg kellett valósulnia az 
idők szülte szükségességből. De hogy ilyen váratlanul gyorsan, ezt a leg
merészebb optimista sem gondolhatta!

A jó Isten adja, hogy minden nemes elgondolás, minden vérmes 
remény, melyet a főiskolai tanítóképzéshez fűzünk, százszázalékig élő való
sággá legyen egy sokat szenvedett és sokszor megtiport, megalázott ma
gyar nemzetnek jövő nagyságáért és soha nem látott boldogságáért!

A Szövetség Elnöki Tanácsa letárgyalta azokat a folyó ügyeket, me
lyek hatáskörébe tartoznak. Tudomásul vette azokat az elnökségi felter
jesztéseket, melyek a magyar tanítóság anyagi és erkölcsi érdekeihez tar 
toznak. Sürgette azoknak a sérelmeknek az orvoslását, melyek már régen 
fájó sebei a magyar tanítóságnak. Összes kívánságainkat Kerék Péter 
felügyelő-igazgató bajtársunk kötötte csokorba egy gyönyörű szép előadá
sában. Ebben felvonultatta előttünk, mit várhatnánk, mit remélhetnénk, ha 
az egész magyar tanítóság szívvel, lélekkel egy táborba sorakoznék. Ha 
a Szövetségnek nem csak hét-nyolc, hanem húszezer tagja, mégpedig 
fizető tagja volna. Ha meg volna köztünk a testvéri szolidaritás, a tanító
bajtársi szeretetteljes közösség, a megértés és önzetlen áldozatkészség. Ha 
nem húzódna félre a tanítóságnak egy igen nagy része és csak akkor 
jelentkezik, ha bírálni, kicsinyeskedni, ha ellentéteket szítani lehet ! Ha 
odaadná szerény filléreit a közösség oltárán, hogy a vezetőség számára 
lehetővé tegye a fokozottabb, tervszerű tanítói munkát.

Százszor és ezerszer ismételtük már, anyagiak nélkül nincs közös
ségi élet. Ne vegye ezért senki sem rossz néven, ha minden egyes alka
lommal az anyagiakat hangoztatjuk. Ha nem fizetjük be pontosan a tag
sági díjakat, akkor megáll előbb-utóbb minden. Igaz, hogy sok kicsi sokra 
megy ! Fillérekből lesznek a pengők. De annyit soha nem kérünk, hogy 
ezt az áldozatot ne lehetne meghozni jó szívvel, ha megvan hozzá a 
megértés és komoly elhatározás. íme egy élő példa. Azt írja egy somogyi 
testvérünk : „A hévízi Gyógyház javára én is jegyzek egy darab 25 pen
gős részjegyet. E 25 pengőt július-augusztus hónapokban fogom meg
fizetni, mert akkor lesz egy kis felszabadulásom. Négy gyermek felnevel
tetése, taníttatása (nem kell Néked mondanom) nagyon-nagyon igénybe
veszi szerény jövedelmemet". Nem írom le az illető testvérünk nevét, mert 
hangosan tiltakozna ellene közismert szerénysége. De kell-e ehhez kom
mentár ? Ugyebár nem ! De annyi szent igaz, hogy ha ilyen arányban 
meg volna valamennyi magyar tanítóban az önzetlen áldozatkészség, 
akkor a magyar tanítóság minden tekintetben legalább száz évre 
előbbre volna !

Van a magyar tanítóságnak Budapesten, a Magyar-utcában egy szék
háza. Annakidején áldozatkész kartársak adták hozzá a pénzt. Megakadt 
a befizetés.' Hogy el ne vesszen a befizetett tőke, megvették ezt a szeré
nyebb hajlékot. Van ró még vagy 30.000 pengő adósság. Ezt ki kellene
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fizetni. Természetesen pénz kellene. Egv-egy tanítóra csak másfél pengő 
jutna. Ha együtt volnánk . . .

Milyen jó volna, ha volna a magyar tanítóságnak egy önálló nyom
dája. Ehhez is pénz kellene. A Vezérkar meg akarja szervezni a magyar 
tanítók énekkarát. De miből fedezi a kottát . . . Nyomtatványokat ? Ilyen 
tekintélyes testületnek még napilapja is lehetne. De mikor még annyi pén
zünk sincsen, hogy a Szövetség lapját csak havonként és ezt is pontosan 
adjuk. Annyi kiváló írónk, költőnk van, hogy magunk is elcsodálkoznánk 
rajta, ha volna megfelelő tőkénk és kiadhatnók a dolgaikat. Ehhez is 
pénz kellene. Ezren és ezren jelentkeznek jótanácsért, útbaigazításért 
ügyes-bajos dolgaikban. Egyet-mást ki kellene járni illetékes helyeken, 
írni kell. Menni kell. Propagandát kell csinálni sok nemes, életre
való szent ügynek. Mindehhez és sok megszámlálhatatlan más dologhoz 
csak pénz és csak pénz kell. És nincsen ! Milyen fájdalmas dolog, amikor 
nagy dolgok néhány nyomorult garason múlnak. Amikor egy fontos ügy 
elbukik, mert nem volt meg hozzá a két fillér!

Ennek pedig nem kell lennie, ha megértjük végre a magyar tanító
ságnak modern küldetését és magasztos elhivatásét.

íme, milyen gyönyörűen indult meg a mi kedves lapunk : az Evan
gélikus Népiskola ! És a sorsa még csak nem is a mi zsebünkön, hanem 
csak azon fordul meg, hogy az iskolafenntartót biztassuk törvényes köte
lességének teljesítésére. Az előfizetési díjat csak be kell — mondjuk — 
szedni. És akárhány kedves Kartársunk még erre sem kapható. Nem gon
dol arra, hogy ezzel az evangélikus tanítóságnak az ütőerét vágja el, 
melyen valamennyien, ő maga is, elvérzik minden nemes jószándéká
val egyetemben !

Tanítótestvérem ! Készséggel elismerjük, sokfelé kérnek Tőletek. Sok
féleképpen veszik igénybe áldozatkészségteket. De meg ne restüljetek, mert 
hiszen Magatoknak adtok, bárhová adtok. Úgy adjátok, hogy el ne vesz- 
szen az, amit áldozatkész elődeink megteremtettek !

Az Eötvös-alap ülése.
A z Eötvös-alap karácsonyheti választmányi ülését december

27-én tartotta a Tanítók Ferenc József Házában számos vidéki és 
fővárosi tag részvételével. A z ülésen Rákos István kir. tanácsos 
elnökölt, akit 70-ik születési évfordulója alkalmából meleg szavakkal 
üdvözölt Jovicza Sándor a magyar tanítóság nevében. A  jelenvoltak 
lelkesen ünnepelték a magyar tanítóság fáradhatatlan vezérét, ki 
bensőséges szavakkal köszönte meg kartársai szeretetének közvetlen 
megnyilatkozását.

Háros Antal főtitkár az Eötvös-alap utolsó félévi működéséről 
számolt be. Július 1-e óta belépett 206 új tag. 19 özvegy, illetőleg 
tanítóárva 595 P rendkívüli segélyben részesült. A  folyó évben ki
osztott segélyek összege 9075 P.

A Tanítók Ferenc József Háza, a Péterfy Sándor Leányotthon 
és a keszthelyi Rákos István fiúinternátusban ellátott tanítógyermekek 
köztartási díját, az állandóan fokozódó drágaság ellenére, az Eötvös- 
alap nem emelte, hanem az intézetek jövedelmének állandóságát
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az évi köztartási díjak csonkítatlanságának biztosításával igyekezett 
előmozdítani s peresítette mindazokat a tartozásokat, melyek a múlt
ból fennállónak. ,

Az Eötvös-alap vagyonának, mint célvagyonnak a jövedel
mezőségét lényegesen csökkenti a közel 16 ezer pengőnyi adóteher, 
melyet az egyesület ingatlanai után kénytelen viselni s a jótékonyság 
gyakorlásától elvonni. Ennek pótlása céljából mozgosíthatóbb tőke 
gyűjtésére hívta fel a magyar tanítóságot a következő módokon :

1. Gyűjtsenek minél nagyobb számban tagokat.
2. Minden tanítótestület évről-évre ajánljon fel bizonyos összeget 

az Eötvös-alapnak.
3. Ösztönözzék a tanítóságot, hogy mielőtt más, tőle távolabb 

álló célokra adakoznék, ne feledkezzék meg az Eötvös-alapról.
4. A  szövetkezetekben, gazdasági alakulatokban munkálkodó 

kartársak hassanak oda, hogy tevékenységük eredményét élvező 
intézmények az Eötvös-alapnak is juttassanak adományokat.

5. Jótékony vagy egyéb célra rendezett iskolai előadások, ünnep
ségek jövedelméből egy részt küldjenek az Eötvös-alapnak.

6. Karolják fel az Eötvös-alap gazdasági szerveit, nevezetesen 
a Kalász Rt.-ot, a kiadásában megjelenő tankönyveket, füzeteket, 
írószereket, iskolai nyomtatványokat s Önsegélyző és Családjóléti 
Osztályunkat.

7. Kutassák fel mindazokat a férfiakat és nőket, akiket az 
Eötvös-alap segített tanulmányaik elvégzésében s juttatott így kenyér
kereső pályájukhoz. Jelentsék ezek nevét, állását, lakóhelyét az 
elnökség útján a központnak. Ha pedig a kartársaknak az említet
tekhez való viszonya megengedi, igyekezzenek őket az Eötvös-alap 
iránt hálára hangolni, léptessék őket 100 P-vel egyesületünk pártoló 
tagjai sorába vagy sarkalják őket bármily csekély adomány küldésére.

8. Hassanak oda, hogy a vármegyei és városi törvényhatóságok 
a kartársak fiai, leányai nevelésének elősegítésére legalább 4000 
pengős alapítványt létesítsenek a Tanítók Házainál.

9. Jómódú, gyermektelen kartársainkat hangolják arra, hogy 
még életükben vagy vég rendeletileg gyarapítsák az Eötvös-alapot. 
A z ismerős közjegyzőket pedig kérjék fel, hogy a végrendelkezőknek 
hajlandóságát nyerjék meg az Eötvös-alap javára.

10. Ne múljék el tanítói gyűlés, összejövetel, közös étkezés, 
hogy a jelenlévők pár fillérrel ne áldozzanak az önzetlen kartársi 
szeretet oltárán.

Jelentette végül a főtitkár, hogy az Eötvös-alap a tagdíjbefizetés 
új módját rendszeresítette. Ezentúl mindegyik tag olyan postatakarék
pénztári befizetési lapot kap, melyhez a tagdíjbefizetésre felhívás, a 
hátralékok kimutatása s egyéb, a jogaira vonatkozó értesítés van 
fűzve. A  postabélyegzővel igazolt befizetésről szóló elismervény 
egyúttal tagsági igazolvány is.

Gergely István számtartó az Eötvös-alap vagyoni állapotát 
ismertette. Folyó évi november havi zárlattal az Eötvös-alap vagyona 
371.769 P 86 f. Ebből készpénz 38 095 P 43 f. Értékpapír 91.651 P 
43 f. Az ingatlanok értéke 240243 P, a többi az Eötvös-alap iroda
berendezésének értéke.
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A  házak életéről, működéséről Péterhidi József igazgató és 
Gergely István számtartó jelentett. A  jelentésekből megtudtuk, hogy 
a három házban jelenleg 171 tanítógyermek tanulmányainak elvég
zését segíti elő az Eötvös-alap. A  házak vendégszobáit közel 3000 
tag vette igénybe.

Végül Csontai Győző az Önsegélyző és Családjóléti Osztály 
működéséről számolt be. Július—december hónapban 221 új tag, 
627 egységgel jelentkezett, 134.332 P tőkeösszeg biztosításával. A z  
elhalálozott tagok száma 6. 345 P befizetés ellenében ezek hozzá
tartozóinak 2461 P temetkezési segélyt folyósítottunk. Megható vol
tában is intő példa egyik fiatal segédtanító kartársunk esete. Szerény, 
kezdő fizetéséből havonta 2 pengőt áldozott családjáról való gondos
kodása érdekében. Eddig 38 pengőt fizetett. Váratlan elhunyta után 
családja 870 P-t kapott.

Tanitótestvér, egészséges vagy ? Lehetsz beteg is ! 
Gondolj a Gyógyházra !

A felekezeti tanítóság régi sérelme.
Irta : Herendi Károly ev tanító.

A felekezeti tanítóság, úgy látszik, belefáradt a hosszú harcba, 
amelyet az illetékes tényezőkkel oly sokáig és valljuk be, nagyon kevés 
eredménnyel vívott. Mert hiszen az egyik sebet a gazdasági válságból 
felfelé vezető utat jelző gabonaáremelkedés, a másikat pedig az általános 
drágaság és áremelkedés miatt szükségessé vált minimális fizetésjavítás, 
illetőleg a részleges fizetéshelyreállítás gyógyította meg. Minthogy a hosszú 
és meddő küzdelemben, úgylátszik, minden erőnket ezekre összpontosí
tottuk, a többi sérelem háttérbe szorult és most várja, hogy sorra kerül
jenek. Én most azonban olyan ügyre kívánok rámutatni, amely úgy hiszem, 
mindnyájunkat legközelebbről érdekel és éppen ezért meg vagyok győződve 
róla, hogy hamarosan az első helyen fog állani abban a harcban, amelyet 
a felekezeti tanítóság szociális jólétéért vezetőink vívnak.

A XX. század nemcsak a haladó és fejlődő technika, hanem talán 
még inkább a szociális eszmék térhódításának százada. Ma a munkaadó 
és munkavállaló között már nem áll fenn az az óriási ellentét, mint még 
nem régen. Ma a munkaadónak nemcsak jogai, hanem fokozottabb mér
tékben, mint valaha, kötelességei is vannak alkalmazottjával szemben. 
Ma törvény írja elő, hogy minden alkalmazottat baleset és betegség ellen 
biztosítani kell. Törvény gondoskodik a gyárak munkásainak, az üzemek, 
iparosok alkalmazottainak, a gazda cselédjének a szociális jólétéről. Tör
vény gondoskodik a magán- és állami alkalmazottakról. Es most kérdem : 
hol van az a törvény, amely rólunk és a velünk együtt dolgozó egyházi 
és községi alkalmazottak szociális szükségleteiről gondoskodik ? Kérdem, 
szabad-e így különbséget tenni alkalmazott és alkalmazott, munkás és 
munkás között ? ! Vagy mi és a többiek, akikről szóltam, talán nem dol
gozunk annyit a nemzet fenntartásáért és fennmaradásáért, mint a többiek, 
hogy rólunk is gondoskodnának ! ? Hej, de sokat kérdezhetnék még, de 
minek ! ? Az én szavam, jobban mondva a mi szavunk úgy sem hallatszik
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el odáig, ahol segíthetnének a bajokon. De beszélnünk azért kell róla, 
mert néma gyermeknek anyja sem érti szavát.

En és velem együtt nagyon sokan úgy vagyunk, hogy félünk már, 
ha a házban valaki csak a legkisebb mértékben is megbetegszik. Nemcsak 
azért, mert a kisebb bajból szokott a nagyobb lenni, hanem azért is, mert 
orvostól, patikától mi is nagyon félünk. Ezek a mi fizetésünkhöz mérten 
drágák. Igaz, sok orvos van, aki belátja a mi szűkös anyagi helyzetünket, 
talán maga is éppen tanítófiú, aki gyakorlatból tudja, hogy bizony tanítóék 
„félnek" a doktortól és éppen ezért vagy egyáltalában nem fogad el 
semmit, vagy csak nagyon csekély mértékben. Hogy ez megint nem egész
séges dolog, nem kell bővebben bizonyítanom. Lealázó is lehet 1 De még 
hagyján, ha csak orvos és gyógyszer kell ! Mekkora kétségbeesés válik 
úrrá a tanítócsaládon, ha egyik tagján műtétet kell végrehajtani vagy 
rövidebb-hosszabb kórházi ápolásra szorul. Mert tanítói fizetésből ugye 
nehezen lehet félrerakni annyit, amennyi erre kell, különösen ha elég 
bőséges volt az Istenáldás. Mennyivel előnyösebb a helyzete az OTI, a 
MABI, az OTBA tagoknak. Ők legalább az anyagi nehézségektől mente
sülnek ilyen esetekben, míg mi nemcsak a lelki terhet, hanem hozzá az 
anyagit is hordozzuk. Hogy ezen a téren intézkedésnek kell történnie a mi 
javunkra, az azt hiszem, kétségtelen. A felekezeti tanítóságot is be kell 
utalni valamelyiknek a körébe ! A kérdés csak az lehet, hogy ki viselje 
a terheket.

Azt hiszem, a felekezeti tanítóság azt a havi 1'5 százalékét a fize
tésének, amit az állami tanítók fizetéséből vonnak le az OTBA javára, 
szívesen fizetné hasonló ellenszolgáltatások ellenében. Viszont kétségtelen, 
hogy ez a tehernek a kisebbik része. A nagyobb rész fizetésénél első
sorban az iskolafenntartó jöhet tekintetbe. De melyik felekezetnek, melyik 
egyházközsége tud még több áldozatot hozni, mint amennyit hoz. Az egy
házak, különösen a szegény evangélikus egyházak úgyis roskadoznak már 
a rájuk rakott terhektől. Hol van ma az az iskolafenntartó egyházközség, 
amely könnyen, vagy egyáltalában fenn tudja tartani iskoláját, tudja fizetni 
a rettenetes teherként ránehezedő nyugdíj intézeti járulékot, adót stb. 
Világos, hogy az egyházakra újabb terhet róni nem lehet. Nem marad 
más hátra, mint az állam.

Az államnak lenne ez kötelessége elsősorban. Jól tudjuk, hogy ami 
az egyházi autonómiát különösen iskolai téren illeti, az államhatalom 
bizony nem igen veszi tekintetbe azt. Lépten-nyomon jön egy intézkedés, 
amely egyházi autonómiánkkal szöges ellentétben áll. Azután meg itt van 
a tanterv kérdése is. Az állam megszabja a minimumot, amelyet meg is 
követel. Az egyház tantervében több lehet, kevesebb nem. Ezt a mini
mumot meg is követeli, amiről a saját közegei útján — akiket az egyház 
megkérdezése nélkül nevez ki — győződik meg. Jaj annak a tanítónak, 
akinél mulasztást talál. Fegyelmi vizsgálatot kérhet a tanító ellen, aminek 
eleget kell tenni. Végelbánás alá veheti. Van ezekből még egy elég 
szép csokorra való, csak utána kellene kissé nézni. De nem is ezek miatt 
mondom, hogy a felekezeti tanítóság gyógykezelési és egyéb szociális 
igényeinek biztosítása állami feladat lenne. Nem ! Hanem elsősorban azért, 
mert mi nemcsak hogy elvégezzük azt a feladatot, amit az állami tanítók 
végeznek a nemzet szolgálatában a nemzetnevelés terén munkálkodva, 
mi ezenfelül az egyházi nevelésen keresztül az egyház erősítésével a
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nemzetet még fokozottabb mértékben erősítjük. A mi feladatunk kettős, 
mert mi nemcsak az iskolánkon keresztül, hanem a gyülekezetünkön, az 
egyházunkon keresztül is szolgáljuk a nemzetet. Aki egyházat szolgál 
hűséggel, nemzetet erősít. Ezért a kettős munkáért a felekezeti tanítóság 
nem kér egyebet, csak annyit, hogy a több munkát legalább az egyenlő 
elbánás elvének i g a z s á g o s  alkalmazásával honorálják. Úgy érzem, hogy 
ehhez a kéréshez jogunk van.

Tisztában vagyok vele, hogy amíg ezek a mi igényeink teljesedésig 
érnek, sok idő fog elmúlni. Nem megy az ilyesmi máról-holnapra. De nekünk 
addig is gondolkoznunk kell a dolgok felett 1 Tárgyaljuk meg ezt a kér
dést necsak egymás között, hanem a gyűléseinken is tartsuk napirenden. 
Álljunk szívvel-lélekkel a vezetők mögé, nemcsak az egyháziakra, hanem 
a Tanítószövetség vezetőire is gondolok, és biztos vagyok benne, hogy 
talán már nemsokára sok tanítócsalád válláról vettünk le egy súlyos 
gondot és töröltünk le az arcáról egy keserű könnyet.

Tanítótestvér, ne felejtsd e l : a Gyógyházra neked is szükséged lehet!
Segítsd fölépíteni!

Jó lélekkel a közügyért!
Irta : vitéz Szügyi Károly.

Sokszor az eszményi gondolkodók lendülete és lelkesedése oldja meg 
a kivihetetlennek látszó kérdéseket. A hitevesztett, szárnyaszegett, kétkedé
sek poklában gyötrődő „csak számoló“ lélek a köz, de önmaga számára 
is elveszett. Semmivé lett, különösen a mai világban, amikor a jelenték
telennek látszó őrhelyeken is : lelkesedő emberóriásokra van szükségünk. 
Tagadhatatlan, hogy a mi mai életünk : várakozás és szakadatlan önfel
áldozás. Önfeláldozás anyagiakban és erkölcsiekben egyaránt. Boldog az, 
aki Istenbe vetett hittel, a kárpótlást ígérő jövőbe helyezett reménységgel, 
szívesen hozza az áldozatokat.

Véges erőnk gyakran, a már formába öntött, diadallal kecsegtető 
terveink valóravéltásénak küszöbén torpan meg. A legtöbbször azért, mert 
nem tudtunk, vagy nem akartunk önerőnk megfeszítésével küzdeni. A siker
telenség kellemetlen érzetét ilyenkor rendszerint ezzel az elcsépelt, úgy is 
mondhatnám, divatjamúlt kifejezéssel ütjük el : „Hja, a nehéz gazdasági
helyzet!“ Vagy: „Nem adhatok, hiszen magamnak sincs!“ Lelkiismeret- 
altatás ez, menekülés sajátmagunk felelősségrevonésa elől, hiszen ki biz
tosít minket arról, hogy az elmulasztott alkalom nem volt-e a Gondviselés 
üzenete, a ránk' bízott talentumok gyümölcsöztetésére. (Akár anyagi, akár 
erkölcsi vonatkozásban !) Ki biztosít arról, hogy nem kötelességmulasztást 
cselekedtünk-e akkor, amikor a hívó szó elől ridegen elzárkóztunk ? Bizony, 
bizony, ez komolyan megfontolandó, hiszen : a hívó szó már elhangzott!...

Jó lélekkel a közügyért ! A fenti gondolatokat, azoknak igazságát ezzel 
a jeligével szeretném belopni evangélikus tanítótestvéreim megértő, jóságos 
szívébe.

Gyógyházunkról van szó ! Ez a kérdés kétséget kizáróan közügy. A 
725 evangélikus magyar tanító és családtagjainak megoldásra váró ügye. 
Gyógyszolgéltatások, orvosi kezelés kedvezményei tekintetében az állam
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„kitaszítottjai“ vagyunk. Hogy ez mit jelent, azt a maga valójában igazán 
csak az érti meg, akinek legalább egyetlenegyszer kellett kórházi kezelést 
(orvosi műtét, gyógyszer, stb.) igénybe venni. Óh, Testvér, ha ezt még nem 
tapasztaltad — amellett, hogy minden nap térdenállva adhatsz hálát ezért 
az Úristennek —, a köz javára adományozott 100 pengős hálaajándékod 
is csekélység. Gyógyházunk szükségessége, és megvalósításának lehetősége 
mellett ennél meggyőzőbb érv aligha van, talán nem is lehet ! Magunkra- 
hagyatottságunkban csak rendíthetetlen összefogásunk segíthet mirajtunk !

A sikernek aránylag egyszerű az útja : Minden evangélikus tanító
testvérünk adjon a nemes célra személyenként 25, azaz huszonöt pengőt! 
Tudom, hogy ennek a 25 pengőnek minden családban száz helye van, 
ámde egy emberi élet egy esztendejének, egy hónapjában, miért ne lehetne 
azt a százegyedik helyre tenni ? ! Én nem hiszem, hogy volna hazánkban 
egyetlenegy evangélikus tanítócsalád is, melyet ez a nemes szívvel felaján
lott összeg a kelleténél nehezebb feladat elé állítaná. Üdülőházunkkal kap
csolatban ezt a javaslatot nem tenném. (Pedig annak is igaz híve vagyok!) 
A Gyógyház azonban a rászorulóknak : egészség . . .  az élet. . . harcra- 
edzés . . . kényszerítő szükség . . .  a mindennapi kenyér. A küzködő Baj
társért, a kenyeres Pajtásért semilyen áldozat sem sok ; különösen akkor 
nem, amikor még az sem bizonyos (hiszen az a bizonytalan jövő titka 1), 
hogy tulajdonképpen nem sajátmagamnak, az én egészségemnek, az én 
életemnek, az én családom kenyerének áldoztam-e ? !

És az ily áldozathozatal, mily csodás áldást ígér 1 „Az én 25 pen
gőm“ kereken 18.000 pengőt jelent. (720x25.) Ez pedig annyi, mint 
Hévizén egy kisebb telken felépített, szerény, (nyári építkezésű, mivel nem 
kell nekünk őspark közepében kastély) de mégis a célnak teljesen meg
felelő 20 szobás, tehermentes, evangélikus tanítói Gyógyház. (Révfülöpi 
üdülőházunk bővítésének gondolatával kapcsolatban 15 ilyen szoba építé
sére 5000 pengős tervet mutattam be.) Ebben a gyógyulást kereső csa
ládfő, de családjaink minden tagja is magreparálhatja rongált egészségét. 
Egyszerűnek, meghittnek, szerénynek, így csak alig valamivel költséges- 
sebbnek gondolom itt az életet, mint bármely falusi tanítói lakban.

Minden a „25 pengők“-ön múlik, azért erről még valam it: Én nem 
tartom lehetetlennek, hogy ezt a — végereredményében kicsi — összeget 
tárcánkívüli művelettel hozzuk össze. Egy-két (20 filléres) gyermekszínda
rab, néhány (2 filléres) mesedélután rendezése alapját vetheti a kis tőké
nek, mely más forrásokból is növelhető. Nem hiszem, hogy akadna egyház, 
mely kérőszónkra pár pengő adományt megtagadna. Ingyen végzett kán
tori szolgálataink jegyében miért ne kérhetnénk mi is 30—35 évi szolgá
latunk alatt közösségünk javára 2 vagy 3 offertóriumot 1 ? (L. a Theológiai 
Otthon.) Maradék erőnket a politikai közösség (Levente, Move, népművelés 
stb.) veszi igénybe, megsegítésünk tehát innen is indokolt.

Nem folytatom, hiszen az elmondottakból is igazolható, hogy javas
latom a legkevésbbé sem megvalósíthatatlan álom. Semmi más nem kell 
ehhez, csak egy kis jóakarat 1 Testvéreim, akarjunk tehát és megmozgatjuk 
a sziklákat 1

Tanítótestvér, van feleséged, gyermeked ? Gondolj az ő egészsé
gükre is ! — Ne feledkezz meg a Gyóggházról!
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Fölajánlások a „Gyógyház-alap“ javára.
Tanítótestvér, oly sokat dolgozunk — másokért!

Dolgozzunk egyszer önmagunkért is !
Alsóság, Vas megye. 1. Karácsonyi gyermekelőadás tiszta 

jövedelme 63 P 62 fillér. Rendezte : Szakály Dezsőné.
2. Férfi jellemképző tanfolyam (16 órás) összes jövedelme 39 P. 

Előadásokat tartják : Balázs Béla lelkész, dr. Seregély Pál körorvos 
és Szakály Dezső ig. tanító.

3. Nőnevelési tanfolyam (13 órás) összes jövedelme 31 P. Elő
adásokat tartják : Balázs Béla lelkész, Kosa Karola, Stefánia anya- 
és csecsemővédő egyesületi védőnő és Szakály Dezsőné tanítónő.

4. Tervbe van véve még egy, a felnőttekkel rendezendő színi 
előadás is.

Tanítótestvér, fiatal vagy ? Leszel öreg is ! Gondolj öreg, beteges 
napjaidra ! Támogasd a Gyógyház ügyét!

KONYVISMERTETES
Külföldi nevelésügyi lapokból.

Irta : Halmai Olivér.
1. Kleine Kinder : G y e r m e k j á t é k o k  é s  r a k o n c á t la n s á g o k .  (A. Liebig.)
A gyermek — Liebig szerint — nem elégszik meg a puszta játék

szerekkel, hanem fantáziájához folyamodik, s ilyenkor kerülnek napfényre 
ártatlan rakoncátlanságai. Különösen, ha többen együtt játszanak. Az egyi
ket kinevetik, a másikat hurokkal elkampolják, a harmadikat sötét helyre 
bezárják stb. Ily módon a szenvedő alanyok szégyenlősekké válnak, s 
egyben bizalmatlanok is lesznek társaikkal, részben közvetlen környeze
tükkel szemben is. Sőí, beléjük oliódhatik a rosszakarat és a bosszú 
csírája is. Igen veszélyes viszont az, ha a gyermeket háta mögül, hirte- 
lenül előugorva, valamelyik társa megijeszti. A tudatlan gyermek gyenge 
testalkatú társával szemben — ne adj Isten — még orgyilkossá is válhatik. 
A felnőtteknek, szülőnek, tanítónak résen kell állnia, s idejében bele kell 
avatkoznia olyképen, hogy egyszerűen az ilyen fantázia-játékokat meg nem 
engedi, s egyben szerényebb játékok kigondolásához vezeti el őket. Nem 
szabad megengednünk az iskolai holmi elrejtését, az arc beszínezését s 
oly állatokkal való ijesztést, melyeket a gyermek mér természeténél fogva 
utál. Mindez kint a szabad természetben nem fog előfordulni, mert a gyer
mek ereje ott nem ismer korlátot, s a szép természet a szépet, a gyönyör- 
ködtetőt nyújtván, hasonló játszi alkotásokra készteti a boldog gyermeket 
az okos nevelő felügyelete mellett. Tudásvágya is kielégül. A jó és szép 
számára pedig oly nagy hely rendeztetik be a szabad természetben ját
szadozó gyermek lelkében, hogy az utálatosság és a közönségesség tel
jesen kint reked. A gyermeknek eme előkelő mivolta játékában mind
annyiszor megnyilatkozik. Ez oly kincs, melyet miután egyszer a neve
lendő megszerzett magának, soha el nem veszthet.

Legyünk, kedves Kartársaim, mi is rajta !
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4. A svájci Educateur-ből : Újabb követelmények az 1923-ban ki
bocsátott tanterv postulátumain leiül a népiskolában.

Mondhatom ezek a követelmények hasonlítanak a mivelünk szem
ben felállítottakkal. Hogy azonban némi fogalmunk legyen róluk, azért 
legalább azokat említem meg, melyek némileg újat, mást mutatnak a 
mieinkéivel szemben. Az alsó osztályok — bizonyosan az I. o.-ról van 
szó — készítsenek bent az osztályban közösen egy ábécés könyvet. 
A közvetlen környezet történelmét, földrajzát, természetrajzát sétákon, ki
rándulásokon ismerje meg a gyermek. A számolásnál ne az legyen a 
jelszó, hogy tudjon a gyermek számolni, hanem a tanító aknázza ki első
sorban a nevelési lehetőségeket, azután adjon a gyermeknek alkalmat, 
hogy kutatással gyorsan eredményhez jusson munka, számolás közben. 
A felső tagozatban a polgári erkölcsi formálás nyomul előtérbe, s az ön- 
tevékenység útján az életben küzdeni tudók nevelése.

A fogalmazás tanítása a II—VI. o.-ban.
(Drózdy Gyula, Móra József és Móra László.)

A népiskolai egységes vezérkönyvek 5. kötete a vezerkönyvek egyik 
légértékesebb példánya. Célja annak a munkának a megkönnyítése, amely 
a népiskola új feladatai között egyike a legkedveltebbeknek. E munka 
kellő felkészültség mellett a népiskolai tevékenység egyik legélvezetesebb 
mozzanata lehet, de avatatlan kézzel végezve egyúttal a legnehezebb fel
adattá vélhetik s keserves kínlódás képét nyújtja. — Drózdy és Móráék 
olyan eszközt adnak a tanító kezébe, amivel a fogalmazás munkája gyö
nyörűséggé, szívből áradó örömmé válhatik mindazoknál, akik azt figye
lemmel átolvassák, a saját eljárásukkal összehasonlítják s azt módosítva 
ebben a szellemben folytatják. így fogalmazástanításukat biztos alapra 
építik, élvezetessé teszik tanító és tanítvány számára s lelki gyönyörűség 
lesz számukra a fogalmazástanítási óra. E benyomásomat a vezérkönyv 
áttanulmányozása alkalmával nyertem s közérdekűnek tartom, hogy arról 
a nagy evangélikus tanítói nyilvánosságot is tájékoztassam.

A fejlődés elve alapján a vezérkönyv nagyrészben a szabad fogal
mazás szellemében készült. Főelve, hogy mennél nagyobb teret nyújtson 
a gyermek fogalmazási készsége érvényesülésének, az öntevékenységnek. 
A fogalmazástanítás módjának ismertetésében valóságos kátéját nyújtja a 
módszeres felépítésnek. Kitűnő gyakorlati tanácsot ad az egyik legfontos- 
sabb mozzanathoz : a fogalmazási tételek megválasztásához. Kilenc kört 
ismertet: 1. Fogalmazás cselekedtetés és ennek megfigyeltetése alapján.
2. Ugyanez a környezet megfigyeltetése alapján. 3. Alkalmi szemléletek 
alapján. 4. Élmények fogalmaztatása. 5. Fogalmaztatás képről. 6. Fogal- 
maztatés képzeletre való hatás alapján. 7. Fogalmazás más tárggyal kap
csolatban. 8. Levelek fogalmaztatása. 9. A rajz, a kézimunka és a fogal
mazás kapcsolata.

Részletesen ismerteti a fogalmazás tanításának menetét s kapcsolatát 
a magyar nyelvtanítás többi ágával, továbbá más tantárgyakkal. Az órák 
beosztáséra is nagyon részletes, gyakorlati tanácsokat nyújt.

A módszer elméleti részét kitűnő gyakorlati példákkal világítják meg
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a szerzők. Közölve az osztályok tanmenetét, kidolgozott példákat adnak, 
mégpedig minden egyes fogalmazási tétel feldolgozásának menetét bemu
tatják kidolgozott tanítási tervezetek keretében. A kitűnő példák mellett 
hangsúlyozzák, hogy azokat a tanító ne kövesse szolgailag, hanem az 
iskola viszonyainak, a helyi adottságoknak, az idő- és alkalomszerűségnek 
és saját egyéniségének megfelelően alakíthatja, nehogy tanítói munkája 
egyoldalúvá legyen.

Igen szerencsés gondolat, hogy a „Függelék“-ben néhány módszeres 
szemelvényen kívül közölnek az ország minden részéből beérkezett eredeti 
gyermekfogalmazványokat. Valóban gyönyörködik a hivatását kedvelő ta
nító ezekben a gyöngyszemekben, a gyermeki lélek sajátos, eredeti s 
egyéni megnyilatkozáséban. A könyvben képek is elősegítik a fogalmazás
tanítási munka megismertetését.

A 611 oldalas kötet 8 pengős árban részletre is kapható az Egye
temi Nyomdánál (Budapest, Vili., Muzeum-körút 6. sz. Gólyavár).

Aki szereti hivatását és haladó pedagógusnak vallja magát, nem 
nélkülözheti e vezérkönyvet, mert így teheti fogalmazástanítási munkáját 
sokoldalú, változatos, léleküdítő foglalkozássá, ami nyeresége lesz iskolá
nak, oktatásügynek egyaránt. Melegen ajánlhatom a mű beszerzését kar
társaim figyelmébe. S.

Sopronbánfalva-falutanulmány és községrajz.
írták : Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igazgató és Sümeghy József

róm. kát. tanító.

A karácsonyi könyvpiac egyik nagy figyelmet keltő műve Sopron- 
bánfalva monográfiája. Nem csak azért, mert a Falukutató Intézet pályá
zatán 200 pengős első díjat és Széchenyi emlékérmet nyert, hanem azért 
is, mert a fenti intézet támogatásával a Röttig-Romwalter nyomda kiadá
sában megjelent mű a falukutatás kátéjának tekinthető. Annyiban ugyan 
nem mondhatjuk káténak, amennyiben 180 oldalú terjedelmével nem csu
pán rövid betekintést nyújt a tárgyba hanem a lelkiismeretes kutató rész
letességével, alaposságával és fáradhatatlanságával összegyűjtött anyagával 
elég nagyterjedelmű munka. Külseje nagyon tetszetős s kényes ízlést is 
kielégít címlapja. Bár a szerzők nem a tudományos körök számára dol
goztak s nem tűzték ki célul a gyökeréig hatoló tudományos részletkuta
tást, mégis teljes képet nyújt e régi község egész életéről, múltjáról és 
fejlődéséről. Számos térkép, kép, fénykép, grafikon adja a tárgy illusztrálását.

Evangélikus tanitótestvéreim is foglalkoznak falukutatással. Felvette 
e munkát célkitűzései közé a Tanítószövetség új munkaprogrammja is. 
Nagyon helyesen. Aki belemélyed ilyenirányú tevékenységbe, számtalan 
élvezetes órát szerez magának és új meg új adatokra bukkan, amelyek 
mindig tovább és tovább sarkalják a teljes földrajz, néprajz és történelmi 
helyzet kikutatáséra, saját lakóhelye igazi arcának megrajzolására.

Szerezze be mindenki e kitűnő, mintául szolgáló művet s ha elol
vassa, feltétlenül foglalkoztatja a falukutatás gondolata, sőt igen nagy 
százalékban lelkes falukutatóvá avatja az olvasót Sopronbánfalva község
rajza. A szerzők munkáját saját munkájuk dicséri. Győződjön meg erről 
mindenki saját tapasztalatából 1 S.
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Liturgikus rend, kántori szolgálat.
Nagy hiányt pótol jákfai Gömbös Gyula oki. tanítótestvérünk, 

ezidőszerint karpaszományos honvéd bajtársunk kiadás alatt álló 
műve: a „Liturgikus rend, kántori szolgálat“. Amidőn erre tanító
testvéreim figyelmét felhívom, egyben kérem, rendeltessék meg az 
egyházközségekkel e munkát, ami az istentisztelet zavartalan lefolyá
sát elősegíti, a kántor szolgálatát nagyon megkönnyíti s valóban 
hézagpótló. Ne fulladjon ez a helyesen elgondolt vállalkozás a kö
zöny miatt részvétlenségbe 1 S.

Tanítótestvér, a tanítói közérdekért dolgozni — kötelesség ! 
A  Gyógyház létesítése tanítói közérdek!

Mit tettél érte ?

H Í R E K
Gyászhír. Dr. Szilvási Gyula kórházi 

főorvos, a soproni evangélikus líceum és 
tanítóképzőintézet orvosa és egészségta
nára, december 27-én, 56. évében Sopron
ban elhunyt. Negyedszázadon át végezte 
az intézetekben hűséges, áldott munkáját. 
Áldás emlékére.

A Magyar Tanítók Szabadegyeteme
folyó évi január—március hónapokban 
előreláthatólag továbbra is az eddigi si
ker mellett folyik le. Biztosítja ezt az elő
adások előkelő szereplő gárdája. Az elő
adásokról röviden lapunkban is adunk 
beszámolót Herendi Károly budapesti 
tanítótestvérünk tollából.

Sajtóértekezlet. Az egyelemes sajtó- 
bizottság elnöke, D. Kapi Béla püspök 
úr őnagyméltósága múlt év december 
28-ára sajtóértekezletre hívta egybe az 
evangélikus lapok szerkesztőit. Az érte
kezleten a szerkesztők majdnem kivétel 
nélkül megjelentek. A reggel 9 órától dél
után 2 óráig tartó értekezlet valóban 
áldásos munkát végzett. Az elnöklő püs
pök megnyitó imája után üdvözölte a 
megjelent lapszerkesztőket s vázolva az 
értekezlet célját, felkérte a megjelenteket, 
hogy rövid beszámoló keretében tájékoz
tassák az értekezletet lapjuk főbb szellemi 
és anyagi kérdéseiről. A napirend során 
D. Karner Károly egyetm. tanár beszá
molójának mintájára a szerkesztők jelen
tették lapjuk helyzetképét. Vázolták ki
tűzött céljukat, az annak megvalósítása 
terén elért eddigi eredményeket, jövő ter
veiket, a többi egyházi sajtószervhez való 
kapcsolatukat, anyagi megalapozottságuk 
kérdését s fejlesztésük lehetőségét. Be

számolót mondott így D. lie. Karner Ká
roly, D. Kapi Béla, Turóczy Zoltán, Szabó 
József, Dr. Sztrokay Tibor, Somogyi Béla, 
Dr. Vathy Remport Elek, Zulauf Henrik. 
A megbeszélések során tárgyalás alá ke
rült az egyes sajtószervek programjának 
elhatárolása, a fejlesztés érdekében kívá
natos tennivalók kérdése, a még szüksé
ges sajtófeladatok megoldásának ügye, 
az anyagi kérdések ügye. A határozato
kat összefoglaló elnök áttekintést nyújtva 
az egész vita anyagáról, köszönetét fe
jezte ki a beszámolókért a lapok szer
kesztőinek. Majd D. Karner Károly egye
temi tanár tartott részletes, nagyvonalú 
előadást az egyház feladatairól a kiad
ványsajtó terén. Élénk vita követte elő
adását és számos hasznos gyakorlati terv 
és elgondolás került az értekezlet hatá
rozata alakjában a további lépések hom
lokterébe. Folytatólag az íratterjesztés 
problémáit, annak feladatait vázolta Szabó 
József szerkesztő, végül Turóczy Zoltán 
nagy örömet keltő értesítésben közölte, 
hogy a Harangszó nyomdát szerzett s így 
a Fébé nyomdája s a Simon és Garab- 
nyomda mellett, amelynek feierészét meg
vette a pestmegyei közép egyházmegye, 
már a harmadik nyomda áll evangélikus 
kézben. D. Dr. Pröhle Károly megkö
szönve D. Kapi Béla elnöknek az érte
kezlet összehívását és vezetését, az el
nöklő püspök hasonló köszönő- és záró
szavai után a tanácskozás őnagymél- 
tdsága buzgó imájával ért véget.

Szakály D ezső : „Magyar akarat“ 
című szavalókórusának nagy sikere 
Békéscsabán. A békésvármegyei Vitézi
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szék 1937. évi dísziáborozósát december 
18-én tartotta Békéscsabán, a vigadó 
dísztermében. Az est fénypontjában a 
„Turul" bajtársak 80 tagú szavalókórusa 
állott. Az előkelő közönség soraiban mély 
csend támadt, amikor a népes szavaló
kórus egyik tagja dörgő hangon bemondta : 
„Magyar akarat", írta : Szakály Dezső .. .“ 
A költői szép irredenta művet tökéletes 
előadásban élvezte a vármegye közön
sége s az előadók szereplését percekig 
tartó orkánszerű taps követte. A szavaló
kórust Hortobágyi Jenő hírlapíró, a Körös
vidék segédszerkesztője vezényelte. Azóta 
a 80 tagú népes kórust több helyre meg
hívták, hogy ismételje meg Szakály mű
vének az előadását.

Gárdonyi Géza arcképe. Az Országos 
Gárdonyi Társaság 62/42 cm nagyságban

Prihoda István kiváló festőművésszel el
készíttette Gárdonyi Gézának, a kiváló 
magyar írónak arcképét (rézkarc). A kép 
bolti ára 12 P, azonban, hogy azt kar
társaink is megszerezhessék, tanítótár
sainknak, tanítóegyesületeknek és iskolák
nak postaköltséggel együtt 4 P 50 fillérért 
bocsájtjuk rendelkezésre. A kép megren
delhető az Országos Gárdonyi Társaság 
elnökségénél (Budapest, IV., Magyar-u. 
38). Kívánatos, hogy minden magyar 
tanító, iskola és egyesület szobájában 
ott függjön Gárdonyi Géza arcképe, ki 
írásával nagy dicsőséget szerzett a tanítói 
névnek. Az Országos Gárdonyi Társaság 
elnöksége kéri a magyar tanítótársadalmat, 
hogy nemes törekvésében támogatni 
szíveskedjék.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Az evangélikus egyházi zene és az evangélikus 
énektanítás problémái.

(Második közlemény.)
Irta : Koch István ev. tanító, Budapest.

A második fontos területe a „musica sacra“-nak az istentiszte
let. Tévedés volna azt gondolnunk, hogy ezen a területen az egy
házi zene feladata az istentisztelet szépítése. Nem 1 Az egyházi zene 
az igehirdetésnek és Isten tiszteletének sajátos formája. S mert azzá 
rendeltetett, kell, hogy méltó legyen ezen hivatás betöltésére. Az egy
házi zene istentiszteleti megnyilatkozásai az orgonazene, karének 
és a gyülekezeti közének, a korái.

Nagy hibát követnek el azok az egyházi zenészek, akik az 
orgonazene istentiszteleti hivatását abban látják, hogy egy-egy mű
vészi produkcióval szórakoztassák az egybegyűlteket. Mikor aztán 
bibliaórán kellene harmóniumozni, azt mondják : „ez engem nem 
érdekel 1“ Elsősorban nem művészekre, hanem lelkes. Istent tisztelni 
és imádni akaró kántorokra van szükség, akik megfelelő művészi 
korálelőjátékkal a gyülekezetét bevezetik az ünnep és a korái han
gulatába, hogy mire a lelkész ajkán felhangzik az Ur igéje, a lelkek 
felkészülve legyenek annak befogadására. Ez a hivatása az orgona
zenének az istentisztelet rendjében. Másodiknak említem az ének
kart. Ezen a téren is sok a tennivaló és megoldásra váró probléma. 
A legnagyobb nehézség az énekkari tagok beszervezése. Mint a pol
gári dalköröknél, úgy az egyházi énekkaroknál is állandóan kísért a 
probléma: mi lesz az énekkar jövője ? Alkalmam van vezetni üzemi, 
polgári és egyházi énekkart és látom azt, hogy micsoda emberfeletti
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munka együttartani egy olyan énekkart, ahol csupán a tagok ügy- 
buzgalmára és egyházszeretetére lehet építeni. Sajnos, egyházunk 
nincc abban a helyzetben, hogy énekkarait anyagilag kellőképpen 
támogathassa. Megtörténik, hogy a karvezetőnek kell éjszakán át 
kottázni, hogy énekkarát elláthassa kottával. És Istennek hála, ének
karaink dolgoznak, fejlődnek és építenek. Ahol énekkar működik, ott 
gondot okozhat az a kérdés, hogy mit énekeljünk? Selejtes, össz- 
hangzattani hibákkal túltömött kórusok nem méltók az éneklő egy
házhoz. Hála és köszönet az Evangélikus Népiskola tisztelt Szer
kesztőségénél?, kik ellátnak bennünket, karvezetőket kottamellékle
tekkel, melyek mindegyike egy-egy gyöngyszem abból az értékes 
gyűjteményből, melyet egyházi zenénk régi, kiváló nagyjai fontak 
koszorúba. Ezek mellett ajánlhatom még a Magyar Kórus kiadvá
nyait is. Bár főleg katolikus irányú, mégis gyakran található benne 
nálunk is felhasználható kórus. (Pl. karácsonyra Deák—Bárdos: 
„Dicsőség légyen“ c. kórusa.) Ahhoz azonban, hogy az alkalmas 
kórust a karvezető megválasztani és bétanítani tudja, feltétlenül szük
séges a magasabbfokú egyházzenei képzés. Ez az a gondolat, mely 
végigkísér fejtegetéseimen, hogy azután mondanivalóim végén fel
teendő indítványom indokolt legyen. Szándékosan említem utoljára 
a gyülekezet énekét, a koráit. Ez az a terület, ahol a legtöbb a 
tennivaló és megoldásra váró feladat. Csak néhányat említek meg, 
mint fogyatékosságot, hogy azután rámutassak a legaktuálisabb prob
lémára, a ritmikus korái ügyére.

Egyik legégetőbb probléma az egységes gyülekezeti éneklés 
megvalósítása. Valóban elszomorító, hogy egy-egy nagyobb egyházi 
megmozdulásnál lehetetlenség Istent énekkel dicsőíteni, még pedig 
egyszerűen azért, mert a jelenlevők nem tudnak egységesen éne
kelni. Az új liturgikus rend is csak a lelkészi szolgálat tekintetében 
lesz egységes mindaddig, míg az egységes koráléneklés meg nem 
valósul. Hiszen a liturgikus korálbetétek éneklése nem lesz tökéle
tes mindaddig, míg az „ahány ház, annyi szokás" elve uralkodik 
nálunk. Van gyülekezet, melynek több községből összegyűlt hívei 
nem tudnak egy közös ünnepélyen énekelni, jóllehet az összegyűl
tek mindössze egy 10 kilométeres átmérőjű körből sereglettek össze. 
Sok a tennivaló azután a korálok agogikája szempontjából is. Itt 
vár a legszebb feladat a ritmikus koráléneklés ugartörő munkásaira. 
Mindhárom problémán, tehát egységes dallamvonal, egységes ago- 
gika és ritmikus koráléneklés, szerintem kizárólag a népiskolán ke
resztül segíthetünk. Mert felnőtteket új irányba elindítani meddő és 
hiábavaló fáradság. Ha például 1938 szeptember l.-ével az ország 
összes evangélikus népiskoláiban az új elvek szerint indulna meg 
az egyházi ének tanítása, akkor merem állítani, hogy egy ember
öltő után egyházzenénk régi fényében tündökölhetne ismét. Csak 
el kellene indítani egy közgyűlési határozattal, melyet az egyetemes 
egyház jóváhagyna.

Most pedig néhány szót a ritmikus korái problémájáról.
A Zeneművészek Főiskolán szervezett elemi iskolai énekszak

tanítói tanfolyamon a múlt tanévben vezették be elsőízben, mint ren
des tantárgyat, az egyházi népéneket. Mint a tanfolyam egyetlen
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protestáns hallgatójának, alkalmam volt, hogy e tanfolyamon Zalánfy 
Aladár professzor úr előadásai nyomán foglalkozhassam e problémával.

A protestáns korái (Kirchenlied) hármas eredetet m utat:
1. az ősi gregorián korálisból átvett latin eredetű énekek,
2. egyes emberek kompozíciói,
3. népi eredetű egyházi dallamok.
1. Tudvalevő, hogy a katolikus egyházi zene ősi dallamai 

Palesztinából, Szíriából és Görögországból indultak ki. Ezen ősrégi 
zsoltárdallamokból némelyek még ma is használatban vannak Észak- 
Európában, pl. az anglikánoknál, nálunk azonban nem lelhetők fel. 
600 körül ezeket rendbe foglalták és ezen gyűjtemény volt alapja és 
forrása a katolikus egyházi zenének. Az őskeresztyének az üldözé
sek idején a katakombákban tartott istentiszteleteken énekeltek, sőt 
liturgiájuk is volt. Idők folyamán a Musica Sacra ügye kicsúszott a 
gyülekezet kezei közül, és szerepét az énekkar vette át, amidőn a 
korálokat az énekkar adta elő olymódon, hogy a cantus firmus a 
tenorban volt, a többi szólam pedig ezt fonta körül ellenpontozatos 
polifóniájával. Később a tenordallam felkerült a szopránba. Érdekes 
megjegyezni, hogy Luther fellépése idejében nem volt gyülekezeti 
éneklés. Az ő érdeme, hogy visszaállította az őskeresztyén éneket 
arra a helyre, melyet származása és történelmi múltja alapján joggal 
megérdemelt. Visszakerült az ősrégi korái a gyülekezet ajkára. Ezek 
saját anyanyelvre lefordított latin himnuszok voltak.

2. Másodsorban említettem az egyes emberek által szerzett korál- 
dallamokat. Tudjuk, hogy Luther maga is kedves barátjával, Walther 
Jánossal több koráldallamot komponált.

3. Harmadik ága az eredetnek a népi eredetű koráldallamok 
csoportja. Igen sok korélunk van, melyek népdalból keletkeztek. Pl.: 
„Óh, én bűnös . . . “, „Eljött hozzánk az üdvösség . . . “, „Légyen, mint 
Isten akarja . . . “, „Tündöklő hajnali csillag . . . “, stb. És ha magyar 
területre kalandozunk, itt is igen sok korállal találkozunk, melyek 
népi eredetűek. Pl. a kuruckor költészetéből: „Győzhetetlen én kő
szálam . . .“, „Gondviselő édes Atyám . . „Mintha szárnyon 
szállna . . .“ stb. És a többiek : „Dicsőült helyeken . . . “, „Az én időm, 
mint a . . .“, „Krisztus Urunknak . . . “, „Ne szállj perbe énvelem . . . “, 
stb. stb. És éppen a népdaleredet vezet el bennünket a ritmus-prob
lémákhoz. A „ritmikus korái“ helytelen elnevezés, mert riímustalan 
korái tulajdonképpen nincs ! Nincs melódia ritmus nélkül. Más elne
vezéseket ajánlok : „eredeti ritmusú korái“ és „kiegyenlített ritmusú 
korái“.

Luther idejében a ritmus csodálatos varázsa és gazdagsága 
áradt minden korái éneklésénél. Mintegy 3 évszázaddal ezelőtt azon
ban romlási folyamat állott be, mely megszűntetve a népénekek 
régebbi változatos ritmikáját, az egyenlően kitartott hangok semati- 
kusságának adott helyet. Nem elég, hogy a hanyag gyülekezetek és 
kántorok a dallamok ritmusbeli gazdagságát és szépségét tették tönkre, 
de még a dallamokat is megcsonkították. Pl. a „Dicsérd Istent, 
keresztyénség . . .“ kezdetű korái eredetileg ötsoros dallam volt oly
módon, hogy az ötödik sor kis változással a negyedik ismétlése volt. 
Ma nálunk négysorosnak éneklik, hiszen a korálkönyvben is négy
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sorosként van leközölve. Pedig milyen szép és mennyire megnyugtató 
befejezést ád az ötödik sor éneklése !

Természetszerűvé vált tehát egy reformáló mozgalom, melynek 
célkitűzése volt: vissza az eredetihez 1 Vájjon nem pótolhatatlan vesz- 
tesége-e egyházi zenénknek az, hogy Bach János Sebestyén is ezt 
a kiegyenlített ritmusú koráit ismerte meg? Vájjon mit alkotott volna 
még, ha az eredeti ritmusgazdagság ihlette volna csodálatos lánglelkét!

Mintegy 15 évvel ezelőtt megindult Németországban a reformáló 
mozgalom, melynek célkitűzése volt az, hogy a korálok ismét az 
eredeti ritmusban énekeltessenek. Mert azt a legkonzervatívabb 
himnologusok is belátták, hogy nemcsak a kiegyenlített ritmus lehet 
egyházias és fenséges, hanem a ritmikus képletekre tagolt is, amely 
éppen népi eredete miatt közelebb áll a nép zenei érzékéhez, sőt 
lelki diszpozíciójához is. 1930-ban kiadták a „Melodienbuch zum 
Deutschen Evangelischen Gesangbuch“ című gyűjteményt, mely tar
talmazza a ritmikus korálokat. Bár ez sem tekinthető még normának, 
mert Németországban is vannak anomáliák épúgy, mint nálunk. (Ami 
jó a szászoknak, az nem jó a poroszoknak.) Hogy azonban odakünn 
hol tartanak az egyházi zene terén, azt 2 év előtt németországi kör- 
útam alkalmával módomban volt tapasztalni.

Ez a reformáló mozgalom természetesen nálunk is érezteti ha
tását. Nálunk azonban több nehézséggel kell megküzdeni. Mert míg 
Németországban egy egységes nemzetiségű és nyelvű nép akarja 
dicsérni az Urat, addig nálunk három, egymástól nyelvben, egyházi 
szertartásban és tradíciókban teljesen különböző nemzetiség egyházi 
énekének a közös nevezőre való hozásáról van szó. Egyik legfőbb 
nehézség a német szövegnek igen jól megfelelő ritmushoz alkalmazni 
a magyar szöveget. Itt tulajdonképen arról volna szó, hogy új szö
veget kellene írni a legtöbb koráihoz, mert a durva prozódiai hibá
kat feltétlenül ki kellene küszöbölni.

Nehézséget okozna még a korálok helyes lejegyzésének a meg
értése. Az ütemvonalak helyének és a vegyes ütemeknek váltakozása 
sok nehézséget okozna kántorainknak. De ezen nehézségek is csak 
illuzórikusak, mert az ütemvonal úgy sem jelenti azt, hogy az utána 
következő hang feltétlen hangsúlyos. Az útemvonal csak a ritmus- 
képletek közti tájékozódást van hívatva szolgálni. Máról-holnapra az 
eredeti ritmikus éneklést nem lehet megvalósítani. Gyülekezeti ének
lés nem is alkalmas erre a munkára, ismétlem : a népiskolából kell 
kiindulni a munkának. Kezünkben jól elkészített tanmenettel kell 
hozzáfogni, hogy célunkat elérhessük : az egységes lutheri gyüleke
zeti éneklést.

A harmadik tere az egyházi zenének a hangversenyek, vallá
sos estélyek, gyülekezeti napok és egyéb alkalmak. Ezekről nem kí
vánok bővebben szólni, mert ezek már magasabb szemszögből való 
fejtegetést kívánnak.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy igen sok a probléma, mely 
megoldásra vár, de nem mind a népiskolai és a tanítói kar feladata. 
Igen sok probléma megoldását az egyháztól kell várnunk. Elsősorban 
gondoskodást arról, hogy az egyházi zenészek képzése a gyakorlat
ban is megoldassék és ne csak a Zeneakadémia szervezeti szabály



zatában szerepeljen. Az Evangélikus Népiskola 1935. decemberi 
számában indítványoztam és az 1937. év márciusában tartott orszá
gos egyházzenei kongresszuson dr. Isoz Kálmán, a Zeneakadémia 
főtitkára nagyértékű előadásában is hangsúlyozta és fontosnak tar
totta a középfokú egyházi zenészképzést, mely a katolikus mintára 
volna megoldható. Míg a 10 éve működő katolikus egyházi zenei 
tanfolyam egész sereg okleveles egyházi karnagyot állított a M usica 
Sacra ügyének az élére, addig a protestáns ágazat egyetlen egyet 
sem bocsájtott ki az életbe. Oka pedig a jelenlegi helyzetnek a fel
vételi feltételek súlyos volta. Mert hol van az a képzőt végzett kán
tor, aki a képzőintézeti előtanulmányok után a zeneakadémiai or
gona-tanszakra felvételezni tudna 1 Ha egyházi zenénk arra hívatott 
és kellő felkészültségű egyházkarnagyok kezében volna, akkor nagyon 
sok kérdés és kérés megoldódnék, még az egyházi karnagyi munka 
megbecsülése is.

A tennivalók szerény véleményem szerint a következők volnának:
1. Bevezetni az egységes, eredeti ritmusú koráltanítást a nép

iskolában.
2. Az állami képzőkben a kántori tanfolyamon arra hívatott, 

működő egyházi zenei kiválóságaink tanítsanak. Ezt a problémát az 
egyháznak kell megoldania a kultuszminisztériummal egyetértve.

3. Mielőbb megindítani a középfokú egyházi zenei tanfolyamot. 
Erre nézve az 1937. novemberi egyetemes közgyűlésen is történt 
intézkedés, az egyetemes énekügyi bizottság felterjesztése alapján.

Népiskolából kiinduló, reformáló mozgalomra van szükség, hogy 
egyházi zenénk átélve megújhodását, képzett, szakavatott kezek ve
zetése alatt rajta beteljesedjék a zsoltárköltő elkötelezése : „Énekel
jetek az Úrnak új éneket, az ő dicsérete zengjen az ő szentéinek 
gyülekezetekben!“ (149. zsoltár.) (Vége.)

*
Egyházzenei formák.

Irta : Kertai János igazgató-tanító, Kőszeg.

Az egyházi zene két évezredes fejlődése alatt, óriási fához 
hasonlítva, hatalmas törzzsé növekedett az ősi formákból: a himnuszból 
és a zsoltárból. A zene fáján a sokféle műforma képezi a gyönyörű 
koronát, amelyen rengeteg gallyat, rügyet és vastag ágat találunk, 
mindmegannyi csodaszép alkotását az egyházi zeneművészetnek.

A fejlődés hol lassú, hol gyors tempóban történt, aszerint, hogy 
milyen tehetséggel megáldott művészek munkálkodtak a lombkorona 
kialakításán. De amint a fa életében is van visszaesés, gallyak el- 
száradása, vagy elsatnyulása, így az egvházi zenében is van időszak, 
amely visszaesést, vagy a fejlődésnek a megállását jelenti. Az evan
gélikus zene életében ilyen elsősorban a 19. század, a hanyatlás ideje.

A fejlődés idejének évszázadai oly sokféle műformát és forma
alkotórészt termeltek ki, hogy azok mindenikének tárgyalásába nem 
bocsátkozhatom, mert nem célom egy tudományos munka megírása, 
hanem inkább egy áttekinthető kép nyújtása azok számára, akiknek 
nem volt alkalmuk az egyház zenéjével közelebbről megismerkedniök.

Több szempontból csappdosíthatom az egyházi zene formáit.
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Elsősorban beszélhetünk énekes (vokális), és hangszeres (instrumen
tális) művekről. Régebbiek az énekes formák, bár a zene őskorában 
az ének, hangszeres zene és tánc mindig együvé tartoztak, és csak 
később váltak külön. A keresztyénség első századaiban még az 
énekes formák uralkodtak, ezek közül is a zsidóktól átvett zsoltárok, 
himnuszok, a már keresztyén lépcsőénekek, halleluják, stb. Ezekhez 
járult a VI. században a gregorián korái. Mindezeket alapformáknak 
kell tekintenünk. Ebből az időből származik az antifónikus éneklési 
mód is, ami váltakozó éneket jelent. Ez a misében és a liturgiában 
az uralkodó stílus, amennyiben a lelkész és a kórus váltakozva 
éneklik az egyes miserészek dallamát. A kórus feleleteit a respon- 
zóriumok képezik.

Az énekes formákról szólva megemlíthető, hogy a keresztyénség 
első idejében akadtak egyházi atyák, akik a hangszerek használatát 
eltiltották. A tisztán énekes zenét művelték az a capella kórusok. 
Ilyenek voltak a szerzetesi iskolák kórusai. Ez az éneklési mód ma 
is a templomi karéneknél a szigorúan kultikus stilus.

A hangszerkíséret pengető, vonós, illetve fúvós hangszereken 
történt. Az orgona, primitív korában egy billentyűn játszva, az ének
tanítás segédeszköze volt; csak a 16. században lesz önálló templomi 
hangszerré, s utóbb Buxtehude, majd Bach J. S. avatják a hangszerek 
királyává.

Úgy az énekes, mint a hangszeres formák ismét két főcsoportra, 
nagy és kis form 'kra oszthatók. Nagy formák a hangversenymű, 
oratórium, passió, kantáta és a mise. Kis forma sok van, ezek közt 
felemlítem a következőket: fuga, tokkáta, preludium, korálelőjáték, 
postludium, közjáték. Az énekes formák közül a már említett alap
formákon kívül a motetta, magnifikát, impropéria, lamentáció, ária, 
korái.

A hangversenymű (közelebbről: orgonakoncert) méreteinél, mű
vészi alkotottságánál fogva hatalmas műforma. A művésznek az a célja, 
hogy előadásával úgy a szerkesztési, mint játszási készségét bemutassa, 
vele brillírozzon, mintegy versenyképességéről bizonyságot tegyen. 
Ezzel a művészetek célkitűzésében, hogy t. i. a közönséget gyönyör
ködtesse, első helyre kerül, de egyúttal önző célt is szolgál azzal, 
hogy a művész virtuozitásának szolgálatában áll. A vallásos célt 
sem téveszti szem elől, t. i. Isten dicsőségének szolgálatát.

A hangversenymű a 17. században több hangszernek egymással 
való versenyét jelenti, de a 18. században egyes hangszerek verseny
számává lesz. így válhatott az orgonazenének is műformájává. Szer
kezete a szonátaforma sajátosságát tünteti fel. Rendszerint három, 
vagy négy tételes mű. A tételek úgy tempóban, mint hangnemben 
különböznek egymástól. Ha az első tétel Andante, akkor a második 
Allegro, vagy Moderato, a harmadik Adagio, vagy megfordítva 
Orgonaversenyműveket főként Händel alkotásai között, majd a 19. 
század mestereinél találunk. A korábbi századok egyházi hangver
senyművei vonós hangszerekre, vagy énekre szerkesztve fordulnak 
elő. Ezekből alakult ki a kantáta. (Folyt, köv.)

Nyomatott Garab és Társa l^ n ^ g iM jjjdájában, Cegléden.
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Evangélikus tanítótestvérem, ne felejtsd, hogy 
március a Luther szobor hónapja!

Tanítótestvér, iskoládban is  támogasd  
a Luther szobor ü gyét!

Szerkesztői üzenetek.
Bertalan S. Egyik közlemény mégis bejutott.
Zacher S., Győr. A naplót budapesti utam közben élvezet

tel olvastam. A részlet jön, amint csak hely jut számára ! Az útleírást 
azután küldöm, ha addig maradhat.

Heintz F., Sz. köszönöm a lap méltatását 1 Szerkesztői jegy
zet a szövegben jön. Remélem, támpéldány megérkezett 1

Herendi K., Budapest. A terjedelem éppen megfelel, csak 
most torlódás miatt kevesebbet tudtam belőle elhelyezni. Remélem, 
áprilisban pótolhatom.

Közös munkára hiv a Luther szobor bizottsága 
m inden evangélikus tanítót is !
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Kereszthordozás.
Máté 16. 24 : „Ekkor monda Jézus az ő tanít

ványainak : Ha valaki jőni akar énutá- 
nam, tagadja meg magát és vegye fel 
az ő keresztjét és kövessen engem.“

Kereszlhordozás az é le t! Mi gyarló, bűnüs emberek ezt szok
tuk mondani. Pedig milyen szent feladat a kereszthordozás. Milyen 
édes teher a Krisztus nevében magunkra vállalni a saját keresz
tünket. Krisztus nélkül nincs is keresztviselés, csak méltó bünteté
sek kényszerű hordozása. Én a te tanítványod akarok lenni Uram, 
most is ezekben a csendes napokban, amikor te is elindulsz meg
adással és alázattal és a mennyei Atya akaratát teljesíted, amikor 
magadra veszed — az én keresztemet 1

Jőni akarok teutánad, édes Megváltóm 1 Alázatos megadással 
vállalom a keresztet és hallgatom hívó szavadat: Jer, kövess en
gem 1 Követlek akkor is, amikor az emberek követ hajigáinak reám, 
gáncsolják munkámat, gúnyolják buzgóságomat és megcsúfolják 
hitemet. Jőni akarok teutánad és ezért könnyű megalázkodnom, 
könnyű térdet hajtanom, és könnyű elviselnem minden kritikát, amely 
jogosan, vagy jogtalanul érinti életemet.

Add, bogy befelé forduló önvizsgálattal, szigorú önismerettel 
felfedezzem magamban a bűnt és megismerjem a gyarlóság fészkeit. % 
Add, hogy jól megismerjem vétkeimet és bűneim szüntelenül sze
meim előtt legyenek, hogy el ne bízzam magam, mert tudom jól, 
hogy ha téged elhagylak, akkor elhagy mindenki és minden. Szük
ségem van hát bűnösségem tudatára. Tudom, hogy ellened gondo
latban, szóban és cselekedetben gyakran vétkezem, még akkor is, 
ha ezt be nem látom. Engedd meg azért Uram, hogy így kiáltsak 
hozzád : „Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyeim ességed sze
rint ; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én vétkeimet! 
Tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek, moss meg engem szent véred
ben és fehérebb leszek a hónál. Töröld el minden álnokságomat ! 
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtér
jenek hozzád ! Nyisd meg az én_î ijdkapiat, hogy hirdesse szám a

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA
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te dicséretedet)“ Örömmel és készséggel hajlítom szívemet-lelkemet 
a te kereszted alá és türelemmel hordozom a magamét. Tudom, hogy 
előtted kedves áldozat a töredelmes lélek és a bűnbánó szív.

Óh, ha ilyen leszek, ha egészen megtisztulok, hogyan fog veiem 
együtt zengeni és örvendezni a kicsiny nyáj, amely a te segítséged 
hiányában engem sokszor oly fáradtnak és csüggedtnek lát 1

Hallgasd meg kérésemet és könyörülj rajtam Uram Jézus 1 Amen.
F. J.

Az egyházegyetem lelki munkaprogrammja.
Minden egyházi lapnak megküldötte az egyházegyetem püspök

elnöke a részéről a január—szeptemberi időszakra elkészített munka- 
programmot. Ezzel tervszerű rend alakul ki az egyház lelki munká
jának szolgálatában. A tervezet három pontba foglalja össze a belső 
építés feladatait. Megrajzolja az egyházközségekben végzendő mun
kát, az Országos Luther Szövetség vidéki konferenciai előadásainak 
tervezetét, s közli a rádió-istentiszteleti prédikációsorozat tárgyát.

A munkaprogramm egybeállításával határozott irányt vesz az 
evangéliumon alapuló igeszolgálat mellett a különleges társadalmi 
feladatok és egyháztársadalmi tennivalók szolgálata. Mintha az lenne 
a munkaprogramm vezérgondolata, ami Luther intelmeként cseng 
felénk : egyház csak ott van, ahol isten igéje van. E feladatkör is 
úgy kapcsolódik egybe, hogy megvalósítása fölött ott van Isten igéje, 
s minden egysége abban a végső célban találkozik, hogy Krisztus 
hamisítatlan evangéliumát az egyház tagjainak életében hatalommá 
tegye.,

így segíti elő e programm az Istenben való életre neveléssel 
azt a célt, amelyért egyházunk a csendes építés és az üldöztetés 
századaiban egyaránt munkálkodott: a belső egyház kiépítését.

A gyülekezeti előadások sorában az egyház és az állam kap
csolata mellett a küzdő és győzedelmes egyház gondolata is helyet 
talál. Az ember benső lelki építésére mutat rá az úrvacsora és a 
gyónás jelentésének és jelentőségének kidomborítésa. A nemzeti élet 
az evangélium fényében szintén megvilágítást nyer a magyarságnak 
és keresztyénségnek, továbbá reformációnak jelentősége mellett.

A presbiteri munkaágazat egyházunk világhelyzete mellett a 
felekezetközi helyzetet is érinti, s kitűzi a presbiter egyházszolgála
tának kérdését is. A vidéki evangélikus nagygyűlések munkaágaza
tába hasonló kérdések mellett az evangélikus ember és az egyház 
viszonya is felvételt nyer. A rádió-isten iszteleti prédikáció-sorozatban 
e kérdések mellett a keresztyén egyház és evangélikus hithűség, az 
úrvacsora, továbbá a nemzeti élet fundamentumai, István király és 
az evangélikus egyház című tétel bizonyára az eddigi mély hatást 
keltő, áldásos építést munkáló prédikáció-sorozatok számát növeli.

E munkaprogramm alapján egyházunk hívei, presbiterei egyaránt 
széleskörű tájékoztatást nyernek az egyház helyzetéről, kötelessé
geikről, s a belső épülés eszközeiről. A programm végrehajtása 
egyházunkért folytat küzdelmet, s annak belső tartalmát is egyhá-
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zunk szükséglete állapította meg. Amidőn örömmel üdvözöljük 
annak megvalósítását, támogatnunk kell azt, s arra törekednünk, 
hogy annak áldott gyümölcsei mielőbb mutatkozzanak.

Petőfi: Szüleim halálára.
Irta : H ajas  Béla gimn. igazgató.

Petőfi a legnagyobb szellemek egyike. 26 éves pályafutása alatt 
helyet vívott ki magának a világirodalomban. Tüneményes élete, 
rejtélyes halála legendákat szőtt alakja köré. Költői munkásságát 
legkiválóbb tudósaink méltatják, élettörténetének minden részletét 
aprólékos pontossággal kutatják és ismertetik, mert benne a magyar 
nép s a magyar ifjúság önmagára ismer. Dalai a nép ajkán tovább 
élnek, eszméit szomjas lélekkel szívjuk most is magunkba, merész 
hite csodálatra ragad, nagy szeretete utánzásra ösztönöz. Szeretetében 
a legnagyobb. Kit szeret ? Szereii szüleit. Szereti azt a kérges kezű, 
a napi munkában kimerülő egyszerű korcsmárost, aki embert szeretne 
belőle nevelni, de nem úgy sikerül neki, ahogyan ő szeretné. Szereti 
azt az édes jó anyát, aki szíve vérén nevelte, aki lelke aggodal
mával kísérte bolyongása közben, aki mindennap imádkozott érte 
— könyv nélkül — hisz neki való imádságok nincsenek még a 
könyvben ! Atyja józanul gondolkodó, takarékos ember, de a Duna 
áradása s a hitetlen emberek csalása koldusbotra juttatja. Meglett 
korában éjjeli-nappali munkával tud csak annyit keresni, hogy ten
getni tudja életét. Anyja csupa szeretet, csupa munka, csupa türelem ; 
de megtöri a küzdelem, mint az apát. S a fiú ? Dacos lélekkel 
hányódik az életben. Lemond a szülői támogatásról, gyermekésszel 
nyakába veszi a világot, mosolyog a szűk látókörű apán, ki nem 
becsüli a költészetet, s nem becsüli a — színészetet (pedig ez minden 
művészetek művészete), hanem élni akar, mert élni akkor is kellett. 
A költő bolygó lába azonban száz tövisre hágott, mikor az élet 
tömkelegébe lépett. Észrevette ugyan gyászos tévedését, de újra 
nem kezdhette már az életét, különben is ő költőnek született, neki 
költői pályát kellett megfutnia. Pedig a csalódásból bőven kijutott 
neki is. Ez a csalódás közelebb vitte atyjához. Hisz az is csalódott 
ember 1 Az ifjú költő felismerte, hogy jellemének acéla apjától való, 
hogy boldogulni akarása apjáé, hogy csalódásai csak apja csaló
dásainak ismétlődései, hogy dacosságában apja dacos önérzete 
éledt ú jra ; hogy harcolnunk, küzdenünk kell az életben, ha nem 
akarunk elmerülni. Az a józan apa szerette a gyermekét. Hogy 
gondját viselte, mikor még jó módban volt, hogy szeretne most is 
segíteni rajta, de nem tud ! Színészi s költői pályáját nem tudja ugyan 
megérteni, mert nem tanult ember. De a maga mesterségét érti. 
Annál jobban megérti, kezdettől fogva, édesanyja. Hiszen ez a nő 
szeretetre született s e szeretet a maga gyöngédségével a legerősebb 
védőszelleme a viszontagságok között hánykolódó gyermekre! Ez a 
szeretet a távolból is ügyel a költőre, hogy le ne térjen a becsület 
útjáról. Ezt a szeretetet a távolban is érzi a gyermek s új életre kél
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tőle, ha lankad a küzdelemben. Petőfi sokszor érezte s méltányolta 
is ezt a szeretetet. Ahogy ő szerette édesanyját, úgy más nem tudta 
szeretni, de olyan anyai szeretetet sem tud más érezni, mint az ő 
édesanyja. Ez a szeretet mély hálára indítja a gyermeket. Mikor a 
szegénység bekopogtat a két szent öregnél, minden erejéből segíteni 
iparkodik rajtuk. Első keresményéből részelteti őket, utóbb pedig 
szállást és ellátást biztosít nekik. De a megtört szülők nem bírják 
tovább az élet harcát. Petőfi apja 1849 március 21-én tífuszban meg
halt, anélkül, hogy fiától el tudott volna búcsúzni, mert fia 1848 
szeptember végén nejét biztonságba helyezvén hadba indult s nem 
találkozott többé atyjával, ki Jeliasich ellen táborba szállott s mint 
zászlótartó beteg lábbal résztvett a híres pákozdi ütközetben s azután 
a szökevények üldözésében. A költő nem is tudja, hogyan zengje 
atyja dicsőségét, hogyan fonjon költeménnyel koszorút feje köré. Látni 
azonban nem láthatta már. Nem maradt ugyan a táborban, de 58. 
éve sírba vitte. Petőfi 1849 május elején, mihelyt tehette, Pestre 
sietett, hogy halljon valamit szüleiről. Debrecenben megtudta már, 
hogy apja nem él s most ment, hogy anyját láthassa. Jó volt sietnie. 
Május 18-án már édesanyjának adta meg a végtisztességet. , .

Nem mindennapi dolog rövid két hónap alatt apát-anyát eltemetni. 
A kettős csapás érthetővé teszi Petőfinek 1849 május 17-én Aranyhoz 
írt sorait: „Olyan csapások érnek, melyek megsemmisítenének, ha 
csupán fiú volnék s nem férj és apa. Alig egy hete, hogy megtud
tam apám halálát s holnap anyámat temetjük el, azt az anyát, kinél 
jobbat soha nem teremtett az Isten s kit én úgy szerettem, mint soha 
anyát nem szeretett senki.“

A költemény az első fellángolósban érezteti azt a marcangoló 
fájdalmat, mely a szüleit vesztett költő lelkén erőt vett. A költőt a 
haza sorsa miatti aggodalom mellett a családjában egymás után ért 
csapások is sebzik. A keserű hangulatot már az első versszak érezteti.

Végre megtörtént a 
Rég várt viszontlátás !
Nincs köszönet benne,
Nincsen istenáldás.
I.áttam jó a ty ám a t... vagy csak koporsóját,
Annak sem látszott ki csak az egyik széle,
Ezt is akkor láttam kinn a temetőben,
Mikor jó anyámat tettük le melléje.

Atyja koporsójának csak a szélét pillanthatta meg. Ezért anyjá
nak is meg kellett halnia. Most mindakettő elköltözött. Pedig meny
nyit köszönhet nekik 1 Mindent feláldoztak fiukért, ő érette fáradtak, 
ő érette dolgoztak! Szeretetük igazi tárgya ő volt. Nekik tartozik 
legtöbbel. Nem ölelheti már őket, pedig lábuk nyoma is csókjára
érdemes. „

bem atyam, sem anyám 
Nincs többé, nem is lesz 
Kiket szoríthatnék 
Dobogó keblemhez.
Akiknek csókolnám még lábuk nyomót is,
Mert engemet szívük vérén neveltek fel,
Mert körülöveztek, mint a  földet a nap.
Lángoló sugári szent szeretetükkel 1
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Á költő teíjes mértékben érzi a nagy veszteséget. Elnémulnak 
a pajzán enyelgés hangjai, melyeken valamikor atyjáról beszélt, a 
humor egykori hangját a legmélyebb tisztelet, a legodaadóbb szeretet 
hangja váltja fel. A szenvedések iskolájában a szülői szeretet kísérte 
mindenhová, s ez a szeretet gyógyította, enyhítette lelkének fájdal
mát. Most ezek a szerető szülők hagyják itt. Igaz, hogy kimerítette 
őket a létért folytatott küzdelem, rászolgáltak a sír nyugalmára, de 
ezzel viszont fiuknak okozzák a legnagyobb fájdalmat. Azok okoz
nak neki fájdalmat, akik legjobban szerették. A fájdalmas panasz 
hangját hallatja a következő versszak:

Óh atyám, óh anyám,
Minek távozótok ?
Tudom, hogy áldás a 
Sír nyugalma rátok.
De mi nektek áldás, az átok én nékem,
Melytől szegény szívem csakhogy nem reped m eg!
Ha így bántok velem, ti, kik szerettetek,
Mit várjak azoktól, akik 'nem szeretnek?

Pedig ilyenek is vannak. Tán az is eszébe jutott, hogy a közel
múltban maga Kossuth és Klapka is nagyon hidegen fogadta, midőn 
Bem megbízásából jelentkezett náluk. Irodalmi téren is sokan le 
akarták fejéről tépni azt a babért, melyet költői működésével szerzett.

A rideg árvaság érzete fogja el lelkét. Leszivárgó könnyeivel 
akar bizonyságot tenni igaz keservéről. így akarja szüleivel éreztetni 
fájdalma egész nagyságát. Hisz úgy elmentek, hogy vissza sem jön
nek többé. Lehet-e ennél marcangolóbb tudat ?

Itt hagytak, elmentek 
Nem is jőnek vissza 1 
Omló könnyeimet 
Sírjok halma issza
Folyjatok könnyeim, folyj te forró patak,
Szivárogj le hideg orcáikra halkan.
Hadd tudják meg rólad : árva gyermeküknek 
Elhagyott lelkén mily égő fájdalom van 1

Az egyedüllét, az elhagyottság érzete leveri a költőt, de gyer
meki szeretete visszaretten attól a gondolattól, hogy esetleg imádott 
szülei nem pihennének a sírban, mert megéreznék a meleg könny
cseppből fiuk nagy bánatát. Szüleinek pedig nem szabad megtudniuk, 
hogy fiuknak fáj valami. Nekik a nagy életharc után nyugalomra, 
csendes síri nyugalomra van szükségük. A hantok alatt szent béke 
tanváz. Ezt a békét nem szabad neki megzavarnia. Szüleinek gond
ját nem temette el a sírgödör. A kölcsönös szeretet összekötő szálait 
nem tudja eltépni a halál. Inkább eltávozik a sírtól.

De nem, de nem, inkább 
Eltávozom innen,
Hogysem könnyem árja 
Hozzéjok lemenjen ;
Mentsen Isten tő le . . .  éde, jó szülőim 
Hogyha megéreznék fiuknak keservét,
Szerető szívük a sírban sem pihenne,
Egy bú lenne nékik a hosszú öröklét.



86

A gyermeki szeretetnek mily megható gyöngédsége s a költő
nek mily mély vallásossága nyilatkozik meg ezekben a sorokban ! 
Azok hagyták itt, akik a krisztusi szeretetet megszemélyesítették 
előtte, s égő fájdalma ellenére biztosítania kell békés siri nyugal
mukat. Hisz éltükben is hogy dédelgette őket! Hat évvel azelőtt 
Pozsonyból azt üzente anyjának :

„Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse.
Mert fiának kedvez a szerencse,“

holott ez mind csupa gyöngédség volt, mert
„Óh ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne szíve a szegénynek.“

A gyermeki szeretet arra kötelezi, hogy alázatos lélekkel meg
nyugodjék Isten végzésén, s szüleit is hagyja békében pihenni. El 
kell búcsúznia tőlük. A vallásos hitben való megnyugvása azonban 
a látomás erejével hat a költőre. A két szülő ölelő karját látja, midőn 
a két sírkeresztre mered tekintete.

, Ezeket szorítja dobogó kebléhez. így búcsúzik el a legszeretet- 
tebb atyától és a legszeretettebb anyától:

Isten veletek h á t . . .
Csak egyszer, még egyszer 
Ölelkezzem össze 
Sírkeresztetekkel. . .
Olyan a két ága, mint két ölelő kar,
Mintha apám s anyám nyújtaná ki karját . . .
Tán felemelkedtek halotti ágyukból,
Fiukat még egyszer ölelni akarják!

A szülői szeretetnek látomásszerű megnyilatkozása megerősíti 
a költőt. Aki így tudja viselni az Úrnak legsúlyosabb látogatását, a 
szülők elköltözését, annak nagyon vallásos léleknek, s nagyon jó 
gyermeknek kellett lennie. Tisztelet adassák a nagy költő egyszerű, 
szegény, munkás szüleinek! A kegyeletes emlékezés édesítse síri 
álm ukat! S az egyszerű szülők mellett gondoljunk szeretettel a jó 
gyermekre, aki két hónap múlva maga is követte imádott szüleit.

A középfokú iskolába átlépő gyermek 
nehézségei.

Irta : Sátory Vilmos tanár, Sopron.

Kétségkívül vannak ilyen nehézségek, még ott is, még akkor 
is. ha az elemi iskola tanítási viszonyai a legkedvezőbbek, vagyis 
ha a tanuló u. n. „jó iskolából“ lép át középfokú iskolába. Nem 
lesz tehát érdektelen, ha ezeket a nehézségeket kissé szemügyre 
vesszük és megbeszéljük.

Az észlelt nehézségeket két csoportba osztanám, az elsőbe 
sorolom a nevelési rendszerváltozás által előállott nehézségeket — 
ezek inkább belső természetűek —, a másodikba a tanulási rendszer 
másnéműségéből eredő, vagyis a didaktikai nehézségeket.
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Lássuk a nevelési nehézségeket !
Az elemi iskolában a tanító egész éven át, minden tanítási 

napon és órán a gyermekkel van, tanítva nevel, egymaga formálja 
a lelkületet, ő teremti meg osztálya közszellemét, ő neveli egyénen
ként tanítványait. Természetes, hogy szellemileg és érzésileg szinte 
összeforr velük. A szülők után legközelebb áll a gyermekhez, sőt 
célszerűség, céltudatosság tekintetében legtöbbször megelőzi a szülői 
ház nevelő értékét. A gyermek szereti tanítóját, ragaszkodik hozzá, 
a jó tanítóért tűzbe-vízbe menne. Az iskolában otthon érzi magát, 
az iskola minden dolgáról úgy beszél, hogy „a mienk“, „mi csinál
tuk“, szinte a családi együvétartozás melegsége honol az osztályban. 
Ennek a nevelő értéke nem kétséges. Ha előfordul hogy a szülői 
ház ellenkezésbe kerül valamiképpen az iskolai szokások valamelyi
kével (lényeges dologban nem tételezem most fel), a gyermek feltét
lenül az iskola oldalán áll. Ez a meleg családiasság annál intenzi
vebb, mennél igazibb pedagógus a tanító, mennél kevesebb tanulója 
van és mennél barátságosabb külsőleg is az iskola. A tanító — 
különösen falun, vagy felvezető rendszer mellett esetleg városon is —, 
személyesen ismeri nemcsak a tanulóknak szinte minden ügyes
bajos dolgát, sajátságait, egyéniségeit, vágyait, hanem szüleiket és 
családi viszonyaikat is. A tanuló számára tehát közelálló jó ismerős, 
szinte rokon.

Ezen a téren meglehetős nagy változás áll be, ha a tanuló a 
középfokú iskolába lép át. A szaktárgyi rendszer mellett nem egy, 
hanem 5—7 tanár nevelő hatása alá kerül, óránként változnak a 
tanárok. Ezzel az a megszokott családias hangulat egyszerre meg
szűnt. Még a legtöbb órában tanító osztályfőnök sem léphet a meg
szokott, mindenre figyelő tanító helyébe. A jól ismert tanító egyéni
sége helyett most 6—7 különböző egyéniséget kell megszoknia, s 
ezek egyike sem tud, s nem is szándékozik talán oly közeli viszonyba 
kerülni, mint volt szeretett tanítója. A tanárok egyike sem ismeri a 
családját, egyike sem ismeri még őt, az ő gondolat- és érzésvilágát, 
s a kevés óraszáma mellett bizony jó időbe telik, míg némileg bel
sőleg is ismerősök lesznek és érzésbeli kapcsolatok létesülnek, me
lyek a nevelés alapját képezik.

Ez bizony nagy inzultus a gyermek lelkivilágában, annál na
gyobb, mennél érzékenyebb, mennél inkább befelé élő a gyermek. 
Ha aztán ehhez még —- falusi gyermeknél — a szülői háztól való 
elszakadás és városra kerülés járul hozzá, akkor a válság még 
nagyobb és fájóbb.

Nevelési szempontból értékelve a helyzetet, felfogásom, hogy a 
változás maga nem baj, sőt előny a tanuló számára, mert az életre 
készíti elő. Az élet nem csupa családi melegség, nem folytonos 
símogatás és gyámkodás, hanem nagyon sokszor rideg magárautalt- 
ság. Ezt tehát gyermekeinknek meg kell szokniuk. Viszont elő kell 
őket a változásra készíteni és a szakadékokat jóságos pedagógiai 
lelkülettel át kell hidalnunk, amihez mindkét iskolának, eleminek és 
közéfokúnak hozzá kell járulnia. Az elemi iskola készítse elő a hely
zetet, beszéljen néha már a középfokú rendszerről, mondja, han
goztassa, hogy ott — bár változott viszonyok között — de szintén
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szeretik a tanulót s igyekeznek mindenkit megismerni, egyénileg 
kezelni, továbbá, ha eleinte kissé szokatlan, idegenszerű is az új 
iskola és rend, de az már nagyobb, fejlettebb tanulóknak, „diákok
nak“ való helyzet. Ezzel az önérzetet felkeltjük, ami nagy vivőerő. 
A jó, a szorgalmas tanuló ott is szeretetet fog kapni és előbbre fog 
jutni. A középfokú iskola viszont beszélgessen a volt iskoláról, a 
jó tanítóról, a családi helyzetről, a tanuló falujáról, körülményeiről 
az első órákon. Biztosítsa a tanulót az új nevelői szeretetéről, érez
tesse vele, hogy az új. a más helyzet a lényeget, a szeretetet, nem 
befolyásolja. Szóval bizalmat kell ébreszteni az új iskola iránt s a 
régi tanító iránti szeretet szálaihoz hozzákötni az új tanárok szerete- 
tének, gondoskodásának szálait, hogy a folytonosság helyreálljon. 
A legtöbb gyermek nagyon ragaszkodó, ez esetben a megszokott 
nevelőhöz — ez a ragaszkodás pedig lelki érték, amit nem szabad 
lerombolni, amit inkább fokozni kell.

Az elemi iskolában a család feje a tanító, a tanulók főképpen 
őhozzá ragaszkodnak. Az érzelmi irányvonalak a kisebb gyermek
nek megfelelően feléje, mintegy atya felé irányulnak. A tanulók 
közti barátsági kapcsolatok intenzitásban ennek jóval alatta marad
nak. A középfokú iskolákban megfordul a helyzet, a tanárok iránti 
szeretet és ragaszkodás szálai megoszlani kénytelenek, erősségeikből 
veszítenek, de helyükbe lép a nagyobb tanulók fejlettebb közszelleme, 
társas ösztöne, baráti csoportosulása. Az osztályban bizonyos köz
szellem fejlődik ki, baráti körök létesülnek, akárhányszor „testi-lelki“ 
barátságok fejlődnek ki, melyek kárpótolják a tanulót az elemi iskola 
elveszett családias jellegéért. És ez a fejlődés természetes útja, mert 
ez neveli ki bennük az életben annyira szükséges társas- és szo
ciális érzéket.

A nehézségek nagyobb komplexuma azonban a tanulmányok 
terén áll elő. Ha alapul olyan elemi iskolát veszünk, amelyben a 
tantervi tananyagot teljes mértékben és alaposan átvették, akkor 
természetszerűleg a nehézségek minimumát kapjuk. Megfigyelésem 
szerint ilyen esetben is vannak zökkenők, amiknek áthidalásához 
biyonyos idő szükséges. Vizsgáljuk meg ezeket a nehézségeket!

A középfokú iskolákban az első órák az elemi iskolában 
tanultak átismétlésével telnek el. A tanuló megszokta volt tanítójának 
kérdéseit, módszerét, ezzel rendszerint nem egyezik az új lanáré, 
különben is — kevés idő állván rendelkezésre — csak nagy, össze
foglaló áttekintést vethet az ismétlendő anyagra. A tanuló tehát a 
külsőleg is újszerű, idegen környezetben meg fog akadni és nem 
fogja úgy tudni a dolgokat, mint ahogy néhány hónappal azelőtt 
megszokott formái közt tudta azokat. Ez erősen zavarja, nagy nehéz
ségeket sejt maga előtt, önbizalma erősen csökken, s nagyon sokszor 
már az év elején kedvét is elveszti. Fokozódik ez a nehézség akkor, 
ha az új tanárok türelmetlenek, s nem a pszichológiai okoknak, 
hanem az elemi iskola vélt hiányainak tulajdonítják a tanulók 
hiányos feleleteit.

Nehézséget okoz a munkaütem megszokása. Minden tanítónak, 
tanárnak megvan a sajátos munkaüteme, amit a tanulónak át kell
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vennie. Ha ebben fokozati, vagy gyorsasági különbség mutatkozik, 
bizonyos idő szükséges az álhidalásához.

Az elvi szempontok különbözőségéből is származhatnak nehéz
ségek. Az elemi iskolában pl. újabban kerülendőknek tartják a 
nyelvtani elnevezések használatát (ige =  cselekvést jelentő szó) és 
pusztán nyelvi magyarázat szerepel a tananyagban. A középfokú 
iskolákban viszont kezdettől fogva rendszeres nyelvtant tanulnak, 
ahol a kellő nevet a fogalomtól nem lehet külön választani. Ez főként 
a tanár helyzetét nehezíti meg, de kihat a tanulókra is, éppen, mivel 
a gyermek az ilyenekben konzervatív. Nem tudja megérteni, miért 
kell most igét mondani, mikor eddig mindig „cselekvést jelentő szót“ 
mondott. Még nagyobb a baj ebből a szempontból az idegen nyelvek 
tanulásánál. Magyar nyelvtanban ugyanis a tanár még rászánhatja 
azt az időt, ami szükséges a kellő elnevezéseknek a fogalmakhoz 
rögzítéséhez, az idegen nyelv tanéra azonban az első órától fogva 
építeni, hivatkozni, utalni kénytelen az anyanyelv nyelvtani ismereteire, 
ahol igazán nem lehet nélkülözni a nyelvtani elnevezést.

Sok nehézségnek lehet okozója, ha a munkaiskola elvét túlzásba 
viszik. Ekkor ugyanis csupa játék akar lenni az iskolai munka, a 
tanulók könnyen, játszva jutnak az ismeretek birtokába, de elszoknak a 
munkától, nem edződik az akaratuk, s ha aztán nehézséghez jutnak, 
ahol dolgozni, fáradni kellene a tudásért, ott megtorpannak és lan
kadnak. Ezenkívül sok helyütt feledi a cselekvés iskolája, hogy a 
fegyelmet ő sem nélkülözheti, sőt, még sokkal szigorúbb, értékesebb 
(belső) önfegyelemre van szüksége.* így aztán a középfokú iskolában, 
ahol — bár szintén a cselekvés iskolájának szellemében folyik a 
munka —, nem bírják a tanulók sem a fegyelmet, sem a munkából 
álló tanulást. Nagyon gyakran tapasztalható, hogy a tanulók nem 
képesek figyelni, nem szokták meg, akaratgyengék. Ezen a bajon 
csak az elemi iskola tud segíteni, úgy, hogy azokban a felső osztá
lyokban, ahonné! középfokú iskolába lépnek át a tanulók, hozzá
szoktatják őket a komoly figyeléshez, a könyvből való tanuláshoz, 
a fegyelmezett viselkedéshez és a cselekvő iskola szellemét nem 
viszik túlságba.

Az eddigiekben az olyan tanulók nehézségeiről szóltam, akik 
teljesen osztott, u. n. „jó“ iskolából lépnek át a középfokú iskolába. 
(A „jó iskola“ elnevezést nem helyeslem, csupán a szokott meg
jelölést idézem ) A tanulók igen nagy részé nincs ebben a szerencsés 
helyzetben. Sajnos, az iskolaviszonyaink még nagyon sok kívánni
valót hagynak hátra. Hány helyen vannak teljesen osztatlan és hány 
helyen 70—80—90-es létszámmal dolgozó iskolák és osztályok ! 
Az ilyen iskolákból kikerülő tanulók természetesen még több és 
nagyobb nehézségekkel kénytelenek megküzdeni, ha középfokú 
iskolába lépnek át. Ez utóbbiak rendszerint szép és jó írásuak, mert 
ezt a sok csendes foglalkozás alatt bőven gyakorolhatták, gyengék 
azonban az elméleti alapismeretekben, amikre a középfokú iskolának 
építenie kell. Erről sem ők, sem volt iskolájuk nem tehet, segíteni a 
bajon egyedül az iskolaviszonyok javításával lehetne. Amíg ez meg 
nem történik, ajánlatos, hogy az ilyen iskolák tanulói öt, esetleg hat

* L. cikkírótól: Fegyelem a munkaiskolában. Ev. N. 1933. évf. nov. sz.
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osztályt végezzenek, s középfokú iskolába való átlépésük előtt okvetle
nül kérjék ki tanítójuk véleményét, tanácsolja-e és melyik osztály után 
az átlépést? Ez igen sok csalódástól és fölösleges költségtől fogja 
a szülőket megóvni.

Még egy általános jelentőségű dolgot említek meg. A tanítási 
ideál mindenkor a gondolkodó ember. Sokkal fontosabb, hogy a 
tanuló tudjon logikusan és folyamatosan gondolkodni, minthogy emlé
kezetét mindenféle bemagolt ismeretanyaggal terhelje. Ha az iskola 
gondolkodni megtanította a gyermeket, s rászoktatta, hogy mindig, 
minden körülmények között, minden válaszadás előtt gondolkodjék, 
akkor a legfontosabb útravalót a kezébe adta. Akkor nem baj, ha 
egyik-másik ismeretanyagot hiányosabban tanította meg neki: a tanuló 
boldogulni fog. Ellenben, ha gondolkodni nem tud, nem fog előbbre 
jutni. Hiszen nagyon sok tantárgynak — amely első, vagy felületes 
megítélés után főként a laikus előtt feleslegesnek látszik — formális 
képzőereje van, azaz gondolkodásra serkent és tanít. Kell tehát, 
hogy mindnyájan arra törekedjünk, hogy tanulóinkat gondolkodásra 
képessé tegyük. Nagyon sokszor megakad a tanítás menete, sehogy- 
sem jutunk előre, mert tanulóink nem tudnak gondolkodni. S minden 
pedagógus tudja, a munkaiskola szelleme is azt vallja, hogy csak 
az az ismeret értékes és maradandó, amelyhez a tanuló megfigyelés 
és gondolkodás útján jutott el. Ha a tanuló mindig gondolkodik, 
magyarázatkor, tanuláskor, olvasáskor is, akkor az olvasása sem 
lesz éneklő, hanem értelmes, tanulása nem magolás, hanem értelem 
szerinti. Igen sok nehézségnek lehet oka, ha a tanuló nem tud 
folyékonyan, értelmesen olvasni. Az olvasás a tanulás eszköze. 
Középfokú iskolában nem lehet meg a tanuló otthoni tanulás nélkül, 
pedig erre csak akkor képes, ha kifogástalanul olvas. Az is baj, ha csak 
szóról-szóra tud tanulni, de saját szavaival nem tudja a tanultat 
visszaadni, mert a középfokú iskolában első naptól kezdve annyi a 
tanulni valója, hogy magolással ezt nem győzi. Tehát már az elemi 
iskolának kell őt értelem szerinti tanulásra képesíteni.

Nagyjában ezek volnának azok a nehézségek, amiket a gyer
mekek érdekében az elemi és középfokú iskoláknak vállvetett 
munkával le kell küzdeniük. Egyik sem háríthatja a maga részét 
ebből a munkából a másik félre ; csak akkor könnyítünk gyerme
keinken, ha a középfokú iskola szerelő gondoskodása összeforr az 
elemi iskoláéval, ha a kettő közti szakadékot kartársi- és hivatás
szeretettel áthidaljuk. A legújabb felsőbb tanügyi hatósági rendelke
zések intézkednek ezen kapcsolatok erősítése felől, s figyelemmel 
kísérik az egyes iskolákból kikerült tanulók képzettségét és hala
dását. Minden rendeletnél hatásosabb lesz azonban az igazi peda
gógus szeretete tanulói iránt, amely sugalmazza a helyes teendőket 
és erőt is ad azok keresztülviteléhez.

Harmóniumot SVtVÄS
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.

Garantált jó és olcsó egy vagy több játékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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Kicsinyek gyülekezete.
Szabó Dezső csöngei tanító —- rövidített — előadása az Orsz. Ev. Tanítóegyesület

legutóbbi közgyűlésén.

A Kemenesaljái Ev. Egyházmegyei Tanítóegyesület közgyűlésén 
egy értekezés keretében foglalkoztam az iskolai gyülekezet gondola
tával. Jelen alkalommal az a megtisztelő megbízatás ért, hogy szű- 
kebbkörű gyűlésünkön elhangzott gondolataimat hozzam ide országos 
gyűlésünk színe elé abból a célból, hogy azokat itt mérlegre téve, 
kartársak hozzászólásaikkal, a saját tapasztalatuknak, elgondolásaik
nak, gyakorlati érzéküknek és lelkűk tartalmának hozzáadásával, e 
nemes és szép gondolatnak a gyakorlatban való keresztülvitelét és 
megvalósítását elősegítsék. Hogy az iskolai gyülekezet csakugyan 
„lélekben és munkában élővé váljék s gyermekeinket istenfélelemre, 
vallásos életre és a nagy gyülekezetben megvalósuló életteljességre 
nevelje.“ (D. Kapi.)

Bizonyéra mindenki igyekezett módot és formát találni, hogy 
valami külső szervezetben is kifejezésre jusson az iskolai gyüleke
zetnek a megalakítása. Azonban ez a külső forma szerint való meg
alakítás még nem jelenti egyúttal az iskolai gyülekezeti munka meg
kezdését és működését, vagy annak az elintézését. A szervezet, a 
külső forma egymagában hasonlatos a szép mázzal bevont üres 
edényhez, vagy pohárhoz, amelyeket láthattunk már valamennyien 
különösen falu helyen szekrényekre téve, melyet csak a por lep, 
mert nem kerül és nem jut bele testet éltető eledel vagy ital. A forma 
egymagában hasonlatos ahhoz a géphez, melynek minden alkatrésze 
megvan, sőt vezetője is van, benzinnel, üzemanyaggal is rendelkezik, 
de nem nyitjuk ki a benzincsapot, a gépet nem indítjuk meg és a 
gép áll mozdulatlanul.

Itt ebben is, mint minden megmozdulásban, nem a formát, 
hanem a lényeget keressük. A lényeg pedig az, hogy az iskola le
gyen egy olyan kis élő gyülekezet, ahol nem külsőleg, de lélek 
szerint tartoznak a tagok össze, akiket a Krisztushoz ragaszkodó 
nagy szeretet köt össze egymással. Sohasem a szó, a név a fontos, 
hanem a tartalom, amely benne van és a lélek, amely mögötte van.

Az iskolai gyülekezet kis emberek élő gyülekezete, melynek 
megalakítása és működési célja részben az egyházi életre nevelést 
szolgálja. De nehogy ezt félreértsük és úgy magyarázzuk, hogy ne
künk jó és szorgalmas gondnokokat, megbízható pénztárosokat, 
ügyes gyűjtőket kell nevelnünk a jövő egyház számára. Sőt nekünk 
nemcsak vallásos gyermekeket kell nevelnünk, ennél is többet kell 
tennünk. Hű követőket kell szereznünk a Krisztus számára. Evan
gélikus keresztyéneket kell nevelnünk, olyanokat, akik a Krisztus 
megváltottjai. Hívő keresztyéneket, amik csak a felülről jövő kegye
lem útján lehetünk.

Éppen azért nekünk már a gyermeket ki kell emelnünk a maga 
anyagias, testi életéből és rávezetnünk a szellemi, a lelki élet eléré
sére. Lelki ébresztést kell végeznünk, hogy a szellemi élet síkjára 
fel tudjon emelkedni. Az egyénileg felébredt lélek azután később 
azáltal, hogy kapcsolatban van közületekkel, kihat a családra, egy-
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házra, nemzetre. Állítjuk azt, hogy az ember igazi értékét nem a 
tudása,, az okossága, hanem az erkölcsi érzülete, a jelleme határozza 
meg. Éppen azért kimondhatjuk azt az igazságot: ha ismeretekben 
hátrább vagyunk, nem olyan baj, mintha lelkiekben hátra vagyunk. 
„Belső életünket helyezzük a külső életünk fölé.“ (Tolstoj.)

Sokszor halljuk azt a megállapítást, hogy a mai világ rossz, 
hogy a ma embere hajlamos a hitetlenségre. Ha ez így van, akkor 
a mi törekvésünknek arra kell irányulnia, hogy ha a ma rossz, 
legyen a holnap jobb. A gyermek a jövendő egyház. A gyermekben 
benne van a jövő békéje, vagy háborúja. Benne szunnyad tehát a 
Krisztus követése, vagy Krisztus tagadása. Éppen azért a mi ke
zünkbe van adva a jövő egyház arculata. Amiből következik, hogy 
mi felelősek vagyunk azért, hogy melyik típus formálódik ki a gyer
mekiélekben. Egy angol mondotta ezt az egyszerű, de mély igaz
ságot : a férfi őse a fiú. A felnőtt ember gondolatvilága, annak egész 
egyénisége bizonyos mértékben, talán csak nagy körvonalaiban, de 
ott él és fellelhető a gyermek egyéniségében és sokszor már előre 
látjuk, mintegy előre megsejtjük, hogy milyen tartalommal tölti meg 
őket a fejlődés. Munkácsynak ládákra festett tulipánjai már előre 
hirdették a közelgő művészt, a jövendő nagy művészetét. Nem sza
bad lekicsinyelnünk a gyermeknek Istenbe vetett hitét. Sokszor van, 
hogy éppen a gyermek az, aki leckét ad, illetve példát mutat a 
felnőttnek.

Valószínű, hogy az iskolában igazi erkölcsi értékeket nem tu
dunk adni, de előkészíthetjük arra. Ha szükség van evangélikus 
öntudatra, akkor azt, amennyire lehet, már itt kell megalapoznunk. 
A gyermekben kell kifejleszteni az igazi evangélikus ember lényegét. 
Az öntudatos evangélikus egyháztag embertipusát akarjuk kiformálni. 
„Az evangélikus emberi ideál ott van a Kátéban, csak öntudatosí
tani kell“ — modotta Kapi püspök úr egyik konferencián. A felada
tunk tehát ideális s e nagy célnak alapvető munkáját kell minden 
erőnk fegyverbe szólításával megkezdenünk és elvégeznünk. Ezt az 
egyéni vallásosságot azonban egyedül az egyház közösségében 
nyerheti el az ember. Megkapóan fejezi ki ezt a közösségi gondola
tot Zur Nieden „Éneddel beszélgetek“ című könyvében, mikor azt 
írja: „Lelkiéletünk szülőanyja az egyházi hitközösség.“ Neveljünk 
olyan embereket, akik úgy az egyházi, mint a nemzeti közösségnek 
hű tagjai lesznek. Az egyház iránti hűség indítsa arra őket, hogy 
teljesítsék kötelességüket. „A gyülekezetnek az egyes emberrel szem
ben éppen az a roppant előnye, hogy a kételkedő embert közösségi 
életre neveli.“ (Zur Nieden.)

Az iskolai gyülekezet munkájában nem elég arra tanítani, ne
velni a gyermeket, hogy ezt vagy azt a rosszat ne tegye meg, ettől 
vagy attól tartsa vissza magát. Ennél többet kell tennünk. Pozitív 
keresztyénségre kell nevelnünk. Rávezetnünk és ránevelnünk arra, 
amit pedig meg kell cselekednünk. A 34. zsoltár 15. verse így szól: 
„Kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövesd 
azt“. Az igazi keresztyén életre való nevelés tehát nem egyszerű 
elhárító tevékenység, hanem a jóra való vezérlés. A templomban, 
vagy iskolában összetett kézzel látszólag jólviselkedő, mozdulattá-
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nul ülő gyermek, még nem jelent egyúttal hívő és Istenben bízó 
gyermeket, hanem amelyiknek a leikéből az ég felé imádság száll. 
Luther a Kis Kátéban nemcsak azt mondja : „Az 0  nevével ne át- 
kozódjunk, ne esküdözzünk stb., hanem azt is mondja ; Öt minden 
szükségünkben segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.“ 
Ha a gyermek rosszat tett, nem elég pl. arra rávezetnem, hogy 
mennyire veszélyeztelted ezzel társad testi épségét, hanem tovább- 
menve megértetni vele azt, hogy ezzel bűnt követtél el az Isten 
ellen. Ha a gyermek betegsége után felgyógyultan előttünk áll, elég-e, 
ha csupán betegségének vagy gyógyulásának körülményeit tudako
zom ? Nem kell-e kérdést intéznem a lelkiismeretéhez. Örülsz egész
ségednek, de gondoltál-e arra, aki neked gyógyulást szerzett ? Nem 
maradtál-e adós a hálaadással ?

Az iskolai gyülekezetben olyan vallásos szellemre van szükség, 
amely nem kiabál, nem hivalkodó, nem tüntető. Egy iskola vallásos 
szellemét nem a vallásos citátumoknak a mennyisége jelzi. Maga 
ez a tudás még nem jelenti a vallásos szellemet, éppen nem az 
evangélikus öntudatot. Bár talán sokat tudnak, ami azonban még 
nem jelzi egyúttal azt is, hogy mennyit hisznek. A farizeusok is 
tulajdonképpen az írást tudták, azért akarták még Jézust is mintegy 
megfogni, de még sem ismerték, mert nem éltek benne és nem 
hittek benne.

Tanítsuk meg a gyermeket Isten helyes imádására. Az imád
kozás némely gyermek életében külső formává vált. Ha feltesszük 
a kérdést arra vonatkozóan, hogy mikor kell imádkozni, nem igen 
jutunk annál messzebb, hogy: reggel, délben, este. Ha nagyon meg
szorítjuk őket, még hozzáteszik, hogy tanulás előtt és tanulás után. 
Az imádkozás sok esetben sablonossá vált.

Egyik gyermek a múlt évben Jézushoz írt karácsonyi levelé
ben azt írta, hogy legjobban örülne, ha egy kis imakönyvet kapna. 
Megtudtam, hogy nem maradt el az imakönyv az ajándékok közül. 
Hogy örömét fokozzam, meg a vallásos szellemet és érzületet erő
sítsem, arra kértem tanítványomat, hozza el imádságos könyvét és 
ma a szokott estéli imádság helyett abból fogunk imádkozni. Pró
báltam a legegyszerűbbet kiválasztani. Imádkoztunk is belőle, de az 
volt a meggyőződésem, hogy a gyermeklélek nem tud felemelkedni 
oda, hogy megértse annak mélységét s megértse azt, miért is imád
kozott. Ha a felnőtt számára ott van a vigasztaló imádságos könyv, 
akkor az Isten után vágyódó gyermeklélek számára szintén szük
ség lenne egyszerűbb és közvetlenebb hangú gyermekimádságos 
könyvre. Az az ember, aki a zene művészévé lett, nem játszott egy
szerre fugákat és fantáziákat, hanem csak halkszavú skálákat. Vagy 
akinek palotáit megcsodáljuk, valamikor talán csak kicsi kőkockákat 
rakosgatott. így kellene megírni, vagy egybegyüjteni a gyermek szá
mára az imádság egyszerű kis skáláit s kezükbe adni, hogy rakos
gathassák lelkűkben a hitnek kicsi kőkockáit. Gyermekek számára 
írt imakönyvet én csak egyet ismerek, amelynek címe : „Erős vár a 
mi Istenünk“. Egy ilyen gyermekimakönyvben szerintem nem kellene 
az imádságokat hétfő és keddi, hétköznapi és ünnepnapi imádsá
gokra osztani, mint az előbb említettben is van. Mert úgy érzem,
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mintha ezzel mi magunk is elősegítenénk azt, hogy a gyermek az 
imádságban külső formaságot lásson. Ne gondolja a gyermek azt, 
hogy az Istenhez változatosan kell imádkozni. Máskép kell hétfőn, 
vagy másképpen kedden szólanom hozzá. Az Isten ma és holnap 
és mindig ugyanaz. A gyermeknek nemcsak a teste, a lelke is fél 
a megkötöttségtől. De az bizonyos, hogy amint a tanítványok ajká
ról hajdan Jézus felé szállt a könyörgés, úgy a mi tanítványaink 
leikéből is éreznünk kell a felénk sóvárgó vágyakozást: „Taníts 
meg bennünket imádkozni!“' (Folytatjuk.)

Az iskolai énekoktatás revíziója.
Irta : Heintz Fülöp, Szombathely.

(Folytatás.)

Az bizonyos, hogy külső-belső okok együttes, ráható ereje jut
tatta ide a magyar gyermeket, hogy lelkének legintimebb, legőszintébb 
rejtekeiben ilyen banális szövegek és melódiák húzódnak. A külső 
tényezők megváltoztatása pillanatnyilag nincs az iskola hatalmában : 
az elsekélyesedett közízlés — mely a kritikátlanul átvevő és belesod
ródó tömegeket bénultan ragadja mindig egy-egy fölkapott, divatos 
„dal-újdonság“ megtanulására — szinte hétről-hétre megtenni a maga 
„slágereit“, a gyerek pedig felszedi az utca énekét, mint éhes veréb 
az útszéli magot. Ezt a rontást: az utca énekének, a kocsmák és 
boros asztalok világának és a szemérmetlenül kibomló erotikának 
kártevő érzelmi hatását, az iskolai nevelés a maga körülhatárolt, véges 
lehetőségeiben, intézményesen kikapcsolni és közömbösíteni nem tudja, 
ahogyan általános erkölcsi és emberalakító vonatkozásokban sem 
sterilizálhatjuk a gyermeket a ráható etikai és morális veszélyektől.

A benső okok megváltoztatása azonban, igenis, módunkban van. 
A benső bajok eredője pedig nem egyes, elaprózott jelentőségű hibák
ból adódik össze, hanem az egész iskolai énekoktatási rendszer 
eddigi, hibás módjaiban : anyagának helytelen kiválasztásában, mód
szereinek közömbös végrehajtásában, jelentőségének alóérlékelésében 
és emberformáló, nevelő hatásának figyelmen kívül hagyáséban van 
adva és helytelenül rögzítve. Ezeknek az együttes bajoknak első és 
legbővebb előfakadású forrása ott van, hogy a tantervi nagy hang- 
súlyozás, az ismételten kibocsátott miniszteri rendeletek és a legújab
ban közreadott körzeti felügyelői utasítás ellenére, iskoláink még 
mindig nem tértek át a „maradandó értékű magyar népdalok jól 
megválogatott, művészi becsű termékeinek“ kizárólagos oktatására!

Mi lehet az oka ennek a tanítóság részéről megnyilvánuló 
ellenállásnak ?

Mivel egy pillanatig sem lehet feltételezni a nemzeti élet jobb 
és szebb jövőjéért osztatlanul egységesen dolgozó és lelkesedő taní
tóságról, hogy makacs elvi meggyőződésből akarná népi művelődé
sünknek ezt a tiszta magyar szellemét kifejlődésében meggátolni: az 
eddig mutatkozó nehéz megmozdulásnak okait részben a megszo- 
kottság kényelmi előnyeiben, részben pedig néhány hibás beidegző
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dés, és helytelen esztétikai ítélet visszaható erejében kell keresnünk. 
Hiszen még a friss szellemű, és minden egészséges szellemi meg
mozdulás iránt spontán módon érdeklődő, és azonnal lelkesedő taní
tóság részéró'l is gyakran hallani a panaszt, hogy nem tudják, melyek 
tulajdonképpen azok a „maradandó értékű magyar népdalok“, és hol 
kell azokat megkeresni. Állapítsuk meg, hogy azok a gyűjtemények, 
amelyek eddig a tanítók kezében voltak, e tekintetben valóban hasz
nálhatatlanok. Ha azután a tanító alkalmas anyag után való kere
sései közben rá is akad egy-egy jó dallam ra: előfordul, hogy a 
szöveg használhatatlan. Viszont: ha jó a szöveg, megtörténik, hogy 
a dallam terjedelme, esztétikai és ritmikai formája nem felel meg az 
iskolai oktatás követelményeinek. így jutunk el azután azokhoz az 
elég gyakran tapasztalt zenei szörnyűségekhez, amikor az egyik isko
lában a tanító „gyárt" hirtelen valami alkalmas és a célnak tetsző 
szöveget valamely ősi népdalunkhoz, vagy esetleg egy új dallamot 
is „elkövet" a szépen sikerült „saját" szöveghez. A másik iskolában 
az igazgató parancsolja rá az összes osztályokra legújabb költői ter
mékét, ahogy ezt is közvetlen tapasztalatok bizonyítják. Látunk az
után a tanítók kezében gyűjteményeket, ahol az elmés szerkesztő
kiadó a János vitéz dallamait, a Kukorica Jancsi közismert nótáját 
Pósa-verssel párosította össze, nem törődve azzal az elemi törvény
nyel, hogy minden életrevaló dalkompozicióban dallam és szöveg 
egy testet alkot, amelynek felkoncolása művészeti brutalitás és a dal
nak feltétlen halálát jelenti. Higyjék el ennek az eljárásnak a követői, 
hogy nincs semmi csodálkoznivaló azon, hogy az egészséges ítéletű, 
és helyes megérzésű gyerekek ezeket az „iskolai dalokat" nem viszik 
magukkal az életbe, és nem hagyják magukat idősebb pajtásaiktól 
meg szüleiktől kinevetni ezeknek az eléneklése miatt.

Azután: ott van az a rengeteg idegen eredetű, elsősorban 
német szellemű dal, amely, mint egy letűnt, boldogtalan korszak 
visszamaradt, kísértő szelleme, szinte a Mária Terézia korának be
kerítő, németesííő törekvéseit hozza vissza, és konzerválja az ifjú 
magyar lelkekben, és gátlásaival, eltérítő hatásával nem engedi el
jutni a magyar gyermeket oda, hogy végre a zenében is a „saját 
nyelvét“ megtanulja és használja. Mikor évvégi kirándulásokon, 
madarak és fák napján, és más iskolai kivonulások alkalmával hall
gatom a játszó, vagy énekszóra vonuló gyermekeink dalolását, döb
benetes víziók fognak el, mert azt kell sokszor hinnem, hogy valahol 
a Rajna mentén, vagy a Neckar vidékén járok . . .

Hogyan lehetne tehát ezen a tarthatatlan állapoton segíteni ?
Mindenekelőtt: fogadjuk el végérvényesen, és kivétel nélkül a 

Tanterv és az utasítások helyes, és alaposan átgondolt rendelkezéseit, 
és az iskolai énektanításban százszázalékosan hajtsuk végre az ere
deti népi dalok oktatását. Ne különböző ízlésű és műveltségű tan
könyvírók, „fűzfapoéták“ és „zugmuzsikusok“ : a költészet és zene
művészet szomorú elgurultjai rontsák az iskolán keresztül a magyar 
zenei közízlést, hanem a desztillált népköltészet remekei formálják 
és alakítsák ki a jövő magyar generáció érzésvilágát és mélyebb 
emberségét. Az egymásután megjelenő népi gyűjtések százával kínál
ják az alkalmas anyagot, és igazán bőséges választékot nyújtanak
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minden iskolának. — (E tekintetben kiválóan alkalmas á cikk írójá
nak a Dunántúli Népművelő kiadásában megjelent „Népi dalgyűjte
ménye“, amely 90 népi dalt tartalmaz, nehézségi fokok szerint el
rendezve, iskolai és iskolánkívüli népművelési munkára. Erre a füzeire 
lapunk hasábjain már többízben felhívtuk kartársaink szíves figyel
mét. Szerk.)

A másik fontos, és szinte elengedhetetlen teendőnk : az ének 
és zene elméleti részének eredményesebb felkarolása, és ezzel vele- 
járólag: az iskolai hangképzés gondosabb pedagógiájának, ennek 
az eddig úgyszólván teljesen ismeretlen és elhanyagolt munkának 
a becsületes vállalása és végrehajtása. E tekintetben a tanítói munka 
két szélsőséges és ellentétes részre szakad. Az egyik tanítócsoport 
— s fájdalom, ezek vannak többségben — egyszerűen semmit sem 
tesz ezen a téren, és sokszor egészen szemérmetlenül hivatkozik 
zenei műveletlenségére, hogy ezzel önkényesen felmentse magát a 
népiskola egyik kötelező tárgyának tanítása alól. A zeneileg műveltebb 
és lelkesebb másik csoport pedig abba a hibába szokott esni, hogy 
az énekórákat egyoldalú túlzással arra használja fel, hogy valamilyen 
exkluzív és elvont, öncélú művészkedést kezd el az iskolában a 
gyerekekkel. Ezek a tanítók nemcsak az órarendben engedélyezett 
és feltüntetett énekórákat használják fel céljaik elérésére, hanem, 
ahol csak lehet, elcsípnek valamit a tanítási időből, hogy a hang- 
magasságok eltalálását és a kottáról való éneklést gyakorolhassák, 
és ezzel olyan meghökkentő reklám-eredményt érjenek el, mely 
mindenkit hódolatra ragad és térdre kényszerít.

Újból hangsúlyozni kívánom, hogy elméletet igenis kell tanítani, 
mert az éneklési folyamatot kizárólag ösztönösen, motorikus alapon 
nem lehet tudatosítani és hangmagasságot differenciálni, a hang- 
rendszer ismertetése nélkül, szintén nem lehet. De: a zeneelmélet 
oktatása soha nem lehet öncél, hanem mindig csak eszköz marad 
a gyakorlati éneklés elsajátításához és az ennek nyomán kiteljesedő 
mélyebb emberség eléréséhez és kialakításához. Az elemi iskola 
nem szakiskola és az éneklési készség tökéletesítését nem azért 
vállalja feladatai között, hogy „lapról éneklő“ dalárdistákat, vagy 
hangversenyénekeseket neveljen, hanem a magyar nép legszélesebb 
rétegeit akarja ezzel is egy közös, nagy érzelmi egységbe össze
kapcsolni, hogy egyéni adottságaiban mindenkit eltöltsön azzal az 
érzelmi és hangulati alappal, amely az élet különböző megnyilvá- 
núlásai: örömei, megróbáltatásai és tépései között is, sokszor több 
jellembeli szilárdságot és állandóságot ad az egyénnek, mint a leg- 
pompásabban kifejlesztett, tiszta észbeli funkciók. Ha elgondolom, 
hogy a gyermekkorból magammal hozott egy-egy rövidke dal meny
nyire bennem él ma is és most is odaköt családomhoz, és a röghöz, 
ahol a gyermekkor tiszta fakadású éveit éltem : akkor örvénylő 
hálaérzéssel kell gondolnom arra a tanítói lélekre is. amely a kotta
rendszerre ugyan nem tanított meg, de az emberi jóság és szánalom 
széles barázdáit felhasogatta bennem ezekkel az egyszerű, tiszta 
fakadású dalokkal. S ezért van az, hogy mindig nagy szomorúsággal 
láttam és hallgattam tanítógyűléseken, összejöveteleken és iskolai 
bemutató tanításokon azokat az édes, magyar gyerekeket, akik
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bámulatos biztonsággal szolmizáltak tanítójuk parancsára, de ugyan
akkor egy-egy tisztességes, jó magyar népdalt akár egyenként, akár 
kórusban nem tudtak elénekelni, mert az elméleti oktatás nagy 
buzgalmában ennek megtanítására mér nem volt tanítójuknak ideje...

A harmadik nagy feladatkör : többszólamú, művészi éneklésnek 
és az u. n. „éneklő ifjúsági hangversenyek“ bevezetésének vállalása 
és fokozatos kifejlesztésének mikéntje. Ez a munka első tekintetre 
túllépi az elemi iskolai énekoktatás megszokott kereteit és egyesek 
szerint talán meg is haladja annak a fiatal gyerekseregnek termé
szetes zenei alapképességeit, amely az elemi iskolák padjaiban ül. 
Ez azonban téves megítélése a gyermeki képességeknek. Mert az 
élettől és tapasztalattól mutatott és igazolt eredmények fényesen 
beigazolták azt, hogy éppen a komoly, művészi karéneklésnek 
nincsen ösztönösebb és tehetségesebb művelője, mint a gyermek.

A szombathelyi Schola cantorum próbáin és előadásain pl. 
ismételten beigazolódott mindenki bámulatára, hogy a legbonyolul
tabb polifónia útvesztőiben, ahol az évtizedes gyakorlattal rendelkező 
és rutinjukra büszke férfiak eltévedtek és hibáztak, a gyerekek 
mindig megbízhatóbbak és nem egy esetben ők hozták helyre a 
bomlani készülő egyensúlyt, — sőt, hangverseny után még ők oktat
ták édesen a felnőtteket: „a tenorista bácsik elhibázták, de mi 
helyrehoztuk!'“ De itt vannak élő bizonyságul a tavaly óta nálunk 
bevezetett, májusi „éneklő ifjúsági hangversenyek", amelyeken 
csupán kis elemi iskolások vesznek részt. Ezeken az énekkari 
bemutatókon nemcsak a közönség, de még a pedagógus-gárda is 
mélyen elcsodálkozva hallgatja mindig azt a remekül éneklő 
gyermekcsapatot, s különösen azokat az Ínséges, elhanyagolt külsejű 
gyerekeket, akik a legtisztább művészi gyönyörűséggel oldják meg 
a rájuk bízott, nehéz zenei feladatokat.

Amire képes a szombathelyi, meg a győri, kecskeméti, debre
ceni és miskolci gyerek, ugyanazt meg tudja csinálni a falusi gyer
mek is, amire szintén van már néhány gyönyörű példa. És látva ezt 
az elsőrendű zenei képességekkel megáldott magyar gyermekanyagot, 
felvetődik a kérdés: szabad-e a zenei műveltség kiterjesztésének 
munkájával tovább is várnunk? Amikor beigazolódott, hogy a 
magyarságban rejlő, eminens zenei képességek etekintetben belátha
tatlan lehetőségeket nyitnak meg előttünk és szinte európai vezető
szerepre képesítik a magyar iskolákat!

És ezen a ponton kezdődik ennek az egész énekoktatási kér
désnek az igazi, nagy jelentősége. Mert itt, végső összefoglalásban, 
sokkal többről van szó, mint egyszerű pedagógiai újításról, vagy 
módszeres átalakulásról. Itt az egyetemes magyar énekkultúra és 
ezzel összefüggésben : egész magyar művelődésünk gyökeres reform
jához érkeztünk el. Szerencsésebb országokban a nemzet lelkét és 
a nép egyetem s zenei műveltségét kifejező „magas" zene
kultúra fokozatosan, természetes növekedéssel, nyugodt és sokszor 
szinte észrevétlen fejlődéssel épül ki az ősi népi műveltségből. 
Nekünk, mint Európa egyik legtragikusabb sorsú népének, balsorsunk 
és rajtunk nyugvó nehéz történelmi ítélet nyomasztó súlva alatt, erre 
eddig alig volt lehetőségünk. Ezért nekünk most századok és nem
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zedékek mulasztását kell pótolnunk, ha azt akarjuk, hogy kultúránk 
széles alapokon nyugvó, valódi nemzeti kultúra legyen és igazi 
becsületünk legyen Európában. Lángolóan igaz ezért Kodály Zoltán 
aranyfedezetű megállapítása, aki a kőszegi énekkarok hangversenyén 
azt mondta : „A világ nem arra kiváncsi, hogy mit tudunk utánozni, 
hanem, hogy mit tudunk hozzátenni az európai kultúrához."

És vájjon nem a legegészségesebb, legtermészetesebb elindulás-e, 
ha az alapok lerakását az elemi iskolai énekoktatásnál kezdjük el? 
Amikor tehát iskolai énekoktatásról van szó, mindig ilyen távlatból, 
ilyen megítélésben kell szemlélnünk a kérdést. Ezért van ilyen nagy 
hangsúly ezen az iskolai éneklésen, ezért nem túlzás és egyoldalú 
bűvölet ez az egész, ezért „nem jó most egyszerre az, ami évtize
deken át jó volt, amin gereációk nevelkedtek“. É s : ezért van 
szükség reformokra, komoly, általános énekpedagógiai revízióra 1 
A magyar tanítóságnak ezt meg kell értenie és a legkomolyabban 
venni az ügyet. Olyan eszmei légkört, olyan zenei és éneklési han
gulatot kell a magyar iskolákban teremteni, hogy az innen kikerült 
ifjúi lelkeken ne foghasson sem az utca éneke, sem a filmslágerek
nek banális világa, sem a kocsmák és a boros asztalok féktelen 
nekigyürkőzése és szertelen romantikája. Ha közben sikerül azután 
a tanításformálás kereteit: az egyszólamú, eredeti népi énekek
tömeges oktatását, az elméleti műveltségnek a kottáról való tájéko
zódást, a helyes hangképzést és a többszólamú, művészi karéneklést 
a tárgyhoz és a célhoz méltóvá tenni: a magyar iskolák eddigi 
szégyenfoltjából: az iskolai énekoktatásból nemsokára a magyar 
iskolák dédelgetett büszkesége lesz!

Tudom, hogy a magyar tanítóság ezer válságon, akadályon, 
gazdasági krizisen megy át ezekben a mostani fekete-inséges, nehéz 
években és évről-évre újabb és újabb feladatokkal rakják meg eddig 
is túlterhelt életenergiáját.

És mégis azt mondom újból : nekünk végre kell hajtanunk ezt 
az énekoktatási revíziót, mert ennek mélyen átalakító és megtartó 
ereje lesz — most már azt is állítom — nemcsak a magyar zenei 
fejlődésre és művelődésre, hanem az egyetemes magyar szellemi 
életre és a szétszaggatott társadalom szebb és jobb összetételű 
kialakulására is. Az ősi magyar népdal szelleme, a nyomában fel
sarjadó lelki egységgel és egységes magyar kultúrával, hamarább és 
tartósabban fogja egybehozni a magyarságot, mint sok-sok másirányú 
szervezkedés.

Én hiszem, hogy az evangélikus tanítóság, amely történelmi 
múltjának eddigi állomásai között mindig a haladó irányok élére 
állott, amelynek hitében és világnézetében van a folytonos meg
újhodás vágya és a protestálás minden elavult megkötöttség béklyói 
ellen, megérti ennek az ügynek a teljes jelentőségét és elsőnek 
követi majd a magyar művelődésnek és nemzeti öntudatosodásnak 
ezt a folyamatát, amely ebből a megindított, salaktalan szellemi 
mozgalomból kiárad.

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében ? 
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó ü g y !
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Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

7. félóra. Mit tesz velem még most is Isten? „Ezeket most is 
fenntartja. Ezenkívül ruhát, lábbelit, ételt, italt, házat, udvart, fele
séget, gyermekeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót ád. A test 
és élet minden szükségletével és táplálékával ellát. Minden 
veszedelem ellen megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és 
megőriz“. A jó Isten nemcsak teremtett, hanem a teremtményeit 
fenn is tartja. Elpusztultak-e az égboltozatról a csillagok ? Hát 
a levegőből a madarak, a vízből a halak, a szárazföldről az 
állatok és az emberek ? Ugye nem. Még megvannak az égbolton 
a csillagok, a levegőben a madarak, mert a jó Isten gondoskodik 
arról, amit teremtett. Nem hagyja elpusztulni, vagyis fenntartja őket. 
(Ha nem tartaná fenn őket: a csillagok leesnének, s tb ) Ugy-e, 
édes gyermekeim, a lovakat kormányozni kell, hogy a helyes úton 
megmaradjanak, hogy másik kocsikkal össze ne ütközzenek. Oda kell 
menniök a lovaknak, ahová mi akarjuk. A gyeplővel kormányozzuk 
őket. A csillagokat a jó Isten kormányozza, hogy az útjukon, a 
pályájukon maradjanak és össze ne ütközzenek. Éppen úgy kormá
nyozza a jó Isten az évszakokat, hogy egymás után következzenek; 
az időjárást, stb. Mivel kormányozza ? Az akaratával. Ezért mondjuk, 
hogy a jó Isten még most is gondoskodik a világról, azaz fenntartja 
azt. Istennek a világról való e gondoskodását röviden isteni gond
viselésnek nevezzük. Isten minden teremtményéről gondoskodik. De 
különösen az emberről gondoskodik, mert a teremtményei közül 
az embereket szereti legjobban. Miért küldte el az Ő egyszülött Fiát 
a földre ? Tehát a jó Isten nem engedi elpusztulni az embereket, 
vagyis fenntart bennünket. Hogyan ? Ad nekünk ruhát, lábbelit, stb. 
Hogy a baj se zavarja meg életünket, minden veszedelem ellen 
megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és megőriz. Jaj, Istenem 
mennyi veszedelem is leselkedik csak naponként is reánk ! Sokszor 
nem is vesszük észre azokat, mert a jó Isten előre elhárítja azokat. 
Némelykor azonban észrevéteti ugyan velünk a veszedelmet azért, 
hogy el ne bízzuk magunkat. Máskor meg nemcsak észrevesszük 
a veszedelmet, hanem nagy bajba is kerülünk. Ő sokszor a rosszat 
is jóra fordítja (József mennyit szenvedett, mennyi veszedelembe 
került, de a jó Isten jóra fordította azokat). Azután meg a jó Isten 
kormányoz is bennünket az Ö akaratával, az Ő parancsolataival, 
hogy mi mindig a helyes úton járjunk. Mivel Ő bölcs, azért legjobban 
tudja, mi válik hasznunkra, mi válik kárunkra. Ami hasznunkra válik, 
arról azt parancsolja, hogy tegyük m eg; ami pedig kárunkra vélik, 
arról meg letiltott bennünket. így kormányoz bennünket a jó Isten. 
Gyermekek 1 Ugy-e tudjátok, hogy az igavonó állatokra is némelykor 
rá kell csapni kissé, hogy jobban tegyék a dolgot. Látjátok, mireánk 
is sokszor csapást mér a jó Isten, hogy megpróbáljon bennünket. 
Alkalmazás : A jó Isten kormányozza a teremtményeit: a csillagokat, 
vizeket, évszakokat, stb. és a jó Isten akaratának valamennyi enge-
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delmeskedik. A csillagok már ezer meg ezer év óta futnak a pályá
jukon, amit az Isten kijelölt nekik. Az évszakok — ezer és ezer év 
óta — szép sorban követik egymást. Szóval minden teremtmény 
folyton, de folyton engedelmeskedik az Isten akaratának. Gyermekek ! 
Most gondoljunk magunkra, akiket az Isten annyira szeret, akikkel 
a jó Isten a legtöbb jót teszi, engedelmeskedtünk-e mindig az Isten 
parancsolatának? Hát bizony, sajnos, vannak közöttünk, akik kész
akarva azt tették, amit a jó Isten megtiltott. Jaj, Istenem! lehet 
közöttünk olyan is, aki már káromkodott. Édes gyermekek ! A kutya 
nem harapja meg a gazdáját, akitől enni kap ; de közöttünk lehet 
olyan gyermek, aki már megharapta, megszidta a jó Istent, akitől 
pedig minden jót kap. Aki ezt tette, bánja m eg! Most pedig álljatok 
fel és imádkozzatok velem így : Jó Istenem 1 Te engem különösen 
szeretsz, azért nekem igen nagy jókat adtál és fogsz is adni. Neked 
minden teremtményed szót fogad, csak én voltam némelykor enge
detlen, akivel pedig a legtöbb jót tettél. Édes jó Istenem bocsásd 
meg engedetlenségemet! Én ezután mindig azt fogom mondani, amit 
Jób mondott, különösen pedig akkor, ha csapást mérsz reám : Az 
Úr adta, az Úr vette is el, áldott legyen az Úrnak neve 1 Össze
foglalás. Énekeljük el a 82. énekünket. Megtanítom ezt a verset is :

Ő mindnyájunk édesatyja ; 
Oktalan, ki ezt tagadja. 
Ezer jót tesz mindenkivel. 
Mindnyájunkra gondot visel 
Őriz éjjel, őriz n ap p a l; 
Bajok között megvigasztal.

Tőle minden áldás, é le t;
Ő ad erőt, egészséget.
Azért minden egyéb lelett 
Szívből szeresd Istenedet 1 
Bízzál Benne minden bajban,
S adj hálát, ha jó dolgod van !

8. félóra. Isten kegyelmes. „És mindezt csupán atyai, isteni 
jóvoltából és irgalmasságából cselekszi anélkül, hogy arra érdemes 
vagy méltó volnék.“ A múltkor láttuk, hogy mi, ha őszintén meg
vizsgáljuk az életünket, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi nagyon sok
szor azt tettük, amit a jó Isten megtiltott, és sokszor nem tettük azt, 
amit pedig megparancsolt. Vagyis, sokszor vétkeztünk, és így bünte
tésnél egyebet nem érdemelünk. így nem érdemeljük meg a jó Isten 
áldásait sem. Isten áldásai: az egészség, étel, ital, öröm, szerencse, 
stb. Minden ember annyit vétkezik, hogy Isten büntetését érdemelné, 
s, íme, a jó Isten megkegyelmez. Aki ezt nem látja be, az hálátlan. 
Én belátom, és arra igyekezem, törekszem, hogy a jó Istent igazán 
szeressem, imádjam, Neki engedelmeskedjek. Csak így várhatom az 
Q kegyelmét. Hálás volt Istennek Nőé, stb. Engedelmes volt : 
Ábrahám, stb.

9. félóra. Mivel tartozom Istennek? „Mindezért én Neki hálá
val és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom.“ A 
háláról a múltkor már beszéltünk. Akitől a jót elfogadjuk, annak 
hálával tartozunk érte. Isten iránti hálánkat azzal mutatjuk meg leg
inkább, hogy sohasem feledkezünk meg tiszteletéről, dicséretéről. 
Szolgálatunkat pedig bizonyítsa az, hogy Isten parancsolatait min
denkorengedelmesen megtartjuk. Azt mondja a Szentkönyvünk : „Áld
jad, én lelkem, az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről 1“ 
(Zsolt. 103:2.) Összefoglalás. Énekeljük el a 7. énekünket!

10. félóra. Hiszem és vallom: ez bizonnyal igaz. Ezzel a 
három szóval fejezzük ki még egyszer nyomatékosan, hogy a hit-
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ágazat a mi igaz hitünk, amely szerint élni akarunk halálunk órájáig! 
Isten jóvolta és kegyelmessége el nem múlik, meg nem változik. 
Szentkönyvünkben olvashatjuk : „Az, Istennél nincs, változás, vagy 
változásnak árnyéka.“ (Jak. 1 : 17.) Összefoglalás. Énekeljük el az
1. énekünket!

11. félóra Az 1. hitágazatról tanultak összefoglalása.

MEGJEGYZÉSEK
Színfoltok.
Irta : Páter Jenő.

Attila, „Isten ostora“, hadaival olasz honban járt. Amint a régi 
krónikások feljegyezték „sok városokat megvett és néhol kegyelmes- 
ségnek, néhol pedig keménységének mutatta jelét.“

Győzelmes útjában eljutott Ravenna városához is. Közeledtére 
küldöttség ment elébe a ravennai püspök vezetésével, ki a város 
számára kegyelmet kért. Attila meg is kegyelmezett, de azt kívánta, 
hogy a város kapuit rontsák el, amelyeken egész seregével át fog 
menni és azokat hatalma jeléül meglepődjük.

Ravennai tartózkodása alatt többször ellátogatott a tudósok 
akadémiájára, ahol is egy alkalommal Marullus nevű poéta hízel
kedő verseket szavalt előtte. Attilát Istentől származottnak mondotta 
és hízelkedő gondolatokkal aggatta tele versét. Attila egy ideig hall
gatta, majd szigorú paranccsal meghagyó, hogy azt a „szemtelen 
költőt“ verseivel együtt vigyék máglyára, mert az olyan ember, aki 
földi halandót a halhatatlan Istenhez hasonlítja, nem érdemel egyebet.

A  hóhérok elkészítették a máglyát, meggyujiották a tüzet s a 
költőt már fel akarták hurcolni rá, mire Attila haragja enyhült s 
így szó lt:

— Ne bántsátok azt a rossz embert, mert ha a jó költők ezt 
megtudják, elijesztjük őket a versírástól.

Attilát a „MűveltNyugat“ barbárnak mondotta, pedig a pogány 
Attilában — amint ez a kis történet is mutatja — benne volt a 
keresztyénség egész törvénykönyve, benne volt az ember!

Beszámoló a Tanítók Szabadegyetemének
előadásairól.

Közli: Herendi Károly, Budapest.

Ügy vélem, nem végzek haszontalan munkát, ha a Tanítók 
Szabadegyetemének 1938. évben elhangzott előadásait, ha csak váz
latosan is, lapunk olvasóival közlöm. Igaz ugyan, hogy ezek az elő
adások könyv alakjában is meg fognak jelenni, de hogy mikor, azt
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még nem tudjuk. De meg azután meg is kell majd venni, ami a leg
több kartársunknak nehezére esnék. Hogy mégis tudomást szerezzen 
ezekről az előadásokról, ezért vállalkoztam arra, hogy beszámolót írjak.

Ezév január 7-én a Tanítók Házában nyitotta meg a Szabad- 
egyetem előadásait Berkényi elnök néhány keresetlen szóval.

A z első előadás címe : A z isk o la ü g y  S ze n t István  korában. 
Előadója : K em en es Illés dr. tanker, főigazgató.

Bevezetőben megállapítja, hogy a magyarság első nagy tanító- 
mestere Szent István volt. Ezt a nevet nevelői munkájával érdemelte 
ki. A  honfoglalás óta sok idő telt el az 6 koráig, és ő tudta, ha a 
magyarságot lelkileg más irányba akarja vinni, a harcos szellemet 
kell átalakítania, és a még mindig nyakas pogányságot kell igába 
hajtania. Erezte, hogy nemzete sorsát nem a Kelethez, hanem a 
Nyugathoz kell kötnie. Hogy ezt megtehesse, a nyugati egyház szer
vezetének kiépítéséről kellett gondoskodnia, és művelési gócpontokat 
kellett létesítenie. Ezek a gócok a kolostorok voltak. Ezek a kolosto
rok a magyar művelődésnek és népművelésnek első nyomai. Egy
házi tanításokon kívül általános műveltséget is terjesztettek. A  kolos
torok körül települések keletkeztek, melyeknek lakói a kolostorbeliek 
utasítása és példája szerint művelték a földet. A  nép hagyomány- 
tiszteletét is meg kellett változtatni. Ez is a kolostorok feladata volt. 
A z  évezredforduló laza fegyelme fölött is a kolostorok szigorúbb 
fegyelme győzött. A  cluny-i kolostor szelleme hazánkban is éreztette 
hatását. Ez annál inkább érthető, mert István király levelezésben állott 
a kolostor apátjával. Ez az érintkezés az oktatásban is éreztette 
hatását. Hamarosan létesültek felsőbb iskolák is, mert István király 
a vezető réteg műveltségéről is gondoskodott. Nyugati minta után a 
hét szabad művészet képezte a középfokú iskolák anyagát. A  hét 
szabad művészet alatt azt a műveltséget kell értenünk, amely egy 
szabad emberhez méltó. A felsőbb iskolák két részre oszlottak : a 
triviumra és quadriviumra. A  trivium tárgyai: I. grammatica, 2. 
retorica és 3. dialectica voltak. A  quadriviumban négy tantárgyat 
tanítottak: 1. aritmetica (matematica), 2. geometria, 3. astrologia, 4. 
musica és ének. A legelső ilyen iskola Pannonhalmán létesült. Ezek 
mellett a káptalanok székhelyén ú. n. káptalani iskolák is létesültek, 
amelyek azonban inkább egyházi célokat szolgáltak, mert teológiai 
műveltséget adtak. Magasabb teológiai és jogászi képzést csak kül
földön lehetett szerezni. Orvosképzésről még szó sem volt.

Teljes képet adatok hiányában azonban mégsem kaphatunk 
erről a korról. Részleteket nem lehet megállapítani.

Befejező szavaiban rámutat arra, hogy az összes szomszédos 
népeket megelőzve, a magyar nép volt az, amely nemcsak átvette, 
hanem terjesztette is a nyugati kultúrát, évszázadokkal előbb, mint 
ők. Ez is mutatja, hogy jogunk van itt élni, és a vezetőszerep is 
csak bennünket illethet meg a Dunamedencében.

A második előadó L u k á cs Saro lta , a Vöröskereszt-Egylet alelnöke. 
Első előadásának címe: S ze g é n y sé g se g é ly e zé s  régen és m o st.

Bevezetésében megállapítja, hogy kétféle szegény van : 1. munka- 
képtelen és 2. munkanélküli. A  háborúelőtti szegénység egyéni okokra 
vezethető vissza. Akcióra szükség nem volt, csak szív kellett hozzá.
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Ma nemcsak szívre van szükség, hanem szaktudásra, tervszerűségre 
és emberismeretre. A mai szegénygondozáshoz szakképzettség kell. 
Megállapítja a különbséget nyomor és szegénység között. A  munka- 
nélküliek segélyezésére, akiket ő ínségeseknek nevez, szervezetre van 
szükség. A  főváros ezek segítését munkához köti, hogy a munka
készséget igazolva lássa. Vidéken szükség munkával segítenek rajtuk, 
ami tulajdonképpen szintén hatósági segély. Befejező szavaiban rá
mutat arra, hogy a szegénygondozás a mai társadalom egyik leg
fontosabb szociális feladata.

Második előadásának cím e: A sze g é n y sé g  k ih a tása  a z  egyénre  
é s  a közösségre .

Az előző előadás felelevenítése után foglalkozik az egyes orszá
gok szegényügyével. A  szegénység minden országban kihat nemcsak 
az egyénre, hanem a társadalom egyes rétegeire is. A  társadalom 
minden rétegéből kerül ki olyan szegény, aki segélyezésre szorul. 
A z intelligens rétegből kikei ültekre jellemző, hogy lelki erejük meg
roppant. Külön problémája a szegénygondozásnak az 50 évesek 
kérdése. Senki sem fogad ebben a korban levő munkást, pedig úgy
szólván teljes testi erejükben vannak. Elfásulnak. Segélyezésre leg
jobban rászorultak az ú. n. tucatemberek. Mivel maguktól semmit 
el nem kezdenek — nincs önindításuk —, kívülről várják a segélyt. 
Teljesen akaratnélkülivé válnak.

Van azonban a szegénységnek nemesítő hatása is, igaz, hogy 
csak kis mértékben. Erre vonatkozólag megrendítő példát mond el 
egy 14 éves fiúról, aki 2 éven keresztül felelősségteljes szeretettel 
gondoskodott nemcsak tönkrement, lehetetlen szüleiről, hanem test
véreiről is. Végül azonban a hiábavalónak látszó igyekezet fölötti 
lelki kínt nem bírta, és azóta nem tudnak róla.

Természetesen a szegénységnek megvan a nemesítő ráhatása 
a társadalomra is. Gondoljunk csak a szegénykérdésnek sok-sok 
barátjára, elsősorban a Főméltóságú Asszonyra. (Folytatjuk.)

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

Egy ritka jubileum.
Irta : Zacber Sándor.

Lélekemelő ünnepe volt január hó 30-án a győri ev. egyház- 
községnek. Ezen a napon ünnepelte díszülés keretében Strasser 
Sándor ny. leánygimnáziumi igazgató, tanügyi főtanácsost azon 
alkalomból, hogy 25 év óta tölti be az egyházközség iskolaszékének 
elnöki tisztét.

Strasser Sándort sokan ismerik a dunántúli kerület tanítói közül, 
de ismerik lapunk olvasói is. Tevékeny munkása a győri egyház
megye népiskolai bizot'ságának, s a dunántúli egyházkerület iskolai 
nagybizottságának is. Külsőre alacsony ember, de nagy szellem lakik 
benne. Termete nem kölcsönöz neki külső tekintélyt, de egyénisége
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sugározza magából a fennkölt lélek tiszteletet parancsoló méltóságát. 
Pedagógus körökben elismert szaktekintély, szűkebb tanítói körök
ben : a legmelegebbszívű tanítóbarát. Valaki azt mondta ró la : 0  
azok közé tartozik, akinek legkevesebb ellensége, s legtöbb tisztelője 
van ismerősei körében.

Munkásságát megosztotta az iskolája és az evangélikus iskola 
között. S.. mióta nyugalomban van, egészen az evangélikus nép
iskoláé. Ünneplése ünnep volt Neki, szeretett családjának, a győri 
egyházközségnek, de legfőkép a győri evangélikus tanítótestületnek, 
melynek 25 év óta nemcsak irányítója, hanem atyai barátja, jóaka
rója, támogatója.

A megtiszteltetést, de egyúttal munkát is jelentő állásokból 
bizonyos „kötelező“ esztendők után rendszerint megválnak az embe
rek. Strasser Sándor maradt, 25 évig maradt és 25 év után is marad. 
Nem engedi az egyházközség bizalma, s nem engedi szíve, mellyel 
örökre elkötelezte magát az evangélikus népiskolának, s kötelesség
érzete, mely dolgozni akar az ev. népoktatásért.

A fényes ünnepen megjelent D. Kapi Béla püspök, az ünnepelt 
családja, Angyal Béla kir. tanfelügyelő, az egyházközség tisztikarával 
élén a képviselőtestület, a barátok, tisztelők nagy serege.

Az iskola 60 tagú gyermekkara 3 bájos dallal köszöntötte az 
ünnepeltet, Fodor Kálmán karnagy vezetésével. Höfer Vilmos dr. 
felügyelő, kormányfőtanácsos üdvözlőbeszédében rámutatott azokra 
a pozitív eredményekre, köztük a háború, a forradalom és a kom
munizmus válságainak leküzdése, új, modern iskola építése stb., 
melyek jelzik az Ő munkásságának az útját. D. Kapi Béla püspök, 
m. kir. titkos tanácsos a kerület nevében üdvözölte a jubilánst, ak i: 
a vezéri ponton hűségesen állt, szivén hordta az iskolát, építette az 
egyház nevelésügyét, s az iskolaügyben végzett munkájával az 
egyház sáncait erősítette. Túróczy Zoltán lelkész e. elnök a lelkészi 
kar nevében köszöntötte. Megható volt, amint felelevenítette a múltat. 
Volt Kassán egy fiatal tanár (Strasser), akit egy öreg esperes (Túróczy 
apja) vezetett be az egyházi munkába. Az ősz tanárnak az öreg 
esperes: a fia kezeszorításán keresztül köszöni meg a több, mint 
negyed század szolgálatát, melyet az egyházban végzett. Szabó 
József iskolaszéki egyházi elnök, az iskolaszék nevében üdvözölte 
a vezért, aki nem hajszolt, hanem vezetett, nem uralkodott, hanem 
szolgált, nem parancsolt, hanem dolgozott. Weitler János igazgató 
az igazságos, a megfontolt és szerető szívű tanítóbarátot köszöntötte 
benne, leleplezte az iskola falán elhelyezendő arcképét, s átadott 
Neki egy emléklapot — melyet Böröczki Vilmos tanító tajzolt — 
a tantestület hálája, tisztelete és szeretete jeléül. Benedek Vince ny. 
igazgató a nyu.díjas tanítók nevében köszöntötte a jubilánst, aki a 
megtisztelő állást: hivatásnak tekintette. Kedves, sajátszerzeményű 
versben „fonta koszorúba“ az iskolás gyermekek háláját Uhlik 
Gusztáv Vili. o. tanuló. A tanügyi hatóság részéről Angyal Béla kir. 
tanfelügyelő köszöntötte, kívánva, hogy sok évig lehessen még 
munkatársa a nevelés- és oktatásügy fejesztésében.

Strasszer Sándor klasszikus szavakban válaszolt az üdvözlé
sekre. Beszédéből idézek egy-két mondatot: Az elmúlt 25 év csak
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egy lélekzetvétel az egyház, a nemzet életében, mégis sok volt benne 
a remegő aggodalom, embermilliók sóhaja, szenvedők haláltusája, 
háború, forradalom, kommun, új útak keresése : egy évszázadra való 
élmény. Istené a dicsőség, hogy egyház, nemzet diadalmasan került 
ki mindezekből. Állja helyét az egyház, építi az új útat, nevel helyét 
megállni tudó, egyeneslelkű magyarságot: a szeretettel, mely fölötte 
van minden pedagógiai elméletnek és didaktikai formalizmusnak. 
Az egyház szeretetébe ajánlja az iskolát, a szeretet virágait kéri 
számára, amelyeket mindig, állandóan ápolni, gondozni kell, m ert: 
az iskola munkája nem a jelennek szól, hanem a jövendőt építi.

A tanítótestület kamarakórusának éneke fejezte be a megható 
ünnepélyt.

Amikor ezen sorokkal az egész evangélikus tanítóság tiszteleg 
Strasser Sándor előtt jubileuma alkalmával, megköszönve néki a 25 
év munkáját, az egyházmegyei s kerületi iskolai bizottságokban vég
zett közreműködését: szívből kívánja néki, hogy a kegyelem eszten
deit sokasítsa meg számára a Mindenható. Strasser Sándortól meleg, 
tanítóbarát szívének további megértő és támogató szeretetét kéri 
továbbra is magának. Istentől pedig azt, hogy küldjön sok ilyen 25 
éves jubilánst evangélikus népoktatásunk szent ügyének szolgálatába.

Nyilt levél Hóman Bálint vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez!

Kegyelmes Uram 1
Tudom, hogy Nagyméltóságod mennyit művelt meg eddig a 

magyar kultúra humuszából, és hogy teljes energiájával és tekinté
lyével szokott intézkedni olyan ügyekben, amely a magyar életsors 
és a magyar népművelés égetően fontos kérdései közé tartozik. 
Azt is tudom, hogy Nagyméltóságod közoktatásügyi programmjában 
elsőrangú fontosságot juttat a magyar népmilliók megmunkálásának 
hősei: a magyar tanítóság számára.

Éppen ezért fordulok Kegyelmes Uramhoz egy olyan ügyben, 
amely nagy általánossága alapján nemcsak a magyar kultúra leg- 
kiáltóbb sérelmei közé tartozik, hanem azért is, mert ebből a sére
lemből jóvátehetetlen hátrányok háramolhatnak az ország felnövő 
lakosságának legnagyobb részére, mégpedig a vidéki tanulóifjúság 
tömegeire, amely tömegek hamarosan és a generációk növekedése 
során folytonosan az ország felnőtt lakosságát is jelentik.

Arról van szó Kegyelmes Uram, hogy a legutóbb nyilvános
ságra jutott hivatalos vendégforgalmi statisztika szerint az ország 
húszezer néptanítója közül tizenhatezer még soha Budapesten nem 
volt, ilyen tömege a magyar kultúra elsővonalbeli testőrségének nem 
ismeri a Duna két partján épült magyar metropolist, ennyi tanító 
nem látta Széchenyi alkotását: a Lánchidat, a büszke királyi Vár
hegyet, vagy a képekről ma már az egész világon isméit csodaszép 
parlamentünket. De nem látta tizenhatezer néptanító azt a lüktetést
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sem, azokat a gazdasági és kulturális artériákat, amelyek Budapesten, 
mint az országunk középpontjában összefutnak, és így ennyi, sajná
latosan nagy tömegű tanítóságnak nem lehet fogalma arról sem, hogy 
mit jelent egy államban a fővárosnak az ország egész életét irányító 
és kormányozó középpontisága.

Nagyméltóságod tudja legjobban, hogy azok a néhányesztendős 
gyermekek, akik az áldott kis magyar falvak iskolapadjaiban fel
szívják magukba a magyar élet első impresszióit, azok minden 
tudásukat, az egész életre szóló felkészültségüket, meglátási készsé
güket, és azt lehetne m ondani: teljes vitalitásukat annak a magyar 
tanítónak az eszéből, leikéből és szájáról veszik át, aki ott áll előttük 
az iskolapadok előtt, és oktatja őket heroikus erőfeszítéssel arra, 
amit ő is tud, amit ő is tapasztalt.

Éppen itt van azonban a fájdalmas magyar probléma; mit 
mondhat, Kegyelmes Uram, az a szegény tanító az ország főváro
sáról a reábizott gyermekseregnek, aki még soha Budapesten nem 
volt és aki' nem vette át személyes impressziók alapján a saját 
leikébe az ország középpontjának élethangulatát, mérhetetlen kultú
ráját, tapasztalatait és tanulságait ? 1 Meggyőződésem, hogy ez így 
tovább nem maradhat 1 Éppen ezért a szerkesztésemben megjelenő 
Vendégforgalmi Újság, amely hivatalos lapja a hazai vendégforgalom 
és kulturális forgalom intenzív megmunkálásán dolgozó, és gróf 
Széchényi Károly úr Öméltósága nagykoncepciójú elnöklése alatt 
immár munkásságának ötesztendős fordulójához elérkezett Országos 
Magyar Vendégforgalmi Szövetségnek, ez a Vendégforgalmi Újság 
meg nem alkuvó élethivatási programpontjai közé ezennel felveszi 
annak a mozgalomnak megindítását, hogy a magyar tanítónak, hogy 
minden magyar tanítónak alaposan és jól, sürgősen meg kell ismernie 
Magyarország és a magyar élet középpontját, a magyar fővárost, 
Budapestet 1 Nem vagyunk egyedül, Kegyelmes Uram, ebben a 
harcban, mert egészen bizonyos, hogy midőn ezek a sorok meg
jelennek, Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere már 
mellénk állott ebben az ideális és gyakorlati célkitűzésben, mint 
ahogyan a probléma teljes átérzésével mellénk áll ebben az ügyben 
a magyar tanítóság hivatalos szerve, a Magyar Tanítóegyesületek 
Országos Szövetsége, amely kitűnő elnökének, Berkényi Károly ny. 
iskolaigazgató úrnak véleménye szerint szintén az elsőrendű feladatok 
között tartja nyilván annak a tragikus sérelemnek az orvoslását, 
hogy a magyar tanítótömegek eljuthassanak Budapestre.

Nagyméltóságod, jól ismervén a szomszédos államok közoktatás- 
ügyi berendezéseit és intézkedéseit, bizonyára tudomással bir arról, 
hogy a szomszédos Csehszlovákiában, sőt Németországban is annyira 
fontos állami feladatnak tekintik fővárosuknak a tanítósággal való 
megismertetését, hogy turnusokban állami költségen viszik egyhetes 
tartózkodásra fővárosukba a tanítókat; így pl. a múlt esztendő nyarán 
egyszerre kétezer cseh tanítót vittek államköltségen Prágába, ellátá
sukról és megfelelő programmjukról is az államhatóságok gondoskod
tak, és ezáltal nyilván többet mond már ebben az esztendőben és 
jobban ad elő Prágáról az a csehszlovák tanító, aki Prágát alaposan 
megismerhette. A szomszédos államnak ez az intézkedése a magyar
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kultúra felsőbbrendűsége szempontjából kétszeresen sürgőssé teszi, 
hogy Magyarország nemcsak hasonló, de szélesebbkörű és jobb 
módon oldja meg Budapest megismertetését a magyar tanítósággal.

Amennyiben a Máv. és a magyar idegenforgalmi szervek, az 
Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, az Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal, valamint Budapest Székesfőváros Idegen- 
forgalmi Hivatala, a budapesti vendéglátó ipar és a közlekedési 
vállalatok kellő kedvezményeinek biztosítása mellett, a magyar köz
oktatási kormánynak sürgősen segítségére lesznek, meggyőződésem, 
hogy Nagyméltóságod kultuszkormányzati gesztióinak leghamarabb 
sorrakerülő feladatai közé iktatja be ezt a sorsdöntőén fontos kérdést.

Mélyen átérezve ennek az ügynek a jelentőségét, kérem Nagy
méltóságodat, soronkívül tegye meg a kezdeményező intézkedéseket 
ebben az ügyben, hogy a magyar tanító mielőbb ebben a vonatko
zásban is igazi és hivatott magyar tanítóvá válhasson. Vagyok Nagy
méltóságod iránt mély tisztelettel

lovag dr. Leidl Henrik.

Eötvös-emlékünnep.
Február 2-án, Eötvös József báró halálának évfordulóján, immár 

67-szer gyulladt ki a tanítói hálás kegyelet áldozat-tüze.
Az ünnepség színhelyén, a Magyar Tudományos Akadémia heti 

üléstermében, nagyszámú és előkelő közönség jelent meg, hogy a Magyar- 
országi Tanítók Eötvös-alapjának hagyományos emlékezése külső díszében 
és bensőségében méltó legyen Eötvös nagyságához.

Az Eötvös-családot Eötvös Rolanda és Ilona bárónők, továbbá Inkey 
József báró és gyermekei képviselték. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumból megjelentek sorából Wlassics Gyula báró, h. államtitkár, 
Hertelendy Jenő dr. és Damjanovich Lajos dr. min. tanácsosok, Huszka 
János dr. min. o. tan., Balás Béla tanügyi főtanácsos, Horváth Kálmán 
tanügyi főtanácsos, Beyer Ede dr. tanügyi tanácsos, vitéz Fraknóy József 
középisk. tanár, pedagógiai előadó, Bassola Zoltán dr., az Orsz. Közokt. 
Tanács titkára és Drózdy Gyula, a Néptanítók Lapja szerkesztője nevét 
sikerült feljegyeznünk. A székesfőváros tanügyi hatóságét Felkay Ferenc 
dr. tanácsnok és Boros Pál dr. főjegyző képviselték. A budapesti tan
kerületi kir. főigazgatóság részéről Pintér Jenő dr. egyetemi r. tanár, kir. 
tanker, főigazgató, Boldis Jenő dr. és Kiss József tanügyi tanácsosok, a 
székesfővárosi kir. tanfelügyelőségről Ősz Béla dr. tanügyi főtanácsos, kir. 
tanfelügyelő, Simonyi Kálmán dr., Hegedűs István tanügyi tanácsosok, 
Áfra Tamás dr. tanügyi titkár, a pestmegyei kir. tanfelügyelőségről vitéz 
Barnabás István dr. tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő vettek részt az 
ünnepségen.

Az intézmények és társegyesületek küldötteiként jelen voltak: 
Padányi Antal dr. tanügyi főtanácsos, a budapesti I. kér. m. kir. állami 
tanítóképző igazgatója és Váradi József dr., az intézet tanóra, Haltenber- 
ger Mihály dr. egy. rk. tanár, tanügyi főtanácsos, a Székesfővárosi Peda
gógiai Szeminárium vezetője és Stolmár László dr., az intézet gyakorló
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iskolájának igazgatója, Rákosy Zoltán, az Örsz. Polgári Iskolai Egyesület 
elnöke és Lucza János, a Csengery-alap elnöke, Berkényi Károly, az Egye
temes Tanítószövetség elnöke, Ekamp Nándor alelnök, Sugár Béla főtitkár, 
Földes Ferenc titkár, Kindlovits Pál, a Budapesti Tanítók és Tanárok 
Segélyző Egyesületének elnöke.

A tanítóság ez ünnepét még megtisztelték jelenlétükkel : Balogh Jenő 
v. igazságügyminiszter, Józan Miklós unit. püspöki helynök, a felsőház 
tagja, Bárány Gerő dr. ny. államtitkár, Dengl János dr. egy. r. tanár, 
Kehrer Károly, Padányi Andor és Takács Béla ny. kir. tanfelügyelők, 
Luttor Ignác középisk igazgató, Stelly Géza, Vitái Ödön, vitéz Szereda 
Béla iskolafelügyelők és még sokan a székesfőváros, a környék tanító
testületei és az iskolaügy iránt érdeklődő nagyközönség részéről.

Az ünnepséget a Hiszekegy vezette be. Rákos István kir. tanácsos, 
elnök megnyitó beszédében a többek között a következőket mondotta :

„Boldogok vagyunk, hogy a népoktatás alapvetője emlékének meg
őrzésében az Eölvös-alapnak ily magasztos szerep jutott. Az alap az idők 
folyamán a szinte kötelességgé erősödött e szerepének igyekezett is min
denkor megfelelni és mindent elkövetett, hogy az eszményi gondolkodás 
nagy ember- és költőhőse örök példaképe és vezérlő szellemfénye legyen 
az iskola és a magyar tanítóság munkájának.

Örülünk, hogy az évről-évre ismétlődő megemlékezésben hódolattal 
adózhatunk Eötvös József bárónak, ki nemzete javáért — úgyszólván — 
egész életét feláldozta.

Az emlékezés egyik legszebb ékessége a léleknek : tiszta szándékú, 
felhőtlen vágyakozás közelebb jutni egy felsőbbrendű szellem légkörébe, 
akit megismertünk, megcsodáltunk s akihez ragaszkodunk és hívek aka
runk maradni életünk minden vonatkozásában.

Az emlékezés imédságosan csengő szavunk azokért, kik érettünk 
odaadták lelkűk legjavát. Az emlékezés könnyes magunkbaszállás annak 
tudatában, hogy a vett javakért még mindig adósak vagyunk.“

Az elnöki megnyitó után Kosa Kálmán dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri osztályfőnök mondotta el nagy hatást keltő ünnepi beszédét a 
magyar tanítók tanítójáról, Eötvös József báróról. Beszédében szólott arról, 
hogy a magyar művelődéspolitikai törekvések örök forrása Eötvös József 
báró. Minden újabb törekvés az Ő elgondolásából indul ki s az Ö esz
méihez tér vissza. A magyar népnevelés megalapozásakor és tovább
fejlesztésére irányuló tevékenységében tisztán látta a magyar tanító hivatás
beli szerepét. Munkásságának egyik célkitűzése volt a magyar tanító 
értelmi és erkölcsi színvonalának emelése, gazdasági helyzetének 
rendezése. Eötvös nyomdokain haladt a mai közoktatásügyi kormány
zat, amikor a nevelési szakközépiskolák és tanítóképző akadémiák fel
állításáról szóló törvényjavaslatot előkészítette s ezzel az érettségire épített 
főiskolai jellegű tanítóképzést, a kor kívánalmainak megfelelően, meg
valósította.

Az előkelő szónokot, a mélyenjáró gondolatokban gazdag előadásáért, 
percekig ünnepelte a hallgatóság.

Majd a budapesti m. kir. állami tanítóképző ifjúsági énekkara Har
mat—M écs: Őszi tilinkózás c. férfikarát adta elő. A műdal szépségeit 
megkapó kidolgozással, színezéssel érvényesítette a tanítójelöltek kifino
mított dalos érzéke, Kishonti Barna tanítóképzőintézeti tanár vezényletével.
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Azután Lontai Margit színművészeti főisk. növendék, a Péterffy Sán
dor Leányotthon lakója, mély átérzéssel szavalta el Sajó Sándor: Tanítók 
ünnepén c. költeményét. A fiatal művésznőt, aki különben tanítósarjadék, 
felemelő szavalatáért percekig ünnepelte a hálás közönség.

A szép ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

Evangélikus Tanítók Gyógyháza.
Irta : Hrabovszky Mihály.

Ezt a feliratot szeretném olvasni a Keszthely melletti hévízi tó part
ján épült, egyik barátságosan mosolygó villa homlokzatáról.

Bizonyára Te is szívesen olvasnád kedves evangélikus tanítótestvé
rem, mert hiszen mindnyájunk régi álma a hévízi gyógyház.

Emlékszel arra kedves Kartársam, hogy az Üdülőház megvétele 
előtt, az alföldi kartársak egy csoportja a „gyógyház“ eszméjét akarta 
előtérbe helyezni ? Valljuk be őszintén, mi akkor az Üdülőház pártiak 
többségéhez csatlakoztunk. Hiszen igazunk volt. Nagy szükségét érezte 
országos egyesületünk egy tanítói jóléti intézménynek.

Mi akkor nyaralni, üdülni akartunk. (Bár akkor is lapos volt az 
erszény. ) Érthető is. Egészségesek és fiatalok voltunk. Hiszen emlékszel 
arra is kedves Kartársam, találkozásaink alkalmával szinte egyszerre mon
dottuk : „De pompás jó színben vagy Pajtás!“ Ebben a korban ugye a 
betegségeket megelőző nyári üdülésről és pihenésről kellett gondoskodnunk. 
És ez ugyanolyan fontos volt, mint a betegséggyógyítás.

Legutóbbi országos egyesületi közgyűlésünkön Te csodálkoztál ked
ves Barátom, amikor megpillantottál. „Mi bajod ? Beteg vagy ?“ Kérdezted 
s a tekinteted, is bizonyos aggodalmat fejezett ki. De ne gondold Öregem, 
hogy Te jobb színben voltál ! Szívem egy kicsit összeszorult, amikor rád 
néztem. De vigasztalódjunk ! Ez a mi sorsunk, ez a magyar tanítói sors.

Igen, beteg vagyok kedves Kartérsam, de Te is megrokkantál és ő 
is, — ha fiatalabb is — a mi sorsunkra jut. Tehát megmondhatjuk azt 
is, hogy kivétel nélkül, minden evangélikus tanítónak egyformán lesz 
szüksége a felépítendő gyógyhézra.

Meg vagyok győződve arról, hogy a hévízi gyógyház ügyének mindig 
több és több pártfogója lesz, így lassan közeledünk is a megvalósulás felé.

A gyűjtés több helyen megindult. Már vannak lelkes agilis kartár
saink, akik fáradságot nem ismerve munkálkodnak, buzgólkodnak, hogy 
mindnyájunk érdekét szojgélják. Kérlek kedves Kartársam, keljünk nemes 
versenyre ezekkel és kövessük példaadó munkájukat. Állj oda Te is az 
evangélikus tanítók gyógyházénak az ügye mellé, most az egyszer saját 
intézményünkről van szó.

Nzolcszázan vagyunk. Elég kevesen. Mégis, ha mindenki kivétel 
nélkül 30 pengővel járulna hozzá egy hévízi tóparti ház építéséhez, úgy 
már kb. 10 kis szobás házat építhetnénk. Azonfelül pedig minden fejen
kénti 3 pengő egy-egy kis szobát jelentene. A legfontosabb azonban az 
lenne, vegye ki egyformán részét minden kartárs a gyűjtés munkájában, 
az áldozatok meghozásában és majd a gyógyház kihasználásában.

Kedves Kartársam ! Ha Hévíz közelében lakói, nézz át a gyógytó
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környékére, érdeklődj a telekárak, az építés iránt és tájékoztass bennünket 
az ottani árak felől. Ha nem esik nehezedre, készíts egy költségvetést egy 
10— 15 szobás ház építéséről. Vájjon mibe kerülne egy ilyen kész villa 
és mibe kerülne a telek és az új ház felépítése ?

En az űj ház mellett szavaznék. Gyógyházról van szó, annak újnak, 
tisztának, baktériummentesnek kell lennie. Építhetünk olcsón — ismerős 
mesterekkel, nem pedig drága építészmérnökökkel — saját ízlésünk sze
rint és céljainknak megfelelőleg. Inkább több, de kisebb egyszemélyes 
szobát, nagy ablakkal, modern kényelemmel és higiénikusan.

Szólj hozzá Te is kedves testvér ! Milyennek képzeled a mi gyógy- 
házunkat ? Mi nagyalföldi tanítók, akik a klimatikus gyógyhelyektől távol
eső sáros, poros helységekben éljük le munkás életünket, mi igazén rá
szorulunk a „gyógytényezőkre “.

Indítványozom, üljön össze az 1936-ban Révfülöpön megalakított 
gyógyházi bizottság és kezdje meg működését.

Fölajánlások a „Gyógyház-alap“ javára.
Gyógyházra felajánlás a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegyéből: 

1. Grieszhaber Endre Henrik 100, 2. Antal György mucsfai kántor-tanító 
50, 3. Simon Lajos hécsi kántor-tanító 25. A lajoskoméromi evang. nép
iskola ifjúsága 20 pengőt adott a Gyógyház céljaira.

KÖNYVISMERTETÉS
Tóth Mihály : Piros, fehér, fekete, balladák.

Sárospatak, főiskolai nyomda.

Külön költői világ a balladaköltészet világa. Tárgya elmélyedést kíván, 
költői kifejezésmódja egyszerűsége mellett is lélekbemarkoló. Örök emberi 
sorsok meg-megújuló változata önmagában is magával ragadó. Aki avatott 
kézzel nyúl a ballada tárgyához s megvan költői lendülete a kifejezésben 
is : hálás feladatra vállalkozik. Ezt a szerepet tölti be Tóth Mihály ballada
költészetének most megjelent, nagy figyelemreméltó alkotása: Piros, fehér, 
fekete. «

Költői a külső keret: a balladáknak az évszak négy fejezetébe 
sorozott elrendezése. De még inkább megkapó a belső elrendezés : a cím
szavak mélytartalmú kifejtését adó első költemény három, rövid versszaká
ban. „Piros, fehér, fekete az éjszakák közepe. Kié fehér, békén alszik, 
másik kettő jajjal játszik.“ Ilyen az idő vaskereke „Kit elgázol, kit tovább 
visz“, végül „Az élet fellege. Örülj, mikor feletted Pacsirta szól s nincs 
felleg!“ E sorok tanulságként akár a kötet befejező sorai is lehetnének.

A magyar népélet romantikája ez a verskötet! Megkapó a „Fehér 
liliomszál“. Történelmi idők lantosainak költészete elevenedik meg „A meg
állt a komp“ c. balladában, amint azt egy citerés legény hangszerének
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pengetése mellett előadja. Megrendítő a hófúvásban farkasok martalékává 
vált két szegény nádvágó legény tragédiája. Üdítő a „KanodébóIKanodába“ 
c. víg ballada a fonóból. A „tavasz“ leginkább leányok sorsáról énekel. 
A kérő elől halálba menekült, a néphit áldozatául esett vagy a legény 
szívéért varázsitallal próbálkozó leány-sorsok mély bánatba borulása a 
népballadák örökszép termékei.

A vallásos balladaköltészet nagy figyelemreméltó, megkapó mintája 
a „Két virág“, mint a fáraó leányának s a Nílus partján talált gyermeknek 
balladája, aki elhervad a fáraóleány éden udvarán, hiába hordatnak neki 
vizet aranypohárból. Mikor ezért a bosszú halálra keresi az anyát, ő már 
tegnap óta halott, amióta elvették virágát.

A gonosz mostoha koporsójára lesújtó villám a népi igazságszolgál
tatás inkarnációja. A nyár balladáiban gyermek-, az őszében a legváltoza- 
tosab embersorsokat szólaltatja meg. Ilyenek : „A vén halász“, „Pásztor
tűznél“. Különösen megrázó a lelkiismeret kérlelhetetlen hatalmát festő 
„Örök bíró“.

Költészet ez a könyv, mégpedig a javából. Minden borúja mellett is 
lélekfürdető s a magyar föld népi költészetének valóban piros, fehér, 
fekete virága. __________ S.

Rozmaringos kertem.
Gyermekversek, tornajátékok, színdarabok. írta Vajda Marietta köz

ségi óvónő, Keszthely, Vörösmarty-utca 4. sz.
Költői lelkű pedagógus munkája, aki gondolatai szárnyalását gyakor

lati térre viszi á t : érvényesíti gyermeknevelő munkájában. Jellemzők 
bevezető sorai : Százszínű álmokat fakóvá szürkít az élet, „A mesék tündére 
halódik, szárnya meglépett“. „A kenyér, pénz, hírnév kábító fényét ker
getjük". „Ha minden összetört, s útunk tétova, Elárvult lelkünket Istenhez 
vezeti megint Két kicsi kezecske s a gyermek áldott mosolya“.

Ez a bevezetés költői célkitűzés. A szerző igyekszik ezt az elvet 
valóra váltani munkájában. Hangulatos versikék sorakoznak fel évszakok 
szerint. Magyar levegő áréd belőlük, bennük lobog a magyar rónák, 
hegyek-völgyek tája, erdő-mező sokezer virága. Hazafias szelleme, a magyar 
földhöz fűződő ragaszkodás érzése mellett gördülékeny, könnyű nyelvezete 
alkalmassá teszi a költeményeket a lelkes és szép előadásra. Még az elemi 
iskola alsóbb osztályaiban is helyet nyerhet egyik-másik.

Énekes, verses játékok, karácsonyi köszöntők, utánzó mozgások, 
játékos torna az anyag további része. Játékos jelenetek, ünnepi, különösen 
karácsonyi jelenetek, kis játékok után „Pista katona lesz“ és „Bözsi rend
szere“ címen két jóizü gyermekvigjéték zárja be a könyv gazdag anyagát. 
A népiskola alsóbb osztálya vezetőjének válláról sok iskolai ünnepély
rendezésnek gondját leveszi ez a könyv, ha azt az osztályvezetők beszerzik. 
Az ovodai foglalkoztatást pedig élvezetessé, magyarrá, a megszokott, mes
terkélt és megunt műsorszámok helyett változatos, újszerű számokkal pótló 
eszközzé avatja Vajda Marietta nagy figyelmet érdemlő értékes munkája, 
valóban költői alkotása. Ára 4 P. S.

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyógyház érdekében ? 
Mindent lehet, csak akarni kell!
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Missuray-Krúg Lajos két újabb kötete.
Irta : Tállyai István, Sopron.

Missuray-Krúg Lajos ismét két értékes kötettel ajándékozta meg 
híveinek immár nagy seregét. Ez a sereg napról-napra nő, amit bizo
nyít, hogy az evangélikus költő előbbi könyvei a katolikus „Korunk 
Szavában“ is meleg, lelkes megbeszélésben részesültek. Annál inkább 
kötelességünk nekünk megbecsülni őt, aki országos viszonylatban is 
immár értéket jelent. Missuray-Krúg Lajos költészete a mély gondo
latok, érzelmek, s a gyönyörű költői képek kiapadhatatlan forrása. 
Olvasóköre ezt mindig újra és újra kénytelen megállapítani, s ezért 
fogadják lelkesedéssel egy-egy új kötetét; ezért jelenik meg egy-egy 
kötete, alig, hogy napvilágot lát, már második kiadásban is. A leg
újabb két kötete ismét bőségben önti a szépségeket ; valóságosan 
gyönyörök tengerében találja magát az olvasó, s ha a könyvek végére 
jutott, szívesen veszi azokat ismét elő, hogy újra élvezze, és boldog
sággal teljék meg lelke, mert semmisem képes a léleknek megadni 
a boldogságot, a nyugalmat, mint a szép megjelenési formáiban való 
elmerülés. A karácsonyi könyvpiacon két Missuray-Krúg kötet jelent 
meg: „Otthon“ (1937. Röttig-Romwalter Nyomda Bérlői kiadása, Sop
ron) c. novelláskötete és „Széljegyzetek a bibliámon“ (költemények), 
Sopron, 1938. A címlapot Kónya Lajos tervezte. Nyomatott Bagó 
Mihály könyvnyomdájában, Dombóvár. A novellák címlapját Ákos 
Ernő tervezte. Mély, érzelmek, gondolatok tárháza, és a szebbnél-szebb 
képek, leírások gyűjteménye az „Otthon“ kötete, és kifejezője egy 
gazdag léleknek, amely hűséggel viseltetik a kicsi és a nagy iránt, 
s szeretettel van, és fogékony minden benyomással szemben. Egy 
finom műveltségű, érzékeny és kultúrált lélek tárul elénk e kötetben, 
amely fogva tartja kinyilatkoztatott szépségeivel lelkünket akkor is, 
ha már végigolvastuk és letettük ezt az elegáns borítékú kötetet. Ha 
nem ismered Sopront, úgy olvasd el a „Szülővárosom“ leírását. Egy 
egész múlt elevenedik meg előttünk a jelen szépsége mellett. Mily 
gyönyörű alkotás a „Holdfény“, mily hangulatos az „Otthon“, a 
„Parázs“, a rivierai emlék, a „Tánc“. Mély pszichológia és elemzés 
az „Ének“. Az egész csupa szépség és ezért : Olvassátok el, kedves 
híveim 1 Missuray-Krúg Lajos új verskötete is ugyan e szépségeket 
fejezi ki, és sok értékes gyöngy található benne. Mi több: valóságos 
gyöngysorozat, s ismét zavarban vagyunk : nem tudjuk, melyik szebb 
és értékesebb, annyira szép s értékes mindegyik. Lássunk egynéhány 
gyöngyszemet! íme a „Bor“ c. nagy hatású verse vagy a „Fertő“ 
c. költemény szépsége páratlanul áll. Kiemeljem a „Kérdőjeleknek 
amelyek egv fiatal poéta útravalójául írattak, avagy a „Pacsirta“ c. 
szép verset ?

„Búzatábla szélen.
Út fakó porába,
Napsugaras pászták 
Vonalas papírján 
Teltszemű kalászok 
Játékos árnyéka 
Valami ősi dal 
Melódiáit
Kottázgatja szépen . . .
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■— Lehet, hogy a magszem,
Aranyselymű élet, —
Szárnyatbontó lelke 
Ősidőktől régen :
Az égbolt szívébe’
Lebegő
Pacsirta.“

Nagyon szépek e versek : Lépték, Harmat, Elektra, Almavirág. 
Bájos a „Hintajáték“ ; gyönyörű vers : „Szebb lett-e a kedves“, és a 
Havasi Istvánnak ajánlott: „Fagyöngy“. Mélységes a „Sokszor meg
kérdek“ c. költeménye, továbbá „Széljegyzetek a bibliámon“. Nekem 
különösen lelkemhez nőtt a gyönyörű, mély filozófiájú : „A sz ó : 
a mult“. E szép versért s baráti megnyilatkozásodért fogadd hálámat, 
szívből jövő köszönetemet.

Térj magadhoz, drága Sión.
Korálelőjáték Kapi-Klárik Jenőtől.

E hatalmas reformációi korálunk méltán ihlette meg Kapi-Klárik 
Jenő orgonaművészt, s indította feldolgozásra. A korái maga is mély 
áhítatot kelt, s hatalmas himnuszként hangzik egy-egy ünnepi gyüle
kezet ajakáról. Nagyon hálásak vagyunk, hogy korálelőjáték-irodal- 
munkat az ihletett művész valóban művészi feldolgozással gaz
dagította.

A Peschko Zoltánnak ajánlott korálelőjáték tételei közül a molto 
moderátó igazi evangélikus templomi stílusban készíti elő a téma
feldolgozást. Nem általánosan megszokott szólamvezetéssel indul a 
téma kifejtése felé, hanem egyéni felfogás művészi mondanivalójával 
hat. Nem mindennapi és hétköznapi a bevezető rész felépítése azért 
sem, mert keresi a változatos, a néhol nyugtalan dallamvezetést, s 
mindig nagyvonalú.

Az e-dúros rész nagy muzsikalitással szerkesztett élénk válto
zata a művészi megérzésnek, s méltóságteljes, széles menetben tér 
vissza ismét a témára, s vele a piu vivőn át a hatalmas Grave-hoz, 
mely tömörségével, mélységével erőteljesen hat, s vezet a befejező 
f-dúros rész kiszélesedett, záró akkordjaihoz.

Mindenütt ott van a mű feldolgozásában a nemes tónus, 
minden művészi lendület és szabad elgondolás mellett is, mindenütt 
megtaláljuk a zenei mondanivaló indokoltságát, s áhítatra emelő 
feldolgozását.

Nagy gyakorlati érzék nyilatkozik meg abban, hogy a mű több 
manuálos orgonák mellett előadható egymanuálos hangszeren is.

Ünnepi istentiszteleteink nagy nyeresége Kapi-Králik Jenő korál- 
előjátéka. Előadása közepes tudású orgonás szémára is megoldható 
feladat.

Amidőn a művet őszintén ajánljuk, közöljük, hogy az Rózsa
völgyi és Társa zeneműkiadók kiadása.

A zeneszerző művészt csak arra kérjük, hogy hasonló irányú 
munkáját folytassa és segítse elő egy korálelőjáték-gyüjtemény mi-



előbbi kiadását, amivel a liturgikus istentiszteleti rend orgonazenéjét 
valóban evangélikussá, templomivá és a mai kor igényeinek meg
felelővé tehetjük. S.

Trianon okai és következményei.
Irta : Molnár János budapesti tanár.

Lelkes szeretettel, öntudatranevelés és nemzeti érzés kialakí
tása szándékával írt 72 oldalas könyvecske : Molnár tanár Trianon
ról szóló munkája. Világos áttekintésben, történelmi szemléletet nyújtva 
tárgyalja mindazt, ami a világháború oka és következménye, vele 
Trianon sorsa. Helyesen állapítja meg előszavában : „a reánknézve 
égbekiáltó tragédiával végződő világégést kísérjük most kitörésétől 
befejezéséig abban a hitben, hogy a történelem minden gondolkozó 
olvasónknak valóban tanítómestere lesz."

A morajló világ c. fejezetben ismerteti a kor uralkodó szelle
mét, a területhódító törekvéseket, a szövetségek kialakulását, a há
ború előestéjét a trónörökös tragikus halálával. A lángoló világ a 
hadüzeneteket s a későbbi fejleményeket tartalmazza. Majd a háború 
vázlatos története következik az egyes harcterek szerint a tengeri, 
légi háború és a háború mérlegének ismertetésével. Nagy érdeme e 
könyv írójának, hogy a sok apró részletre szétágazó esemény 
rövid, tömör s áttekinthető összefoglalását nyújtja könyvében, így 
megkönnyíti annak összevetését és emlékezetbe vésését. A vonagló 
világ c. fejezet a béke útját, a zavarokat a front mögött s a fronton 
s végül a vörös uralom és ellenforradalom kérdéseit tárgyalja. A meg
feszített Hungária fejezetben a magyar Golgota: Trianon s veszte
ségeink kerülnek rövid ismertetésre a felfegyverzett Európával együtt 
s megjelöli a befejező rész az utat a feltámadás felé. A képpel s 
térképekkel ellátott könyvben alkalmas statisztikai adatok is szolgál
ják a célt. A mű érdemes az átolvasásra és kitűnő forrásul szolgál 
előadások anyagához. — Ára könyvtáraknak 1 P, 10 drb rendelése 
esetén 70 fillér.

Értesítés.
Közöljük olvasóinkkal, hogy a Tóth M. : „Jávorfából furulyácska“ 

c. énektanítási vezérkönyv első kiadása fogytán van. Miután azonban más 
kiadványok sürgős megjelentetése a könyv kiadójának tevékenységét egy- 
ideig más irányban foglalja le, azért az énektanítási vezérkönyv kiadására 
egyelőre nem kerülhet a sor, miértis mindazok, kik a kitűnően bevált 
könyvet még az első kiadás kedvezményes árán be akarják szerezni, alábbi 
címre küldjék el megrendelésüket. A könyv az egész népiskolai anyag 
módszeres feldolgozását adja s ezenkívül 200 énekből álló dalgyűjteményt. 
Ára e lap olvasói részére kedvezményesen 4 P. Megrendelhető : Lázár 
Károly tanárnál, Sárospatakon, vagy bármely jobb könyvkereskedésben.

Tanítótestvér, ne felejtsd e l: a Gyógyházra neked is szükséged lehet!
Segítsd fölépíteni!
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Magyar regények.
Kolozsvári G. Emil: Veszendő lelkek.

A mindvégig lélekzetelállítóan izgalmas regény középpontjában egy 
fiatalember szerelmi és hivatali élete áll, de a regény tulajdonképpeni hőse 
nem ő, hanem egy életforma. Ebben az életformában hasonlítanak egymásra 
a regény hősei. A „veszendő lelkek“ valamiben mind megegyeznek : nem 
tudnak szembenézni a valósággal, kiegyensúlyozatlanok és céltalanok. 
Különös jellemük és lelkiállapotuk rajzával lesz ez a regény sokkal több 
egyszerű történetnél. — Megjelenik áprilisban.

Thurzó Gábor: Előjáték.
A regény egy régi patrícius család felcserepedő fiának gyermekkora. 

A családban három nemzedék van együtt: a nagyanya, veje és unokája. 
Mindegyikük más és más világ, történetük a magyar patriciuspolgárság 
bomlásának története. A család csöndes széthullása mögött a világtörténe
lem erői dübörögnek. A szerző : Thurzó Gábor, a legfiatalabb nemzedék 
egyik legnagyobb értéke és reménysége. Új író, új embertípusok, új hang 
és új stilus a magyar irodalomban 1

Eöry Dénes első nótáskönyve.
Kartársunk 30 magyar lélekből fakadó dallal indul el, hogy szóljon 

azokhoz, akik szeretik a magyar muzsikát és nem hódolnak be az idegen
ből „importált“ keleti, érzékcsiklandozó sláger szerzeményeknek.

Oázist jelent ez a nótáskönyv a sivár mában, amikor a különféle 
áramlatok annyira átalakítják az emberi lelkeket, s szabnak az ízlésnek 
új irányt. Az utóbbi évek a magyar dal fejlődésében mutattak már fel 
kézzelfogható eredményeket. Új életre kelt a magyar dal, és nekünk ma
gyar tanítóknak örömmel kell fogadnunk kartársunk nemes igyekezetét, 
mellyel a magyar dal ügyének akar szolgálni. A kötetben a szerző saját 
verseire és más neves szerzők verseire szerzett dallamot, hogy így szár
nyat adva a dalnak, azok szívből a szívbe szálljanak. A 30 dal közül 
nyolccal a szerző különféle pályázatokon dijakat is nyert, s ezzel is be
bizonyította, hogy a magyar dalnak ihletett költője.

Eöry kartárs munkájára nekünk magyar tanítóknak is fel kell figyel
nünk, s dalait szivünkbe kell fogadnunk, hogy ezáltal őt új munkára ösztö
nözzük. Kartársi megértésünkkel elérjük azt, hogy leikéből új és új dal fakad.

(A tetszetős kiállítású nótáskönyv, amelynek címlapján a magyaros 
díszítésen kívül a szerző fényképe is szerepel, 1 P 60 fillér beküldése 
ellenében portómentes küldéssel beszerezhető a szerzőnél. Címe: Eöry 
Dénes evangélikus tanító, Gyón, Pest m.) Bertalan Sándor.

Értesítés.
A „Magyar Tanítók Évkönyve“ 1938—39. tanévre, Bene Lajos szer

kesztésében, május hó első felében megjelenik, a szokásos gazdag tarta
lommal, körülbelül 20 nyomtatott ív terjedelemben és ízléses vászon
kötésben. A munka előjegyzési ára 3 pengő, bolti ára 5 pengő lesz. Az 
előjegyzéseket f. évi március 15-ig kell eszközölni.
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VALÓSÁG-VERS.

Tanítás közben.
írta : Bakó József, békéscsabai tanító.

Szépről beszélek. Kint zsivaj.
Megkötve hoznak iskolába 
Egy gyermeket. A  szolga jaj! 
Belerugdos a tomporába.
Robban a röhej, bődül a gyerek,
S öklével kendőzi a könnyeket.

Vetkőztetem a bűneit:
Meztelen már a sorsa.
Látom, már semmi sem segít,
Mert Dobozról való, hol m a:
Ingovány, putri, s benn dőzsöl a vész : 
A z én Kovácsom lélekpörsenés.

A Nincsen oktatja s túl-eszes.
Látja az anyja mit csinál:
Sír, foltoz, szoptat és kehes —
S az apja tébolydába már „király“.
Ő gyümölcsöt lop, mert űzi az éh, 
Néha tekint csak iskolám felé.

Hosszan nézem a gyermeket; 
Szemében dac és fájdalom.
Kis kezén a kötélhelyet 
ítéletként simogatom.
Az osztály bámul, mint kis fenevad, 
Mert nem kapott mást, csak csontokat.

G O N D O L A T O K .
Irta : B ertalan  Sándor.

Olaj a tanító ! Míg ég a lángja 
Világító lánggal a lelket járja !
Mutatja az u ta t; nevel és oktat,
Szeretet szavával szívet dobogtat 1 
S ha elhamvad a láng, s, a szív megszakad, 
— Mennyországban az Úr örök üdvöt ad 1

Tani tó testvér, van feleséged, gyermeked ? Gondolj az ő egészségükre is ! 
Ne feledkezz meg a Gyógyházról I
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H Í R E K
Kitüntetés. D.Dr. Raffay Sándor, bánya- 

kerületi püspök, felsőházi tag a kormányzó 
úr Őfőméltósága részéről titkos tanácsosi 
kitüntetésben részesült. Ugyanakkor Mes- 
terházy Ernő, dunántúli egyházkerületi 
felügyelő, felsőházi tagot a kormányzó 
teljes elismerésével tüntette ki. Örömmel 
emlékezünk meg e kitüntetésekről.

Kettős elismerés. Vitéz Kálmán Béla, 
rákospalotai állami tanító, htttestvérünk 
még december hóban a vitézi szék révén 
kormányzói elismerésben részesült s ez 
év elején körzeti felügyelői megbízatást 
nyert. Gratulálunk !

A vallástani tantervi utasítás. A nép
iskolai tantervhez elkészült annak vallás
tani tantervi részletes utasítása. A mun
kálat kidolgozására kiküldött vallástaní
tási albizottság két alkalommal, négy 
ülésszakon elvégezte a munkáját s azt 
alapos tárgyalások után megszövegezte. 
Valóban a közösség szolgálata vezette az 
utasítás készítőit akkor, amidőn röviden, 
tömören összefoglalva is igyekeztek a 
felmerülő tantervi kérdésekre helyes irányt 
megjelölni, hogy a vallástanítás munkája 
valóban evangéliomi értelemben, benső 
vallásos érzéstől áthatott szellemben tör
ténhessék evangélikus elemi népiskolá
inkban. Az utasítás sajtó alá rendezése 
folyamatban van s remélhetőleg a teljes 
népiskolai tantervvel együtt rövid időn 
belül kikerül a nyomdából. Az utasítás 
készítésében közreműködött: dr. Gaudy 
László hitoktatási igazgató, Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár, dr. Bánkuti Dezső 
leánygimnáziumi igazgató, dr. Sólyom 
Jenő valléstanár és Somogyi Béla. A 
bizottság elnöke és előadója : dr. Gaudy 
László volt.

A Luther szobor végrehajtó bizottsága 
január 28-án tartott ülésén elhatározta, 
hogy március hónap a Luther szobor 
hónapja lesz. Az a cél, hogy a szoborra 
szükséges 40.000 pengő minél előbb 
együtt legyen. Evégből az egyetemes 
egyház pénztára elkészíti az adakozók 
aranykönyvét. Ebben örökítik meg minden 
adakozó nevét és adományát. Kéri a 
bizottság, hogy az egyházkerületek püs
pökei rendeljék el kerületükben a szobor
hónap megtartását.

Március minden vasárnapján offertó- 
riumot kér a bizottság a szobor javára. 
Kér azután e célra házankénti gyűjtést 
is olyképpen, hogy azt a nőegylet és a 
prezbiterium tagjai végezzék. Kér azután 
iskolai gyűjtést is.

El kell követnünk nekünk tanítóknak

is mindent, hogy a szobor a hívek ezre
inek adományaképpen mielőbb álljon a 
fővárosban ! Adományokat lapunk is el
fogad és továbbít! A szoborra Dr. báró 
Radvánszky Albert titkos tanácsos, egye
temes felügyelő ezer pengőt adományozott.

Az állástalan okleveles tanítók „Házi
tanító“ című lapja felhívja a szülők 
figyelmét, hogyha elemista vagy pol
gárista gyermekük mellé instruktorra, 
hézitanítóra, nevelőre lenne szükségük 
— forduljanak a „Házitanító“ szerkesz
tőségéhez Budapest, V., Szent Istvén- 
körűt 20. I. 5. Telefon : 126—196. Hiva
talos órák : kedd, csütörtök, szombat 
délelőtt 9—12 óra között vannak. Díj
talan közvetítés.

Az állástalan okleveles tanítók, tanító
nők, óvónők akik házitanítóságot, neve- 
lőséget óhajtanak vállalni, sürgősen jelent
kezzenek a fenti címen a hivatalos órák 
alatt. Vidékiek válaszbélyeggel ellátott 
levélben jelentkezzenek. Részükre tájé
koztatót küldenek.

Természettudományi kérdések válto
zatos sorával ismerteti meg olvasóit a 
Búvár januári száma. A rendkívül tartal
mas füzetben Gortvay György arra a 
kiegyenlítő szerepre mutat rá, amelyet 
az eugenika a szociálpolitikában betölt. 
A magyar föld geológiai kialakulásáról 
tájékoztat Lóczy Lajos tanulmánya, mely
nek megállapításait eredeti térképvázla
tokon szemlélteti a szerző. Neugebauer 
Tibor értekezése az elektromos vezetés 
elméletét foglalja össze, Grósz Emil a 
szemről mint a lélek és a test tükréről ir, 
Pongrácz Sándor pedig „Az ősködtől az 
emberig“ című készülő könyvének első 
fejezetét adja közre a Búvár hasábjain. 
A párisi Találmányok Palotájába vezeti 
az olvasót Kanyó Béla bőven illusztrált 
cikke, Szalay Gyula a jubiláló kir. egye
temi kát. gimnázium természettudományi 
vonatkozásait ismerteti. Gombás Pál arról 
ad áttekintést, hogy milyen szerepe van 
a természettudományokban a színképele
mezésnek. Hesz Jenő az egyetemi hall
gatók egészségvizsgálatáról számol be, 
Koch Sándor a hegyikristályról ír, Kampis 
Antal az ötvösség történetébe, Markovits 
Béla (Athén) a görögországi ősrégészeti 
kutatásba nyújt bepillantást. A sarkma
gasság ingadozásának relytélyére vet fényt 
Tolnér Gyula cikke, K. Blahó Magda 
az Űrrepüléssel kapcsolatos kísérletekről 
számol be. Urbényi Jenő, Bánki László 
és mások közleményei gazdagítják még 
a Búvárt, amely dr. Cavallier József
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szerkesztésében és a Franklin-Társulat 
kiadáséban jelenik meg.

A természet csodálatos erői tárulnak 
fel az olvasó előtt a Búvár februári szá
mának hasábjain. A magyar föld mélyén 
rejtőző bányakincsekről Lóczy Lajos 
egyetemi tanár nagyszabású tanulmányt 
írt, amelyet a tudós szerző eredeti fény
képei és térképvázlatai kísérnek. Nagy- 
Budapest egészségügyének fejlődését és 
mai állását Melly József ismerteti. Weis 
István a környezet hatásáról és a lélek 
erejéről értekezik, Moravek Endre a gyar
matbirodalmak kialakulását követi nyo
mon, Rátz Kálmán pedig az ón világ- 
gazdasági szerepének szentel tanulmányt. 
A legszélesebb körű érdeklődésre tarthat 
számot Aczél Márton tudományos riportja 
egy félelmetes ellenség, a burgonyabogár, 
földjeink felé közeledő végeláthatatlan

seregéről. Kádár László a szél és a föld 
örök harcát mondja el és mutatja be 
ritka fényképeken. Hasonlóan értékes, 
művészi fényképek teszik szemléletessé 
báró Fejérváry Gézáné, Révay Zoltán, 
Görög Henrik és Rovó Aladár tanul
mányait a kígyóról, az anyag keletkezé
séről, a mesterséges esőről. C. Králik 
Vilma hangulatos képet fest Bugáéról, 
W arga Kálmán a madárvédelem gyakor
lati kérdéseiről, Horváth Árpád az év
ezredes szövőszékről, Cavalloni Ferenc 
elfelejtett természettudományi emléktár
gyainkról ír a Búvár februári számában. 
A dr. Cavallier József szerkesztésében és 
a Franklin-Társulat kiadásában megje
lenő folyóirat páratlanul gazdag tartal
mával eredményesen szolgálja a termé
szettudományi és technikai művelődés 
ügyét.

Tanítótestvér, érzed-e azok fájdalmát, akiknek egészsége temiattad rongá
lódott meg a lövészárkok mélyén és a szibériai jeges pokolban ? 

Dolgozz a Gyógyházért!

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Egyházzenei formák.
• (Második közlemény.)
Irta : Kertai János igazgató-tanító, Kőszeg.

A kantáta — amint a neve is mutatja — énekelt mű, azonban 
a motettával (1. alább) ellentétben inkább magán-énekhangok szerepel
nek benne, és a hangszeres kíséret nem maradhat el. A kantáta 
egyszerűbb formája egy többszakaszos, lírai természetű, átkomponált 
énekes műnek, zenekísérettel, szóló- és karénekekkel. Ez később 
egy epikai, vagy drámai jellegű szélesebb formává alakult. Legelter
jedtebb az evangélikus zenében előforduló korálkantáta, melynek 
alaptémáját korái képezi. Kantátákat Schütz Henrik, Buxtehude, 
Bach J. S. és mások írtak. Bach 198 kantátát írt, ezek között igen 
sokféle fajta van, ilyenek a vallásos pasztorál, a képszerűen felépí
tett bibliai jelenet, az epikó-lirikus költemények stb.

A kantátának epikai, illetve drámai ágához közel áll az oratórium. 
Már a középkor elején virágzottak a vallásos misztériumok, ezeket 
később megzenésítették, s mivel imatermekben kerültek bemutatásra, 
nevezték őket az imaterem latin elnevezése után oratóriumnak. Tu
lajdonképpen bibliai történet megzenésítve, szóló- és karrészletekkel. 
A német oratóriumot Schütz Henrik teremti meg, Händel György 
Frigyes pedig a kifejlődés csúcspontjáig emeli a műfajt Későbbi 
szerzők: Beethoven, Mendelssohn, Haydn és mások. Híres oratóri-
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umok : A Messiás (Händel), a Teremtés, Évszakok (Haydn), Paulus 
(Mendelssohn), Szt. Erzsébet legendája (Liszt). Az oratórium egyik 
faja a passió-oratórium, mely Jézus szenvedését és halálát tárja elénk. 
Bach két nevezetes passiója a Máté- és a János-passió. Előbbi 
hatalmasabb, utóbbi drámaibb.

A kisebb hangszeres formák közül nevezetes a fuga, mely 
klasszikus szerkezeténél fogva alapformának tekinthető, mert a többi 
egyházzenei hangszeres formáknak iskolapéldájául szolgál, sőt a világi 
zenében is jelentős. A 14. században a fuga utánzást jelentett, dallam
utánzást ; szerepét később a kánon veszi át. A „fuga“ szó (mely tulaj
donképpen futást jelent) a 17. században önálló műfajnak lesz a 
neve. Az átalakulás idejében inkább „ricercare“, azaz több témából 
álló kisebb szerkezet, de belőle fejlődik ki az egységes témával 
rendelkező klasszikus fuga. A szerző egy szólamban megadja a 
főtémát, ezt átveszi a második, esetleg a harmadik, a negyedik szó
lam stb. Közben a többi szólamok egymás után melléktémákkal 
ellenpontozzák a főtémát előadó szólamot.

A fuga műfajának kiváló példái Bach J. S. 48 fugája a „Das 
Wohltemperirte Clavier“ 1. és 11. részében, továbbá a „Die Kunst 
der Fuge“ c. műve, végül — de nem utolsó sorban — a nagy 
orgonafugák (pl. g-moll, a-moll, c-moll, Esz-dúr, F-dúr). Ez utóbbiak 
a szerkezet gigantikus méreteivel egyedül állanak a zenetörténelem
ben ; valóságos versenyművek és méltán sorolhatók a nagyobb mű
formák sorába. Az egyházi zene szempontjából jelentősek az ének
kari (vokális) fugák (1. alább a motettánál).

Sok fuga előtt preludium, előjáték található, de a preludium 
mini önálló hangszeres mű is gyakori. A klasszikus preludium szer
kezete kevésbbé kötött, mint a fugáé, azonban itt is egy, vagy több 
motívumnak a következetes feldolgozása a formaelv. Újabban u. n. 
dallamos prelúdiumokat szerkesztenek, amiknek dallamvonala a világi 
zene dallamához hasonlít. Ez a stílus a kultikus zenével ellentétben 
áll. Templomokban csak klasszikus prelúdiumokat kellene játszani.

A  korúlelőjáték olyan preludium, amelynek alapgondolata egy 
koráldallam vagy abból vett motívum. Istentiszteleti használatra igen 
alkalmas, mert a közéneket dallamilag és hangulatilag előkészíti.

A korálvariáció témája szintén koráldallam, amit a zeneszerző 
többféleképpen variál, ellenpontoz, fugaszerűén feldolgoz.

A postludium, utójáték, jelenleg „kimenő zene“. Az istentisztelet 
végeztével, rendszerint erős dinamikával játszák. Helyesebb volna, 
ha az utójátékot a gyülekezet csendben, ülve hallgatná meg; ennek 
azonban az volna a feltétele, hogy az utójáték klasszikus mű legyen, 
kifogástalan előadásban.

A tokkáta a 16—17. században általában billentyűs hangszerre 
írt darabot jelentett.

Kisebb énekes mű a motetta. Jellemző sajátossága, hogy szövege 
rendszerint egy bibliai idézet. Felépítése lehet kánonszerű, vagy fuga
szerkezet is, de van monódikus motetta is. Főleg „a-capella“ kórus
ként szerepel.

A himnusz és zsoltár Istent dicsőítő ének, mindkettő legrégibb 
zenei forma.
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A korái tulajdonképpen a gregorián koráíis helyébe lépett, s lett 
az evangélikus liturgia fő eleme. A korái dailamilag is, szövege 
szerint is hitvallásjellegü. Eredetileg ritmikus formájú volt, később lett 
kiegyenlített hanghosszúságú. Szép számmal vannak eredeti magyar 
koráldallamaink is.

Az ária magánénekekre hangszerkisérette! szánt m ű; az egyházi 
zenében rendszerint csak mint nagyobb (összetett) műformák része 
szerepel (oratórium, kantáta).

Az egyházi zene, bármely formáját tekintjük is, akkor válik 
a vallásos kultusz eszközévé, ha hitvallásszerü, és Isten dicsőségére
szólal meg. (Vége.)*

Hangjegymellékletünk.
1. Praetorius Mihály (1571 —1621): „Jézus Krisztus, hívlak Téged.“ 

Általános tartalmú, közepes nehézségű háromszólamú kórus. A le
jegyzés szerinti hangmagasságban vegyeskar (I. : mezzoszoprán, II. : 
alt, III. : bariton); egy negyeddel (ötöddel) mélyebben férfikar (I.—II.: 
tenor, III. : basszus); egy negyeddel magasabban női kar (I.—II. : 
szoprán, III.: alt). Az I. szólam cantus firmus gyanánt a szövegnek 
eredeti, reformációkorabeli dallamát tartalmazza, amit a II. és a III. 
szólam ellenpontozatosan vesz körül. A szöveg magyar fordítása: 
Tranoscius-Vietórisz 886. sz. 1. verse. Előadási időtartam: 2 perc.

2. Gárdonyi Zoltán : „Második magyar graduál-ének.“ Közepes 
nehézségű háromszólamú egynemű (férfi-, női- vagy gyermek-) kar 
húsvéira. Szövege az „Új Zengedező Mennyei Kar“ 1784. évi soproni 
kiadásából (módosításokkal). Előadási időtartam : 3 perc.

*

Eddig megjelent hangjegymellékleteink során közreadtuk az 
alábbi böjti karénekeket :

1. (Korái) „Jézus, ki bűnös lelkemet“. 2. E„ 4. V. és 3. F„ mind
három letét k. (Gárdonyi Z.). 1935. II.,

2. Nyberg H. : „Szelíd szemed, Ür Jézus“. 4. F., kn. (Gárdonyi 
Z), 1935. III.

3. Kapi Gy. : „Könyörülj, Úristen, rajtunk“. 4. V., k., 1935. XII.
4. Schütz H. : „Krisztus, dícsértessél.“ 4. V., kn„ 1936. I.
5. (Korái) „Bűnösök, hozzád kiáltunk“. 4. V., kn. (Bach J. S.).

1936. II.
6. Palaestrina P .: „0 bone Jesu!“. 4. V., kn., 1936. II.
7. (Korái) „Ha végszükség szorongatna“. 3. E., k., 1936. III.
8. Walther J. : „Jézus Krisztus, üdvösségünk". 3. F., n., 1937. II.
9. (Korái) „Krisztus, ártatlan bárány“. 4. V., k. (Praetorius M.).

1937. II.
10. Hasler L. : „Krisztus, ártatlan bárány“. 4. V., kn., 1937. II.
11. Durante F .: „Óh, szabadíts meg“. 4. V., kn., 1937. III.
12. Praetorius M. : „Á 137. zsoltár“. 3. E., n., 1937. IX.

G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



Szerkesztői üzenetek.
Sátorv V., Sopron. Örülök, hogy megtehettük. A jókívánságot 

hasonlóval viszonzom.
Tállyai I., Sopron. Hálásan köszönöm a küldött anyagot. 

Márciusban jól megapasztom, most a korábban érkezettek miatt, s a sok 
időszerű közlemény folytán sehogy sem tudtam megkezdeni. Örülök, 
hogy az intézetnél két oly kipróbált, lelkes munkatársunk van!

Halmai O., Slnc. Folytatom, lehetőleg havonként a sorozat 
közlését. A tanterv már készen van, a vallástani utasítás elkészítése 
napok kérdése, s akkor nyomdába kerül. Vezérkönvvről egyelőre nincs 
szó. Új tankönyvekkel együtt szükség lenne rá. Különösen a káténál!

Zacher S., Győr. Mind megérkezett. Az utolsó, részben poli
tikai éle miatt, csak módosítva márciusban kerülhet sorra : kívánságra. 
A küldött gyermekvers bájos, és tehetséges fiú munkája ! Szívesen 
vennék szemelvényeket a Dunát járó tanulók útleírásából 1

Hrabovszky M., Bcsaba. Két nappal korábban érkezett a 
januárra tervezett cikk, azért ez a márciusiban jön. A híranyagot 
elhelyeztem. Máskor is! Az igazolvány ügyét a pénztárossal ajánlom 
letárgyalni, ahol a lapunknak ez évre a kereskedelmi s közlekedés- 
ügyi minisztertől engedélyezett éves sajtóbérletjegy folytán egy fel
szabadul. Sajnos, hűséges sáfárunk a budapesti belgyógyászati kli
nika szomorú lakója 1 A jegyzőkönyvek s gyűlési rendet illetőleg 
nagyobb mozgékonyságra van szükség! Különösen pedig a másod
jegyzővel s titkárral történő szoros együttműködésre. Majd megszer
vezzük 1 Nyomdánk teljesen evangélikus lett 1

Heintz F., Szombathely Indítás előtt: éppen jókor érkezett. 
A folytatását február 16 ig alkalmi postával kérem. Szívesen vettem! 
Támpéldány megy!

Vértesi Z., Mbly. Az újévi jókívánságokat köszönve, hasonló 
jókkal viszonzom ! A küldeményt köszönettel vettem !

Szommer Gy. tb. esperes, Vác. Lapunk már közölt iskolai — 
vallásos — tárgyú színdarabot. így a felvetett gondolatnak részünkről 
nincs akadálya. Inkább a színműírók magatartásától függ. Átengedés 
esetén nem jutnak jövedelemhez. Alkalmas vallásos tárgyú darabok 
találhatók Szántó Róbert: Az utolsó óra c. most megjelent művében.

Szabó D., Csönge. A cikk első részét már kiszedték, de a 
tömegesen beérkezett időszerű hivatalos jellegű kéziratok miatt ki 
kellett emelnem a sorrendi megállapításnál, s így időrend szerint a 
márciusi számban jön.

H. B., Bonyhád. Levélbeli értesítésem annyiban módosul, 
hogy közben befutott egyesületi időszerű közlemények miatt a meg
beszélt cikk márciusban jön.

P. I. B., Tordas. A felszólítást illetékes kézbe juttattam. A kán
tori rovat vezetője üzeni, hogy a múlt évben közölt összes egynemű 
karokat férfikar is énekelheti, hiszen a férfikar is egynemű kar. Ebből 
kifolyólag takarékossági szempontból külön férfikarokat csak korlá
tolt számban közöltünk. Néhány vegyeskarunkat is énekelheti férfi
kar Ezekkel együtt az 1937. évben közölt 33 karénekből 17-et, tehát 
a felénél többet használhatnak a férfikarok.
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teljes az evangélikus népiskolák 
olvasó- és tankönyvsorozata!

Az új Tanterv és Utasítás szerint szerkesztette

Dr. KAPI BÉLA
püspök

SOMOGYI BÉLA
igazgató-tanító

VKM. eng. sz. Egyházi eng.sz.

Olvasókönyv a II. o. sz. 6027/1936. 
Olvasókönyv a III. o. sz. *)
Olvasó- és tankönyvalV.o.sz. 5113/1937. 
NagyolvasókönyvazV/VI.o.sz. *) 
NagytankönyvazV/VI.o.sz. 6027/1936.

157/1936.
*)

33/1937.
*)

158/1936.

*) A III. és V/VI. o. kötetek engedélyezési számait legközelebb közöljük.

r R A N K L I N - T Ü R S i l L A T
Budapest, IV., Egyetem-utca 4.

Nyomatott Garab és Társa könyvnyomdájában, Cegléden.
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Kiadja :
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A fültámadott előttünk megy !
Márk 16. 7: „Menjetek elm ondjátok meg az 

ő tanítványainak és Péternek, hogy előt
tetek megy Galileába ; ott meglátjátok 
őt. amint megmondotta nektek.“

Öröm kell a szíveknek, amelyekben a Szentlélek lakik és dol
gozik. Öröm kell a kereszthordozó léleknek, öröm a bánatos és 
sebzett szívnek, öröm a küzködő és harcoló embernek. Ahol a fel
támadott Krisztus van, ott öröm is van, élet is van. Vége a lehan- 
goltságnak, vége a gubbasztásnak: Krisztus feltámadott! Felújjong 
a lelkem : öröm é ln i! Örülni annyi, mint az élet erejét érezni, meg
gyógyulni, meggazdagodni, növekedni, feljebb szállni! Nincs erőm, 
ha nincs örömöm ! A legtöbb erő a lelki élethez kell, amely a kicsi
ben való hűség és a reggeltől estig való apró szolgálatok láncolata. 
Meg kell küzdenem a szokás uralmával, hogy lelki életem rugalmas 
maradhasson, azért tehát örömökre szorulok, amelyeket a Krisztusban 
való hit bizonyossága ad.

A feltámadott előttünk jár ! Megláthatjuk őt mindig és minden
ben. Óh, mily jó ezt tudni, mily jó ezért szenvedni, küzdeni. Tudom, 
hogy az én Megváltóm é l! Ez az öröm azért kell, mert ez képesít 
legjobban az enyéimmel való bánásmódra. Ha lehangolt vagyok és 
nehezen viselem el kicsinyjeim még mindig létező fogyatékosságait, 
odasietek a kereszthez és szívvel kiáltom: Jézus él! „Él Krisztus, 
hát mit bánkódom ! Szívből szeret, azt jól tudom. Ha mind e világ 
megtagad, elég, ha ő velem marad.“

Ha örömöm van, semmi sem nehéz és semmi sem hoz ki a 
sodromból. Ezt rögtön észreveszik kicsinyjeim és velem együtt örül
nek, szertelenkednek, de jaj nekem, s nekik, ha rossz kedv bánt. 
Kiállhatatlan akkor a világ, s minden bánt, mindenkiben ellenséget 
látok. Jöjj, hát öröm ! A jó kedv, jó orvosság ! Kiemeli lelkemet a 
búbánat völgyéből és nem ütődik meg semmin, csak örül, örül, örül. 
Ezt te adod nekem feltámadott Krisztusom ! Áldott legyen előttünk 
való járásod !

A kereszt által a feltámadáson át a világosság diadalára jutunk!
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A világosságot a szeretet tüzében égő lelkek lángja adja. A világos
ságban égő lélek hozza a legnagyobb áldozatokat. A Krisztus fel
támadásában való öröm minden áldozat és önfeláldozás igazi forrása. 
Magam is lehetek tanúja annak, hogy hogyan formálhat át a fel
támadott nyomaiban járó hit. Friss tavaszi szellő, fűszeres illatár, 
rengő harmatcsepp füvön és virágon, zsongó, ébredő természet, 
mind-mind arról beszél, hogy van feltámadás, van új élet 1 Táguló 
tüdővel, az egész világot átfogó szeretettel állok középre az én kicsiny 
körömben, tanítványaim között, és felmutatok az égre és mondom : 
Örüljetek, mert Jézus él, s vele együtt mi is, soha el nem múló örök 
életben. Ez bizonnyal igaz ! Amen.

Payr Sándor.
Irta : Bánó Ádám, Nepiescsó.

Egyházunk elhunyt nagy történettudósáról kegyelettel kell megem
lékeznünk. Az evangélikus tanítóság legnagyobb része személyesen is 
ismerte, írásaiból bizonyosan. Mint kántorokat hozzákapcsolt az énekes
könyv bennünket. Lapunkban is jelentek meg nagyon értékes értekezései.

Senki jobban nálánál nem ismerte sokat szenvedett egyházunk múlt
ját. Hihetetlen szorgalommal hordta össze rég letűnt idők emlékeit. Ren
geteg adatot tudott s mindenre emlékezett még most öreg korában is. 
Igen sok egyháztörténeti munkát írt s egy sem száraz adathalmaz, hanem 
a legérdekesebb olvasmány valamennyi, melyekben megelevenednek előt
tünk rég elporladt lelkészek, tanítók, világi patrónusok, hitvalló egyház
tagok, rég megsemmisült gyülekezetek. Minden írásában az a fő szempont 
vezette, hogy a múlt eseménydús küzdelmeinek emlékével felrázza a tes- 
pedő közönyt s a jövő küzdelmeire erősítse a mai, könnyen csüggedő 
nemzedéket.

Nagy tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Alázatos, szelíd 
munkása volt mennyei Urának. A reábízott talentumokat dúsan kamatoztatta.

A múltban élt, de a jelennek szolgált. Messze múltba visszalátó 
világos látással szemlélte a küzdelmes evangélikus egyházi életet. Ez a 
szelídlelkű, alázatos ember a toll küzdő hősévé változott, mihelyt bár
milyen oldalról igaztalan támadás érte egyházunkat. Azonnal ott volt a 
cáfolattal, ha hamis adat jelent meg valahol egyházunk múltjával kap
csolatban.

Utolsó munkája, melyen szinte utolsó percéig munkálkodott, a régi 
énekeskönyv, a Zengedező Mennyei Kar (Ó-Graduál) történetének meg
írása volt. „Csak három hetet adna még az Isten “, mondogatta, ennyi idő 
elég lett volna, hogy befejezhette volna utolsó munkáját. Ezt az énekes
könyvet használták igen hosszú időn át a magyar gyülekezetek. (Ha ku
tattok utána kedves tanítótestvéreim, még most is ráakadhattok minden 
faluban. Vastag könyv ez, hisz ezer ének van benne jó hosszú versekkel, 
meg a zsoltárok és imádságok, de igen jó bőrkötésben voltak, így a szá
zados használat után is jó állapotban maradtak fenn.) Ezt a könyvet régi 
híres nemescsói prédikátor, Aáchs Mihály adta ki, több buzgó lelkész
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társával együtt, 1696-ban. Egy másik igen derék lelkészünk : Sartórius 
Szabó János, ki 20 évvel később került a nemescsói artikuláris gyüleke
zetbe Aáchs. Mihály halála után, szintén adott ki énekeskönyvet. Ennek 
életére vonatkozólag kért tőlünk adatokat a megboldogult professzor úr. 
Halála előtt egy héttel érkezett szép rendes írású levele, melyben a kért 
adatokon kívül, ismételten sürget bennünket, hogy állítsuk össze ennek a 
nagymultú artikulárus gyülekezetnek történetét s hogy ő is szívesen szol
gál adatokkal. Azonnal írt lelkészünk, hogy néhány nap múlva küldjük 
az adatokat. Mivel arra az igen derék pietista lelkészre vonatkozólag na
gyon sok adatunk van, néhány este eltartott míg elkészültem vele s az
nap, mikor el akartuk küldeni, megérkezett a gyászjelentő. Sokat mondott 
ez nekem. A mélyen átérzett részvét mellett arra is figyelmeztetett, hogy 
nem szabad semmit sem halogatni, hanem minden szabad időt fel kell 
használni hasznos munkára. Gyülekezetünk múltjára vonatkozólag a sok 
meglévő mellé még milyen sokat megtudhattunk volna az elhunyt nagy 
történettudóstól s íme az alkalom elmúlt. Munkálkodjunk azért, amíg időnk 
van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik.

Tanuljunk szorgalmat, egyházszeretetet, hithűséget elhunyt nagy 
professzorunk élete példájából.

Közöttünk is legyen emléke áldott!

Iskolaépítés — egyházépítés*)
Irta : Rozsondai Károly, tanítóképzőintézeti igazgató.

Hogy iskoláink építése egyházépítés, azt nem elvi fejtegetéssel igyek
szem most megvilágítani. Lepergetek egy filmet az egyház és iskola tör
ténetéből. Ez a film a soproni evangélikus tanítóképző-intézet múltjából 
mutat be nagyon érdekes és azt hiszem kivételesen eszméltető töredékeket.

Bekezdésül pár szót szólok a keresztyénség, evangélikus egyházunk, 
továbbá a nevelés-oktatás-iskoláztatás viszonyáról.

A Szentírásból, az egyház történetéből és a művelődés múltjából 
tudjuk, hogy amióta keresztyénség van. azóta van keresztyén nevelés és 
tanítás. Az ember nevelését-tanítását az első' keresztyének is Istentől és 
Krisztustól rendelt kötelességnek vallották. Az apostolok sokat fáradtak, 
szenvedtek, üldöztetést vállaltak s még életüket is kockáztatták azért, hogy 
az embereket Krisztus tanítványaivá tegyék. A Krisztus utáni első száza
dokban a keresztyén tudományos életnek is jelentős pontjai vannak. Elég 
az alexandriai katecheta-iskolára utalnunk. Az egyházatyák is foglalkoztak 
nevelési kérdésekkel. A sok régi írás közül talán legismertebbek Hierony- 
musnak a nőnevelésről írt levele és Augustinusnak a megkeresztelendők 
oktatásáról szóló műve. A középkori keresztyén iskolák tanítási anyaga az 
V. század közepétől együtt van a hét szabad művészetben. Egymásután 
keletkeznek a különböző iskolafajok, s a más-más tanító szerzetesrendek. 
Kialakul az iskolaszervezet, ha nem is a mai értelmezés szerint. A XIII. 
század elejétől mór van az egyetemtől lefelé a falusi iskolákig minden

*) A soproni Ev. Gusztáv Adolf Női Gyáminlézet és az Ev. Leányegylet 1938. 
március 13-iki vallásos estjén tartott előadás.
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fokozatú iskola. Csakném 2000 évig volt a nevelés és oktatás ügye túl
nyomóan az egyházak kezében, s a városok csak kisebb mértékben állí
tottak iskolákat. Az állam csak a XVIII. századtól kezdve szól bele a 
nevelés intézésébe.

Luther a Szentírást mindenkinek a kezébe akarta adni ; ezért tartotta 
szükségesnek, hogy anyanyelven írni-olvasni mindenki tudjon. A tudósok 
részére szükségesek a klasszikus nyelvek. Sok iratában foglalkozik a 
nevelés és iskola ügyével. Az iskolát nem utalja kizárólag az egyházak 
kezébe. A városok tanácsosaihoz is fordul, hogy keresztyén iskolákat 
állítsanak és tartsanak fenn. Idézzük Luther szavait: „...am ennyiben 
szavamat fogadjátok, kétségkívül nem én rám, hanem Krisztusra hallgattok 
és aki nem hallgat én ream, nem engem, hanem Krisztust veti meg.“ 
„Édes uraim, mennyit kell költenünk évenkint puskákra, utakra, hidakra, 
gátakra és sok más hasonló dologra, hogy biztosítsuk a városok békes
ségét és lakóházait: hát miért nem költhetnénk ugyanannyit a szegény, 
elhanyagolt ifjúságra is, hogy egy vagy két ügyes embert adhassunk mel
léjük, mint iskolamestert.“ (Hányszor mondta ezt Pálfy József is!) „Ha 
valaki végkép érzékeny kárt akar okozni, ezt csakis az ifjúság által csele
kedheti. Es mi másért élünk, mi öregek, minthogy az ifjúságunkra fel
ügyeljünk, azt tanítsuk és neveljük ?“ „A külső bűnök között Isten színe 
előtt egy sem terheli annyira a világot és egy sem szolgál rá borzasztóbb 
büntetésre, mint az, amelyet mi gyermekeinkkel szemben követünk el, 
amidőn őket nem neveljük.“

Ma, amikor egyházunknak a reformétori keresztyénséghez való vissza
térése annyira hangoztatott követelés, különösképpen is meg kell szívlelni 
ezeket a lutheri intelmeket 1

Luther iskolát épít, hogy ezzel az egyházat is építse. Első és leg
nagyobb követelője a mindenkire kiterjedő népnevelésnek és népoktatásnak.

A magyarországi nevelés történetébe az evangélikusság fényes lapokat 
írt. Lelkészeink, tanáraink, iskoláink mindig az élen jártak a múltban. 
A külföldi mozgalmak tanulságait kellő mérséklettel és termékenyen ültették 
hazai talajba. Úgy a neveléstudományi irodalomban, mint az iskolaszervezés 
terén a kezdeményező lépéseket többnyire evangélikusok tették. Elég a 
magyar pietistákra, Bárány Györgyre, Bél Mátyásra vagy Tessedik Sámuelre 
hivatkoznunk. Azt erőteljesen hangsúlyozom, hogy az iskolai munka 
alapja a vallásos nevelés volt. Csak utóbb kezdte dönteni a kultúrprotes- 
tantizmus és liberalizmus az iskoláinkat is.

Az 1893. évi egyházi alkotmányunk 3. §-a iskoláinkra nézve a 
következő megállapítást teszi : „A magyarországi ágost. hitv. ev. keresztyén 
egyház iskolai és jótékony intézetei, mint az egyház önfenntartásának 
eszközei, az egyház testéhez tartoznak.“

Ezt a §-t az új zsinati törvények érintetlenül hagyták. Aki tehát 
iskolát épít, az erősíti az egyház testét, gyarapítja önfenntartási eszközeit. 
Természetesen az egyháznak kell az iskola arcát kiformálnia és az isko
lával szemben követelményeket felállítania.

** *
Hogy az iskola mennyire születhetik az evangéliumi hitből, egyház

építő kötelességtudatból és keresztyén emberek és közösségek áldozat- 
készségéből, arra alig lehet jobb példa, mint a soproni tanítóképzőintézet.

Bevallom, hogy sok éven keresztül csak a leglényegesebbeket tudtam
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intézetünk múltjából. Tisztelettel néztem az imateremben és az igazgatói 
irodában a nagyszakéllú, komoly tekintetű Pálfy, Király, Kapi, a finom 
vonésú Kolbenheyer arcképét, s a régi folyosókon, egyszerű, kopott szo
bákban inkább éreztem, mint tudtam, valami szép és nagyot jelentő múltat.

Egy alkalommal az irattár átnézésébe kezdettem. Egymásután bon
togattam fel a nagy gonddal, szeretettel egybekötözött iratcsomókat ; fel- 
terjesztések, beszédek, folyamodványok, számadások, nyomtatványok, 
levelek, újságcikkek betűzését alig tudtam abbahagyni. Nem egyszer az 
éjfél csöndjében lépett elém csaknem érzékelhetően a múltúnk. Köröttem 
éreztem a régieket, szinte halottam Pálfy vagy Király lépteit, amint végig
járja a szobákat. A poros akták megelevenedtek. Azt hiszem szívesen, 
•érdeklődéssel és épüléssel vennének kezükbe kedves hitteslvéreim is egy- 
egy lapot. Pálfy kézírása maga a fegyelmezettség, egyszerűség, gerincesség. 
Király József Pál kissé kuszáit, tömött sorai széleskörű műveltséget és 
élénkséget mutatnak.

Jöjjenek hát szívesen velem egy rövid irattári kirándulásra 1 Lesz 
min elmélkednünk 1 De ne várjanak egy intézet életében a mai napok 
történelmének szédítő iraméhoz szabott szenzációkat. Ma minden második 
nap történelmi jelentőségű fordulatról értesülünk. A legtöbb ember azonban 
nem visz végbe napról-napra feljegyzésre számító hőstetteket. De meg kell 
értenünk, hogy a mindennapi, egész lélekkel végzett lelkiismeretes kötelesség
teljesítés is történelmet alakít.

A szürke hétköznapok életfolytatása híven tükrözi emberek és emberi 
közösségek lényegét és értékét. Az írás szerint: „Aki hű a kevesen, a 
sokon is hű az ; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.“ (Luk. 
16., 10.) A következő apróságok nagy tanításokat rejtenek.

** *
Az intézet megalapítójául a Gondviselés választotta ki Pálfy Józsefet, 

a volt nagygeresdi lelkészt, aki akkor a theologiai és tanítóképző-tanfolyam 
vezetője, gymnasiumi exhortator és soproni magyar lelkész volt. Egyik 
kiváló neveléstörténeti írónk mondja magyar Francke-nak. Amikor Pálfy 
a líceummal kapcsolatos tanítóképző-tanfolyamot, a „seminariumot“ átvette, 
mint maga mondja: „tulajdonképpen nem is létezett ez, amennyiben sem 
külön alapítvány, sem tantermek, sem tanerők, sem semmiféle készletek, 
egy rozzant zongorát s néhány írott kótadarabot kivéve, nem léteztek 
számára, melyek egy ilyen intézetnél megkívántainak.“ Pálfy az önálló 
tanítóképző megszervezését tűzte ki élete egyik nagy feladatául. „Volt 
lelkében hit, mely Istentől eredve nagy műveket teremt, volt lelkében 
buzgóság, mely a jó műnek létesítésében soha ki nem fárad, volt lelkében 
bátorság, mely vállalkozik olyanokra is, mikre más ember gondolni sem 
képes. Hite, buzgósága, bátorsága sugallta neki azon szilárd meggyőző
dését, hogy a jónak győzni kell, hogy az minden akadályt és ellenállást 
leküzd s mindent a legdicsőségesebben keresztülvisz. Lelkének e három 
nemíője vezette őt a hazában és a hazán kívül az emberek szeretetéhez, 
mely a kitűzött nemes cél által lelkesíttetvén örömmel hozta meg áldo
zatát a népnevelés oltárára.“ Ezeket mondotta Domanovszky Endre a 
fölötte tartott emlékbeszédében.

Ugyanazon hitbuzgóság, mely Pálfy egész lelkét eltöltötte, állított 
melléje kiváló férfiakat, kik a nemes munkában barótilag segédkezet nyúj
tottak neki. Ezek Király József Pál akkor főgimnáziumi, később képezdei
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igazgató és Kolbenheyer Mór soproni lelkész. Rengeteget dolgoztak, fárad
tak : írtak, beszéltek, érveltek, terveztek, kértek, buzdítottak. Boldogult Payr 
Sándor mondja Pálfyról: építőmester, főszámvevő, ország koldusa, gyámolda- 
szervező, kétszeresen igazgató, három helyen tanár, tankönyvíró, soproni 
magyar lelkész, superintendenciális legfőbb mindenegyéb.

A soproni tanítóképzőt minden hivatalos segítség nélkül a semmiből 
kellett megteremteni. Teljes egészében adakozásból építették. 1854-ben 
indult meg a gyűjtés munkája. Pálfy ez év nov. 2-án maga nyújtotta át 
Lipcsében dr. Grossman superintendensnek, a Gusztáv Adolf egylet elnö
kének ez ügyben a memorandumot. Az egyházkerülettől Pálfy-Király- 
Kolbenheyer felhatalmazást kaptak az ügyek intézésére. A gyülekezetekhez 
intézett gyűjtőiveken ezt olvashatjuk: „A Krisztus szellemétől áthatott, 
ügyes népiskolatanítók képzése evangéliumi egyházunkra nézve oly élet
kérdés, melytől annak virágzása, sőt létezése függ; mert ami a gyökér 
a fára, az a népiskola egyházunkra nézve : ez ád amannak táplálékot, 
ennek sülyedtén süllyedni kell amannak is. *

A gyülekezetek nagy megértéssel adakoztak. Benne van ebben az 
épületben lelkészek, tanítók, egyszerű földmívelők, róm. kát. és ref. vallású 
emberek forintja vagy krajcárja. Adakoztak a trieszti ref. egyház, a bécsi 
kultuszminisztérium évenkint 5 házassági felmentvény díját, 250 frt-ot 
ajánlott fel. Más adományok: a porosz király 20 db Frigyes arany, a 
Schönburg-Waldenburgi herceg 500 pft, a hannoverai király 600 korona, 
Benczúr Márton volt soproni gyógyszerész 4000, Murmann Péter bécsi 
bankár 3000 korona, Basel város 40 pft, a leydeni egyetem 1.129 tallér, 
a hamburgi magyarok gyűjtése 400 tallér, a Gusztáv ^dolf egylet kb. 
16.000 korona, Angliából 1.570 pft, Londonból egy Forster nevű úr évi 
400 pft, dr. Steinkopff londoni német lelkész 103 pft, báró Culling Eórdléy 
40 pft. stb. Ném hiszem, hogy lenne hazánkban még egy iskola, amelynek 
tégláit így hordták össze széles Európából !

A három megbízott időnkint közleményeket adott ki a gyűjtés ered
ményéről. A VII.-el jelzett íratcsomóra ezt írta Pálfy : Levelezések. Talán itt 
vannak a nekünk legbecsesebb íratok. Király és Kolbenheyer tanuimányi- 
gyűjtőkörútra utaztak s útjukról Király küldött Pálfynak részletes beszá
molókat. Érdekes levélpapírok és borítékok ezek, az akkori bélyegzőkkel 
és pecsétekkel. A Londonból 1856. okt. 11-én kelt levél címzése francia- 
nyelvű : Monsieur Joseph Pálfy Directeur-Professeur á Oedenburg en
Hongrie par Vienne en Autriche. Via Ostende. Körbélyegzők : Aus England 
per Aachen és Wien.

Ezekből a levelekből kitűnik, hogy milyen kötelességtudattal, fárad
hatatlansággal dolgoztak a nemes ügyért a külföldön s a külföldi utat nagy 
látókörű műveltséggel, európai szemmel tették meg. A levelek közvetlen
sége kifejezi a szeretetet, megbecsülést, munkatársi ragaszkodást, amellyel 
egymással szemben viseltettek. 1856-ban nálunk még az elnyomás dühön
gött s az utazás politikai tekintetből sem volt egyszerű vállalkozás. A leve
lekből ez is kitűnik.

Berlin, Lipcse, Basel, Paris, London, Leyden, Amsterdam, Bremen a 
nagyobb állomások ; de bejárták Németország sok nagy városát. Stock
holmba is készültek. Ezekből az érdekes, tanulságos levelekből olvasok 
fel részleteket.

B e r l in ,  1 8 5 6 .  a u g .  18. Király úgy ír magáról és Kolbenheyerrői, mint



127

két vándorlegényről. Rengeteg embert látogattak meg s tárgyaltak a gyűj
tésről, egyházi kérdésekről. A vezető egyházi embereknél mindenütt tiszte
legtek, kérvényeket, memorandumokat szerkesztettek. Egy államférfinak, 
akitől azt kérték, hogy a porosz király elé juttassa őket, utána utaztak 
Potsdamba s Sanssouciban találták meg. „Sohase hittem volna — írja 
Király — hogy ezek a nagy urak annyira „zugänglichek“. „Az bizonyos, 
kogy utazásunk a magyarhoni protestantizmusra nézve nagyon nevezetes.“ 
„Ne félj Kedvesem, jó úton vagyunk." Ebből a levélből tudjuk, hogy 
Kolbenheyer az arra méltó helyeken Toldy-fordítását ajándékozta, Király 
pedig az Epigrammata nova-t, mint írja : ballista gyanánt. Grossman 
számára pedig borküldeményt kér. „Ha vasárnapig itt maradunk, alkal
masint a Dómban, Landescoilecte (orsz. gyűjtés) napján — szólót énekelek. 
Ezt az alkalmat „für die bedrängten Protestant en Ungarns“-a király ren
delte el. A pénzt alkalmasint a bécsi porosz követ útján kapják m eg: 
„szaladj Bécsbe — írja Pálfynak — nem lesz felesleges.“ „Éppen most 
vettük Manteuffel második levelét, melyben mondatik, hogy őfelségét nagyon 
érdekli ügyünk állapota; holnap Raumer Miniszterhez megyünk s talán 
sikerül kieszközölnünk, hogy a Collectának tetemes része Semináriumunkra 
fordíttassék.“ „Brémában svédek is lesznek, meglátjuk tanácsos lesz-e 
oda menni. Kolbenheyer köszöntet. Isten veletek.“

Basel. 1856 szept. 17. „Kedves Jóskám! Leveled, melyet tegnap
előtt Le Grand kezéből vettem, annyiban nagyon megszomorított, hogy 
még mindig betegeskedel ; ha — mit nem szeretnék feltenni — még to
vább tartana a baj, az oskolára nézve is nagy baj volna. De zsákban 
maradjon a rimánkodás — tenni kell. Szeptember 24—30-ika nagyon fá
rasztó napok, — ha gondolod, add át az interimális rectorságot Müller- 
nek . . .“ — „Kedvesem kíméld magad, szükségünk lesz rád.“ „Erholung
sreise “-ről szó sem lehet; ugyanazon ügyeknek sokszoros elbeszélése — 
mindenütt kérdezősködés, kíváncsiság 7— mi rettenetesen fáraszt, — nagy 
szerencse lesz, ha öszvér természetem kiállja a puffot. K. barátom eleget 
rimánkodik, én hallgatok, annyi bizonyos, hogy idegei ingerült állapotban 
vannak, betegségre nincs időnk. Szept. 12-én Bonnba mentünk s onnan 
fel a Rajnán Mainzig, azután Heidelbergig. Itt nagyon nevezetes Bunsen 
világhírű kémikus és fizikus, 1852—89-ig heidelbergi tanár által a leg- 
szívélyesebben fogadtattunk; ez a férfiú „eine Erscheinung“, bennünket 
nagyon szívesen látott, egy estélyt nála töltöttünk, •— nagyon nevezetes 
dolgokról beszélgettünk — ezen ismeretség életemnek főpontja. — Tegnap
előtt meglátogattuk Beuggenben a Zeller-féle remek szemináriumot — dicső ! 
Boldogító körülmények — sokat lehet tenni, minekünk lehetetlen ösmert 
okoknál fogva. A baseli templomban Kolbenheyer egyházi állapotainkról, 
Király iskolai viszonyainkról tartott előadást, s Király orgonakísérettel 
énekelt. Bevétel 100 frank — kevés. Le Grand derék ember, de arra 
nézve egyoldalú miszerint gondolta, hogy elég volna egy nagyszerű sze
minárium Felsőlövőn, hol a Gymnasium megszűnhetnék; e gondolatot 
kivertük fejéből. Ha visszatérek, tudom roppant dolgom lesz. Annyi bizo
nyos, hogy az efféle utazás kimondhatatlanul fáraszt, de nem bánom 1 
Tán be is zárnak, ha visszatérünk, —• nem hallani semmit rólunk újsá
gaitokban ? Nem kérdezősködnek bizonyos emberek ? A németet német 
honban nem forszírozzák, fődolog a protestantizmus ! Nagy különbség. 
Mindenütt biztatnak, emberek legyünk a gáton. Pakkolnom kell. Strass-
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burgba indulunk. 24-éig Párisban maradunk, okt. 2-éig Londonban, okt. 
15-éig Hollandiába, aztán direkte haza. Isten veletek ! Kolby tisztel. Az 
istenért, üdülj fel 1 Csókolom a kollégiumot 1 Ölellek : Király.

Páris. 1856. szept. 20. „Strassburgból Párisig 16 óra vasúton — 
rettenetesen elfáradtunk, úgy, hogy kénytelenek voltunk tegnap délután 
pihenni — ma frissebbek vagyunk. Ha reéd nézve lehetetlen, Müllner 
vagy Petrik tegye meg a beírásokat. Az osztályok termei rendben vannak ? 
Két új cathedra az 5. és 6. teremben meg van-e ? Történhetik, hogy 
Hannoveréből pénzek jönnek a Seminarium számára. — Hát Wohlmuth 
bácsi nem akarja megtartani a kerületi gyűlést ? Várakozni akar, míg 
visszatérünk ? Annak okát nem látjuk. — Feleségemnek Párisból holnap 
vagy holnapután írok. Megvagyunk.“

London. 1856 okt. 3. „Édes Jóskám 1 . . .  de néha-néha mégis pi
henés után esengek, mert ez az Ewiger Jude-féle élet nem olyan ember
nek való, ki túlélte a 40-et. Híjába nem működtünk, bér ha a körülmé
nyeket ezelőtt jobban ismertük volna, bizony többet tehettünk volna; 
denique mindig kell tanulni. Az afrikai lelkész Dürr, kivel Brémába meg- 
ösmerkedtünk s a párisi lelkész, Mayer imígy tettek: mindenütt, hova
jöttek, előadásokat tartottak, melyekben egy néhány szivet, eget s földet 
rázó események riménkodásai mártásokkal fűszerezve a főszerepet játszot
ták 1 s íme a bámuló, sőt könnyező publicum butterweichá lett s becsü
letesen izzadott ezüstöt s aranyat. Mi ezen fogásokat későn vettük észre, 
de másrészt nem is akartunk mint zsarolók fellépni, mi a magyar ember 
természetével nem fér össze. Tegnapelőtt furcsát gondoltunk. Az újonnan 
megválasztott londoni polgármester díszmenetét tartotta a városon keresz
tül s ime annak is írtam egy cifra latin Gratulációt s egyszersmind peti- 
íoriat, meglátjuk lesz-e sikere ? Egyszersmind Prinz Albert s a királynő is 
megkapja folyamodásunkat. Holnap este Kolbenheyer prédikál s alkalma
sint Collecte is lesz számunkra. Barátom 1 Pünkösd táján kellene ide 
jönni, néhány hónapig itt mulatni, s Bunsen szerint két ezer fontra le
hetne számolni. Oxfordba is megyünk.“

London. 1856 okt. 11. „Bizonyos, hogy a vastagbőrű angoloknál 
több hétig, sőt hónapig kellene maradni a season idején (májusban és 
áprilban) sürgetni a dolgot. Ha lehetséges lesz, Albert herceghez is folya
modunk, ki nincs itt, embert- kell keresni, ki átadná annak idején a fo
lyamodványt. Jövő héten mindenesetre indulunk Hollandiába, már meg
untuk a ködös bábéit, a rossz vizet, a félig sült beefsteakeket. Subtractis 
subtrachendis, mégis csak jobb a magyar élet. Tegnap voltam a King 
College-féle oskolában, — majd eleget beszélek róla — annyi bizonyos, 
hogy itt a magánkézben levő nevelés nem igen dicsőséges, akárki tanul, 
tanít, akárhol, akárhogy, . .. oly tökéletes szabadság, mint minőt itt lehet 
tapasztalni, korántsem célhoz vezető. Hospitáltam a latin s görögben, soha 
életemben oly unalmas tanítást nem hallottam, egészen angol, mintha a 
ködök mogorva istene ült volna a cathedrán. A pórnép tudatlan, templom 
vagy oskola helyett nagyon szorgalmasan járja a pálinka házakat s a 
legszebb utcákon csoportosan koldul. Akinek tetszik nem bánom, én ily 
nevelésnek barátja nem vagyok.“ (Folytatjuk.)

Tanítótestvér, ne felejtsd e l: a Gyógyházra neked is szükséged lehet!
Segítsd fölépíteni!
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Arany János vándorcipója.
Irta : Hajas Béla gimn. igazgató.

Van Arany Jánosnak egy kevésbbé ismeretes költeménye, amely 
nagyon gazdag vallás-erkölcsi tanulságokban. A költő élettörténetének azt 
a pár hóra terjedő szakaszát, helyesebben e szakasznak utolsó napjait 
pergeti le előttünk, amikor hiú ábrándkép után szaladva otthagyta a deb
receni kollégiumot, színésszé lett, de kiábrándulva a színészetből, jobban 
mondva a színészekből, gyalogszerrel Mármarosszigetről hazament Nagy
szalontára. Olyan utat tett meg, amelyről a Biblia a tékozló fiú történetében 
beszél, de Arany nem kincset tékozolt el, hanem a jövőre való kilátás 
reményét.

A költemény megértéséhez tudnunk kell, hogy Arany rendkívül 
istenfélő, vallásos környezetben nevelkedett; egyszerű református szülei 
öreges gyöngédségükkel dédelgették a testi dologra vézna és ügyetlen kis 
öreget, de a Biblia történeteit apja korán elbeszélte neki, a betűvetésre 
pedig hamuba irt betűkkel kb. 4 éves korában megtanította. Már pedig 
— mondja egy angol bölcselő — aki a 32 betű ismeretének a birtokába 
jutott, az mindenféle ismeretet megszerezhet. Arany tehát a szülői házban 
roppant kényes erkölcsi tisztaságban, s a könyvek iránt való szeretetben 
nevelkedett. Az ismeretekre való vágyódás olthatatlan lánggal égett is 
lelkében egész életén keresztül. A szalontai mestergerendákon található 
könyvek sorra lekerültek helyükről, mert a gyermek Arany János váloga
tás nélkül elolvasta valamennyit. Mire a szalontai kis gimnázium osztályait 
elvégezte, alig volt könyv Nagyszalontán, melyet Arany végig ne tanul
mányozott volna.

Ez a félelmes tanulmányszomj kísérte a debreceni kollégiumba. Itt 
azonban az anyagi nehézségek fokozott mértékben jelentkeztek. Már Sza
lontón is tanítással tartotta fenn magát. A kollégium költségeit nem bírta. 
Egy évre Kisújszállásra is kiment, hogy némi pénzt szerezzen, de az mind 
kevésnek bizonyult. A művészi hajlamok pedig ébredezni kezdtek nagyra 
hivatott lelkében. Csak azt nem tudta, milyen művészetre szánja magát. 
A főiskola könyvtárában ott állott Csokonai márványszobra, Ferenczy 
István ajándéka, ki egyszerű lakatossegédből országos hírű szobrásszá 
küzdötte fel magát. Sokat hallott Markó Károly festőről is, akinek a neve 
azidőben járta be az országot. Szerette a zenét is. Melyiket szeretem ? 
Melyiket szeretem ? — kiálthatott fel Pókainéval. Csudálatos, hogy éppen 
az irodalomra gondolt legkevésbbé, pedig az írót, főleg a versírót már 
kora gyermekségében eszményi magaslatban látta maga előtt.

Arany lelkében homályos érzések bolyongtak. A VIII. osztályú tanuló 
nem lelte helyét az iskolában, untatta a mathematika, untatta a sok 
paragrafus, untatta a híres professzorok egyhangú előadása.

Mindig valami oly után sóvárog,
Mit nem tanítnak a tudós tanárok.

Nem a tanulást unta meg, csak az iskolai tanulmányokat. Hisz ki 
tanult többet, mint ő, s ki tudott korához képest többet, mint ő. Könyv 
mellett találta a késő est, s könyv mellett találta a kora hajnal. Tudták 
ezt tanárai is, becsülték, támogatták is a nemes igyekezető ifjút.

Talán az iskolai életet se unta meg. Jól érezhette magát nt. Erdélyi
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József prof. úr barátságos házánál, hol ebédet és vacsorát is kapott János 
diák. Ö volt ott a pincemester, amellett a kis Róza és Lujza házitanítója. 
A házimulatságokon alkalma volt a kollégiumi Lant-ból verseket hallani. 
Ő is szeretett volna ilyeneket írni.

Látogatta Erdélyit Sárváry Pál is, a nagy rajzoló. Ekkor jött meg 
külföldről Dozsnai Károly is, a kalandos sorsú piktor és szobrász. Kere
kes Ferenc is jeles ember volt. Meghívták a pétervári egyetemre, de nem 
ment el, hazájának akart szolgálni. Debrecent bűvös fénnyel övezte Ma- 
róthy Györgynek, a tűzeszű mathematikusnak és Hatvány Istvánnak, a 
nagy fizikusnak emléke. Ott volt a második Kazinczy : Péczely József is, 
ki folytonosan poétákat keresett a diákok között. Eredeti alak volt Ercsey 
Dániel, a filozófia és politika tanára.

Arany pedig csupa szem-fül volt, mindenre ügyelt, amit a tudós 
professzoroktól hallott. Sokszor egy lopva elkapott mondat új világot nyit 
a gyermek lelkében.

A szellemi légkört Széchenyi eszméi kezdik felkavarni. A természet 
világában, az egykorú hírlapok tanúsága szerint ismételt földrengések 
voltak észlelhetők.

S mily különös rendelkezése az isteni Gondviselésnek ! Jó pór évvel 
azelőtt éppen Széchenyi gondolkodott a debreceni helyőrség laktanyájá
ban, s kesergett hona állapotján. 36-ban pedig Széchenyi legnagyobb 
megértője, munkájának legragyogóbb dicsérője, a kis Arany János fogott 
el' egyes mondatokat a debreceni professzorok ajakáról. Ki tudja, nem 
Széchenyiről, a reformkorról, a nagy reformátorról beszéltek-e ! A tehetet
len kor gyermekei mozogni kezdenek, lábuk nyomán meg-meg rezdül a 
föld, jelezvén, hogy készülődik a csodák ideje . . .

Most azonban még csak ott vagyunk, hogy Arany lelkében forrong 
valami ismeretlen, határozatlan törekvés.

A diák gondolkodó volt. El-el tűnődött a diákotthon egyik szobájá
nak sarkában, nem tudta, mitévő legyen. Szobrokat kezdett faragni, rajz
hoz fogott. Istenem, mindkettőhöz elsősorban pénz kell ! Csak egyhez nem 
kell pénz : a színészethez. Debrecenben az is volt. Járt ott már Kelemen 
László 1795-ben, utóbb Wesselényi küldte ki társulatát, egyszerű tagjaiból 
sokan lettek országos művészek. Arany idejében Fancsy László és Szákfy 
volt az igazgató. Ezt kereste fel Arany 1836 februárjában, kb. 100 évvel 
ezelőtt. Szabályosan elbúcsúzott tanáraitól ; azok nem is kifogásolták, a 
tehetség kétségtelen jelének vették a hazafias elhatározást. Május elsején 
játszottak utoljára, akkor a társaság felosztott anélkül, hogy Aranynak 
valaki szólt volna. Mit tegyen ? Visszamenjen a kollégiumba, melyből 
szabályosan kilépett ? Egyetlen út állott előtte, követni Hubayt, ki hajlandó 
volt magával vinni keleti vándorútjára, Így lett a kissé elkényeztetett Arany 
Jánosból vándorszínész. A bolyongás fáradalmát erős lélekkel tűrte, azon
ban hamarosan kiábrándult abból a csalóka képből, melyet magának a 
színészetről alkotott. Összetévesztette a színészetet az irodalommal. Más a 
színműíró és más a színjátszó színész. Ő egynek vette a kettőt. Hubay 
pedig vitte magával egészen Máramarosszigetig. Itt azonban megállást 
parancsolt Aranynak a lelkiismeret. Az öntudat kígyói marták. Céltalanul 
bolyongott az Iza partján, nem találta helyét. Az elhagyott otthon képe 
elfoglalta egész lelkét. Egyszer édesanyját álmában halva látta. Nem tudott 
maradni. Egy huszas előleget kért igazgatójától — s búcsú nélkül távozott.
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A hazafelé vivő út nehéz volt és gyötrelmes, de az a remény, hogy szü
leit ismét látni fogja, s más útra fog térni, erőt adott küzdő lelkének.

Otthon megállapodott, közönséges emberré lett, vagy legalább akart 
lenni. Tévedését lassanként elfelejtették, hisz nagy lélek jóhiszemű téve
dése volt. Az ismeretlenség homályából később egyszerre országos nevű 
költővé lett, nagykőrösi híres tanár, a Kisfaludy-társaság igazgatója, s 
akadémiai főtitkár . . .

1877 aug. 11.-ét írnak. Az öregedő Arany János emlékeivel bíbelő
dik. Fejét ekkor már a Kisfaludy Társaság, s az Akadémia jól megérde
melt koszorúi ékesítik. Az uralkodótól 10 évvel azelőtt, minden szabad- 
kozása ellenére, megkapta a Szent István-rend keresztjét, két évvel előbb 
Trefort Ágoston miniszter felajánlotta neki Toldy Ferenc halála után a 
pesti egyetemen a magyar irodalom tanszékét. Befejezés előtt állottak 
Aristophanes vígjátékai, a Toldi szerelme, a harmadik — Csaba királyfi 
— eszménykép volt. de ábrándkép módjára menekült előle, mint a kis 
gyermek elől a szivárvány.

Megjelentek előtte a boldog gyermekkor kisded örömei, a szalontai 
apró élmények : látja magát, mint kisdiákot a szalontai, mint nagydiákot 
a debreceni iskolában.

Aztán elakad az emlékezet. Oly időszakhoz jut, amelyet csak Gyulai 
Pálhoz írt bizalmas levelében tárt fel teljes őszinteséggel, de amit a nagy 
világ elé nem akar vinni. Pedig ez a pár hónapi élmény korszakos fon
tosságú volt egész életére nézve. A magakeresés időszaka volt ez. Végét 
egy heti gyaloglás jelentette Máramarosszigettől Nagyszalontáig. Az egész 
héten egyetlen cipó, s kevés szalonna volt a tápláléka. Ki gondolta volna, 
hogy ez a cipó életében akkora szerepet játsszék ? Amint néha nagy 
vállalkozások látszólag jelentéktelen okok miatt dugábadőlnek, akkép 
csekély dolgok nagy dolgoknak lehetnek okozói. Arany a vándorcipóból 
egész életre kiható tanulságot merített. Az élet útjának végefelé dalt zeng 
a vándorcipóról, hogy mi is tanulhassunk belőle.

Kinek nyúlfarknyi a reménye 
S többé se’ kér, se’ vár soka t:
A múltban él, s ez ócska lom közt 
Tesz-vesz keresgél, rakogat.
Emlékeimmel olykor én is,
— Mint rongya közt egy vén szipó —
Elbíbelődöm : ilyen emlék 
Ama fentírt vándor czipó.

Aki olyan studiumosan tanult, mint Arany János, aki oly bámulatos 
emlékezőtehetséggel bírt, rengeteg sok emlék között válogathatott. Annál 
érdekesebb, hogy ezt az élményt tartotta költői leírásra méltónak.

A tékozló fiú regéjét 
Sokan csinálták újra már :
Én nem vagyont, kincset pazarlék,
(Apámnak is lett volna bár !)
Hanem jövendőt, biztos állást,
Meg ami erre útnyitó, *
Légvárak, ábránd, s délibábért. . .
Tanulság : egy vándor czipó.
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Arany nem végezte be teljesen tanulmányait. Ha befejezte volna, 
hamar nyílt volna neki alkalma az elhelyezkedésre. Abban az időben az 
könnyebben ment. De mihez kezdjen egy vándorszínész, egy félbenmaradt 
diák ? Arany otthon kerülte az embereket, akik ferdeszemmel néztek a 
komédiásra. Csak midőn szintén csalódott barátja, Pápai posta expeditor 
útján megtudják a szalontaiak, hogy milyen kitűnő tanuló volt az időköz
ben anyátlanná lett ifjú, ébred fel iránta a részvét.

A csalódás a színészeknél bizony hamar utolérte Aranyt.

Hogy aztán a goromba élet 
Jeges zuhanynyal önte le :
„Megyek — kiáltám — vészes út ez,
Vissza megint bölcsőm felé!''
Ma fizetés-nap ; húsz forintra 
Jut húsz krajcár „proporczió" :
Harmincz gyalog mérföldre abból 
Kifutja . . . egy vándor czipó.

A nagy elhatározás felébred Arany lelkében. Előleget kér, megindul 
a nagy úton, búcsútlan otthagyja a társulatot.

Mondám s tevém ; — a dél-ebéd már 
A nagy országúton lele,
Sebaj 1 Kinek hátán a háza 
És kebelén a kenyere.
De majd az estve 1 . . . hátha rablók . . .
Eh ! nincs velem sok földi jó :
Egy zsebkendőbe minden elfért*
A gardrób és vándor czipó.

Gardrob-ja már akkor sem volt, mikor a vándor társaságba beállott. 
Ha mosni akart, kölcsön kellett kérni valakitől fehérneműt. Így indult 
meg a költő :

„Bujdosik az éren. bujdosik a nádon, 
Nincs hova lehajtsa fejét a világon" . . .

mint Toldi Miklós.

Egy bot talán jó volna mégis —
Ahol egy tört „lógó“-darab 1 
Ettől ugyan valódi medve 
Nem fél, de képzelt megszalad.
Most éjszakára fel a „béreznek 1“
Előttem rónaszéki só
Megy sok szekéren : biztosabb már
A vándor és vándor czipó.

Arany útja nem volt irigylésre méltó. A máramarosi bérceken keresz
tül kellett mennie éjjeli időben. A Rónaszékről jövő, sóval megrakott 
szekerek tették biztosabbá az utat. A műveletlen fuvarosok nem bántják 
a szegény beteg mestert, csak nyers tréfájuk sújtja ökölként a szemérmes
diákot, de az éjjeli tűz mellett ízlik neki a kenyér.%

Kérdik : ki és mi ? hova mászkál ?
Hang csúfos, a nyelv idegen ;
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Szepeg biz' ő, s azt mondja : d á s z k á t ,
Most haza indult betegen.
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
Pór-élcz megöklel, mint tinó :
De tűznél, mit kazalba raknak,
Jól esik a vándor czipó.

Menekül is a költő. Nem várja be a szekerek indulását. A nappali 
út biztosabb. Most már nem felfelé megy. A kora hajnal útban találja, az 
esthajnal mutat neki valamelyes pihenőt egy korcsma „ivójá“-ban. Ott 
alhatik a kemény deszkán — ha tud.

Hűs hajnalon (még mind üresen 
Lógtak ki a járom-szegek)

Búcsút köhintve, megiramlva —
S a késő hajnalig, megyek.

Ott száraz ágból, korcsma végén,
Lombsátor a közös „ivó“ :

Ott deszka-pad lapít deszkává,
S párnám csak a vándor czipó.

A harmadik napon a hegyoldalon visz már tovább az út. Bűvös táj, 
friss forrásvíz, mely még az áléit vándort is életre kelti.

Hanem a szép táj bűvöl így is,
Óh, ifjú könnyedvérűség ! 

lm ott dűlőnként a hegyoldal 
Harmat-szivárvány színben ég ;

Lent, szikla-völgyben, fa kupával 
Csurgó kínál, oly csábító 1 

Az utas keble megtelik . . .  de 
Bezzeg fogy a vándor czipó !

Negyedik nap az ecsedi tó vidékén barangol a nap hevében,
Bérez elmaradt; tölgyes lapályon 

Visz utam, napja mór negyed,
Tölgy sincs azontúl, — visszanézve 

Látom csak a kéklő hegyet.
Posványiban, mint lomha sertés,

Fertőzik az ecsedi tó ;
Rekkent a hév nap, utas izzad,

Bár könnyű a vándor czipó.

Az ötödik nap váratlan élménye, hogy egy őrség útlevelet kér tőle. 
Ez is megsajnálja a szegény vándordiákot.

Egy híd megöl hajdú behajszol,
Gazdája kérdi : „Útlevél ?“

Az nincs bizony, — de iskolából 
Van bizonyítvány, még kevély.

Az Isten áldja ! elbocsátott,
Lévén maga, mint neve, Jó ; 

így szabadult a „fogdmeg-eddmeg"
Körméből vándor és czipó.
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Még nagyobb megpróbáltatás is következik. Keresztül kell mennie 
Debrecen városán. Látnia kell a nagy kollégiumot, melynek falai immár 
örökre bezárultak előtte. Nem mer arra menni, a pékek utcáját is elkerüli, 
bár a cipó elfogyott mór. Az egykori jeles tanuló úgy érzi magát, mint 
Ádám, mikor kiűzték a Paradicsomból. A Múzsák csarnoka nem az ő 
otthona többé. Keserű emléke a tudományra szomjazó Arany Jánosnak.

Égő homokban, itt a „város“, —
Amott a nagy kollégyiom 

Hátall ki, mint szamár a nyájból :
Maradj te, zárt paradicsom 1 

Hogy szem ne lásson, félre csaptam 
Egy utczán (neve is „Csapó“) ;

Pénz nincs, kerülöm a „kenyér-sort“ :
Pedig hol a vándor czipó 1 ? . . .

A hetedik nap teszi legnagyobb próbára az ifjú önérzetét. Testileg 
kimerül, könyöradományt szeretne kérni. Egy paphoz akar bezörgetni, de 
lekapja az ujját a kilincsről. A vándor cipó már csak gondolatba táplálja.

Az elfogyott, erőm is elfogy ;
Már útban egy egész hetem ; —

Itt pap lakik, tán könyörül is :
Bezörgetek — nem tűrhetem 1 

Elborzadék . . .  ha rám rivallna :
„Pusztulj, csavargó, naplopó !“

S lekaptam újjom’ a kilincsről :
„Adj lelket még, vándor czipó 1“

Haza ér megtörtén, kiábrándultán a tékozló fiú bűnbánatóval, mint 
aki eljátszotta ifjúságét és reményeit. Odarogy még életben talált édes
anyja elé.

Elérem végre a szülő hont;
Fedd és gúnyol rokon, barát,

Csak e g y  nem : az anyai szívnek 
Érzem üdítő sugarát.

E z t  nem felejtém soha, ámbár 
Lettem suhanczból nagyapó ;

Ezért méltattalak dalomra
Téged, szerény vándor cipó.

Mikor Beöthy Zsolt 1895 őszén a szerb-utcai egyetem XIII. számú 
termében Arany költészetéről előadást tartott, csudás zengésű hangján fel
olvasta e költeményt. Még a legyek is elhallgattak. A költemény úgy 
hangzott, mintha a sírja felé közeledő költő megható gyónása volna. 
Pedig kérdés, lett volna-e az ifjúból Arany János, ha ezt a keserves útat 
meg nem teszi ? . . . Csodálatosak a Gondviselés intézkedései! Ez az út 
tette őt igazán önállóvá : ez az út tette őt emberré, ez az út mutatta meg 
neki a további ösvényt, mely végül a dicsőséghez vezetett. A költő szigorú 
lelkiismerete a tékozló fiú bűnbánó útját látta ebben a vándorútban is.

A bocsánatot azonban megkapta édesanyja szerető ölelésében. Az 
anya megbocsátott tévelygő, de megtérő gyermekének. Hiszen a bibliai
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apa egyenesen lakomát rendezett a megtérő fiúnak. A Biblia tékozló fiát 
megviselte mór a tékozlás ólja, de még jobban megviselte a bűnbánat 
útja. Nagy lelki szenvedéseken ment keresztül s e szenvedésekre csepeg
tetett végül gyógyító balzsamot az atya szeretete. Az ifjú Arany Jánost is 
erősen megviselte a színészi pálya. Megviselte testileg-lelkileg. E szenve
dések egyetlen orvosságául a Gondviselés az anya mosolyát küldte le 
hozzá. Ez a mosoly megerősítette az ifjút. Nagy erő van az anyának 
egyetlen tekintetében. Homeros az isteneknek tulajdonít ilyen erőt. Az 
Ilias szerint Zeusnak egyetlen bólintására megremegett az Olympos. A 
Biblia szerint Krisztus Urunk csak újjával illette a beteget s a beteg meg
gyógyult. Hogy földi példát vegyünk : a tekintélyes tanító, tanár egyetlen 
rosszalló pillantása észre téríti a gyermeket, egyetlen helyeslő bólintása 
fokozza lelkének erejét. Petőfi mindig megpihent az anyai szeretet melegén 
s Anteusként új erőt nyert az élet további nehéz harcára. Madách Imre 
is anyjához menekült, mikor az élet csalódásai elkeserítették.

Aranyt az anyai szeretet melege meggyógyította. Ez 41 év múlva is 
élénken eszében van. Talán nem is egykori bolyongása történetét akarta 
bemutatni, hanem az anyai szeretetnek akart soha el nem múló emléket 
emelni. Azt az anyát akarta halhatatlanná tenni, akinek hamvai akkor 
már 41 éve nyugodtak a szalontai temetőben . . .

A rendszeres jellemképzés Istenhez vezető útja.
Irta : Tantó István reí. ig.-tanító, Körmend.

Miért van az, hogy a Tanterv a célkitűzésben a népiskola munkáját 
nevelésnek mondja ? Miért van az, hogy az iskolai munkát ellenőrzők, 
vagy az élet irányításába beleszólok a nevelést hangsúlyozzák a tanítással, 
(ezt a szót nem is szeretik használni) oktatással szemben, s utóbbit az 
előbbi eszközének emlegetik? Miért van az, hogy külön jellemképző 
tanfolyamokkal dolgozik már az iskolánkívüli népművelés ? A cserkészet 
miért épül bele az iskolai életbe, miért vált már a középiskolák egyike 
másika egész cserkészszellemű intézménnyé ?

Azért, mert : az oktatói munkát célzatosan nevelésnek nevezni, vagy 
a kettőt együtt emlegetve a nevelést hangsúlyozni : mind azt a megálla
pítást jelenti, hogy olyasvalami hiányzik ebből a boldogtalan életből, 
aminek nincs tankönyve, amit nem lehet tanítani a szó olyan értelmén, 
ahogy ma ismerjük, nem tanultság hiányzik elsősorban az életből, hanem 
neveltség. Egy magatartásbeli állapot, az élet látott és előre nem látott 
dolgaihoz való magas isteni szempontú állandósult alkalmazkodó készség, 
ítélni tudás. Hiányoznak az erkölcsi jellemek.

Erkölcsi jellemek sem élhetnének meg tanultság nélkül, ezért a 
nevelés — amit most már erkölcsi jellem képzésnek kell értenünk — a 
tanítással együtt kell, hogy diadalmaskodjék.

Nincs külön tanítás és külön nevelés az iskola számára. Minden 
tanítás nevelés. A tanításban bent van, bent kell lenni a nevelésnek. 
A nevelés többlete a tanításnak, de egyben végső célja és koronája. 
Ha a tanítás nem a nevelési eszmény érdekében történik, és ha nem
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tudja az ismereteket felszedőt új ismereteivel is a nevelési eszmény szol
gálatába állítani, kárbaveszett dolog.

A tanítás szó fogalmához műveltségi eszményt kötünk a mai gon
dolkodás szerint, a nevelés szó fogalma viszont összefoglalóbb jelentőségű, 
mert a nevelési eszmény : az életre való krisztusi jellem, tehát az Istennel 
való viszony által boldog em ber: az élet végső és legmagasabb célja.

Személyiséget kialakítani tanítással nem lehet, az a munka kell 
melléje, amit a nevelés, jellemképzés szóval jelölünk meg. Tanítjuk a kész 
anyagot. Neveljük a tudással való bánásmódot, isteni szempontú alkal
mazkodni tudást az eshetőségekhez. Ez még akkor is igaz, ha a tantárgyak 
nevelőértékét kihasználjuk. Mert az1*élet sokkal inkább más, mint tantár
gyakhoz kötött valami.

Természetesen sokat lehetne arról beszélni, hogy nem a műveltség 
terjesztése, emelése volna-e éppen a nagy lendítés a jellem, jellemnevelés 
szempontjából : de arra ez a karaktereket nélkülöző élet nem várhat, más
részt nem tartozik a tétel kidolgozásához.

Mondhatnám azt, hogy sértés az elemi iskolákra, hogy régebbi 
mulasztás emlegetésével újszerű követelmény elé állíttattak. Azonban ez a 
követelmény hangzani fog mindaddig, amíg az élet boldogtalanságát az 
emberek jellemtelenségéhez lehet visszavezetni. Elvégezhetik tehát az 
iskolák a legtökéletesebben az erkölcsi-jellemképzést is, akkor is ez lesz 
a követelmény az elemi iskolákkal szemben. Éppen itt tatáljuk meg azt a 
gondolatot, ami kell, hogy nagyon felemeljen bennünket, s ez az, hogy 
az élet nagyon gazdagnak, sokat elvégezni tudónak látja az iskolát, mert 
onnét várja a legtökéletesebb alkotást. És ugyanitt kell meglátnunk azt a 
gondolatot, amely egészen közel hozza hozzánk, mintegy kezünkbe teszi 
az élet jellemigényét a maga felelősségével, ez pedig az, hogy a felnőttek 
élete a maga sok kísértésével nagyon elbukásos élet, a gyermeklélek sem 
érintetlen a rossz példától, de mégis ők azok, akiknek formálása a legtöbb 
kilátással biztat, s akiknek szeretésére, tisztaságban, tehát erkölcsi jellemben 
való megtartására maga Jézus mutatott kötelező példát. Elvesznénk, ha 
kemény kézzel nem fognánk meg a jellemképzést, viszont annak a nem
zetnek van jövője, amelyik legkomolyabban várja el elemi iskoláitól az 
erkölcsi jellemképzést. Még pedig az eddigi tapasztalat szerint főleg a 
tantárgyak keretén túli többletre, rendszeres nevelésre kell gondolni.

Mindezt azért kellett így elmondanunk, hogy lássuk, milyen életbevágó 
feladattal állunk szemben, hogy lássuk: nem új dolgot követel az élet, 
csak azt, amiben nagyon gyenge, hogy lássuk : jobban, erőszakoltabban 
és legfőképpen eredménybiztosítóbb rendszerrel kell ezirányban dolgoznunk. 
Igazságos ítéletünkkel látni kell a jellemképzésnek eddigi, talán fáradásig 
végzése ellenére is, hogy általában a nevelés szép célkitűzésű elméletétől 
messze e'maradt a gyakorlat, vagy aki úgy érzi : az élet bukdácsolása 
miatt meg kell erősíteni az eddigi ilyen irányú munkát.

Mit tegyünk, hogy tegyünk, még hozzá rendszeresen ? Kevés az idő, 
sok az elvégezni való anyag és azt számon kérik. A jellemképzési rész 
számonkérése még a látogatóknál is igen döcög. De éppen azért van 
hangsúly a különleges és rendszeres szón, mert így be lehet mutatni, 
szómon lehet kérni. Persze a gyermek cselekedeteinek, magatartásának 
megfigyelése adja ki a legfőbb számonkérést.

Hihetetlenül nagy szerepe van a rendszerességnek. Mert örökké
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igaz az, hogy aki naponként nem szentelődik, az naponként ziiliik. 
A művészeteknél a naponkénti gyakorlás, a tudományoknál a rendszeres 
ismétlés, búvárkodás, egész valónk értékeinek a megőrzésében pedig Istenhez 
közelebb jutás naponként. Isten nélkül ugyanis nincsen felfeléemelkedés 
és nincsen szerencsés, kiegyensúlyozott világszemlélet. Ha magamnak nincs 
élő összeköttetésem Istennel, ha nincsen meggyőződéses valóm, hogyan 
teremtsem meg mások összeköttetését Istennel, hogyan neveljek erkölcsi 
jellemeket ?! Mindenek kezdete és koronája az, hogy pedagógiai erejű 
ilyen példaadás váljék le rólam naponként, percenként.

Tehát : a gyerekek imája után én, a tanítójuk imádkozom minden 
reggel, és mindennapi munka utón. Nem hosszan, de annál közvetlenebbül. 
A reggeliben kifejezésre juttatom azt az örömet, köszönetét, hogy a munka 
műhelyében lehetünk, hogy alkalmunk van egymást szeretni, segíteni, hogy 
Isten kegyelme őrzött az éjszakán, mert csapás, emberi gonoszság törhetett 
volna ránk. Megemlékezem a beteg gyerekről (közelebbi meghatározás 
szerint), vagy ha tudomásom van a gyerekek hozzátartozója betegségéről; 
elmondjuk, hogy ma például a víz körforgása nehéz munkájának meg
értéséhez kérünk nagy figyelmet; szegény, gazdag, és hazánk, községünk 
sorsa is mindig benne van az imádságunkban. Este: hála a napi kegye
lemért, tanulásban, becsületességben, igazságosságban, jóságban elért 
sikerekért, kérése a jellembeli (pontatlanság, hanyagság stb.) fogyatékos
ságok megszüntetésének.

Minden nap megsúgja a szívünk, értelmünk, hogy mit imádkozzunk 
és nem fogunk sablonba esni, hanem a legremekebb imádságok szület
nek meg. Ez volt a legjobb kezdet a napi munkához, és elmondhatom, 
soha haraggal nem jöttem ki az iskolából.

Eredmény : belátása a következőknek : csakis Isten által lehetséges 
minden, a jóságon örül az iskola, a rosszon szomorkodik, a család 
becsülését megnyerjük az érte is való imádkozás által, átreformálhatja a 
családot a gyermek, amit a felnőttek közül más alig végezhetne el. 
A gyermek megtanulja őszintén kitárni bensőjét, magán kívül közösségek 
sorsával törődni,, s mi több : megtanul imádkozni. Év végén megkérdez
tem, ki szeretne imádkozni, s nem egy ízben volt jelentkező, az imád
kozást jól megoldó. A makacs rosszaság ebben az érte való imádkozásban 
feloldódik. És : így imádkozni senkisem tudhat, mint a tanító, iskolája 
életéért, s ha ezt nem teszem meg, minden terelgetésem Isten felé bizo
nyos támasznélküliségben függ. így jön ki majd az az eredmény, hogy 
nem a papok buzdítása, ostorozása miatt igyekeznek a templomba, hanem 
mert vágyakoznak imádkozni.

Jól értsük m eg: ki merne gondolni az egyház által előírt imák 
elhagyására, sőt a megállapított iskolai imák elhagyására : ez az ima azok 
fölé kell még, mert ez olyan ima, amit nem lehet megírni, ez maga az élet.

Mindez napi tíz perc. Erre minden tanító vállalkozhatik.
Jó, ha a gyermek megszokja azt, hogy a legkisebb munkájához is 

Isten segítségét kéri, jó, ha tudja, hogy a legkisebb munkát is elronthatja 
nyegleséggel, önmaganembízással. Szuggesztiv és fegyelmező erő van az 
Istenre gondolásban, mert arra nincs oka gondolni, hogy miért ne segítené 
meg Isten. Egyszer elmondtam nekik, hogy diákkorom óta feladataim fölé 
odaszoktam írni ezeket a betűket: I. s. m. m. (Istenem segíts meg mun
kámban) és a végére : H. N. j. I. (Hála Neked jó Isten). Ez a H. N. j. I,
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is sarkal, mert várja a gyerek, hogy leírhassa, s le is írja, ha nem is 
teljes sikerű a feladata, de így nincs is sikertelenségi érzése, érzi, hogy 
Valaki gondoskodik arról, hogy akármilyen kevésre is, de eljusson. 
Egyszer csak azt látom, hogy legtöbb taijjtványom ceruzás irkáján a fel
adat előtt és végén ott szerepelnek ezek a betűk.

Arra mindig nagyon ügyelek, hogy az Isten iránti hála erősen 
kivetítődjék életemből, mert forszírozott alapgondolatom, jellemképzésbeli 
magas célom, hogy a gyermek életét Istenben való hálás életté tegyem. 
Gyakran hangoztatom — persze nem alkalomszerűtlenül — vagy az imába 
veszem bele, hogy nagy öröm az, ha valami munkát elvégezhetünk, ha 
ők jól felelnek, a kiszabott időre a dolgozatot megírhatták, ha én egy 
tanítást elvégezhettem, a templomban orgonálhattam, mert ezalatt minden 
akaratunk ellenére sok minden történhetett volna velünk, és Isten irányítja, 
adja a gondolkozni tudás képességét, az ész használásához a figyelmet, 
s ha figyelmünk elvonódott volna, munkánk nem sikerül. Megköszönjük 
azt, hogy ha jól telik el az iskolai tízperc, annak a játéka, hogy valami 
erő, az isteni törvény, a szeretet ereje féken tartotta mindenkinek türel
metlen indulatát, veszekedő, igaztalan szándékát, káromkodni, esküdözni 
akarását, hogy megláthattuk, hogy melyik gyermeken mivel kell segíteni 
a mai napon, órában, hiábavaló dolog nem törhette fel magát előbbre- 
valóvá. Minden jót megköszönünk, m ert: máskép is lehetett volna.
A jóságban, előrehaladásban nagyon következetesen, őszintén, bátor hit
vallással Isten diadalát, a szeretetet szemléltetem. De a szenvedésekben 
is meg tudjuk találni Isten tanítását, javunkra szolgálását. Ilyen vezetés 
mellett itt is meg lehet láttatni az igazságot.

Itt kapcsolom be azt a gondolatot, hogy figyeljék a felnőttek családi, 
gyűlésbeli, vagy más közösségbeli életét, viszonyét, hogy Isten törvénye 
által, vagy anélkül cselekszenek, merik-e őszintén kimutatni, hogy Isten 
akaratát szolgálják, és azt diadalra juttatni szándékoznak.

A mai élet ugyanis nagyrészben istentelen, a vallásosságban ön
magét csaló élet. Az isteni igazságokat, Krisztus követését nem merik a 
templomból az életbe vinni.

A gyermeknek saját jellemét formálva, ilyen gondolatokkal viszem 
bele a nagy életbe, készítem az élet nézésére. Az utcai életről is úgy 
beszélek, hogy ott nekem öröm, vagy szomorúság volt végigmenni : jel
lembeli vonásokról számolok be. így nevelem őket rá, hogy ne legyen 
mindegy számukra az utcák élete, legyen az utcával szemben aktiv maga
tartásuk, lépjenek közbe, tegyenek ellene, ahol lehet (pl. gyerek rossz 
viselkedése, állattal való gorombáskodás stb.). így tesz majd szolgálatot 
mint felnőtt az akkori nagy életnek, de az akkor növekedő gyerekek 
nevelésének. így lenne egységessé az élet, iskola, társadalom a jobbálevés 
szándékában, felelősségében.

Mindezt, s ezek legelejét: az őszinte imádságban szólást Istenhez, 
szülői értekezleteken a szülők lelkére kötöm, hogy : apa, vagy anya, vagy 
más, okvetlenül mondjon nap kezdetén és végén otthon hangosan imát : 
hiszen az ilyen ima egyenlő a naponkénti jellembeli ellenőrzéssel.

Eljutottunk a család lelki formálásának kérdéséhez is, amiben első 
lépés és állandóságra szánt lépés nem lehet más, mint a fenti. Teljesebb 
kapcsolatot senkisem tud kiépíteni iskola és család között, mintha a jel
lemképzés munkáját közös alapon, közös felelősséggel és közös rendsze-
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rességgel végzik. És eljutottunk az Örök szeretet, béke kapcsán a fegyver, 
harc, hazáért való küzdés gondolatához.

Itt baj van. Nem a fegyverrel való szolgálás, meghalni tudás, hanem 
inkább a hazáért élni tudás terén. Az államrendszerek a fegyverfogás ügyét 
mindig megoldják, de a nemzeti öntudatosítás kérdése nálunk még nincs 
megoldva, maga a magyar élet bizonyítja ezt. Földmíveseink a földjüket 
nem úgy szeretik, hogy a haza közösségi valóságát szeretnék vele, magyar 
testvéreink általában nem úgy töltik be pozíciójukat, hogy a haza szent 
közösségi gondolatának makulátlan szolgálása, vagy ezt a közösséget 
őszintén megteremtő szándék örvendetesen meglátszanék. A nemzetnevelés 
gondolatával elöljáró pedagógia ígér még e tekintetben legtöbbet, legmeg- 
nyugtatóbbat. Onnan van a baj, mert a haza sem állhat meg erkölcsi 
talpkő nélkül, és a haza fogalma nem az erkölcsi jellembeli vonásokon 
át szívódott fel a lelkekbe. A haza értékelését majdnem csak múltjának 
értékelése adja ki. A haza szerelése a jobbik esetben legtöbb ember előtt 
úgy lebeg, mint véráldozatokra való emlékezésen keresztül jövő parancsoló 
erejű tradíció. De a karakternélküliségben felszabadult élet ezt nem tekinti 
szerves, ki nem kapcsolható, a jelent boldoggá tevő életvonásnak. A tra
díciót függetleníteni tudja a jelentől, emlegetésben éli. Ha a tradíció-ápo
lással párhuzamosan haladt volna az a gyakorlati gondolat, hogy a jelen
nek önmagáért és önmagából is ki kell termelni a boldogságot, akkor 
most itten : múlton felépült élő hazaszeretetről, nemzeti Ielkiegységről, jel
lemnevelés, nevelődés felelősségében egybeforrásról beszélhetnénk.

Ez pedig közösségi viszonyt látó, Istenhez igazodó erkölcsi jellemek
ben oldódik meg. A haza ügye az erkölcsi jellemek megfogyatkozása miatt 
szenved. A jelen erkölcsi életét pedig nem menti meg a múltban való 
sütkérezés, a jelent önmagáért értékké kell tenni, a múltat: erőtadó, bol
dogító többletképpen kell számításba venni.

Ezeknek a gondolatoknak érintkezésénél egy alapvető igazság lesz 
előttünk nagyon világossá, az, hogy a hazát, hazaszeretetet, mint olyant 
tanítani nem gyakorlati és : támasznélküli valami, ha kisebb közösségek : 
iskola, család, utca, község szolgálására nem neveltem előbb, ha ezen a 
téren nem sikerült előbb felelősségérzésre nevelni.

íme előttünk áll a nagy igazság : az egész élet mindig erkölcsi jel
lemek kérdése volt és lesz. Jellem szempontjából pedig az élet nem más, 
mint közösségi viszony. Emberek szerzik egymásnak az örömöt és szo
morúságot, szeretetet, szeretetlenséget, kifosztást, segítést. Nem volna fontos 
és követelni való a jellem, ha mindenkinek az élete nem rontaná vagy 
javítaná ugyanakkor a másét is. (Folytatása következik.)

H a r m n n i i n r m t  SZULE JANOS1 Ictr iIiU n iU lU U l k é s z í t ő t ő l  vegyünk
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.

Garantált jó és olcsó egy vagy több játékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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Kicsinyek gyülekezete.
Szabó Dezső csöngei tanító — rövidített — előadása az Orsz. Ev. Tanítóegyesület 

legutóbbi közgyűlésén. (Folytatás)

Az iskolai gyülekezet feladatát hármas cél elérésében tűzi ki elibénk 
Püspök Úr. „Kielégítjük a gyermek lelkének öntudatlan vágyakozásét s a 
mesék képzeletvilágából, meggondolt lépegetéssel átvezetjük a vallás vilá
gába. Tervszerű munkával cselekvővé tesszük. Kiemeljük tétlen mozdulat
lanságából, aki saját érzéseinek indításából saját lelkének kielégülését 
kereső egyén.“ Nem pedig „rajta kívül álló tényezők mozgatott bábúja 
csupán“. Végül célja, hogy „az iskolái gyülekezet közösségének és mun
kájának kidolgozásával ráneveljük a gyermeket a későbbi gyülekezeti életre.“

„Kiemeljük tétlen mozdulatlanságából.“ íme, a gyermek tevékenységi 
ösztönének adottsága éli előttünk. Úgy érzem, nem más ez, mint a munka
iskola szelleme a lelkiélet terén, lelki értelemben. A gyermek tele van 
ambícióval, keresi, kutatja azt a területet, ahol érvényesülhet. Mikor fe
gyelmezetlen rendszerint a gyermek ? Ha nincs foglalkozása, ha a munka 
vágya nincs kielégítve. Ahogyan a keze, a teste vágyik a cselekvésre, 
éppen úgy a lelke is szomjazik, vágyik a jóra való cselekvésre.

Az iskolai gyülekezeti munkában rá kell irányítanunk figyelmüket az 
egyház építő munkájára, annak drága értékeire, „melyeket épp oly kevéssé 
nélkülözhetünk, mint a mindennapi kenyeret, a levegőt, a napsugarat : 
Isten igéjét, az imádságot az egymással egybekapcsoló szeretetet".

Meg kell éreztetnem azt, hogy a Krisztus példáját követve a gyüle
kezeti tagoknak is meg kell látniok, észre kell venniők a szenvedést, a 
nyomort, a bajokat, de nemcsak a szemünkkel, de szívünkkel és azokat 
enyhíteni s megmenteni, megtartani á veszni térő lelkeket Krisztus szá
mára, mert erre bennünket Krisztus maga elhívott és elkötelezett. Hiába 
hirdetem, hogy bennem van felebaráti szeretet, ha nem tudok lehajolni 
elesett embertársamért. „Nem mindenki, aki azt mondja nékem : Uram ! 
Uram ! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát“.

Az iskolai gyülekezet gondolaténak egyik legszebb és legnemesebb 
hivatását abban látom, átitatni a gyermekiélekbe és élő valósággá tenni 
Jézusnak ama szavait „Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és megruház
tatok, beteg voltam és meglátogattatok“. Ügy érzem, hogy az áldozatos 
cselekedetekre kész felebaráti szeretetre ránevelni a gyermeket egyik leg
főbb kötelességünk. így levezethetőnek látom a korunkban mindjobban fel
tornyosuló szociális bajokat. A mai evangélikus iskola csak akkor végzi el 
reábízott feladatát, ha a szociális gondoskodást nemcsak tanítja, de gya
korlati úton is megvalósítja.

Az iskolai gyülekezet keretében ezt a gondolatot úgy igyekeztem 
megvalósítani, hogy három leányt bíztunk meg azzal, hogy egy-egy osz
tály adományát gyűjtse össze, illetve jegyezze fel. Legyen az gyámintézet 
céljaira hozott pénz, vagy pedig szegény tanulók részére szánt irka s egyéb 
taneszköz, ruhanemű vagy bármiféle adomány. Ezeket az adományozó 
reggel odahelyezi az iskola asztalára. Az adománygyűjtő pedig bejegyzi 
az adományozó nevét és adományát. Minden szombaton tanítás végezté-
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vei a gyüjtőivek alapján ismertetik a heti gyűjtés eredményét. Mindegyik 
a beszámolóját azzal fejezi be : „A jó lélekből fakadó adományon Isten
nek áldása nyugoszik“. Nem kell ehhez mér sok beszédet fűznöm, elég 
egy helyeslő pillantás, vagy csupán annyi: Milyen kedves, hogy te már 
másodszor gondoltál a szegényebbekre. Talán mondanom sem kell, hogy 
az iskola szegény gyermekei bőven el vannak látva a szükséges író
eszközökkel. Óraközökben pedig ennivalóval jönnek segítségükre. Boldog
nak mondhatjuk azt a gyermeket, aki kicsikorában felfogja, megérti, de 
méginkább szívével megérzi Jézus fenti szavait. Szükséges az, hogy min
den evangélikus gyermek érezzen a másikkal sorsközösséget, ne csak a 
jóban, de kiváltképpen a rosszban, a balsorsban.

Jártak azelőtt iskolámba öt km.re fekvő majorból szegény cseléd 
gyermekek, akik csak este mentek haza. Megkérdeztem az egyiktől több 
napon át, mit reggeliztél otthon ? — Kenyeret. — Mit hoztál magaddal 
ebédre ? — Kenyeret. — volt ismét a rövid és egyszerű válasz. Elég lett 
volna sápadt arcára néznem, hogy elhigyjem szavát, de megnéztem ron
gyos tarisznyáját, csakugyan egy darab barna kenyér és semmi más.

Mélyen t. Kartársak ! Ha mi emellett el tudnánk menni közömbösen, 
üres szívvel és üres kézzel, akkor abban az iskolában akár minden pad- 
ban ülhet egy gondnok, egyházfi és egyéb tisztet viselő gyermek, ott sora
kozhatnának ezenfelül vázlatok gyönyörű illusztrációkkal körítve egymás 
hegyén-hátán, ott még sincs semmi iskolai gyülekezeti munka, sem egyéb, 
mert hiányzik ott a lényeg: a Krisztus. Enélkül a tanításunk és iskola
gyülekezeti munkánk is csak a kirakaté, csak azoknak van felépítve, akik 
emberi szemmel bírálhatják el tanításunkat, akik előtt talán megállja helyét, 
de vájjon megállja-e helyét az előtt az igaz bíró előtt, aki a tanítói munka 
és tanítói hivatás láthatatlan lelki részeit is leméri egykoron. Éhező, üres 
gyomor mellett, nagyon sokszor nemcsak a test, de a lélek is elsorvad. 
Érezze minden gyermek a feléje nyúló segítő kezet, azt, hogy az erősebb 
feléje hajol a gyengének, hogy a szegény szenvedőt, az elesettet magunk
hoz tudjuk ölelni a krisztusi szeretet melegével. Né nézzük tétlenül, ha 
iskolánkban ruhátlant, vagy éhező gyermeket látunk. Bizonyára erre gon
dol Püspök Úr, amikor azt írja „Megtanulja, hogy a szeretetmunka hozzá
tartozik a gyülekezet munkájához“.

A kegyeleti érzés nevelése szintén beletartozik az iskolai gyülekezet 
munkájába. Halottak napján mindenki meglátogatja szerettei sírját s igyek
szik elhelyezni az emlékezés nyíló virágait. Bizonyos, hogy az iskolában 
is beszélünk róla. Valószínű ki is megyünk a temetőbe. De elég-e a ke
gyelet érzésének neveléséhez csupán ennyi akkor, ha a gyermekeknek 
egy tanulótórsuk szintén ott pihen a csendes temetőnek valamelyik hantja 
alatt ? Ha a gyülekezet leteszi koszorúját a maga halottainak, jóltevőinek 
sírjára, akkor menjünk el mi is oda, nem koszorúval, csak egy-egy szál 
virággal ahhoz, aki bér nem volt nekünk jóltevőnk, de pajtásunk volt, a 
mi kis gyülekezetünk tagja volt, akit mi szerettünk és most sem feledtünk. 
— Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy mi azt is számon tartjuk és 
feljegyezzük, ha valaki virágcsokrot helyez a hősök emléktáblájára. Ez a 
cselekedet éppen olyan értékesnek számít, mint akármilyen összegű anyagi 
adomány. S ezt a nemes cselekedetet a legszegényebb gyermeknek éppen 
úgy módjában van megcselekedni, mint a leggazdagabbnak, mert ehhez 
nem kell pénz, nem kell vagyon, csak jó szív és tisztelet a hősök iránt.
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A nyíló vadvirágok pedig egyformán virítanak és illatoznak szegénynek 
és gazdagnak. Ezzel elérhetjük azt, hogy mindenki gyakorolhatja a jót, 
cselekedhet szépet és nemeset.

Az iskolai gyülekezet munkakörébe lehet beilleszteni esetleg valamely 
kirándulást. Gyülekezetünk egyik egyesületének csoportja kirándulást tett 
Kőszegre. Nosza rajta 1 Az iskolai gyülekezet is megrendezte a maga ki
rándulását. Fel egészen a Sághegy tetejére. Kirándulásunknak célja azon
ban nemcsak a sághegyi bazaltbánya és a trianoni kereszt volt, hanem 
egyúttal a másik evangélikus iskola tagjaival való összetartozandóság 
érzésének a felkeltése és erősítése. Éppen azért előre értesítettük a közeli 
kartársakat, hogy hozzák el növendékeiket. Tanultak is ott nekik tetsző 
kedves, szép játékot s mikor odahaza azt örömmel játsszák, bizonyára 
lelkűk visszaröppen oda azokhoz, akikkel megismerkedtek, barátságot kö
töttek és akiket megszerettek. Útba ejtettük járási székhelyünket, Celldö- 
mölköt. Megnéztük szép iskoláit és evangélikus templomát s énekeltünk 
ott az Úrnak dicsőítő éneket. Mikor az oltár felé fordultunk, egy első osz
tályos kislány összetéve kezeit áhítattal susogta : Jaj ! Ilyen szépet még 
sohsem láttam. S ez a sóhajtás bizonyára imádságként szállt fel a ma
gasságba. Ugyancsak a múlt tanévben elgondolt, de ragályos betegség 
miatt elhalasztott tervünket valósítottuk meg a múlt hónapban. Előre meg
beszélt terv szerint látogatást tettünk növendékeinkkel a szomszédos gyü
lekezetekben Ostffyasszonyfán. Utunk egyenesen a templomba vezetett, 
ahol a két gyülekezet összes gyermekeinek egyházmegyénk esperese tar
tott közös reggeli áhítatot. Együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk. Lélek
emelő és bensőséges volt ez a találkozás, hiszen régen az apáik, illetve 
nagyapáik szintén egy templomba jártak és együtt dicsérték az Urat. 
Utána megérdeklődtük templomépítésük történetét, megnéztük gyönyörű új 
iskolájukat s együtt néztük meg a község nevezetességeit. Bizonyára nyo
mot hagy ez a találkozás is gyülekezetünk kicsi tagjainak fogékony 
lelkében.

Iskolai gyülekezet munkáját és célját szolgálhatom a beszélgetés 
keretében. Utolsó tanítási órám volt a múlt tanévben. Tanító, tanítvány 
lelkében sok, sok felhalmozódó érzelem, A szabadban való tanításaimat 
egy hatalmas koronéjú, öreg cseresznyefa alatt szoktam tartani. Mielőtt 
szétoszlott volna a gyermeksereg, ráirányítottam figyelmüket arra, hogy 
mennyi jót tett velünk az öreg cseresznyefa. Mennyiszer védett meg ben
nünket a perzselő naptól azzal, hogy hűs árnyat adott. Ki tudná meg
mondani, mennyi vihart élt és szenvedett át, amíg pici madár életét men
tette és védelmében húzta meg magát. S íme most érző és melegszívű 
gyermeksereg simogatja lágyan, kérges, repedezett törzsét, s könnyet ejtve 
mondanak neki hálós köszönetét, s kívánnak neki jó termést és jó egész
séget. Látjátok gyermekeim, a mi evangélikus egyházunk is sok szenve
désen ment át, az időnek sok viharát élte át. Mi emberek is, mint az a 
pici madár, sok veszélynek vagyunk kitéve. Rosszra való kísértés, a bűn 
leselkedik ránk, s mi odahúzódunk egyházunk árnyékába, hogy védjen, 
oltalmazzon bennünket. Ott van egyházunk a bölcsőnknél, az élet kez
detén, s kísér egy életen keresztül, velünk van annak alkonyán, egészen 
a sírig.

M. t. K. ! Nem tartom magamat távolról sem hivatottnak arra, hogy 
mintegy útmutatásokat adjak nálam sokkal mélyebb meglátású kartársa
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imnak. Nem „használati utasítás" akar lenni, mely alkalmas arra, hogy 
másoknak irányt mutasson. Csupán egy szerény lélek útkeresése. Csak 
megsejtések élnek a lelkemben, vágyódást érzek arra, hogy szeretném 
ismerni a helyes utat, mely célhoz vezet. S tépelődéseim között szememet 
az örök forrás felé vetem, aki maga kínálkozik, felém int és hozzám 
kiált : „Én vagyok az út, az igazság és az élet." — „Az emberi lény 
igazságának alapja a vallás, a vallás alapja a Krisztus“ — mondotta 
egyik egyik előadásában D. Prőhle K.

Előadásom elején azt mondottam, ha a gépet nem hozom műkö
désbe, a gép áll. Most itt hadd folytassam a gondolatot, amit ott kész
akarva nem fejeztem be. Nem elég a cél eléréséhez az sem, ha a gépet 
működésbe hozzuk, de a gép — motoros kifejezéssel élve — „stende- 
rezve“ van, vagyis fel van támasztva, nincs kapcsolatba, érintkezésbe 
hozva az úttal. A gép bár nagy lármát csap, de cél felé nem halad, mert 
a kerék csak fenn a levegőben forog. így lesz az olyan iskolai gyüle
kezeti munka is, mely nem lesz kapcsolatba hozva azzal az úttal, mely 
a Jézus Krisztus. Felelősségteljes kérdés zörget lelkünk ajtaján, van-e' a 
munkára elég erőnk, készségünk és elég akaratunk ? Ha csak gyenge 
emberi erőnkre és képességünkre gondolunk, lesújtó lesz a válasz, de 
biztat Isten igéje, mely aggódó lelkűnknek nyugtot ád : „Ha pedig vala
kinek közületek nincsen bölcsesége, kérje Istentől, aki mindenkinek kész
ségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki.“

Orpheus, mint tudjuk, elindította a köveket, hogy Théba városává 
épüljenek. Isten az ő országának felépítéséhez a ránk bízott gyermek- 
lelkekbe helyezte annak épületköveit s egyházunk vezetősége által maga 
a nagy Király hív bennünket, hogy Orpheusként megmozgassuk és elin
dítsuk ezeket a lélek-köveket. Felelősségünk tudatában a zsoltáríró szavá
val kiáltunk: „Utaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts 
meg engem“ — hogy a ránk bízott sereg megismerve utaidat, megérkez
zen a Te országodba királyi trónusod elé, ahol az angyalok dalával egy 
hatalmas karrá egyesülve, zeng dicsőítő éneket Neked, Istenem.

Útleírás.
Irta : Fazekas Sándor VII. és Fazekas József VIII. o. tanuló.

(Kedves Kartársaim ! Szerkesztőnk szíves jóindulatából közlöm az 
alábbi naplórészleteket, melyeket az a két kis tanítványunk írt, akikről 
lapunk 1937. decemberi számában megemlékeztem. Nyersolajat szállítanak 
hajón Romániából Pozsonyba, Bécsbe, s mivel az gyúlékony anyag, a 
tankon még tüzet sem gyújthatnak. A tél 20 fokos hidegét is a hajón 
szenvedték át. Amikor főtt ételt akarnak enni egy-egy állomáson, a parton 
raknak tüzet. S ez a két fiú (mindegyik 180 oldalas füzetet írt tele gondos 
munkával) az iskola iránti vágyódásának és szeretetének naplójával, raj
zaival. leveleivel adja tanújelét. Hogy minden félreértés elkerültessék 
— hisz sokszor szinte önmagukat hazudtolják meg nagyszerű meg
figyeléseikkel, gördülékeny stílusukkal, választékos nyelvezetükkel —, egyik 
naplót elküldtem átolvasásra szerkesztőnknek. Vele küldtem a gyermekek 
anyjának levelét is, hogy lássa a levelek és a napló közti különbséget.
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A napló magyarázó rajzokkal díszített, külsőleg is gondos munka. Szinte 
szeretném minden kartársamnak a kezébe adni, hogy lássák a VII.—VIII. 
o. szükségességét, jelentőségét, értékét kézzelfogható példán szemléltetve.

Kérem kartársaimat, fogadják ezeknek a kisfiúknak a naplórészleteit 
olyan szívesen, amilyen boldogan adom én közre. Z. L. Győr.)

Útleírásom Dévénytől Giurgu-ig a Dunán Mefter X-sel.
1937. szeptember 15.-ével kezdem leírásom a népviseletről, egyes 

régi történelmi dolgokról, amiket láttam és tapasztaltam.
Dévény. (Devin.) Dévény a régi magyar határon. A Morva folyó 

torkolatánál emelkedik a szikla hegysarok, amelyen a régi Dévény vára 
terül el. A vár már teljesen romokban hever. Egyedül Árpád emlékszob
rának talapzata van még meg. Ezt a szobrot a csehek megszálláskor 
ledöntötték, amelynek ledöntött kisebb részeit csak alacsony vízálláskor 
lehet a Duna medrében meglátni.

Az itt halottakat, a népmesét leírom : Dévény vára a magyarok be
jövetele előtt Szvatopluk egyik rokonának, Devin asszonynak parancsnok
sága alatt állt, akiről a vár nevét is kapta. De vitéz őseink a várat 
elfoglalták, Devint, a vár kapitányát elhurcolták, és ekkor keresztelték ét 
a várat Dévényre, amelynek — sajnos — újabban ismét Devin a neve. 
Árpádot azért gyűlölték a csehek, mivel csellel foglalta el a várat. Ezért 
szobrát ledöntötték. (A milleneumi emléket.) Tovább haladva a Dunán, 
20 km-re elérjük Pozsonyt.

Pozsony. (Bratiszlava.) 16-án. Pozsony régi történelmi nevezetességű 
város. Itt volt hajdan, Mária Terézia idejében 1741 szept. 11-én a híres 
pozsonyi országgyűlés (életünket és vérünket) a várban. A vár romjai még 
ma is megvannak. 15-én volt annyi időm, hogy megszemlélhettem közel
ről a fellegvárat. Ma cseh katonaság őrzi, ahova bemenni csak 1 Ké-ért 
lehet, ami a mi pénzünkben 19 fillérnek felel meg. (A belépő jegyet itt 
mellékelem.) A fellegvár egy óriási négyszögalakú épület. A négy sarkán 
megvannak a nagy bástyatornyok. A várfalakon a lőrések még megvan
nak, ahol vitéz őseink a várat védték. Az egyik lőrés mellett szakítottam 
ezt a pár levelet, amit a lapok közé tettem. Érdekesek a vár bástyatornyai, 
nem egyformák ; a legnagyobbik a nyugati, ebben őrizték a koronát. A 
másik három különböző nagyságú.

Nagyon sok emlékvésést lehet látni a kősziklákban, téglában, falak
ban, ahol 13-as honvédeink neveiket örökítették pl Kovács tizedes, Szat
mári szakaszvezető, Kis Gáspár és még sok egyéb kezdőbetűk. Továbbá 
van még a várban mind a négy sarkon egy-egy régimintéjú kőégyú, 
amely hirdeti a várnak régi dicsőségét.

A népviselet az a városban, mint nálunk, csak a vidéki tótok vise
leté érdekes, hasonlít a sokác viselethez. A lakosság '/s része ma is ma
gyarul beszél, a többi szlovák és német.

Holnap megnézzük a koronázó-templomot s erről is írok egyet-mást.
17-én. Megnéztem a koronázó-templomot, amelynek tornyán még 

mindig ott ékeskedik a magyar korona a párnával. Vezetőnk, a tegnapi, 
aki a várban kalauzolt, mesélte', hogy több ízben le akarták venni a 
koronát a templomról, de azok a munkások, akik erre vállalkoztak, már 
5—6 ízben is áldozatai lettek vakmerő vállalkozásuknak. Mert minden 
újabb kísérletnél áldozatokat kíván a korona levétele a toronyról, ezért
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nem is renoválják a templomot, mint akit pusztulásra ítéltek. A templom 
mellett van erdődi gróf Pálffy János mellvértes szobra és előtte a kripta 
ezzel a felirattal: erdődi gróf Pálffy-család sírboltja 1600—1845, és még 
másik 2 sírbolt van a templom mellett, amit a latin fölírás miatt nem 
tudtunk megállapítani.

A templomtéren van továbbá Liszt Ferenc szobra és egy másik 
szobortalapzat, hogy kié volt az, nem tudjuk, mert a szobor és a név is 
el van tüntetve.

Bementem a templomba, belül még a régi szép fafaragások díszítik 
a templomot, ez még sértetlen. Az ablakai színes üvegből szenteket ábrá
zolnak, még a mai napig is megőrizték komor méltóságukat.

A Dunaparton, ahol Mária Terézia lovasszobra állt, ma egy kis 
kerek virágágy van. A kerítése ugyanaz, mint régen.

*
Kirakodásunk lassan ment, mivel vaggonok hiányában sokat szünetelt. 

Rakományunk nyersolaj (parafin) 78 vaggon és 20 q volt. Sűrű, fekete, 
ahogy a földből jön. Ebben van : 75% benzin, 15% petróleum, 5% 
parafin, a másik 5% pedig kocsikenőcs, gépzsír, gépolaj, kátrány és még 
egyéb más. A parafinból, amiről az elnevezését is kapta, készítik a parafin- 
gyertyákat. Csak azt szeretném tudni, milyen vegyszerrel állítják elő a 
parafingyeriyát, mert amit mi szállítunk, fekete, mint a korom, s mégis 
milyen fehér gyertyák készülnek belőle.

A villanyszivattyúk, amivel kiszívatták, óránként 6 — 7 vaggont 
kihúznak. Mikor egy raktár üres, 5—6 ember lemegy a raktárba, és falapá
tokkal, söprűkkel lapátolják, söprik a szivattyú csőhöz, mert olyan vastag, 
hogy nem folyik. *

Utazási szakaszunk első állomása az óbudai sziget, amelynek a 
város felőli oldalán van a nagy óbudai hajógyár. Itt építenek új hajókat 
is, de a gyárnak a legérdekesebb része a dokk. Ez egy nagy úszótest, 
amelyel a hajókat fölemelik, ha a fenekén sérülések vannak, s így javít
ják. A dokknak a két oldalfölépítményében villanyszivattyúk vannak el
helyezve, amellyel vizet szívatnak az úszó testbe, ez a víz alá merül és 
az uszályt vagy hajót ráhúzzák, megkötözik és a vizet villanyszivattyúval 
kiszívatjék az úszó testből, miáltal a dokk újból fölemelkedik és magával 
emeli a ráhúzott hajót vagy uszályt. Ezen művelet V4 órát vesz igénybe 
és a hajótestet szárazon javíthatják. Itt készült az „Öestereich“, a D. G. T. 
(osztrák vállalat) legerősebb hajója, ami egyszersmind a Dunán közlekedő 
hajók között a legerősebb. 1800 lóerővel. A Duna másik oldalán van az 
újpesti öböl torkolata. Vállalatunk hajóműhelye is az újpesti öbölben van, 
de itt új hajót nem építenek. Ebben az öbölben van továbbá Ganz és 
Társa Danubius nagy hajógyára. Itt épültek a legújabb tengeri hajók: 
a Budapest, Szeged és most építik a Tiszát. Ezek a hajók járnak Buda
pest—Alexandria között és még egy társuk, a Duna. (Folytatjuk.)

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében ? 
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó ügy !
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MEGJEGYZÉSEK
Színfoltok.
Irta : Páter Jenő.

A technika világában, amikor a gondolat a levegő szárnyán szalad 
s benéz ezrek és ezrek leikébe ; a rádió hathatós terjesztőjévé lett Isten 
Igéjének. Csakhogy rádión istentiszteletet hallgatni nagyon önfegyelmezett 
léleknek lehet igazán.

Abban a pillanatban, amikor a rádióhallgató fejére teszi a kagylót 
vagy pedig megszólaltatja a hangszórót, azzal a céllal, hogy istentiszteletet 
hallgasson, kell, hogy templommá váljék az a hely, hol felhangzanak a 
szent melódiák s a hallgató pedig templomban érezze magát.

Mert az istentisztelethez nemcsak a hallgatás a fontos, hanem ön
magunknak oly átalakulása, mely alkalmassá tesz bennünket az íge be
fogadására. Ehhez pedig határozott önfegyelmezés szükséges.

A templomi istentiszteletnél a hallgatónak könnyebb a helyzete, mert 
maga a hely és a hallgatóság egymásra is oly hatással van, mely hatás 
kitudja váltani az áhítatot.

Láttam már rádiós istentiszteletet hallgatót cigarettával a szájában s 
ugyanakkor a szoba másik sarkában folyt a hangos trécselés, nevetgélés 
hétköznapi dolgokról. Az ilyen hallgatónak téves az a meggyőzőgése, hogy 
ő istentiszteletet hallgatott. Ez a hallgatás hasonló a templomon kívül álló 
emberhez, ki az ablakon, ajtón átszűrődő zsolozsma hangját hallja, de 
annyit tud csak, hogy a falakon belül istentiszteletet tartanak. A rádió 
különben sem pótolja a templomi istentiszteletet, csak segítségére siet 
azoknak, kik valamely okból nélkülözni kénytelenek a templomi isten- 
tisztelet lelket gazdagító áldásait. A valódi istentisztelet mégis csak az, 
amikor a lelkek együttesen forrnak össze az Atya tiszteletére, szívük 
együtt dobban a szent ének és imában.

Ha pedig valaki kényszerültén a rádión veszi az Igét, gondoljon az 
Ige fenségére s sohase felejtse el, hogy annak munkája olyan eredményes 
lesz, amilyen méltón fogadja azt.

A rádión tovább bocsátott isteni gondolat csak akkor nem vész el 
a végtelen világűrben, ha a lelkekben gyökeret ver és ott gazdag gyü
mölcsöket hoz.

A falu és város népgondozása.
Irta : Varga Géza ev. tanító, Pest-vm. törv. hat. biz. tagja.

Ha vizsgáljuk a falu, vagy város kulturális, gazdasági és szociális 
viszonyainak keresztmetszetét, megállapíthatjuk, hogy amíg ezen közületek 
kulturális viszonyainak feljavítására az iskolánkívüli népművelés intézmé
nyes megszervezésével évszázados mulasztást pótolt a magyar törvényho
zás, addig gazdasági és szociális ügyeinek rendezésére nagyon kevés, vagy 
semmi sem történt. Már pedig életkérdése a magyar népnek és e honnak 
egyaránt, hogy ezen nagyon fontos kérdésekkel is sürgősen és behatóan 
foglalkozzunk.
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Köztudomású dolog, hogy minden közület, legyen az falu vagy város, 
fejlődése, boldogulása, gyarapodása attól függ, hogy milyen annak a veze
tősége. A falu és város szorosan vett vezetősége pedig nem más, mint a 
pap, jegyző és a tanító. Ha ez a három szerv hivatásénak magaslatán állva 
összefog egy szent és nemes ügy szolgálatába, akkor annak nyomán egy 
boldogabb élet bontakozik ki, melynek kívánt gyümölcse; a haza újjá
születése : feltámadása lesz.

Mi lenne a teendő, hogy ezen nagyon fontos problémák megoldást 
nyerjenek ? Első és legfontosabb lépés : megszervezni a falu és város nép
gondozói bizottságát. Ezen bizottság tagjai a lelkészi, jegyzői és tanítói kar 
tagjaiból regrutélódnának.

Mi a helyzet ma ?
A lelkész elhagyva a főiskola falait, abban a meggyőződésben 

kezdi meg nemes hivatását, hogy ő a falu vagy város vezetője, első embere.
A jegyző, amikor egy-egy község vezető jegyzője lesz, azzal a biztos 

tudattal veszi át a község vezetését, hogy ott ő a falu vezetője, ő az 
első ember.

A tanító a képző falai között lépten-nyomon csak azt hallja, hogy 
mi mindent vár tőle a tanya, a falu, a város, és szinte bele éli magát 
abba a gondolatba, hogy ő a falu vezetője, csak az elsőségről mond le 
nagy szerényen a lelkész és a jegyző javára.

Ha vizsgáljuk, hogy mi szokott ennek a nagy nekilendülésnek az 
eredménye lenni, szomorúan tapasztaljuk, hogy ezek a faluvezetők külön 
útakon járva végzik „népboldogító “ munkájukat, vagy pedig látva a sok 
munkával járó problémát, visszavonulnak és semmit sem tesznek. így falut 
emelni, népet boldogítani, nemzetet erősíteni nem lehet.

Közelébb kell hozni egymáshoz ezt a három fontos vezető szervet 
s együttes erővel, közös munkával építeni a község, a haza szent és nagy 
céljait. Össze kell vonni ezt a három fontos vezető réteget egy nagy, közös 
munkára, falvaink, hazánk s magyar népünk javára.

Ez úgy érhető el, hogy azokra az értekezletekre, melyeket időnként 
a járás főszolgabírája, illetve város polgármestere összehív, ne csak a jegy
zőket és tanácsnokokat hívja meg, hanem a járás, illetve vármegye lelkészi- 
és tanítói karát is. Viszont azokra az értekezletekre, amelyeket a járás, illetve 
vármegye tanítói egyesületei hívnak össze, ne csak a tanítók, hanem a 
járás, illetve vármegye lelkészi- és jegyzői kara is hívassák meg. Így mód 
nyílnék minden faluvezetőnek egymás munkamezejébe belépillantani és 
egymást a nagy és fontos célkitűzésekben támogatni. Minden egyes érte
kezleten módot kell találni arra, hogy ott egy olyan vita-tétel kerüljön 
megtárgyalásra, mely minden községet közelről érdekel. Pl. Hogyan tudnám 
emelni falum faji és nemzeti öntudatát ? Hogyan szolgálhatom falum gazda
sági, szociális és kultúrális érdekeit ? Hogyan lehetne a falut tisztábbá, 
szebbé, egészségesebbé, gazdagabbá tenni ? (Csatornák, járdák, terek ren
dezése, virágos kert, virágos falu, építési tanácsok, irányított gazdálkodás, 
az értékesítés megszeryezése stb. stb . . .) Vagy: Mi a kötelességünk a 
szülőanyákkal, csecsemőkkel, árvákkal, koldúsokkal ? (A falu körzetekre 
és utcákra való felosztása, a beszervezése, a helyi inteligencia nőtagjainak 
bevonásával, egészségügyi védőnői állások szervezése, azoknak munkájában 
való segédkezés stb. stb . . .) Mi a kötelességünk a munkaalkalmat kereső 
magyar véreinkkel ? Mi a kötelességünk a leventékkel, cserkészekkel,
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MOVE-val, tűzoltósággal ? Mi a kötelességünk a tanácsot kérőkkel ? Óvoda, 
napközi otthon, iskola, kultúrház, vörös- és zöldkereszt mozgalom, cipő- 
és ruhaellátás, iskolafogászat, fürdő, tüdőgondozás, az iskolák tejes tízórai 
megszervezése, gazdasági továbbképzés, iskolánkívüli népművelés, Hangya, 
Eke. Hitelszövetkezet mind-mind olyan témakörök és problémák, amelyek 
az egész falut érintik, mert mindezek a magyar nép érdekeit szolgálják.

Ezek a faluvezetők, lelkészek, jegyzők és tanitók havonta tartoznának 
összejönni a község tanácstermében, mindenkor a járás főszolgabírájának, 
vagy helyettesének elnöklete alatt. Itt a helyi bizottság azokat a dolgokat 
tárgyalná meg, amelyek éppen a legközelebbről érintik a falut vagy várost. 
Itt ki lehet és ki kell osztani minden községi vezetőnek a neki legjobban 
megfelelő munkakört és szerepet. Nőknek női, férfiaknak férfiakhoz illő 
szolgálatot, de mindenkor és mindenüvé a legalkalmasabbat. Hogy mi 
az a munkamező, ahol szerep vár reánk, fennebb már nagy vonásokban 
érintettem.

Együtt kell lennie ezeknek a faluvezetőknek jóban, rosszban egyaránt 
s ott állni a nép mellett, hogy lássa ez a sokat csalódott magyar, hogy 
gondolnak és törődnek vele s őrködnek boldogulása, gyarapodása felett.

Ezeknek a helyi bizottságoknak a legnagyobb szeretetben és békes
ségben kell élniök együtt, mert a legkisebb torzsalkodás, vagy széthúzás 
a köz rovására történik, amit tűrni egy pillanatig sem szabad. Módot kell 
találni arra, hogy a gyűlölködő, izgága ember eltávolítfassék a köz szolgá
latából, mert ma nem gyűlölködő, kicsinyes, hiú és önző stéberekre, de 
egymást szerető, megbecsülő, munkás magyarokra van szükség.

Történelmi időket élünk 1 Le kell szállanunk a kényelem párnáiról 
s oda kell állanunk a község fejlesztés és gondozás munkás táborába. 
Alá kell rendelnünk az egyén önös és hiú érdekeit a köz nagy és szent- 
séges céljainak.

Lehetetlen az, hogy ha a magyar lelkészi, jegyzői és tanítói kar 
összefog, hogy itt egy új Magyarországot ne teremthessen. Olyant, amelyen 
még a pokol seregei sem vesznek diadalt. Japán, Olasz- és Németország 
álljon előttünk ragyogó példaképül, hogy lássuk, hogy mivé lehet egy 
ország, ahol a faji és nemzeti öntudat, a gazdasági, kulturális és szociális 
eszmék és törekvések megértésre találnak. Egy tanító, egy kőfaragó ember 
elég volt hozzá, hogy felrázza halódó nemzetét.

A nagy- és fenséges gondolatot, a n e m z e t i  e g y s é g  gondolatát csak 
a gazdasági, kulturális és szociális eszmék és kívánalmak megvalósításával 
lehet megteremteni.

A most dúló világnézeti harcban csak akkor emelkedhetünk ki 
győztesen, ha kitartó és céltudatos munkával emelni tudjuk népünk faji 
és nemzeti öntudatát. Ha meg tudjuk oldani magyar népünk ezer sebtől 
vérző gazdasági és szociális bajait.

A keret meg van adva, csak ki kell töltenünk, ki kell bővíteni azt. 
Itt van az iskolánkívüli népművelési szerv, amely minden vármegyében 
végzi a maga áldásos munkáját. Ezt a keretet kell kibővíteni a népgon
dozás szervével. Minden vármegyei népmívelési titkár mellé be kell osz
tani egy vármegyei n é p g o n d o z ó t ,  a már vázolt munka- és hatáskörrel.

E csonka hazában tíz teljes, kilenc csonka és hat egyesített vár
megye van. Összesen tehát 25 vármegyei népgondozót kell beállítani és
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megindulhat egy olyan áldásos munka, mely életszükséglete ma falunak, 
városnak egyaránt.

Ezen népgondozói teendőkkel elsősorban jegyzők és tanítók bízas
sanak meg, olyanok, akik eddigi közéleti szereplésükkel beigazolták, hogy 
szeretik a magyar népet, ismerik bajaikat, törekvéseiket s tudnak is, akarnak 
is értük dolgozni.

Ilyen értelemben tettem meg javaslatomat az ország legnagyobb vár
megyéje, Pest-vármegye alispánja : v i t é z  d r .  E n d r e  L á s z l ó  Öméltóságának, 
kinek eddigi közéleti szereplése, fanatikus nép és honszerelme biztosíték 
arra, hogy ez az elgondolás megértésre talál.

Új korszak küszöbén állunk s ennek a kornak szellemét meg kell 
értenünk, hogy hazánk újabb ezredévét megalapozhassuk.

B e c s ü le t t e l  a  H a z á é r t !

Beszámoló a Tanítók Szabadegyetemének
előadásairól.

Közli : H erendi Károly, Budapest.

D r. M é h e s  G y u la  egyetemi magántanár „Az o k t a t ó f i l m “ címmel tar
tott előadást.

Bevezetőben a film kulturtényezővé való előlépéséről beszélt. Kétség
telen, hogy a mai műveltséghez sokban hozzájárul. Ezen felül még mint 
kereseti lehetőséggel is számolnunk kell vele. Sokszor pusztán üzleti szem
pontokat tartva szem előtt, olyan filmek kerülnek a közönség elé, amelyek 
nem erkölcsöt javítanak, hanem inkább megmételyezik azt. Legtöbbször 
inkább a közönség ízlését szolgálja, mint a magasabb szempontok meg
valósítását. Megállapítható, hogy a filmcenzura mai munkássága negatívum. 
A jó filmnek olyannak kell lennie, hogy mindenki megnézhesse, még a 
16 éven aluliak is.

A mai oktatófilm őse még kb. 25 évvel ezelőtt a mozgókép volt. 
A tanárság ügybuzgósága hozta létre lassan, fokozatosan az oktatófilmet. 
Új lendületet kapott az ügy, amikor a Magyar—Holland Gazdasági R. T. 
kapta meg gyártási jogát, mint monopóliumot. Sajnos, filmjeik nem vál
tották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert a nevelés célját csak kis 
mértékben szolgálták, mivel üzleti szempontok érvényesültek itt is. 200 
filmjét kötelezővé tették az iskolákban. Bebizonyosodott, hogy a film igenis 
fontos eszköz a tanítás és nevelés munkájában, csak hibáit kell kiküszö
bölni. Az oktatófilm lelkes harcosa Geszti Lajos munkájának eredménye 
volt, amikor 1934-ben a kultuszminisztérium oktatófilm kirendeltséget állí
tott fel. Evvel új lendületet kapott az oktatófilm ügye. Magyar gépek, ma
gyar munkával magyar filmet teremtettek meg. A filmek témái is közelebb 
esnek a magyarsághoz : A kassai tájak ; A múlt m aradványai; A jelen 
értékei stb. Az igazi kritikus, az ifjúság is szívesen fogadta őket. Ezek- 
után a jelenlegi kultuszminiszter : Hóman Bálint elrendeli az összes kö
zépiskolákra vonatkozóan az oktatófilm bevezetését. Az oktatófilm kiren
deltséget megszüntette és helyébe egy intézőbizottságot rendelt ki, melynek 
feladata, a filmek gyártásánál minden szempontot figyelembe véve, intéz
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kedni és felügyelni arra, hogy a helyes irányt betartsák. Mindazonáltal 
voltak még hibák, amelyeket ki kellett küszöbölni. Ilyenek : a filmek hosz- 
szúak, robbanékonyak voltak, pergetésükhöz képesített gépész kellett. Ezen 
is javítottak, amennyiben 1934 óta áttértek a keskeny filmek gyártására, 
melyek sokkal nehezebben robbannak, a készülék kezelése is egyszerűbb 
lett, úgy, hogy a gépész sem kell már.

A jó oktatófilmnek két szempontot kell szolgálnia: 1. a tananyaggal 
szorosan összefüggjön és 2. azt kiegészítse.

A tantárgyak közül legjobban a természeti tárgyak tanításában lehet 
felhasználni. Amit a legnehezebb szellemi munkával nem érünk el, azt a 
filmmel játszva érhetjük el. Elményszerűvé teszi a tanítást. De jól felhasz
nálható más tárgyak tanításában is, így a földrajz, történelem tanításában. 
A filmoktatásnál a tanuló analizál, ezért még szüksége van megerősítésre. 
A dolog természetében rejlik, hogy így nemcsak az anyag tartalma, hanem 
a mennyisége is megváltozik. A filmoktatással meg tudjuk valósítani azt 
ez elvet, mely szerint a természetrajzot a természetből kell tanítani. Az 
oktatófilm azonban nem egyúttal tanítófilm is. Ennek nagyon megfelel a 
trükkfilm, melynek csak egy hibája van, hogy drága.

A filmoktatás előbbrevitelén az állam és a főváros egyaránt sokat 
tesz. Az előadható keskenyfilmek száma az államnál 140, a fővárosnak 
is több, mint 100 filmje van. A mai filmnek nagy előnye, hogy a tantervi 
követelményeket tartja szem előtt. Megtalálja az utat az ifjúság gondolat- 
és érzésvilágához. Végre elértük azt, hogy nem üzleti vállalkozás. A ko
moly pedagógia is készséggel elismeri használhatóságát. Kívánságunk csak 
az lehet, hogy az irányítás egysége maradjon meg, lehetőleg minden tan
tárgy igényeit elégítsék ki és az elemi iskolákra is tegyék kötelezővé. 
Kívánatos lenne még, hogy iskolánkívüli népművelési célokra is vegyék 
igénybe. Hiszi, hogy nemsokára minden iskola hálás lesz az oktatófilmnek.

Dr. Gegesi Kiss Pál egyet, magántanár, főorvos előadásának címe : 
Gyermekkori szívbetegségek és az iskoláztatás.

Bevezetőben megáltapílja, hogy az iskoláskorban a gyermek nem
csak szellemileg, hanem testileg is nagyon fejlődik. Ezért szükséges, hogy 
a lelket és testet harmóniában neveljük. Beszél ezután a szív szerepéről 
az ember életében. A szív kettős munkája oxigént szállítani és az égés 
által keletkezett salakanyagokat eltávolítani. Szív nélkül nem lehet elkép
zelni életet. Érdekes kísérletek azok, amelyekkel a megállt szívműködést 
újból megindítják. Neki magának is sikerült már néhány esetben injectiók- 
kal ezt megtenni. Beszél ezután a szív anatómiájáról és fiziológiájáról, 
működéséről. Megemlíti hogy a leggyakoribb szívbaj a billentyűgyulladás. 
A legsúlyosabb azonban mégsem ez, hanem a szívizom megbetegedése.

A szívizom megbetegedését minden heveny fertőző betegség okozhatja : 
az influenza, vérhas stb., esetleg különös test; megterhelés is. A fertőző 
betegségek bacillusai (toxin) bent keringenek a vérben, így a szívbe is 
belejutnak.

Loczka Lajos dr. egyet. m. tanár, középisk. igazgató „Amerikai 
népoktatás“ címen tartott előadást.

A nevelés célja mindenhol ugyanaz. Utjai azonban különbözők, 
így egész más úton gondolja a nevelés eszményét elérni az európai 
nevelés, mint az amerikai.
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Az amerikai nevelésnek két kiemelkedő jellemvonása Van : 1. a 
nemzeti öntudat ápolója, 2. a demokrácia védelmezője.

Hogy a nevelés a nemzeti öntudat ápolója, az európai szemmel 
nézve, természetes. Amerikára vonatkoztatva azonban egészen különös. 
Amerika népe sokféle népből keveredett össze. Sokaknak csak póthaza. 
Nincs történelmi múltja, mint az európai nemzeteknek, ezért a nemzeti 
öntudatot úgyszólván a semmiből kell előteremteni. És ezért kell meg
becsülni az amerikai tanítót. Nem ismernek kisebbségi kérdést, nincs 
kisebbségi iskola, csak angol. Hogy ez az amerikai magyarságra nézve 
mit jelent, bizonyítja az, hogy már az első ott született nemzedékből 
hiányzik a magyar érzés, a faji hozzánktartozás érzése, sokszor már 
magyarul sem tud. Nagyon is érvényesül a jelszó : Aki Amerikában lakik, 
az amerikai.

A történelmi múlt hiánya miatt az egyes társadalmi rétegek között 
sincs olyan nagy különbség, mint Európában. Ők csak pénzarisztokráciát 
ismernek. A mégis meglevő társadalmi ellentétek természetes áthidalója 
az iskola. így válik az iskola a demokrácia védelmezőjévé. A fajok közti 
ellentétet azonban nem képes ő sem megszüntetni. A néger ma is 
elnyomott, lenézett ember, ha törvény biztosítja is számára az egyenlőséget. 
Ezért érthető, hogy a négerek iskoláiban a néger tanítók néger öntudatra 
nevelnek. Indián kérdés ma már nincs, de van kínai és japán kérdés, 
mert ezek zárt egységekben, tömegekben élnek. Saját iskoláikban maguk 
nevelik a gyermekeket. Hogy tényleg demokratikus az amerikai népoktatás, 
bizonyítja az, hogy teljesen ingyenes. Még a füzeteket, könyveket, írószereket 
is az iskola adja. Sőt a távolabb lakókat autóbuszokon szállítják az iskolába.

Az amerikai iskola a község szellemi életének valóságos központja. 
Az amerikai az iskolában nemcsak tanul, hanem ott szórakozik, táncol, 
sőt politizál is,

Érdekes megemlíteni, hogy az amerikai népiskola nem öncélú. Ők 
lehetőleg mindenkit a középiskola felé terelnek. így válik érthetővé szá
munkra, hogy a mindenkire kötelező 8 évet leszállítják 6-ra. A hatosztályú 
alsófokozat és a középiskola között van egy hároméves átmeneti iskolafaj. 
Ezalatt a három év alatt ráeszmél a gyermek arra, hogy mi szeretne lenni, 
mire van tehetsége és aszerint határoz. Ezalatt a három év alatt nemcsak 
nevelik és tanítják a gyermeket, hanem figyelik és irányítják a képes
ségeinek, tehetségének megfelelő irányba.

Amerikában is vannak városi vagy osztott és falusi vagy osztatlan 
iskolák. Minden iskola koedukációs. Ez rányomja bélyegét az amerikai 
társadalomra is. A leány fiús lesz, a fiú nőies. Az osztott iskolák nem 
évfolyamok szerint sorozzák osztályokba tanulóikat, hanem tényleges ered
mény és tehetség alapján. így vannak kivételes tehetségüek, átlagosak 
és tehetségtelenek. Az egyikből a másikba bizonyos eredmény elérése 
után elő lehet lépni.

Az osztatlan iskolákra ott is panaszkodnak. Ez az iskolafaj ugyanis 
a település idejéből fennmaradt hagyomány. Tízezrével vannak, amelyeknek 
létszáma a 10-en alul van. Minthogy legtöbb helyen a farmerek, birtokosok 
tartják fenn őket, sok esetben anyagiak híjján nem tudnak megfelelő 
embert alkalmazni. Akárhány iskolában csak hat elemit végzett „tanerő“ 
végzi a tanítást. Újabban nagy területek középpontjában építenek hatalmas 
iskolákat. Mellettük szorosan ott van a középiskola is. Itt nagy szerepük
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van az iskolaautóbuszoknak, amelyek minden irányból hozzák a tanulókat.
Az amerikai tanító szerinte messze mögöttünk van képesítés és tudás 

terén. A tanítói állást átmeneti helynek tekinti az amerikai tanító. Esetleg 
kereseti forrásnak a továbbtanuláshoz szükséges költségek előteremtésében. 
A tanítók 90 százaléka nő, mert a férfiak néhány évi működés után 
máshol helyezkednek el.

Befejezésében rámutat arra, hogy az amerikai nevelés Guy alapelvei 
szerint történik, amelyeket így lehet összefoglalni: 1. A népiskola nem 
az életre készít elő, 2. fokozottabb tevékenységre nevel, amint azt az 
amerikai ember mentalitása bizonyítja is.

Dr. P e t r á n y i  G y ő z ő  egyet, magántanár, a Belügyminisztérium tbc. 
szakelőadója: „T u b e r c u lo s i s“ címen tartotta meg első előadását.

A magyar életnek két problémája van : az egyke és a tuberculosis. 
Ezek közül a tuberculosist második Trianonnak is nevezhetnénk. Ellene 
küzdeni elsőrendű kötelesség. Amíg azonban a felnőttek tbc.-jével sokszor 
foglalkoznak, addig a gyermektuberculosissal vajmi keveset törődtek eddig. 
Ennek egyik okét abban kell látnunk, hogy a gyermektuberculosis fertő
zése a legtöbb esetben rejtve marad, legfeljebb azt vesszük észre, hogy 
nem olyan eleven, játékoskedvű, mint amilyen szokott lenni. A kisebb és 
eléggé rendszertelen hőemelkedést, ami a fertőzéssel és az utána való idő
ben fellép, csak a leggondosabb szülők veszik észre. Minden tuberculosis 
fertőzéssel kezdődik. Öröklött tbc. nincs, legfeljebb hajlamot lehet örökölni, 
amely kedvezőtlen körülmények között hamar reagál a fertőzésre. Vetített 
képeken végigvezeti a hallgatóságot a tbc. fejlődésén a fertőzéstől a végső 
kifejlődésig. Megállapítja, hogy a legtöbb gyermek átesik a fertőzésen, de 
jó része észre sem veszi ezt, átvészeli. Hogy ki vészelt át, azt tuberculin- 
próbával lehet ellenőrizni. Beszámol azokról az eredményekről, amelyeket 
a szegedvidéki tanyai iskolákban tett ilyen próbák eredményeztek. Meg
állapítást nyert, hogy az óvodás gyermekek 9— 17°/o-a volt már fertőzött, 
az elemi iskolák tanulói közül 27—60%. 100 ilyen átvészelt gyermek 
közül 67-nél semmi következménye sem maradt, 27-nél kisebb, 4—8-nál 
nagyobb, súlyosabb következményei voltak a fertőzésnek, míg 4 ezreléke 
aktív tbc.-s maradt. Ez azt jelenti, hogy minden 4000 tanulóra 1 aktív 
fertőző tuberkulotikus gyermek esik, ami bizony elég szomorú adat. Remény 
van arra, hogy rövidesen más területeken, talán az egész ország területén 
végezhetnek ebben az irányban vizsgálatokat.

Második előadásának címe : A  tu b e r c u lo s i s  e l len i  k ü z d e l e m .
Bevezetésében újból hangoztatja az iskolásgyermekek tuberculin- 

próbájának szükségességét. Ahol ez nem vezet eredményre, vagy ahöl bajt 
állapít meg, röntgenvizsgálatra van szükség. A kiválasztás és elkülönítés 
miatt szükséges ez. Az idejében történő elkülönítésnek kettős fontossága 
van : 1. a gyermek betegségének a kifejlődését akadályozhatjuk meg vele, 
és 2. a többi gyermek esetleges megfertőzése szempontjából pedig egye
nesen kívánatos.

Nagy szerepet játszik a tanító tuberculosisa is. Sajnos, ilyen is van. 
1935-ben 39 tanító halt meg tuberculosisban. Vizsgálatok útján megálla
pították, hogy a nevelőknek körülbelül 20 százaléka aktív tbc.-s. Hogy ez 
a gyakorlatban mit jelent, mennyi kért jelent, arra vonatkozólag érdekes, 
szomorú adatokat adott. Szeged vidékén egy aktív tbc.-s tanító tanítvá
nyainak 60—70%-a volt fertőzött. Egy német iskola tanulóinak 98 szá
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zaléka volt fertőzött a tanító tbc.-jétől. Ez elsősorban a tanító lelkiismereti 
kérdése. De nem csupán ez, hanem gazdasági kérdés is. Sokszor a tanító
család létét vagy nemlétét jelenti. Furcsán hangzik ugyan, de tény, hogy 
a tanító nem „meri“ kezeltetni betegségét, amíg csak bírja, húzza az igát, 
mert, sajnos, hosszabb szabadságra nem is gondolhat — pedig itt ilyen 
kellene —, mert végelbánás alá vonás veszélye fenyegeti vagy pedig a 
korai nyugdíj. Fiatalabb tanítóra nézve ez is majdnem egyet jelent a 
halállal. Pedig ennek a kérdésnek a megoldása nagyon fontos lenne. Meg
oldást nemcsak kell, de lehet is találni. Meg kell szigorítani a képzőbe 
való felvételt a legbehatóbb és legszigorúbb orvosi vizsgálattal. A képzés 
alatt állandó és szigorú orvosi ellenőrzés szükséges. Ez helyes is lenne, 
mert az egyén esetleg még irányt változtathat és ott helyezkedhetik el, 
ahol betegsége miatt is nyugodtan dolgozhatik, esetleg mások, különösen 
gyermekek egészségének veszélyeztetése nélkül. Vagy pedig elfogadjuk a 
francia álláspontot, amely szerint a szolgálatba való felvételt a legszigorúbb 
egészségügyi feltételekhez kötik. Igaz, hogyha azután a szolgálat ideje alatt 
szerzi valaki betegségét, annak módot és időt is adnak hozzá, hogy egész
ségét visszaszerezhesse. Addig is, míg ebben az irányban történik valami, 
a gyermekekkel foglalkozók évenkénti vizsgálata szükséges.

A tanító az iskolában necsak a lélek kiművelésére gondoljon, hanem 
tőle telhetőleg óvja a reábízotfak egészségét is. Fertőzés esetén a véde
kezést az orvossal egyetértésben segítse elő. A fertőzött, de nem aktív 
gümőkóros beteg gyermeket szellemileg ne erőltessük túl, ha módunkban 
áll, biztosítsunk neki jobb táplálékot, ha szükséges, jobb környezetet. A 
városi gyermek nyaraltatását, ha rászorul, segítsük elő. Az állam is meg
teszi, ami tőle nagy szegénységében telik. A társadalom segítségével tüdő
gondozóhálózatot épít ki. Reméli, hogy 5 év múlva már minden nagyobb 
városban és minden járásban lesz legalább egy ilyen tüdőgondozó. Ezen 
a téren is Szeged vezet, ahol az első ilyent létesítették nagyobb anyagi 
áldozatok nélkül.

Befejezésében rámutat arra, hogy a tanítóra nagy feladat vár a 
tuberculosis elleni küzdelemben. Kéri az orvosok küzdelméhez a tanítóság 
támogatását. (Folytatása következik.)

ELNÖKTÁRSAIM!

Szeretettel arra kérlek, közöljétek velem azonnal, ha valaki 
Nálatok jelentett be részjegyzést a Gyógyház-ra. Csak így tudjuk 
ellenőrizni, hogy hány részjegyzésünk van eddig.

Majos. Bajtársi üdvözlettel
Grieszhaber Endre Henrik.
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EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

Gyógyházunk ügye.
G rieszhaber Endre Henrik.

A mai idők bizonytalansága indított bennünket arra, hogy a 
Gyógyház ügyében egy válaszos levelezőlappal forduljunk az evan
gélikus tanítótestvérekhez. Legalább hozzávetőlegesen tudnunk kell, 
hogyan is állunk etekintetben anyagilag 7 Ehhez szabhatjuk a további 
célkitűzésünket. Feltétlen biztonsággal tudnunk kell, hogy kikre szá
míthatunk ez intézmény megvalósításánál, mert nem mehetünk neki 
úgy vaktában valaminek, aminek a következményeit senki sem vál
lalhatná nyugodt lelkiismerettel. Őszintén megmondjuk nyíltan : csak 
önmagunkra támaszkodhatunk. Itten nincsen kilátás holmi közsegélyre, 
államsegélyre stb. Amit összehordunk, abból építkezünk, abból veszünk.

A z ügy sürgős, mert egy-kettőre itt a tanév vége, itt van a 
nyár és ezt a kérdést csak akkor tudjuk tető alá hozni. Valamilyen 
formában ennek az ügynek a végére kell járnunk, jobban mondva 
a kezdetét megfognunk, nehogy hó módjára elolvadjon a kezeink 
között az, amit megértő, áldozatkész lelkek erre a nemes célra elő
teremtettek. Ha tehát ezt az ügyet ilyen formában sürgetjük, első
sorban lelkiismereti felelősségből tesszük. Ugganez a lelkiismereti 
felelősség teszi kedves és szent kötelességünkké, hogy az eszme meg
valósítása érdekében minden elgondolhatót meglegyünk és minden 
rendelkezésünkre álló eszközt igénybe vegyünk.

Mindössze néhány napja, hogy szétküldöttem a válaszos lapo
kat. Elég szépszámmal jönnek már vissza a válaszok, mint örök 
tanúbizonyságai a mai evangélikus tanítóság megértésének és áldozat- 
készségének. Nagyon természetes, ezek a válaszok változatosak és 
nagyon tanulságosak. Ma is közlünk jegyzéseket. Aki elolvassa a 
neveket, látni fogja, hogy csak egy kis megértés, jóakarat, tanítót 
testvéri szolidaritás kell és mindent lehet. Amikor úgy naponként 
hozza a posta ezeket a lapokat, nem egyszer szökik könny a 
szemembe, ha azt olvasom : Ne vegyétek rossz néven, ne vegyétek 
közönynek, ha csak 25 pengőt jegyzek. Két gyermekem van házon 
kívül. . .  A fizetésem pedig 7. . .  Úgyis tudjátok !

Egy tanítónő: özvegy írja : Sok családi gondom van. A  ma
gam erejéből jelenleg nem biztosíthatok semmit. A z iskolásaimmal 
azonban rendeztem kis szavalóünnepélyt. Összejött 7 pengő. Meg
ismétlem, és ha együtt lesz a 25 pengő, egy összegben küldöm !

Tanítótestvéreim, úgy érzem, mégis ezek és az ezekhez hasonló
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bajtársaink fogják megszerezni a Gyógyházat! Nem hasonlatos-e 
ezeknek az áldozatkészsége a bibliai szegény asszony áldozatkész
ségéhez, aki csak egy garast adott a perselybe és ezzel mindenét 
odaadta, amije csak volt ?

Állapítsuk meg egyszersmindenkorra, anyagilag csak szegény 
tanító van. Anyagilag gazdag nincsen közöttünk egyetlen egy sem. 
Itten legfeljebb szegény, szegényebb és legszegényebb van. Mert azt 
még nem osztom a gazdag emberek sorába, aki egy életen át való 
nélkülözések, állandó lemondások árán félretett annyit, hogy abból 
majd egy szerény hajlékot szerezhet, ahol meghúzza magát a 
nyugalomnak csendes éveiben.

De amilyen szegények vagyunk anyagilag, olyan mérhetetlen 
gazdagok vagyunk lelkileg, amikor arról van szó, hogy ezt nayy 
és nehéz áldozatok példáival kell igazolni. Ez a lelki gazdagság ád 
nekünk tanítóknak valami egészen sajátságos erőt ahhoz, hogy 
áldozni tudtunk mindig, anyagi erőnkön felül is, ha erre szükség 
volt. És ha meg mertük indítani a Gyógyház ügyét, éppen ennek a 
tudatában tettük!

Az én természetem ellent mond minden kényszernek. Nem tar
tottam helyénvalónak, hogy a Gyógyház céljára olyan határozatot 
hozzunk, mely a jegyzést kötelezővé teszi. Nem is lehet, mert az 
ilyen határozat végrehajthatatlan. Ne vegyétek azonban rossznéven, 
ha nem szűnünk meg állandóan kérni, könyörögni a nemes cél 
érdekében, hogy megmozgassuk mindenkinek a lelkiismeretét. Hogy 
megindítsuk minden tanítóbajtársunknak a könyörületes, jó szívét. 
Ne csodáljátok Tanítótestvéreim, ha állandóan kotorászunk a szeré
nyen bélelt erszényetekben, hiszen Ti is ugyanezt teszitek a vezetés
iek alatt álló gyülekezet népével szemben. És nemde, nagyon jól 
esik, ha készséggel megnyílik népünk szíve és áldozatkész keze a 
kérő szózattal szemben ? Ha megnyílik minden kesernyés szájíz és 
dünnyögő zokszó nélkül!

A  könyörtelen idők mostohasága mindent elfecsérelt, amit áldo
zatkész elődeink megkezdettek, avagy megteremtettek. A  mai generáció 
szent kötelessége, hogy az ősök áldozatkész példája nyomán al
kosson, ápoljon és fejlesszen mindent, ami az evangélikus tanítóság 
jobb jövőjéhez hozzátartozik. Ne hasonlítsuk össze a Gyógyház 
ügyéi a balatoni kis Üdülőnkkel. Ne mondjuk azt, hogy az Üdü
lőt sem tudjuk kihasználni, a Gyógyház áldásait sem. Erre mi azt 
feleljük: ma az Üdülő talán még luxusnak tetszik. De eljő majd az 
idő, amikor nem lesz az. Eljő az idő, amikor az evangélikus tanító
ság is olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy igénybe tudja majd venni 
annak áldásait. Különösen akkor, ha a kezdet nehézségein túl
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estünk és olyan kedvezményt tudunk, majd biztosítani, mely feltét
lenül lehetővé teszi annak igénybevételét.

A  Gyógyház pedig nem luxus, hanem feltétlen szükséglet. Min
den ember előbb-utóbb reumatikus bántalmakkal küzd. Ha Gyógy- 
házunkat sikerül megteremteni és úgy megteremteni, ahogyan mi 
azt elgondoljuk, akkor nem fog senki sem nyomorogni, szenvedni, 
mert csekély díj ellenében meglesz a lehetősége annak, hogy gyó
gyulást keressen. Hány szenvedő tanítótestvétem írja : Bár megvolna 
már a nyárra, mert el kell mennem Hévízre, bármibe kerül is !

Tanítótestvéreim! Ne dobjátok félre a megküldött felhívást. 
Vizsgáljátok meg a kérdést nyugodt megfontolással és adjatok, avagy 
tegyetek csak valamit is e cél érdekében. Hogy havonta két pengő 
erre a célra nem elviselhetetlen teher, mutatja nem egy kartársunk 
nemes példája. Hogy rendezni lehet mindenütt valamit, arra is van 
példa. Ha ebben a tanévben már nem lehet, bizonyára lehet a jövő 
tanév elején. De lehet!

Nagyon szomorú, szinte sírnivaló lenne, ha mi, evangélikus 
tanítók mindenre tudunk áldozni, gyűjteni, rendezni, csak a magunk 
ügyében vagyunk tehetetlenek! Nem, ezt nem hihetjük! A z eddig 
befutott válaszok ennek ellentmondanak!

Kiszely János, országos egyesületünk fáradhatatlan pénztárosa 
vállalkozott arra is, hogy a Gyógyház céljára befutó összegeket kezeli. 
Arra kérjük tehát Tanítótestvéreinket, hogy minden erre a célra 
szánt összeget a következő címre küldjenek : Országos Evangé
likus Tanítóegyesület, Cegléd. Csekkszámla: 42.523. Hozzám 
tehát senki se küldjön pénzt. Póstaköltség-kímélés céljából pedig 
senki se kérjen tőlem csekket.

A jó Isten pedig, aki erőt és tehetséget ád minden nemes, 
jó ügyhöz, adjon ezen mi szent elhatározásunkhoz is eredményes 
és dicsőséges befejezést és fizesse vissza mindenkinek sokszorosan 
azt, amit erre a nemes célra áldoz !

Részjegyzések a Gyógyházra.
(Március hó 14-ig.)

Tólh Ernő Nemeskér 25, Brózik Gyula Alberti-lrsa 25, ifj. Kiss 
Lajos Cyőrújfalu 25, Horváth Ferenc Nagyacsád 25, Balogh István 
Külsővat 25, Gömbös József Jákfa 25, Búvár Károly Mucsfa 25, 
Gottschling Károly Sopron 25, Bartsch Lajos Győré 25, Balogh Fe
renc Lovászpatona 25, Magyar István Felpéc 25, Németh Sándor 
Ostffyasszonyfa 25, (Előadásokból kilátásba 25 P), Kiszely János
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Cegléd 100, (Előadásokból 50—100 P), Vincze Lajos Szergény 25, 
Nándorfi Géza Sámsonháza 25, Vida Dezső Marcalgergelyi 25, Sán
dor József Kemenesmagasi 25, Máté Balázs Kölese 25, Riedl Sebes
tyén Mekényes 25, Szabó Dezső Csönge 25, Marth Péter Györköny 
25, vitéz Felkay Sándor Ágfalva 50, Németh Lajos Szergény 25, 
Bokányi Jenő Bőnyrétalap (előadásokból 10 P), Szász András Mencs- 
hely 25, (Előadásokból 10—15 P), Szabó Aladár Nagysimonyi 25, 
(Előadásokból 14 P), Sülé Sándor Kerta 25, Guggenberger Gyula 
Udvari, előadásokból 5 P, Endrődi Sándor Udvari, előadásokból 5 P, 
Szabó Dezső Csönge, előadásokból 35 P, Menyhárt Ilona előadá
sokból 7 pengő.

Felvétel a soproni evangélikus tanítóképzőintézetbe.
A felvétel iránti kérvényt Főtiszlelendő és Nagyméltóságú D. 

Kapi Béla püspök úrhoz, Győr címezve, legkésőbb május 31-ig kell 
az intézet igazgatóságához beküldeni. Mellékletek: 1. Születési anya
könyvi kivonat. 2. A közép- vagy polgáriiskola III. osztályról szóló 
bizonyítvány. 3. A közép- vagy polgáriiskola IV. osztályról szóló 
félévi értesítő. (Az évvégi bizonyítványt kézhezvétel után pótlólag be 
kell küldeni.) 4. Újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó a tanítói pályára alkalmas. 5. Újkeletű hatósági vagyoni 
(szegénységi) bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról. 6. Két tanú 
által aláírt szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő vagy gyám a tanul
mányi idő alatt eleget tesz a megkívánt erkölcsi és anyagi kötele
zettségeknek. Akik a közvetlenül megelőző évben nem jártak isko
lába, azok újkeletű hatósági erkölcsi bizonyítványt is tartoznak mel
lékelni. A folyamodványra 2 pengős, a mellékletekre 30 filléres 
okmánybélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján az 
iratok bélyegmentesek.

Az újonnan felvett növendékek előreláthatóan a törvényszerinti 
új képzésben fognak részesülni: 4 éves líceumi és 2 éves akadémiai 
tanulmányt kell folytatniuk a képesítés megszerzéséért. Bővebb fel
világosítást az igazgatóság ad.

Az új tanítónemzedék kiválasztása.
Az itt közölt hirdetéssel kapcsolatban néhány intőszót kell az 

olvasókhoz intéznem Ne menjünk el e tudósítás mellett úgy, 
mintha az csak a taníttató szülőket, a felvilágosításért a tanítói kar
hoz forduló egyéneket érdekelné. A múltban a tanítói pálya az a
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terület volt, ahol igen nagy tömegek kívántak elhelyezkedni, hiszen 
gyors kenyérkereseti lehetőségre nyílt alkalom. Azt is be kell valla
nunk, hogy éppen a szegényebb néprétegek, a kevésbbé tehetősek 
küldték tanítói pályára gyermekeiket. Az is tagadhatatlan, hogy úgy 
állt a közvélemény előtt a tanítói oklevél megszerzésének lehetősége, 
mint ami a kevesebb tehetséggel rendelkező ifjúság számára is biz
tosít alkalmat oklevél megszerzésére, mivel egyáltalán nem tartották 
a tanítóképzőt nagyobb követelményekkel fellépő intézetnek. Mindez 
magával hozta a tanítói pálya túlzsúfoltságát. Az egyszerű néprétegek 
sok kiváló, helyüket az életben, a hivatás terén nagyszerűen meg
álló tanítót adtak a népoktatásügynek, de ugyanakkor sokan mentek 
e pályára, s nyertek képesítést olyanok, akik csak a gyors elhelyez
kedés csábítására léptek a tanítói pályára, de égyéniségük nem volt 
megfelelő ahhoz, hogy valóban hivatásszeretettel és mély elhivatott
sággal szolgálják a népoktatásügyet.

Az új elindulásnak másnak kell lennie 1 Nem lehet előttünk 
közömbös az, hogy milyen lesz a mai nemzedéket követő után
pótlás. Nem mehetünk el tétlenül amellett a kérdés mellett, hogy 
kikből sorozódik az új tanítónemzedék, s milyen lesz a jövő képe ! 
Az élet nem áll m eg! A tanítói pályára irányítás ügyébe szóljon 
bele a tanító, hiszen a gyermeket ebből a szempontból sokkal job
ban ismerik, mint a szülők. Most, hogy a képzés színvonala emel
kedik, ezt a kérdést vegyük mi, működő tanítók komolyan, s buz
dítsuk azokat a derék, tehetséges, megbízható tanítványainkat, akiknek 
megítélésünk szerint van készségük s hivatottságuk a tanítói pályára, 
a tanítóképzőintézetbe való belépésre 1 S.

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyógyház érdekében ? 
Mindent lehet, csak akarni kell!

KÖNYVISMERTETÉS
Walthier Eliz: Azért is tavasz. Sopron, 1937. Nyomatott Bagó 

Mihály könyvnyomdájában, Dombóvár.
Walthier Eliz költeményeit mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. 

Igazi költő, versei a legtökéletesebb alkotások és egy nemes szív lelki
világát tárják elénk. Finom leheletszerűség, mély érzés és nemes gondol
kodás nyilatkozik meg bennük és szerzője önfeláldozó hivatása mellett is 
ott él lelkében a minden nő boldogsága utáni vágya. Csupa érzés a versei, 
amelyek a szociális nővér nemes, emberszerető hivatásának is dokumen
tumai és szintén a szerző e hivatást a legtökéletesebben tölti be, ez teszi 
költészetét is oly rokonszenvessé.
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aranyos nyárban, hófehér télben,
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Egyszerűen járok, mindig csak szürkében 
s néha feketében, mint az, aki gyászol,

. . . csak, ha csend harangoz fájó zsoltárszóra, 
följajdul a lelkem !
Téged, téged várlak, akarlak, kereslek,
Mindenütt csak Téged :
Isten ! Isten ! Isten 1“

Minél tovább lapozgatunk a kötetben, annál több szépségre bukka
nunk. Mily szép versek : „Azért is tavasz 1“ „Tükör előtt.“

„Két szürke szemmel szembe nézek, 
ki vagyok én ?
És fölragyog a napgolyócska, 
és visszaszól, hogy fény!“

Protestáns egyházunkban a diakonisszáink önfeláldozó hivatásával 
hasonlítható össze a szociális nővér rokonszenves tevékenysége.

De folytassuk a kötetet! Nagyon szép gondolat kifejezése az „Áldott 
az — em ber!“ c. költeménye. Hivatását szépen fejezi ki a „Vagyok: 
mindenkié“ c. verse. „Ősz volt.“ Minden nő lelke mélyén ott a vágy az 
otthon és a csalód utón. Ez az örök nőiség ott él abban is, aki magá
nyosan, teljesen a hivatásának szenteli erejét és akkor is, ha szereti azt. 
Mily szép e vers : „Mert édesanya ő is“.

„Az utcán ét egy asszony jött, 
sápadt, az arca megtörődött,

de a szemében annyi bánat, 
annyi fájós anyai gondok,

csak nézem a két, szép kék szemét : 
édesanya !
És gondolatban megcsókolom sovány kezét.“

Egyik kedves versét a maga egészében iktatjuk ide :

„Olyan jó néha belenézni 
a Csöndbe, a Sötétségbe, az Éjbe !
És hinni azt, hogy reggel lesz 
s megfürdünk újra
csókos, tiszta, áldott, drága Fénybe.“

Gyönyörűen festi hivatását „Szegénységben, gazdagon“ c. verse.

„Enyém az apák fáradt homloka, 
hova országutat vés a gond, 
enyém az anyák sóhajos, szent szója, 
ezüstös hajuk fáradt glóriája.“
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A szociális nyomort festi e verse: „Sétálok a külvárosban éjjel'.
„Szeretet! Hol vagy?
Szeretetet 1 És kinyújtottam az éjszakába, 
sápadt, fehér kezemet 1“

Lelkünket megkapja e gyönyörűszép verse: „Enyém a kereszt“. De 
hisz mind a 48 verset sorolhatnám fel s nyugodtan mondhatnám az ösz- 
szesekre : szépek. S aki szereti a szépet, olvassa el e melegszívű poéta 
költeményeit. — Sopron. T á l l y a i  I s tv á n .

Kónya Lajos verse i: Te vagy-e a z ?  Sopron, 1937. Röttig—Rom- 
walter Nyomda Bérlői. A címlap a szerző linóleum-metszete. Kónya Lajos 
egyik verskötetéről már megemlékeztünk. Kiemeltük verseinek szépségét és 
megmondtuk egyúttal azt is, hogy tehetsége sok ígéretet rejt a jövőre nézve. 
Azóta a fenti cím alatt új verskötete jelent meg a fiatal poétának, amely 
már kiváló tehetségének megizmosodását jelenti. Megtudtuk azt is, hogy a 
kitűnő költő és rajzoló, mint ilyen az „Ifjú Évek“-nek is egyik legértéke
sebb munkatársa. Az előttünk fekvő szép kiállítású kötet a címnek vett 
„Te vagy-e az" c. verssel indul útnak, hogy azután ismét feltárja szerzője 
gazdag lelkének minden szépségét. Versei könnyedén folynak s őszinte 
elismeréssel honorálhatjuk azt a nagy haladást, amelyet felmutatnak. Igád 
költői alkotások azok és nyelvezetük szépsége megragadja az olvasót. 
Sokat, még nagyon sokat várhatunk tehetségétől Mily szép az „Első hó
esés“ c. verse, majd a „Deres téli erdőben“ c. költeménye. Azt mondja : 
„A dér a télnek éneke“. íme néhány sor a „Karácsony este" c. költe
ményből . __A távol csendjét hallgatom,

Egy csöppnyi rádió a szívem ;
Anyám szívét felfogja híven,
S újjongni kezd milljo atom".

Jól folyik „Szegény poéta álma" c. verse. Hangulatos a „Bálban" :

„Nem az enyém a bálteremnek 
e torz, sikongó négerdallama, 
s a dobnak durva tam-tamára : 
telkemre mintha ólom hullana“.

A legtöbb versén bizonyos pesszimisztikus hangulat ömlik el. Emel
jük ki még a következő költeményeit : „Jó az erdőn, de mennem kell“. 
„Kérdezd“ a mai kor reflexe :

„ . . . hogy összetörtek mind a fényes álmok, 
nem így képzeltem ezt a bús világot“.

Azonban megbékéltség ömlik el a „Vallomás" c. versén és a „Kinek 
köszönjem“ c. nagyon szép költeményén. Ugyancsak nagyon szép a „Hol 
vettem a szememet?“ c. verse. Igazi költői szépségekkel telt a „Hódító 
királyként“ c. szerelmes verse. A szerelem több szép költeményre inspi
rálja a szerzőt, pl. „Érezted-e?" c. verse is. Több költeményében a vallás 
vigaszáért áhítozik. így a „Hitért imádkozom“. Az otthon is tárgya költé
szetének : Emlékezés elmúlt nyarakra, Itthon, Rajzol a húgom.

Melegen ajánljuk olvasásra 1 — Sopron. T á l l y a i  I s tvá n .
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Szőke László versei: Kérdőjelek. Missuray-Krúg Lajos verses elő
szavával. A címlap Mihalovits János festőművész rajza. Nyomatott Bagó 
Mihály könyvnyomdájában, Dombóváron. Szőke László verseit nemes ide
alizmus lelkesíti és igaz talentumot árulnak el. Szintén fiatal költő, de már 
nagyon is sikerült alkotásokkal találkozunk a szép nyelvezetű kötetben. Említ
sünk meg néhány lelkünket megkapó költeményét: Fényharangok, fény és 
hang, kis mécsesekben féklyafény lobog, Ugy-e te nem érzed, Nótás világ, 
Új úton, Megbocsátás, A legszebb asszony. Versei közül különösen sike
rűiteknek a rövidebbeket kell tartanunk. Nagyon szép festést találunk „Este“
c. versében „Barna felhőkendők födik a Naparcot 

s a horizont, az égnek csókos szájszéle 
vérpirosán izzik.

különös sugárzás . . . fény és árnyék harca !
Új hajnalok lelkét rejti kendőjébe,
Este“.

Szép a gondolat is az utolsó sorokban. Szép gondolat van a ver
sekben is : Aquarell, Megbocsátás, Új úton.

Nyelvezetének szépségét illusztrálják még e sorok :

„Száz hajszálgyökér 
köti a röghöz, 
napfény : 
sugárkalapácsa 
veri kelyhét, 
szél hajtja ; 
hinta-palinta 
és játszón,
nevetve cseng az üveghangú 
kis gyöngyvirág".

Csak buzdítani tudjuk a fiatal költőt s hisszük : ez az első kötet nem 
egyúttal az utolsó. — Sopron. T á l l y a i  I s tvá n .

Külföldi nevelésügyi lapokból.
Irta : Halmai Olivér.

1. Deutsche Evang. Erziehung. B ib l ia i  tö r té n e te k  — é s  k á t é  ta n í tá s a .
Egy wiesbadeni kollégánk von párhuzamot a tanítók és lelkészek 

oktatása között. Fontosnak tartja, hogy e két személy részéről történő 
oktatás okvetlenül kiegészítse egymást. Bár az anyag és az anyagot tár
gyaló szempontok különböznek egymástól, mégis egyezik a két tanítás 
abban, hogy mindegyik a Krisztus nevében és az egyházból kifolyólag 
történik. Mindenesetre szükséges az, hogy a tanító oktatása a lelkész anya
géhoz szabott legyen. A tiszta — mondhatnám egyben torz — káté
tanítás tartalom és szemlélet nélküli oktatás lenne, viszont az ily értelmű 
bibliai történetek tanítása fogalom és tartalom nélküli szemléléssé válna.
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Mivel pedig a kalétanítés éppen úgy, miként a bibliai történetek tanítása 
a Biblián alapul, azért nekünk : tanítóknak és lelkészeknek tudnunk kell, 
hogy a Biblia nemcsak hozzánk szól Istentől ihletett férfiak száján keresztül, 
hanem hogy — annak ellenére, hogy sokan abban a hiszemben ringatják 
magukat, hogy a Szentkönyv a múltról beszél — rólunk és a mi hitünkről 
van szó benne, azt tárgyalja zsinórmértékünk. Éppen emiatt mindkettőnek 
az igaz keresztyén életet kell visszatükröznie cselekvésben, tanításban. 
Mindenképpen a 11. hitágazat tanítását tárgyalja a fenti téma szemszögéből 
igazán mesterien nem tanítás, hanem értekezés formájában, felsorolja és 
boncolja mindazokat a bibliai történeteket, melyek az új Testamentumból 
ide kapcsolhatók : helyes szemlélés, magyarázat és felfogás céljából.

2. Die deutsche Schule. A z  i s k o la i  ú jo n c o k  h u m o r a .  Ez a közel 80 
oldalas folyóirat 1937. évi július — augusztus havára szóló számában 
„A humor az iskolában“ cím alatt jelent meg. A szóbanforgó cikk 5 teljes 
oldalra terjed, igen érdekes.

Stauglmaier, a cikk írója a bevezetésben a humor fogalmával fog
lalkozik. Szerinte a humor a germán fajtának egy ismertető jele. Boncol
gatja Höffdingnek ama megállapítását, mely főleg a humor kiegyenlítő 
szerepét célozván, inkább a felnőttekre vonatkozik. Hosszabb boncolgatás 
után megállapodik abban cikkíró, hogy a humor legfőbb terméke az isko
lában a nyíltság. Viszont emennek helyén dúsan sarjad a tanító és hat 
éves gyermekek közt az a bizalom és baráti viszony, mely szavakkal 
— értékét tekintve — ki sem fejezhető. Mosoly, vidámság, derültség a 
kísérői. Ezek meg a gyermek munkakedvének oltalmazói.

Az aktiv iskolai humor küzdőtere a játszótér, a tornászás helye.
Itt a kar- és lébizmokkal egyidejűleg munkálkodnak a nevetés izmai is.
A humort éppen az utánzással nyilatkoztathatjuk meg leginkább. Gondol
junk a békaugrásra, medvejárésra, valamint olvasmány vagy mese eljátsza- 
tására, s az ezekkel járó átöltözködésre. Jó szolgálatot nyújtanak a nép
mesék, regék. Grimm etekintetben a humor egész kincseskamráját adja át 
az olvasónak, hallgatónak. A gyermek önálló mesélgetését inkább 100-szor, 
mint 2-szer alkalmazza a tanító — éppen a humorra gondolva. Sajnos, 
a gyermekek ma sem mernek igazán jóízűen nevetni a tanteremben.
S ennek többek közt az is oka, hogy nincs a 6 évesnek megfelelő olvasó
könyvünk. A humort elmélyíthetné egy-két tréfás tárgyú kép, s a csendes 
foglalkozások idején forgatható meséskönyvek. Itt jut csaknem első helyre 
a gyermek önálló rajzolgatása és színezése, valamint a plasztikus ala
kítás : homok-, agyagmunkák, illetve játékok. Az olvasószekrény valóságos 
színpadként jut szerephez. Színésze, alakítója a gyermek maga. A humor 
valósággal előugrik a szójátékok tömkelegéből. Az önálló alakítás egészen 
nagyértékű munkát követel a gyermektől : rímek alkotása, tréfás nevek 
kitalálása, szólabirintusok, hátulról előre való olvasás, „Repül az olló“ stb., ’ 
képtelenségek, valótlanságok felszínre hozatala. A tanító ügyességétől függ 
az, hogy vájjon megüti-e a hallgató fülét a humor fakasztotta nevetés az 
ének-, olvasási és számolási órákon. A humornak érvényre kell jutnia 
nemcsak az egyes tárgyak keretén belül, hanem az egész tanév külön
böző időszakaiban is. Gondoljunk április 1-re stb. stb.

Mindent egybefoglalva, kell, hogy a kezdők tanítója megértse a 
kicsinyek tréfáját, hiszen ez a kicsinyek nagy humora a falu és város 
legszebb virágos kertjének, az iskolának éltetője : tápláléka, levegője.
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Külföldi regények.
Juljusz Kaden-Bandrowski: Barcz tábornok.

A mai lengyel irodalom vezető írója ebben a világsikert aratott 
regényében azt a zűr-zavart írja le, melybe a lengyel nemzet a 
világháború befejezése pillanatában, a nemzeti felszabaduláskor 
került, s amelyből a mai Lengyelország kiemelkedett. Kaden-Band
rowski eredeti felfogással a történteknek nem a színét, hanem a 
visszáját írja meg : azokat az emberi, családi és társadalmi jelensé
geket, melyek mint mozgató erők nyúltak bele a forradalmi kavargásba.

Rudolf Brunngraber : Radium. 1—II.
A rádium története ez a könyv. Nemcsak Mme Curie életét s 

a csodálatos, mágikus elem fölfedezését mondja el, hanem mind
azokat a bonyolult spekulációkat és izgalmas kísérleteket is, melyek 
a vagyontérő új elem körül lezajlottak. Lombikok, emberek, esemé
nyek és kalandok forgatagos walpurgisz-éjszakája ez az írás, lenyű
göz és megdöbbent. Menthetetlenül hatalmában tart, mert tudjuk, 
hogy mindaz, ami ebben a roppant drámai felkészültséggel telített 
alkotásban elvonul előtíünk. az utolsó betűig és az utolsó adatig 
igaz. Szaggatott előadásával úgy hat reánk, mint egy éposz. Mint a 
zaklatott modern idők hősi éposza.

André Maurois: A gondolatolvasó-gép.
Ennek a kitűnő, izgalmas és mulatságos regénynek a témája 

első pillanatban H. G. Wells-re emlékeztet: a westmouthi egyetem 
tanára gondolatolvasó-gépet fedez fel. Ha Wells írta volna meg ezt 
a témát, el kellene készülnünk arra, hogy fantasztikus események 
következnek a felfedezésből. A francia Mauroist azonban nem ez a 
fantasztikum érdekli. A gondolatolvasó-gép ötlete számára azért fon
tos, hogy teljes érdeklődésével az emberi lélek felé forduljon. André 
Maurois regényét az emberi intimitás és gépi fantasztikum e találko
zása teszi elejétől végéig lebilincselő olvasmánnyá s a legmagasabb 
mértékkel mért irodalmi szenzációvá. Megjelenik márciusban.

Roger Martin du Gard : Egy lélek története. I—II.
Az idei irodalmi Nobel-díj az egész művelt világ érdeklődését 

Roger Martin du Gard felé foídította. Ez a kitűnő regénye a béke
beli Franciaország mozgalmas életébe vezeti az olvasót. Hőse, Jean 
Barois minden ízében jellegzetes francia polgár. Roger Martin du 
Gard így jellemzi hatalmas regényét: „Ez a könyv egy lélek törté
nete. Jean Barois hitét elvette az értelem. Nem tudott hinni a hala
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dásban, később az igazságban és az emberiségben sem tudott hinni.“ 
A hitetlenség és a hitért folytatott küzdelem örökérvényű regénye 
az „Egy lélek története“. Megjelenik áprilisban

Zsinórírás.
Több kartárs kívánságára a Magyar Tanítók Évkönyve május

ban megjelenő kötetében a zsinórírással is foglalkozik. Ezért az 
évkönyv 3 pengő 60 filléres kedvezményes előjegyzési ideje folyó 
évi márc. 31-ig meg lett hosszabbítva. Az évkönyv bolti ára 6 P lesz.

V E R S
Akármerre jársz-kelsz .. .*)

Akármerre jársz-kelsz, 
Szépítsd a világot:
Tépjél ki egy-két g a zt;
— Ültess pár virágot!

A  keserű könnyből 
Törölj ki egy cseppet : 
Ennyivel is fogy a 
Bánat körülötted . ..

Közelebb segíted,
A  földet az éghez:
Irts ki egyetlen bűnt;
Vígy csak egy jót véghez!

Mutass iguz példát 
Egy-egy tévelygőnek :
Mások tanítója 
így válik belőled /

Akármerre jársz-kelsz,
Kelts új reménységet:
Fakassz mosolyt; — Erre 
Hívott Isten téged . . . !

ifj. Hajas Gyula.

') Mutatvány az írónak legközelebb megjelenő verseskötetéből!
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H Í R E K
Kitüntetés. D. Kapi Béla püspök Erős 

Sándor nagybarátíalui kántortanítót egy
házi, egyháztársadalmi és iskolai szol
gálatainak elismeréséül igazgatói címmel 
tüntette ki.

Gyászhír. Fájdalommal, s őszinte rész
véttel emlékezünk meg a súlyos gyászról, 
mely lapunk munkatársát. Hajas Béla 
gimn. igazgatót édesanyja elhunytéval 
érte. A család a következő gyászjelentést 
adta ki a gyászesetrői : Alulírottak fájda
lomtól megtört szívvel, de Isten kifürkész
hetetlen akaratán alázatosan megnyugvó 
lélekkel jelentjük, hogy az odaadó, hű 
feleség, jóságos anya és nagyanya: 
simonyi Hajas Kálmánná szül. Hutter 
Gizella életének 86-ik, házasságának 64-ik 
évében 1938. március hó 7-én reggel 5 
órakor az Úrban csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait március hó 
9-én délután 3 órakor fogjuk a büki evan
gélikus temetőben örök nyugalomra he
lyezni. Bük, 1938. március 7-én. Hajas 
Kálmán nyug. evangélikus tanító, férje. 
Hajas Béla, fia stb.

M unkatársunk gyásza. Pajor Mihály 
nyug. igazgató-tanító és evang. kántor 
1938 február 23-án Zajzonban, Brassó 
vm., 65 éves korában meghalt. Az el
hunytban munkatársunk : Buna István
testvérét gyászolja.

Elhunyt tanító. Részvéttel emlékezünk 
meg a lapzárta után hozzánk érkezett 
következő gyászhírről : A kapolcsi evan
gélikus egyházközség vezetősége mély 
fájdalommal jelenti, hogy 25 éven át hű
séges és buzgó tanítója Záboji Gyula 
kántortanító folyó hó 19-én este vissza
adta lelkét Teremtőjének. Megboldogult 
kedves tanítónk temetése március hó

21-én, hétfőn lesz d. u. 3 órakor Kapol- 
cson. „Ha elfogyatkozik is testem és szí
vem, szívemnek kősziklája és az én örök
ségem te vagy, óh Isten, mindörökké!“ 
(Zsolt. 73. 26. v.) Kapolcs, 1938 március 20.

A helyes élelm ezési ism eretek  fon
tosságára mutat rá Dabis László dr., a 
budapesti Közegészségügyi Intézet h. igaz
gatója a Búvár új számába írt cikkében. 
A márciusi szám közli Manninger Vilmos 
egyetemi tanár készülő könyvének egyik 
fejezetét a mai sebészet úttörőiről. Rad
nóti István, a Külkereskedelmi Hivatal 
sajtóelőadója a magyar mezőgazdasági 
termények márkázását ismerteti. A folyé
kony kristályok kérdésével foglalkozik 
Tokody László tanulmánya, a bakterio
lógia új felfedezését, a bakteriofág hatást 
tárgyalja Gajzágó Dezső cikke. A csilla
gászat és a meteorológia tudományának 
fejlődéséről Balázs Júlia és Béli Béla 
gazdagon illusztrált közleményeiből érte
sül az olvasó, más cikkek pedig — a 
Búvár széleskörű érdeklődésének meg
felelően — a gombaismeret hasznáról, 
a balatoni sirályokról, a terrier-fajtákról 
szólnak. Mesterházy Jenő a pesti nagy 
árvíz emléktábláit mutatja be, Vezér 
István az idegenforgalom gazdasági jelen
tőségéről értekezik. A Lipszky-féle régi 
magyar térkép regényes történetét mondja 
el Glaser Lajos, a repülőrekordokról ad 
áttekintést Kertész Róbert. Számos kisebb 
közlemény a tudomány műhelyeibe vezeti 
az olvasót, a rejtvényrovat pedig tudo
mányos fejtörőkkel szórakoztatja a szel
lemi sport kedvelőit. A Cavallier József 
dr. szerkesztésében megjelenő értékes 
folyóirat márciusi száma eredményesen 
szolgálja a természettudományi és tech
nikai ismeretek népszerűsítését.

Az 1 9 2 7 .  é v i  o k tó b e r  h ó  2 7 - é n  ta r to t t  e g y e t e m e s  k ö z g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y 
v é n e k  6 5 .  p o n t j a  a z  5 .  b e k e z d é s é b e n  k im o n d j a  : „az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. 
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egy-egy 
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát 

fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanílóképző-intézeti tanár.

Néhány újabb orgona-hangjegyről.
Irta : dr. Gárdonyi Zoltán.

A Kassel-ben lévő „Bärenreiter-Verlag" egyike azoknak a német 
kiadó-cégeknek, amelyek különféle zeneművek mellett evangélikus egyházi 
karének- és orgonaműveket is közreadnak. Nemrégiben meghozattam a 
náluk megjelent orgonaművek közül három kötetet. Ezeknek a tartalmáról 
és felhasználhatóságáról szeretném olvasóinkat az alábbiakban tájékoztatni.

A három kötet közül az első : „Orgelmeister des siebzehnten und 
achtzehnten Jahrhunderts“ (Bärenreiter-Ausgabe 382. sz., megjelent 1933., 
terjedelme 52 oldal, ára 3.60 márka). Tartalmaz 21 különféle orgona- 
kompoziciót a következő szerzőktől : Sweelinck, Scheidt, Buxtehude, Bőhm, 
Fischer J. K. F. Műfaj tekintetében a közreadott orgonadarabok nagyobb
részt rövid korálfeldoigozások, tehát az istentiszteleti orgonazene keretében 
kitűnően felhasználhatók. Nehézségi fok dolgában a kiadvány — céljának 
megfelelően — nem támaszt nagyon magas igényeket a játszóval szemben; 
mindössze Bőhm „Vater unser im Himmelreich“ orgonakorálja nehezebb 
a többinél, főként a gazdag ékesítések folytán. A kötetet Matthaei Kari 
rendezte sajtó alá, látta el előszóval és előadási útmutatásokkal.

A második kötet Bach J. S. : „Orgelchoräle manualiter“ címet visel 
(Bärenreiter-Ausgabe 378. sz., megjelent 1934., terjedelme 116 oldal, ára 
4.30 márka). Ebben Bach 38 korálfeldolgozását találjuk, melyek a leg
különfélébb típusokhoz tartoznak. Van köztük „Partita“ (korálvariációk 
sorozata), énekkiséretre szánt korálletét (az egyes dallamsorok közölt fula- 
mozó közjátékokkal ; ma már más az ízlés), motivikus korálfeldolgozás 
(akárcsak az „Orgelbüchlein“-ben), kis fugák (a koráldallamok motívu
maiból alkotott témák felett), fugaszerű részekkel kombinált, valamint 
egyéb fajta korálfeldoigozások. A tételek kiválogatását Keller Hermann 
végezte. Minthogy a műfaj és a keletkezési idő tekintetében egymástól 
sokszor egészen távoleső darabok közreadásáról van szó : legcélszerűbbnek 
mutatkozott a korálszövegek kezdetének betűrendje szerint közölni a dara
bokat. Minden feldolgozás előtt ott találjuk az illető korái dallamát egy
szerű harmonikus letétben — ha megvolt: Bach saját harmonizálásában, 
ha nem : másokéban (Praetorius, Hasler stb.), valamint az ének teljes 
szövegét is. A tételek kiválogatásának a szempontja a cím szerint az lett 
volna, hogy Bachnak mindazon korálfeldolgozásait közreadja, amelyek 
pedál nélkül előadhatók; mindamellett azonban több darab okvetlenül 
igényli a pedált. A tételek nehézségi foka elég különböző, és noha jórészt 
csak manuál-tételek, mégis a legtöbb esetben egyáltalán nem könnyűek. 
Ezt a kiadványt azoknak a figyelmébe ajánljuk, akik a technika és a 
zenei értelmezés tekintetében haladottabb fokon állanak, de esetleg nem 
orgona, csak harmonium van a kezük alatt.

A harmadik mű : „Orgelvorspiele alter Meister in allen Tonarten“ 
(Bärenreiter-Ausgabe 668. sz., megjelent 1936., terjedelme 52 oldal, ára 
3.60 márka). A cím az összes hangnemekben ígér prelúdiumokat, azonban
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az egyházi hangnemek közül csak d-dórban és é-frigben találunk elő
játékokat. A dur és moll hangnemek némelyikét csak olymódon tudta 
beállítani a sorozatba a kiadó, hogy eredetileg más hangnemben írt elő
játékot transzponált. Ez az eljárás nem feltétlenül hibáztatható, valamint 
az sem, hogy a kiadó nagy mesterektől fennmaradt töredékeket kiegészített. 
Azonban az ellen már okvetlenül kifogást kell emelnünk, hogy számos 
darabot önkényesen megváltoztatott : elhagyta a végét, vagy az egészet 
egy nagyobb tételből szakította ki, vagy pedig eredetileg húros hangszerre 
(csembalóra) szánt művet próbált meg orgonaszerűbbé tenni. Ezek alapján 
ezt a gyűjteményt csak fenntartással ajánlhatom kántorainknak. A gyűj
temény alapját egyébként kiváló szerzők (Bach J. S., Frescobaldi, Fischer
J. K. F., Händel, Walther J. G. stb.) 32 darabja alkotja. Nehézségi fok 
tekintetében a három ismertetett mű közül ez tartalmazza a legkönnyebben 
hozzáférhető tételeket.

*

Az új szarvasi énekeskönyv.
A bányai egyházkerület egyik népes egyházközsége új magyar evangé

likus énekeskönyvet adott ki. Az új szarvasi énekeskönyv megjelenésének 
a tényét örömmel közöljük olvasóinkkal.

Az énekeskönyv gerincét a 850 énekre terjedő szövegrész és a 253 
dallamot számláló hangjegyrész alkotja. Dr. Raffay Sándor püspök előszava, 
a szerkesztő bevezetése, az istentiszteleti rend vázlata, továbbá az 
énekekre vonatkozó különféle mutatók, nemkülönben imádságok teszik 
teljessé a könyvet.

Az énekszövegek közül mintegy 400 ének a dunántúli, 161 pedig a 
békéscsabai énekeskönyvből való; 156 ének a Vietórisz-féle Tranoscius- 
fordításból, a többi pedig Magócs Károly temetési, dr. Gaudy László 
ifjúsági énekeskönyvéből, a magyar „Halleluja!“, illetve „Hozsanna!“, 
továbbá a tót „Funebral“ és „Zpevnik“ gyűjteményekből, valamint a ha
zai és erdélyi református énekeskönyvekből származik. Mindamellett 
néhány egészen új ének is látott benne napvilágot. A szarvasi hívek 
énekkincsének sokrétűsége világosan kitűnik ebből a felsorolásból. A fel
vett énekek aránylag nagy számát azzal indokolják a szerkesztők, hogy 
egyrészt igyekeztek az egyházi élet és a vallásos gyakorlat minden fon
tosabb alkalmára énekkel szolgálni, másrészt pedig arra hivatkoznak, 
hogy Szarvason egész éven él hétköznapokon is járnak templomba a 
hívek, tehát bő ének-anyagra volt szükség.

A dallami rész forrásai a Kapi Gyula, Chovén Zsigmond és Nagy 
Lajos szerkesztette korálkönyvek, valamint a „Halleluja!“, illetve „Ho
zsanna !“ című gyűjtemények, végül egyes református énekeskönyvek hang
jegyei voltak. Néhány dallamot a felsorolt források egymástól eltérő alakban 
közöltek ; ezekre a szarvasi énekeskönyv külön figyelemmel van. Akad a 
daliami részben is néhány melódia, amelyik ezúttal először jelent meg 
nyomtatásban.

Az egység érdekében az volna kívánatos, ha idővel sikerülne egy 
olyan magyar evangélikus énekeskönyvet szerkeszteni, amelyikben a  k ö z ö s  
é n e k k in c s  mellett minden gyülekezet megtalálná a maga külön énekhagyo
mányát is. Az új szarvasi énekeskönyv legfőbb jelentősége éppen abban
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van, hogy ennek a célnak az eléréséhez egy lépéssel közelébb juttatta 
a szarvasiakat.

Midőn az énekeskönyv szerkesztő-bizottságának, különösen pedig az 
azt vezető Bartos Pál szarvasi igazgató-lelkésznek, valamint a dallami 
részt összeállító Borgulya Endre szarvasi kántortanítónak tiszteletreméltó 
munkálata iránt elismeréssel adózunk: egyben kívánjuk, hogy az Úr 
áldása legyen a nemes igyekezeten és sikerüljön az új szarvasi énekes
könyv által Isten dicsőségét szolgálni. G.

*

Mit énekeljen a templomi énekkar?
Eddig megjelent hangjegymellékleteink közül a legközelebbi ünnepek 

istentiszteletein a következők használhatók fel.
a) Virágvasárnapon :
1. Händel G. F. : „Sión lánya, jer örvendj “. 3. E., k. (Bártalus).

1935. XI.
2. (Korái) „Tündöklő hajnali csillag“. 2. E., kn. (Praetorius). 1937. IV.
b) Nagypénteken :
1. Kreutzer K. : „Áll a Golgota keresztje“. 4. V., kn., 1935. III. ; 

ugyanaz 4. F., kn. (Gárdonyi). 1935. II.
2. Gumpelzhaimer Á. : „Jézus kínszenvedése“. 4. V., k., 1936. II.
3. Franck-Lützel : „Jézus, kínszenvedésed“. 4. V., k., 1936. II.
4. Gumpelzhaimer Á. : „Óh, Uram, szánj meg engem“. 3. V. (eset

leg F„ vagy N., azonban Gy. nem), kn., 1937. V.
5. Schulek I. : „Ártatlanság szent báránya“. 3. E., kn., 1937. VI.
6. Mikus-Csék I. : „Könyörgés“. 4-6. V., kn., 1937. VII.-VIII.
7. Gárdonyi Z. : „Magyar graduál-ének“. 4. V., kn., 1937. XII.
8. Schulek I. : „Felséges Isten, hozzád kiáltunk“. 4. V., n., 1938. I.-II.
c) Húsúéikor :
1. Kapi-Králik J. : „Húsvéti ének“. 3. E., n., 1935. IV.
2. (Korái) „Ma Krisztus győzedelmes lett“. 4. V., kn. (Bach J. S.\ 

1935. IV.
3. Franck J. W. : „Élet ura. Krisztusunk“. 4. V., k. (Stein) és 3. E., 

k. (Palme), 1936. III.
4. Praetorius M. : „Krisztusunk feláldoztatok“. 4. V., kn., 1937. III.
5. Calvisius S. : „Jézus Krisztus, ki üdvünkre“. 4. V., k., 1937. III.
6. Bodenschatz E. : „Feltámadt Krisztus e napon“. 4. V., k., 1937. III.
7. Praetorius M. : „Dicsőség az Istennek“. 3. V. (esetleg F., vagy 

N., azonban Gy. nem), kn., 1937. IV.
8. Gumpelzhaimer Á. : „Óh, örvendj hát“. 3. E., kn., 1937. VII.-VIII.
9. Gárdonyi Z .: „Második magyar graduál-ének“. 3. E., kn., 1938.

I1I.-IV. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában. Cegléden.
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Közérdekű népművelési előadások.

Magyar Ünnep könyvtára 5. írta Kiss Károly kormánytanácsos, 
királyi tanfelügyelő. Magyar Ünnep kiadása Szegeden. Jól mondja 
a könyv előszava : „A tanítónak, különösen a falu, vagy tanyavidék 
tanítójának, ezerféle ismerettel kell rendelkeznie.“ „Sokat kell annak 
tanulnia, aki másokat tanítani akar.“ Mérhetetlen sok munkával, 
tiszteletreméltó szándékkal a közművelődési, népművelési előadásokon 
az előadók csak előadták tudásukat, a hallgatók igényeinek és 
képességeinek komoly vizsgálása és mérlegelése nélkül. A könyv 
szerzője e művel nem fényes előadásra akart csábítani kezdő taní
tókat, hanem egyszerűségre, közvetlenségre akart hétköznapi kön
tösben példát mutatni.

Ezt a célt a szerző el is érte. Egyszerű köntösben, de mégis 
érdekesen összeállított előadássorozat a könyv tartalma. Az egyes 
tételek kidolgozása röviden, tömören és szabatosan történt. A gaz
dálkodó nép körében előadódó kérdéseket dolgozzák fel az előadások. 
Szólnak a talaj nemeiről, keletkezéséről, a talajbaktériumok mun
kájáról és a talajművelésről, a víz, meleg, levegő és napfény szere
péről, a trágyázásról, melegágyról, vetésforgóról, a búza-, tengeri-, 
burgonyatermesztésről, növénynemesítésről és takarmánytermesztésről. 
Több értékes előadásban kap helyet a  gyümölcs. Az erdőkezelés, 
borkezelés, sertés- és baromfitenyésztés a tárgya még a valóban 
gyakorlati érzékkel összeállított előadássorozatnak. Ára 2'40 P. 
Lapunk útján is megrendelhető. S.

Hitoktatással foglalkozó kartársak figyelmébe.

Ruttkay Mikiién Géza szentetornyai lelkész kiadásában most 
jelent meg egy kis énekes füzet, amely a tantervben szereplő, litur
gikus istentiszteleti rendbe felvett és minden eredeti dallamú éneket 
tartalmaz a dunántúli énekeskönyv szerint. A kis füzet használata 
az énektanítást lényegesen megkönnyíti. Egy füzet ára csak 8 fillér, 
tehát minden gyermek által beszerezhető. A kiadó kéri a megrende
lőket, hogy a  pénz beküldésével egyidejűleg 10 fillért utalvány
kiváltási díj címén szíveskedjenek küldeni, mert ezt a posta levonja, 
viszont az olcsó ár ilyen költséget nem bir el. 20 füzet megrendelé
sénél a portóköltséget a kiadó [fizeti, akinek cím e: Ruttkay-Miklian 
Géza evangélikus lelkész, Szentetornya, Békés vm.

—



Felhívjuk a figyelmet
Tolnay Pál ny. igazgató-taníió alant következő szives és kedvező

ajánlatára :
A Tolnay-Elefánty: Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket
című vezérkönyvei teljes árából (10 P) minden eladott példány után 
fizet a révfülöpi templomalapra 20°/o-ot, a hévízi gyógyházra 5°/o-ot. 
A beérkezett rendelések a lapban nyugtázva lesznek. A könyv meg
rendelhető Tolnay Pál ny. ig.-tanítónál Nyíregyháza, Kótaji-u 36. sz.

A Búvár karácsonyi száma. Dr. Szendy 
Károly, Budapest székesfőváros polgár- 
mestere mélyenszéntó tanulmányt írt a 
Búvár most megjelent számában tudo
mány és erkölcs viszonyáról. A tartalmas 
füzetben Pázmány Péter természettudo
mányi világképét Gerencsér István ismer
teti, Dabis László a népegészségügy alap
vető fontosságú kérdéseiről értekezik, 
Tokody László a röntgenkutatás történelmi 
fontosságú évfordulójáról emlékezik meg. 
Juhász Andor érdekes cikkben számol be 
a hírneves bécsi etnológus, Bernatzik 
tanár legújabb néprajzi kutatásairól, 
Szieberth Imre az ötvenéves budapesti 
villamos történetét beszéli el. A magyar 
származású nagy természetbúvár, Raoul 
Francé Magyarországnak még kiaknázásra

váró természeti kincseire hívja fel a figyel
met. Magyar természeti kincsek birodal
mába vezeti az olvasót Hóry Lászlónak 
a magyar olaj- és földgázkutatásról írt 
cikke is. Major Sándor a magyar lóról ad 
tudományosan pontos képet. Jankovich 
Adél az 0T1 keretében szervezett Képes
ségvizsgáié Állomás munkájáról, Kertész 
Róbert a magyar-egyiptomi kapcsolatokról 
ír. Négy Nobel-díjas tudós arcképét raj
zolja meg Cavalioni Ferenc és Vargha 
László, az életfolyamatok gyorsaságáról 
szól Tangl Harald tanulmánya, a  díszüveg 
változatait ismerteti Knapp Oszkár. A gaz
dag tartalmú, száz képpel illusztrált füzetet 
könyvszemle, bőséges természettudományi 
és technikai rovatok, továbbá tudományos 
rejtvények egészítik ki.

Szerkesztői üzenetek.
Páter ]., K. Elhelyeztem. Köszönöm a jókívánságokat s hasonló 

meleg áldáskivánással viszonzom!
Zacher L., Qy. Hasonló jó munkát s boldog újesztendőt!
Ludván S., C. A megható beállításért külön köszönet száll 

szívemből, hiszen akinek az adóssága most törlesztést nyert, közel 
állt családunkhoz! A jókívánságban nyilvánuló köszöntésért is meleg 
köszönet részére a cikkel együtt!

Szász A., M. A beszámoló is megérkezett a tizenkettedik órá
ban. Köszönet érte, valamint a felajánlásért s meleg szívből fakadó 
jókívánságokért! Hasonlókkal viszonzom !

Benedek V., Győr. Köszönöm a tudósítást!

A kiadó üzenetei.
Ha|as Gyula, Tényő. A küldött összeggel előfizetésüket 

1938. év végéig rendezték
Mikus János, Kiskőrös. 1937 dec. 31-ig.

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.
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Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal. 
A kiadásért felelős: Kiszely ]ános. Előfizetési á ra : egész évre 10 P, 
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
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Győzelem !
Lukács 24. 50 : „Kivivé pedig őket Bethániéig 

és felemelvén az ő kezeit megáldá őket.“

Sokfelé vitted a te tanítványaidat Uram, s végre kivitted őket 
Bethániába, ahol mindig olyan szívesen tartózkodtál, s felvezetted 
őket az olajfák hegyére. Veled megyek én is 1

Tavasz van, napsugaras, illatos a levegő, a föld virágos, s én 
az örök élet biztató reménységével veled megyek Uram az olajfás 
ösvényeken. A szived tele van, s lelked bontogatja szárnyait, mint 
a költöző madár, fölemeled kezeidet, megáldod édes híveidet és 
imádságos áhítattal ajánlod őket az Atya kegyelmébe: „Atyám, 
tartsd meg őket a te nevedben erődben és kegyelmedben ; nem 
kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket 
a gonosztól. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te Igéd igaz
ság . . .  Én őbennük és te énbennem ! Hogy tökéletesen eggyé legye
nek és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem és szeret
ted őket, amiként engemet szerettél. . . Atyám, akiket nekem adtál, 
akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek 1“ Meg
áldottad tanítványaidat és megáldottad iskoládat! Óh vajha én is 
így tudnék imádkozni a tanév végének közeledtével; vajha az én 
szivemet is teljesen betöltené az enyéimért való, égő, imádságos 
szeretet!

Szabad-e remélnem, hogy ezévi munkám nem volt hiábavaló? 
Verejtékes fáradozásom, gondos előkészületem, nap-nap mellett meg
újuló szeretetem, kitartásom és türelmem? Mert én igyekeztem úgy 
futni, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodni, mint aki nem levegőt 
vagdos 1 Bizony mindez semmi, ha a te áldó kegyelmed nem termé
kenyíti meg a jó magot, amelyet a te nevedben elhintettem 1 Előtted 
csak gyarlóságaimmal és fogyatékosságaimmal dicsekedhetem. Emelj 
magadhoz Uram, hogy a te isteni trónusodról lássam, hogy tér és 
idő korlátain túl is megmaradnak a te szentséges Igéd magvetésé
nek áldott gyümölcsei. Ébressz élő vágyat bennem, hogy ad aeter- 
nitatem emelkedjem a hitben, reménységben és szeretetben és a 
szív tisztaságában. / í



170

Húz a föld is, de még jobban vonz a te szereteted ! Szeretnék 
enyéimmel a dicsőség Táborhegyén örökké megmaradni, hogy min
dig érezzem fölénk kiterjesztett áldó kezeidet. Erezzem, hogy veled 
együtt mindig feljebb emelkedünk . . .  a csillagok felé 1 Itt lenn az 
élet gyökerei a nyirkos földbe ereszkednek, ott a virág az Isten 
világosságában illatozik, itt a harc, ott a diadal, itt dolgozunk, épí
tünk, küzködünk, sötétségben járunk, ott diadalmaskodunk, győzünk, 
színről-színre látunk 1 Ez az igazi győzelem ! Erre segíts minket 
Istenünk ! Amen. F. J.

Iskolaépítés — egyházépítés.
Irta : Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igazgató. (Folytatás.)

1857. július 27-én délután 6 órakor tették le az épület alap
kövét. A fényes ünnepségen resztvettek olyan előkelőségek is, mint 
Schleswig-Holstein-Glücksburg herceg, vezérőrnagy, báró Ambrózy 
Lajos helytartósági helyettes elnök, Friedenfels Jenő (Freiherr) hely
tartósági tanácsos, Wohlmuth Lipót superintendens-helyettes, Kurz 
Endre Sopron város polgármestere és kívülük sokan. Pálfy ünnepi 
beszédét így kezdte :

„Az Isten nevében megkezdettük munkánkat! Nem hiú dicső
ség viszketege, nem kérkedni akarás a világ szemei előtt ösztönzőit 
bennünket e vállalatnál, hanem a szükség kiáltó szava s az Isten 
dicsőségének terjesztése! — Mily sajnos állapotban pang a nép
nevelés hazánkban, majd mindenütt, s mily kevés történt atyáink, s 
mi általunk is ezen baj orvoslására, alig szükséges felemlítenem, 
mélyen érezzük ezt mindnyájan, de érezzük azt is, mikép nemzet a 
jóllét ösvényén elő nem haladhat az egyesek kellő vallásos, erkölcsi 
és értelmi kiképzése nélkül. Ezen kellékek hiányában az ember nem 
él mint ember, hanem csak tengődik."

Az alapkőbe helyezett okirat szövegét Pálfy fogalmazta :
„Az Isten nevében, Ki atya, fiú s szentlélek, letesszük talp

kövét ezen evangéliumi néptanítók nevelésére szentelt épületnek. 
Te, ki századok múlva ezen sorokat olvasod, tudjad, hogy azon hit, 
melyet a Megváltó hirdetett, korunkban sem szűnt meg csudalevő 
erejét tanúsítani, s tanuld meg, hogy ezen hittel kebeledben hegye
ket lész képes helyükből elmozdítani. Egyedül erre támaszkodva 
kezdettünk mi is munkához, s az Isten, kiben bizodalmunkat helyez
tük, támasztott a hazában és a külföldön evangéliumi hitsorsosaink 
közt a Krisztus szellemétől áthatott embereket, kik igyekezetünket 
pártolva, nagylelkű adományaikkal segítettek bennünket célunk ki
vitelében. Utókor gyermeke! tiszteld hálás indulattal a nemesek 
emlékét, kik a te jólétedért rakták áldozataikat a nevelésügy szent 
oltárára. Első helyen nevezzük ezek közt a soproni ágost. hitvall. 
ev. gyülekezet buzgó tagjait, s köztük kitűnőleg Szigethy Józsefné 
asszonyságot, mint aki az első követ adta épületünkhöz, s azután a 
dunántúli Superintendentiánk egyes gyülekezeteit; a külföldiek közt 
a némethoni Gusztáv Adolf-egyletet, s annak most már jobblétre 
szenderült elnökét, dr. Groszmannt, a hannoverai király úr őfelségét,
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Murmann Péter urat Bécsben, Vámosy urat Hamburgban, dr. Jansen 
és a leydeni egyetemet Németalföldön. Legyenek áldozataik gazda
gon gyümölcsözők a legkésőbb századokig.

És te parányi mustármag, melyet ezennel hívő lélekkel elvetünk, 
nevekedjél élet fájává, melynek árnyaiban az idők folytában ezernyi 
ezerek leljék lelkűk nyugodalmát. Amen.“

Az építkezés megindult, s állandó gondok között elkészült az 
épület.

A felavatás 1858. október 3-án megtörténhetett. Pálfy megnyitó 
beszédét így fejezte be :

„S midőn ez új intézet belkormányzatát a főtiszt, egyházkerület 
bizalmából ezennel átveszem, nem kell-e ismét csak arra támasz
kodnom, akitől egyedül száll alá áldás a halandókra? Ha valaha, 
most érzem tehetetlenségemet azon nagy feladat ellenében, melynek 
súlya váliaimra nehezedik. S még se tudok csüggedni: az Isten, ki 
az erőteleneken mutatja meg leginkább hatalmát, kinek karja elég 
erős volt bennünket eddig segíteni, ezután sem fogja művét elhagyni; 
általa erősíthetve bízom, hogy képes leendek én is nehéz feladatomnak 
megfelelni. 0  volt az én bizodalmám mindenkor, benne helyezem ezen
túl is minden reményemet, legyen övé a dicsőség örökkön, örökké 1“

Pálfy és társai buzgó fáradozásának eredményeképpen tehát 
volt most már a tanítóképzőnek saját otthona, szép kétemeletes 
épülete — az újteleki kapunál 1 — a szükséges felszereléssel, tanári 
lakásokkal, s mintegy 42—5(T növendéknek lakást nyújtó helyiségekkel.

De a gyűjtést nem lehetett abbahagyni. Pálfy—Király—Kolben- 
heyer aláírásával „A népiskola ügy kegyes pártfogóihoz“ felszólítá
sok mentek, mely szerint: „Az intézet fennáll, jól felszerelve, s a 
szükséges téneszközökkel kellőleg ellátva; de még több, mint 9000 
oé. forint adósság terheli.“ „Az épület 59.000 frt. értékű, de hogy 
azt egészen a mienknek nevezhessük, még 9000 frt-ra van szüksé
günk.“ A tanszerek egyrészét is gyűjtéssel hozták össze. Érdem
szerző jócselekedet volt a képezdét valami ódonsággal ellátni — 
mondja Payr Sándor. így történhetett meg, hogy 10 régi zongorája 
volt az intézetnek, s mint Pálfy írja : „violinja minden növendéknek 
van, a szegényebbek ezt is az intézettől kapják.“

Érdekes volna bepillantani a tanítóképzősök akkori intézeti éle
tébe. Az alapelv az öntevékenység, önnevelés, önkormányzás, a 
munka .. . „egy a kenyeret kezeli s arról számol, egy a fa- és kő
szénnel sáfárkodik ; egy a mosásra ügyel fel, a szennyest a növen
dékektől átveszi, azt számszerint a mosóné kezéhez adja s attól 
ismét átveszi, egy másik az iskolai taneszközökre ügyel fel.“ — 
A kertnök a kertre vigyáz, a selyemnök a selyemhernyótenyésztést 
vezeti. — „Career nincs az intézetben, de nincs is rá szükség; 
miután az intézetben felállított rend és fegyelem által minden kihá
gásoknak eleje vétetik s ennélfogva komolyabb büntetésre még soha 
nem került sor, sőt még csak keményebb dorgáló szavakra is ritkán 
volt szükség.“ A bennlakók reggel 5-kor keltek s könyörgés után 
6-kor kezdődött a tanítás; 10-ig voltak az órák s délután 2—4-ig. 
A szabad időre osztották be a zenegyakorló-órákat, kerti munkát 
és tanulást.
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Az intézet fenntartása a legbizonytalanabb alapon nyugodott. 
Részvényeket bocsátottak ki, továbbá gyűjtöttek. Még megvannak 

* azok a gyüjtőkönyvek, melyekkel a tanulók a gyülekezeteket járlák. 
Az eltartásukra gyűjtöttek. Pálfy írta az első lapra :

„A népnevelés ügyének kegyes Pártfogóihoz!
Az 1859-dik évi Pápán tartott egyházkerületi közgyűléstől vett 

felhatalmazásom következtében szabadságot veszek magamnak Sop
ron, Vas és Győr megyei evang. Egyházainkhoz két-két képezdei 
növendéket kiküldeni, teljes tisztelettel felkérvén a népnevelési ügy 
minden lelkes Pártfogóit, kegyeskedjenek szegény képezdei növen
dékeink eltartásához akár készpénzzel, akár élelmiszerekkel járulni.

A gyülekezetek érdemteljes gondnokait felkérem, szíveskedje
nek a kiküldöttek mellé egy embert rendelni, ki őket az illető há
zakhoz elvezesse s az élelmiszereket összegyűjtse.

Az iránt is felkérem Gondnok urakat, hogy a begyült élelmi
szereket átvenni s adandó alkalommal Sopronba felszállítani szíves
kedjenek.

Azon édes bizodalommal intézem felhívásomat szeretett Hit
feleimhez, hogy midőn vidéki tanintézeteket oly nemeslelkűleg segé
lyeznek, képezdénktől, mely sajátjuk, a kellő segélyt megtagadni 
nem fogják. A kiküldöttek Varga János és Halász György, kiket az 
illetők kegyes pártfogásába ajánlok.

Sopronban, octob. 5-dikén 1860. Pálfy József
képezdei igazgató.“

A következő lapon azokat a gyülekezeteket sorolja fel, ahová 
ez a két kiküldött megy.

A Főtanodáról kiadott évenkinti Tudósítványokban pontosan 
felsorolja Pálfy a pénz- és természetbeni adományokat. Megható a 
hosszú felsorolásokat végignézni. Az 1860—61-ik isk. évben ilyen
féle tételek is szerepelnek : Sopron városa adott 4 öl tüzelőfát ingyen 
és 200 mázsa kőszenet a szokott váltságdíj mellett. Ostermann Ká
roly úr, könyvkereskedő Pesten 61 kötet könyvet. Heckenast Gustav 
úr, könyvkiadó Pesten 72 kötet könyvet. Kémet Ferenc úr geresdi 
tanító 4 kötet könyvet. Turcsányi Adolf tanár úr egy galvanikai bat
tériát. Bergmann Károly úr Sopronban egy asztalt. Braun Ferdinánd 
úr Sopronban a közvizsgák alkalmával a növendékeknek ozsonnéra 
5 ft. Kolbenheyer Mór lk. úr egy kis lepke- és rovargyüjteményt.

Élelmiszereket adtak : Az asszonyfai hívek 2 mérő rozsot, ]A 
mérő búzát, V* mérő borsót, 10 itze lencsét, V» mérő árpát. — 
A harkai hívek 2 mérő búzát, 3 zsák burgonyái stb. — Tek. Radó 
Lajos, Szemerey Sándor, Szovják Mátyás és Radó Kálmán urak 
egy-egy növendék helyett az évdíjat lefizették stb.

A gyűjtés eredménye azonban egyre kevesebb lett.
Pálfy a Tudósításokat minden évben így végzi:
„Mindezen kegyes pártfogóinak leghálásabb köszönetét fejezi 

az intézet, ajánlva magát továbbra is a nevelésügy lelkes barátai
nak szives pártfogásába, kiknek támogatása nélkül valamint ez ideig 
fenn nem tarthatta volna magát, úgy ezentúl is aligha fogna fenn
állhatni.“

Az intézet léte akkor került szilárdabb alapra, mikor az 1871.
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évi kerületi gyűlés magára vállalta a gyülekezetek szavazata alapján 
a fenntartást s erre a célra évi 6000 koronát szavazott meg.

Azt lehet mondani, hogy később is az intézetünk élete állandó 
küzdés volt azért, hogy az államiakkal való versenyképességhez 
szükséges anyagi feltételeket biztosíthassa. Mikor épült, egyike volt 
az ország legkiválóbb képzőinek; állami intézeteknek híre-hamva 
sem volt. Később bizony egyre lemaradtunk. Nem a kötelességtelje
sítésben és munkában, mert elismert jóhírű tanítóképző volt az 
országban a soproni mindig. Kapi Gyula igazgatása alatt sokat fej
lődött. De már Kapi 1895-ben megbízást kapott, hogy az épület 
bővítésére terveket dolgoztasson ki, mert az nem felel meg a kor
szerű követelményeknek. Azóta is olyan állapotban van az épület, 
mint 1858-ban. 1908-ban már szó volt arról, hogy az egyházkerület 
átadja az államnak.

Pap József igazgató az ötven éves jubileum alkalmával írt tör
téneti tájékoztatóját így végzi : „Ez a lét és nemlét kérdése, ami 
némiképpen lehangolja az intézet szép eredményeket felmutató múlt
ján merengő lelkünk emelkedett hangulatát. Reméljük azonban a 
jobbat, bízzunk a Gondviselésben, mely a jó ügyet veszni nem 
hagyja 1“ Igen ; mi nekünk sokszor kellett lehangolódni, és mindig 
bíztunk.

1914-ben végre örömmel fellélegzett a képzőért aggódók serege. 
Az állam szerződésileg biztosított új épület emelésére 500.000 koro
nát. Ebből a félmillió koronából megépítettük volna az evangélikus 
egyházi tanítóképzés méltó otthonát. Sajnos, a háború elvitte az első 
részletként kiutalt 100.000 koronát; ez most egy betétkönyvön 7 P 
s néhány fillér. Háború után nem jutott előbbre az építkezés ügye. 
Klebelsberg miniszter kijelentette, hogy megépíti a soproni evangélikus 
tanítóképzőt, de nem vált valóra félszázados jogos és közérdekű 
törekvésünk. Eljutottunk így mind e mai napig.

* *
*

Végül igyekezzünk levonni a következtetéseket a múltból a 
jelenre és jövőre nézve.

A tanítóképzőt az evangélium által vezetett lélek hozta létre. 
Az a kéz, amely megépítette, az evangélikus keresztyén egyház épü
letéhez hordta a téglát és követ. Ahogyan Pálfyék dolgoztak az 
iskola építésén, az egyházépítés volt.

Ha iskolaépítő elődeinkkel lélekben társalgunk, akkor nem 
tudunk kitérni valami súlyos felelősségérzés alól. A jelen valahogyan 
nyomhatja a lelkiismeretünket. A Pálfyak szelleme, öröksége kötelez. 
80 évvel ezelőtt külsőségekben, épület tekintetében is az elsők között 
voltunk; ma a külső keretek az utolsó sorba utalnak.- Az egyház
tagok s a hivatalos egyház feladata a mai időkben nem kevesebb, 
mint akkor volt, hanem több. Ma fokozott mértékben kellene tömö
rülnünk, áldoznunk, építenünk, hogy az evangéliumi keresztyén nép
nevelés hajlékait fenntartsuk, erősítsük, fejlesszük. Aki ad, az kaphat 
és várhat csak ! Aki az egyházi tanítóképzésről gondoskodik, az a 
gyülekezeteink és gyermekeink sorsát viseli a szívén. Ma az elemi
fokú oktatás és attól elválaszthatatlanul a tanítóképzés a leginkább 
egyházi érdekeltségű nevelési és oktatási területünk. Ne nézzük kö
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zömbösen, ha éppen ezek az intézményeink, népnevelési szerveink 
sorvadnak, fogynak. Az egész világ szociális összefogást, az alsóbb, 
széles néprétegek sorsának javítását tartja szükségesnek, hogy a tár
sadalom egyensúlya biztosítva legyen. A nép sorsát a nevelés és 
oktatás javításával is előbbre kell vinnünk. Egyházunknak fel kell 
ismernie, hogy nem várhat kelleténél többet az államhatalomtól. A 
tanítóképző története arra is int, hogy minél többet igyekezzünk meg
tenni a magunk erejéből. Mert bizonyos, hogy többre is telnék; 
1 — 2 P adakozás még nem mondható különösebb áldozatkészségnek. 
A közintézményeket úgy kell tekintenünk, amelyek személy szerint 
sajátjaink is. A tanítóképzés újjászervezését éppen most tárgyalta az 
országgyűlés. Evangélikus egyházunknak a mai tanítószükséglet el
látására 2 akadémiát kell fenntartania. Most itt van a törvényadta 
lehetőség és kötelesség a fejlesztésre, előbbrejutásra. Intsen, figyel
meztessen, kötelezzen kivételesen szép és tanulságos múltja ennek 
az intézetnek arra, hogy aki keresztyén iskolát épít, az a Krisztus 
egyházát építi.

Pedagógiai gyakorlati apróságok.
Irta : Sátory Vilmos, Sopron.

A munkaiskola szellemében történő iskolai munkánál a tanulók 
természetesen a helyűken felelnek a feladott kérdésekre. Vájjon szük
séges-e, hogy helyüket elhagyva, kint is feleljenek összefüggően, 
vagy sem ? Röviden felelelhetünk e kérdésre, igenis, szükséges. Ma
gyarázatnál, kifejtésnél, általános számonkérésnél lehetetlen és fölös
leges is volna kinn felelniük, a munka üteme, lendülete szerint az 
egész osztály tömegként vesz részt a megoldásban, megfejtésben. 
Ellenben, ha általában már számonkértük az anyagot, feltétlenül 
szükséges, hogy összefüggően, szabatos előadásban is elmondassuk 
ezt néhány tanulóval. Ennek többféle nevelési előnye van. Először 
is fejlődik a tanuló stílusa, előadóképessége. Másodszor fejlődik a 
felelősségérzete. Kérdésekre, közös számonkérésnél felelve, tudhatja 
a leckét, ellenben annyira már nem tanulta esetleg meg, hogy 
önállóan is el tudja mondani. Így az önálló feleléssel ellenőrizhe
tem a munkáját. Harmadszor fontos a külön és kint való felelés a 
fellépés szempontjából. Más a plénum előtt valamit elmondani, mint 
a saját helyen felelni. Bizonyos gátlást, a közismert lámpalázt kell 
leküzdenie, ha kinnt felel. Ezáltal tehát a nyilvánosság előtt való 
szereplésre készül elő a tanuló. Végül, ha a helyén felel a gyer
mek, lehetetlen elkerülni a súgást. A munkaiskola szellemében élő 
tanulók mindig együtt haladnak, gondolkodnak a felelővel, így ha 
ennél kissé késik, vagy megakad a felelet, önkéntelenül, súgó szán
dék nélkül is kicsúszik a segítő szó a szomszéd száján. A munka
iskola ezt nem büntetheti, mert maga alatt vágná a fát, ellenben 
elkerülheti zavaró hatását, ha kint felel a tanuló.

Hasonlóképpen hasznos lesz, ha közbe-közbe a tanulók rövi- 
debb dolgokat írnak a táblára. Ilyenkor kiszállnak a füzetük és 
könyvük arányaiból, megszokják a nagyobb arányt és perspektívát.
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Megtanulnak úgy is dolgozni, írni, számolni, hogy az egész osztály, 
szóval a nyilvánosság szeme rajtuk. Ez korántsem könnyű dolog 1 
Olyan gátlást kell itt leküzdenie a tanulónak, olyan fegyelmet elsajá
títania, ami egyénisége fejlődését nagyban előbbre viszi. Látni fogja, 
hogy nem könnyű feladat a táblára szépen írni, rendesen és hibát
lanul dolgozni; tekintély lesz előtte az, aki azt tudja és sarkalni 
fogja a vágy, hogy ő is elsajátítsa. Az életben nagyon szükségünk 
lesz arra, hogy munkánkat, bármi legyen is az, a nyilvánosság, sőt 
a nem mindig jóindulatú kritika előtt végezzük, mégpedig zavar 
nélkül, hibátlanul. Próbáljuk csak meg mi, felnőttek, egy közönséges 
levelet, vagy másolást sem írhatunk olyan zavartalanul, ha valaki 
kritikai szemmel figyel, mintha magunkban írhatunk. Felnőtt, egye
temi végzettségű egyének oktatásánál tapasztaltam, hogy a helyü
kön nagyszerűen tudták (nyelvi oktatásról lévén szó) a mondatokat 
megszerkeszteni, el is mondták azokat, mihelyt azonban kiálltak a 
padok elé és egymással valóságos társalgást kezdtek, vagy sehogy, 
vagy csak akadozva ment az. Ezt a belső lelki fegyelmet neveli az 
osztály színe előtt, a táblánál való dolgozás. Meglehet, időt követel, 
de meg is hálálja a ráfordított időt 1

Mindenféle munkánál — kivéve a teljesen gépies munkát — 
fontos, hogy azt előre átgondolt észszerű és gazdaságos terv szerint 
hajtsuk végre. Minél kisebb energiával mennél több munkát elvé
gezni — ez legyen a jelszó. Ezt szintén korán kell megszokni, hogy 
az életben oly fontos energiagazdálkodást okszerűen elvégezhessük. 
Hányszor fordul elő, hogy egy-egy nagyobb munkánk végeztével 
jövünk rá, hogy azt okszerűbben, gazdaságosabban is végezhettük 
volna. A helyes rendszer szerint végzett munka sokkal kevésbbé 
fáraszt, mintha esetlegesen, előzetes átgondolás nélkül fogunk hozzá. 
Ha mások munkáját megfigyeljük, igen tanulságos dolgokat állapít
hatunk meg, sokszor azonnal megállapíthatjuk, hogy mi azt más
képpen, ügyesebben, más rendszer szerint, könnyebben végeznők, 
máskor viszont be kell vallanunk, hogy a megfigyelt munkát mi nem 
csináltuk volna oly ügyesen és célszerűen. Nagyon tanulságos ebből 
a szempontból a szakmunkások — akár értelmi, akár testi munkások 
legyenek is — munkáját megfigyelni és tanulóinkkal megfigyeltetni 
és megbeszélni, rengeteg ügyességet, célszerű fogást és eljárást ta
nulhatunk tőlük. Hogy tanulóink előtt ezt érthetővé tegyük és elsajá
títtassuk velük, legjobb az iskolában is megszervezni minden munkát, 
úgy, hogy az a legcélszerűbb legyen ; minden nagyobb feladat meg
oldása előtt pedig beszéljük és állapítsuk meg a tanulókkal, hogy lesz 
azt legcélszerűbb, legokosabb elvégezni ?

Minden iskolának, minden tanítónak megvan, hogy úgy mond
jam : a munkastílusa és a munkaüteme Ennek a milyenségétől függ 
az iskola, vagy osztály képe és munkaeredménye. A jól beosztott, 
helyes rendszer szerint folyó munka pedig megkönnyíti tanító és 
tanuló munkáját egyaránt.

Az élet örömeinek nagy részét teszik azok, miket a könyvek 
nyújtanak nekünk. A könyv a leghűségesebb barát és szánandó az 
olyan ház, ahol nincs könyv és az olyan ember, kinek nem lelki
szükséglete az olvasás. Kötelessége azért minden nevelőnek, bármely
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fokon működik is, a könyv és olvasás jótékony és hasznos világát 
tőle telhetőleg megnyitni a reábízott lelkek előtt. Hogyan történik ez? 
Már a legalsó fokon, mikor a gyermek a betűországba beevezett, 
mennél több szép, érdekes mesét olvassunk, először közösen, majd 
külön-külön is olvastassunk otthon. Gondoskodjunk iskolai könyv
tárról, bíztassuk a szülőket és a gyermekeket, hogy könyveket ad
janak és kérjenek. Nagyon fontos szempont a nevelésben, hogy a 
tanuló úgy hagyja el az iskolát, akár elemi-, közép- vagy főiskola 
legyen is az, hogy a könyv nélkülözhetetlen jóbarátjává váljék.

Ha aztán elértük, hogy a tanuló olvas, olvas mindent, ami a 
kezébe kerül — mert ez jellemzi az olvasó embert —, akkor egy 
másik fontos feladat vár a tanítóra, tanárra, nevelőre : neveltje olva
sásának irányt kell szabnia. Mennyi mindent olvastunk, amit nem 
volt sem gyönyörűség, sem haszon elolvasni, és mennyit nem olvas
tunk, amit érdemes lett volna, amit el kellett volna olvasnunk! Van
nak művek, amiknek az ismerete az általános műveltséghez tartozik, 
s amiket — ha ifjúkorban nem olvastunk el, később nehéz pótolni, 
mert minden kornak megvannak az olvasmányai. Vannak könyvek, 
amiknek elolvasása szinte hozzátartozik bizonyos fejlődési korszak 
lelkivilágához, amik nélkül az ifjú lelki alakulása hiányos marad. 
Ezeket nekünk, nevelőknek kell neveltjeink számára kijelölnünk és 
gondoskodnunk, hogy számukra hozzáférhetők legyenek. Felhívjuk 
rájuk figyelmüket, felkeltjük érdeklődésüket, feljegyeztetjük őket és 
megjelöljük, hol és hogyan juthatnak hozzájuk. Ha pedig már kike
rültek a tanulók kezünk alól, találkozáskor érdeklődjünk olvasmá
nyaik iránt. Ezzel szinte kiterjesztjük rájuk továbbra is nevelői 
hatásunkat.

A rendszeres jellem képzés Istenhez vezető útja.
Irta : Tantó István ref. ig.-tanító, Körmend. (Folytatás.)

Ha elromlik az utcád becsülete, a te örömöd is csorbát kap. Ha 
kapzsivá válik valaki községedben, te is kárát vallhatod, téged is kihasz
nál és rossz példája a te hozzátartozódat is megronthatja. Ha családod 
békességét bontja meg valamelyik családtag, örömtelenebb, munkátmeg- 
akasztóbb neked is az a nap. A szeretet, igazság érdekében kell, hogy 
sohase hagyjon nyugodni önző vágyakozásunk.

Ha nem volnának is országhatárok, akkor is : minél nagyobb terü
leten tudnak az emberek egy jóság-közösséget alkotva egymáson segíteni, 
annál jobb azon a területen élni. A nemzeti öntudat gondolatát, a nem
zeteket éppen azért adta Isten, hogy így boldogabbá lehessen tenni egy 
terület életét. Micsoda felséges megbízatás ilyen utón való boldoggá levés köz
ben, hogy ránk bízta Isten nyelvünk, szokásaink megőrzését. Nemzet, vagy 
világ baján nem a termelés, az anyag segít elsősorban — Isten nem 
hagyja kenyér nélkül a földet — hanem az a léfek, amely elrendezi.

így győzhető le a közösségi gondolatnak az a kísértő vonása, hogy 
az egyén azért mer sok rosszat elkövetni, mert úgy gondolja: a közös
ségben egyrészt nem tűnik fel, vagy nem számít egy ember hibája. Ha 
nem énekelsz az énekkarban nem veszik észre, ha hamis üzletet csináltál,
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talán csak embernek ártottál, — gondolod —, s ezért nem vágy nemzet
rontó. Ha sokan így gondolják, hova jutunk ? Itt vagyunk a már említett 
titokzatos hullémgyűrűnél, amit nevezhetünk példának, utánzásnak, az élet 
önmaganevelődésének: mindenkinek minden cselekedete épít, vagy ront, 
mert belerezdül egy közösségi életbe.

Nyelvünk jó használatáért való hálás imádság, megváltozásáért való 
könyörgő imádság vezeti a gyermeket arra az igazságra, segíti legyőzni 
azt a nagy bűnt, hogy, sajnos, egy modern bölcsész megállapítása szerint 
a nyelv nem a való gondolat kifejezését szolgálja, hanem azok elpalás- 
tolását. Itt vagyunk tehát a hazugságoknál, melyet, sajnos, orcapirulás 
nélkül követ el már a legegyszerűbb ember is, ha érdeke úgy kívánja. 
Itt vagyunk az elsietett kifejezéseknél : ígéret és be nem tartása, rágalmak, 
szokásdícsérések stb.

Minderre egyetlen lényegbeli megoldás mutatkozik : azt nem adják, 
mondják ki az emberek őszintén, lelkűkből egymásnak, ami a legjellem- 
formálóbb, tehát : igaz örömeiket, komoly hibáikat. Az örömet azért nem, 
mert nem hisznek abban, hogy velük őszintén tudnak örülni (vagy ha 
elmondják, írígységkeltésért teszik), a hibát azért nem, mert nem hiszik 
el, hogy nem kárörvendés a felelet. Így válik rideg, mogorva magatartá
sává, képmutatóvá az élet. Sok örömet és sok javulást lop el a világtól 
az ilyen élet. Isten egymással és egymásért örülővé, egymással, egymásért 
síróvá teremtette az embert. Kényszeríteni kell ez irányba a nevelést.

Azonban az eddig leírt krisztusi életszemléletem visszatükröztetése, 
a jellemet kialakító, s rontó mozzanatok szinte emésztő látása, át-, meg 
átélése, gyermekeim felé való sugároztatása, leírt imádkozási rendszeres 
eljárásom nem bizonyultak sem az eredmény, sem lelkem szempontjából 
elegendőnek, s ezután sem lenne elég. Mit tettem és mit teszek ezután is?

Minden másnap tanítás végén egynegyed órát a jellemképzésnek 
szentelek. Három félórából veszek el öt-öt percet, azaz egyfolytában negyed 
órát. Itt szóba jönnek az iskolai élet napi jellemformáló mozzanatai, sőt 
az iskolánkívüli élet friss ilyen mozzanatai is. Felhasználom az újság 
(napilap, hetilap) ilyen részleteit is, de csakis az ilyen szempontú részeit. 
Tanulja meg a gyermek a maga napját, felnőttekét így nézni, újságban 
elsősorban ezeket meglátni. De mindig elsők a helyi mozzanatok. A gyer
mekeink tudják azt, hogy milyen volt Hunyadi Jánosnak, vagy V. László
nak az egyénisége, jelleme, de azt nem, hogy önmaguk hogy állanak 
jellem szempontjából, vagy milyen a községük sorsát intéző elöljáróság 
gondolkodása stb. S ne tévesszen meg bennünket a gyerekeknek az az 
ítélete, hogy ha kérdezzük őket: „jó gyerek vagy-e?“ — mondják a 
többiek: „jó, mert nem szokott rászólni a tanító úr“, vagy „rossz, mert 
sokszor rászólnak“. Mindenesetre így is nyilván kell tartani őket. (Ez enge- 
delmességi, fegyelmezési eset.) De éppen az ilyen szempontból rossz gyer
mekekkel nem szabad elhitetnünk azt, hogy valami végleges rossznak 
ítéljük, kétszeresen kell itt keresni szíve jóságát, becsületességét, hogy 
igazi jelleme kibontakozhassék és vele lefaragja eme vonást. Ez még nem 
elég. Pedig cselekvését formáltam, erkölcsi cselekvésre szoktattam az eddigi 
rendszeres eljárással is, cselekedetek naponkénti megítélésével, példákért 
való hálaadással. Az imádkozásban meg nem restülő, jellemért imádkozó 
szeretettel, mint örök és élő erővel dolgoztunk eddig az előadásban. 
S mélyére néztünk a magunk lelkiségének megerősítésére is szükséges
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azon kérdéseknek, melyekről azt éreztem, hogy a gyermek jelleme kiala
kításában a legfontosabbak. Azoknak, amelyek az erkölcsi talpkövön 
nyugvó szent nemzeti közösséget kialakíthatják. Melyek imádkozó, s eré
lyes cselekvő felelősséget visznek a jelenbe, s kialakíthatják a lelki egy
séget éspedig az őszinteség alapján, a mai képmutató élet legyőzésére.

Azért nem elég mindez, mert ismerünk ilyen eseteket : lehet, hogy 
őszinte érzéstől vezetve bocsánatot kér rosszaságáért a gyermek, vagy 
azért csak, hogy eleget tegyen ennek a kívánalomnak. Ezzel a gyermek
ben az elintézettség érzése lesz. De mindkét esetben újból elkövetheti 
ezeket a hibákat. Újabbi eseteknél esetleg beleun a tanító a figyelmez
tetésbe, talán egy tekintettel, arckifejezéssel intézi el, amiből viszont a 
gyermék az elintézés lazábbá váló voltára következtet. Ezért kell segítsé
gül venni az írást. Ne ijedjünk meg, nem újabb és nagy munka. A 15 
perchez még 5 perc, úgy hogy a jelzett imádkozással együtt másnapon
kénti félóra jellemnevelésnek, illetve másnaponkénti 10 perc. (Mikor csak 
imádkozás van.) így csinálom tehát: a tanéveleji első napi beszélgeté
sünkből kihozzuk, hogy tilos egymásnak szomorúságot okozni, s hogy ez 
megtörténhessen, őszintén mindig le kell írni egy füzetbe hibáinkat. Az 
elhallgatással vagy hazugsággal sohasem lesz öröm. Ezért kell minden
kinek erre a célra egy legalább 16 filléres, de még jobb ha vastagabb 
számtan-füzet. Ebbe lehet legkevesebb munkával, rendesen margót is 
hagyva, és legkiadósabban írni. Ugyanis középnagyságú betűvel minden 
sorba írunk. „Tükör-füzet“ nevet adjuk ennek, mert megmutatja, hogy ki 
milyen a gondolkozásában, szive érzéseiben és cselekedeteiben. Az első 
lapra ezt írjuk : Tükör-füzet. Segíts Istenem e füzet által is Krisztus jó 
katonájává és jó magyarrá lenni. A második lapon felül ezt: már ezt is 
érzem. Az én cselekedeteim. A füzet második felét, másik nyolc vagy 
nem tudom hány lapja közül az elsőt ezzel a felírással látom e l: már 
ezt is tudom. Amiket mondtam, azt már csináltuk is másnap és meg
húztuk a margóvonalakat. Nem beszélek többet nekik, majd a használat 
megmutatja a gyakorlatot. A mésnaponkénti 15 perces beszélgetésben a 
jellemet rontó, erősítő friss mozzanatok kerültek elő. Az iskolai élet közös
ségének öröme, szomorúsága szempontjából 1 — 2 mondattal ítéletet mon
dunk róla, a táblára írom, ők beírják a füzet első részébe. („Már ezt is 
érzem. Az én cselekedeteim“ felírású részbe.) Amelyik elkövette a rosszat, 
az az általános mondatok után kell, hogy másnapra odaírja : én tettem 
bizony, s ezt vagy ezt érzem, ezt vagy ezt teszem utána. A tanító egy 
kis papírkára felírja magának, hogy kitől kell másnap a beírást számon- 
kérni. És természetes aszerint, hogy a gyermek lelkében milyen elhatá
rozás élt ezzel kapcsolatban, a másnapi befejező imába mint hála, vagy 
kérés tárgyát beleveszem. Ha egész évig nem bánja meg a gyermek (ilyen 
aligha lesz), egész évig imádkozom érte. Nekem már volt olyan tanítvá
nyom, amelyik a többi, a hibázok nevében kért bocsánatot. Ha pedig 
nem az iskolai életből való mozzanatok jönnek elő, könnyebb a dolog, 
mert nem kell másnap számonkérni a beírást. Ami viszont nem jelenti 
azt, hogy ezzel a mozzanattal kapcsolatban is, vagy bármely más jelen
séggel kapcsolatban nem nyilatkozhatnék meg önállóan a gyermek. Sőt 
az a célom. Az én mondataim csak elindítók, mint a rendszeresség 
alapjai, de azokkal cselekvésre, közbelépésre akarom őket bírni.

A gyermek sokszor jól ítél, de nem tudja magát kifejezni, ezért is
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kell ez az írás, hogy a jellem érdekében, vagyis az igazságért való harc 
érdekében világos kifejezéseket gyűjtsön ez irányban. De kell azért is, 
hogy lássa az életet jellem szempontjából és lássa önmagát. Ugyanis a 
margónak az a rendeltetése, hogy a mondatoknak megfelelően odaírjuk : 
társam hazugsága, társam jó-cselekedete, felnőtt gorombasága, én köte
lességmulasztásom stb. Idejönnek a tantárgyak tanításával kapcsolatos 
jellemképzést szolgáló mondatok is, s ilyenkor a margóra az jön : vallás, 
történet, földrajz stb. Évvégén pirossal húzzuk alá az örömszerzéseket a 
margón, kékkel a bánatszerzéseket. Az önmaga cselekedeteihez x-et is 
tesz a gyermek. Már az évközi nézegetéseknél is kitűnik, hogy a legtöbb 
hibája mely vonásokból adódik ki. A füzet második részébe („Már azt is 
tudom felírásul olyan mondatokat írunk, amelyek gyakorlati és örömet 
adó ismeretet rögzítenek meg. Arra gondoljunk, mikor egy-egy tanítás 
után nagy öröm száll gyermekeink leikébe, hogy valami érdekes, akár 
ügyességi ismeret birtokába jutottak. Az ilyen mondatoknak önérzetetadó, 
lelki életet ébrentartó és továbblendítő szerepe van.

A „Tükör-füzet“ használatával nagyon összefügg a kötelességtelje
sítés, pontosság kérdése. Ha a füzettel jellembeli eredményt érek el, a 
a tanulási kötelességek is szépen folynak. Nagyon sírtak már gyermekeim 
azért, hogy be ne kelljen írni a kötelességmulasztást. Nem egyszerűen 
úgy kell beírni az egyéni beírásnál, hogy : ma nem tudtam a számtant, 
hanem : a számtantanulási kötelesség elmulasztásával ma megszomorítottam 
a tanítómat. Ez eszméltetőbb, szuggesztív erejű mondat. A szófogadatlanság 
is természetesen belejön. Kétszeri ismétlődés után a margón a szülőnek 
alá kell írni. Szülői értekezleten is nagy segítségek ezek a füzetek, s ott 
ellenőriztethetem az aláírásokat is. (Folytatása következik.)

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- es 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

12. félóra. A II. hitágazat. Jézus Krisztus. Mi a megváltás? 
Egy kis történetet mondok nektek. A török világban történt, hogy egy 
magyar vitéz török fogságba került. A török basa a legsötétebb bör
tönbe záratta a szegény magyar rabot és megparancsolta az őröknek, 
hogy a magyar vitézre naponként 25 botot verjenek. Már a nehéz 
bilincs is sok fájdalmat okozott neki, hát még a sok botbüntetés ! 
Megtudta ezt a vitéz felesége, hogy férje mennyit szenved a börtön
ben, azért elment a török basához könyörögni. De h iába! Azt 
mondta a török basa, hogy csak akkor ereszti szabadon a íabot, 
ha felesége annyi aranyat hoz érte, amennyit a rab a bilincsével együtt 
nyom. A feleség eladta mindenét: házát, földjét, ruháit, gyöngyeit, 
csakhogy lefizethesse a váltságdíjat. Mikor mindenét eladta a jó 
asszony, elment újra a basához. Rátették az egyik oldalára a mér
legnek a szegény rabot, a másikra a sok aranyat. Éppen hogy tei
let. így kiszabadult a magyar vitéz a fogságból, amelyben négy évig 
szenvedett. Mikor hazaértek, azt mondta a vitéz a feleségének:
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„Ezentúl téged nem feleségemnek hívlak, hanem megváltómnak, mert 
a keserves fogságból kiváltottál, megváltottál engemet“. Kedves gyer
mekeim ! A jó Isten minket is megsajnált, mert mi is rabságba es
tünk. A sátán rabságába. Mikor még nem jött el az isten Fia a 
földre, addig rettenetes volt az emberek sorsa. Azt mondta a sátán 
az embereknek, hogy imádják a bálványokat és öljék le egymást 
a bálványok tiszteletére. Es az emberek engedelmeskedtek a sátán
nak. Még saját gyermekeiket is meg tudták ölni. Azt is mondta az 
ördög az embereknek, hogy ne szeressék egymást, hanem háborús
kodjanak, és amelyik erősebb lesz, az tegye a másikat rabszolgá
jává. És ezren meg ezren lettek az emberek közül rabszolgák, akik
kel úgy bántak, mint az állatokkal . . .  A jó Isten megsajnálta az 
embereket, és mert igen szerette őket, elhatározta, hogy megmenti 
az embereket, megszabadítja őket a sátán, az ördög rabságából, 
megmenti a bűnből őket, azután boldogokká teszi, vagyis üdvözíti 
őket. A jó Isten azt akarta, hogy ezt a megváltási munkát, az üd
vözlést az 0  egyszülött Fia, a Jézus Krisztus végezze el. Ezért 
küldötte el Isten a földre a Fiát. A II. hitágazat Isten Fiáról szól. 
A Fiú Istenről, aki a világot megváltotta. Azt„mondja a szent Bib
liánk : Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen 0  benne, el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen“. (Ján. 3: 16.) Énekeljük el a 415. énekünket!

13. félóra. A Megváltó nevei. A múlt lecke kikérdezése. Ki
csoda a mi Megváltónk? Mitől váltott meg bennünket? Hogy kicsoda 
a mi Megváltónk, az Isten Fia, azt megtudjuk az 0  neveiből és az 
Ő életéből. Azt mondja a II. hitágazat: „Hiszek a Jézus Krisztusban, 
Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban“. A Megváltónak az egyik 
neve tehát: Jézus. Ha valakit a fogságból valaki erőszakkal meg
szabadít, azt szabadító-nak hívjuk, de nem megváltónak. A magyar 
vitézt úgy váltotta meg a felesége. Minél jobban szeretünk valakit, 
annál többet adunk érte. Akit igen-igen szeretünk, azért mindenün
ket odaadjuk. Az Ür Jézus is kivehetett volna bennünket erőszakkal 
az ördög fogságéból, de így csak Szabadító lett volna. De Ő Meg
váltó akart „lenni. Nem aranyon, sem ezüstön váltott meg minket, 
hanem az Ő szent és drága vérével. Jobban szeretett bennünket, 
mint saját életét, mert a keresztfán az életét adta értünk. Ezért 
Megváltó a neve. Megváltú, megszabadító zsidó nyelven annyit tesz: 
Jézus. De e név: Jézus, még azt is jelenti: Üdvözítő. Jézus az örök 
boldogságot minden ember számára megszerezte, azért boldogság
szerzőnek, vagyis Üdvözítőnek is nevezzük Öt. Jézus tehát azt jelenti, 
mint Megváltó, Üdvözítő. A Megváltó másik neve : Krisztus. Éz sem 
magyar szó, hanem görög. Magyarul azt jelenti: Felkent. A nagyon 
régi időben, az ószövetségi időben a nagy méltóságra jutott embe
reket olajjal kenték meg. így pl. a királyokat, a főpapokat. Ma a 
királyokat nem úgy kenik fel, hanem megkoronázzák. Jézust maga 
az Isten kente fej az Ö Szendéikével. Így tehát Ő főpap, király és 
próféta is. Az Ür Jézust az,Isten felkenfe a legnagyobb Prófétává, 
hogy minket tanítson meg az Ö akaratára; felkente Őt Isten Főpappá 
is, hogy önmagát áldozza fel érettünk ; és végül Isten felkente Őt a 
Szendéikével Királlyá, hogy uralkodjék szíveinkben és kormányoz-
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zon bennünket. Krisztus görög nyelven, Messiás meg zsidó nyelven 
jelent annyit, mint felkent. A II. hitágazat szerint a Megváltó még 
Isten egyszülött Fia nevet is viseli. Ha Isten Fia, akkor Ő is,való
ságos Isten, mert az Isten Fia csak Isten lehet. 0  a mj Urunk. Éppen 
úgy, mint az Atya Istent is nevezzük Urunknak. Énekeljük el a 
444. énekünket!

14. félóra. Jézus kétféle természete. A múlt lecke kikérdezése. 
Isteni és emberi természet. Jézus a jó Isten egyszülött Éia, tehát 
akkor Ő is valóságos Isten. Ezt bizonyítja az egész élete. Jézus éle
tének a története röviden. A következő bibliai igék is bizonyítják, 
hogy 0  valóságos Isten : „Én és az Atya egy vagyunk, mondotta 
Jézus“ (Ján. 10:30) „Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön, mondta Jézus“ (Mt. 28 : 18.). „Van hatalma a földön a bűnö
ket megbocsátani“ (Mt. 9 : 6 ). „Amint az Atya feltámasztja a halot
takat és megeleveníti, úgy a Éiú is, akiket akar, megelevenít“ (Ján. 
5 : 21.). Jézust ezért imádnunk kell. „Mindenki úgy tisztelje a Fiút, 
miként tisztelik az Atyát“ (Ján. 5 : 23 ). Jézus valóságos ember is volt. 
Született, növekedett, szenvedett, örült, szomorkodott, éhezett, szom
jazott, mint mi, emberek. Mikor Jézus emberré lett, megalázta magát.

15. félóra. Jézus életének kettős állapota. A múlt lecke kikér
dezése. A múltkor már említettem, hogy amikor az Űr Jézus érettünk 
emberré lett, akkor Ő megalázta magát. A megaláztatási állapot a 
születésétől az eltemetéséig tart. De az Isten, az Atya aztán újra 
felmagasztalta az ő egyszülött Fiát, vagyis Jézus újra valóságos 
Istenné lett. Mint ilyen alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt 
a halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható 
Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat. Miért akarta 
az Isten, hogy az Ő Fia emberré legyen ? Azért, mert az embert csak 
ember értheti meg. Isten meg azért küldte el az 0  egyszülött Fiát, 
hogy megismertesse velünk az Istent, mert csak Isten ismertetheti 
meg az emberekke] az Istent. Olvassuk el a szent Bibliából a Fii. 
2 :6 —11. verseit! Énekeljük el a 404. énekünket!

16. félóra. Mit tett értünk a mi Megváltónk? A múltkori lecke 
kikérdezése. „Engem, elveszett és elkárhozott embert megváltott min
den bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmából megszabadított és 
magáévá tett.“ Az ördög az embert elcsábította és elszakította az 
Istentől. A bűnök miatt az ember Istentől elszakadva élt, nem az 
Istennek, hanem a gonosznak engedve. A bűnökbe merült ember 
Isten előtt elveszett ember, aki Isten által kárhozatra van ítélve és 
az Ö szent színe elől örökre kizárva. De a jó Isten nem akarta a 
bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen, azért elküldötte az 
Ő Éiát, hogy az embereket a bűn szolgaságából kiváltsa. Megváltani, 
tanultuk már, annyit tesz, mint a rabért a váltságdíjat lefizetni, hogy 
szabad legyen. Jézus megváltása által bűneink meg vannak bo
csátva ; a halál nem visz többé a kárhozatra, hanem az örökéletre ; 
az ördög hatalmából a Krisztus országába kerültünk. Megszabadított 
és megváltott bennünket Jézus, hogy ne az ördögé, hanem az Övé 
legyünk, hogy Öt kövessük. Énekeljük el a 170. éneket!

17. félóra. Mivel váltott meg bennünket az Ü r? A múlt lecke 
kikérdezése. „Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága
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vérével, ártatlan szenvedésével és halálával.“ Mit tesz megváltani? 
Mit adott a magyar vitézért a felesége? Mivel váltotta meg a hű 
asszony az urát ? Jézus, a mi Megváltónk nem pénzt fizetett értünk, 
mert a pénzzel ugyan sok mindent meg lehet venni, sokat el lehet 
vele érni, de a bűn hatalmából nem lehet vele kiváltani senkit sem. 
Jézus önmagát adta értünk úgy, hogy ártatlanul szenvedett és meg 
is halt mindnyájunkért. így most már nem vagyunk kötelesek a bűn
nek szolgálni. A váltság munkáját Jézus Nagypénteken fejezte be. 
Innen van az, hogy Nagypénteket, a Jézus halálára emlékeztető gyász
napot, a legnagyobb ünnepnek tartjuk mi evangélikus keresztyének. 
Énekeljük el a 331. énekünket 1

Útleírás.
Irta : Fazekas Sándor VII. és Fazekas József VIII. o. tanuló.

(Folytatás.)

28-án. Reggel 7 órakor ismét vámvizsgálaton estünk át. Egy 
folyamőr és egy pénzügyőr végezte. Most kiléptetnek bennünket 
csonka hazánkból. Fölvesszük horgonyunk és folytatjuk utunkat 
Jugoszlávia felé. Fél órai út után elérjük a magyar—jugoszláv határt. 
A határt egy határőrépület kilátóval jelzi. Itt együtt elénekeltük 
Berzsenyi búcsúzóját: „Édes hazám Isten veled!“ 10 órakor Bez- 
dánba érünk. Ismét vámvizsgálatot kapunk a szerb részről. Horgonyt 
vetünk, újból megpróbálkozunk a halászattal, de az eredmény ugyan
az, mint Mohácsott. A vizsgálatra bejött egy szerb detektív, csendőr 
és egy pénzügyőr. Két órás vizsgálat után ismét felvesszük horgonyunk 
és folytatjuk útunkat. Bezdánt elhagyva, több ásáson (átvágás) visz 
útunk, míg végre meglátunk egy vízimalmot, majd a másikat, har
madikat stb., összesen 36 darab. Erről mi is tudjuk, hogy ez más 
nem lehet, csak Apatin, mert sehol a Dunán ennyi vízimalom nincs 
összpontosítva, mint itt. Itt van továbbá az apatini hajósgazdák 
egyesületi hajóműhelye, de itt csak hajókat javítanak, újakat nem 
építenek. ** *

Bánovcán van egy szerb templom, amelyet monitorjaink a 
háború alatt összelőttek, mivel a szerb pap innen kémkedte hadi
szállásainkat, a toronyban ülve a harangok között telefonkészülékkel 
felszerelve adta le jelentéseit. Tovább haladva elérjük Zimonyt 
(Zemun). Zimonyról és Belgrádról (Beográd) nem sokat írhatok, csak 
arról, amit útközben hajóról láttam. A magas, nagy homokparton 
van a városnak egy része, a többi a Száva felé húzódik. Ez itt sík 
hely, innen látni a Száva-hídat, amely hasonlít a dunaföldvári és 
pancsovai hidakhoz. Ez a híd Zimonyt és Belgrádot köti össze. 
Itt van az u. n. Cigánysziget, a Duna és a Száva összefolyásánál. 
Ez egy öntés, amit a Száva hozott magával és lerakott. Ezt akarják 
a szerbek megépíteni, mint nálunk Budapesten a Margitszigetet. 
Ez sok munkával jár, mert magasabb vízállásnál a Duna mindig
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elönti, sőt a tavaszi nagy áradásnál 2 m. víz is volt rajta. Látni 
lehet ezt a beiszaposodott fákról. Belgrád régente : Nándorfehérvár, 
bástyafalait újabban renoválják. A víz partján van egy bástya, ez 
már omladozóban van. Ezen falak egyikéről rántotta magával a 
törököt Dugovits Titusz, mikor a zászlót a bástyára ki akarta tűzni. 
A Dunáról szépen lehet látni a királyi várpalotát és a város nagy 
részét, mivel ez a Duna felőli hegyoldalban fekszik. Ezután elérjük 
a Belgrád—pancsovai vashidat, amely a Dunán eddig látott hidak 
között a leghosszabb, 18 hídnyilással.

Ezután elérjük Szemendriát (Smendrovó), a szerb hajózásnak 
van hajójavító műhelye itt és nagy gabonaberakodó állomás A város 
után mindjárt ott van Szendrő vára, 24 tornyával, közvetlen a Duna- 
parton. Közepes vízállásnál is a Duna mossa a bástya falait. Egy 
részét már lebontották, egy része ledőlt, ami még megvan, az mind 
omladozóban van. Egy km-rel lejebb van a hajóvasút (hajóvonat). 
Ezt a világháború alatt készítették és még ma is használatban van. 
Építése úgy áll, hogy mind a két oldalon egy-egy uszály van, pon
tonnak kikötve. Ide, ezekre be vannak vezetve a vasúti sínek, 3 
uszály pedig szorosan összekötve egymás mellá áll, fölépítményeire 
szintén sínek vannak fektetve: 4 pár. Most az uszályokat a ponton 
felé állítják, és rájön a mozdony szerkocsijával és egy vaggon. Most 
hátrább eresztik a 3 uszályt s a második sínpárra beeresztenek 3 
vaggont, a harmadikra és a negyedikre szintén hármat. Ekkor készen
létben van egy csavargőzös, Dunáv nevű szerb hajó. Kötélbe veszi 
a 3 uszályt, a rajta levő mozdony és vaggonokkal együtt, és átviszi 
Kevevárára. Ott ugyanígy rakodik be és ki. Ezt a németek építették 
a világháború alatt. Ezen csodálkoztak a szerbek, hogy tudtak olyan 
gyorsan muníciót szállítani a magyarok, holott vasútvonal itt nincs, 
mert a Duna megszakítja. De arra nem gondoltak, hogy hajóval is 
lehet vonatokat szállítani a Dunán. Kevevárát elhagyva, már kezdjük 
érezni a Báziási kossavának előjeleit. Minél közelebb érünk, annál 
jobban érezzük leheletét. Végre megérkezünk Báziáshoz. Itt már tel
jes erővel tombol. Tankunkat dobálja, mint a dióhéjat. A hullámok 
toronymagasságnyira szökellnek. Recseg még erősen épített tankunk 
is. A vontatmányban lévő egyik uszályról a csirkeketrecet is kivágta 
a vihar, amelyben 6 drb csirke volt zárva. Szerencsére mi jól fel
készülve, mindent jól megerősítve, vártuk a vihart, így kárunk nem 
történt.

Lefelé haladva egy sziklának hátterében már meg lehet látni 
Golubác vára öreg romjait. A mérges golubácsi legyek hazája ez. 
Már többször megpróbálkoztak vele kifüstölni, kénezni, de az egész 
sziklahegyet el kellene pusztítani, hogy ezen legyeket kiirthassák. Ez 
a szerb határon fekszik. A közeli lakosság úgy védekezik ellene: a 
lakásokat nappal elsötétítik, este, reggel pedig füstölő tüzet gyújtanak 
a házaknál.

Utunk tovább folytatva beérünk a nagy Kazánszorosba. Itt ta
láljuk a román oldalon gróf Széchenyi István emléktábláját. Ez egy 
sziklába bevésett emlékmű volt, aranyozott betűkkel. A múlt évben 
román granicsárok (katonák) vésőkkel, kalapácsokkal ezen arany
betűs apró felírásokat teljesen összezúzták. Egyedül Széchenyi neve,
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mely mély és nagy betűkkel volt bevésve a sziklába, ezt még egé
szen nem tudták tönkre tenni, ez még olvasható.

A múlt év őszén a D. G. T. osztrák vállalat Jupiter nevű 
expressz személygőzösén utazott egy filmező társaság. Útközben 
több felvételt készítettek. Ugyánezzel a hajóval több külföldi főúr és 
köztük egy román miniszter is utazott. Mikor a hajó odaért, akkor 
dolgozott egy granicsár rajta, hogy megsemmisítse a feliratot a táb
lán. Ezt látva a román miniszter, elkezdett integetni neki, hogy hagyja 
félbe és tűnjön el. A katona ezt nem értette és tovább folytatta 
munkáját. A filmezőtársaság is észrevette ezt a műveletet és film- 
velvételt vettek róla. Fölháborodva rajt, hogy kinek vétett ez az 
ártatlan felírat. A román miniszter pedig elkezdett mentegetődzni, 
hogy ők semmiféle ilyen parancsot és rendeletet nem adtak ki. 
Nagyon röstelte a dolgot, de visszacsinálni nem lehetett, mert a 
filmező gépek már munkában álltak.

MEGJEGYZÉSEK
Színfoltok.
írta : Páter Jenő.

Tíz év a régi világból, egy év a mai „modern“ életből... 
hová futunk ?

A gépkorszak csodálatos világa, az emberi agy merészsége, 
előretörése, a rádió, mely szárnyra kapja a hangot, sőt már a fényt 
is . . .  hová futunk ?

Nincs már a földön tér, kicsinyre zsugorítva az idő . .. hová, 
hová futunk?

Előre tör az ember, mert nem találja meg nyugodalmát, nincs 
megállás, töprengünk azon, hogy mindez hová fog vezetni, de fele
letet senki sem tud adni, mert futásunk a bizonytalanra való futás.

A testiekben hiába keresi az ember futása útját, de megtalálja 
a lelkiekben, ha bizonyságot szerez lelke boldogsága, üdvössége 
felől. Mily boldog lehetett Pál apostol, aki elmondhatta magáról: 
„Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra!“ (I. Korinth. IX : 26.) 
Ezt mondhatta, mert tudta, hogy őt egy hatalmas Megváltó vezeti, s 
ha a nemes harcot megharcolta, bizonyos volt, hogy elnyeri az örök 
élet koronáját.

De Pál apostol bizonyos volt abban is, hogy ő Isten gyermeke. 
Bizony sok ember él a földön, ki nem tudja, hogy ő Isten gyer
meke. Hány ember van a földön, ki nem akar ismerni Istent. Az 
emberiség 90, százaléka, ha meglát egy technikai alkotást, mondjuk 
egy repülőgépet a levegő-égben, nem azt mondja: édes Istenem, 
csodálatosak a Te munkáid, velünk emberekkel, hanem kérkedve 
mondja : ime, mire képes az ember 1 Másodlagos helyre került Isten 
életünkben, kit röpke imádságainkban emlegetünk néha, vagy ha 
bajban vagyunk, de akkor biztosan. A többi időnket elfoglalja a
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magunk önző kis élete, felfelé törünk, de farizeusi kancsalítással 
lefelé nézünk. Az örökös énünk körül mozgó életünk elfelejteti velünk 
sokszor, hogy Isten gyermekei vagyunk. Pedig ez az egyedüli bizo
nyosság életünk futásában. Bizonyos, hogy Isten gyermeke vagyok, 
a szülők legjobbikjáé. Ha ezt tudom, akkor könnyű életemet úgy 
berendezni, hogy ez az élet szolgáló és engedelmes élet legyen az 
Atyának, béketűrő, segítő, vigasztaló, örvendeztető embertestvéreim
nek, hasznosító, példaadó, örvendező magamnak. Minden jó keresz
tyén pedig tudja, hogy a mennyei Atyának gyermekeire örökélet vár. 
Ha ezt tudjuk, boldogok vagyunk, mert megkapjuk a feleletet arra 
a kérdésre, hogy hová futunk ?

„En azért úgy futok, mint nem bizonytalanra!“

Beszámoló a Tanítók Szabadegyetemének
előadásairól.

Közli: Herendi Károly, Budapest.

Szekeres László dr., a Faluszövetség igazgatója két előadásá
nak címe : Új idők, új feladatok.

1. Bevezetőben megállapítja, hogy ma nyugtalanság észlelhető 
mindenütt, amely fokozatosan növekszik. Okai lelkiek és gazdasá
giak, amelyek válságot idéztek elő. A lelki válság uj irányokat ke
resve gazdasági válsághoz vezetett. A lelki összeomlás akkor kö
vetkezett be, amikor az ember az Isten helyébe az anyagot, a tech
nikát tette. Ma a tömegek korát éljük, de nem a numerikus tömeg 
kora ez, hanem inkább a tudatos tömegé. Ezt a tömeget megmoz
gatni nagyon könnyű feladat. A megmozdított tömeg helyes irányí
tása már nehezebb feladat. Egy francia tudós szerint megfoghatatlan 
és sokszor érthetetlen, olyan, mint egy gyerek. Aki megnyeri a maga 
számára, nyert ügye van. De amint észreveszi, hogy az ígéretekből 
nem válik valóság, ha az illúzió szertefoszlik, a vezetője ellen fordul. 
Meg lehet érteni, hogy jelentéktelen emberek kerülnek az élére, de 
akiben ügyesség van csupán tehetség nélkül, attól hamarosan elfor
dul. Ennek a tömegnek érdekes sajátsága, hogy sokszor előre meg
sejti az irányváltozásokat, sokszor sokkal előbb, mint a vezetői. Ez
után áttért a magyar könyvek problémájára. Ha mindazt, amit a 
magyar élet és helyzet javításának érdekében már szónokoltak, csak 
kis mértékben valósították volna meg, sokkal előbbre volnánk. Saj
nos nálunk nem fedi mindig tett a szót. Az olaszoknak az a véle
ményük rólunk, hogy nem merünk belenyúlni a magyar élet problé
máiba, mert erősen konzervatívok vagyunk. Amolyan csodavárókká 
lettünk tényleg, akik azt várjuk, hogy felülről történjék valami. Saj
nos, nem tudunk az emberek hóna alá nyúlni, pedig a magára ma
radt ember a szakadékba zuhan. A mai időkben nem ritka, hogy 
ami tegnap még szent és hozzáférhetetlen volt, ma semmit sem je
lent. Régi barátok ellenségekké lettek, ellenségek pedig barátokká. 
A mai tömeg egyik lélekmegnyilvánulása a névtelen levél is. A név
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télén levél írója nem törődik senkivel és semmivel, csak egy cél 
lebeg előtte : az önérdek.

A tanítóság feladata, hogy világnézeti nevelést adjon az ifjú
ságnak, ahogyan az olaszok teszik. A világnézeti nevelés nagyobb 
horizontot ad. Példa erre az olasz nevelés, amely nem fél a világ
nézeti neveléstől. Mindezek felett azonban mégis a legnagyobb ha
talom a jóság, a szeretet az, amely a válságból kivezető utat jelenti.

2. Tudásfelkészültség nélküli vezetőktől hamar elfordul a nép. 
A végletek uralma sem tarthat örökké. Éppen azért, mert megvál
toztak az idők, megváltoztak a feladatok is. A magyar életben min
dig sok volt a „kell“ és kevés a „mit tettünk?“ ! Teendőinket 3 
csoportba oszthatjuk : 1. gazdasági, 2. szociális és 3. egészségügyi, 
kulturális teendőkre.

Gazdasági szempontból sok minden történt — jó és kevésbbé 
jó — az utóbbi esztendőkben. Felfedeztük a falut. Éreztük, hogy fog
lalkoznunk kell vele. Megkezdődött a tanítás munkája, de a meg
valósulás belebukott az anyagiak hiányába. Számtalan esetben be
bizonyosodott, hogy a teóriát megeszi a praxis. Hány községünk van, 
amelynek hiányzik az olyan sokat jelentő bekötő útja, úgy, hogy 
télvíz idején el van zárva a világtól. Hány községünk van, amelyek
nek nincs egészséges ivóvize, amit csak mélyfúrású kúttal lehetne 
biztosítani. Az Alföldön meg kellene építeni a gazdasági vasútat a 
termények akadálynélküli szállítására. A mai gazdasági életnek egyik 
legfontosabb teendője és feladata a termelőt összekötni a fogyasztó
val. A magyar falu válságát az idézte elő, hogy a paraszt drágán 
termel és olcsón értékesít. Itt nagy szerep jut a kartelleknek. Nagy 
gond a 2 millió nincstelen föjdmunkás, akiken segíteni kell, mert 
előbb-utóbb baj lesz belőle. Új jövedelmi források felé kell terelni az 
emberek figyelmét. Éppen ezért a mezőgazdasági szakiskolákból 
kerülnek ki a jövő emberei. Fogyasztási és termelői szövetkezetekre 
van szükség, amelyek igazi altruista alapon működnek. A mai élet 
feltűnő és egyben elszomorító jelensége, hogy a falu emberfeleslege 
a városban, lehetőleg közhivatalokban keresi magának az életlehe
tőséget. Mindegyiknek persze a városban sem jut munka. Aki itt 
marad, az sem viszi nagyon sokra, nem lesz értékes eleme a város
nak, a másik része elmegy haza a falujába csalódott lélekkel, elé
gedetlenül él és rendszerint a falu izgága elemévé válik. Sajnos, 
mindig több lesz az eltartottak száma is, mint az eltartóké. Ezekre 
a bajokra pedig lehet orvosságot találni. A telepítés kérdésének el
intézésével ezen a bajon is volna segítve, ha olasz mintára hajtanák 
végre, ahol tökéletes felszerelést kapnak a telepítettek. Ez nem egye
dül állami feladat, hanem részben társadalmi is.

A szociális tennivalók csoportjában első helyen áll az ifjúsági 
kérdés megoldása. Az ifjúságot minden időben a legkönnyebb volt 
megmozgatni, de különösen ma könnyű feladat. Sajnos, ma sokszor 
a saját szüleinek is ellensége a fiatalság, csak azért, mert öregebbek, 
mint ők. Sok oka van ennek. Van benne nevelési (háborús nevelés) 
is. A mai gyerekben előbb fogamzik meg a gyűlölet, mint a szeretet. 
Az ősök is hibásak. Az idők folyamán jogász-nemzet lettünk, a 
szabad pályákon mások helyezkedtek el és rendezkedtek be. Ma az
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a helyzet, hogy a fiatalság felkészültséggel, tudással sem tud elhe
lyezkedni, mert döntő, hogy kit hol ringattak. Ez lelki erkölcstelenség, 
éppen úgy, ahogy az álláshalmozás is az. Ennek következménye az, 
hogy későn, 35—40 éves korban nősülnek meg a „fiatalok“, utánuk 
csak árvák maradnak. Ennek az állapotnak a megváltoztatása is egy 
új, nagy feladat.

Kultúrális, egészségügyi szükségleteink is vannak. A Zöldkereszt 
és a Faluszövetség vállvetve dolgozik ezen a téren. A gyermek a 
jövő. Érdekében áldozatot kell hoznunk. Itt van szükség a tanító 
munkájára. Újból elő kell vennünk Pestalozzit és az akarat nevelé
sét kell szolgálnunk. Ez is új cél, új feladat. Az az igazi hazaszere
tet, hogy tegye meg mindenki a magáét azon a helyen, ahová a 
Gondviselés állította és meg fogjuk oldani az új idők új feladatait is.

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

Gyógyházunk ügye.
G rieszhaber Endre Henrik.

Alább közöljük az elmúlt hónap részjegyzéseit, melyek ékes 
tanúbizonyságai az evangélikus tanítóság áldozatkészségének. Csak 
azt szeretnők, ha szeretett Kartársaink minél előbb visszaküldenék 
a válaszos lapokat, hogy minél előbb végleges képünk lenne és lát
hatnék, mennyire számíthatunk végleges eredményként.

Úgy hisszük, mindenki tisztában van e tekintetben elhatáro
zásával. Amint azt már eddig is hangoztattuk, nem köljük meg sen
kinek sem a kezét a tennivalókra nézve. Azt sem sürgetjük, hogy 
az általa jegyzendő összeget azonnal fizesse. Mi csak azt kérjük 
testvéri szeretettel, hogy lehetőleg mindenki jegyezzen és jelentse, 
mikortól fogva fizet és milyen részletben. Ehhez szabjuk további 
tennivalóinkat.

Ismételjük, senki se helyezkedjék arra a rideg álláspontra, 
hogy erre neki, avagy családjának nincsen szüksége, hogy nem 
tudja Hévizet igénybevenni, mert messze esik stb. Itt olyan áldozat
ról van szó, mely testvéri megsegítést akar nyújtani. Közjóléti intéz
mény óhajt lenni az arra rászorultak számára. A társadalom általá
ban nagyon sok olyan intézményt támogat anyagilag, erkölcsileg, 
amelynek maga közvetlenül hasznát nem látja. Mi, tanítók is. Es ha 
minden egyes alkalommal egy intézmény támogatásánál azt venné 
figyelembe az emberiség, hogy vájjon mit kap onnan, mit áldoz 
ezen intézmény az őt támogatókkal szemben, akkor soha semmi
féle jóléti intézmény nem létesülhetne. Egész életünk az önzetlen 
áldozatkészségre van berendezve. Minél nagyobb mértékben tudjuk 
ezt fokozni, annál boldogabb az emberiség, annál közelebb jutot
tunk ahhoz a célhoz, mely egyének és társadalmi osztályok, népek 
és nemzetek végcélját képezi.

Külön kérelmünk van mindenesetre dunántúli Tanítótestvéreink
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hez. Amikor mi ezt az intézményt itt, Dunántúl óhajtjuk felállítani, 
mégpedig olyan központban, mely mindenki számára a legkönnyeb
ben hozzáférhető, akkor elsősorban dunántúli testvéreinktől várunk 
még külön áldozatot is. Tagadhatatlan tény, hogy elsősorban ránk, 
dunántúliakra jelent megkülönböztetett előnyt. Ezt nekünk tehát 
abban a formában kell viszonoznunk, hogy különleges áldozatra is 
elszánjuk magunkat. Most sem gondolok arra, hogy valaki erején és 
tehetségén felül áldozzon a maga szegénységéből. De keressen vala
milyen módot, hogy hozhasson erre a célra néhány fillért abból a 
közösségből, ahol dolgozik más célokért is. Gyűjtsön össze a már 
közölt módozatok segítségével néhány garast és minden rendben van.

És még egészen külön kérelmem van az egyházmegyebeli 
Tanítótestvéreimhez, akik velem itt Tolna-Baranya-Somogy területén 
vannak. Az azóta már új generáció sok tagja nem tudhatja, hogy 
annakidején, amikor a révfülöpi Üdülőnk létesült, mi elleneztük, 
nem igen támogattuk azért, mert ezt is jóléti, de nem közjóléti intéz
ménynek tartottuk. Nem tartottuk olyan intézménynek, amely min
denki számára hozzáférhető és feltétlen szükséges. Mi itt akkor 
állandóan Hévizén létesítendő Gyógyházról ábrándoztunk, ezt hang
súlyoztuk, erre voltunk annakidején hajlandók áldozni. Ezt a tényt 
ne felejtsük e l ! Ne felejtsük el mi, akik már akkor az egyesületi 
élethez tartoztunk és ezt szinte kivétel nélkül hangsúlyoztuk. De ne 
felejtsék azok a fiatalabb testvéreink sem, akiknek mi ezt tulajdon
képpen életre akarjuk hívni. Mi idősebb munkások majd csak a ter
hét hordozzuk ez intézménynek. A mai fiatal generáció fogja annak 
áldásait teljességében élvezhetni. Ne legyen tehát közöttünk egyet
len egy sem, aki valamit ezen nemes célra nem áldozna !

Végül legyen szabad még egy igen szerény kérést megkockáz
tatnom. Küldje vissza mindenki a megküldött lapot. Ha nem ad 
semmit, nem baj. Tudjuk, hogyan állunk. Ha jószivvel ad, de ké
sőbbi időt határoz meg, az sem baj. Mégis csak tiszta képet nye
rünk. így a mai helyzet az, hogy naponta kapok néhány jegyzést, 
de nem tudjuk, mikor állunk meg, hogyan állunk meg és mit te
gyünk, mihez kezdjünk nyugodt lelkiismeretfel. Itt pénzről van szó ! 
Anyagi felelősségről. Anyagilag, erkölcsileg felelősek vagyunk min
denért. Akik adtak, azt várják tőlünk, hogy ezt a pénzt úgy helyez
zük el, hogy semmiféle módon el ne kallódjék a mai idők bizony
talanságában. Akik ígéretet tettek, szintén ezt várhatják, hogy ígéretük 
szent László pénzévé ne váljék. Tegyétek tehát helyzetünket olyanná, 
hogy a felelősséget minden tekintetben nyugodtan viselhessük.

Április hó 14-ig beérkezett újabb jegyzések a következők: 
Özv. Szomraky Zoltánná Celldömölk 25, Pilisi Pál Irsa 25, Szakály 
Dezső és neje Alsóság 50. Előadásokból kb. 150. Fanzler János 
Nagyhajmás, előadásokból 5, Neszmélyi Péter Mihályi 25. Böjté 
Sándor Somogyvámos 25, előadásokból 5, Deák-téri ev. tantestület 
Budapest 100, Kamondi Adolf Antalszállás, előadásokból 1950, 
Hegedűs Pál Zsidó 25, előadásokból 10, vitéz Szügyi Károly Rákos
keresztúr 25, Nagy Lajos Alszopor 50, Hrabovszky Mihály Békés
csaba 25, előadásokból 200, Dömötör Gvula Csömör 25, Kopácsi 
Balázs Luciáivá 25, dr. Balázsovits Gyula Szepetnek 50, előadások
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ból 100, vitéz jákfai Gömbös Sándor Pusztamiske 25, Pongrácz Dé
nes Homokbödöge 25, Hantos Sándor Potyond 25, Papp Zoltán 
Rákospalota 25, Boross Kálmán Kemenesmagasi 25, Erdős János 
Káld 25, Loosz János Rajka 25, Baráth Dénes Boba 25, Bertalan 
Sándor Kemenesmagasi 25, Kindrusz András Kutasó 25, Weisz 
János Kismányok 25, vitéz Nagy István Sárszentlőrinc 25, előadá
sokból 10, Purth Lajos Felsőnána 25, Szende Ernő Lajoskomárom 25.

A számok pengőt jelentenek.

Gyászbeszéd Gősy Ferenc igazgató-tanító
koporsójánál.

Elmondotta : Mesterházy Sándor lelkész.

„Úréi vagyunk.“ Róm. 14. 7—8.
Gősy Ferenc koporsójánál nem az embermagasztalás szavait 

hangoztatjuk, ez nem illene hozzá, hanem az Isten igéjét szóljuk, 
mert az ő élete Isten igéjét sugározta. Halála sem jelenthet mást, 
minthogy könnyeinken keresztül is olvasni tudjuk azt, amit koporsója 
által Isten üzen a kemenesmihályfai gyülekezet népének és nekünk 
mindnyájunknak. Mert igazán olvasni sokszor nem a betűkből lehet, 
amelyeket elsajátít a kicsi iskolás gyermek, hanem íratlan esemé
nyekből is, amelyeket látunk vagy hallunk, amelyek szemünk előtt 
zajlanak le. Gősy Ferenc koporsójánál akkor tudunk igazán olvasni, 
ha fájdalom járja át szivünket, ha könny fényesíti át szemünket.

Most értjük csak azt az igazságot, hogy az ember belső arcát, 
egy élet értékét akkor látjuk igazán tisztán, mikor a halál földi kapu
ján eltűnik szemeink elől, mert itt maradnak belőle azok a lelki és 
szellemi kincsek, amelyeket Isten előhozott egyéniségéből és amelyek
kel meggazdagította a világot.

Hiábavaló az az emberi élet, amelyik nem termi meg gyümöl
csét, amelyik nem hoz új színt, új vonást a világ ábrázatára. Mégha 
gyümölcstelen élet zárul is koporsóba, van, aki siratja, van, aki 
fájlalja elmúlását.

Mennyivel inkább fáj a veszteség, mikor lelkiekben és szelle
miekben gazdag, lelkiismeretes hűséggel és fáradhatatlan buzgóság- 
gal teljesített tanítói munkásság szakad félbe. Gyülekezetünk népe, 
könnyes szemű, zokogó tanítvány-sereg és mi mindnyájan, akik 
olyan szomorúan állunk koporsója mellett, tanúi vagyunk annak a 
fáradságot nem ismerő, odaadó szolgálatnak és szeretetnek, mellyel 
végezte tanítói hivatását. Melegszívű,.jóakaratú ember iskolájában, 
mindennapi életében : le nem másolható egyéniség, aki jóságot és 
melegséget sugárzott szívéből.

Iskola volt munkamezeje. Még a betegsége kezdetén volt, de 
már a betegágyban kérte, hogy ne zárjuk be az iskolaterem ajtaját, 
hadd hallja tanítványai hangoskodását, jól esik neki ez a hazulról 
jövő lárma. A kórházi szoba csendességében is szerettein kívül 
tanítványai voltak aggódó lelkének középpontjában. Onnan is üzent
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szeretett tanítványainak, hogy legyenek jók, Krisztust szerető, imád
kozó gyermekek. Nemcsak munkavégzésekor, hanem betegségében, 
sőt halálában is szolgálni akar. Nem önmagának élt, hanem az 
Úrnak. „Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal ön
magának : mert ha élünk, az Úrnak élünk ; ha meghalunk az Úrnak 
halunk meg. Azért, akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.“

Legyen ez az ige a mi fájó lelkünk vigasztalása. Krisztusban 
való hitünk szent bizonyossága győzzön meg bennünket, hogy a 
test meghalhat, de a lélek tovább él. A test visszatérhet a föld 
porába, melyből vétetett, a lélek tovább él száz és száz lélekben, 
akikbe hosszú 33 esztendős munkás élete alatt szétosztogalta magát. 
Lelkének és szellemének értékeit száz és száz tanítvány őrzi, gyü- 
mölcsözteti és átörökíti az utódokra.

Itt él továbbra is a faluban, iskolában, gyülekezetben, munka
társak között, egyesületekben, amelyekben tudását, tapasztalatait és 
bölcsességét Isten kegyelméből érvényesíthette, de legfőképpen itt 
marad a szívekben.

Itt marad a ti szívetekben bánatos özvegye, édesapai szeretettel 
szeretett gyermekei, vője, unokája, az odaadó szeretet veletek kap
csolta össze legerősebben. Jóságát ti éreztétek legjobban, mely a szív 
belső mélységéből sugárzott felétek egész életében. Nem lettetek sze
gényebbek, mert most lett ő egészen és igazán a tietek, mikor a test 
gyarlóságaitól megszabadult lélek köztetek és bennetek marad.

Ott marad a ti szívetekben is testvérei, akiknek ma kettős a 
fájdalmatok, hiszen órákkal előbb értesülhettetek a másik testvér el- 
hunytáról. Istennél találjatok vigasztalást ti. akik itt vagytok és azok 
is, akik a tengeren túl ma még nem tudnak a testvér temetéséről. 
Isten igéje vigasztaljon rokonokat, tanítványokat és mindnyájunkat. 
„Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.“

Tanító volt, aki tanított. Templom és iskola falai között a lel- 
kekbe írta bele : Légy Krisztust szerető, imádkozó, hívő ember. Mun
kás élete egy nagy tanítás volt. Belőle, mint íratlan könyvből olvas
hatott a tanítvány szeme Krisztusszeretet, egyház- és hazaszeretet, 
mert ezek lelkének tulajdonai voltak. Nem önmagának élt.

Élete tanítás volt, halála is tanítás. Koporsójánál Isten igéje 
tanít bennünket : „Közülünk senki sem él önmagának . . . akár 
élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk“.

Ott él az Isten közelségében is. Hazament mennyei Atyjához, 
nem ment idegenbe. A mi evangéliumi hitünk bizonyossá tesz affelől, 
hogy igazi hazánk nem a földi világ. Jézus, mikor tanítványaitól 
búcsúzik, azzal vigasztalja őke t: Elmegyek, hogy helyet készítsek 
számotokra. Ez a hit minden gyarló és erőtlen emberi szónál jobban 
vigasztalhat, mert Krisztushoz •kapcsol bennünket.

Nézzünk az érettünk szenvedett, vérét hullató, megfeszített 
Krisztusra. Böjti időben vagyunk, lássuk meg a koporsó mellett is 
Isten végtelen kegyelmét, amit a golgotái keresztben nekünk aján
dékozott. Isten ezen a kereszten át tekint bennünket, Krisztus érde
méért megbocsát és örök életet ad. Vigyük el lelkűnkben tanító 
koporsójától az Isten igéje tanítását: „Közülünk senki sem él ön
magának és senki sem hal önmagának : Mert ha élünk, az Úrnak
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élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, 
akár haljunk, az Úr é i  v a g y u n k “.

Kemenesmihályfa, 1938 április hó 4.

Szabályrendelet-alkotás az új zsinati alkotmány 
végrehajtására.

Az 1937. évi egyetemes közgyűlés 7. jegyzőkönyvi pontjában 
foglalt határozat alapján dr. báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő 
Elnöktársával és az egyházkerületi Elnökségekkel egyetértésben a 
szükséges szabályrendeletek megalkotására a kiküldött bizottság 
tagjaiból albizottságokat alakított. E bizottságok felkért előadói ké
szítik el a számukra fenntartott törvényszakaszokra vonatkozó sza
bályrendeletek tervezetét s azokat a kijelölt albizottság elé terjesztik. 
Egyes szabályrendeletekre vonatkozólag és a szabályrendeletek hi
vatalos kiadására később történik intézkedés.

A népiskolát közelebbről érdeklő szabályrendelet-tervezet elké
szítése a 111. sz. bizottság feladata. Ennek körében : „Evangélikus 
nevelőintézetek és iskolák tanterve, rendtartása, fegyelmi szabályai" 
címen (V. t.-c. 5. §) az elemi népiskolákra vonatkozólag a tervezetet 
Somogyi Béla készíti, „Az iskolai bizottságok szervezete, hatásköre, 
ügyrendje“ (V. t.-c. 12. §) és „Iskolalátogatás és tanulmányi felügye
let“ (V. t.-c. 13. §) címen dr. Bánkuti Dezső, „Kántorképesítő bizott
ságok szervezete és a kántorképesítő vizsga" (V. t.-c. 43. §) terve
zetét pedig dr. Gaudy László és Kapi-Krélik Jenő, „Az elemi iskolai 
igazgató-tanító jog- és hatásköre“ (V. t.-c. 51. §) Somogyi Béla ; 
„Tanítók választása és szolgálata“ (V. t.-c. 21. §) Zongor Béla és 
Bertha Jenő ; „Orgonisták képzése, tanterve, vizsgarendje“ (V. t.-c. 
59. §) dr. Gaudy László és Kapi Králik Jenő ; „Tanító vallástanítási 
képesítése“ (V. t.-c. 43. §) Somogyi Béla és Kardos Gyula alesperes, 
végül „Tanítók lelkészi teendők végzésére való képesítése" Kardos 
Gyula és Somogyi Béla munkájában kerül az albizottság elé.

A szabályrendeletek készítésének határideje május 31-ike.
A kiküldött bizottságok nagyfontosságú munkafeladatot nyertek 

a tervezetek elkészítésének .feladatában. Hosszú időre szóló, lénye
ges jelentőségű és maradandó hatású az a munkálat, amit alkotnak. 
Iskolai vonatkozásban messze kihat az evangélikus nevelőoktatás 
tevékenységére és nagy befolyást nyer népnevelésügyünk jövő ala
kulására. Éppígy a tanítók szolgálata, igazgatók jogviszonyai és ha
tásköre tekintetében, valamint a kántorképzés, a vallástanítás ügyé
ben, különösen pedig a választás és a szolgálat kérdésében is a 
most készülő rendelettervezetek szabnak irányt hosszú időre a nép
nevelésügy terén az oktatók alkalmazásának, szolgálatuk ellátása 
jog- és hatáskörének s egyéb viszonyainak. Reméljük, hogy a nagy- 
jelentőségű munkálatok Isten segítségével úgy nyernek végleges 
alakot, hogy az új zsinati törvények s ezzel együtt egyházunk szel
lemében s a haladó kor tükrében, helyesen jelölik meg a szabály
zandó kérdések útját s biztosítják a haladás és fejlődés útját.
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Felvétel a soproni evangélikus tanítóképzőintézetbe.
A felvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagyméltóságú D. Kapi 

Béla püspök úrhoz, Győr címezve, legkésőbb május 31-ig kell az 
intézet igazgatóságához beküldeni.— Mellékletek: 1. Születési anya
könyvi kivonat. 2. A közép- vagy polgáriiskola III. o.-ról szóló bi
zonyítvány. 3. A közép- vagy polgáriiskola IV. o.-ról szóló félévi ér
tesítő. (Az évvégi bizonyítványt kézhezvétel után pótlólag be kell 
küldeni.) 4. Újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a fo
lyamodó a tanítói pályára alkalmas. 5. Újkeletű hatósági vagyoni 
(szegénységi) bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról. 6. Két tanú 
által aláírt szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő vagy a gyám a ta
nulmányi idő alatt eleget tesz a megkívánt erkölcsi és anyagi köte
lezettségeknek. — Akik a közvetlenül megelőző évben nem jártak 
iskolába, azok újkeletű hatósági erkölcsi bizonyítványt is tartoznak 
mellékelni. A folyamodványra 2 P-s, a mellékletekre 30 f.-es okmány
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján az iratok bélyeg
mentesek.

Az újonnan felvett növendékek előreláthatóan a törvényszerinli 
új képzésben fognak részesülni: négy éves líceumi és két éves 
akadémiai tanulmányt kell folytatniok a képesítés megszerzésért. — 
Bővebb felvilágosítást az igazgatóság ad.

Eötvös-alap.
Az Eötvös-alap választmánya husvét hetében, a tagok és az 

Országos Tanítóegyesületek képviselőinek részvételével, látogatott 
gyűlést tartott.

Rákos István kir tanácsos, elnök nyitotta meg a gyűlést. Be
vezető szavaiban azt fejtegette, hogy intézményeinek megerősödésé
től függ a tekintélye, ezért minden magyar tanítónak saját jól fel
fogott érdeke az egyetemes, összefogó gondolatokat kifejező egyesü
letek önzetlen támogatósa. Megemlékezett az egyesület halottairól, 
Gosztonyi József kir. tanfelügyelőről, tiszteletbeli tagról és Skerlán 
Gyuláról, a Sopronvármegyei Ált. Tanítóegyesület érdemes elnökéről, 
akik az Eötvös-alap gyarapítása és fejlesztése körül különös érde
meket szereztek.

Háros Antal főtitkár jelentette, hogy az Eötvös-alap fokozott 
támogatására irányuló mozgalom sikerrel járt, mert kilenc hónap 
alatt 317 új tagot eredményezett. Egyesületek és testületek részéről 
pedig 431 P 18 f adomány érkezett. Örömmel számolt be arról, hogy 
a Kalász Rt. jövedelméből 16 ezer pengő jutott az Eötvös-alapnak.

A titkári jelentés után Bendefy László (Szombathely) a tag- és 
adománygyűjtés újabb és erőteljesebb módjait ajánlotta.

Gergely István számtarló beszámolt az Eötvös-alap vagyoni 
helyzetéről és az Eötvös-alap által fenntartott három Tanítók Háza 
köztartási számadásáról. Az Eötvös-alap vagyona 380 ezer pengő. Az 
egyesület a költségelőirányzat keretében gazdálkodott és az időközben 
beállott drágulás ellenére, előreláthatólag nem lépi túl a hitelkereteket.
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A számtartó jelentéséhez Csernai Mátyás (Hódmezővásárhely) 
szólott. Azt kívánta, hogy az intézetek lehetőleg önmagukat tartsák 
fenn s hogy a tagok részére nyújtott szolgáltatások méltányosabban 
állapíttassanak meg. Ormós Lajos (Debrecen) hasonló értelemben 
szólalt fel. Keszthelyi István, Háray Gyula és Jovicza Sándor fel
ügyelőbizottsági tagok, továbbá a számtartó válasza után a választ
mány megnyugvással vette tudomásul az elnökség kilátásba helye
zett intézkedéseit.

Péterhidi József igazgató és a főtitkár azután a Tanítók Ferenc 
József-háza, a Péterfy Sándor Leányotthon és a keszthelyi Rákos 
István internátus életéről számolt be. A három intézetben 190 tanító
gyermek részesül gondozásban.

A Tanítók Ferenc József-háza vendégszobáit nagy számmal 
veszik igénybe. Kívánatos ezért, minden esetben válaszos-levelező- 
lapon, idejében jelezzék szállásigényüket, hogy elhelyezésükről gon
doskodhassanak, avagy a szobák elfoglaltságáról értesítést küldhes- 
senek. Az Eucharisztikus Kongresszus idejére minden hely, még a 
tervbevett szükségszállások is foglaltak, ezért újabb jelentkezések 
már nem vehetők figyelembe.

A keszthelyi ház a nyári üdülők fogadására felkészült. A napi 
étkezés díját 2 P 60 fillérben, a különszoba díját egy, vagy két sze
mélyre napi 2 P-ben, a közös hálótermekben (4—6 személy) a 
szállásdíjat 80 fillérben állapították meg. A kiránduló diákcsoportok 
teljes ellátásért naponkint és személyenkint 2 P 50 fillért fizetnek.

KÖNYVISMERTETÉS
A „magyar tenger“ költői művek tükrében.

Irta : Benedek Vince.

Váth János anthológiája.
Váth Jánost, mint neves tanító-írót, azt gondolom, nem kell az 

Evangélikus Népiskola olvasóinak bemutatnom. Neve, mint szép- 
irodalmi íróé, ismerős csengésű nemcsak Dunántúl, de az egész 
ország területén. Különösen ismerős csengésű azok előtt, akik a 
Balaton csodás víztükrének rajongói. Balatoni írásaiban lelkének 
szent lángolásában, varázsos erejével a magyar tenger csodaszerű 
báját vetíti elénk. Tollának varázsa elbűvöli azt, aki időt szentel 
írásai olvasására. A Balaton iránt lelkében élő áhítatos rajongás 
késztette arra is, hogy a szóban forgó anlhológiát összeállítsa.

Az anthológiéhoz fűzött bevezetésben értékes jellemzését adja 
a bűvös vízről szóló népköltészet, műköltészet, tájleírás, festészet 
értékeinek és legkiválóbb íróink és költőink vallomásának. Az idé
zetekre való utalással, ezeket mondja: „Idegen Istenek imádói elé 
nyúl ez idézetek sora adakozó tenyérrel, a Balaton jellemző szép
ségeinek dicséretével, hogy kultúrált elődeink, s kortársaink szemén
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és szívén át szerettesse Isten ezen lecseppent könnyét.“ Nemcsak a 
régebbi, de újabb költőinket is megszólaltatja. Most csak idézeteket 
nyújt a magyar költőknek a Balatonra vonatkozó verseiből. Vajha 
mielőbb elfogyna ez a mostani kiadás, hogy megjelenhetne az a 
másik: a harmadik is, amelyik nemcsak idézetek alakjában, hanem 
teljes egészében tárná fel a felsorakoztatott költők verseit.

Váth János már jó néhány évvel ezelőtt is csinos kis füzetben 
bocsátotta ki jelesebb költőinknek a Balatont dicsőítő költeményeit. 
Ezt az anthológiát „Magyar költők dalaiban a Balaton“ cimen, most 
második kiadásban jelentette meg bővített tartalommal: 66 szerzőtől 
106 költeményt közöl. Ez a kis gyűjtemény jobb propaganda a 
Balaton érdekében, mint bármilyen szép képes prospektus. Kívánatos 
volna, hogy a kiadó Balatoni Szövetség vagy ingyen, vagy minimális 
áron osztogatná a Balaton-parti fürdőhelyeken és egyebütt is, mert 
ezzel nagy szolgálatot tenne a magyar tenger idegenforgalmának ; 
egyben pedig hozzájárulna Váth János azon elgondolásához, hogy 
a Balaton szívügye lenne minden magyarnak. Anthológiájáról így 
szól maga az illusztris szerző : „Ez idézetek gyűjteménye, mint az 
első kiadásé is, a Balaton propagandáját szolgálják. Arra készült, 
hogy a kiránduló, vagy a Balaton partján andalgó könnyen a zse
bébe rejthesse, könnyen elővehesse és lássa, mint tükröződött vissza 
a Nagy Víz, a Lősztenger, a jó Isten könnye a magyar írók lelkén, 
szívén.“

Váth János nagy szolgálatot tett a Balaton ügyének, amikor 
könnyű formában megismertette, habár csak idézetekben is, a ma
gyar költők Balatont dicsőítő költeményeit, így egy csoportba kötve. 
Értékes anthológiája megérdemli, hogy különös figyelmet tanúsítsa
nak iránta a bűvös tó hívei és rajongói. Ha csupán az lett volna 
csak célja, hogy az anthológiával a magyar tengernek még több hívet 
szerezzen, akkor is elismerésre méltó munkát végzett, hogy ezt a 
csodálatos vizet a költői művek prizmáján keresztül szemléltesse. 
Drága gyöngye ez a verses kötet a Balaton irodalmának.

Meg kell emlékeznem ez ismertetéssel kapcsolatban Váth János
nak egy másik anthológiájáról, mely „Balatoni emberek “ címet viseli. 
Ebben felsorakoztatja mindazokat, akik a Balatonért éltek, haltak, 
de inkább dolgoztak. A könyv előszavában ezeket mondja: „Köny
vecském konfesszió Balaton-szerelemről. Tudatos és hálás szerelem 
azok iránt, akik önfeledten, vagy célirányosan idevetődve, vagy hely
zetüktől idekapcsolva írással, képpel, vagy tettel megnyilvánultak. 
Öt fejezetben osztódik szét a „Balatoni emberek“. Emberek! Ezen 
a hangsúly. Lehetett volna más nevet is adni e füzetkének ; de így 
többej mond. Több embert az emberben, akik a Balatonért dolgoz
tak. Éppen azért hiszem, hogy az olvasók megtanulják e neveket 
tisztelni és becsülve szeretni, mert nekik köszönhetik, hogy a Tátra 
Adria elvesztésével is üdíthetik testüket, lelkűket.“

Váth János e munkájával is szolgálatot tett a Balaton ügyének, 
mint olyannal, amely a maga nemében unikum-számba jön.

Az anthológia ismertetésével egyidejűleg, szinte toliam hegyére 
kívánkozik, hogy Váth János írói munkásságát is érintsem, habár 
csak futólagosán. E szándékomban segítségemre vannak azok a
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Tanulmányok, amelyek Váth János írói munkásságáról megjelentek. 
Ezek közül Orosz Ivánnak a „Pannontenger Mesemondója" című 
Tanulmányából idézem rapszódikus mondatokban a következőket: 
„Válh János a magyar tenger partján, Kenésén született 1887 márc. 
3-án ősi halászcsaládból. Ősei mind egyszerű halász, munkás, kis
birtokos emberek voltak. Ennek az egyszerű, a magyar humuszból 
fakadt fajtának lett a sarjadéka Váth János, szüleinek legkisebb nyol
cadik gyermeke. A négy gimnázium elvégzése után hajlama a peda
gógia felé hajtja, így lett belőle tanító. Mint tanító Balaton-Világoson, 
Lázin, Vörsön, Vindornyalakon, Vináron működött. A háború és 
forradalmak gyászos évei után 1919. év végén irodalmi és hazafias 
érdemeinek elismeréséül, a kultuszminiszter a Balaton környékének 
egyik legmodernebb iskolájához, a balatonalmádi állami iskolához 
nevezi ki igazgatótanítónak. Ott éli most is az Öreghegy aljában 
békés, zavartalan életét. Itt írja folyton szaporodó novelláit, regényeit, 
amiknek mindegyike oly nemesen egyszerű és magyar, mint amilyen 
ő, a Pannon-tenger ábrándos, lélekbelátó mesélője. Sokoldalú mun
kássága, törhetetlen akaratereje, sok megérdemelt siker örömét hoz
ták el neki. Könyveinek egész sorozatát nemcsak a kritika halmozta 
el egyöntetű elismeréssel, de a vidéki olvasóközönség érdeklődése 
is melegen felkarolta. Műveivel nemcsak dicséretet, hanem pálya
díjakat is nyert. A közelmúltban pedig alkotó művészetének és ere
jének gyönyörű megnyilvánulásaként a ,,Déli harangszó“ című ha
talmas történeti regénye hagyta el a sajtót. E művében nagy virtó- 
zitással hangolja egybe a magyarság szenvedéseit, a szebb jövendő 
reménységével, a magyar hit és erkölcs gazdag ígéretével. A leg
nagyobb öröm és megtiszteltetés azonban akkor érte, amikor negyed- 
százados jubileuméra a Balatoni Szövetség 10 kötetben kiadta mű
veinek egy részét. A gyűjteményes kiadás, amelyben 25 év legjava 
termését nyújtja az olvasó elé, maradéktalanul felöleli Váth János 
írásművészetét. A 10 kötetben foglalt művek közül többet lefordítottak 
idegen nyelvre. Pld. az imént említett „Déli harangszó“-nak most 
készül Liliében francia, Tokióban eszperantó fordítása. A népies 
tárgyú dolgozatait népkönyvtárakba és ifjúsági könyvtárakba meg
vásárolták.

írói alkotó erejének sok színű megnyilatkozásai mellett, mint 
esztétikus is érdemes munkásságot fejt ki, amint ezt a Gárdonyi 
Gézáról szóló pályadíjat nyert elmélyedő tanulmánya is igazolja.

Eredeti egyénisége különösképpen stílusában, kifejezési formá
jában, a Balatonmenti népnyelv egészséges irodalmosításában mélyül 
el. Munkássága körül valóságos Váth-irodalom fejlődött ki. Legneve
sebb irodalmi történészeink, esztétáink foglalkoztak műveinek ismer
tetéseivel, kritikai méltatásával, egyéniségének bemutatásával. Hogy 
értéke átlagon jóval felüli és magasan kiemelkedő, ezt az is bizo
nyítja, hogy több irodalmi társaság tagjává választotta.

Váth János negyedszázados írói és esztétikai működésének be
mutatásával megmutatta, hogy törhetetlen hittel és fáradhatatlan 
munkával lehet alkotni is a magyar ugaron.

Jelen ismertetésemet azzal zárom, hogy Istenáldotta tehetsegé
vel sokáig csillogtassa a tanítói nevet Váth János kartársunk !
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Külföldi nevelésügyi* lapokból.
Irta : Halm ai Olivér.

3. Die Osterreichiche Schule.
Ez a folyóirat annyira érdekes, hogy röviden ismertetem tartalmi 

tagozódását.
80 oldalas folyóirat. Havonként jelenik meg. Mutatványszáma 

(1937 jún. havi) annyira lekötötte a figyelmemet és pedagógiai érdek
lődésemet, hogy folyó év január 1-ére visszamenőleg megrendeltem 
magamnak. (Egy évre 6 P.) A lap a művészet nagy pártfogója. Min
den szám hoz 2—2 darab Vs ív nagyságú reprodukciót kiváló oszt
rák, illetve más nemzetek művészei alkotásaiból s leírja, miként 
bírálandók azok el. Gyermeki színjátékok találhatók e mutatvány- 
szám első lapjain. Magyarázatokkal ellátott tanítások következnek. 
A művészeti nevelés rovatában kaptak helyet a fenti műbírálatok, 
valamint a karton-munkálatokkal összefüggő kézimunka-oktatónak 
szóló tanácsok — gazdagon képekkel szemléletessé téve. Igen ked
vesek a testnevelésre vonatkozó cikkecskék. Hasonlóképpen nagy 
érdeklődésre számíthatnak minden nevelő részéről a pedagógiai iro
dalomra, körszemlére ; valamiképpen a filmekre vonatkozó ismerteté
sek is. Egy cikket külön is boncolgatok. Röviden. Címe :

Az igazi beszédre való nevelés.
Lényeges kelléknek tartja az értekezést közzétevő tanítónő a 

nyelvtanítás terén a tanító részéről a helyes hangképzést és kifejtést. 
Helyesnek tartja továbbá azt is, hogy az iskola megszerettesse a 
gyermekekkel anyanyelvűket a maga természeti mivoltában, azaz a 
tájszólásnak ne legyen ellensége. De a jelen idők tanítójának tudnia 
kell, hogy minden tárgynál és így főleg a nyelv tanításánál főfeladat
ként az irodalmi, a művelt társadalom nyelve, beszéde az irányadó. 
Ezt kell végeredményben lassú, de annál biztosabb idomítgatással 
elsajátíttatni.

A cikk tárgyaló részében igen érdekes példákat sorol fel a 
német kiejtésre, olvasásra vonatkozólag. A befejező részt arra hasz
nálja fe Jordán Mária, hogy a komoly nevelők, buzgó tanítók részére 
melegen ajánlja igen jó útbaigazítóként Steil Ferdinánd : „Die deutsche 
Sprech- und Redekunst“ c. művét. Azt gondolom, mi is tanulhatunk 
belőle majd sok olyat, ami az iskolai művelődésünk során mint 
hiány jelentkezett mindeddig a német nyelvvel való foglalkozásunk, 
tanulmányaink közepette.

4. A L’École c. francia tanügyi lap sajnálatosan nagy tárgyi 
tévedést tett közzé az 1936. okt. 2-ára keltezett példányában. Töb
bek közt foglalkozik, Európa tengereivel, partjaival és hydrografiájá- 
val összefoglalóan. Es hogy hol akadtam a hibára ? Hát éppen fennél 
az utolsó szakasznál, annak is az utolsó sorában : a Balatonunkat, 
a „magyar tengert" Ausztriában találhatónak jelzi a cikkíró. Magamba 
fojtott megütközésemnek úgy adtam kifejezést, hogy jókora két kérdő
jelet és egy hatalmas (tiltakozó) felkiáltó jelet illesztettem a kérdéses 
helyre. A világ a trianoni szerződés megalkotásakor sem volt tisz
tában Magyarországgal, s ma a haladás iramában éppen a világ
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legműveltebbjei (?) maradnának le ? No, de talán bizonyosan toll- 
hibának jelezné a tisztelt geográfus, ha felvilágosítást kérnénk tőle. 
Ha hasonló tévedéseket fogok észrevenni, akkor a legközelebbi 
esetet már írásban fogom elintézni. Végeredményben ennyivel mi is 
tartozunk hazánknak. Szükséges-e az ilyen nevelési lap tanulmányo
zása? Még há nem is üti meg még megközelítően sem a mi lap
jaink mértékét, akkor is érdemes megrendelni, mert éppen a hibákra, 
tévedésekre való rámutatással használhatunk sokat mindenekelőtt a 
magyar tanügynek, s közvetve a tévedőknek is. Mert, ha az illető 
jóhiszemű figyelmeztetésben részesül majd hasonló esetekben, akkor 
bizonyára megszűnnek az ily óriási tolihibák is.

y
1

H Í R E K
GŐSY FERENC I >'

1886—1938. I
A kemenesmihályfai evangélikus gyü

lekezet népe nagy részvéttel kísérte utolsó 
pihenő helyére két hónapi .rszenvedés 
után csendesen elhunyt szeretett igazgató
tanítóját. Könnyesszemű,, zokogó tanít
ványsereg, betegségéberr is sokat emle
getett iskolás gyermekei, Nőegylet, Ifj. és 
Leányegyesület, öregedő prezbiterek, le
venték, tűzoltók. Tanító Egyesület, mun
katársak, szerettei, rokonok, barátok, 
ismerősök, róm. kath. egyházközség 
vezérei, hivatalok képviselői, közéleti 
férfiak, szülőfaluja : a szilsárkányi gyüle
kezet vezetősége és híveinek nagy soka
sága állták körül koporsóját.

Akik csak ott voltak, mindannyian 
érezték, hogy egy olyan élet zárult be, 
amelyikkel Isten másokat gazdagított. 
Lelkiismeretes hűséggel és fáradhatatlan 
buzgósággal teljesített hosszú 33 esztendős 
tanítói munkássága alatt Istentől kapott 
lelki és szellemi kincseit osztotta ki gaz
dagon tanítványai között az ő munka
mezején, iskolájában. Száz és száz lélek 
őrzi, gyümölcsözteti és adja tovább az 
utódoknak a tőle kapott lelki kincset.

Tanító volt, aki tanított nemcsak köny
vekből és szavaival, hanem legfőképpen 
életével.

Feltámadunk! Mesterházy Sándor 
lelkész.

Pályázati hirdetés. A Magyarországi 
Tanítók Eötvös-alapja ezúton is felhívja 
tagjai figyelmét a Néptanítók Lapja f. évi 
április hó 1-én megjelent 7. számában 
közzétett pályázati hirdetésre. Egyben 
közli, hogy csak a pályázati feltételeknek

minden tekintetben megfelelő kérvényeket 
veheti figyelembe.

A „Liturgia-kántori szolgálat" meg
jelentése küszöbön áll. A jákfai Gömbös 
Gyula szerkesztésében készült istentiszte
leti segédeszköz kinyomtatása azért késett, 
mert az érdekelt kántori szolgálatot teljesítő 
tanítóság nem mutatott iránta kellő meg
értést. Közöljük, hogy a mű keménykötés
ben, tehát tartós kivitelben jelenik meg. 
Megemlítjük, hogy a vasi közép egyház
megye együttes lelkészi és tanítói érte
kezlete elhatározta, hogy a művet minden 
lelkész és tanító részére kötelezően be
szerezteti az egyházközségekkel. Leg
utóbb még mindig csak 60 rendelés volt 
együtt, ami még a nyomdai költségek felét 
sem fedezi. Felhívjuk a kántortanítói, kart, 
hogy az istentiszteleti szolgálatban nélkü
lözhetetlen művet minél előbb szerezze be.

A Zenem űvészeti Főiskola nagyter
mében április 3-án PeschkoZoltán orgona
művész, a fasori templom karnagya a 
Forrai kam ara énekkarral együtt szép 
estélyt adott, mely Peschko Zoltán or
gonaművészetének és a kam ara ének
karnak is megérdemelt művészi sikert 
hozott.

Fodor K álm án Bach-hangversenye.
Uagyancsak művészi templomi hang
verseny hangzott el ápr. hó 5-én a győri 
templomban. Itt Fodor Kálmán karnagy, 
orgonista adott elő Bach m űveket: prelú
diumokat, fugákat, toccatákat és szoná
tákat. Ez alkalommal is tanúságot tett 
arról, hogy milyen közel tudja vinni a 
hallgatóságot a nagy szerző hatalmas 
művészetének megértéséhez. Különösen 
az a-moll preludium és a C-dur toccata 
hatott mélyen a közönségre.

H írek folytatása a  borítéklap 3. oldalán  1
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Hangszeres zene az istentiszteletben.
Irta : dr. Gárdonyi Zoltán.

Az evangélikus egyházi zene fénykorában a különféle hang
szerek csaknem oly fontos szerepet töltöttek be az istentisztelet zenei 
részében, mint a hangszerek királya : az orgona. A barokk kor gaz
dag hangszerkészlete nem csupán a világi zene megszólaltatására 
volt hivatva, hanem a kor méltónak találta azt Isten dicsőségének 
a szolgálatára is. Ez a hangszerkészlet túlnyomóan vékony és vilá
gos hangszínezetű hangszerekből állott: egyenes flótákból, az óboák 
és fagótok (tehát kettős nyelvű sípok) különjéle válfajaiból (oboé da 
caccia, oboé d’ amore, Schalmey, Sordun, Ranked, Dulcian stb.), a 
tölcséres fúvókájú Zink-ekből, szűk méretezésű trombitákból, kürtök
ből és harsonákból; a vonós hangszerek közül a „viola da braccio“ 
(kar-hegedű) és a „viola da gamba“ (térd-hegedű) családjából.

A XVIII. század második felétől kezdve az európai zene hang
zási eszménye a vékony és világos hangszínektől mindinkább a 
vastag és sötét hangzások felé tolódott el. Egészen természetes dolog 
volt tehát, hogy a régi hangszerkészlet helyéi egyre újabb hangszerek 
foglalták el, amelyek jobban megfeleltek az újabb kor hangzási 
igényeinek. Sajátságos jelenség az, hogy a hangszerkészlet kicseré
lődésével szinte párhuzamosan egyre jobban háttérbe szorult a hang
szerek részvétele az evangélikus istentiszteletben. (Érdekes meg
jegyezni, hogy viszont a katolikus egyházi zenében éppen az 1750 
utáni kor hangszerkészlete felelt meg jobban az ú. n. „zenés misék“ 
komponistáinak : Haydnnak, Mozartnak, Schubertnek.)

Magyarországi evangélikus gyülekezetekben ma az a helyzet, 
hogy vagy csak nagy ritkán — és rendszerint nem liturgikus jelleg
gel — szólal meg az orgonán kívül, más hangszer a templomban 
(pl. esküvő alkalmával); vagy pedig az egyházi közfelfogás egy
szerűen száműzi a hangszereket, és csupán az orgonát tartja isten- 
tiszteleti zenélésre méltónak. Ez a felfogás nem kis részben annak 
a  túlzó puritán szellemnek a hatására alakult ki, amelyik a temp
lomokban a díszítéseket, festményeket és szobrokat mellőzni igyeke
zett, és amelyik a magyarországi evangélikus liturgia elszegényedé
séhez is hozzájárult.

„Hegedűszó a templomban? Hát csak nem lehet megtűrni, 
hogy azon a hegedűn muzsikáljanak a templomban, amelyiknek a 
hangjaira a korcsmában táncolnak, meg duhajkodnak!“ Erre az 
ellenvetésre egyik kartársunk kitűnőén visszavágott: „Ügy ám ; de azt 
meg lehet-e tűrni, hogy a templomban ugyanazzal a szájjal énekeljenek 
Istent dicsőítő éneket, amivel másszor a korcsmában káromkodnak?“

Az anekdótaszerű eset rávilágít az igazságra: nem a hangszer 
nem méltó az Isten házába, hanem az, amit általa megszólaltatnak! 
És ez vonatkozik nem csupán a hegedűre, fuvolára, vagy gordon
kára, hanem teljes következetességgel az orgonára is. Mert vájjon
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melyik eljárás való kevésbbé a templomba: az-e, ha Buxtehude 
vagy Bach valamelyik kantátája keretében óboa vagy hegedű szól 
a kóruson, vagy pedig az-e, ha szigorúan kitiltunk ugyan minden 
egyéb hangszert az orgona mellől, de az orgonán triviális világi dal
lamok, vagy „hatásos" operarészletek hangzanak el?

Kétségtelen, hogy az orgonának minden egyéb hangszerrel 
szemben jelentős előjogai vannak a templomban. Ennek történeti, 
liturgiái és esztétikai okai vannak, amikre ezúttal nem térhetek ki. 
Csupán arra szükséges okvetlenül utalnom, hogy a régebbi időkben, 
amikor az evangélikus istentisztelet keretében különféle hangszerek 
is szóhoz jutottak : az orgona a legtöbb esetben mégis nélkülözhe
tetlen volt, mint állandóan kísérő fundamentom, vagy amint a régiek 
nevezték : generálbasszus. A hangszerek, magánénekhangok szólama, 
a kórus, a gyülekezeti ének mind-mind erre támaszkodott mintegy 
másfél évszázadon keresztül (kb. 1600—1750). Ha az orgona nem 
önálló, hanem csak ilyen alátámasztó szerepet kapott, akkor a szó
lamából rendszerint csak a basszust írta ki a szerző, a hozzátartozó 
harmóniákat pedig rövidítve : számjelzésekkel adta tudtára a játszó
nak. Nem is lehetett számottevő orgonás, aki nem tudott számozott 
basszust (generálbasszust) lapról játszani!

A teljesség kedvéért utalok még az evangélikus istentiszteletben 
előforduló hangszeres zene egyik különleges formájára : a harsona
karra. Ez régente, mint toronyzene volt használatban, újabban pedig 
inkább csak a tábori s egyéb, a szabad ég alatt végzett istentiszte
letek közének-kísérője gyanánt van némi jelentősége. Néha üstdobok 
is szerepelnek benne. A harsona-kar a korálok ritmikusabb éneklé
sének lehetne hatékony eszköze s mint ilyen, a jövőben több figyel
met érdemelne.

Az istentisztelet keretében történő hangszeres zenélés pártolá
sának a legfőbb feltétele tehát az, hogy a hangszeren vagy hang
szereken előadott zenemű méltó legyen az Isten házához. Ezen túl
menően azonban még a jó ízlés is szab korlátokat. Legyen bár tar
talmilag egyházias valamely kompozíció : mégsem szólaltatható az 
meg templomban a következő hangszerek valamelyikén: zongora, 
pianinó, cimbalom, citera, hárfa, gitár, bendzsó, xylophon, tárogató, 
saxophon, piszton, kézi- és szájharmonika, okarina, duda.

*

Kórusok pünkösdre.
1. Franck-Lützel: „Jövel Szentlélek, égi láng“. 4. V., k., 1935. V. 

Ugyanaz 3. E., k. (Palme), 1936. IV.
2. (Korái) „Dicsőség mennyben Istennek“. 3. Gy. és 4. F., mind

kettő k. (Gárdonyi), 1935. VI.
3. (Korái) „Szívem szerint, Úristen“. 3. Gy., k. (Gárdonyi),

1935. VII.—VIII. .
4. (Korái) „Áldjad, én lelkem, az Urat“. 3. E., k., 1936. III.
5. (Korái) „Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát“. 3. E., 

k„ 1936. III.
6. Scheidt S. : „Ó vigasztaló Szentlélek“. 4. V., k., továbbá 3. 

E., k., (Hamar), 1936. V.
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7. Praetorius M. : „Dicsőség az Istennek“. 3. V. (esetleg F., vagy 
N., azonban Gy. nem) kn., 1937. IV.

8. GumpelzhaimerA.: „Istent dicsérd énekkel“. 4. V., kn., 1937. VI.
9. Schütz H. : „Emberek, örvendezzetek“, 4. V., k., 1937. IX.
10. Othmayr G. : „Örvendezem“. 2. E., n., 1937. X.
További pünkösdi férfikarokat mai hangjegymellékletünk lar-

talmaz. G.
*

Hangjegymellékletünk.
Mai számunkhoz 8 oldalnyi hangjegyet mellékelünk, ami az 

idei költségvetésünk szerint 4 hónapi (máj., jún., juh, aug.) .anyag
nak felel meg. Több oldalról megnyilvánult óhajnak tettünk eleget, 
midőn ezt a mellékletünket csaknem teljes egészében férfikaroknak 
szántuk. Noha meggyőződésünk szerint esztétikai szempontból a leg
szebb férfikar sem ér annyit, mint a legegyszerűbb vegyeskar: mégis 
ezúttal aránytalanul nagy teret adtunk a férfikarnak, mert egyházi 
kórusainknak aránylag nagyrésze még mindig csak férfiakból áll. 
Hangjegymellékletünk tartalma a következő.

I. Pünkösdi férfikarok.
1. „Jőve1, legfőbb vigasztalónk“. Szöveg: Dt. Ékv. 243. ,sz, 1. 

és 2. v. Dallam : „Warum sollt’ ich mich denn grämen“ („Én lel
kem, miért csüggedsz el“) ritmikus alakja.

2. „Áldott Szentlélek, vezérünk". Szöveg: Dt. Ekv. 242. sz. 
1. v. Dallam: „Schmücke dich, o liebe Seele“ („Készítsd magad, 
kedves lélek“) ritmikus alakja.

3. „Jövel Szentlélek Úristen“. Szöveg: Dt. Ekv. 236. sz., 1. v. 
Dallam : Kapi Kkv. 265. sz.

Mindhárom koráinak könnyű, négyszólamú férfikari letétje 
dr. Gárdonyi Zoltántól.

11. Kindermann Joh. Erasmus (1616—1655): „Ne csüggedj el, 
kicsiny sereg“. Szöveg: Dt. Ékv. 259. sz. 1. és 2. v. Előadásához 
két közepes magasságú női énekhang, két dallam-hangszer (fuvola, 
oboa, vagy hegedű) és egy akkord-hangszer (orgona, vagy harmo
nium) szükséges. A két dallam-hangszer 12 ütemnyi elő-, illetve 
közjátéka elengedhetetlen (a régiek „ritornell ’-nek: visszavezetésnek 
nevezték). Ügyeljünk az énekhangok néhány ütemen át tartó szólam
keresztezésére. Áz egész darab nehézségi foka minden tekintetben 
egészen könnyű. Előadható bármikor, különösen pedig a reformáció 
emlékünnepén, vagy gyámintézeti istentiszteleten.

, III. Gárdonyi Zoltán : „Harmadik magyargraduál-ének“. Szöveg: 
Dt. Ekv. 425. sz., 1. és 4. v. (Balassa Bálint éneke.) Közepes nehéz
ségű négyszólamú férfikar orgonával. Az orgona nem kísér, hanem 
önálló szerepe van. Szükség esetén harmóniummal is előadható, de 
akkor az orgonán pedállal' játszandó részeket egy másik játszóra 
kell bízni; fontos továbbá, hogy a harmonium billentyűsorán meg
legyen a háromvonalas „d“ is. A darab szövegének általános tartalma 
folytán az egyházi év bármelyik szakában beilleszthető az istentisz
teletbe. Előadási időtartama kb. 5 perc. G.

Nyomatott Garab Józseí könyvnyomdájában, Cegléden.

MAGM*
T U l e M V 'V C . .  A W D ÍM A

K I » “  f i



A BÚVÁR száz érdekes fényképpel kísért augusztusi száma 
természettudósainkat ismét a legérdekesebb kérdések felől szólaltatja 
meg. Cholnoky Jenő a nyári zivatarok keletkezését és a magyar- 
országi időjóslások sikertelenségét magyarázza. Kanyó Béla a párisi 
Pasteur-intézetről rajzol érdekes képet. Vitéz Temesy Győző a cser
készmozgalom fejlődését ismerteti. Tasnádi Kubacska András a 
hamelni patkánybűvölő misztikus alakjára világít rá a modern tudo
mány megállapításaival. Hilscher Rezső a dán népfőiskolák világába 
vezeti be az olvasót. Sédi Károly sziksós tavaink keletkezését, Warga 
Kálmán a nyár madárvilágát. Újhelyi László a Balaton flóráját ismerteti. 
Bánki László a rovarok vitaminszükségletéről értekezik, Honti Jenő 
a kininről ír. Szalai Tibor a tűzhányók keletkezését mondja el, Kecsó 
István a nagyhatalmak világgazdaságáról, Wagner János az óriás
polipok életéről számol be. Az érdekfeszítő tudományos cikkeket a 
„Búvár“ gazdag tartalmú rovatai: a „Tudomány műhelyéből“ és a 
„Búvár szellemi sportja“ követi.

Szerkesztői üzenet.

Tállyai I ,  K ristó f K ,  Szász A., ifj. H ajas G y., Hámor Vörös 
J . — cikkei az októberi számban remélhetőleg mind elhelyezhetők 
lesznek. Némelyik már ki is van szedve.
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A jutalom.
II. Korinth. 5. 10 : „Nekünk mindnyájunknak meg kell 

jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy 
kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e 
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt,"

A te nevedben kezdettük ez évet és a te nevedben fejezzük 
is be azt, örökkévaló Isten ! Mélységes hála kél most szivünkben 
és alázattal hajtjuk meg fejünket előtted. Hálatelt szívvel köszönjük 
meg neked, hogy kézenfogva vezettél el idáig. Jó és gonosz napok, 
öröm és bánat, reménység és búbaj váltakoztak előttünk és mi min
dig megláttuk azokban a te kezed munkáját és bölcs vezetésed hoz
zánk való jóindulatát. Megtartottál, megmentettél bennünket, meg
óvtál sok veszedelemtől, s amikor fáradt lábunk már-már lankado- 
zott az igazság útjain való járásban, te adtál új hitet, reménységet 
és bizalmat, hogy lelkűnkkel a magasba szárnyalhattunk, hogy 
onnan erőt és vigaszt merítsünk a további küzdelmekre. Kicsinyjeink 
is növekedhettek testben, lélekben, Isten és emberek előtt való ked
vességben. Mindezt alázatos szívvel köszönjük meg neked, óh Uram 1 
Áldjuk a te jóságodat és szeretetedet, hozzánk való nagy irgalma
dat és kegyelmedet.

De most számot kell adnunk sáfárkodásunkról. Vonuljon el 
igaz lelkiismeretünk vezetése mellett, őszinte vallomással a mult, a 
te szent szemeid előtt. Hiába akarnánk bármit is elhallgatni vagy 
takargatni: te tudsz mindent, mert te láttad minden cselekedetünket, 
hallottad minden egyes szavunkat; előtted végeztük munkánkat, a 
te szent angyalaid segítségéi kértük nap-nap mellett, s te bizonnyal 
el is küldötted őket, s ők most talán vádlóinkként állanak előttünk, 
s mi lehajtott fővel, szótalanul állunk meg teelőtted, mert nincsen 
semmire sem mentségünk 1 Hozzád folyamodunk : igazolj te magad 
bennünket! Te irgalmas vagy és kegyelmed végtelen! Ne szegd 
kedvünket, de ha megérdemeljük, büntess bölcs belátásod szerint! 
Nevelj, oktass most is! Tudjuk, hogy csak azt kéred számon tőlünk, 
ami a tiéd : a te talentumaidat. Óh, vajha hallanám áldó édesatyai 
szavadat: „Jól van, jó és hű szolgám, kévésén voltál hű, sokra 
bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe!“ Ilyen jutalmat adj 
nekem, én édes Istenem 1 Ámen. / y U ' F .  J,

\QfKCNVY i '
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Szabályrendeleteink.
Az Egyházi Törvény nyomán szükséges szabályrendelet-alkotás 

munkája megindult. A népiskolai vonatkozású munkálatok közül 
készen áll az iskolai rendtartás és tanulók fegyelmi szabályzata, az 
igazgatótanítók jog- és hatáskörére vonatkozó szabályrendelet-terve
zet. Ugyancsak készül a tanítók vallástani vizsgájára és lelkészi 
teendők végzésére való képesítésére vonatkozó szabályrendelet
tervezet. A tanítók szolgálati szabályzata, a tanítóválasztási szabály- 
rendelet a további munkálatok során kerül összeállításra, ugyancsak 
az iskolalátogatást szabályozó rendelet-tervezet. A fontosabb mun
kálatok az iskolaügyre vonatkozólag az itt felsorolt tervezetek elké
szítésével kerülnek kivitelre.

A két első tervezetet lapunk nyári kettős számában közöljük 
s már most felkérem tanítói karunkat, hogy tekintse át e munkála
tokat s alkossa meg róla véleményét. Amennyiben talál oly észre
vételt, amely lényeges módosítást kívánna, hozza azt az országos 
egyesületi elnök tudomására, hogy azt felhasználva a bizottsági tár
gyalásoknál az előadó értékesíthesse.

A rendtartásnál igyekeztem összefoglalni mindazokat a teendő
ket, amelyek minden iskola vezetőjére, tanítójára nézve szükségesek 
ahhoz, hogy tanítói teendőit, az iskolai nevelő-oktatás zavartalan 
biztosításával teljesíthesse. Evégből nemcsak az 1921. évi XXX. te. 
rendelkezései s Egyházi Törvényünk pontjai alapján készült a ter
vezet, hanem belefoglalta a megbízott a mai napig kiadott lénye
gesebb miniszteri rendelkezéseket s azok végrehajtására tett tan- 
felügyelői stb. intézkedéseket is, azok határidejének feltüntetésével. 
A munkálat így kellő tájékoztatást nyújt az iskolai rendtartás bizto
sítására s mindaddig teljesen útbaigazítja a tanítót, amíg újabb mi
niszteri intézkedésekkel az kiegészítésre nem szorul.

A szerkesztő törekvése az volt, hogy az útmutatás mellett ne 
kösse meg teljesen az oktató kezét, hanem irányítást adjon s e 
mellett módot nyújtson a helyes pedagógiai érzék érvényesítésére is. 
Természetesen mindez csak a fennálló egyházi és állami törvényes 
rendelkezések keretei között történhetik.

Tökéletes alkotás nincs. Bármennyire törekszik is minden meg
bízott a leghatározottabb s legrészletesebb pontokba foglalni, keretbe 
önteni a törvényszabta rendelkezéseket: felsőbb hatóságok s az érde
kelt tanítóság részére egyaránt, mindig maradnak nyílt kérdések, 
amelyeket az élet sokoldalúsága vet föl s annyira szétágazók, rend
kívüliek. hogy azokat mind pontokba foglalni nem lehet. Különösen 
ilyen kivételes, mondhatnók nyitva maradt kérdések felkutatását s 
annak tudomásuladását kérem a tervezetek átolvasóitól, hogy fel
használva, mennél alaposabbak s közmegelégedést keltők legyenek 
a munkálatok. Legyen a közös munkán Isten áldása és hozza meg 
gyümölcsét evangélikus népoktatásügyünk munkásainak fáradozása 
nyomán egyházunk s nemzetünk javára, mindnyájunk boldogulására.

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében ? 
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó üg y!
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Nemzetnevelési feladataink*)
A soproni szabadegyetemen előadta Rozsondai Károly tanítóképző-int. igazgató.

A nemzetnevelés kérdése sokkal nagyobb fontosságú, mint 
amennyire társadalmunkat s arra legilletékesebb középosztályunkat 
foglalkoztatja. Sok, egymással összefüggő feladatról van itt szó. Gyö
keresen kifejteni a kérdést egy ilyen előadásban nem lehet. De arra 
igyekszem, hogy a leglényegesebbeket érintsem. Gondolatébresztés 
a célom.

Vessünk rövid pillantást a múltba.
Nemzetünk sorsának irányítása, fejlődésének, jövőjének alaku

lása, szellemi állapota nemcsak a politikusokat foglalkoztatta, hanem 
írókat, nevelőket, a nevelésről tudatosan gondolkodó sok kiváló, 
aggódó magyar szellemet.

A nemzetnevelés tisztázását, célkitűzését, részletfeladatait, meg
szervezését — nem ugyan a mai tudományos rendszerezésben — 
de régen boncolgatták látó magyar lelkek.

Zrínyi Miklós, a költő, a magyar nemzet európai helyzetét 
tisztán látta. Ne bántsd a magyart! — kiáltja oda a népeknek. De 
azt is megmondja, hogy legyen kezünkben a kardunk. Eleget tapasz
talt ahhoz, hogy magunkrautaltságunk tényét hirdesse s az öncélúság 
munkélását követelje. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók — 
mondotta Zrínyi. Bízhatunk magunkban, van jövőnk, ha bűneinket 
megismerjük és leszámolunk velük. Zrínyiben tudatos volt a katonai 
és politikai nemzet fogalma. Ma is vezetőnk lehetne.

Apáczai Cseri János, a kiváló erdélyi professzor panaszkodik, 
hogy a magyar nemzet szemén hályog van. Ha elgondolását meg
valósítják, akkor az országnak egy évszázaddal előbb lesz teljes 
egyeteme. Magyar Enciklopédiája 50 évvel előtte járt a hasonló 
német műveknek. Nemzete kultúrájáért égő, önmagát emésztő lélek 
volt. Első, tisztalátású kultúrpolitikusunk. Apáczai számára a nemzet 
már szellemi és erkölcsi közösség.

A nagyok között,is legnagyobb gróf Széchenyi István. Arany 
állapította meg róla: Ő az, ki által lettünk és vagyunk. Széchenyi 
meg ezt mondotta magáról : Jogom van Magyarország felett tanár- 
kodnom. Széchenyi a nemzet legnagyobb nevelője. Különösen is 
lelkiismeretünkre helyezendő a nemzeti önismeret követelése. Létünk 
feltételeit, nemzeti életünk értelmét, célját és értékét ő jelölte meg. 
Nézzük Széchenyi gondolatainak sorsát. Széchenyinek a nevelésről 
alkotott gondolatait a magyar neveléstudományi irodalomban Imre 
Sándor egyetemi tanár képviseli a legnagyobb erővel, Kár, hogy 
Imre Sándornak a nemzetnevelésre vonatkozó, a nemzet sorsáért 
aggódó, nagy felelősséggel és erkölcsi bátorsággal megírt tanításait 
pedagógusaink és közvéleményünk nem ismeri jobban. Ő már a 
háború előtt tisztán látta a veszedelmeket, s sok fájó látásának 
valóraválását kellett megérnie.

Az utóbbi évtizedben Szekfű Gyula is jelentékenyen hatott
*) Kivonatos közlés; egyben Makkai Sándor : Magyar nevelés, magyar mű

veltség c. műve gondolatainak ismertetése is.
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közvéleményünkre. A nemzeti önismeretet, társadalmunk egészséges 
átalakulását szolgálják írásai, s külön figyelmet kelthetnek azok a 
megállapításai, melyek középosztályunk hibáira, mulasztásaira és 
teendőire vonatkoznak. A mai Széchenyit tolmácsolja egyik könyvé
ben külön is.

Kornis Gyula is nagy részt vett a nemzet művelésügyi kérdé
seinek ezirányú tisztázásában.

Általában a háborúutáni nevelésügyi, kultúrpolitikai fejlődés, 
melyeknek egyik lelkes mozgatója gróf Klebelsberg Kunó volt, az 
ú. n. neonacionalismus eszmeköréből fakadt. Klebelsberg sokszor 
hivatkozott a neonacionalismusra, s Széchenyi szellemét idézte.

Széchenyi mellett hatalmas nemzetnevelő egyéniségek báró 
Wesselényi Miklós és báró Eötvös József. A  nemzetiségi kérdés 
veszedelmeinek elhárításáról Wesselényi írt megszívlelendőket. Eötvös 
állambölcseleti s kultúrpolitikai műveinek eszméit két minisztersége 
alatt igyekezett megvalósítani. De tapasztalnia kellett, hogy a magyar 
államférfinak nemzetépítő útján nagy akadályokkal kell megküzdenie, 
s a tartalmas gondolatok, építő szándékok mennyire nehezen vált
hatók valóra.

Karlársaink közül jelentékeny örökséget hagyott reánk Prohászka 
Ottokár is. Nagy magyar volt, szociális beállítású lélek. A neveléssel 
kapcsolatban ezúttal azok a bölcseleti vonatkozású megállapításai 
érdekelnek, melyeket a  tudós értékéről, az emberi szellem meg
ismerő tevékenységéről tett.

Sokat volt képes meglátni és sokat kellett megtapasztalnia 
Makkai Sándor volt erdélyi református püspöknek, az erdélyi magyar
ság összeomlásunk utáni vezérszellemének. Elhagyatottságunk, s a 
kisebbségi magyar sors minden keserve, egyben személyes élet- 
tapasztalata is volt. Meg kell éreznünk, hogy Makkain keresztül igaz 
magyar helyzetismeret és lelkiség szólal meg, s messze kell han
goznia ama tanításának: ötfelé tépetten is egyetlen magyarság
vagyunk, s első és legfontosabb tennivalónk a magunk revíziója. 
A magyar nevelésről és magyar műveltségről alig pár hónapja írt 
egészen a mának szóló tanítást.

Ezen rövid történeti és irodalmi hivatkozás után kiváltkép 
Széchenyi, Imre Sándor, Prohászka Ottokár, s nagyobbrészt Makkai 
Sándor elgondolásai szerint igyekszem a nemzetnevelés kérdését 
összefoglalni. Nem én fedeztem fel a megoldást, de én is vallom. 
Meggyőződhetett helytállásukról más is, aki a magyar életen gon
dolkodott. Igazságunkat bebizonyította súlyos tényekkel a jelenünk is.

** *
Az események gyökerei és következményei mélyebbre nyúlnak, 

mint ahogy mi azt látni tudjuk. Jelenünk a múlt sok eseményének 
következménye és máris magában hordja, alakítja, okozza a jövőn
ket. Nincsen kikapcsolható, felelőtlen időszak és történés. A magyar 
nemzet talán a mi korunkban éli létének legnehezebb szakaszát. 
Eddigi világunk elmúlt. Meg kell látnunk más világunkat, még ha 
keserves is és a helyzethez kell szabni életünket, ha élni akarunk. 
Sorskérdéseket szegez nekünk a jelenünk, s gyökerestől kellene meg
újulnunk. Más nemzetektől jóformán semmit sem várhatunk. Esetle
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ges pusztulásunk senkit sem érintene mélyen. Á megmaradt csonka
országra adóit esetben szívesen vetnének sorsot a szomszédok. 
De a gondviselésnek, amely eddig vezetett, célja van a magyar 
nemzettel. Nemzetek életében súlya csak az önerőnek van. Ezt a 
fegyverkezések mai iitózatos versenyében még világosabban kell 
látnunk. Magyar mivoltunkat kell újra értelmezni és kimunkálni. 
Kialakításunkat igazán senki mástól nem várhatjuk, s nem képes 
reá semmiféle politikai szövetség. A magyarságnak szellemi egységbe 
kell forrnia. Ha területileg, politikailag széttagolt is a nemzet, de a 
lélek, a jellem, a nyelv, az erkölcs, a kultúra azonosak. Ennek az 
azonosságnak össze kell tartania és fenn kell tartania a nemzetet a 
mai nehéz korszakon át. Fordulóponton vagyunk. Legégetőbb fel
adataink a következők :

Olyan magyar nemzedék kell, amely
több önismerettel és önbírálattal rendelkezik 
egyéni és nemzeti bűneivel leszámol, 
a múlt tanulságait meg tudja szívlelni, 
nem beszél sokat, hanem cselekszik, 
a társadalmi ellentéteket eltünteti, 
megteremti a magyarság igazi, belső egységét, 
végrehajtja a magunk revízióját!

Ebben és csak ebben az esetben leszünk méltók arra, hogy az 
elszakított területek népességének legalább egyik része ezután is 
vágyakozzék a velünk való egyesülésre. Ekkor követelhetjük joggal, 
hogy fennmaradásunk szükségszerűségét, nélkülözhetetlen voltunkat 
mindenki elismerje itt Középeurópa népei között.

Ennek az új magyar lelkiségnek, az új nemzetnek kialakítását 
vámok a neveléstől is.

A nevelői munka egyik főkérdése : milyen az egyén, az egyes 
emberek és a közösség viszonya. Az ember u. i. egyén is, de társas 
mivolta nélkül mégsem ember. Csak közösségben van célja és értelme 
az emberi nyelvnek, az erkölcsnek, kultúrának. Az állatok túlnyomóan 
az ösztönök kényszere alatt élnek, az embernél a természeti kény- 
szerűség fölé az erkölcsi parancs, a szellem törvényei lépnek. Az 
emberbe Isten lehelte a lelket. Az embernek fel kell ismernie létének 
értelmét, célját, s azt tudatosan kell betöltenie. Öntudatos lény élete 
csak céltudatos élet lehet. Hogy kapcsolódik a nevelés az életbe ? 
Úgy, hogy az élet célja egyben célja a nevelésnek !

Egyén és közösség tehát kölcsönösen feltételezik egymást. A 
nevelést a közösség végzi, s a nevelés olyan, amilyenné a közösség 
teszi. A közösség viszont olyanná alakul, amilyenné az egyesek 
képesek lenni. A nevelés célja az egyének s ezáltal a közösség 
előbbrevitele a tökéletesedés útján. Elégedjünk most meg ezzel a 
legáltalánosabb célkitűzéssel, mert a részletes elemzés messzire 
vezetne. Kérdés már most az : melyik közösség legyen a nevelés 
legfőbb intézője?

A közösség nem mondhat le egyetlen egyénről sem. A nevelést 
csak az a közösségi alakulat szervezheti egyöntetűen, amely meg 
tudja valósítani a következőket:



206

Mindenkit nevel. A nevelést mindenkire kötelezővé teszi. A 
közösségbe való tartozást mindenkinek érezni és tudatosan vállalnia 
kell. A nevelés adjon lehetőséget az egyének egyéniségének kifejlő
désére, mert minél fejlettebb az egyén, annál fejlettebb a közösség. 
A nevelést semmiféle melléktekinletek : önzés, hatalomvágy, politika 
és egyéb okok ne gátolhassák meg.

A nevelésnek ezeket az általános érvényű követelményeit csak 
a nemzeti közösség biztosíthatja. A nevelést tehát a nemzet szervezi 
meg ßz államhatalom által. Kötelesség- és hivatásszerűen a család 
és az egyházak is nevelnek ; az ő nevelőmunkájuk azonban nem 
járhat a nemzeti közösségből való kiszakadással.

Az emberi lét alapviszonya az Istenhez való viszony. Az isteni 
tényezőt a nevelésben az állam ne akarja pótolni: ez az egyházak 
hivatása. A nevelésnek állami megszervezése azonban nem hatalmi 
erőszak, hanem mélyen átérzett és megkívánt kötelesség akkor, ha 
a nemzet tagjai testvéri közösséget alkotnak.

Századokon át hárult a nevelés munkája túlnyomóan az egy
házakra. Annak hangsúlyozása, hogy döntő fórum az állam, újabban 
különösképpen Klebelsberg és Hóman miniszterek kultúrpolitikájában 
jutott kifejezésre. Talán hatottak ebben a tekintetben a mai európai 
áramlatok is.

A nemzeti szellem feltétlenül egységet követel, legalább is egy 
bizonyos fokú egységet. Ezt más nem szervezheti, szabályozhatja, 
érvényesítheti és védelmezheti, mint a nemzeti állam. Bármelyik 
kisebb közösség lenne a nemzeten belül a nevelésügy egyedüli 
irányítója, abból a nemzetnek kára lenne. A nevelést az egyházak 
számára addig a határig kell biztosítani és óhajtani, amíg nem esik 
az egyház a felekezeti öncélúság, az elzárkózás, a kizárólagosság 
nemzetellenes bűnébe.

Az egyházi és világi hatalmat itt sem szabad összezavarni.
Ebben az értelemben az egyházi közösség is, amelynek kezé

ben nálunk a legnagyobb nevelői munka van, csak a nemzeti 
közösségnek alávetett alakulat lehet.

Viszont, hogy az állami mindenhatóság milyen gyilkoló vesze
delemmé lehet, azt mutalja a szovjet példája.

És mivé lett volna az elszakított magyarság, ha a templomai 
mellett nem lettek volna felekezeti iskolái? A kisebbségi magyarság 
fenntartásában a vezetőszerepet ma az egyházak töltik be.

Mikor lesz a közösségből nemzet ? A nemzetet az öneszmélés, 
önérzés, önelhatározás, teremti meg és tartja életben.

K érdés: van-e megfelelő fokú magyar nemzeti tudatosság ? 
Átjárja-e ez a nemzet minden tagját? Van-e ennek következtében 
képesség és készség a nemzet hűséges, önzetlen szolgálására ? Nin- 
csenek-e sokan olyanok, akikre nézve a nemzeti közösség létezése 
és értéke homályos ? Nincsenek-e olyanok, akik a nemzethez való 
tartozásnak csak a terhét érzik, de áldásait, erősítő, felemelő voltát, 
hasznát nem látják ? Csak nézzünk ezeknek a kérdéseknek a mé
lyére őszintén s be kell látnunk, hogy rengeteg volna a tennivalónk 
s a nevelés bonyolódik már politikai és gazdasági kérdésekkel; ami 
végeredményben erkölcsi terület I
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így tehát tulajdonképpen az lenne a nevelésünk feladata : tegye 
igazán nemzetté a magyart; teremtse meg szellemi, lelki, valóságos 
egységünket. Ennek nagy akadályai vannak; olyan akadályok is, 
amelyekről nagyon nehéz beszélni. De azt érezzük és tudjuk, hogy 
nyugtalan a társadalmunk állapota. A szociális reformok állandó 
hangoztatása is ezt bizonyítja.

A reánkzúdult világkatasztrófa sok mindent gyökeresen felfor
gatott. Egész szellemi életünk átrendeződött, de még sok mindennek 
kell átrendeződnie. Az államok lázasan szervezték át köznevelési 
törvényeiket. Ezeknek a törvényeknek az alapgondolata éppen az, 
hogy a nevelésnek az egész nemzet társadalmát fel kell ölelnie.

A nevelés egységének, a szükséges mértékű egységének — de 
nem az uniformizálásának ! — biztosítják a mi legújabb törvényeink 
is ; így pl. az 1935. é. VI. te., mely a tanügyi közigazgatásról szól. 
Indokolásában ezt olvassuk : „Törvényjavaslatom a nemzeti műve
lődés egységének alapelvéből, az egységes nemzeti világnézet kiala
kításának szükséges voltából indul ki s ehhez képest az iskolai 
nevelés elvi egységének biztosítósára törekszik “. (Vége köv.)

Sopron és a Nyári Egyetem.
Irta : Tállyai István Sopron.

Sopron hazánk legkisebb egyetemi városa. Egyetemi város, 
mert hiszen az iskolavárost két egyetemi fakultás díszíti és e jellegét 
még növeli a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által rendezett 
(1937 augusztus 1 —17) Nyári Egyetem. Nekem, ha Sopronra gon
dolok, mindig Jena jut eszembe gyönyörű szép környezetével és 
Ferienkurse-jaival. Világhírű egyeteme mellett e kettő képezi Jena 
vonzóerejét, s e kettő legyen Sopronnak is a vonzóereje, amelynek 
fekvése és iskolaváros jellege annyira hasonlít a „Saaleparti Athén
hez“, hogy ennek analógiájára „Ikvaparti Athénnek“ nevezték.

Pécsről mondják, hogy hazánk Heidelbergje. Ha így van, akkor 
joggal mondható Sopronra : hazánk Jenája. Különösen érezzük azt, 
ha a Lőverekről (villás, erdős negyede a városnak) közelítjük meg, 
vagy valamely magaslatról gyönyörködünk a város színes képében. 
Más városban lehetnek nagyvárosiasabb részek, nagyobb forgalmú 
üzletek, de nem találjuk meg együtt sehol sem, amit ez a gyönyörű 
város nyújt: jó levegőt, páratlanul ápolt vidéket, szép sétányait, 
erdeit, ritka szép kirándulóhelyeit, s a kulturváros minden komfortját.

A szelíd tájképek váltakoznak vadregényes részletekkel. Az 
erdőszegélyezett Lőverkörút, amelyen a két elegáns, hatalmas Lőver- 
szálló pompázik, a Pinzpihenőtől kiindulópontja a szebbnél-szebb 
kirándulóhelyeknek ; a várromot utánzó Károlymagaslati kilátótorony, 
a Muck-kilátó, a Várhely mind csalogatják a természetkedvelő közön
séget, mig a Tacsiáiok, a Túristaház, Tolvajárok, füzesek, Ikerárok, 
kövesárok a közelebbi vagy távolabbi sétákat kedvelő nyaralókat 
fogják vonzani. S mindenütt elegáns helyek, ahol olcsón és jól lehet 
uzsonnázni, sőt — mint pl. a Muckon épült István-szállóban — meg
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is hálni. A másik oldalon ismét ott van a Bécsi-domb, majd a 
Hubertus, amelynek a vendéglőjéből tiroli kép tárul elénk, majd 
maga a Fertő, a rákosi kőfejtő és a híres Mithrász-barlang.

A várossal egybeépült Bánfalva a hegyen épült karmelitazárdá
val, egyike a legszebben fekvő helységeknek, különösen, ha a 
Nádormagaslatról vetjük rá tekintetünket. Nos és a szép Brennbergi- 
út, amely Brennbergbe vezet, ehhez a Sopronhoz tartozó szénbánya 
telephez.

Azt hiszem, aki csak néhány hetet töltött Sopronban, felejthe
tetlen élményekkel gazdagodva fogja elhagyni ezt a várost, amely 
valóságos kis bijou, kis ékszer, ritka alkotása a jó Istennek.

S mindehhez a sok történelmi, irodalmi emlék, amely Sopron
hoz fűződik. Erről a múltról beszélnek a házak művészi emléktáblái, 
amelyekre minduntalan bukkanunk. Ismét akárcsak Jenában. Hogy 
az irodalom kedvelése ma is élénk, azt mutatják az erdők találó 
verses táblái, amelyek Petőfi, Vörösmarty, Széchenyi, Tompa, Kölcsey, 
Kisfaludy Károly és Sándor, Ady Endre, Mécs, Sík stb. verseit örö
kítik meg. A városban megfordult nagyokról nagyon sok emléktábla 
tanúskodik: Petőfiről több helyen (a legszebb a polg. fiúiskolán), 
Lisztről, Széchenyiről, Gyóniról, Goldmarkról, Lehárrói, IV. Károlyról, 
az 1681.-i soproni országgyűlésről, Kolbenheyerről, Berzsenyiről, Kis 
Jánosról, Rákosi Jenőről, Révairól, Fényi csillagászról stb. Szobrot 
pedig kapott: Széchenyi, Liszt stb. Említésre méltók a műszaki és 
gazd. egyetem, illetve bánya- és erdészeti főiskola volt kiváló profesz' 
szorainak mellszobrai, továbbá a líceum történetében szereplő Deák- 
kút díszes emlékműve.

Mit említsünk még Sopronról ? A Kolostor-utcát régi épületekkel, 
a szép gót bencéstemplomot a Kapisztrán-szószékkel, az Eggenberg- 
házat a szószékkel az udvarban, a Szt. Háromság-teret a régi Lack- 
ner- és Stornó-házakkal, az utóbbiban Mátyás király is lakott, avagy 
említsük a bájos Tómalmot és az elegáns Lőver-fürdőt, mindezek 
az itt nyaralókban tanulságos és kedves emlékeket fognak hagyni 
akkor, ha már eltávoztak Sopronból. Vonzóerőt, amely újra-újra 
visszahívja őket ide.

Nincs város, melyben a felüdülés után vágyó lélek jobban pihen
hetne, mint Sopronban és ahol mindenirányú igényeit jobban kielé
gíthetné. Nemcsoda, hogy — amikor más iskolavárosban megszűnik 
az élet — Sopronban megélénkül s minden oldalról felkeresik, hogy 
magukbaszívják erdeinek ózondús levegőjét.

S mindehhez a sok széphez, amit e város nyújtani képes, 
csatlakozott a múlt tanév végén először a Nyári Egyetem. Jogosan 
állapították meg az aug. 17-én lefolyt záróünnepélyen, hogy ennek a 
rendezését teljes siker koronázta. A hallgatók nemcsak kitűnő elő
adók révén váltak gazdagokká lelki kincsekben, hanem a Nyári 
Egyetem vezetősége s vele karöltve az Idegenforgalmi Iroda igaz
gatósága mindent megtett, hogy az ittlévők a legkellemesebb emlé
kekkel váljanak meg Soprontól.

A résztvevők számára a részvételre való jelentkezés egyszerű
sítése végett minden információt az Idegenforgalmi Iroda intézte 
díjtalanul. A beiratkozási díj 8 P volt; soproniak 4 pengőt fizettek.
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Egyéb díjat fizetni nem kellett. Családtagok külön beíratási díjat 
nem fizettek. Ideutazók vasúti kedvezményben részesültek. Olcsó 
ellátást és lakást az Idegenforgalmi Iroda biztosított. Ellátás napi 
3 P-től 4'20 P, napi háromszori étkezéssel. Szállás : szállodákban 
napi 3—6 P ; magánlakásokban 2—3 P ; diákszállókban P 0‘50—1'50.

Augusztus 1-én d. e. 10 órakor volt az ünnepélyes megnyitó, 
amelyen a rektor, majd a soproni fakultások dékánja beszélt a hall
gatókhoz és a polgármester a város nevében üdvözölte a Nyári 
Egyetemet díszes közönség és a város előkelőségeinek jelenlétében. 
Délután dr. Sopronyi Thurner Mihály polgármester a városi mozgó
színházban előadást tartott Sopronról és „Soproni Szimfónia“ címén 
a régi- és modern Sopront mutatta be vetített képekben. Este a város 
a Nyári Egyetem hallgatóinak tiszteletére kerti ünnepélyt rendezett 
az Erzsébet-kertben.

A Nyári Egyetem elnöke dr. Czettler Jenő őnagyméltósága volt, 
míg igazgatója: dr. Romwaller Alfréd egyetemi tanár. A hallgatók 
száma : 500. Estélyek, összejövetelek, közeli és távoli kirándulások 
azt hiszem igazi élménnyé tudták varázsolni az itt tartózkodást. A 
rendkívül élvezetes előadások témái, magas színvonala kielégítették 
a legmagasabb szellemi igényeket, s oly szerencsésen voltak össze
válogatva, hogy nagy szellemi tőke részesévé lett az, aki azokat 
hallgatta. Minden előadás előtt a hallgató kezébe kapta az előadás 
rövid gépírásos összefoglalását.

A Nyári Egyetem előadásai a következők voltak :
1. Schuller Dezső dr. alpolgármester (Budapest): Városigazgatás 

és a technika. Rámutatott arra, hogy már az ókorban is voltak oly 
városigazgatási feladatok, amelyek csak technikai felkészültséggel 
voltak megoldhatók. Ebből kiindulva szólt a városrendezés, építés
ügy, közlekedés, csatornázás, köztisztaság, energiaszolgáltatás, tűz
rendészet, légvédelem stb. problémáiról általánosságban és főváro
sunk életével kapcsolatosan.

2. Értékes előadás volt dr. Mártonffy Károly professzor előadása 
a közigazgatás racionálizálásáról, majd 3. Rohringer Sándor műegy. 
nyilv. r. tanár előadása „Magyarország vízgazdálkodásáról“. Szólt a 
vizek kártétele elleni védelemről, a Temes és Béga rendezéséről, 
Széchenyiről és a Tiszavölgy vízrendezéséről, a belvízrendezésről, 
a Duna folyamon az árvízelleni védekezésről, a Dráva, Sió, Rába 
s a Balaton jelentőségéről. A Duna jelentősége növekedni fog, ha 
megépül a Rajna—Majna—Duna csatorna. A nagy víziútnak legfon
tosabb kikötője lesz a csepeli kikötő. Miután ennek jelentőségét 
méltatta, a Duna—Tisza csatorna két évszázados kérdéséről beszélt, 
majd a vízierők felhasználásáról és az Alföld öntözéséről s végre a 
halgazdaságról emlékezett meg. 4. Dr. Fellner Frigyes egy. tanár 
előadása az adótehermegoszlásról. 5. Vetített képekkel tartott előadást 
Vajda Ödön egyet, tanár „Újabb készülékek a kémiai iparban“ címen.
6. Simanek Emil egy. tanár „a korszerű közlekedés eszközeiről“ 
tartott érdekes előadási három szempontból: szerepük a gazdasági 
életben, a társadalom és a kultúra szolgálatában ; külön-külön a 
vasút, az autó, a hajó és a repülőgép fejlődését, végre a vasút és 
az autó versenyét. 7. Viola Rezső dr. a székesfővárosi útépítésekről
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beszélt, 8. Vargha Ferenc dr. hajózási előadó a Dunamedence geo
politikájáról és a magyar hajózásról. A Dunamedence problémái, 
amelyeket az esztelen békeparancsok szültek, európai problémák. 
A geopolitikai törvények erősebbek a tudatlan és rosszakaratú győző 
szerkesztette papírrongyoknál. A kisantant fojtogató gyűrűjéből csak 
a nemzetközivé tett Dunán nyílik utunk a tengerig, ezt kell megten
nünk kereskedelmi politikánk főtengelyének. Nagy perspektívát kapott 
hajózásunk a csepeli és a budapesti nemzeti és szabad kikötő fel
építésével. Megvalósult Széchenyi álma, újra kimehetünk a Balkánra, 
ahol gazdasági feladataink fontosabbak, mint nyugaton. Budapestet 
a dunavölgyi államok áruforgalmi középpontjává kell kiépítenünk. 
Nagyon érdekes előadás volt 9. vitéz Bartha Andor alezredes elő
adása a mérges gázokról és az ellenük való védekezésről. Hasonló
képpen érdekfeszítően beszélt 10. dr. Kováts Ferenc egyet, tanár a 
magyar gazdaságtörténet korszakairól és 11. Róth Gyula egyet, tanár 
a szik- és homoktalajok erdőmíveléséről, Imre Sándor dr. egyet, tanár 
pedig 12. a magyar közműveltség hézagairól. Dr. Imre Sándor szólt 
először arról, mi az „műveltség“ és „közműveltség“, majd ennek 
értelméről a háború előtt és ma. Azután fejtegette a műveltség egy
öntetűségének jelentőségét és hiányait nemzedékek, társadalmi réte
gek, foglalkozások, lakóhelyek szerint. Végre rátért a nemzeti ön
ismeretre, a köznevelés mulasztásaira és feladataira s az önnevelésre.
13. Értékes tanulmányok voltak dr. Pogány Béla egyet, tanár a bánya
kutatás szeizmikus módszereiről, 14. dr. Romwalter Alfréd a recski 
érc-, kén- és arzénproblémáról, 15. ugyancsak általa a bányalevegő 
oxigén gáztartalmának meghatározásáról tartott, 16. dr. Szádeczky- 
Kardoss Elemér a folyásirány meghatározásáról üledékes kőzetekben, 
17. Finkey József egy. tanár a szénelőkészítés és brikettezés legújabb 
fejlődéséről, 18. Esztó Péter: „A tudományos üzemvezetés a bányá
szatban“ címen tartott előadások, amelyek mély betekintést adtak a 
hallgatóknak a mérnöki munkaterületbe. Kitűnő volt a 19. Csonka- 
magyarország új ásványkincseiről szóló előadás dr. Vitális István 
egy. tanártól, aki az újabb bányakutatásokról számolt be, amely terén 
ő maga is ismert és elsőrangú szaktekintély, továbbá 20. dr. Rom- 
walter professzor előadása a szenek kémiájáról. Mindenekelőtt is a 
szenek keletkezéséről beszélt. A szén nyersanyaga, lignin, viaszok, 
gyanták, melyek az oxigén közreműködése nélkül végbemenő hulla
feloszlás során állékonyak. Vannak szenek tisztán ligninből, tisztán 
zsiradékokból és kevert, amilyen a legtöbb. A szenesedés fokát 
tekintve van : tőzeg, barnaszén, kőszén. Mindezekről behatóan beszél 
és keletkezésükről. A továbbiakban megemlíti, hogy a tőzegben és 
szénben van ásványi anyag is, amely elégéskor hamut szolgáltat. 
Miután ezt a jelenséget fejtegette, rátért a petrográfiai szénössze
tevőkre s a szenek víztartalmára, végre pedig a lepárlásra. 21. Dr. 
Verő József az ötvözési technika újabb eredményeiről, 22. Voitsik 
Lipót a főváros és környékének vízellátásáról, 23. dr. Tárczy-Hornoch 
Antal egy. tanár új lejtaknamérő műszerről, 24. Szigeth Gábor a 
hazai szénnek a gázgyártásban való felhasználásáról. 25. Sébor János 
egy. tanár a vektorális kiegyenlítésről, 26. dr. vitéz Bokor Rezső az 
épületfa gombásodásáról, 27. Roth Gyula egy. tanár a vadászatról



211

és a vadgazdaságról tartott a figyelmet mindvégig lekötő értékes 
előadást. Rendkívül tanulságos és lebilincselő volt 28. dr. Szabó 
Zoltán, a műegyetemen a mezőgazdasági növénytan professzorának 
sok vetített képpel illusztrált (egyébként az előző előadások közül is 
nagyon sok előadást az előadó vetítőgéppel kísért) előadása az 
örökléstudomány mai kérdéseiről. Kiindult a sejtből és alkatrészeiből, 
majd rátért a petesejtre és érésére s a kromoszómákra, mint amelyek 
az öröklés alapját képezik. Fejtegette a megtermékenyítés kérdését, 
a kromoszomaelmélet alapján a nemek meghatározását, a tulajdon
ságok átöröklését a Mendel-féle törvények kapcsán. 29. Csányi Károly 
műegyetemi ny. r. tanár ismertette vetített képekkel a középkori 
magyar építészeti román és gót stílű emlékeket. 30. Fekete Zoltán 
„Erdőbecslés és rendezés" címen adott elő. 31. Erődi-Harrach Béla 
dr. kitűnő szociológiai előadása (Szociálpolitikai szervezés) a Szociális 
Akadémiát is ismertette. Nagyon mély előadást tartott 32. dr. Deseő 
Dezső a mezőgazdaságtudományi és állatorvosi fakultáson az élettan 
professzora. Tárgya volt „A magasabbrendű szervek megfiatalításának 
kérdése". Előadása révén az ember különösen a belső elválasztás 
mirigyeinek működésébe és termékeinek, a hormonoknak nagy 
jelentőségébe nyert betekintést. Ez teljesen új ága az élettannak. 
33. Nagyhatású volt dr. gróf Teleki Pál, volt miniszterelnök és egye
temi tanár az európai nagyhatalmak világpolitikai helyzetéről tartott 
előadása. 34. Dr. Reichenbach Béla előadást tartott a kisbirtok 
üzemgazdasági problémáiról.

íme, ily változatos és gazdag, sokoldalú tartalmú volt az elő
adássorozat. A jövőben külföldi előadók megnyerésével s külföldi 
hallgatókkal akarják még kiépíteni a Soproni Nyári Egyetemet. Eze
ken az előadásokon való részvételt mindenkinek ajánljuk a figyel
mébe ; a vakációt nem töltheti senki hasznosabban s az előadásokon 
kívül sok kirándulásról is gondoskodik a rendezőség : Kőszegre, 
Borostyánkőre, Wienbe, a Semmeringre, Máriazellbe stb. a szép 
soproni kirándulóhelyeken kívül.

A rendszeres jellemképzés Istenhez vezető útja.
Irta : Tantó István ref. ig.-tanító, Körmend. (Folytatás.)

Kedves, jó Tanítótestvérek ! Nem terhes és körülményes munkáról 
van itten szó. A boldogságnak szeretet alapján való szolgálásáról. Azért 
mondom ezt, mert azt a bizonyságot is szólom mellé, hogy : életem végéig 
erről a munkáról semmi más munka javára le nem mondok. Amíg krisz
tusi nevelési eszmény érdekében való meglátásaink lesznek, addig ennek 
az eljárásnak is jövője, mentő erejű értéke van.

Megérdemelném a nevetségesség sorsát, ha az elmondottakban 
receptet szántam volna. Ez a kérdés előbb élt iskolámban a gyakorló 
valóság lényege szerint, mint az elrendező elmélet élt lelkemben. De még 
előbb engedte Isten jóvolta az Ő útján való komoly járást.

Beszéljük ezek után meg rövid pontokba foglalva, hogyan telik meg
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a „ T ü k ö r  i r k a “ mondatokkal, életet formáló, életet tükröző lényegmon
datokkal.

A leírt meglátásokon ét eredményül adhatja Isten azt az osztály-, 
iskolaszellemet, hogy tanító, tanítvány szinte versenyeznek a „témák“ 
összehordásában.

Lelkiismereti ügyünkké válik, hogy naponként, másnaponként Isten 
útján járóan lássunk mindent és annak nyomát adjuk.

Mivel ebben az irkában mindig Istenben őrölünk, vagy szomorko- 
dunk, ha elmulasztjuk a beírást, azt jelenti, hogy lelkűnkben sem igen 
tisztáztuk a kérdést, vagy legalább is nem biztosítottunk időt ahhoz, hogy 
elhelyezkedjék lelkűnkben.

Minden jelenséget két csoportba tartozóan nézünk : Krisztus szerint 
vagy örülhetünk vele, s hálót érzünk érte, vagy szomorkodunk miatta, s 
kérést küldünk érte.

Pl. Tóth Bözsi III. osztályos Esperes úréknál játszott Esperes úr 
unokájával. Piszkos lett a keze, s mielőtt ozsonnójához nyúlt, vizet kért, 
hogy kezet mosson. Köszönjük Istenünk, hogy adtál bele ennyi bátorságot.

így írták az irkába, csak a legelejére a mondatoknak ez jö tt: Isten 
útja (öröm, hála). A zárjelben levő öröm és hála szót pirossal aláhúzták. 
A margóra ezt írták : Tóth Bözsi bátorsága. De ez el is maradhat. Tóth 
Bözsi persze első személyben írta. Ha a tanító alkotja meg, s akár a 
táblára is írja eleintén az ilyen mondatokat, egyáltalában nem baj. 
Elfogadható fogalmazási készségnél — gyakorlatból látom — III. osztálytól 
kezdve megy magától. Tóth Bözsi piros x-et is tesz ehhez, mert az ő 
örömet adó cselekedete volt.

Amikor társaikon, másokon segítenek, a tény mellé arról írnak, hogy 
hála él bennük Isten iránt, hogy ezt a gondoskodást adta, engedte.

K. Irma, mikor odahaza tanulásra biztatták, földhöz vágta a könyvet. 
Ezt így kezdik beírni : Isten útja (szomorúság, kérés). Kékkel aláhúzzák. 
Valamit kérnek K. I.-vel kapcsolatban. K. I. kék x el is ellátta.

Isten útja kifejezés azért van ott mindig, hogy lássák : ez az Isten 
útján járás : imádkozva együtt örülni a jónak és imádkozni a hiba meg
változásáért.

Sablontól ne féljünk, minden gyerek lelke mást ad. A szeretetben 
való egyformaság pedig boldog látása Isten törvényének.

A tanítási egységeknek ilyen meglátásokkal nagy nevelői hátteret ad 
Isten, ezt mind rögzítsük bele a füzetbe. Pl. : a „Füstbe ment terv“ csak 
a mondatok szerint ment füstbe. A találkozás azért volt boldog, mert 
Petőfi az Édesanyjára gondolást nem engedte ki leikéből. Ennél a margóra 
az jön, hogy : verstárgyalás.

Mindig arra ügyeljünk, hogy az akaratával rendelkező ember el
határozása, érzésvilága tükröződjék.

A tantárgyak kapcsán kell szólnom arról a jellemetformáló érzésről, 
amit a gyönyörködtetve tanítás, s az ilyen tanításból való tanulás jelent. 
A józan eszű angol pedagógus és filozófus Spencer Herbert, az ész embere 
azt m ondja: Pestalozzi hatalmának és sikerének legnagyobb részét nem 
szépen kifőzött nevelési tervének, hanem rokonszenvének köszönheti, mely 
gyorsan észrevétette vele, ha a gyermek valami nehézségbe ütközött, vagy 
valami hiányt szenvedett. Mit mutat ez ? Hogy Pestalozziban a legtelje
sebb készség volt meg a gyönyörködtetve és szeretettel való oktatás,
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általában a tanítás és tanulással járó gyönyörűség érzése hiányzik neve
lésünkből, ami a jövőre szinte végzetesen kiható körülmény. Mert valljuk 
be őszintén, sokszor művészi eljárás nélkül is tudunk a tanításban ered
ményt elérni. Tanítunk talán sokszor anélkül, hogy a lelki gyönyörködés 
a szellemi alkotó tevékenységből származó öröm velejárója lenne mun
kánknak. Lehet, hogy jó iskolánk művészi munka nélkül is, mert a gyer
mekkoponyák mégis csak felfogják a tanítást. így azonban nem tesszük 
megszokott lelkiállapotává a gyermeknek a tanítás tanulással járó lelki
gyönyörűség érzelmét, ami pedig az iskolából kikerült egyéneknél az 
iskolánkívüli életben az önművelődésnek, a mástól mindig tanulni vágyás
nak legbiztosabb alapja, serkentője. Ennél több : az iskolából hozott lelki 
gyönyörűség érzésével visszagondolni az iskolára : jelenti a tanító és iskola 
munkájának művészi értékelését, megbecsülését, sőt a szívek háláját nem
csak a tanító és iskola iránt, hanem a mindenek adója : Isten iránt.

Hiányzanak tehát a nevelés dicsőségét bizonyító érzelmek az em
berekből, amelyek jó irányba vinnék a cselekedeteket. Viszont e hiányt 
rossz érzelmek tölthetik ki, s az élet azt el is végzi. Pedig milyen egy
szerű az a lélektani megállapítás, hogy az érzelmek sokkal inkább hat
nak a képzeletre, mint a képzeletek az érzelmekre. Hogy az ember nem 
azt tes?i elsősorban, amit az ész diktál, hanem amit jelleme, szokása, 
érzelme diktál. Tehát nagyon világosan, gyermekies nyelven, színesen, sok 
hasonlat alátámasztásával és sok szeretetet, tanulásban való segítést meg- 
éreztetően kell tanítani. Én a gyermekért, velem együtt pedig a gyermek 
töpreng, hogy csak hát sikerüljön megértenünk a felfogni valót. A végén 
együtt örülünk, ha sikerült. Ez a felfogás kívánja azt is, hogy a gyermek 
minél többször adhasson számot arról, amit tud, mert ez neki szellemi 
öröm. És ide nem a leckefelmondások kellenek. Abba nem lehet bele
vinni az önálló alkotás érzését. Erre való a „ T ü k ö r - f ü z e t“ m á s o d i k  fele, 
melynek első mondatául ezt írtuk : már ezt is tudom. (Célzatos, szuggeráló 
erejű mondat.) A saját kezével írt és az ő nyelvezetéhez jobban alkal
mazott mondatot inkább magáénak vallja. Nem nagy eset ám ez, egy- 
egy tárgynál a mindig tudnivaló és nagyobb érdeklődést magukban hor
dozó mondanivalók 1 — 1 mondata kerül ide. Mikor? Az illető tárgy 
tanítása után, vagy máskor, mint csendesfoglalkozás. Természetesen a 
margóra kiírni egy-egy szóval, hogy melyik tárgyhoz tartozik. Pl. egy ilyen 
mondat a nyelvi magyarázat köréből : az ige sok gondot okoz nekünk, 
de az írása akkor sikerül legjobban, ha vigyázunk arra, hogy az igetörzs 
bent legyen. Azután jön esetleg a jelvény és a rag. (A jelvény esetleg 
segítséghang.) Egymáson is jobban tudnak gyakorlatilag ilyen mondatok
kal segíteni a gyermekek, mint a lecke alapján. Ismétléskor is hasznát 
veszem ennek. S egyúttal szemléli a „Tükör-füzetből“ is, hogy : érzéseink, 
tetteink és tudásunk együtt jelent bennünket.

Erősítsük meg a jellemnevelés munkájára való felkészülésünket né
hány összefoglaló gondolattal :

Az erkölcsi tanulságok levonását a tantárgyakkal kapcsolatban eről
tetni, s azt gépiesen csinálni nem szabad, mert többet árthatunk, mint 
használnánk. Élménytnyujtó, belső meggyőződést nyújtó tanítás után van 
ennek helye.

Azokat az általános neveléstani elveket, hogy a gyermeklelket na-
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gyón kell igyekezni megismerni, hogy bennünk nagy szeretetnek kell 
élni, s gyermekké kell tudni lennünk, nem fejtegetem, inkább az erkölcsi 
jellemnevelés érdekében a következő módon próbáljunk elmélyedni ezek
ben : mint ahogyan Kapi Béla egyik a gyermekiélekről és Istenről szóló 
tanulmányában fejtegeti:

„Csak az juthat el a gyermek életforrásához, aki megkeresi a szívé
hez, leikéhez, akaratához vezető érzésutakat.

De aki a gyermeklélek örökkévaló titkának közelébe kerül, az a hit, 
szeretet, bizalom és engedelmesség húrjain csodálatos melódiákat tud 
megszólaltatni. Tehát nem az a fő, hogy szórakoztató és építő erkölcsi 
mesékben kikristályosítsuk az élet nélkülözhetetlen erkölcsi igazságait. Az 
sem főcél, hogy az emberi akaratot vegyük munkába és hogy ezt az en
gedelmesnek, sokszor meg makacsnak mutatkozó viaszmatériát gyúrjuk és 
formálgassuk. Az igazi cél a gyermek egész lelkének megragadása és 
Istenhez vezetése. Érvényesíteni kell a vallás teljes lényegét, hogy az ne 
legyen ismeretanyag, ne legyen csupán érzelmi állapot, vagy akaratfegyel
mezettség, hanem legyen az Istenben való élet megmutatás. Mert az Isten
nel való viszony, a vallás : élet és csak annak van vallása, aki Istentől 
áthatott, szeretettől lüktető, kegyelemben nyugvó életet él.

Az elméleti igazságoknak szemléltető igazságokká kell étalakulniok, 
hogy azután megértett igazságokká és a meggyőződés életigazségaivá 
lehessenek. Kapcsolatban kell kerülniük a gyermek lelki, érzelmi és akarati 
életével. A valláserkölcsi életszemlélet minő igazságainak befogadására 
képes a gyermek ? A vallásos élet gazdagsága és szépsége mellett meg 
kell mutatni a vallástalan élet veszedelmeit is, nemcsak általánosságban, 
hanem életvalóságban is. Meg kell világítani a gyermek hibáit, erényeit, 
szunnyadó, határozatlan érzéseit, melyeknek jósága, vagy rosszasága felett 
néhány esztendő múlva maga a gyermek határoz. El kell vonultatni a 
szemük előtt a lélek örök ellenségeit, hogy ébersége és állandó harcra 
ösztönzést nyerjenek. Hiszen a cukrosbódé csalogató édességeiben, a játé
kos kirakat lenyűgöző látnivalóiban, s a csörrenő zsebpénz megújuló vesze
delmeiben a felnőtt ember élettragédiáinak alapmotívuma van megadva.

Mindez azonban a munkát végző nevelő egyéniségére utal. Az egyé
niség kérdése fontosabb minden könyvnél, rendszernél, készültségnél és 
bölcseségnél. Legyen a nevelő pszihologus, legyen a gyermek jóbarátja, 
legyen Krisztus tanítványa, aki jól tudja, hogy Krisztushoz csak akkor 
vezetheti a gyermeket, ha ő maga is Krisztus mellett áll szüntelen.

■ Engemet szüntelenül emészt az erkölcsi jellem kérdése iskolai mun
kámmal és az élettel kapcsolatban. Adná Isten, hogy leírt munkámmal 
visszatudtam légyen tükröztetni útkeresésemnek Isten kegyelme által re
mélt eredményességét. (Vége.)

Tanítótestvér, érzed-e azok fájdalmát, akiknek egészsége temiattad rongá
lódott meg a lövészárkok mélyén és a szibériai jeges pokolban ? 

Dolgozz a Gyógyházért!
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Ceruzavonások.
Irta : Kelényi Ferenc h. tanító, Budapest.

Könyvespolcomon szerényen húzódik meg egy szürketáblás 
könyv többi társai közt. Még nemrégen belőle tanultam a pedagógia 
történetét. Nem veszem elő. Nem törlőm le róla az idő finom porát. 
Nem, mintha örülnék, hogy búcsút mondhattam neki. De, amelyik 
lapjára gondolok, ahhoz nem szükséges a könyv átböngészése. így 
is élénken, él emlékezetemben. . .. Mindent másokért, semmit ön
magáért. Áldás nevére ! Pestalozzi sírkőfeliratának utolsó sora jut 
eszembe.

Szónokok ajkáról, újságok, könyvek lapjairól szinte naponként 
hangzanak felénk a már-már frázisokká silányított mondatok: Rohanó 
időket élünk. Világnézeti harcok dúlnak körülöttünk . . .  Itt következik 
még néhány mondat. Aztán két ellentétes vélemény hangjai csendül
nek meg. Úszni kell az árral 1.. . A másik tábor hangja halkabb, 
mert kevesebben vannak. A reális élet tényeit mérlegelve, eszményi 
célok felé, egyenes úton előre !

Az élni- és érvényesülni-akarás ösztöne, mely ott szunnyad 
minden ember lelkében, heves tusára készteti az élettel a mai em
bert. Emitt az állásokért törtetnek, küzdenek, ha kell, könyökkel, 
ököllel. Amott meg lázas igyekezettel keresik családok jobb jövőjének 
lehetőségeit. Hogy a kicsinyes anyagi gondok ne gátolják a köteles
ség pontos teljesítését.

Ha ezek általánosan jellemzők a mai ember életére, akkor 
hogyne nyilatkoznának meg a tanítótársadalom sorsában is. Hiszen 
talán egyetlen más hivatás-ág sem nélkülözhette oly sokáig munká
jának kellő, helyes megítélését és jutalmazását, mint a tanítói. Éppen 
ezért különös talán, hogy most Pestalozziról, az önzetlen munka 
füzében elsorvadt pedagógusról hallunk.

Nem vagyunk tekintélyrombolók, ha azt mondjuk, hogy bizo
nyára akadtak a régebbi tanító-nemzedék soraiban is olyanok, akiket 
az aránylag gyors elhelyezkedés lehetősége csábított a tanítói pályára. 
A valóság helyes meglátása alapján észre kell vennünk, hogy ma 
még sokkal többen vannak ilyenek.

Pedig elsősorban a hivatástudat és az ebből kivirágzó hivatás
szeretet az, amely a munka sikerét biztosíthatja. Az igazi pedagógust 
elsősorban a hivatásszeretet hívja a tanítói pályára. Ez adja meg az 
ember lelkének a jólvégzett munka fölötti örömet, lelki harmóniát, 
mely föléi sok-sok jutalommal és igen sok elismeréssel.

Hej, a régi jó világban minden másképp v o lt! Nem kellett 
akkor tanmenet; híre-hamva sem volt vázlatnak, meg egyéb — csak 
a tanítót nyúzó — irka-firkáknak — hangzik gyakran. Tagadhatatla
nul, sok komoly, megfontolásra méltó körülmény figyelembevételére 
volna szükség a tanító további túlterhelésénél. De nézzünk kissé 
jobban vissza a múltba.

Akadt egy jámbor rajongó, aki meg volt győződve, hogy ha 
megfelelő életkörülményeket tud biztosítani egy utcagyerekekből 
összeverődött gyermeksereg számára, akkor biztos a siker. Akkor 
tovább tudja őket vezetni a saját leikéből kitermelt tanítói és nevelői
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elgondolás szerint, ideális célok felé. Csalódott. Kigúnyolták, kinevet
ték, m eglopták... Kis szünet. Aztán megint előre, töretlen hittel, 
az előbbinél is acélosabb akarással. Újabb csalódások . . . Hálátlan
ság, irigység és a segítség megvonása. Tovább előre ! Szennyes és 
undorító betegségek közepette csonttá aszott gyermekroncsok közt 
ápolónak lenni. Nélkülözni, hogy mások jóllakhassanak. Nem aludni, 
hogy mások álma felett őrködhessék . . .  És rengeteg idő odaáldo- 
zása . . . Már itt az öregség hátgörnyesztő komorsága . . . Siker ? — 
alig valami.

Akadtak és ma is akadnak pedagógusok, akik adott körülmé
nyeik közepette, talán sokkal kevesebb áldozat, akaraterő és munka
készség latbavetésével is szép eredményt éhek és érnek el munka
körükben. De viszont voltak és vannak, akik hajszálnyival kevesebb 
kötelességtudattal már csak kontárai hivatásuknak.

Pestalozzi igazi pedagógus volt. A lelkülete tette azzá. Töretlen 
akaratereje. A nevelés sikerében bízó nagy optimizmusa. Szinte 
emberfeletti munkabírása . . .  És még valam i! A szeretet, mely egész 
lényét eltöltötte. Egyik könyvben ezt olvashatjuk ró la: A leikéből 
kiáramló szeretet fejlesztette, növelte tovább tanítványai életét. — 
Pestalozzi pedagógiájának a szeretet volt a legfőbb alappillére. Az 
a szeretet, amely a nagy pedagógus lényéből a tanítványok felé 
áradt és az, amelyet ez a nagy, átfogó, élettámasztó szeretet szült : 
a tanítványok viszontszeretete. A szeretet, amely önzetlenségre kész
tette. Ez adott erőt a kudarcok, csalódások elviselésére. Bizakodást 
ott, hol mások lemondó kézlegyintése csüggedést prédikált. . .  És ez 
lopott bele egy kis örömet is életébe.

Azóta már sokat fordult az élet kereke. Pestalozzi sírkövén az 
idő keze lassan elhomályosítja a betűket. . . De nem enyésznek el 
egészen, mert tovább élnek a szívünk falán.

Nagyon gyakran emlegetett igazság, hogy az emberek egyénen- 
kint is meg együttesen is akkor voltak képesek igazán nagyot 
alkotni, mikor ki tudták kapcsolni életükből az önzést. Ha élt peda
gógus, akinek az élete ezt bizonyítja, úgy Pestalozzit kell első helyen 
megemlítenünk.

Ennyit Pestalozziról. Nézzünk körül most a mai tanítóság vilá
gában. Örömmel érezhetjük, hogy nem kell pirulnunk.

Már az elemi iskola padjaiban a naiv gyermek ösztönös sejtése 
nemcsak az emberi eszményt, hanem a tanítói ideált is észrevétette 
velem jó tanítómban. Ez a tudat aztán mindig jobban erősbödött 
bennem, mikor a tanítói pályára való előkészület folytán bizonyos 
pedagógiai látókörre tettem szert. És azóta is valami nagy megnyug
vással és büszkeséggel tapasztalhattam mind gyakrabban, hogy nem 
hiányoznak a tanítók táborából sem azok, akiket az önzetlenség, a 
munkájukban megnyilvánuló szeretet és ezt az egész nagy nemzet
nevelő munkát átfogó hivatásszeretet a tanítói hivatás ideáljaivá avat.

A múltba néztünk. Meg kellett látnunk a jelen értékeit is. És 
most már csak egy következhetik : a magunkbanézés, az önvizsgá
lat .. . Adjon erről számot mindenki önmagának.

Nincsen mégegy olyan munkakör, ahol az önművelésnek és 
önnevelésnek oly tág tere nyílna, mint a tanítói pályán. Ha ezt
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megértjük és átérezzük, akkor már ráléptünk a hivatásszeretet felé 
vezető útra, melyen a tanító számára is nyílnak apró örömvirágok. 
Es akkor nemcsak lehet, hanem kell is remélnünk, hogy megérhetjük 
a tanítói munka kellő, helyes értékelését és megbecsülését is.

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

írta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

18. félóra. Miért váltott meg bennünket Jézus ? A múlt lecke 
kikérdezése. „Hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta 
éljek, Neki szolgáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és bol
dogságban ; amint Ö feltámadt a háláiból, él és uralkodik mindörökké. 
Ez bizonnyal igaz!“ Jézus szeretetből vette magára a mi bűneinket, 
szeretetből szenvedett érettünk. Tehát szeretetből váltott meg ben
nünket. így, mint megváltottak, az Úréi vagyunk. Nem magunknak 
élünk immár, hanem az Úrnak. Azt mondja Pál apostol a Róm. 
14:7—8. versében: „Közülünk senki sem él önmagának, senki sem 
hal meg önmagának, mert ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meg
halunk is, az Úrnak halunk meg; akár élünk azért, akár meghalunk, 
az Úréi vagyunk.“ így az Ö országának polgárai vagyunk már itt és 
azok maradunk a mennyekben is az üdvözültek séregében. Mi 
szegény bűnösök a jó Isten kegyelméből az Úr Jézus megváltása 
folytán igazakká, ártatlanokká és boldogokká leszünk. Hogy ez így 
van, azt bizonyítja Jézus feltámadása és mennybemenetele és felettünk 
való örökös uralma. Mondjuk is rá : „ez bizonnyal igaz“, mert Krisztus 
nélkül a bűnből sohasem szabadulnánk meg. Ezt tapasztalatból tud
juk. Olvassuk el a Szentkönyvből Mt. 25 : 31—46. verseit 1 Énekeljük 
el a 174. énekünket!

19. félóra. A II. Hitágazatról tanultak összefoglalása.
20. félóra. A III. hitágazat. Átmenet a II. hitágazatról a III. hit

ágazatra. A III. hitágazat a Szentlélekről és ennek munkájáról szól. 
Ki a Szentlélek ? Istennek és Jézusnak a lelke. Azért nevezzük 
szentnek, mert a személye szent és a munkája a megszentelés. Ő is 
az Atyától öröktől fogva származott. Egyes embereket már az 
ó-szövetség idején is megvilágosított (próféták). Jézus feltámadása 
után ötvened napra (pünkösd) Jézus minden hívére kiáradt, s így 
megalakult a keresztyén anyaszentegyház. Ebben ma is munkálkodik 
a Szentlélek. Olvassuk el a szent Bibliából az Ap. cs. 2: 13. és 
41—42. verseit! Összefoglalás. Énekeljük el a 236 énekünket!

21. félóra. A Szentlélek munkája. A keresztyén anyaszentegyház 
megalakulásának a története. Most már tudhatjátok miért küldte el 
Jézus a Szentlelket. Miért is ? Azért, hogy elvezessen bennünket az 
igaz hitre. Csak az tud hinni Jézusban, aki ismeri Istent, akiben van 
Szentlélek. Az olyan ember, akiben van Szentlélek, becsületes, jó
szívű, igazságos. A Szentleiket a jó Isten adja a Jézus Krisztus által 
azoknak, akik azt kérik és várják. (Csel. 1 : 14.) Azért kell a Szent-



218

lelket kérnem a jó Istentől, mert én magamtól semmi jót nem vagyok 
képes tenni. A szentlélek ad nekem erőt, hogy jó lehessek. Ha vesze
delemben vagyok, a Szentlélek nem enged félnem ; a szomorúsá
gomban pedig megvigasztal. Ő tanít meg az igazságra, és Ő javítja 
meg ajelkemet. Azt mondja a Szentkönyvünk: „Senki sem mond
hatja Úrnak a Jézust, hanem csak a Szentlélek által.“ (Kor. 1. 12:3.) 
Énekeljük el a 239. énekünket!

22. félóra. A Szentlélek hívott engem az evangéliom által. 
A múlt lecke kikérdezése. Az Ür Jézus sok halottat feltámasztott. 
A Szentlélek az első pünkösd napján háromezer lelket támasztott 
fel, vagyis bánatot ébresztett szívükben, meghívta őket, és ők az 
apostolokhoz mentek, és megkeresztelkedtek és ezzel Isten rájuk 
adta megszentelő áldását. Mi velünk is ezt tette a szent keresztség 
alkalmával és folyton teszi is, mikor az Ür szeretetéről hallunk akár 
szüléinktől, akár tanítóinktól és lelkipásztorunktól, akár más embe
rektől. Akkor is ezt teszi velünk, ha a Szentírást olvassuk. A meg
hívás azt jelenti: Ember, ne szeresd a világot és a bűnt, hanem jöjj 
az Üdvözítőhöz. Ezért kell szeretettel hallgatnunk, olvasnunk és 
tanulnunk az Isten igéjét, az evangéliumot. Nem minden ember 
követi mindjárt a meghívást. Van olyan ember is, aki mindjárt és 
örömmel elfogadja a meghívást (Máté). Olyan ember is akad, akinek 
előbb valami nagy megpróbáltatásra van szüksége, hogy hallgasson 
a meghívásra (kapernaumi százados). Példák az életből is. Kövessük 
a Szentlélek meghívását, hogy késő ne legyen ! Mert azt mondja az 
Úr: „Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak." (Mt. 
20: 16.) Ez azt jelenti, hogy sokan hallják.a meghívást, de kevesen 
követik és ezért nem jutnak üdvösségre. Összefoglalás.

23. félóra. A Szentlélek az ajándékaival megvilágosított
engem. Aki hallgat a Szentlélek meghívására, azt megvilágosítja. 
(Saul.) A megvilágosított, felokosított ember szomorúan látja, hogy ő 
milyen bűnös, mennyit vétkezik naponta és ez fáj neki. Nagyon meg
bánja bűneit, sajnálja, hogy vétkezett és nagyon szeretné, ha többet 
ilyesmi nem fordulna elő életében. Azért elhatározza, hogy ezután 
a Krisztus tanítása szerint igyekszik jobbá lenni. Hisz abban, hogy 
ez Jézussal sikerül is neki. Jézusba veti minden bizodalmát, hiszen 
Jézus meghalt érte és a jó Isten a Jézusért már nem haragszik az 
emberekre, sőt az ilyen hívőt már igaznak tekinti, mintha nem volna 
bűnös. Ez az Isten előtt való megigazulás. (Farizeus és a publikánus.) 
A megigazuláshoz három dolog szükséges : 1. Isten kegyelme, 2. 
Krisztus érdeme, és 3. a hit. Olvassuk el a szent Bibliából a Róm. 
3:28. versét: „Azt tartjuk tehát,., hogy az ember hit által igazul meg, 
a törvény cselekedetei nélkül.“ Összefoglalás. (Folytatjuk.)

Tani tó testvér, a tanítói közérdekért dolgozni — kötelesség ! 
A Gyógyház létesítése tanítói közérdek !

Mit tettél érte ?
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Útleírás.
Irta : F azek as Sándor VII. és Fazekas József VIII. o. tanuló.

(Folytatás.)

Utána elérjük Maglavicot, az Istenlátó pásztor helyét. Az egész 
esemény így történt: Élt Maglavicon egy szegény juhász feleségével; 
a juhász néma volt. Este megfeji a birkákat és a vödörrel indul a 
kunyhója felé. A kunyhó ajtajához érve, egy ősz öregembert vélt 
látni, aki így szólt hozzá: „Menj be fiam a faluba és mondd meg 
a pópának, s a népnek, hogy imádkozzanak, mert nagyon rossz 
sorsuk lészen. Mind el fognak pusztulni“.

A juhász, a legnagyobb csodálatára tudott beszélni és így szólt 
az öregemberhez: „Ki vagy te tulajdonképpen?“ Mire ő felelte: 
„Én vagyok a te Urad, Istened, akihez te imádkozol.“ A juhász oly 
rémületbe esett, hogy a csöbröt kiejtette a kezéből s mire fel akarta 
venni, az öregember eltűnt. Mindenhol kereste, de sehol sem találta, 
az előbb látni vélt embert. Ismét a csöbör után hajol és ekkor látja, 
hogy a tej kővé vált, fehér márványkővé.

Bement a faluba és hirdette a látottakat. Hittek is neki, mert 
mindnyájan tudták, hogy eddig néma volt. Ezután zarándoklatok 
indultak meg, a juhász kunyhójához és pénzt adományoztak, gyűj
töttek részére, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Mikor már 50 ezer 
lei összegyűlt, a pópa kérte, hogy adja át ezt az összeget neki. A 
juhász nem adta. Ezen összevesztek, minek az lett a következménye, 
hogy a juhász két hétig nyomta a kórházi ágyat. Sérüléseiből fel
gyógyulva, újból hazájába visszatérve, buzdította a népet és akarta 
a betegeket gyógyítani, sajnos, ez nem sikerült neki, mert nagyon 
sok beteg, béna zarándokolt hozzá, de egészségesen nem távozott 
egy sem. Ez a múlt évben történt. A neve : Petru Lujm. Már ma 
fölhagyott a beteggyógyító kísérletével. Nagy birkanyája van, s saját 
autóján jár, amit állítólag egy román hercegnő ajándékozott neki. 
A juhász kunyhója mellett van : egy birka akol, egy nagy fakereszt 
és egy fából összetákolt emelvény, szószék. Viszont eltűnt már a 
kővévált tej is. A nép már kezd belenyugodni, hogy az egész csak 
egy koholmány volt.

A napló befejezése a következő levél: Kedves Tanító Úr! 
Kedves Osztálytársaim 1 Ezt a néhány oldalt szándékosan hagytam 
ki arra az alkalomra, amikor majd a jegyzeteket megkapjuk, hogy 
választ adhassak. Végre, 15-én átléptük a határt délután 1 órakor. 
Elénekeltük: „Kitárom reszkető karom !“ című dalt. Mohácsra érve 
alig vártuk, hogy a jegyzeteket megkapjuk. Meg is kaptuk a leg
nagyobb örömünkre, de még egy boldog meglepetés is volt a szá
munkra, a ti leveleitek, kedves osztálytársaim. Leírásunkat most már 
elküldjük, hogy tanuljatok és okuljatok belőle. Igaz, hogy sok szép 
élményben volt részünk, de sok szomorú óránk is volt, kivált mikor 
jó tanítóinkra és rátok gondoltunk. Ezt leírni nem lehet, mert ezt 
csak az érti meg, aki ezt átéli. Azért tiszteljétek és szeressétek 
tanítóinkat és iskolánkat, mert iskola nélkül tanulni, mindig idegen
ben, ezt csak mi tudjuk mit jelent. A jegyzeteket és a leveleket 
köszönjük szépen. Ezért emlékbe küldjük az osztálynak ezt a mo-
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hácsi kantát, amelyről már leírásunkban is megemlékeztünk. Bocsá
natot kérünk, úgy a tanítói kartól, mint tőletek, kedves osztálytár
saim a hibákért, melyek leírásunkban vannak ; és ha rosszul fejez
tük ki magunkat. Vannak egyes részek leírásunkban, amit egyes 
hajósemberek elbeszéléseiből hallottunk, de a legtöbb részét saját 
magunk láttuk és tapasztaltuk. Isméden köszönünk mindent kedves 
tanító úrnak és néktek kedves gyermekek. Várjuk kedves soraitokat. 
Ha valami újabb élményben lesz részünk, azt is leírjuk és elküldjük. 
Most pedig soraim zártával az Úr kegyelmét és áldását kérjük ked
ves tanító úrra, iskolánkra, az egész tanítói karra, elhagyott kis 
karunkra és rátok, kedves osztálytársaim.

Kívánok mindenkinek boldog és kellemes karácsonyi ünnepeket, 
újévet és mindnyájatoknak kedves osztálytársaim, jó „bizonyítványt“. 

Kelt, Mefter-tank X., 1937 XII. 18-án.
Szeretettel: Fazekas József és Sándor. 

*
A 180 oldalas füzet gazdag tartalmából a közölt naplórészletek 

igazában csak jellegzetes szemelvények. Igen örülök, hogy szerkesz
tőnk külön kívánságára (ő olvasta az egész útleírást) a befejező 
levelet is közölhetem, melyet személyi vonatkozásainál fogva én el 
akartam hagyni. Magyarázatképpen csak annyit akarok hozzáfűzni, 
hogy Giurgiuból visszajövet, olajrakománnyal jön haza a napló be
fejezésekor hajójuk. Giurgiu (Gyurgyevo) dunai kikötő ; itt rakják hajóra 
a nyersolajat, melyet a Ploesti-i olajforrásoktól földalatti csöveken 
vezetnek ide.

December óta többször megfordultak magyar és cseh kikötők 
között. Ma már itt vannak közöttünk az iskolában, hogy a vizsgákra 
előkészüljenek. A romániai belpolitikai válság miatt egy ideig szüne
telt a forgalom és kétséges volt, hogy tudnak-e jönni Mikor végre 
megindult a forgalom, sok kétségbeesett hangú levél után így tudat
ták az örömhírt a hazaindulásról: „Az Isten megint meghallgatta 
imádságunkat. Most 78 waggon nyersolajat viszünk. Úgy el vagyunk 
terhelve, hogy a tank szélén csak a kék csík van a víz fölött. Ha 
megyünk, a kazánokban a víz mindig keresztül jár, mégis olyan jó 
hazamenni“.

Arról nem írok, mit jelentett a napló az osztálytársaknak s 
nekem, tanítónak az iskolai munka, a vallásos és hazafias nevelés 
szempontjából. Csak egy általános érvényű gondolatot ragadok ki a 
sokból, amely kiemelkedik a többi közül : az iskola iránti kimond
hatatlan és leírhatatlan nagy szeretet kifejlődésének milyen óriási 
lehetőséget nyújt a 8 osztályú népiskola. Es az egyháznak ? Aki 
az iskoláé, a tanítóé, az az egyházé, a Krisztusé, mert az evangé- 
kus iskolának ez a legfőbb és legmagasztosabb feladata. Az iskolá
ból az egyházon át Krisztushoz vezetni a lelkeket. Adja Isten, hogy 
a jövő esztendőben minél több evangélikus iskola kezdje meg a 
VII. o. megnyitásával azt a munkát, mely az eddigi szántást el fogja 
mélyíteni s szárba tudja szökkenteni azt a magot, mely — önhibán
kon kívül — eddig csak hullott, hullott, de olyan kevés termést adott.

Zacher Lajos.
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MEGJEGYZÉSEK
Színfoltok.
Irta : Páter Jenő.

Szovjetoroszországban újabban ellenőrzik, hogy a műhelyekben 
lelkiismeretesen folyik-e a munka, mivel azt tapasztalták, hogy a 
munkafegyelmet, a munkarendet nem tartják be. Íme, a megváltó 
politika, melynek gerince a rend ellenkezője volt, visszatáncolja 
magát a paragrafusok világába..

Hiába, örök igazság: az Élet harc, tehát harcolni kell. Az igazi 
harcos azonban minden ütközetben nemes lovag marad, betartja a 
lovagiasság szabályait. Nincs szebb harcmező a munka harcmeze
jénél. Boldog az az ország, melynek munkásai nem az osztályharc, 
de a munka lovagjai.

*

Pythagorás görög bölcs szerint szabad ember csak az, aki tud 
magának parancsolni. A mai kor emberének ezt a tételt kellene szem 
előtt tartania. Nem szükséges folyton szabadságjogokról szavalni, 
társadalmat javítani. Egy szabad embertípus csak akkor fog kifej
lődni, ha megtanulunk önönmagunknak parancsolni.

A ház eresze alatt fecskefészek. A fecskemama boldogan ül a 
tojásokon. Egyszercsak leválik az eresz vakolata, a fészek minde
nestül lezuhan s összetörik.

A fecskepár egy pillanatig megdöbben, de aztán elszállnak, s 
szójukban sárral visszatérve, újból építeni kezdik a fészket. Mennyi 
sokra tanítanak bennünket a fecskék. Aki tanul tőlük, hasznos tagja 
a családnak, a Hazának. *

Hajón utaznak az emberek, s az egyik utas megkérdezte a 
kapitányt: miért fehér a mentő-öv színe ?

A kapitány válasza ez volt:
— Ha sötétben ér valakit valami baj, mondjuk a hullámok el

ragadják, észre sem,vehetné a neki dobott mentő-övet, ha fehérszínre 
nem volna festve. így a színről megláthatja, belekapaszkodhat, s 
meg van mentve.

Minden embernek kell, hogy az Élet tengerén legyen egy mentő
öve. A tisztán, fehéren világító szív, a hit az. Meg lehet ismerni, 
látni mindenkinek saját egyháza iránti szeretetéről és a Haza iránti 
hűségről.

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzőköny
vének 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja : „az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. 
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egy-egy 
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát 

fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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Beszámoló
a Tanítók Szabadegyetemének előadásairól.

(Befejező közlemény.)
K özli: Herendi Károly, Budapest.

Dr. Gaál András m. kir. egészségügyi főfelügyelő első előadá
sának címe : Az egészségvédelem lényege, célja.

Történelmi visszapillantással kezdi előadását, melyben az egész
ségvédelem fejlődéséről számol be. Megállapítja, hogy hazánkban 
tervszerű egészségvédelem a múlt század utolsó negyedében kez
dődött. Az egészségvédelem célját abban látja, hogy a lehetőségig 
biztosítsa az egészséges gyermek egészséges megszületését, fejlődését 
és a felnőtt ember lehető megvédését az elpusztulás ellen. Ebből 
azonban egyelőre csak annyit sikerült megvalósítani, hogy az emberi 
élet határa 10—15 évvel kitolódott. Ezután beszél az 1874. évi egész
ségügyi törvényről, hatásáról és megállapítja, hogy ez méltán büsz
kesége a magyar törvényhozásnak. A legnagyobb lépést azonban 3 
év óta tettük előre, úgyhogy ma idegen szakemberek heteken át 
tanulmányozzák azokat az intézményeket, amelyeket az egészség- 
védelem terén létrehoztunk. A legfontosabb intézkedések: a járási 
tiszti orvosok eltiltása a gyakorlattól, a bacillusgazdák (tífusz) felku
tatása és nyilvántartása, a fertőző betegségek kötelező bejelentése, 
a laboratóriumi vizsgálatok megszervezése, a kötelező diftéria elleni 
oltás bevezetése, mintakutak létesítése, az élelmiszerek szigorúbb 
ellenőrzése stb. Befejező szavaiban utal arra, hogy a nyugati álla
mokkal való összehasonlítás nem vezet mindig helyes eredményre, 
mert hiszen pl. Angliában évenként 5000 feketehimlő esetet tartanak 
nyilván, ami nálunk nem fordulhat elő a kötelező oltás miatt.

Második előadását helyette Ekamp Nándor szfőv. el. isk. igaz
gató tartotta: Egészségvédelem Magyarországon címen.

Előadásában a Közegészségügyi Intézet és a Zöldkereszt-moz- 
galom néveri ismert intézmények munkásságát ismertette, melyet 10 
évvel ezelőlt Johan Béla államtitkár alapított. Áldásos működésüket 
statisztikai adatokkal szemlélteti. Rámutatott az iskolaorvosi intézmény 
szükségességére. Az adatokból kiderült, hogy hazánk lakosságának 
48°/o-a beteg, amely százalékot feltétlenül csökkenteni kell. Ebben a 
harcban olyan feladatok is akadnak, amelyeket a tanítóságnak kell 
vállalnia.

Dr. Czettler Jenő egyet. ny. r. tanár előadásának címe : A gaz
dasági élei Szent István korában.

Az évezredforduló egyetlen jelentős államférfia a Dunavölgyé- 
ben Szent István volt. A gazdaságtörténet az ő korának nem pusz
tán uralkodási idejét érti, hanem a Gézától III. Béláig terjedő idő
szakot. Megállapítja, hogy Szent István nemcsak a gazdasági élet 
alapjait rakta le, hanem ipari téren is rendkívül sokat tett. Az ő ko
rában kézművesek és kézművészek telepedtek le hazánkban. Leg
nagyobb mégis a földművelés rendezésében volt. Az akkori életnek 
két fontos tényezője volt: 1. az államkincstár, 2. az egyház gazda
sági politikája.
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1. Államkincstár tulajdonképpen nincs. A fejedelem gazdagsága 
és jövedelmei képezik az állam jövedelmeit is. Az akkori pénznek 
különben is csekély értéke van. Az állami alkalmazottak is termé
szetben kapják fizetésüket, a büntetéseket is természetben fizetik. 
Ezután a Szent István korabeli földbirtokrendezést ismerteti. Felépí
tése brilliáns. A németeket kejetre vitte, a jászokat, besenyőket pedig 
nyugatra a germánok ellen. így kellett volna később is telepíteni.

2. Az egyház gazdasági politikájára jellemző, hogy a civil köz- 
igazgatást is az egyház emberei látták el. Az egyházak akkori agri- 
culturája igen fejlett volt és magas fokon állott. A ciszterciták addig 
nem építettek kőtemplomot, kőzárdát, míg erdőt nem irtottak és mo
csarat nem szárítottak körülötte. A kolostorok, monostorok szerzetesei 
tanították a népet földművelésre, ami eddig eléggé tenézett foglalkozás 
volt. Most meg kellett csinálniok. Természetes, hogy a legvírágzóbb 
a földművelés a Duna mentén volt, hiszen az volt a főforgalmi út
vonal. A Dunántúl földművelési fejlettségének oka, hogy ezen a te
rületen már a rómaiak is virágzó földművelést folytattak. Szent István 
és utódai megtették a kötelességüket a magyarság megerősödésének 
érdekében.

Dezső Lipót tanügyi főtanácsos „A leányneveiés“ címen tar
totta meg nagy érdeklődéssel várt előadását.

Bevezetésében megállapítja, hogy amíg a fiúk nevelése a 21 
éves korig terjed, addig a lányokkal az iskolai nevelés befejezése 
után senkisem törődik. Pedig a lányokkal könnyebb foglalkozni, már 
a természetük miatt is. A mai feminizmus azonban nem hozza kö
zelebb a nőket a férfiakhoz, sőt inkább eltávolítja őket egymástól. 
A nő ne akarjon a férfi vetélytársa lenni. A leánynevelés nagy része 
az iskoláé. A munka alapfeltétele, hogy ismerjük a község asszo
nyainak és lányainak erényeit és hibáit. A továbbképzőben kellene 
a legtöbbet foglalkoznunk a lányokkal. Itt rakjuk le az iskola utáni 
évekre az alapot. A továbbképző után ne engedjük, hogy eddigi 
munkánk kárba vesszen. Gyűjtsük össze őket vasár- és ünnepnap. 
Ezeknek az összejöveteleknek azonban határozott programmjuk le
gyen. Nem hiányozhatik ebből a munkából a műkedvelő előadások 
rendezése, énekkarok szervezése. Ez a nevelés a helyi szempontok 
figyelembevételével lehetőleg a következő irányelvek szerint történjék :

1. A szülőföld és a természet szeretete.
2. Az olvasás megszerettetése.
3. A magyar dal megkedveltetése és ápolása.
4. A családias és otthonias nevelés.
5. Önnevelés.
6. A szépérzék nevelése.

Fontos és elhanyagolt területe a magyar leánynevelésnek a cselédek 
képzése. Ezek részére elméleti és gyakorlati részből álló tanfolyamok 
felállítását tartja kívánatosnak.

A magyar lányoknak 100°/o-os magyar nevelésre van szüksé
gük, hiszen ők lesznek az anyák, akik egy nemzedék nevelésével 
javíthatnak vagy ronthatnak a nemzet életén.

Dr. Körmöczi Emil, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület 
igazgató főorvosa az elsősegélynyújtást ismertette három előadásban,
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egy film bemutatásával és áz Egyesület múzeumának megtekinté
sével. Erről azonban, mivel általánosan ismert dologról van szó, nem 
tartom szükségesnek bővebb ismertetést adni.

Dr. Keller Lajos, az Orsz. Stefánia Szövetség országos ügy
vezető igazgatója A magyar anya- és csecsemővédelem munkaelvei, 
szervezetei és célkitűzései címen tartott előadásaiban a nagy és fontos 
munkát végző Stefánia-szervezet keletkezését, munkásságát ismerteti. 
Az anya- és csecsemővédelem köréből érdekes esetek elmondásával 
bizonyítja, hogy erre is ezükség van. Számbelileg is, de kvalitásban 
is elsőnek lenni nagy cél, amelynek érdekében érdemes dolgozni — 
mondotta. Ehhez a munkához is azonban sok-sok szeretet kell, mint 
azt egy elmondott esettel igazolta.

Külön élménye volt a hallgatóságnak a Stefánia Intézet meg
tekintése. Láttára nem csodáljuk, ha tanulmányozására híres orvos- 
professzorok jönnek hozzánk a híres Nyugatról.

Dr. Kosa Kálmán min. osztályfőnök előadásának a cím e: 
Tanítóképzésünk időszerű kérdései.

A felelős körök mindig arra törekedtek, hogy a pedagógia 
hazánkban a saját korának a színvonalán álljon. A pedagógiának 
mindig időszerűnek kell lennie. A tanítóképzés utolsó rendezése óta 
15 év telt el. Azóta sok minden megváltozott és ezért a tanítóképzés 
elmaradt a kor követelményeitől.

A tanítóképzés újabb rendezését két körülmény tette szüksé
gessé : 1. Pedagógiai vagy nemzetnevelési és 2. társadalompolitikai.

1. A neveléstudományok nagy haladást tettek, amelyben mi, 
sajnos, lemaradtunk. A tanító nemzetnevelési tevékenységének fon
tossága is óriásit nőtt. Szükségessé tette a reformot az általános szín
vonal emelkedése is. Mert hiszen ma csak nagytudású emberek 
tudnak boldogulni éppen a közműveltség magas színvonala miatt. 
A nevelés és tanítás munkája is teljes tudású egyént kíván, különö
sen, ha az ezeken kívül eső teendőket nézzük, amelyek szintén 
tanitói feladatnak számítanak.

2. A tanítói túltermelés, amely különösen női téren mutatkozik, 
is szükégessé tette a rendezést. Erre vonatkozólag érdekes statisztikai 
adatokat sorol fel.

Nagy-Magyarországon volt 48 tanító- és 34 tanítónőképző 
1937-ben „ 19 „ „ 36

Ezeknek növendékszáma :
Nagy-Magyarországon volt 4614 fiú 4411 leány
1937-ben „ 2700 „ 5900 „

Oklevelet nyert:
1910-ben 1100 férfi 1100 nő
1937-ben 550 „ 1200 „

Működött:
Nagy-Magyarországon 23 000 férfi 9000 nő
1937-ben 11.000 „ 8500 „
Megkívánta ezt a rendezést a tanítótársadalom helyzete is, mert 

képzése elmaradt a falu egyéb vezetőinek képesítésétől.
Ezután ismertette a javaslatot, amelyet abban az időben tár

gyaltak a Házban. Erről azonban lapunk egyik illusztris munkatársa
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fog bennünket tájékoztatni, ezért az előadásnak ezt a részét nem 
ismertetem.

Az utolsó előadást vitéz Barnabás István dr. tanügyi tanácsos, 
kir. tanfelügyelő tartotta Szent István, a magyar nemzet első tanítója 
címen.

Minél messzebb megyünk vissza a történelembe, annál jobban 
látható, hova süllyedt a magyar nemzet abból a nagyságából, mely
ben a honfoglalási időkben élt.

István volt e hatalom megalapozója. Alapító munkája közben 
irányt is szabott a nemzet jövőjének. E nemzetnevelő munkájával 
lett ő a magyar nemzet első tanítója. Munkájának legnagyobb ered
ménye a magyar nemzetnek a nyugati élethez való kapcsolás mel
lett az önálló nemzet megszervezése. E munkájához jól választotta 
meg a legalkalmasabb munkatársakat, akik csak hasznunkra dol
goztak. Az lett a magyar nemzet baja, hogy később olyanokat is 
befogadott és vezetőszerephez juttatott, akik sem a vér, sem az 
érzés szálain nem tartoztak a magyarokhoz. Talán ez is oka volt 
annak, hogy, a keresztyén vallástól a nemzeti szabadságot féltette a 
magyar az Árpádok kiváló királyai alatt is. Az előadó Marcali tör
ténetírásait tanulmányozta, s kemény szavakkal ítéli meg István 
királyról alkotott véleményéért. Ő inkább Horváth és Hóman írásain 
keresztül rajzolja meg István alakját. István megértette, hogy a nem
zet sorsa attól függ, hogy a keresztyén nyugati kultúra szellemét át 
tudja-e venni, s emellett nemzeti önállóságát, eredetiségét meg tudja-e 
tartani.

A nyelv ősi eredete megmaradt mindmáig. A „művelt“ nyugat 
minden keresztyénsége ellenére is társadalmi és erkölcsi züllöttségben 
tespedt e korban. István keresztyén szellemmel töltötte meg ural
mának minden részét. Az első iskolát 1011-ben alapította Pannon
halmán, de sok más vallási központban is.

István két könyvet is hagyott hátra, ezeket törvénybe is iktatták. 
Az első fiához szóló intelmeit, a második a nemzetre és egyházra 
vonatkozó törvényeit tartalmazza.

Beszámolóm végére értem. A közöltek alapján felállíthatja min
denki az előadássorozat mérlegét a szellemiekre vonatkozólag. 
Az előadásokat 100—150 kartárs látogatta állandóan, ami elég szép 
szám. Meg vagyok azonban győződve róla, ha tér, idő és anyagiak 
nem játszanának oly nagy szerepet életünkben, többen, sokkal többen 
lettünk volna.

Az a belső hang.
A megismerésnek két nemével rendelkezik az ember, az egyik 

a belső, a másik a külső megismerés. A kívülről érkező irányítás, 
behatás az általános megismerési mód, ehhez tartozik a nevelés és 
oktatás is. A belső megismerés, mint a neve is mutatja, az ember 
leikéből fakadó ismeret, idegen szóval intuíció, míg a külsőé extuició.

Mostanában sokat hallunk az intuitiv embertípusról, mert éppen 
a XX. század emberét jellemzi, hogy túlnyomóan belső sugalmazás,
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intuíció alapján cselekszik. Volkelt, ismert filozófus az intuícióról azt 
mondja : „olyan, mint egy hirtelen támadt gondolat, mely meglévő 
igazság birtokába juttatja az embert anélkül, hogy külső bizonyíté
kokra volna szüksége“. Művészek, írók gondolkozók tanúskodnak 
róla. hogy alkotó eszméik birtokába az intuíció útján jutottak. Az 
alkotás ténye tehát nem az elme éles logikájából, hanem az intuí
cióból következik. „A belső látás hozza létre a lángészt.“

Az intuíció fokozása az inspiráció. Ez esetben az öntudatos 
gondolkodás, kérdezés, anyaggyűjtés teljesen mellőzött valami. Az 
ember maga csak eszköz egy magasabb hatalom szolgálatában. 
Annak akaratát szóval, vagy mővészetének készségével fejezi ki.

A prófétálás is inspiráció, Isten akaratának kinyilatkoztatása. 
Isten, akaratának keresztülvitelére az emberiséget használja fel esz
közül. Sajnos, kevesen hallgatnak az intő szóra, vagy elnyomják 
azt magukban, és ezért válnak boldogtalanokká. Nagy elhatározások 
majdnem mindi,g intuitiv módon jönnek létre. Az „illető lelki kény
szer alatt áll“. így volt ez Luthernél is, a wormsi birodalmi gyűlésen, 
amidőn az örökké emlékezetes szavakat elmondta : „Itt állok, más
kép nem tehetek . . . “

Nagy tévedés volna az intuíciót csak lelki problémákra vonat
koztatni, mert az a mindennapi élet megnyilvánulásaiban is fontos 
szerepet játszik. Az emberi élet irányítója lesz, ha figyelünk szavára.

A belső hang eleinte bizonytalan érzés alakjában jelentkezik, 
akár negativ, akár pedig pozitív formában. így figyelmeztet egy be
következendő veszedelemre, vagy pozitív formában egy örvendetes 
eseményre. Általában ösztönszerű megérzésnek mondjuk, s csak 
akkor figyelünk rá, ha kirívó esetben vesszük észre. Sajátságos 
azonban, hogy az első figyelmeztetést rendszerint egy ellentétes érzés 
is követi, mely bizonytalanná, kételkedővé teszi. A másik érdekessége 
a dolognak az, hogy a már bekövetkezett esemény nem a kételke
dés, hanem az intuitiv megérzést igazolja. Fontos tehát, hogy a 
belső hanggal ellentétes kételkedést magunkban legyőzzük és a hit 
erejével támogassuk a figyelmeztető szót.

Helytelenül jár el a haragban, felindulásban, idegességében 
cselekvő ember. „Rossztanácsadó a harag.“ Minden ehatározásunkat 
a nyugalmi helyzetből fakadó intuitiv megérzés vezérelje. Jó azért 
„egyet aludni rá“, mert rendszerint a hajnali órákban, „világos fej
jel“ kapunk helyes indítást cselekedeteinkhez.

A belső hangra figyelő, annak szavát követő ember megköze
líti azt a boldogságot, melyet e világ adhat, mert minden cselekede
tében biztosan vezérli egy magasabb hatalom. Krt.

Újabb jegyzések a Gyógyház javára : Kovács Dezső Váralja 
25, őrszigethy Lajos Magyarkér 25, Ludván Sándor Celldömölk 25, 
Kring Gyula nyug. állami isk. igazgató és neje Becht Sarolta Bonyhád 
25, Róth Kálmán Aszód 25, Nagy Sámuel Bábabogyoszló 25, Czéh 
Sándor Sand 25. (A számok pengőt jelentenek.)
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EGYESÜLETI ÉLET -  HIVATALOS RÉSZ

Hauptmann Mihály.
1868-1938.

Hegyeshalom községben nemrég hatalmas embertömeg haladt 
egy koszorúval borított koporsó után. A sokaság az ev. templomba 
vonult, meiy nem bírta befogadni a nagy tömeget. A koporsót le
teszik az oltár előtt, megszólal az orgona, a temetési ének, mely 
után a gyülekezet lelkésze, Weltler Rezső megható, szép szavakkal 
búcsúztatta el Hauptmann Mihály nyugalmazott ev. tanítót, aki hű
séggel szolgálta a gyülekezetét 3 és fél évtizeden át, mint szorgalmas, 
lelkiismeretes tanító és mint kántor. Utoljára hozta el őt az egyház- 
községe abba a templomba, ahol oly hosszú időn át közreműködött 
az istentiszteleteknél. Itt köszönt meg a lelkész a derék, jó tanítónak 
minden szeretetet, hűséget és fáradságot, mellyel a boldogult az 
iskolában és a templomban mindenkor szolgálni akart. Óh, ha lát
hatta volna szeretett fiai, a hozzátartozók s a hálás tanítványok 
könnyeit, ha hallhatta volna a zokogást, mely ebben az órában a 
lelkekből kitört 1 Látta volna, hogy nem élt hiába, mert a lelkész 
szavai szerint, mindaz, amit itt elvetett, az tovább él az ő tanítvá
nyaiban, és, élni fog az ő emléke is azok szívében, kik őt szerették, 
tisztelték. És szerették őt nagyon sokan, a községben mindenki, 
különbség nélkül, a kartársak, mert ritka jó kolléga volt, szerették 
a vármegyében és azon túl is.

A középiskolát és a tanítóképzőt Sopronban végezte, ahol 1888- 
ban szerzett oklevelet. 1893-ig Szák községben volt tanító, majd 35 
éven át Hegyeshalomban kántortanító. Itt a nyugati végen az ő 
nemes, erős magyar érzéssel megtelt szíve, nemes lelke, erős akarata 
talált munkateret. És mondjuk meg hálatelt szívvel: e tekintetben is 
kiváló munkát végzett. A munka embere volt ő mindvégig. Hisz mint 
a Lajtaszabályozási Társulat tisztviselője, még az utolsó napon is 
annak pénztárkönyve mellett ült, bár érezte, hogy közeleg a vég
órája, mert azt mondta az őt meglátogató lelkésznek: én nem félek 
a haláltól, minden órában kész vagyok elindulni.

Elindult h á t! S most elérkeztünk vele az utolsó állomásra, a 
csendes temető kertjébe. A lelkész imádkozik, megáldja Hauptmann 
Mihály kihűlt testét, lelkét pedig az Isten kegyelmébe ajánlja.

A nyitott sir mellé áll Heszheimer András, s a volt tanítványok 
nevében teszi le a koszorút meghatott szavakkal a jó tanító sírjára. 
Reisinger Lajos az énekkar nevében helyez el koszorút az egyesület 
alapítójának és vezetőjének koporsójára. Wallner György, a Moson- 
vm. Általános Tanítóegyesület koszorúját teszi le kegyeletes szavak 
kíséretében, Unger Oszkár, a helybeli NÉP elnöke koszorúval lép a 
sír mellé, és könnyes szemmel mond búcsút a boldogult testvérnek. 
Pintér László kanonok, országgyűlési képviselő a magyar haza hű 
fiát búcsúztatja el az elköltözött testvérünkben. A Lajtaszabályozó 
Társulat koszorújának letétele után Wenk Károly nyug. főesperes, 
kormányfőtanácsos lépett a sírhoz, hogy búcsút vegyen attól a tanító
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tói és munkatárstól, akivel oly sokszor állt nyitott sír mellett, amikor 
évtizedeken át idekísérfék együtt a gyülekezet halottjait. Elcsukló 
hangon köszöni meg, mint a gyülekezet volt lelkésze a derék tanító
nak minden jóságát, hűségét és szeretetét.

A helybeli és vidéki tanítók karéneke felcsendül:
Isten ! Légy irgalmas !
Tárd fel a nyugvónak 
Szent mennyországodat!
Ámen ! Ámen !

A koporsó eltűnik. Megint eggyel kevesebb azoknak a száma, 
akik hű fiai a mi anyaszentegyházunknak, akiknek meleg, szerető 
szívük van, kik a munka emberei, s akik a mi szegény magyar 
hazánkat és annak népét forróan tudják szeretni!

Kedves, jó Hauptmann Mihály, Isten veled ! W.

Lelkész- és tanítókörzeti konferenciák.
Irta : Grieszhaber Endre Henrik, Majos.

Az a szokatlan lelki nyugtalanság, mely a mai életet a külön
féle új és sokszor talán igen furcsa világnézeti elvek következmé
nyeként uralja, kötelességévé teszi mindenkinek, kétszeresen nekünk 
lelkészeknek és tanítóknak, mint lelkiekkel foglalkozóknak, hogy 
minden erőnkkel és rendelkezésre álló eszközzel a veszélyeztetett 
frontokra siessünk, hogy megmenthessük azt, ami még menthető és 
amit minden körülmények között meg is kell mentenünk egy jobb 
jövendő számára. Ez pedig nem más, mint evangélikus Egyházunk 
és annak veteményes kertje, az evangélikus népiskola.

A mai gondterhes időkben fokozott munkára van szükség min
den fronton. Erre a nagy munkára csak úgy vagyunk képesek, ha 
fokozott mértékben van meg bennünk a lelkiismereti felelősségérzet. 
Evangélikus Egyházunk jövőjéért mindenki felelős, vezetők és veze
tettek egyaránt. Lelkiismereti felelősséggel tartozik mindenki egyfor
mán azon a bizonyos őrhelyen, ahová az isteni Gondviselés böl- 
csesége állította. Ezt a felelősséget legfeljebb megoszthatjuk, de át 
nem háríthatjuk másokra.

Ha Egyházunk széles mezőségein a szent munkaalkalmak mér
hetetlen sokaságára tekintünk akkor lelkünk éppen a fokozott lelki- 
ismereti felelősségünk érzetében valósággal megtorpan, mert érezzük 
erőink, képességeink nagy fogyatékosságát és sokféle hiányosságát. 
Kétszeresen áll ez ránk, tanítókra, akik a mai történelmi időkben az 
események sodrában a lelkipásztornak legközvetlenebb, leghívebb 
munkatársává léptünk elő. Tanítói hivatásunk lelkipásztori hivatássá 
bővült, egyházi munkamezőnk nagy síkban megszélesedett. Érthető, 
hogy ezáltal a tanítóképzőből hozott ilyenirányú képességeink fel
újításra, kiegészítésre és megrögzítésre szorulnak. Ennek ilyen őszin
tén való megállapítása nem lehet ránknézve szégyen, mert hiszen 
ugyanezt kénytelen tenni ma minden más hivatás keretében mun
kálkodó tisztviselő társunk. A mai rohanó élet, a szellemi téren is
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mérhetetlen módon megnövekedett szellemi igények mindenkit foly
tonos önmívelésre, továbbképzésre kényszerítenek. A nálunknál 
magasabb végzettségűek is állandóan újabb és újabb tanfolyamokon 
egészítik ki a modern haladó kor követelményeinek megfelelően 
ismereteiket. Nap-nap után hallunk orvosi, teológiai, közigazgatási stb. 
magasabb tanfolyamokról. A különféle népfőiskolák, szabadegyete
mek, szemináriumok, szaktanfolyamok stb. mind a továbbképzést 
szolgálják, hogy senki és semmi le ne maradjon a kulturális élet 
rohanó szekeréről. Ha az állandó önművelés és továbbképzés min
denkire egyformán létszükséglet, akkor kétszeresen nekünk lelkészek
nek és tanítóknak az sokféle oknál fogva'. Aki pedig ezt az állandó 
továbbképzést elhanyagolná, egy szép napon azon venné magát 
észre, hogy nevetség tárgya és íomtárbavaló ócskavassá lett.

Mi evangélikus tanítók már régóta érezzük, hogy egyházépítő 
hivatásunk keretében csak úgy tudjuk százszázalék erejéig megáliani 
a helyünket, ha egyik-másik vonatkozásban az eddiginél nagyobb- 
mérvű teológiai szakképzést nyerünk. Ezért vetettük fel már több 
ízben azt a gondolatot, hogy a soproni tanítóképzőnk ifjúsága szá
mára lehetővé kellene tenni a teológián való bizonyos irányú szak
képzését. Nagyon sajnáljuk, hogy ez a tanítóképző óriási anyaghal
maza, az ifjúság fizikai lekötöttsége miatt eddig nem valósulhatott 
meg. Viszont boldog reménység marad számunkra az, hogy az új 
akadémiai tanítóképzéssel kapcsolatban ez is bizonyára fényesen 
megoldható lesz és az akadémiáról így kikerülő új tanítógeneráció 
szükségletnek megfelelően teológiai szakképzést hoz majd magá
val az életbe.

Hálát kell adnunk a jó Istennek, hogy ev. tanítóképzőnk és 
teológiánk egy helyen, Sopronban van. Mindent el kellene követ
nünk, hogy az akadémiával kapcsolatban feltétlenül szükségessé váló 
átszervezés úgy történjék, hogy az akadémia és teológia ifjúsága 
lelkileg közel juthasson egymáshoz. Hadd nevelődjenek lelki közös
ségben azok, akiket a jó Isten is egymás mellé rendelt. Ne legye
nek idegenek azok, akik az Egyház két tartó főpillérét képezik 
majd az életben.

A Dunántúl idén tartott lelkész- és tanítókörzeti konferenciák 
tulajdonképpen ezeknek a célkitűzéseknek a szolgálatában állottak. 
Felébreszteni a lelkészi és tanítói kar fokozott mértékben ma fenn
álló lelkiismereti felelősségérzetét. Elvezetni e két rendet evangélikus 
Egyházunk széles munkamezőin azokra a különféle területekre, melyek 
a mai világnézeti elvek következtében fontosabb megmunkálásra 
várnak. Megmutatni az útját, módját annak a munkának, mely egyik 
vonatkozásban csendes elmélyedést és szerény szolgálatot, másik 
vonatkozásban pedig kemény harcot jelent tévtanokkal, emberi gyen
geségekkel és hitványságokkal szemben. Kiegészíteni azokat a szel
lemi értékeket, melyek ehhez a nagy munkához feltétlenül megkíván
tainak. Munkatársi, testvéri közösségre hangolni azokat, akik ezt a 
magasztos munkát az Egyház keretében elvégzik.

Nekünk, akik a tételeket, mint szerény hallgatók lelkűnkben 
feldolgoztuk a konferencia alkalmával, elmélyedést, újabb elgondo
lást adhat, többi tanítótestvéreink számára pedig indítást adhat a
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csendes elmélyedésre, ha a konferenciák témakörét a következők
ben közöljük.

A konferenciák összefoglaló alaptémája: Az Isten műhelye. 
Ennek a tengelyében mozogtak a következő előadások és áhítatok. 
Első nap délelőtt: áhítat: Az igazi enyház. Ef. 5. 25. b—26. 1. Az 
evangélikus egyház Krisztus tanításában és a hilvallási iratokban.
2. Luther az egyházról. 3. Az evangélikus egyház és a közösségi 
mozgalmak. Előadó : dr. Kapi Béla.

Délután. 4. Az evangélikus egyház helyzetképe.
a) Az egyház mai arca. Dr. Kapi Béla. b) Az egyház állami 

és politikai helyzetének viszonya saját lényegéhez és hivatásához,
c) A hitvallás érvényesülése egyházunk szervezetében, tanításában 
és munkájában, d) Az egyetemes papság elve. e) Az evangélikus 
egyház felekezetközi politikája, f) Az evangélikus egyházfogalom és 
az evangélikus iskola, g) Az evangélikus ifjúság és az egyház, h) 
Összefoglalás és mérleg. Dr. Kapi Béla. Áhítat. Az egyház munkája. 
Gal. 1. 11-11.

Második nap, délelőtt. Áhítat. Az egyház szolgái. Ef. 4, 11 —12.
5. Mit követel Isten az evangélikus egyháztól. 6. Mit követel Isten 
az egyháztól. Áhítat. Az egyház és szolgái Isten előtt. Ef. 5. 30. 
Dr. Kapi Béla.

Az előadók részben a lelkészi, részben a tanítói karból kerültek. 
A munka oroszlánrészét azonban 0  Nagyméltósága viselte. Ezzel 
biztosította a konferencia gerincességét, változatosságét és rugalmas
ságát.

A legnagyobb boldogsággal és igaz hálával gondolunk vissza 
az együtt eltöltött lélekemelő órákra. Áldó imádsággal állunk meg 
a mindenható jó Isten előtt, aki szent leikével fogékonnyá tett ben
nünket a hallottak befogadására és megértésére.

Hálás szeretettel állunk meg Ő Nagyméltósága előtt, hogy szellemi 
kincsének gazdag tárházából ezúttal is bőségesen táplált és felemelte 
szíveinket főpásztori, nemes, jó szívéhez, ezzel pedig a mindennapi 
életnek porából a lelki életnek tisztább, eszményibb magasságaiba, 
ahol megismerhettük hivatásunk szentségét és magasztosságát, meg
ismerhettük egyházunk széles munkamezőin a különféle szent munka- 
alkalmakat és megismerhettük azt a missziót, mely hivatásunk be
töltésénél reánk lelkészekre és tanítói karra várt.

Külön mélységes hódolattal és hálával köszönjük, hogy e 
konferencián keresztül egyesítette a lelkészi és tanítói rend szívét, 
mint akik ugyanazon a munkamezőn egy sorban dolgoznak és így 
kell, hogy lelki közösséget érezzenek az Istennek szent műhelyében.

Imádságos lélekkel kérjük a jó Istent, tegye gazdagon áldottá 
a konferencia napjait, Ő Nagyméltóságának adjon még igen sok éven 
át testi, lelki ép erőt, hogy továbbra is az eddigi szent lelkesedéssel 
szolgálhassa egyházunkat és annak minden egyes intézményét. 
Nekünk hallgatóknak pedig adjon a Mindenható kitartó hűséget, 
bölcs megértést és szent elhatározást, hogy ő  Nagyméltósága minden 
egyházépítő és nemzetmentő célkitűzését lelkiismeretes hűséggel és 
eredményesen szolgálhassuk.
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Gyógyházunkért.
A ceglédi evangélikus 3 tanerős népiskola 1938 május 15-én, 

követendő például, az alábbi műsoros délutánt rendezte, melynek 
jövedelme Gyógyházunkra ,100, azaz Egyszáz pengő volt.

1 A legelső ima . . .  Édesanyám, csak az a kérésem . . . Éne
kelte a többszólamú gyermekkar.

2. Ünnepi beszéd. Tartotta nt. Wolf Lajos esperes.
3. Üdvözlő vers.
4. Anyák napján. Színdarab 14 szereplővel.
5. Édesanyánk.. Verses jelenet 9 szereplővel.
6. A kettéosztott Biblia. Színdarab. írta : Szánthó Róbert, 4

szereplővel.
7. Virágok álma. Színdarab 18.szereplővel.
8. Járjatok be minden földet. Énekelte a gyermekkar.

Tájékoztató
a gyakorlati irányú középiskoláról és a tanítóképzés új szervezetéről.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztálya 
is szükségesnek tartja, hogy az 1938/39. iskolai évtől kezdve életbe
léptetendő új iskolafajokkal kapcsolatos tudnivalókról az iskolák 
igazgatóságai, a közép- és polgári iskoláknak különösen IV. osztá
lyos tanulói, valamint a szülői társadalom kellő tájékoztatást kap
hassanak. A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban közöljük ;

Az elméleti irányú gimnáziumon kívül középiskola lesz a gya
korlati irányú líceum, továbbá a mezőgazdasági, ipari és kereske
delmi középiskola.

A négy osztályú líceum készít elő többek között a vele kap
csolatban fenntartott 2 éves tanítóképzőakadémiákra, melyeknek fő
iskolai jellege lesz. A líceumi érettségi bizonyítvány mindazokra az 
állásokra és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez eddig közép
iskolai érettségi vizsgálat volt szükséges. Az egyetemek, jogakadémiák 
és hittudományi főiskolák kivételével képesít a líceumi érettségi más 
főiskolákra s a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem közgazdasági és kereskedelmi osztályán és a gazdasági 
szaktanárképzőintézetben folytatandó tanulmányokra.

A líceumban hit- és erkölcstant, magyar nyelvet és irodalmat, 
nemzetismereti és természetismereti tantárgyakat, egy élő idegen 
nyelvet, mennyiségtant, rajzot, éneket, zenét, testnevelést, egészség
tant, kézimunkát, gyakorlati gazdasági ismereteket, valamint alapvető 
nevelési ismereteket, leányliceumban ezeken felül egészségvédelmi 
és családi nevelési ismereteket, az erre önként jelentkező tanulóknak 
egy második élő idegen nyelvet s végül gyakorlati gazdasági isme
retek helyett gyakorlati háztartási ismereteket kell tanítani.

A rajz, ének, zene, testnevelés és kézimunka gyakorlati része 
alól testi fogyatkozás, egészségi okok vagy más alkalmatlanság miatt 
felmentés adható. A tanítóképzőakadémiára azonban csak felvételi
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(alkalmassági) vizsgálat után léphet az, akinek megfelelő líceumi 
érettségi bizonyítványa van.

Az eddigi tanítóképzőintézeti, ezentúl líceumi felvételekre a 
miniszter ezután pályázatot nem hirdet. A líceum első évfolyamára 
az vehető fel, aki a gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát el
végezte és tizenhetedik életévét még nem töltötte be. A felvétel a 
középiskolákhoz hasonlóképpen történik : a jelentkezés alapján az 
igazgató veszi fel a tanulókat. Magántanulót felvenni nem szabad ; 
annyi növendék vehető fel, amennyi férőhely a tanteremben van. 
Ebből a latinmentes középiskolából nem rekeszlhetők ki azok a ta
nulók, akik gyakorlati életpályára akarnak menni. Előreláthatólag a 
középiskolai tandíjszabályzat lesz az irányadó.

Tanítóképzőakadémiákra csak azt lehet felvenni, aki a líceumi 
érettségi vizsgálatot legalább jó eredménnyel, a felvételi (alkalmassági) 
vizsgálatot pedig sikerrel kiállotta. Gimnáziumi vagy gazdasági kö
zépiskolai érettségi bizonyítvánnyal a tanítóképzőakadémiára felvenni 
senkit sem lehet. A tanítóképzőakadémiát csak nyilvános úton lehet 
végezni. A hallgató tanulmányi ideje alatt egyúttal bennlakó növen
déke az akadémiával kapcsolatos internálusnak. Az internátuson 
kívül lakásra engedélyt nem lehet adni.

*
A tájékoztatással kapcsolatban a soproni ág. h. ev. tanítóképző

intézet igazgatósága az egyházi főhatóság rendelkezése értelmében 
arra kéri a líceumba folyamodó tanulókat, hogy jelentkezzenek a már 
előzőleg hirdetett módon : kellőképpen felszerelt írásbeli kérvénnyel; 
azonban a tanítói pályára való alkalmasság nem szükséges a fel
vételhez. Kívánatos a mielőbbi jelentkezés. A folyamodványok be
nyújtásának határidejét május 31-ről bizonytalan ideig meghosszab
bították. R. K.

KÖNYVISMERTETÉS
„Magyarul így !“

Irta: Bene Lajos.

Ezen a címen jelent meg Gárdonyi Géza halhatatlan író hagya
tékában maradt, a magyar nyelv értékeinek és szépségeinek feltárá
sára irányuló feljegyzései. A feljegyzések mozaikszerűen tárják elénk 
az idegen nyelvekből átvett vagy azok hatása alatt közhasználatba 
került szavak, kifejezések tömegét. Vizsgálódásaiban nem mindig a 
hivatalos helyesírási szabályok megállapításait követi, némelykor 
szembeáll azokkal, vitatkozik és igyekezik nyelvkincsünk csorbítatlan 
szépségét és értékét megkeresni és elénk állítani.

Most, amikor újabb erős mozgalom indult meg a magyar nyelv
nek minden salaktól való megtisztítására. Gárdonyi Géza nagy szel
leme is segítségünkre siet hagyatékában maradt feljegyzéseivel. Nagyon 
sok idegen szót, kifejezést éles bonckés alá vesz és lenyesegeti
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azokról, amit feleslegesnek, nem odavalónak tart. Minden magyar 
embert, elsősorban a magyar tanítói kart közelről érdekli Gárdonyi 
Géza eme hagyatéka, mert mint az ifjúság oktatói, nevelői, a nagy 
magyar tanítónak a magyar nyelv megtisztításának munkájában, 
anyanyelvűnk szépségeinek, értékeinek gazdagítására fel tudják 
használni.

A munkát a Dante könyvkiadó adta ki.
Ára fűzve P 4 20, kötve P 5‘50.

Bene Lajos : Magyar Tanítók Évkönyve. 1938—39.
Bene Lajos ny. tanügyi titkár évek óta hasznos útmutatót ad a 

tanítóság kezébe évkönyveinek kiadásával. Legújabb példánya is 
sok gyakorlati érzékkel, s alapos tárgyi ismerettel készült. Biztos 
eligazodást nyújt a népiskolai rendtartás, nevelés-oktatás, s az iskolán- 
kívüli munka, az újabb rendeletek terén felmerülő mindennapi kér
désekben. Valóban „Tanügyi Utmutató“-nak tekinthető az egész 300 
oldalas könyv, nemcsak annak I. része. Naptári rész postai díjsza
bások, bélyegilletékek s mértékek után következik az évkönyvben 
az emlékeztető határidő-jegyzék, amely pontosan összefoglalja az év 
folyamán az iskolai munkával összefüggő rendtartási teendőket, azok 
határidejével együtt. Az állami és egyéb hatóságok részletes címtára 
után ismerteti az országos jellegű tanügyi egyesületeket, intézményeket, 
lapokat, külön fővárosi útmutató után tájékoztatást nyújt az iktatás, 
ügydarabok elintézése, kézbesítése, kezelése, jegyzőkönyv szerkesztése 
tekintetében.

A beiskolázással kapcsolatos teendők alatt csoportosít minden 
lényeges intézkedést. Nagyon gyakorlati alapon tünteti fel azután a 
mű a népiskolai egészségüggyel kapcsolatban felmerülő teendőket. 
A szülői értekezletek, szülők látogatása után „Személyi ügyek“ cím 
alatt a pályázatok módozatait, a helyettes, kisegítő, segédtanító, az 
áthelyezés, álláscsere, átköltözködés, lakbér, családi pótlék, Beteg
segélyezési Alap, fegyelmi és nyugdíjügyek, majd az iskolánkívüli 
népművelés, továbbá az újabb rendeletek tára következik.

A tanítóképzőintézeti gyakorlóiskolai tanítói állások betöltésére, 
középiskolai internátusok, s végül a zsinorírás ismertetése fejezi be 
a nagyon tartalmas és sokoldalú munka anyagát.

A mű minden tanító részére kitűnő segítő eszköz munkájának 
szakszerű, pontos elvégzéséhez, s ezért annak beszerzését ajánljuk. 
Ára elővételben 3 P 60 fillér volt. Bolti ára 5 P-re volt jelezve. Dante 
könyvkiadó kiadásában jelent meg Budapesten. (II., Ó-utca 27.) Küldi 
Bene Lajos ny. tanügyi titkár, Budapest, III., Áldás-utca 9. S.

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyógyház érdekében 7 
Mindent lehet, csak akarni kell!
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Szellemtudományi művek.
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán.

Gyalókay Jenő ezredes, a Tudományos Akadémia tagja, alap
vető íorrástanulmányban foglalta össze az 1849. évi erdélyi u. n. 
tavaszi hadjárat sorsdöntő eseményeit. A szerző kitűnő előadásában 
félelmetesen komorlik fel az olvasó előtt a közelgő tragédia: a 
szabadságharc bukása. — Megjelent áprilisban.

Miskolczy Gyula : A „kamarilla“ a reformkorban.
A reformkorszakot eddig csak Magyarországból ismertük. Mis

kolczy Gyula megmutatja — Bécsből. E tudományosan pontos és mégis 
irodalmian erdekes könyv a bécsi kormány politikájának megmuta
tásával új fényt vet arra a korszakra, amely talán a magyar törté
nelem egyik legérdekesebb kora volt. — Megjelent áprilisban.

V E R S C K
Tanítóm emlékének.

(Gősy Ferenc 1886—1938.)

Mint nyári égből pusztító vihar 
Jött el teérted a zordon haláig..
Munkameződről hívott el az Úr,
Mivel munkádban mindig hív valál.. .

Lelkednek fényét szétsugároztad 
S munkahelyeden fáklyaként égtél.
Világot gyújtói sok-sok lélekben 
S most megpihenni az égbe tértél. . .

Ott fenn elnyerted pályabéredet!...
De lásd — itt alant mily komor a gyász.. . 
Sírnak tieid s a gyermeksereg,
Mert tenélküled oly árva a h á z .. .

De mégse érjen panasz szó hozzád!.. .
— Tanító lelked ittmaradt velünk! —
Ha megtértél is az ég Urához,
Drága tanítónk, mi nem felejtünk!

Emléked őrzik, kiknek fényt adá l. . .
Kik veled jártak a tudásmezőn . . .
Hálavirágot hintenek Reád 
S úgy emlékeznek Rólad könnyezőn !

Kemenesmagasi, 1938. áplilis 4. Bertalan Sándor.
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Az Űr szolgája.
Galamb leikével szolgált Urának,
Őrállója volt Isten-Várának.
Sorsát Isten kezébe letéve; 
így imádság volt egész élete.
Fogyó élete templomi gyertyaként. . . 
Egyért hevült — lobogva : Istenért! 
Rebegő ajka úgy imádkozott,
Eget hozott a Földre s gyógyított.
Néma már az ajk, de 0  ittmaradt,
Célját elérte ; Istennél nyughat!
Itt maradt fénye, mély tekintete . . .
Síró tanítványai lelkében !
Tiszta csillag volt, — élete egén —
Egész lelki munkája mezején.
Nem földi bérért, — örök kincsekért — 
Volt tanító : Jézusért-Krisztusért !
Elment most szerettei köréből,
Legyen vigasz példás életéből. . .
Elhintett jó mag : Isten igéje !
Dicsérje az Urat mindörökre!

1938. április 4-én. Patyi László.

H Í R E K
A Magyar Tanári és Tanítói Egye

sületek Egyetemes Szövetsége (MTESZ)
megalakításának előkészítése végett f. 
évi május hó 25-én déli 12 órakor Buda
pesten az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület székházában tartja alakuló ér
tekezletét.

A Kovách Pál Irodalmi Társaság
Győrött május 9-én délután 4 órakor fel
olvasó ülést tartott, amelyet a Balaton 
népszerűsítésének szentelt. Az ülés folya
mán Benedek Vince értékes tanulmányát 
a Balaton íróiról Ajkai Klára olvasta fel. 
A tanulmány élvezetesen ismerteti a nép
mesék nyomán a Balaton keletkezését. 
Ezután a Balaton panorámáját, elbájoló 
vidékét, megmagyarázhatatlan varázsát, 
poézisát, hullámainak játékát rajzolta meg 
költői nyelvvel és rajongó szeretettel. 
Részletes szemelvényeket közöl ezután a 
tanulmány Berzsenyi, Kisfaludy, Jókai, 
Kossuth, Eötvös műveiből és más irók, 
költők munkáiból. Jakab Ferenc tanul
mányát és Hermann László nagysikerű 
balatoni hymnuszát ismertette még. A 
tanulmány mindvégig lekötötte a közönség 
érdeklődését, lelkesen ünnepelték a 
szerzőt.

A Békési Ág. Hitv. Egyházmegyei 
Tanítóegyesület f. évi május hó 7-én 
tartotta Szarvason, a Kossuth-téri központi 
iskola dísztermében Rohoska Géza elnök
letével évi rendes közgyűlését. Zima Pál 
gyakorlati tanítása és elméleti értekezése, 
Dankó János bírálata, Kartali János elő
adása  és Székely Béla előadása volt az 
ülés tárgya a folyó egyesületi ügyek 
mellett.

A Békésvármegyei Általános Tanító- 
egyesület május 9-én tartotta Karsai 
István elnöklete alatt f. évi rendes köz
gyűlését Békéscsabán, a  városháza köz
gyűlési termében, gazdag műsorral.

A celldömölki együttes lelkészi és  
tanítói konferencia nagy sikerrel, gazdag 
előadás-sorozattal és áldásos hatással 
folyt le május 10—11-én. Az előadások 
túlnyomó részét D. Kapi Béla püspök tar
totta. A konferencia első napját nagy
szabású egyházzenei hangverseny fejezte 
be, am elyet a rendezőség D. Kapi Béla 
Őnagyméltósága tiszteletére rendezett. 
Az est központjában a püspök előadása 
az egyházról, mint Isten műhelyéről állt 
s költői beállítása volt a konferencia fő
tételének a nagyközönség száméra. A
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nagy látogatottsággal kísért est közénekkel 
kezdődött, majd Zongor Béla esperes, 
kormányíőtanácsos mondott megnyitó 
imát. Művészi orgonaszámmal működött 
közre Szabó Dezső csDngei tanító, ki 
Bach J. S. : Preludium C-moll és Toccata 
és fuga D-moll, továbbá Martin : Esti ima 
c. művét adta elő, továbbá Kertai János 
kőszegi igazgató, ki Bach Ch. Ph. E .: 
Adagio G-moll, továbbá Maillot: Andan- 
tino E-moll c. művét játszotta.

A celldömölki egyházi Vegyeskar Em
lékezzél Uram . . . Kapi-Králiktól : Jézus 
óvj a bűntől engem 1 Durante : 0  szaba
díts m e g ... és Gumpelzhaimer: Istent 
dicsérd énekkel c. műveket énekelte ízlé
sesen, átérzett és áhítatos előadásban, 
Ludván Sándor karnagy szakavatott veze
tésével. Zéróimét Molitorisz János esperes 
mondott.

Az est másik szereplőcsoportja: A
csöngei férfikar nem érkezett meg közbe
jött akadályok miatt az estre. Helyette 
a vallásosest után szerenáddal lepte meg 
D. Kapi Béla püspököt, miközben a fő
pásztort dr. Porkoláb ügyvéd, felügyelő

köszöntötte A 4Ó tagú férfikar művészi 
szereplése nagy sikert hozott a kar veze
tőjének, Molnár Dezső kántortanító, kar
nagynak.

Halálozások. A b o r já d i  (B a r a n y a  m .)  
e u a n g . e g y h á z k ö z s é g  mélységesféjdalom- 
mal tudatja, hogy Hafz J ó z s e f  evangélikus 
igazgató, szeretett levita-kántortanítója 
áldásos, munkás életének 59-ik, tanítói 
működésének 49-ik évében, 1938 május 
18-án hosszas szenvedés után, az Urban 
elhunyt. Temetése folyó hó 21-én (szom
baton) délután 2 órakor volt Borjádon. 
„Az igazakra világosság fénylika sötétben : 
Attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz!" 
Zsoltár: 112, 4.

A N a g y g y im ó t i  E v a n g é l ik u s  L e á n y 
g y ü le k e z e t  mélységes fájdalommal jelenti, 
hogy szeretett igazgató-tanítója P ette r  V ik 
tor, áldásos életének 57-ik, tanítói mun
kásságának 37-ik évében 1938 május 
21-én esti 10 órakor hirtelen elhunyt. Ked
ves halottunkat május 23-án, hétfőn dél
után l/24 órakor tartandó gyászistentisz
teleti szertartás után kísértük földi pihenő 
helyére. Legyen áldott emlékezete !

Az Evangélikus Népiskola nyári menetrendje.
Érvényes 1938. május 15-től.

Indul
a kezdőállomásról

Körmend
Érkezik

a végállomásraérk. 
ó ! p

íh

s
in<
ó

dúl
p

Grác 17'36, Sztgotthárd 20'40 21 19 9 21 28 Budapest kpu. 620
Zalalövő 20'04 20 45 — — —

Pinkamindszent 1700 17 24 — — —

2Szentgotthárd 4'28 5 04 1 5 05 Szombathely 537
Szentgotthárd 6'00 6 38 6 6 44 Budapest kpu. 15-01
Zalalövő 5'51 6 32 — — —

Pinkamindszent 611 6 35 — — —

3Szentgotthárd 7'42 8 19 2 8 21 Szombathely 8'54
4Grác 6'10, Sztgotthárd 926 10 04 4 10 08 Budapest kpu. 1718
Grác 9'15, Sztgotthárd 1359 14 38 5 14 43 Budapest kpu. 20 15
Zalalövő 13'40 14 20 — — —

Pinkamindszent 14-04 14 28 — — —

•Grác 1340, Sztgotthárd 15'51 16 17 1 16 18 Budapest kpu. 2110
Budapest kpu. 23-35 6 37 5 6 42 Grác 10-18

— — — 6 48 Pinkamindszent 723
Szombathely 935 10 07 5 10 12 Grác 1354

•Budapest kpu. 8'30 13 30 1 13 31 Grác 16’00
— — — 14 41 Zalalövő 15-20
— — — 14 5 0 Pinkamindszent 1515

Budapest kpu. 13'15 19 04 6 19 10 Grác 22-55
— — — 19 20 Zalalövő 20-03

5Budapest kpu. 18'05 23 08 2 23 10 Szentgotthárd 23'49

J e lm a g y a r á z a t .  ’ gyorsvonat, 2 motor, közi. VI. 26—IX. 8, 8 motor, közi. VI. 
26—IX. 8, 4 VI. 27—IX. 7, közvetlen kocsi Grác—Celldömölk—Tapolca—Keszthely— 
B. sztgyörgy—Székesfehérvár, 6 gyorsmotor.
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KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. G árdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Modorosságok a koráljátékban.
Irta : dr. G árdonyi Zoltán.

Ha különböző korú, különféle vidékeken működő kántorainkat 
megfigyeljük, hogy hogyan játszanak el orgonán egy egyszerű, négy
szólamú korál-letétet : akkor megállapíthatjuk, hogy némelyek, sőt 
egyes vidékek összes kántorai olyan szokásokat is követnek, amelyek 
ellenkeznek a szabatos koráljáték elveivel. Ezek a kántorok arra 
szoktak hivatkozni, hogy bizonyos szokások rájuk nézve kötelezőek, 
akár azért, mert elődeik azon a helyen régóta úgy játsszák a korá- 
lokat, akár pedig azért, mert holmi állítólagos „határozat“ áll fenn, 
hogy a korálok orgonaletétjét így meg így kell játszani. Nézzünk 
csak egyszer szembe ezekkel a hagyományos, sőt „határozaton“ 
alapuló modorosságokkal 1

A legelterjedtebb szokás az, hogy a korái egyes dallamsorai
nak a végén a dallam (a szoprán) utolsó hangját átnyújtják a követ
kező dallamsor első hangjáig. Indokolásul arra szoktak hivatkozni, 
hogy a gyülekezet hangját így kel! mintegy átvezetni a következő 
kezdőhangra. Ellenvetésül azt kérdezem : hát ahol nem így játsszák 
a korálokat, ott talán fennakadás áll be a gyülekezet énekében ? 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem. A dallcimsorok végén a szoprán
szólam ugyanúgy igényt tart a lélekzetvételnyi megszakításra, mint 
a többi, kísérő szólam. A szoprán átnyujtását tehát nyugodtan 
bélyegezhetjük meg avval a szóval, hogy „modorosság“. Ez az 
orgonajátékban ugyanolyan ízléstelenség, mint az énekben az, ami
kor a gyülekezet néhány korosabb nőtagja a dallamsorok utolsó 
hangját módfelett megnyujtja, „kihúzza“.

Másik, ehhez hasonló, és rendkívül elterjedt hiba a basszus 
hangjának a pedálban való ottfelejtése akkor, amikor a többi szó
lam hangját már megszüntettük. Ez a szokás némely kántornál csak 
figyelmetlenségből ered: ugyanis nem figyel arra, hogy a kezeket 
és a lábakat pontosan együtt vegye le a billentyűkről. Vannak azon
ban kartársaink, akik szándékosan hagyják a  pedált tovább búgni, 
különösen a korái, vagy az utójáték befejezésekor, ezzel szinte külö
nös hatást vélvén elérni. Nos, a  hatást kétségtelenül elérik : ugyanis 
a szakember erről rögtön felismeri, nem a kántort, hanem — a kon
tárt 1 Hiszen ha valamely orgonadarab végén a  szerzőnek az a ha
tározott szándéka, hogy a basszus tovább szóljon : akkor ennek a 
jelölésére úgyis van módja, mert írhat a basszusnak befejezésül 
olyan hosszú hangot, amilyet csak akar. A koráljátéknál azonban 
a dallamsorok végén egyik szólamnak sincs joga tovább szólni, 
mint a másiknak.

Harmadik gyanánt említem azt a szokást, hogy a dallamsorok 
kezdőhangját előbb megszólaltatják, mint a hozzátartozó akkord 
többi hangjait, tehát az első akkordot utánütés-szerűen fogják. Állí
tólag ennek is olyasféle volna a célja, hogy a gyülekezet előre meg-
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kapja a kezdőhangot. Minthogy azonban ilyen eljárással a kezdő
hang megadása egybefolyik a korái tulajdonképeni elkezdésével: 
a korái ritmikus lefolyása eltorzul. Helyesebb tehát a kezdőhangot 
a korái éneklése előtt oktávában külön megadni, és egy gondolatnyi 
szünet után egyszerre a teljes akkorddal elindítani az éneket. A 
korái éneklése közben, a dallamsorok előtt a kezdőhang megadása 
teljesen szükségtelen.

A negyedik fajta modorosság az u. n. „hárfázás“. Ez abban 
áll, hogy az éneket kísérő egyes hangzatok hangjait nem pontosan 
együtt ütik le, hanem gyors egymásutánban (rendszerint alulról fel
felé törve). Legelterjedtebb változata az, hogy a pedál hangját vala
mivel előbb ütik meg, mint a felette levő akkordot. Orgonakompo- 
ziciókban előfordul ugyan, hogy a szerző egyes akkordok törését 
(arpeggio) megkívánja, ezt azonban a megfelelő zenei jelekkel kife
jezetten jelezni kell. Ilyesminek a koráljátékban semmi gyakorlati 
célja nincsen és kizárólag rossz szokásnak minősíthető. Ne feledjük 
el, hogy itt rendszerint egyenlő értékű hangokról van szó, amelyek 
közül egyiknek sincs joga előbb, vagy utóbb megszólalni, mint 
a többinek.

Még egyet említek : azt a szokást ugyanis, hogy a pedáljáték
nál a pedálbillentyűzet felső quintjét elkerülik olymódon, hogy ami 
a basszusban az „f“, illetve „g“ hangnál magasabb, azt egy oktává- 
val mélyebben játsszák. Ez ismét csak kényelmi szempontokra vezet
hető vissza, valamint arra, hogy az illető nem tanult meg elég jól 
a pedálon mozogni. Vannak ugyan, akik ezt az eljárást azzal indo
kolják, hogy a pedál magasabb hangjai nem elég basszus-jellegűek. 
Nos: ha a pedálmű csak egyetlen megfelelő 16 lábas játékkal ren
delkezik is, már az egymagában elég ahhoz, hogy a pedál felső 
régiójának a billentyűivel basszus-jellegű sípokat szólaltassunk meg. 
Azonfelül pedig ne feledjük el, hogy a pedál-szólam egyes hangjai
nak oktáváva! mélyebbre való helyezése széttöri a basszus dallam
vonalát, tehát zeneietlenségre vezet.

Ezt a hibagyüjteményt még tudnám folytatni, azonban mégsem 
teszem. Szinte látom, hogy egyesek rosszaló fejcsóválással olvasták 
az eddigieket is — de nem azért, mintha a rosszalásuk a felsorolt 
hibák ellen irányulna, hanem inkább azért, mert esetleg náluk rég 
bevezetett és megrögzött szokásokat tettem kifogás tárgyává. E hibák 
némelyike egyes helyeken valóban szinte kötelező hagyománnyá 
merevedett. Mintha csak valami hallgatólagos megegyezés volna a 
gyülekezet és a kántora között 1 Idegenből odakerülő új kántor, vagy 
átmeneti helyettes, aki nem ismeri a szokások titkait: könnyen meg
járhatja, mert a szokások betartása nélkül talán el sem bírja indítani 
a gyülekezet énekét.

Bármily nehéz is a helyzet: ezeket a modorosságokat és elő
ítéleteket ki kell irtanunk egyházunk zenei életéből. A hagyományt 
illetően fontoljuk meg, hogy ami jó volt a nagy- és dédapáinknak, 
az nem mindig elégítheti ki a ma élők igényeit. Mit szólnánk ahhoz, 
ha ma valaki a hagyományokhoz ragaszkodva pl. a villanyvilágítás 
bevezetése ellen emelne szót, mondván, hogy ha elődeinknek jó 
volt a faggyúgyertya meg a petróleumlámpa, akkor nekünk is kell,
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hogy jó legyen ? Ha pedig ezek a zenei modorosságok egyes 
helyeken valóban akár egyházi, akár világi testület vagy hatóság 
„határozat“-án alapulnának (amit alig tudok elhinni): akkor ezeket 
a határozatokat sürgősen meg kell semmisíteni! Nincs az a hatóság 
vagy testület, amelyiknek jogában állana elrendelni, hogy a kántor 
a felsorolt ízléstelenségek valamelyikét elkövesse! Mert ha elismer- 
nők ezt a jogot, akkor lehetségessé válnék az is, hogy — teszem 
azt — a Küíső-Küküllő mellékén kimondják határozatilag a kántorok, 
hogy ahol a korálkönyvben „bé“ van, ahelyett mindenütt „há“-t 
kell játszani.

Minthogy az efféle esetleges „határozattok már kezdettől fogva 
semmisek : ennélfogva a felsorolt hibákért nem is tehető felelőssé 
senki más, mint csak a kántor a maga személyében. Kiki azért 
vizsgálja meg önmaga koráljátékát, és szívlelje meg azokat az érve
ket, amiket a modorosságok ellenében felhoztam.

*

Egyházi ének-hét.
A németországi evangélikus egyházi énekkarok szövetsége, 

amint feladatát évek óta a birodalom egész területén végzi, a múlt 
évben Felsőlövőn (Oberschützen) is rendezett ének-hetet. A folyó 
évi augusztus hóban tartandó ének-hétre (valószínűleg ismét Felső
lövőn) a birodalmi szövetség vezetősége szívélyesen meghívja hazánk 
egyházi ének- és zenebarátait is. E meghívást szeretettel közvetítjük 
magyarhoni egyházi zenészeinkhez is e sorok útján.

Az ének-hét napi 6 órai változatos egyházzenei foglalkozásból 
áll, amelyben szakszerűen kidolgozott terv szerint következnek 
egymásután lélegzési-, hangképző- és ritmusgyakorlatok, mintaszerű 
koráléneklés, 1—6 szólamú karéneklés (harmonikus és polifónikus 
mesterművek), zeneelmélet, orgona- és hangszerismertetés, zenetörté
neti előadás, valamint egyéb, az egyházi zene körébe tartozó tevé
kenység. Az ének-héten résztvehetnek férfiak és nők, nemcsak hiva
talos egyházi személyek, hanem bárki, aki zenei téren az egyház
ban szolgálni akar. A résztvevők az ének-Jiéten vegyeskart alkotnak 
és rendkívül változatos összeállításokban énekelnek. Az ének-héten 
az unalmas szólamtanulás ismeretlen. Az estéket a német népzene 
és a klasszikus világi zene művelése tölti be. Az ének-hét a rákövet
kező vasárnapon templomi zenés áhítattal végződik.

Lényege szerint az ének-hét a lelki egyház tisztaszivű örven
dezése, lelkes istendipsőítés. Végső célja: a reformáció ének- és 
zenehagyatékának feltárása és gyümölcsöztetése az egyházi élet 
gyakorlatában. Minthogy a tervezett felsőlövői ének-hét vezetője 
Kiefner Walter tübingeni karvezető lesz: az ő karvezetői rátermett
sége és rendkívüli képzettsége tényleg élő valósággá varázsolja a 
résztvevők előtt a reformáció zenéjét. Ez az ének-hét szinte szemé
lyes találkozássá lesz Schütz, Praetorius, Franck, Bach és a többi 
zenei evangélisták lényével. Kiefner még a hatszólamú karokat is 
saját élő hangjával, minden hangszer nélkül tanítja.

A részvételi díj mérsékelt lesz. Elszállásolásról a gyülekezet, a
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közös ellátásról (mérsékelt áron) az ének-hét rendezősége gondos
kodik. Aki szerét ejtheti az ének-héten való részvételnek, szíves
kedjék ebbeli szándékát június 15.-éig levelezőlapon a rovatvezető
nek bejelenteni.

*

Hangversenykrónika.
1938. március 6. A budapesti evangélikus fiúgimnázium dal- és 

zeneegyesületének hangversenye. Tanár: Peschko Zoltán. Az ének
kar Bárdos 4 cserkésznótáját és 3 vitézi énekét, a zenekar Mozart 
„Varázsfuvola“-nyitányát és a 35. szimfónia fináléját, valamint Gár
donyi „Magyar Szvit“-jét adta elő. Ezeken kívül zongora- és hegedű- 
magánszámokkal is szerepelt az ifjúság.

1938. április 3. Peschko Zoltán orgonaestje Forrai Miklós kamara
kórusának a közreműködésével, a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében. Orgonán Bach c-moll fantázia és fuga, továbbá a „Dicső
ség mennyben Istennek“ korálfeldolgozás, Pachelbel-, Liszt-, Perényi-, 
Kodály- és Gárdonyi-művek hangzottak el. A kórus Schütz 116. 
zsoltárát, Harmat és Bárdos katolikus egyházi kompozícióit, régi 
madrigálokat és Lisznyai Szabó Gábor „István király-óda“ című 
művét énekelte.

1938. május 5. A győri evang. egyházi énekkarok hangversenye 
a győri evang. templomban. Karnagy: Fodor Kálmán. Kántáták: 
Bach J. S. (112. sz .: „Az Úr énnékem őriző pásztorom“) és Borsay 
Samu („Bethlen-óda“) művei. Énekkar: Goudimel-, Eccard-, Bach-. 
Gumpelzhaimer-, Árokháty-, Mikus Csák- és Gárdonyi-kórusok. 
Orgona (Fodor Kálmán): Bach C-dur praeludium és fuga, továbbá 
Kapi-Králik és Antalffy-Zsiross egy-egy műve.

1938. május 7. A budapesti evang. leánygimnázium énekkará
nak és, kamarazene-együttesének hangversenye. Tanár : Kapi-Králik 
Jenő. Énekkar: Othmayr, Gumpelzhaimer, Praetorius és Kapi-Králik 
egyházi, továbbá Bárdos, Kodály és Gárdonyi világi kórusai. Külön 
kiemeljük Schütz egyik egyházi koncertjének (2 énekhangra, 2 hege
dűre és kontinuóra) az előadását. A kamarazene-együttes számai 
Luther (Kapi-Králik átiratában), Telemann és Corelli művei közül 
valók voltak. Mindezeken kívül zongora- és gordonka-magánszámok- 
kal is szerepeltek a növendékek. G.

N y a r a l j u n k  R é v f ü l ö p ö n ,  i i i i i l i i l i a z u n k l i a n !
Révfülöpi átépített üdülőnkben 

20 egészséges, világos, száraz, új padozatú, 
gazdagon felszerelt szoba várja kedves nyaraló vendégeinket. 
A gyönyörű kert, villany, vízvezeték, olcsó árak, már eddig is köz
kedveltté tették üdülőnket. Ezután még keresettebb lesz házunk. 

Nyaraljunk ezért révfülöpi üdülőnkben I
Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



KÖNYVISMERTETÉS
A győri elemi iskola értesítője.

A győri elemi iskola értesítőjét Weltler János igazgató közli. 
Fényképekkel is kisért méltatásban megemlékezik D. Kapi Béla 
püspök titkos tanácsossá történt kinevezéséről, ki az iskola, annak 
tantestülete és legkisebb növendéke iránt is állandó érdeklődésével, 
sok jó tanácsával, az iskola fejlesztése körül kifejtett támogatásával, 
s ugyanakkor a Kegyelmes Asszony a szegény tanulók ügyének fel
karolásával kötelezi az iskolát hálára. Majd Strasser Sándor tanügyi 
főtanácsos, ny. igazgató 25 éves iskolaszéki elnöki működését mél
tatja, s ismerteti a jubileumi ünnepélyt. Közli Strasser Sándor vála
szát az üdvözlésekre, amely egyúttal az egyházközség iskolai prog- 
rammját is képezi. Gazdagítja az értesítőt Benedek Vince költői 
lendületű megemlékezése Győry Vilmosról születésének 100. évfordu
lója alkalmából. A hatóságok, a  tanítótestület ismertetése után, az 
igazgatói jelentés tárja elénk a tanév történek mozzanatait, s fény
képek teszik szemléletessé a VII.—VIII. oszt. leányoknak a Szeretet- 
házban teljesített háztartási gyakorlatait, továbbá egy másik kép a 
Belmissziói Egyesület naponként 120 tanulónak juttatott ingyenebéd
ben kifejtett szeretetmunkáját. Az iskola felszerelése, könyvtára, a 
cserkészapród-munka, s Reményke-Tündérke csapat ismertetése után 
a tanulók osztályzataival ellátott névsorát, s a  jövő tanévre szóló 
utasításokat közli a gazdag tartalmú értesítő.

A budapesti deáktéri elemi fiú- és leányiskola értesítőjét Gadányi 
János igazgató közli. Meleghangú, erőteljes jellemképet nyújtó, nagy
hatású megemlékezést közöl Miholik J. Kálmánról, aki pályája kez
detén a  budai, majd a  deáktéri elemi iskola tanítója, majd a  polgári 
iskola tanára, s később igazgatója volt. Mintául szolgáló jellemének 
sok nemes vonása közt ott van a hűséges ragaszkodás pályatársai
hoz, a gyermekekhez, minden szépnek és jónak eszményi szolgálata 
stb. Sohasem szakadt el az elemi iskolától. Országos Egyesületünk
nek is buzgó tagja, s minden közgyűlésének látogatója volt. A tanév 
történetének adatai mellett hűen jellemzi az értesítő az iskola ki
magasló nevelő-oktatói munkáját, a  jótékonyságot, s közli az iskola 
alapítványait, köztük Kalma Pál ezer pengős ösztöndíj-alapját. A ható
ságok után a tanulók névsora, statisztikai adatok, majd a jövő évre 
szóló értesítés zárják be a magasszínvonalú nevelő-oktató munkát 
kifejtő iskola értesítőjét.



A debreceni elemi iskola értesítője.
A debreceni népiskola ezévi értesítőjét Elefánty Sándor igaz

gató tette közzé. Az egy ívnyi terjedelmű értesítő élénken igazolja e 
virágzó és nagymultu elemi iskolának valóban korszerű nevelő-okta
tó tevékenységének haladó vonalát. Rövid visszapillantásban tájé
koztat az iskola múltjáról, amiből megtudjuk, hogy már 52 éves 
múltra tekinthet vissza. Közli az iskola eddigi tanítóinak névsorát, 
jótevőit s ismerteti a cserkésznevelési tevékenységet. Mi sem iga
zolja jobban az iskola jó hírnevét, mint az, hogy több másvallásu 
tanulója van, mint evangélikus. Ismerteti az iskola munkáját, iskolai 
ünnepélyeket, a valláserkölcsi nevelést. A fanítótestület munkameg
osztását és másirányu tevékenységét. A tanulók magatartása után 
részletesebben szól a „Réka királyasszony“ tündérkecsapat műkö
déséről. A szociális gondoskodás, a  látogatások ismertetése és a 
tanulók névsora után tájékoztatást nyújt a következő tanévre. S.

Iskolásgyermekek m egerősítése a szentgotthárdi és sváb
hegyi iskolaszanatórium okban.

Szakorvosaink megállapítása szerint évről-évre emelkedik azoknak a gyenge, 
vérszegény, megerősítésre szoruló gyermekeknek a száma, akiket a zártlevegőjű 
iskolából ki kellene vonnunk és oly intézményekben kellene elhelyeznünk, ahol 
rendszeres orvosi felügyelet alatt végzett eddigi kezelés és szabadlégi oktatás segít
ségével erősiijük meg szervezetüket. Ezt a célt szolgálják a  külföldön nagy szám
ban lévő iskolaszanatóriumok.

Magyarországon a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület állított fel eddig két 
iskolaszanatóriumot éspedig a subalpin klimáju fenyves erdőktől övezett Szentgott- 
hárdon és Budapesten a Svábhegyen, amelyekben elemi és középiskolai leány- és 
fiunövendékek csak 12 éves korig vétetnek fel.

A fennálló rendeletek értelmében fertőző betegeket az iskolaszanatóriumok 
nem vesznek fel, a legszigorúbb előzetes orvosi vizsgálat kötelező. Mindkét intéz
mény a kultuszminisztérium legmagasabb felügyelete mellett működik és rendelete 
értelmében a növendékek vagy a teljes évben ott maradnak az iskolaszanatórium
ban és ott vizsgáznak vagy pedig néhány hónapi ott tartózkodás után visszatérnek 
régi tanintézetükbe, hol — miután az iskolaszanatóriumban rendes oktatásban 
részesültek — zavartalanul folytathatják tanulmányaikat.

Úgy a  jövő tanévre, mint a most bekövetkező nyári hónapokra a felvételek 
és előjegyzések megkezdődtek.

A felvétel módozatairól részletes tájékoztatást ad és kívánatra megküldi az 
intézet ismertetését a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület központi irodája : Buda
pest, Vili., Sándor-u. 26. Lapunk olvasói — hivatkozással lapunkra — az egyesület 
részéről kedvezményt kapnak.

Szerkesztői üzenetek.
S zász  A., M encshely. Addig is, amig bővebben irok, gratulálok az uj, szép 

tisztséghez.
H alm ai 0 . A szives üdvözletét hasonlóval viszonzom.
T állyai I., Sopron. H álásan köszönöm a küldött cikket, szeptemberi számunk

ban mór sorra kerül. Most a két szabályrendelet nem engedte. Meleg üdvözlettel.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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Emlékezés.
Amitől márhónapok óta féltünk, amiért szívünk egyre jobban aggó

d o tt: június 16-án íme szomorú valóság lett. Aggódó lelkünk imád- 
ságos könyörgése, tanítótestvéri részvétünk segítségre is oly örömmel 
kész együttérzése sem tudta megállítani a vég közeledését : Kiszely 
János félévi szenvedés után csendesen elhunyt. Országos Tanító- 
egyesületünk másfél éven át hű sáfára, lapunk fáradhatatlan kiadója, 
üdülőházunk intézőbizottsági tagja, egyesületünk életében több em
ber munkáját végezte. Nem a díszét kereste munkavállalásának, 
hanem mindig az alkotás örömét, a haladás, a fejlődés iránymuta
tását tekintette céljának. Amint tanítói hivatását Istentől nyert elhiva- 
tásnak, nem hivatalnak tartotta, úgy lelke egész odaadásával, szíve 
minden melegével szolgálta minden közéleti munkavállalását. Nemes 
életfelfogással tette munkamezővé iskoláján kívül a tanítóegyesületi 
élet szolgálatát, egyházközségének széleskörű tevékenységre alkal
mat kínáló vetésterületeit, a város társadalmi életének körét, ahol 
számos egyesület tevékeny, irányító munkása volt, közte egy évtized
nél tovább karnagya a Ceglédi Ipartestületi Dalkarnak s még a 
háború előtt a megszűnt Városi Dalárdának. Mindenütt sikerek, 
áldástermő gyümölcsök kísérték fáradhatatlan tevékenységét.

Sokat vesztettünk benne 1 Családja mintaképül szolgáló fejét, 
két tanítónő lánya az értük minden áldozatra kész felejthetetlen 
apát, iskolája a magát állandóan képező, kiváló, jó tanítót, az egy
ház nagy zenei képzettségű kántorát s kiváló gyakorlati érzékkel 
megáldott gazdasági, anyagi irányítóját, a modern, új iskolapalola 
s annak modern iskolája megteremtőjét, az egyesületi élet nagynevű 
elődöktől nyert példán lelkesedő tanítóideált s országos egyesületünk 
vezetője felejthetetlen munkatársat és nemesszívű barátot.

A múlt év végén influenzában megbetegedett tanítóteslvérünket 
annak szövődményeként vesebántalmak gyötörték. A felgyógyulás 
reményében türelemmel viselt héthónapi szenvedés után szíve fel
mondta a szolgálatot. íme a szív emberét: Kiszely Jánost végül 
szíve ölte meg I

A végtisztességet június 18-án adtuk meg elhunyt testvérünk
nek 1 Gyászlobogó lengett iskolán, templomon, ahová — délelőtt tizen
egy órakor, miután részvétünket nyilvánítottuk a gyászbaborult 
családnak s még utoljára megtekinthettük a drága halott örök álmá
ban is nyugodt, szelíd vonásait — elkísértük s ahol feravatalozták 
a virágokkal borított koporsót. A koszorúk tömegében egyesületünk 
vörösbabér koszorúja, a család piros és fehér rózsa, az egyház- 
község fehér szekfűkoszorúja közt az országos egyesületi elnök 
fehér koszorúja stb. hirdették a megbecsülő kegyeletet: „Országos pénz
tárosának, fáradhatatlan kiadójának : az Országos Evangélikus Tanító- 
egyesület, az Evangélikus Népiskola“, „Felejthetetlen munkatársának 
Somogyi Béla“, „Felejthetetlen Jánosunknak“ stb. feliratú szalagokkal.

Fél négyre teljesen megtelt a templom. A pesti középegyház
megyei Tanítóegyesület elnöke : Bartal Béla vezetésével több egye
sületi tag állott a koporsó mellett a gyászszertartás közben. Komor 
ünnepélyességgel hangzik fel Asa halálának gyászzenéje az orgonán



243

s utána „Krisztus te vagy életem “ a hívek ajkán, miközben Wolf 
Lajos esperes jelenik meg a szószéken. A II. korinthusi levél 5. 10. 
alapján hirdeti a vígasztalás igéit: „Mert minékünk mindnyájunknak 
meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutal- 
maztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy 
gonoszt“. Amikor a nagy király, a halál ellátogat valahová, gyászt, 
sebeket hoz, de ugyanakkor tanítást is ad. Emlékezteti az embert 
arra, milyen nagy kincseket ad neki. Nem hagyja üzenet nélkül: 
megüzeni a hálát. Megüzeni itt is milyen gazdaggá tette és áldottá 
Kiszely János életét. Amikor a haldokló búcsúzásakor végigjártatta, 
tekintetét munkamezején, felismerte életének érfékeit hitvesének, gyer
mekeinek szemében, látta iskolásgyermekeit s,érezte, hálát kell adnia, 
hogy milyen nagy hivatásra rendelte őt az Ur. Végigjárta tekintete 
gyülekezeti nagy munkamezejét, társai által reáruházott nagy tiszt
ségeit. Érezhette ekkor, hogy gazdaggá tette mindazokat, akik el
fogadták kezéből a munka parancsát. Megüzeni a halál : „Nekünk 
is meg kell állni Isten ítélőszéke előtt.. .“ Ezért áldott a halál követe. 
A halál után jön az élet követe : Jézus és megáll a gyászolók vigasz
talására. Jézus hív az örökkévalóság felé. „Adjon neki kegyelmet 
és irgalmat ez az Úr Jézus“ — végzi be vigasztalását megcsukló 
hangon az esperes, majd imádkozik s erre felhangzik az Iparos 
Dalkör bús, megható zsolozsmája. Utána Bartal Béla az egyház- 
megyei Tanítóegyesület nevében búcsúzik, ki társaival a mendei 
egyházközség lelkészavató ünnepén értesült a halálhírről, mire el
némult az öröm. Elölte való nap a tanítóegyesületi közgyűlésen a 
tanítóság egy szívvel-lélekkel hozta azt a határozatot, hogy a nagy
betegnek szívből kívánja a mielőbbi felgyógyulást. A határozatot 
már nem hozhatták tudomására, mert másnap megérkezett az özve
gyen maradt hitves távirata: „Jánosunk meghalt“. Kinyilatkoztatja, 
hogy a megboldogult nekik is az ő „Jánosuk“ volt s fogadást tesz, 
hogy a tanítótársak a családnak mindig hű tanácsadói, támaszai 
lesznek, nem hagyják tanácstalanságban. A gyülekezeti énekkar 
megkapó gyászdala után elindul a menet az újvárosi temetőbe s 
közben az iskolásgyermekek bánatos temetési éneke kíséri tanítójuk 
halotti menetét. A temetőben az Ipartestületi Dalkar űjabb szívre- 
ható gyászdala után Bánszky György alberti-irsai lelkész imádkozik, 
majd Wolf Lajos esperes megáldja a halottat. Ezután Somogyi Béla 
búcsúztatja Kiszely Jánost. Majd Bánszky György az egyházmegye 
lelkészi kara s felügyelői nevében beszél nagy hatással az elhunyt
nak az egyházmegye iskolalátogatói tisztében s bizottságaiban vég
zett hűséges, áldott munkájáról. Végül dr. Szoboszlay István városi 
jegyző, az Iparos Dalkör elnöke búcsúzik, szólva arról, hogy Kiszely 
János e téren is százszázalékos munkát végzett. Amikor öt évvel 
ezelőtt e tisztétől megvált, válságos idők következtek a Dalkarra, de 
mégis felvirult az egyesület élete, mert eltávozott karnagyuk igazi 
dalosszellemet nevelt beléjük.

A gyermekek könnyeik közt elzengett énekének hangjai alatt 
hullanak a hantok Kiszely János koporsójára. Ott pihen már az 
újvárosi temető akáclombjai alatt csendesen, békében.

Közöttünk már csak áldott emléke él és buzdít, lelkesít egész
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szívvel és lélekkel betöltendő hivatásteljesítésre, eszményi köteles
ségvállalásra és nemes elhatározásokra. Szelleme int, élete világít, 
példája tanít. Hadd álljon itt e megemlékezés teljességéért az orszá
gos egyesületi elnök búcsúbeszéde:

Gyászoló Közönség!
Az enyészet kapujában megállítom egy röpke pillanatra Kiszely 

János földi porsátorát. Ne kezdje meg addig e virágerdővel borított 
koporsóban síri álmát, míg feje alá nem helyezek egy pihentető 
puha párnát! Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület utolsó üd
vözletét szántam csendes álmot nyújtó vánkosul felejthetetlen taní
tótestvérünk megfáradt feje alá. Nem hullanak már erre a párnára 
a szenvedő beteg verejtékcseppjei, mégis harmatos az, mert köny- 
nyektől ázik: közel 800 evangélikus tanító testvéri búcsújának s az 
én baráti lelkem fájó zokogásának forró könnyeitől.

Milyen végtelen nagy szeretet, mérhetetlen nagy jóság lakozott 
abban a sok gyötrelmet kiállt, nemes szívben, amelyet Kiszely János 
ravatala rejt magában 1 Az imádott család, a tanítványok rajongásig 
szeretett serege, az egyház hűséggel gondozott tágas munkamezeje, 
a társadalom szolgálatának körén kivül mily sokoldalúan hatott és 
alkotott Kiszely János munkás élete országos egyesületünk életében 
is! Mennyi szeretet jutott a mi számunkra is! A búcsú pillanatai 
rövidek, azért csak érinteni tudom, jellemezni nem : e nemes lélek
egyesületünk életében előttünk tündöklő példáját.

Tanítói közéleti működésébe belevitte sokoldalú lelke minden 
tudását, munkában eltelt élete tapasztalatainak minden gazdagságát, 
de ugyanakkor odaadta szivének minden nemes érzését és ezzel 
például állította elénk közbecsülésben álló egyéniségét, tiszta jel
lemét !

Kiszely János nem szorul ércből, márványból, kőből emelt 
emlékre, mert maga állított emléket magának a szivekben. Ott él ez 
a drága emlék egyesületünk történetének lapjain, ahol tizenöt esz
tendő beszél arról az irányításról, arról a fejlődésről, ami az ő pénz
tárosi működése nyomán hatott és ért el mindig emelkedő vonalat. 
Alkotó lelkű, haladó szellemű férfiú volt, aki mindig épített, mindig 
dolgozott és tökéletesített. Utolsó munkája jóléti intézményünk: rév
fülöpi üdülőházunk nagyarányú átalakítása volt. Mennyi féltő gond
dal és támogató segítségadással siettette ennek a munkának befeje
zését. Mintha csak érezte volna a vég közeledését. Oh, de rettene
tes nekem erről emlékezni, akivel együtt tervezgetett s akivel elő
ször közölte ez utolsó építő munkáját. De fájdalmas az a tudat, 
hogy amikor az ő koporsóját lebocsátjuk a sír ölébe, talán akkor 
költözik be az első üdülő vendég átalakított házunk egyik uj, gyö
nyörű lakószobájába, ahova a tervező, az áldozatkész, fáradhatat
lan intézőbizottsági tag, Kiszely János már nem juthatott el nyári 
pihenésre!

Milyen nagy kedvvel vállalta lapunk nagy munkát adó kiadói 
tiszte mellett az új, negyedik munka ágazatát is egyesületünk in
tézményeinek anyagi irányításában, amit pedig már nem is kíván
tunk reáruházni! Hogy lelkesített és áldozott személyesen és isko
lája útján is példát mutató összeget erre a célra: Gyógyházunk ja
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vára! Hogy tudott biztatni, bátorítani engem : fiatalabb tanítótestvé
rét ebben az irányban, aki már-már csüggedni kezdtem a közönyös
ség miatt!

Kiszely János munkáját Országos Evangélikus Tanítóegyesü
letünkben folytatni lehet, de pótolni nem 1

A pálya végétért! Sokat nyerhettünk volna még tőle, de annál 
többet várni, mint amennyit nyertünk, szerénytelenség lett volna!

Példát adott nekünk, hogyan kell pályánkat apostoli lélekkel 
eltölteni. Megmutatta, hogyan kell egész emberként sohasem csüg
gedni, mindig hittel, bizalommal dolgozni, minden ellentétet elsimí
tani, mindig a kiegyenlítő megoldást, a békességet keresni 1 Kiszely 
János élete gazdag tanítás, pályája irányt mutató fényoszlop, emléke 
közöttünk — sokáig fájó, de — mindig drága és soha el nem hal
ványuló emlék.

A mi búcsúüdvözletünknek ezzel az Ígérettel feligazított könny
harmatos párnáján legyen a te nyugovásod Kiszely János : pihentető 
csendes álom, az igazak, a megváltottak nyugodt, békés síri álma. 
Isten veled ! Isten veled ! Isten veled !

Nemzetnevelési feladataink*)
A soproni szabadegyetemen előadta Rozsondai Károly tanítóképző-int. igazgató.

(Folytatás és vége.)

Erőteljesen le kell szögeznünk, hogy a nevelés nemcsak iskolai 
kérdés. Vegyük szemügyre az iskolában folyó nevelési munkát és 
ezzel kapcsolatban a műveltség fogalmát.

Az iskola a nemzet életének egyik legfontosabb alkotóműhelye. 
Eszménye a keresztyén nemzeti társadalom kialakítása, persze első
sorban lelki értelemben.

Milyen legyen ma az iskola ?
Régebben szinte mesterségesen, szándékosan törekedtünk arra, 

hogy az iskola valami egészen más legyen, mint az élet. El akartuk 
zárni, — erre volt is ok —, az iskolát az élet fertőző hatásától. 
Azonban az iskolában nem szabad hazugságnak lennie, mert maga 
is társadalom, annak szerves eleme, Korniss szerint: „miniatűr tár
sadalom.“ Az iskola nem tehető öncéllá, de célja lehet, hogy emelje 
a társadalmat, legyen a valóság, az igazság, az élet helye, maga is 
nemzeti közösség.

Az iskoláink hibáit többen emlegették. Háború előtt Irme Sándor, 
újabban Makkai Sándor különösképpen is rendszeresen. Ezt a mér
leget állítsuk fel főbb vonásaiban.

Az iskola szemére vetik a következő hibákat.
Nevelésünknek nem eléggé egységes a szelleme. Ezt következ

tetik abból a tényből is, hogy iskoláink jelleg szerint igen sokfélék, 
így pl. 1935—36-ban népiskoláink a következőképpen oszoltak meg:

*) Kivonatos közlés; egyben Makkai S ándor: Magyar nevelés, magyar mű
veltség c. műve gondolatainak ismertetése is.
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állami iskola 1272, községi 830, róm. kát. 2839, gör. kát. 131, ref. 
1078, ág. h. ev. 394, gör. kel. 25, izr 146, társulati 11, magán 115, 
érdekeltségi 18, egyéb 15, összesen 6874. Elérni iskoláinkat 12 fenn
tartó irányítja. Felvetődhetik a kérdés : mennyire képesek és meny
nyire szándékoznak ezek egységesen dolgozni ? Különösen a fele
kezetektől, mint a legtöbb iskola fenntartóitól és erkölcsi testületektől, 
kell elvárnunk, hogy féltve ápolják a nemzet mindenekfelett fontos 
szellemi egységét.

Másik panasz, hogy kevés az iskolánk, s a meglevők jórésze 
osztatlan és sok a zsúfolt iskola. Erre is felel a statisztika : nép
iskoláinknak kb. a fele osztatlan. Ezekben 6 osztályt tanít 1 tanító 
1 tanteremben, s így a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás még 
osztályösszevonással is legfeljebb heti 10 óra. Messze vagyunk a 
nyolcosztályos népiskolától! Sok iskolánk van nagyon zsúfolt, de 
ez a középiskolákra is áll. Nagyon kétséges a nevelés eredménye 
60—70-es létszámú osztályokban, hiszen a tanító alig tud szóba- 
állani egyesekkel. Kevés az iskolánk különösen az Alföldön. Hogy 
nagy mulasztások voltak ebben a tekintetben, azt gróf Klebelsberg 
Kunó nagyarányú iskolaépítési programmja is bizonyítja : az Orsz. 
Népisk. Építési Alap létesítésével megindult iskolaépítési munkálat 
5784 tantermet és 2778 tanítói lakást szándékozott építeni. Klebels
berg egymaga többet költött népoktatásra, mint 50 éven keresztül 
előtte az összes kormányok. A kevés és zsúfolt iskola következmé
nyét az írni-olvasni tudók száméban is szemlélhetjük: 1910-ben a 
6 évnél idősebb lakosságból írni-olvasni tudott: Sopronban, az ország 
legműveltebb városában 917%, Szabadkán már csak 49%, Kolozs
váron 71%, Zala-megyében 65 7%, Csongrád-megyében 63%, Szolnok- 
Dobokában 20'8%.

Komoly kifogás az iskola ellen az is, hogy túlságosan ismeret- 
közlő és nem eléggé nevelő intézmény. A tudást kelleténél többre 
értékeli, s tananyaggal túlterheli a növendékeket. Meg lehel érteni 
azokat a szülőket, akik aggodalommal és sajnálatlal nézik gyerme
keiknek a sokféle és sok tanulnivalóval folytatott mindennapi nagy 
küzdelmét. Az iskolareformok mindig kitűzik célul a túlterhelés meg
szüntetését, de eredményt mégsem igen látunk. Az illetékesek közölt 
is vannak, akik az iskolát rideg ismeretterjesztő szervnek tekintik. 
Ezek az ember legfőbb értékét az észben, ismereteinek mennyisé
gében látják. Ügy vélik, hogy a művelt ember az, aki sok adatot 
tud az emlékezetében megőrizni. Ez az embertípus kérkedik sok 
olvasmányával, az általa látott színdarabokkal, s ismert zeneművek
kel, adathalmazával. Valóságos adatvadászatot rendez. Társaságban 
sokat beszél és faggat: olvastad-e, láttad-e, tudod-e ? Hogy lehet 
az, hogy ezt nem tudod, mikor olyan híres könyv? Tudása mellett 
az ilyen ember sokszor száraz és kedélye is erőltetett, értelmi kedély. 
Aki az észt túlságosan értékeli a műveltségben, az tulajdonképpen 
megüresített, sekélyes és kicsinyes, távlatnélküli életet él. Lebilincselő 
módon fejtegeti Prohászka Ottokár akadémiai székfoglalójában az 
értelmi műveltség, az intellektualizmus túlhajtásait.

Minden ismeret változó, alakuló, múlandó — mondja. A divat 
nemcsak a hölgyek kalapján, hanem a nagy doktorkalapokon is
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töltögeti szeszélyét. Az élet nem fér semmifele vaskalap, tehát doktor
kalap alá sem. Maga az élet, a világ egész adottságában sokkal 
több, sokkal fölényesebb, mint bármennyi tudás, fogalom, rendszer. 
A tudás szükséges, a tudás hatalom, de még nem élet, nem tett. 
Kelleténél nagyobb becsülése az elvontságok jegestengerébe, vagy 
feltétlenül a kételkedés, a lemondás, tettnélküliség állóvizeibe vezet. 
Az a bajunk, hogy kultúránknak a súlypontja túlságosan az érte
lembe csúszott, s ha eszünk ki is gondol programmot, cselekedni 
már nem tudunk eléggé. Hogy Prohászka jól látott, azt bizonyítja 
az emberiség mai állapota is : minden roppantnak képzelt és csodált 
tudásunk sem képes megteremteni a békességet, boldogságot, a jónak 
és igaznak az uralmát; sőt a tudásuk miatt is félnek és joggal fél
nek egymástól az emberek és népek. A tudománytól, általános fel
világosodástól jobb embert várni nem lehet. A tudás csak eszköz 
legyen ahhoz, hogy a rá váró részletfeladatokat az élet helyes ala
kítására megoldja. Nem azért élünk, hogy tudjunk. Az ember erkölcsi 
lény. Az erkölcs pedig nem puszta tan, hanem tény: az erkölcsöt 
meg kell valósítani. A kultúrát általában hibásan értelmezzük. 
A nevelésnek ez ellen a hibás értelmezés ellen küzdenie kell. 
A civilizáció nem kultúra. A városi ember nem szükségképpen 
kultúrember. A falu és a nép lenézése ebből a szempontból kárté
kony ostobaság és veszedelem. Aki iskolákat végzett, az nem fel
tétlenül művelt is. Az egyoldalúság sem műveltség. A tudós, ha 
erkölcstelen, a művész, ha tudatlan, a jó ember, ha ízlése nincsen, 
nem művelt. Van a műveltségnek egy bizonyos mértéke, amely 
mindenkire kötelező. A műveltségben azonban nem a mennyiség, 
hanem a minőség a fontos, s első követelmény a lélek nemessége. 
Az orvos vagy ügyvéd bármennyit tudhat, de ha betegeit és ügy
feleit zsarolja, akkor nem művelt ember.

Részben az is jogos észrevétel, hogy elavult, felesleges anyagot 
tanít az iskola, s ezzel szemben nemzeti kérdéseinket, helyzetünket 
nem ismerteti meg kellőképpen. Ennek a hiánynak részben iskola
szervezetünk is volt az oka. Hiszen sokáig nem beszélhettünk szak
oktatásról, mindenki a gimnáziumokba igyekezett. A gimnáziális 
műveltséget, elég helytelenül, egyedül üdvözítőnek tartották. Ma álta
lános óhaj, de közérdek is, hogy ifjúságunk tudjon necsak a hivatali 
íróasztaloknál, hanem a gazdasági pályákon is boldogulni. A leg
újabb iskolareform, amelyre vonatkozó törvényjavaslatot a Ház el
fogadta, éppen a gyakorlati irányú középiskolákat szervezi meg. 
Roppant érezzük a hiányát mezőgazdasági szakoktatásunknak. Egyéb 
okok mellett ennek is tulajdoníthatjuk, hogy mezőgazdasági terme
lésünk a kiváló minőségű magyar földön is mélyen alatta marad 
más államokénak. Néhány döbbenetes a d a t:

Az 1930—32-es évek átlagában termelt hektáronkint:
búza rozs burgonya

Ausztria 155 q 142 q 130 3 q
Csehszlovákia 161 „ 172 „ 132-4 „
Dánia 27 6 „ 171 „ 157 2 „
Németország 20'9 „ 16 9 „ 163 2 „
Magyarország 123 „ 10-8 „ 56"9 „
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Termelésünk teljesen mozdulatlan ; termésátlagaink 40 év óta sem
mit sem emelkedtek. (Magyar Szemle, 1937 nov.)

Mennyivel kívánatosabb lett volna, hogy iskoláink sok felesleges 
anyag, elavult elmélet helyett — amelyre tudományos szempontból 
egy szűkebb rétegnek különben szüksége van —, gondolkozni, dol
gozni, termelni, megélni tanította volna ifjúságunkat. Nézzük mi volt 
a hiány a nemzeti élet megismertetésének főkérdései körül. Iskoláink 
kétségkívül nemzeti szellemű iskolák voltak. Jószándékúak, de nem 
elég józanok, nem elég tárgyilagosak. Sok volt a képzelődés és el- 
hitetés. Nem volt elég kritikai szellem, mert múl unkát, magunkat 
egyoldalúan magasztaltuk. A nehézségeket, veszedelmeket, bűnöket 
szívesen elhallgattuk. Ellenségeinket lekicsinyeltük. A történelmünket 
olyan beállításban tanultuk, mintha a múltúnk biztosíték lenne a 
jövőnkre nézve s a múltból meg lehetne élni. Az elnémult harangok, 
Jancsó Benedekek vészhangjaira nem ébredt a nemzeti közösség. 
Bárcsak most tudnánk éberebbek lenni!

Fontos az a megállapítás is, hogy iskoláink a saját kérdéseinket 
nem hangsúlyozzák eléggé. Valami papíros ízű, többnyire használ
hatatlan és levegőben lógó tudásanyag iránti érdeklődés él a társa
dalomban. A magyart roppantul érdeklik távoli dolgok, amelyek fan
táziáját foglalkoztatják. Népünket, földünket nem ismerjük sok tekin
tetben annyira, mint távoli országokat. Iskolánkívüli előadáson 
szerepelnek ilyenfajta tételek : az indiai majmok fajai. A papagályt 
ismerjük, de a pintyőkét már nem biztosan. Az afrikai négerek nép
rajzáról sokan tudnak többet, mint a pusztuló Ormányságról. A diák 
nem tudja a búzát és a rozsot egymástól megkülönböztetni, de élén
ken kutatja a tengeri uborka szerveit. Ne értsenek félre: nem a 
széleskörű, átfogó tájékozottság, a komoly tudás ellen beszélek. De 
használható, célszerűen rendezett ismeret a kívánatos. A művelődés 
célja az, hogy az ember elsősorban a saját környezetében tájéko
zódjon. Csak ha meg van a reális, életrevaló tájékozottságunk, akkor 
tudjuk a külföldet is a szükséges kritikai érzékkel nézni. A magyar 
túlságosan tiszteli azt, ami kívülről jön : ha valamire azt mondják ; 
ez külföldi, akkor mindjárt nagyobb a becsülete. Ebben a tekintetben 
józanodnunk kell !

Szóljunk néhány szót a nevelők és az ifjúság viszonyáról. 
Aminthogy nem elég egységes egészében a nemzeti lélek, épp úgy 
nem egységes a nevelők tábora sem. Egy-egy iskola tanári testületé 
ki tudja miféle apró, lényegtelen körülmények folytán verődik össze. 
Sok testületnek nem elég egységes az életszemlélete, világnézete. 
Nem úgy gondoljuk, hogy a nevelők uralkodjanak, külsőleg tekinté
lyük legyen. A pedagógus nem ura és teremtője a növendékeinek. 
A munkája szolgálat. A nevelő őriző, kísérő, élő példa és sugalma- 
zás, nem pedig elvek és tanok diktátora. A közös cél, a közös nem
zeti munka, a közös felelősség kössék össze a nevelőt a növendék
kel s engedelmeskedjenek a kötelességnek közösen.

Az ifjúságot a mai kor kiábrándító tapasztalatai, a felnőtteknek, 
sokszor éppen felelős államférfiaknak a tájékozódásért, tisztánlátásért 
folytatott kétségbeesett erőfeszítései, a sok tárgyalás, utazás, a döntés 
nagy nehézségei, a jövendő bizonytalanságának hangoztatása tér-



249

mészetszerűen vezették el a kétkedés, éles kritika lelki állapotába. 
Ma az életkor v. társadalmi helyzet egymagában nem tekintély, sőt 
sok esetben az ezekkel összefüggő méltánytalanságok lázítanak. 
Azonban minden jel azt bizonyítja, hogy az ifjúság önként tiszteli 
azt, akit erre méltónak érez és ítél. Ösztönösen várja a követésre 
érdemes embereket, mert annyira mégsem elbizakodott és vak, hogy 
egészen a maga lábán akarjon járni. Arról azonban le kell monda
nunk, hogy az ifjúság mindenkit követésre érdemesnek tartson, aki 
őt vezetni iparkodik. A mai nemzetnevelésnek épp ezért fokozott 
körültekintéssel kell megválogatnia a nevelőket. Ezt célozza a 
készülő akadémiai tanítóképzés is 1

Azt hiszem, hogy az ifjúság leikével sokkal könnyebben talál
kozunk, ha nem toljuk magunkat állandóan, mint eszményi követésre 
méltó példát elibük. Valahogy kevesebb mesterkedés, több lélek, 
több közvetlenség kell a nevelésbe.

A nevelés azonban nemcsak iskolakérdés. A mindennapi isko
lákon kívül ott van a leventeintézmény, iskolánkívüli népművelés, 
egyházi élet, közigazgatás, a kulturális és művészeti intézményeink, 
irodalmunk, a sajtó, a közélet. Külön is meg kell említeni a nemzeti 
hadsereget, mint nevelőintézményét az egész nemzetnek. A had
seregnek lélekalakító, nemzetfejlesztő hivatását, ma már az arra leg
inkább illetékesek is munkálják. Itt a szabadegyetemen hangzott el 
december 6-án a következő kijelentés: A tiszt legyen a nemzet- 
nevelés áldozatos munkása. Nagy örömmel kell üdvözölnünk az 
ilyen állásfoglalásokat, amelyek talán majd elvezetnek oda, hogy 
hova-tovább felismerjük a nemzet nagy nevelői közösségét. Ki kell 
alakulnia az egyetemes nevelői felfogásnak és felelősségnek. Minden 
felnőtt érezze, hogy élete hatás, példa s tettei vagy építenek vagy 
rombolnak. Egy álláshalmozó árt az egész vezetőrétegnek. Egy sik
kasztó árt az egész nemzetnek. Aki másra rossz hatással van, az 
a nemzetnek kártevője. Mindenki nevelő. Ezért nem szabadna az 
iskola és a szülők, az iskola és a társadalom között súrlódásoknak 
lennie.

Minden foglalkozásnak meg van a nemzetnevelő jelentősége 
és sajátos etikája is. Ezzel mindenkinek tisztában kellene lennie. 
„Tudjuk milyen romboló hatása van egy-egy hatalmaskodó hivatal
nok gorombaságának, egy-egy orvos lelkiismeretlenségének, ügyvédek 
kapzsiságának, kereskedők csalásának, tanárok léhaságának, a meg
vesztegethetőségnek s ezeken keresztül sok ember és egyes társa
dalmi osztályok kölcsönös viszonyának. A személyektől igen-igen 
sok függ. Talán nem lehet minden kérdést személyek elmozdításával 
jobb irányba terelni, politikai, gazdasági kérdéseket elintézni, de ezek 
még kevésbbé oldhatók meg akkor, ha az emberek arravalóságával 
nem törődünk. Az emberi érzésében, az igazában megbántott ember 
nemcsak az egyének, rosszaságát vagy ostobaságát nézi, hanem 
könnyen látja benne a „rendszer“, az „urak“ lelketlenségét. Ha egy 
magyar nem magyarral bánik rosszul, abból az egész magyarságra 
hárul gyűlölet.“ (Imre I.) Ezekre mind tudnék a saját tapasztalatom
ból nevek felemlítésével sajnálatos példákat felhozni. Nagyon érde
kesek lennének. Szomorú, hogy különben műveltnek tartott emberek



is mennyire műveletlenül és kártékonyán tudnak viselkedni. Minden 
apró mulasztásunk, helytelen tettünk fokozza a nemzet lelki szét
hullását. „A nemzeti egység tartalmát az egyének lelke adja meg, 
azért minden egyes ember fontos.“

Szekfű Gyula rámutatott arra, hogy a nemzet önfenntartásának 
gerince, a magyar tanult réteg, amit helytelenül neveznek intelligen
ciának, üressé vált és szellemileg, erkölcsileg szegényedett. Be kell 
látnunk, hogy a legnagyobb felelősség azokon van, akik a társada
lomban a gerincet jelentik. Az indítást, példát, vezetést nekünk kell 
megfelelően végeznünk. Én is osztom Makkainak azt a nézetét, hogy 
a magyarság létkérdése ez: mennyiben tud olyan nemzetvezető, 
nemzetnevelő-sereget kitermelni, amely hivatásának, kötelességének 
ismerje el, hogy neveljen és szolgáljon és áldozzon minden kicsinyes 
önzés, számítás, kényszer nélkül, csak önként, a nemzetért tudatosan 
viselt felelősségből, sorsáért való igaz aggódással.

A magyar revíziót így a vezetőosztályok önrevízióján kell 
kezdeni 1

Végül egy pillantást vessünk az elszakított testvéreinkre. Mi a 
sorsa a kisebbségi magyar kultúrának ? Erre a következőkben felel 
Makkai:

Bármily sok akadálya van, mégis azon kell fáradoznunk, hogy 
szellemi kapcsolataink fennmaradjanak, sőt kiépüljenek. A kisebbségi 
szellemi élet önálló vonásai megvannak ; ez azonban velünk szem
ben nem öncél. A helyzettel járó szenvedések a magyarországi 
magyarságnak, Európának, a gyűlölködő és vaksi nacionalizmusnak 
adhatnak a lelkiismerethez szóló tanácsot, tanításokat.

Mikor Motta svájci delegátus a Népszövetség politikai főbizott
ságában Szovjetoroszország felvétele ellen szavazott két másik kicsi 
állam : Hollandia és Portugália képviselőivel együtt, akkor azt mon
dotta, hogy a kicsi nemzetek nem kelhetnek versenyre a nagyokkal 
más téren, mint a nagy erkölcsi elvek diadalrajuttaíása érdekében. 
Nagy felelősségérzettel, amit a mai kor vet fel lelkiismeretünkben, 
kell a nemzet nevelésének a nagy erkölcsi elvek diadalra juttatása 
érdekében munkálkodni. Természetesen ez a munka elsősorban ön
magunkra irányul. Terület, lélekszám, • számarányok és más ilyen 
mennyiségi viszonyok nem érinthetik az élethez való jogot, a szel
lemet, az igazságot. Azonban az igazságot, a keresztyén tanítást itt 
belül, a mi magyar életünkben is érvényesítenünk kell ! «
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Felhívás ! Kérem az egyházmegyei egyesületi pénztárosokat, hogy 
az országos egyesületi tagsági díjai — amennyiben ez évre még 
be nem fizették — küldjék be Kiszely Jánosné Cegléd, Batthyány-u.
24. sz. címre. Ugyanoda kérjük a Gyógyházra szánt adományokat 
utalványon, illetőleg fennálló csekkszámlánkra beküldeni lapunk 
előfizetési díját. Ideiglenesen — további intézkedéséig — így oldottuk 
meg a pénzkezelés zavartalan folytatását. További megállapodásról 
kellő időben hírt adunk lapunkban. Elnök-szerkesztő.
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Evangélikus népoktatásunk helyzetképe*
Irta: Graf Samu, Sopron.

Mai népiskolai nevelésünk és oktatásunk irányát, célját és ter
jedelmét a gróf Klebeisberg Kuno volt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr által 1925-ben kiadott tanterv és a hivatali utódja dr. 
Karafiáth Jenő által 1932-ben kiadott Utasítás szabja meg. Mind a 
Tanterv, mind az Utasítás mindenrendű és jellegű népiskolára kö
telező. Kötelező tehát ránk nézve is, annál is inkább, mivel evang. 
tantervűnk és utasításunk ez idő szerint még nincsen. Az evang. 
népiskolák részére kiadott u. n. Hándel-féle Tantervnek és Utasítás
nak a közismereti tantárgyak tanítására vonatkozó része a fent em
lített új tanterv kiadása óta természetesen hatályát vesztette, csak a 
vallástanításra vonatkozó része van még érvényben, de ez is el
avult és — úgy tudom — revízió alatt van.

Az egye'emes egyház a vallásosságnak és az evang. öntudat
nak a közismereti tárgyak tanításánál való ápolására az állami tan
terv keretén belül 1929-ben Utasítást adott ki. A múlt évben pedig 
az egyetemes tanügyi bizottság Somogyi Béla kartársunkat bízta 
meg az Evang. Tanterv és Utasítás elkészítésével. Ez természetesen 
csak az állami Tanterv és Utasítás alapján és korlátain belül ké
szülhet, de szabad keze van — minthogy az állami Tanterv maxi
mális tanterv — az anyagkiválasztásban, annak elrendezésében és 
az evang. momentumok beállításában és kiemelésében.

Hogy itt más eltérésről nem lehet szó, az kiviláglik már az új 
egyházi törvények V. törvénycikkének 3. §-ából, mely azt mondja, 
hogy „a célkitűzések minden intézetnél azonosak azokkal a célki
tűzésekkel, melyeket a hasonló jellegű állami intézetekre az orszá
gos törvények megállapítanak.“ A népiskolára vonatkozó célkitűzés 
pedig úgy az 1925. évi, valamint az 1932. évi Tantervben és Utasí
tásban a következő :

A népiskola célja a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és 
öntudatosan hazafias polgárokat nevelni, kik az általános műveltség 
alapelemeit bírják és képesek arra, hogy ismereteiket a gyakorlati 
életben értékesítsék.

Az új egyházi törvények pedig az iskola célját illetőleg azt 
mondják: „Az evang. egyház iskoláinak célja az, hogy növendékei
ket a magyar haza és az evang. egyház öntudatos és hű tagjaivá 
nevelve, az egyes iskolák külön célkitűzéseinek megfelelően ki
képezzék.“

Tehát új törvényeink rendelkezései csaknem azonosak az ál
lami tanterv célkitűzéseivel.

Az 1925. évi, de különösen az 1932. évi tanterv és utasítás 
már állást foglal az oktatásnak túltengése ellen és visszatérve Pes
talozzi elvére, már a nevelésre helyezi a fősúlyt. Ugyanerre az állás
pontra helyezkednek új egyházi törvényeink is.

Az államnak ezen állásfoglalása nagy előnyt jelent a felekezeti

*A soproni alsó és soproni felső egyházmegye lelkészeinek és tanítóinak 
körzeti konferenciáján folyó évi május hó 12-én tartott előadás.
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iskolák részére, mert a nevelői cél kidomborítása magával hozza a 
vallásos nevelés intenzivitását is.

Erre rámutat az 1932. évi Utasítás is, mikor azt mondja: „Az 
erkölcsi nevelés biztos alapja és legerősebb eszköze a v a l lá s .  
A vallásos érzés teremt fogékonyságot az iskola növendékeinek 
lelkében minden jó és nemes iránt. A tanító — a maga körén be
lül — tehát a közismereti tárgyak tanításánál is közreműködjék a 
vallásos érzés ápolásában és mélyítésében.“ A felekezeti tanítónak 
tehát az állami tanterv korlátain belül is bőven van alkalma a val
lásos érzés ápolására és mélyítésére.

Az evang. tantervnek főleg az lesz a feladata, hogy megjelölje, 
esetleg felsorolja azokat a lehetőségeket, hol, mikor és hogyan te
gyen eleget az evang. tanító azon kötelességének, melyre őt egyházi 
törvényeink kötelezik.

Szükség van azonban az evang. tantervre azért is, hogy a 
szorosan vett vallástanításba egységes szempontokat hozzon be és 
hogy rámutasson a felemelt vallásóráknak a tan- és óratervbe való 
beállításának lehetőségeire és erre nézve lehetőleg egységes tervet 
nyújtson. Hogy az evangélikus tanterv és utasítás még mindig nem 
jelent meg, határozottan mulasztás számba megy, melyről azonban 
a tanítóság nem tehet. A most érvényben levő állami tanterv — 
mint láttuk — a legszebb és legmodernebb elveken épült fel, emel
lett a vallásos nevelésre is nagy súlyt helyez. És mégis mit látunk?

Először is azt látjuk és azt kell megállapítanunk, hogy az új 
tanterv kiadása óta a pedagógia terén állandó evolúció tapasztal
ható. Nem tudunk lélegzethez jutni és nem tudjuk kivárni, hogy az 
elvek, melyeken tantervűnk nyugszik, a gyakorlati élet lüzében pró
bát tehessenek — hogy úgy mondjam — tűzállóképességükről. Al
kalmat és főleg időt kellene nyújtani az iskoláknak annak a meg
állapítására, hogy a tantervekben kijelölt cél elérhető-e ugyancsak a 
tantervekben ajánlott módon és a tantervben megjelölt eszközökkel ?

Felsorolom a két utolsó év fontosabb újításait a pedagógia te
rén, hogy nagyjában megrajzolhassam a mai iskola, nevezetesen az 
evang. népiskola helyzetképét.

A kisdedóvók a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatásköré
ből a belügyminisztérium hatáskörébe utaltattak.

Megjelent az általános továbbképző iskola tanterve 1936-ban, 
egy évre rá a VII., VIII. osztály tanterve.

Ugyanakkor megjelent a közoktatásügyi igazgatásról szóló Uta
sítás a köznevelés egyöntetű és szakszerű irányításának és felügye
letének biztosítása céljából.

Uj intézmény a körzeti iskolafelügyelők intézménye. Ezeket a 
teendőket szabályozza a körzeti iskolafelügyelők részére 1936-ban 
kiadott Utasítás, mely az 1932-ben kiadott Utasítás kiegészítőjének 
is tekinthető.

Egyéb újítás a vázlatkészítés kötelező elrendelése és az egy
séges minősítésről szóló rendelet.

Bár egyházunknak erre vonatkozó és az uj törvényeken ala
puló szabályrendelete még meg sem jelent, már megjelent az új 
iskolavizsgálati B, íve, egy évtized óta immár a negyedik. Nekem
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az az impresszióm, mikor ezt az ívet nézem, hogy talán mégis jó 
lett volna megvárni a szabályrendeletet, melyet az uj törvényeknek
V. t. cikke az I. cím 3-ik fejezetének 13. §-ában kilátásba helyez.

Kifogásoltuk a régi ívet és leegyszerűsítését kértük, pedig ott 
32 kérdés volt. Az uj íven, melynek a változatosság kedvéért jegy
zőkönyv a neve, 82 kérdés van. Szóval minden tanító után 82 kér
désre kell felelni és azonfelül az u. n. A. íven minden iskola után 
60 kérdésre. Az ember elszédűl, ha végigolvassa ezeket a kérdé
seket, de még inkább el fog szédülni az az iskolavizsgáló, ki 20-30 
osztályt illetve annyi tanítót meglátogat és ezek után 2—2400 rova
tot kitölt. Es mire jó ez a sok aprólékos munka, amellyel még túl
licitálták az állami mintát? Nem hiszem, hogy valamit is lendítene 
evang. tanügyünkön. A Minősítési lap, mit a tanfelügyelő használ 
és amelyet minden tanítóról a fentemlített egységes minősítésről 
szóló 38.700/1936. V. 1. számú rendelet alapján ki kell tölteni, ösz- 
szesen 11 rovatot tartalmaz. A 3500/936. számú vkm. elnöki rende
let aprólékos kérdésével főleg a középiskolákra vonatkozik.

Iskolaügyünk mai helyzetképéhez tartozik az is, hogy ma 
mindenki csak felügyelni, iskolátvizsgálni, bírálni és irányítani akar. 
Úgy, hogy a tanító a végén azt sem tudja, kinek a tetszése szerint 
járjon el és gyakran lehetetlen helyzetbe kerül.

Az iskolafelügyeletről és iskolavizsgálatról való nézeteimet és 
felfogásomat különben az Evang. Népiskola múlt évi 5. és 6. szá
mában fejtettem ki.

Mai tanügyünk helyzetképének megrajzolásához tartozik to
vábbá az állástalan tanítók és tanítónők helyzete. A tanítóképzés 
mai rendszere a tanitótultermelésre vezetett. Jelenleg a miniszter úr 
kijelentése szerint 1400 tanító és 4400 tanítónő, összesen tehát 5800 
diplomás tanító, illetve tanítónő van állás nélkül.

Ez a katasztrofális jelenség nagyban hozzájárult ahoz, hogy a 
tanítóképző gyökeres reformjának kérdése már nem kerülhetett le a 
napirendről. Egy évvel ezelőtt még a ködös távolban volt, ma már 
valóság.

Es ezzel a múltból a jelenbe érkeztünk. A múlt nagy peda
gógiai problémái közül három került most, vagy a közelmúltban 
megoldásra: a tanítóképzés reformja, a gyakorlati középiskola fel
állítása és az egységes kisebbségi tipus. Ezeknek helyes megoldása 
közoktatásügyünkre, gazdasági életünkre és nemzetközi helyzetünkre 
óriási fontossággal bir. A döntés ezekben a kérdésekben már meg
történt és törvényes elintézést nyert. Ezeknek végrehajtása és a gya
korlati életbe való átvivése azonban a jövő feladata.

Ha ez megtörténik, közoktatásügyünk gyökeres átalakuláson 
megy keresztül Valószínűleg nyomában fog járni a 8 osztályos tan
kötelezettség. Hogy ezt a kérdést a 8 osztályú népiskola felállításá
val, vagy polgáriiskolai oktatással oldják-e meg, ez már másodrangú 
kérdés. Ez maga után fogja vonni a tanterv revízióját is.

Hiszen most is megállapíthatjuk már, hogy a Tanterv és Uta
sítás között nincs meg a teljes harmónia. Az Utasítás eszményi 
magasságban van, ideális célok felé törekszik, a szív nyelvével be
szél. A tanterv a földön marad, a gyakorlati életre akar útravalót
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adni; tudást, ismereteket akar közvetíteni. Az Utasítás főleg nevelni, 
a tanterv inkább tanítani akar.

A gyakorlat már eddig is megmutatta, hogy tantervűnk túl sok 
anyagot ölel fel. Elég volna ez a 8 osztályú népiskolának is. A múlt 
évben a 7. és 8. osztály részére kiadott tanterv tényleg uj anyagot 
nem is tartalmaz. A 7. osztály részére előírja az 5. osztály és a 8. 
osztály részére a 6. osztály anyagát.

A 7. és 8. osztály tananyagjának kérdését szerény vélemé
nyem szerint nem lehet így elintézni, mert az elintézésnek ez a 
módja diskreditálja a 7., 8. osztályt. így a szülők és a tanulók sze
mében nem más, mint a nem nagy kedveltségnek örvendező ismét
lőiskola mása, melyben az 5. és 6. osztály anyagát ismétlik. Ennek 
a kérdésnek helyes megoldása csak egy általános tantervrevizió al
kalmával lehetséges, amikor a mostani tantervben felvett és 6 osz
tálynak szóló anyagot az egyes osztályokban redukálni kellene és
7. és 8. osztály részére összeállított speciális anyaggal bővítve 8 
osztályra felosztani.

így a tanítandó anyagba jobban lehetne elmélyedni, a nevelési 
célt jobban kidomborítani és nem holt anyaggal megterhelni a gyer
meket, hanem az életnek nevelni.

Kívánatos volna, ha az uj vallástanííási terv is ezen szem
pontok szerint készülne. Egyházi hatóságunk bizonyára nem azért 
emelte a vallásórák számát, hogy az anyag ilyen arányban szapo
rodjék is, hanem, hogy a vallásoktatás mellett mindjobban előtérbe 
léphessen a vallásos nevelés. Legyen a vallásóra megint olyan óra, 
melynek örül a tanuló és nem olyan, amelyiktől retteg. Az eddigi 
anyag mellett a mostani szociális viszonyokat tekintetbe véve, új 
anyagnak is kell helyet szorítani. A ma gyermekének tudomást kell 
vennie az újabb egyháztörténetről, egyházunk emberbaráti, bel- és 
külmissziói intézményeiről, egyházunk alkotmányáról, hogy majd 
egyházunk öntudatos és meggyőződéses cselekvő tagja legyen.

*  Hí 
*

Népoktatásunk kiépítésében határkövet jelentenek az utolsó 2 
évben alkotott egyházi törvények. Evang. tanügyünkkel „Az egyház 
iskoláiról“ az A. t. c. foglalkozik. Én, az idő rövidsége miatt e tör
vénynek csak legfontosabb, a régi törvénytől eltérő és a népiskolára 
vonatkozó rendelkezéseit ismertetem.

Az I. fejezet 3. §-a az egyház iskoláinak célját állapítja meg, 
úgy, ahogy azt előadásom elején ismertettem.

Újítást hoz az 5. §, mely szerint az iskolák tantervét — úgy 
mint eddig — az egyetemes közgyűlés állapítja meg, de az egyház
kerületi presbitériumok és egyházkerületi tanítóegyesületek meghall
gatáséval.

A III. fejezet 19. §-a szerint az iskolalátogatást és általában 
az intézetek rendszeres tanulmányi felügyeletét az egyetemes köz
gyűlés szabályrendeletben szabályozza.

(Az uj iskolavizsg. ív azonban — úgy látszik — e nélkül ké
szült.)

A IV. fejezet a tanítóválasztásról szól. A jelölést ezután nem 
a helyi, hanem az egyházmegyei iskolai bizottság végzi.
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A tanító választására és szolgálatára vonatkozó részletes sza
bályokat a tanítói kar meghallgatásával szabályrendelet állapítja meg.

Ha a tanító, a kántor vagy az orgonista feladatát is végzi, a 
tanítói fizetésen kívül a kántor vagy az orgonista fizetése is őt illeti.

Gyakorlati értéke ennek a paragrafusnak persze csak akkor 
lesz, ha a tanítói és kántori fizetés külön-külön lesz megállapítva.

A tanító magán- és családi életére nézve a III. fejezet 16. §-a 
intézkedik.

A tanító hivatásbeli kötelességeiről a III. fejezet 44. §-a szól.
Az uj törvények a tanítónak az egyház jogi szervezetében, az 

egyházkormányzatban is nagyobb teret biztosítanak, mint a régiek.
A tanítóság, bár sok kívánsága nem teljesült, hálás azért a 

jóindulatért, mellyel kívánságait tárgyalták. De úgy érzi, hogy a nép
oktatás és a néptanító egyházi és állami fontosságának mind szé
lesebb körben való elismerése és méltánylása, idővel szükségsze
rűen maga után fogja vonni a néptanítónak még fokozottabb bevo
nását az egyház jogi szervezetébe.

Az utánunk jövő nemzedéktől függ, hogy ezért, törvényes ala
pon és törvényes eszközökkel tovább folytassa a küzdelmet.

Az uj egyházi törvények tehát megvannak. Olvassa át azokat 
figyelemmel minden tanító. Jogait és kötelességeit ott találja. Éljen 
minden tanító jogaival és teljesítse kötelességét.

Eleven, lüktető egyház- és honépítő élettel ezeket a törvénye
ket még csak a jövő töltheti ki. Vegye ki a részét minden tanító 
ebből a munkából.

Nincs tehát megállás, nincs idő nyugodalmas szemléletre, az 
evolúció tovább halad.

A gyors változások és átalakulások korszakában, a tanító ne 
tévessze szeme elől a Nagy Mestert, kinek élete, példája és tanítása 
e nyugtalan korszakban az a fix pont, mely a tanító minden tény
kedésének, minden munkájának szilárd alapot és támaszt ad. Le? 
bégjén szeme előtt az első és nagy parancsolat, ahogy azt Máté 
evangéliumának 22. részében, a 37-40 versig írva találjuk. Az Isten 
és emberszeretet szolgálatában, ezen örök eszmék és célok szolgá
latában állottak és állanak és fognak állani tanterveink, amíg vallá
sos alapon álló emberek és államok vannak. Csak a cél elérésére 
szolgáló eszközök és módszerek, a tantervek anyaga, sőt talán a 
tantárgyak is változnak. Ezek mulandók, csak az eszme, a cél örök.

Minthogy azonban az egyház a földön van, céljainak elérésére 
földi berendezésekre, földi intézményekre van szüksége és a kitű
zött célok elérése tanügyi és személyi feltételektől függ.

A tárgyi feltételekhez tartozik elsősorban a mai pedagógiai fel
tételeknek megfelelő iskola. Ne felejtse el a gyülekezet, hogy az 
iskola a kicsinyek temploma, az egyház veteményes kertje. Ne vár
janak mindent hittestvéreiktől vagy az államtól. Az iskola fontossá
gára mutat rá püspök urunk őnagymélíósága, mikor egyik körleve
lében (1286. V /1927—28. számú) azt mondja: „...Egyházpolitikánk 
központjává iskolapolitikánkat kell állítani. Öntudatos tervszerűséggel 
határozott Programm megvalósítását szolgáló finánciális erőkoncent
rálással emelnünk kell iskolánk szintjét.“
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Ismeretes Luther felfogása az iskoláról, mely leginkább „A né
met városok tanácsosainak" című iratában jut kifejezésre. De már 
egy évvel előbb (1524-ben), mikor iskolaépítés miatt ír Eisenachba 
azt mondja : „Semmi sem bir nagyobb fontossággal, mint az ifjúság 
nevelése. Ennek elhanyagolása veszedelmet jelent az evangéliumra."

Fontos tárgyi feltétele a sikeres tanítói munkának a tanterv. 
Ennek jelentőségét fentebb már méltattam.

Nagy szükségük van iskoláinknak jó és olcsó olvasó- és tan
könyvekre. Nagy hiányt pótolnak a Kapi-Somogyi-féle olvasó- és 
tankönyvek, mert ezekben bibliai és evangélikus szellemben írt ol
vasmányok is vannak. De nem volnék őszinte, ha nem említeném 
meg, hogy ezen könyvek beszerzése, különösen ott, hol több gyer
mek jár iskolába, sok gondot ad szülőnek és tanítónak egyaránt. 
Szeretnők, ha olcsóbbak volnának.

Szemléltetőképek, különféle gyűjtemények és egyéb segédesz
közök nélkül a kor színvonalán álló iskola szintén nem lehet el. 
Ezeknek jórészét az ambiciózus tanító kevés költséggel és fáradtság
gal maga készítheti, amint .azt a múlt héten az itt e helyen rende
zett tanszerkiállításon láttuk.

És ezzel elérkeztem az evangélikus iskola legfontosabb ténye
zőjéhez, az evangélikus tanítóhoz.

Hogy mit kívánnak állami és egyházi törvényeink az evang. 
tanítótól, azt előadásom folyamán mór közöltem. Aki ezt elolvassa 
vagy hallja, kénytelen elismerni, hogy nem könnyű tanítónak lenni, 
kivált jó tanítónak.

Sok tudás és még több szívbéli jóság és az erényeknek légiója 
szükséges ahhoz. Mennyi türelmet és kitartást, rpennyi önfeláldozást 
és lemondást követel ez a hivatás ! Végtelen szeretetet és hegyeket 
elmozdító hitet. Jó tanító csak hivő ember lehet. A reményvesztett, 
csüggedt, közömbös, hitetlen ember nem lehet jó tanító.

Fontos, hogy lelkész és tanító között személyi és tárgyi ellen
tétek ne legyenek, hanem hogy teljes harmónia legyen a gyüleke
zeti életben kifejtendő munkájukban.

El kell tűnni egyrészről az örökké ellenzékieskedő, elégedetlen, 
örökké a lenézettet és sértettet játszó, izgága, frázisokkal dolgozó 
tanítótípusnak.

Amint el kell tűnnie másrészről a fölényeskedő, örökké gán- 
csoskodó, diktátori módon intézkedő, a tanítói munkát még nem 
becsülő, de abba állandóan beavatkozó, magát még a gyülekezet 
felett állónak képzelő lelkésztípusnak.

Ne vegye senkisem rossz néven tőlem ezeket az őszinte szó
két. 39 éves tanítói szolgálatom alatt meggyőződésemmé váltak.

Egyházi törvényeink megszabják a lelkész és tanító jogait és 
kötelességeit. Ha mindketten szigorúan betartják azokat, lehetnek 
esetleg ellentétes vélemények, amelyek előbb-utóbb tisztázódnak, de 
ellenségeskedésre nem kerül a sor.

Ez annyival is fontosabb, mert a tanítóképzés reformja folytán 
a most jellemezett két típushoz esetleg még hozzájárul a harmadik : 
a főiskolát végzett tanítótípus. Nagy baj volna, ha az olyan lenne,



hogy egyrészt nem fér össze a lelkésszel, másrészt pedig a csak 
tanítóképzőt végzett tanílótársát lenézi. Én ettől nem félek.

A főiskolai tanítóképzés ellenzői ezzel is érveltek a javaslat 
ellen, de az idők folyamán ez a kérdés annyira megérett, hogy 
most már ez elől kitérni nem lehetett. Az akadémiai tanítóképzés 
mint érett gyümölcs hullott a tanítóság ölébe.

Amit egyesek nagyzási hóbortnak, törtetésnek, vagy beteges 
ambíciónak neveztek, amiért a tanítóság vezetői évtizedeken át 
hiába memorandumoztak, kilincseltek, kértek, követeltek, váratlanul 
és gyors elintézést nyert.

Mi a megoldást nem egészen ilyennek képzeltük, de azért ezt 
a megoldást is hálával fogadjuk. Népoktatásunk és ezzel kapcso
latban a tanítói hivatás nagyobb megbecsülését várjuk tőle.

Hő kívánságunk, hogy ez a nagyfoníosságu intézkedés, mely
nél fogva Sopron is főiskolát kap, áldást hozzon a tanítóságra, 
egyházunkra és hazánkra.

Az evangélikus egyházfogalom 
és az evangélikus iskola.

G rieszhaber Endre Henrik.
(A dunántúli lelkész- tanítókörzeti együttes konferencián tartott előadásból részlet.)

Kiváló teológusok sokféleképpen határozták meg az egyház 
fogalmát. Megállapodtak abban is, hogy van látható és láthatatlan 
egyház. Luther pedig a láthatatlan egyházra vonatkoztatva a Hiszek
egyben még külön jelzőket is alkalmaz, amikor egy-, közönséges-, 
keresztyén- Anyaszentegyházról szól.

De halljuk azt is, az egyház Krisztus teste és mint ilyen azt 
akarja, hogy mindazok, akik benne élnek, az evangéliumi ige és a 
szentségek által vele egy testté is váljanak.

Az egyház Krisztus uralkodása. Mint ilyen, a mi boldogságunkért 
van egyedül és azt a végcélt szolgálja, hogy azok, akik vele egy 
testté váltak, állandó és boldog uralma alatt is maradjanak. Ismét 
az ige és a szentségek által. Azt akarja, hogy örömben és bánat
ban, felmagasztaltatásban és megaláztatásban az 0  szent felügyelete 
alatt, evangéliumának bölcs törvényei szerint, mint hűséges alatt
valók tiszta, evangéliumi életet éljünk.

Az egyház fogalmának leghívebb kifejezője talán maga a szó : 
egyház. Egy olyan lelki közösség, amelyben mindazok, akik az evan
gélium alapján állanak, ennek állandó irányítása mellett élik le e 
földi életet, hogy jutalmául elnyerjék az örök életnek koronáját. 
Mint ilyen az egyház a hívők közössége, mert közös az a lelki 
boldogság, melyet a Krisztus szent életével, ártatlan szenvedésével 
és megváltói halálával megszerzett.

De határozzuk meg bárhogyan az egyház fogalmát, végered
ményében mindig ugyanarra a konklúzióra jutunk, nevezetesen, hogy 
az egyház a Krisztus által alapított lelki közösség, amelyben maga
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a Krisztus él, uralkodik az idők végezetéig és vezérli azokat, akik 
az evangéliumi ige és a szentségek által vele életközösségre léptek.

A Krisztus által alapított láthatatlan egyház külső, tehát érzé
kelhető formában az egyes gyülekezetek életében válik érthetővé, 
az evangéliumi hitből táplálkozó vallásos élet által.

Krisztus az ő egyházáról állandóan, mint királyságról beszél 
és ezt sokféle földi értelemben szemlélteti a hívek megértésére. 
Összehasonlítja pl. egy terebélyes fával, melynek ágain a madarak 
fészkelnek és megpihennek. Beszél róla, mint mustármagról, hogy 
szemléltesse fokozatos fejlődését és terjeszkedését. Igazgyöngynek 
mondja, hogy felmérje előttünk felbecsülhetetlen értékét. Beszél róla, 
mint szőlőről, hogy megízlelje velünk a dolgozó munkásnak kegyelmi 
bérét. Ismét egy másik alkalommal, mint fényes királyi mennyegzőt 
állítja elénk, hogy feltárja előttünk az örök életnek gondtalanságát, 
soha el nem múló boldog örömeit. Hallunk azután egy nyájról, egy 
pásztorról, amikor is világos lesz előttünk a végcél, mely pedig nem 
lehet más, mint a hívők egységes serege a Jézus Krisztus fővezér- 
sége alatt.

Evangélikus egyházunk tagjait a krisztusi szeretetből fakadó 
mélységes hit és vallásos élet tartja össze. Ennek a hitnek és vallá
sos életnek a megteremtője pedig az evangélikus népiskola. Éppen 
ezért az evangélikus népiskola az a sziklaszilárd fundamentum, 
melyen evangélikus egyházunk biztos jövője felépül. Evangélikus 
egyházunknak létérdeke tehát az evangélikus népiskola. Nélküle 
egyházunk elsorvadna, végpusztulásra volna ítélve. Finnek végtelen 
nagy fontosságát ismerte fel Luther és a többi reformátor is, amikor 
igyekezett a templomok mellé iskolákat is állítani, hogy így az egy
ház jövőjét biztos alapra helyezzék.

A mai evangélikus népiskolának ezenkívül még a mai gazda
sági berendezkedésünk, a fizikai lehetőségek, a közműveltség előre
haladása, a szociális viszonyok és egyéb tényezők adják meg a 
létjogosultságot, hogy mint a szülők megbízottja teljesítse magasztos 
hivatását. Az iskolai nevelés tulajdonképpen formába öntése annak 
a vallásos nevelésnek, melyet otthon a szülői háznál nyerünk és 
amely vallásosságunk egész életünkre kiható mély és áldásos 
nyomokat hagy lelkűnkben.

Minden iskola olyan nemzedéket nevel, amilyen jellege van az 
illető iskolának, mert természetszerűleg rányomja a maga egyéni 
bélyegét arra a gyermekseregre, amely nevelésének áldásaiban 
részesül. A francia szülők ennek tudatában, megborzadva a forra
dalmi rémuralom következményeitől, az állami iskolák melleit maguk 
is tartanak fenn iskolákat és már a boldog békevilágban is évi 60 
millió frankot költöttek ezekre az iskolákra azért, hogy gyermekeiket 
ne tanítsák a börtöntölteléknevelő erkölcstan szerint.

Evangélikus népiskolákra pedig különösen éppen azért van 
szükség, hogy az evangéliumi szellemben való nevelés lehetőségeit 
teljes egészében biztosíthassuk. Csak az evangélikus iskolában nevelt 
gyermek lehet evangéliumi szellemtől átitatott, hithű, áldozatkész, 
élő tagja evangélikus egyházunknak. A nem evangélikus iskolában 
nevelt evangélikus gyermek lelki berendezettsége teljesen átalakul.



Megszokja az idegen szokásokat, szertartásokat, istentiszteleti rendet 
és lassanként vérévé, meggyőződésévé válnak lelkében még a kézen
fekvő tévtanok is. A legjobb esetben közönyössé válik evangélikus 
egyházunkkal szemben. Igen gyakran pedig azt tapasztaljuk, hogy 
a mai helyzetben az ilyen gyermekek egyházunkra nézve teljesen 
el is vesznek.

Hithű, önzetlenül áldozatkész, a mártiromságot is eltűrő, kemény 
kötésű és öntudatos evangélikus egyháztagokat csak az evangélikus 
népiskola nevelhet. Ha tehát ilyen szempontból feltétlenül szükségünk 
van evangélikus iskolákra, akkor ugyanezen oknál fogva az ev. 
iskolának szüksége van az evangélikus egyháznak állandó áldozatos 
támogatására. Enélkül az iskola csonka és befejezetlen volna. Talán 
felesleges is, mert nem volna az ilyen iskolának szerves folytatása, 
kiegészítése, befejezése. Egyház nélkül az iskola olyan, mint egy 
épület tetőzet nélkül. Mint egy kép keret nélkül. Üres, színtelen, 
íztelen. Főleg pedig gyakorlati végcél és befejezés nélküli.

Az evangélikus népiskola előcsarnoka a gyülekezeti életnek. 
Hogy az átmenet minél tökéletesebb és minél simább, áldozathozóbb 
legyen, evangélikus népiskoláinkat az iskolai gyülekezetek révén és 
segítségével minél szervesebb összefüggésbe kell hozni az evangé
likus egyházzal, annak életkörülményeivel. Az iskolai gyülekezetek 
révén mérhetetlen sokat tehetünk egyházunk jobb jövendője érde
kében. Elsősorban lelkileg, mert kellőképpen előkészítjük az új nem
zedéket és képessé tesszük így arra, hegy mint az egyház leendő 
nagykorú tagjai az igét áhítatos lélekkel hallgassák, megértsék és 
befogadják. Képessé tesszük őket arra, hogy hitbuzgó imában, a 
szentségek gyakori élvezete révén állandó lelki közösségben éljenek 
a mennyei Atyával és így élő tagjai legyenek az egyháznak. Kellő 
időben önzetlen áldozatkészségre szoktatjuk őket. Hogy kint az egy
ház és iskola fenntartó tagjai majdan ne nyűgnek, tehernek, hanem 
boldog örömnek tekintsék, ha az egyház és annak intézményei 
számára áldozatot hozhatnak. Azt ne zúgolódva, hanem készséggel, 
öntudatosan tegyék és ebben az áldozatban is Istennek kegyelmi 
ajándékát lássák.

Bátran mondhatjuk, nézd meg az evangélikus népiskolát és 
meglátod ennek tükrében evangélikus egyházunkat és annak jöven
dőjét. Amilyen az evangélikus népiskola szelleme, olyan lesz evan
gélikus egyházunk szellemi arculata és egész jövője.

A régi evangélikus népiskola teljesen az egyház szolgálatában 
állt. Hiszen az egyházi élet előmozdítására alakították a népiskolá
kat. Hitünk csak úgy tudott a nép lelkében mélyen gyökeret verni, 
hogy a reformáció az isko'ák által a nép kezébe adta a Bibliát. 
Iskolák nélkül a nép sohasem tudott volna behatolni az ige szelle
mébe. Néhány évtizeddel ezelőtt még nálunk Magyarhonban is a 
népnek egyedüli olvasója a Biblia, az énekeskönyv és a Káté volt. 
E három könyv volt evangélikus népünk minden üdvössége, boldog
sága, mert benne balsorsban, szenvedésben enyhülést és vigasztalást 
talált.

A szabadkőmíves áramlatnak, a mindjobban elterpeszkedő új 
világnézeti bölcseségnek lett a következménye, hogy a felekezeti
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iskolák lassanként új vágányra tolódtak. Az áldozatkészségnek a 
megcsappanása, a terheknek nagymérvű, szinte lehetetlen, elvisel
hetetlen emelkedése, ennek következményeként az államsegélynek 
fokozottabb mértékben való kényszerű igénybevétele folytán egy
házunk mindjobban az államhatalom vazallusává lett és kénytelen 
volt eltűrni, hogy az újabb és újabb tantervekkel kapcsolatban a 
felekezeti jelleg, az egyház komoly szolgálata elhomályosult és ma
holnap már ott tartunk, hogy nem találjuk otthon magunkat a saját 
iskoláinkban. Alig tudunk gondoskodni a hitoktatás eredményességé
hez feltétlenül szükséges óraszámról. Ma már az állami tanferv több 
óraszámot állít be a testgyakorlásra, mint a hiitanra. A rajz, kézi
munka, szlöjd stb. ma már állami szemszögből fontosabb szerepet 
játszanak, mint a hittan. Pedig, hogy mit ér az ügyes kezű, fürge, 
edzett honpolgár valláserkölcsi nevelés nélkül, fényesen igazolja az 
orosz és spanyol kataklizma 1

Az iskola mai megváltozott életkörülményei nehéz helyzet elé 
állítják az iskolát és magát a tanítót. Meg kell valahogyan mente
nünk az iskolát az egyház számára, hogy azzal szemben úgy tehesse 
meg kötelességét, amint azt annak létérdeke megkívánja. Vissza 
kell adnunk az iskolát eredeti rendeltetésének, hogy az egyházat 
azzal a lendülettel szolgálhassa, amint azt a múltban tette !

Dr. Kapi Béla püspök úr Önagyméltósága bölcs előrelátása 
folytán megalakított iskolai gyülekezeteink segítségével Dunántúl 
megnyílt a lehetősége annak, hogy megvessük alapját a régi evan
gélikus iskola szellemének. Annak a szellemnek, mely megszeretteti 
a gyermekseregen keresztül az éneket, imádságot és az igét. Amely 
öntudatos és önzetlen áldozatkészségre neveli a leendő egyház
tagokat. Amely már jóeleve felébreszti a leendő egyházvezetőkben 
a felelősségérzetet. Ha ezt a munkát sikerül fokozni, ha ebben a 
szellemben sikerül felnevelni azt a bizonyos új generációt, akkor nem
csak a jelent, de a jövőt is megnyertük. A jelent is, mert tapaszta
lati tény, hogy ezek a kicsinyeink lesznek leghívebb segítőtársaink, 
valóságos kis apostolaink minden nemes és szép eszme keresztül
vitelénél. Tapasztalati tény, hogy az iskolai ifjúság szellemén keresz
tül meg tudunk változtatni családokat, egész gyülekezeteket. így 
természetesen az egész nemzetet i s ! Mégpedig egészen rövid idő 
alatt. Az iskolai gyülekezet kellő irányítással és helyes ráneveléssel, 
tapintatos vezetéssel leghívebb segítőtársunk abban a munkában, 
mely evangélikus öntudatra, önzetlen áldozatkészségre és evangélikus 
hithűségre neveli a felnőtteket is. Főleg áldozatkészségre ! Nemcsak 
a gyülekezet keretében, hanem annak határain túl is. Egyetemes 
egyházi szempontból ez kétszeresen fontos, amikor közintézményeket 
kell létesíteni, fenntartani, támogatni. Amikor a veszélyeztetelt fron
tokon új iskolákat, új templomokat kell építeni és fenntartani. Amikor 
nemcsak egy gyülekezet, hanem egy egész nagy társadalom szegé
nyeiről elhagyottairól kell gondoskodni és kórházi szegény betegeket 
kell áldozatkészségből ápolni. Amikor könnyeket kell felszántanunk, 
nyomorúságot, fájdalmat kell enyhítenünk, amikor vígasztalunk, 
ápolunk és ezer felé segítünk 1

Az iskola éppen a kicsinyek gyülekezete révén nagy lépéssel



261

viheti előbbre az egyházi életet, ha tervszerűen kihasználjuk az erre 
ma igen sokszor kínálkozó különleges alkalmakat. Hányszor látjuk, 
hogy a gyermek a benne élő evangéliumi szeretettől vezéreltetve 
vezeti jobb útra megtévedi szülőjét. Hány esetben tapasztaltuk, hogy 
a gyermek fogta karon szülőjét, hogy elvezesse a templomba, az 
Isten házába. Hány gyermek szinte kényszeríti élhetetlen szüleit, 
hogy vele intenzív szellemi, lelki életet éljen.

Erre a nemes, áldozatos munkára azonban az evangélikus 
népiskola csak akkor képes, ha az egyház is meghoz minden tőle 
telhetőt az iskola oktatói és nevelői munkájának előbbrevitelére.

Anyagi és erkölcsi támogatásról lehet itten szó.
Evangélikus egyházunk alapjában véve anyagilag nagyon sze

gény. Nem állanak rendelkezésére nagy vagyonok, alapítványi tőkék. 
A nem éppen lekicsinyelhető államsegély mellett teljesen önmagára 
van utalva. Egyházi közintézményeink, így főleg mindenféle fajta 
iskoláink teljesen a hívek áldozatkészségéből tartják fenn önmagu
kat. Valamikor ez természetesebb volt, mint ma. Őseink nem várták, 
nem is várhatták, hogy valaki is segítsen rajtok. Néhány világi mág
násunk ugyan óriási áldozatot hozott, de általánosságban egyházunk 
a maga anyagi erejéből táplálkozott.

Ha azonban végiglapozzuk egyházunk történetét, megható pél
dáit látjuk az áldozatkészségnek a hívek részéről. Ebből az önzet
len áldozatkészségből épültek fel a templomok, iskolák, lelkészi és 
tanítói lakások. Ebből az áldozatkészségből keletkeztek közintézmé
nyeink. Ebből az áldozatkészségből nőttek fel hihetetlen gyorsaság
gal anya- és leánygyülekezeteink. Az üldöztetések és elnyomatások 
idején nem kérdezték, honnan vegyük a sok pénzt templom és is
kola építkezésekhez? Csak az építési engedélyt szorgalmazták. Az 
áldozatkészség sokszor a lehetetlennel volt határos. Sok-sok hívőnk 
egy-két szép hold földje ment el így. Semmit sem sokallottak. Ment 
minden dünnyögés és zokszó nélkül !

És ma? Csodálatos és sokszor szinte érthetetlen, hogy a mai 
aránylag, módosabb híveink mennyire idegenkednek az anyagi ter
hektől. És ha sikerül nagynehezen áldozathozatalra hangolni híve
inket, ez sokszor csak a gyülekezet érdekkörén belül lehetséges. A 
nagyobb testvéri közösséggel szemben nincsen meg az a testvéri 
szolidaritás, melyre ma fokozottabb mértékben szükség van. Nem 
tudjuk híveink áldozatkészségét úgy felhevíteni, hogy ennek lángja 
átcsapjon akár a szomszédos gyülekezetbe, avagy éppen az egyete
mes közösségre!

Az anyagi áldozatkészség ma fokozottabb mérvben játszik sze
repet. Különösen iskolai szempontból. Az iskola munkája megnöve
kedett, mert megszélesedett a célkitűzése is. Egészen más igények
kel lép fel ma az iskolával szemben maga az egyház, a társadalom, 
a nemzet és a család. Természetes, nagyobbak az igények így a 
felszerelés, tanszerek, higiénikusabb tantermek stb. terén is. Anyagi 
áldozatot jelent az is, amikor a tanítócsalád ma már kulturember- 
hez méltó, egészségesebb, tágasabb lakást sürget, hogy ne legyen 
emiatt a társadalom számkivetettje. Akármerre tekint szemünk, 
sokfélére volna szükségünk, hogy a mai modern kor igényeit kielé
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gíthessük és ez mind anyagi áldozatot kíván, mely azonban bőven 
meghozza lelkiekben a kamatot.

Az anyagiak mellett azonban nem nélkülözheti a népiskola az 
erkölcsi támogatást sem. Nem lehet célom, hogy az alkalmakat el
soroljam bő részletességgel. Azonban ezt az erkölcsi támogatást 
végtelenül fontosnak tartjuk azért is, mert ez adja meg a népiskola 
és annak munkása, a tanító számára azt a lehetőséget, hogy egyé
nileg, társadalmilag olyan elhelyezkedést találjon, mely őt hivatali 
állásánál, magasztos tanítói hivatásánál és lelkiismeretes hűséggel 
elvégzett munkásságánál fogva, méltán megilleti. Az egyház keretén 
belül is. Az új zsinati törvények igyekeztek e téren a helyzetet eny
híteni, előbbrevinni, mert lehetőséget adtak ahhoz, hogy a tanítóság 
az egyházi életben és az egyházi közigazgatásnak minden fontosabb 
ágazatában az eddiginél nagyobb működési teret kapjon.

Dr. Kapi Béla püspök urunk Onagyméltóságának a vonatkozó 
rendelkezése pedig szintén kedvező alkalmat jelent arra nézve, hogy 
az egyház az iskola munkáját a tanító személyiségének fokozottabb 
megbecsülése, szeretetének, hálájának és elismerésének kifejezése 
által emelje és eredményesebbé tegye. Gyarló emberek vagyunk 
valamennyien. A szeretet, a hála, az elismerés minden ember szá
mára lelki megnyugvást, új életet, új erőt, bizakodást, új lendületet, 
új szent lelkesedést, sőt sokszor új célkitűzést is jelent. Kövessen 
el tehát az egyház mindent, hogy tanítójával szemben lerója hálá
ját abban a szeretetben, elismerésben és értékelésben, mely meg
élénkíti egész tanítói lelkületét és felfokozza további munkakedvét.

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

24. félóra. A Szentlélek az igaz hitben megszentelt és meg
tartott. A múlt lecke kikérdezése. A jó Isten előtt megigazult ember 
a Szentlélek segítségével igyekszik megmaradni új életében, amely
ben újraszületettnek érzi magát. Ez a megszenteltség. A megszentelt 
állapotban az ember fő öröme a jó Isten akaratának teljesítése és 
a legnagyobb szomorúsága, ha emberi gyarlóságból bűnbe esik. A 
megszenteltségben csak akkor jutunk előbbre, ha az igaz hitben 
megmaradunk. De a hitben megint csak a Szentlélek tarthat meg 
bennünket. Ezért egészen a Szentlélek vezetésére kell magamat 
bíznom. Ez pedig úgy történik meg, ha Isten igéjét örömest hallgatom 
és követem intéseit. Azt olvassuk a Bibliából: „Aki elkezdette ben
netek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig“. (Filip. 1 : 6.) 
Mi tehát a Szentlélek munkája? Meghívás, megvilágosítás, bűnbánat- 
keltés, megigazulás és megszentelés. Legtöbbször ilyen sorrendben 
következik el az ember jó útra térése. Azért a Szentlélek a munká
jának a sorrendjét üdvösség rendjének is nevezzük. (Tékozló fiú.) 
Ki tart meg bennünket az igaz hitben? Mire jut az, aki az igaz
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hitben marad ? Tehát az üdvösségre nem a saját cselekedetem, 
erőm által jutok el, hanem egyedül az igaz hitem által. Az is bizo
nyos, hogy aki az igaz hitben él, annak a cselekedetei is jók, mint 
ahogy a jó fa jó gyümölcsöt terem. Kedves gyermekeim ! Tavasszal 
a széj megrázza a fákat és a bokrokat és a jó tavaszi Nap rójuk 
süt. És azok egyszerre rügyet hajtanak, virágoznak, nem kell nekik 
kérni a Napot, mégis rájuk süt. De nem is tudnák ezek kérni, hiszen 
nincsen nekik lelkűk. De nekünk van lelkünk; értelmünk is van, 
szabad akaratunk is van. Aki nem kéri a Szentleiket, arra az el 
sem jön, az aztán semmi jót sem tehet: nem teremhet jó gyümöl
csöt. Sokszor hallottátok és tudjátok is Szentkönyvünk ezen arany
mondását : Amely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre 
vettetik. Kedves gyermekeim, úgy-e nem akartok tűzre vettetni ? Ja j! 
akkor kérjétek a Szentleiket! Mondjátok és énekeljétek : Jövel Szent
lélek Úristen ! Segíts meg és szentelj meg, hogy mindig jót tehessek 1 
Énekeljük el a 244. énekünket!

25. félóra. Hol munkálkodik a Szentlélek ? A múlt lecke ki
kérdezése : Mi a Szentlélek munkája? Mik a Szentlélek ajándékai? 
A Szentlélek az ő ajándékait nemcsak nekem kínálja, hanem min
den keresztyén embernek is. Emlékezzetek csak, mikor a Szentlélek 
kitöltetett az apostolokra, Péter apostol prédikálni kezdett. Most már 
nem félt, mint a főpap udvarán, hanem bátran elkezdte mondani: 
„Ti férfiak! Tudjátok meg, hogy a názáreti Jézus Istentől küldött 
férfiú volt, de ti, keresztfára feszítettétek és megöltétek. Isten azonban 
feltámasztotta, Úrrá és Királlyá tette Őt“. A hallgatók közül sokan 
megilletődtek és azt kérdezték, hogy mit kell tenniök, hogy üdvözül- 
jenek. Péter azt felelte: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg a 
Jézus Krisztusnak nevére, a bűnöknek bocsánatjára“. Péter beszédére 
mintegy háromezerén megkeresztelkedtek, vagyis keresztyénekké 
lettek. A keresztyéneket együttvéve Anyaszentegyháznak nevezzük. 
Azt már tudjátok, hogy mivégett jött el a Szentlélek ; azt is tudjátok, 
mi az Anyaszentegyház. Mjvégett is jött el a Szentlélek ? Az Atya
isten teremtette a világot, Ő tartja is fenn és Ő is visel rá gondot. 
Az Úr Jézus Krisztus megváltotta a világot, vagyis lefizette az 
emberekért a váltságot és minden kegyelmet megszerzett az emberek 
számára. A Szentlélek pedig azért jött le a földre, hogy amit az Ür 
Jézus Krisztus megszerzett minden ember számára, Ő azt az egyes 
emberekkel közölje. Az ajándékok, a sok kegyelem készen van, 
csak ki kell osztani; a Szentlélek evégett jött le a földre, hogy az 
egyes emberek lelkében munkálkodjék a világ végéig. Azokat az 
embereket, akiket a Szentlélek kormányoz, szent, igaz embereknek 
is mondjuk. Ezeknek a közössége a keresztyén Anyaszentegyház. 
Ezt az egyházat másképpen Istenországának is nevezzük. Az Isten
országának tehát csak a Szentlélek által megszentelt keresztyének 
a tagjai. Keresztyén Anyaszentegyház (Istenországa) csak egy van, 
mert Krisztus is csak egy. Olvassuk el a Bibliából a Kor. I. 3:11. 
verseit! „Mert más fundamentomot senki sem vethet azonkívül, 
amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.“ Énekeljük el a 248. éneket 1

26. félóra. Az igaz egyház. A múlt lecke kikérdezése. Hány 
egyház van? Ezt az egyházat az emberek az idők folyamán meg-
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rontották. Emberi okoskodásokat kevertek Jézus szent tanításaiba. 
Krisztus után körülbelül ezer évvel már annyira megromlott a ke- 
resztyénség, hogy a hamis tanítás folytán kétrészre szakadt az egy 
egyház. Egyik fele lett a görögkeleti, vagy röviden a keleti egyház; 
a másik fele pedig a római katolikus, vagy nyugati egyház. A nyu
gati egyházban 500 év múlva megint szakadás állott be. Ugyanis 
az Isten Fia vallását annyira elváltoztatták, megrontották, hogy nem 
is lehetett ráismerni a Krisztus egyházára. A jó Isten azonban tá
masztott olyan férfiakat, akikkel megtisztíttatta az Ő egyszülött Fia 
által alapított, de az emberek által megrontott egyházat a téves ta
nításoktól. így az idők folyamán több különféle keresztyén felekezet 
alakult. Hát akkor melyik az igaz egyház, mert csak egy lehet az? 
A sok egyház közül abban valósul meg az Isten országa, azaz az 
az igaz egyház, amelyik tisztán és igazán hirdeti Jézus tanítását és 
a Jézus által rendelt két szentséget Jézus rendelése szerint szolgál
tatja ki. Ez az egyház a mi szeretett evangélikus keresztyén egyhá
zunk, mert a mi egyházunk egyenes folytatása az apostoli keresz- 
tyénségnek. A mi igaz egyházunk Jézus tanítását tisztán a Biblia 
alapján hirdeti, s a szentségeket is Jézus rendelése szerint osztja ki. 
Ezért evangélikus egyházunkhoz mindhalálig szeretettel ragaszkod
nunk kell, hiszen ez az igazi egyház! De azért a más felekezetű
eket sem szabad lenézni, kigunyolni, hanem szeretettel és igazi 
evangéliomi élettel kell nekik megmutatnunk, hegy milyen az igazi, 
keresztyéni élet! Milyen a jó evangélikus keresztyén ember? Temp
lomjáró, imádkozó, éneklő, Biblia-olvasó, áldozatokat hozó, feleba
rát-szerető. Keressük meg a Szentkönyvünkben a következő helye
ket : Jel. 2:10. v .: „Légy hív mindhalálig és néked adom az élet
nek koronáját“. Ján. 3:11. v .: „Tartsd meg azt, amid van, hogy
senki el ne vegye a te koronádat“. Mát. 5:16. v .: „Úgy fényljék a 
ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedete
iteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat“. Énekeljük el a 236. 
énekünket 1

27. félóra. A Szentlélek áldásai. A múlt lecke kikérdezése. 
Melyik az igaz egyház? Kik ennek a tagjai? A Szentlélek első 
nagy áldása, melyben az igaz keresztyéneket részesíti a bűnbocsá
nat. Aki tehát igazán hiszi, hogy minden bűnét a jó Isten napon
ként megbocsátja, az mindennap új erővel törekszik a jóra és az 
emberek szeretetére. Az ilyen ember napról-napra közelebb jut a 
tökéletességhez, melyet majd a halál után a mennyben ér el. Á bű
nöket egyedül csak az Isten bocsáthatja meg. (Márk. 2:7.) A Szent
lélek másik nagy áldása a feltámadás. Mindenkinek meg kell hal
nia. Azt azonban nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, melyik év
ben, melyik napon; nem tudjuk, hogy hol halunk meg. Azt sem 
hogy soká leszünk-e betegek, vagy hirtelen halunk-e meg Csak azt 
tudjuk, hogy bizonyosan meghalunk és hogy mindennap közelebb 
jutunk a sirhoz. Mi a halál? A halál nem más, mint a lélek elvá
lása a testtől. Mindkettő visszatér oda, ahonnan származott. A test 
a földből lett; tehát a testünk visszatér a földbe. Lelkünket az Isten 
leheli belénk; tehát a lélek visszatér az Istenhez. Testünk a világ 
végéig a földben marad. A világ végén Isten ismét visszaküldi lel
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künket a testünkbe és mi feltámadunk. A feltámadt testünk azon
ban majd sokkal tökéletesebb fog lenni, mintamelyik meghalt: azért 
a feltámadt testünket megdicsőült-testnek is nevezzük. A Feltáma
dáskor Isten ítéletet is fog tartani. A jókra örök jutalom, a gono
szokra örök kárhozat vár. Olvassuk el Kor. I. 15. részt: A Szent
lélek harmadik nagy áldása az örök élet. A feltámadás után azokra, 
akik igazán hittek a Jézus Krisztusban, örök élet vár. Az örök élet 
kibeszélhetetlen lelki boldogság, melyet nem is tudunk elképzelni e 
földön. Boldogok leszünk, mert mindig együtt leszünk Üdvözítőnk
kel. Ott igazán egy akol lesz egy pásztor alatt. A gonoszok ellen
ben örökké gyötrődnek éz kínlódnak bűneikben. Ez lesz a bünteté
sük. Olvassuk el Szentkönyvünkből: Tim. I. 4:7-8. verseit! Ez bi
zonnyal igaz! Énekeljük el a 357. énekünket!

28. félóra. A III. hitágazatról tanultak összefoglalása.
29. félóra. Az I. hitágazatról tanultak összefoglalása.

MEGJEGYZÉSEK
A székesfehérvári tanügyi kiállításról.

Irta : Halmai Olivér.

Az újságokban is olvastam róla, körzeti felügyelőm is említette 
akkor, mikor iskolámat megvizsgálván, a községünkhöz tartozó pusz
tára vitt gépkocsiján, hogy ott is végezhesse nagyhorderejű köteles
ségét. Lenyűgözően beszélt a kiállításnak szemléltetési anyagáról 
stb.-ről. Egy hétre rá pedig hirtelen felutaztam Fehérvárra.

A kiállítás mindenképpen megkapott. Szép volt, jó volt. S ami 
a mi részünkről érdeklődést kiválthatott, az csaknem teljes egé
szében ott volt. Délelőtt 10 órától délután 1-ig és délután 3—6-ig 
állandóan néztem és jegyeztem. Feljegyzéseim, mivel gyorsírással 
készültek, terjedelmesek, de én csak éppen a bennünket érdeklő 
áttekintést nyújthatom cikkemben, s főleg az óvodáról, elemi isko
láról és tanítóképzőről számolok be.

A kiállítás színhelye a mostani esztendőben felépült Szent 
István elemi népiskola volt. Az anyag csaknem teljesen megtöltötte 
a kétemeletes iskolát. Még a folyosók is felhasználtattak e célra. 
Grafikonok, képek, szemléltető eszközök, tanulóleírások, rajzban 
elkészített tanmenetek, térképek foglalták le a falakat.

Az iskola hármas beosztású bejáratánál áttekintő, a látogató
kat útbaigazító tájékoztatást nyújtottak a következő falra festett sza
vak : 1. Földszint. Iskola, tanár, tanító : prot vallás, önálló alkotások, 
római kát. vallás, nevelés. 2. 1. emelet. Didaktika, tanári (tanítói) 
munkák ; ifjúsági egyesületek, sportkörök, rajz, írás, cserkészet. 3.
II. emelet. Kereskedelem, iskolánkívüli népművelés ; mezőgazdaság, 
ipari középiskolák, női ipariskolák, iparosfanonciskolák.

Aránylag gazdag anyaggal szerepeltek a kerület óvodái. Több 
rajztanmenetet láttam. Az egyik annyira megtetszett, hogy le is má
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soltam. Más alkalommal esetleg részletesebb ismertetés keretében 
visszatérek erre az anyagra. A kézimunkák a következő csoportokat 
vetítették szemeink elé : papírhajtogatás, fűzés, szármunkák, szalma- 
és háncsfonások, kukoricalevélből készült alakok.

Az elemi iskolák famunkái, rajzai, szövethulladékokból és 
vászondarabkákból készült illusztrációi, néhány fizikai eszköz s az 
agyagmunkák jók voltak. Itt emlitem meg, hogy végtelenül kedves 
írásbeli és rajzbeli munkákat láttam az 1. emeleten s hogy külön 
lejegyeztem magamnak az elemi iskolákban tartott zsebkutatás foly
tán előkerült tárgyak nevét. Részleteket, mint már az óvodával kap
csolatosan is említettem, esetleg egy újabb cikkben sorolok fel. Igen 
örültem annak, hogy az önálló alkotások ama termében elemi isko
láink közvetlen szomszédai a tanítóképzők voltak. Kedves térképek 
(növényekről, írókról), a gyakorlatiasságra alapozó kézimunkák, fizikai 
eszközök, a természetrajzi és vegytani órákon készített prepará
tumok, szemléltető eszközök igen megkaptak s egyben örömmel 
állapítom meg, hogy most már a képzők is teljes erővel azon van
nak, hogy a számukra készített tanterv követelményeinek immár az 
életre-, gyakorlatiasságra való nevelés szempontjából is megfelelje
nek. A tanítóképzők küldték talán a legpompásabb anyagot erre a 
kiállításra. A rajzzal kapcsolatban tanított dísz- és zsínórírás s kiváló 
gondossággal készült rajzanyag, a kiállítás csúcspontját alkotja Varga 
Lenke III. évf. tanítónövendék rajzaival s egyéb tehetségek alkotá
saival. .Igen szép Varga Lenke ama szénrajza, mely Barátnőim címet 
viseli. Öt leány látható a rajzon ; olyan az, mint egy csokor, fesle- 
dező rózsákból összetéve.

Sok-sok anyagot hoztak az ipariskolák. Állatok, használati tár
gyak, (babakocsik) s félelmetes modellek (pl. tank) szinte hibátlan 
kivitelben álltak szemeim előtt. A polgári iskola famunkái kedvesek 
voltak ötlegességük folytán. A középiskolák igen komoly anyaggal 
szerepeltek ebben a teremben.

Az ifjúsági egyesületeket feltüntető grafikonszerű épülefrajz nem 
tönteti fel iskolagyülekezeteinket s így hiányosnak mondható az az 
adat, mely az elemi iskolák 3 egyesületének tagszámát 43.171-ben 
állapítja meg.

Igaz, van egy érdekes kimutatás az egyik egyesületről arra vo
natkozólag, hogy milyen anyagok gyűjtésével jutott pénzhez, továb
bá mivel s hány tanulót segélyeztek 1930—1937-ig az egylet tagjai. 
Például gyűjtöttek többek közt: ónpapirt, levelezőlapot, gyógynövé
nyeket, narancshéjat stb.-t.

A cserkészet több teremmel szerepel. Sok térképet láttam s 
szép albumokat. Igen tetszett az a térkép, mely a mi cserkészeink 
a földkerekség különböző országaiban megtartott nagyobb táboro
zásait mulatta be. A cserkészpróbák útja, valamint a haza-, Isten- 
és emberszeretetből kinövő cserkészfa szemléletes ábrázolása soka
kat percekig megállásra kényszerített. Kell is, hogy a minden jót, 
szépet és nemeset ápoló és követelő cserkészet, mint egyik leg
befolyásosabb nevelési tényező, szerepeljen ily nagyméretű kiállítá
sokon s egyben égetően szükséges az egyes alakulatok nagyobb- 
mérvű megalakítása minden magyar iskolában. Ha ez az egész
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vonalon megvalósulna, akkor bizonyosan nem látnánk oly szomorú 
grafikont, mely a következő adatokat tárja elénk : A kisdiákok 35%-a 
51 percet játszik naponta, a nagyok 19°/o-a 30 percet s 35°/o 42 
percig sétál.

A tanár és tanító munkáját feltüntető termek is alapos munká
kat tártak szemeink elé. A tanítók nyelvtudása, külön tanfolyamok 
végzése, évi óraszámai s órabére, valamint iskolai és irodalmi mun
kássága közelebbről érdekeltek, de az idő rövid volt. Láttam váz
latokat, rajztanmeneteket elemi iskolai és középiskolai tanerők részé
ről egyaránt. Jók voltak a gyógyítva nevelő iskolák munkaerői ké
szítette szemléltető eszközök, a hónapok napjait és az órák anyagát 
feltüntető óralapszerű szerek. Sajnos, sietnem kellett s így ezt a részt 
elhagyván, megnéztem a neveléssel foglalkozó termeket. Az eszté
tikai nevelés anyagát felsorakoztató terem, valamint a nevelés külső 
és belső tényezőit ábrázoló képek, rajzok, kézimunkák s végül a 
kegyelet terme a minta tanterembe vezettek. A legújabban készült 
padok, az oktatófilm készítése s annak bemutatása mély benyomást 
keltettek minden pedagógus látogatóra és szülőre. Egy érdekes sze
mélyi lapot is láttam ezen a folyosón, azonban csak futólagosán 
tekintettem át. Alapos munkát végzett az a pápai tanítónövendék, 
ki ezt összeállította, azonban véleményem szerint a 4—5 ívoldalra 
terjedő személyleírás nem válhatik be a gyakorlati életben. Erre 
külön visszatérek alkalomadtán.

Néhány iskolai életet ábrázoló fényképet is láttam. Érd község 
története is sok esztétikai, valamint történelmi érzékről tanúskodott. 
Alapos munkát végzett az illető tanerő.

Hátra volnának még az ipari- és mezőgazdasági iskolák s a 
női iskolák anyagai. Szép ezek anyaga is. Nekem igen tetszettek a 
pápai tanítóképző munkái minőségileg és különösen mennyiségileg. 
Szép fémmunkákat és nagyszerű fényképeket láttunk a MÁV. mű
helyekben dolgozó ifjaktól, ill. róluk.

A kiállítás csengője megszólalt. Pontosan hatot mutatott az 
órám. A látogatók, jó magam is, egyik teremből a másikba siettünk, 
hogy azt, amit még nem láttunk, v. még egyszer szeretnénk látni, 
újra megtekinthessük. Egy negyed óra múlva csendes volt az épület 
s én azon vettem észre magamat, hogy egyedül vagyok az előcsar
nokban, hol egy-két szót még papírravetettem az egyik érdekes 
kimutatásról.

K É R E L E M .  Tisztelettel kérem szeretett Kartársaimat, hogy 
boldogult férjem : K1SZELY JÁNOS BIBLIAI TÖRTÉNETEIT az I., 
II., III. és IV. osztály számára a jövő tanévre is megrendelni és 
ezzel családomat támogatni kegyeskedjenek. A könyvecskék ára 
50 és 70 fillér. Ebből kedvezményt is adok. — Kartársi üdvözlettel :

Ozv. Kiszely Jánosné.
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EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

Iskolai rendtartás és fegyelmi szabályzat 
az evangélikus elemi népiskolák részére.

(Szabályrendelettervezet.)
1. Az evangélikus elemi népiskola tantervét, tantervi utasításait, 

rendtartási és a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályait az egyház
kerületi presbitériumok, az egyházkerületi tanítóegyesületek meghall
gatásával az egyetemes közgyűlés állapítja meg. (E. T. V. te. 5. §.)

Az egyetemes közgyűlésen megállapított szabályok és kiadott 
utasítások minden evangélikus elemi népiskolára kötelezők.

Helyi viszonyok által indokolt módosításokat az egyházkerületi 
presbitérium az egyetemes presbitérium jóváhagyásával léptethet életbe. 
(E. T. V. te. 5. §, 2. bek.)

2. Az evangélikus elemi népiskolában csak az egyházegyetem 
által engedélyezett tankönyveket szabad használni. (E. T. V. te. 41. §.)

3. A tanév munkanapjainak száma az iskoláztatási kötelesség 
teljesítése tárgyában kiadott 130.000/1922. VIII. a. sz. Vkm. rendelet 
46. §-ának első bekezdésében fölsorolt elemi népiskolák mindennapi 
tanfolyamában 220, a második bekezdésben fölsoroltakban pedig 188. 
A továbbképző népiskolában a tanításra 58 félnapot kell fordítani. 
(28.580/1933. V. a. sz. Vkm. rendelet.)

4. A szorgalmi idő tartamát — az annak kezdetére és végére 
vonatkozó egyházi és állami rendelkezések keretei között — az 
iskolai bizottság állapítja meg annak szem előtt tartásával, hogy a
3. pontban foglalt munkanapokat az iskola elérje.

5. Az egyévi tanítási idő a mindennapi iskolák I.—IV. osztá
lyaiban — a tanévi szüneteket beszámítva — nem lehet kevesebb 
9 hónapnál és egyik osztályában sem lehet több 10 hónapnál.

6. Az iskolai bizottság a  szorgalmi idő kezdetére, végére és 
tartamára vonatkozólag a tanítótestület véleményét köteles kikérni.

7. Az iskolai bizottság a tanítótestületnek az évzáró ünnepély 
előtt — május havában ■— az idevonatkozó országos törvények és 
rendelkezések figyelembevételével tett javaslatára megállapítja a 
következő iskolai év kezdetét, a behatások időpontját. Ezt a tanító 
a záróvizsga alkalmával kihirdeti, május 20-ára a községi elöljáró
ságnak bejelenti. (Vkm. 67.800/1937. sz.)

Az iskolai bizottság elnöke gondoskodik, hogy a megállapított 
időpont a tanítás megkezdése előtt a községben szokásos módon, 
továbbá szószéki hirdetés útján is közhírré tétessék.

8. Az I. o.-ba kivétel nélkül csak olyan tanulók vehetők föl, 
akik 6. életévüket szept. 15-éig betöltik. (Vkm. 32.101/1934. sz.) A 
középiskolai törvény az elemi népiskolai tankötelezettségről szóló 
1921. XXX. te. 21. §-át hatályon kívül helyezvén, hatályát vesztette a 
130.700/1922. VIII. sz. a. Vkm. r. 21. §-a is. Ezért az elemi népiskolák 
I. o.-ba beiratkozni kívánó tanulóknak korengedély többé nem adható.

9. A felvett tankötelesek száma lehetőleg ne legyen több tan
termenként 80-nál.
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10. Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításán — az 
1921. évi XXX. te., illetőleg az ezen törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott rendelet (Vkm. 130.700/1922. Vili. a. sz. r.) értelmében —- 
az igazgató őrködik, evégből végzi általában mindazokat a teendőket 
s gyakorolja mindazokat a jogokat, melyeket az iskoláztatási köte
lesség teljesítésének biztosításáról szóló törvény és rendelet a nép
iskola igazgatójával szemben megállapít.

11. Az iskolába íelvétel s a felvételi napló vezetése az újonnan 
jött tankötelesekre nézve az igazgató tiszte, ki a  felvett növendékeket 
az illető osztályba beutalja. A felvételnél az osztálytanítók segédkezni 
tartoznak. A már helyben iskolába járó növendékeket a következő 
osztály tanítója veszi föl. A növendékek fellebbvitelénél fölmerült 
kérdésben az érdekelt osztálytanító meghallgatásával az igazgató dönt. 
Fölvételi vizsgálatot az osztálytanító kérdezése alapján az igazgató 
vagy az iskolai bizottság elnöke előtt kell tenni. A fölvételi vizsgálat 
díjtalan. A fölvétel ügyében fölmerülő panaszt mind a tanító, mind 
a szülő az iskolai bizottság elnökénél jelenti be. A más helyen 
született tankötelesek születési adatait az iskolai bizottság elnöke 
szerzi be. Az ilyen értesítést iskolanyilvántartás céljára hivatalból a 
lelkész tartozik megküldeni. Tanév közben csak a lakóhely változása 
esetén íratható át a tanköteles más iskolába és akkor is csak a 
szabályszerűen kiállított elbocsátólevél fölmutatásával. (Vkm. 62.353/ 
1937. VI. ü. o. sz. r.)

12. A tanító a gondviselő bejelentése s az esetleg bemutatott 
bizonyítvány alapján a növendékek mulasztásaira nézve igazolásul 
fölhozott indokokat szabadon mérlegeli s az elmaradást ehhez mérve 
igazoltnak tekinti vagy igazolatlan mulasztásnak minősíti. Igazolási 
indokok : a) ha a tanköteles gyermek olyan betegségbe esik, amely 
miatt otthon kell maradnia; b) ha az orvos a  tanulót a gondviselő
jének háztartásában előfordult ragályos betegség miatt az erről szóló 
bizonyítvány értelmében az iskolából kitiltotta ; c) a család körében 
előforduló nagyobb csapás, tűzvész, árvíz, haláleset; d) nagyobb 
családi ünnep ; e) az időjárási viszonyok, az ennek folytán vagy 
egyébként előállott közlekedési nehézségek esetében. Az a) esetben 
a tanító igyekszik megbízható értesülést szerezni, esetleg orvosi bizo
nyítványt kíván. A d )  esetben a tanító ad engedélyt a tanításról el
maradásra, de csupán egy-egy n; pra. Két, kivételesen háromnapi el
maradásra a tanító engedélyéhez többtanítós iskolánál az iskola 
igazgatójának, egytanítós iskolánál az iskolai bizottság elnökéhek 
hozzájárulása szükséges.

13. A tanév első két hónapjában hetenként, később kéthetenként 
köteles az iskola vezetője egy napon belül az igazolatlan mulasztók
ról szóló kimutatást az iskolai bizottság elnöke útján a községi 
elöljárósághoz juttatni.

14. Az igazolatlan iskolai mulasztások után befolyó bírságpénzt 
a községi elöljáróságtól az iskolai bizottság elnöke veszi át s az 
1921. évi XXX. te. 14. §-a szerint jár el.

Az iskolamulasztási büntetéspénz szabályszerű elszámolását 
minden iskola vezetője az iskolai bizottság útján a tanév elején, leg
később október hó 20-áig beterjeszti a községi elöljárósághoz.
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15. A tanév tartama alatt a következő iskolai szünetek tarthatók:
a) minden iskolánál a vasárnap;
b) hetenként két fél- vagy egy egész nap a mindennapi isko

lában aszerint, amint ezt a továbbképzőiskolai oktatás vagy más 
helyi körülmények lehetővé teszik ;

c) karácsonykor december 23-ától január 3-áig ;
d) husvétkor: a nagyhéten husvét után kedd estéjéig;
e) áldozócsütörtök és a reformáció emléknapja ;
f) pünkösd szombatja és két ünnepnapja ;
g) nemzeti ünnepnap ;
h) más esetben a tanerőnek a továbbképzés céljait szolgáló 

egyházmegyei, egyházkerületi s egyetemes tanítóegyesületi üléseken, 
szemináriumokon s a felsőbb egyházi hatóságok által rendezett 
tanítói értekezleteken részvétele miatt adható hivatalos szünet ;

i) egyéb kisebb szünet évről-évre ismétlődő s a helyi viszonyok 
által megokolt mezőgazdasági vagy hasonló természetű okból (szüret, 
tengeritörés, országos vásár stb.) csak abban az esetben adható, ha 
az az iskola törvényesen — az iskolai bizottság részére a Vkm. 
130.700/1922. Vili. a. sz. rendelete 46. §-a 1., illetőleg 2. bekezdésé
ben biztosított munkanapengedmény levonásával — megállapított 
munkanapok számának elérését nem gátolja.

A reformáció emlékünnepe mindig annak napján tartandó a 
helyi szokás szerint; december 6-án a kormányzó névünnepén 
iskolai szünet adandó ; ugyanígy március 15-én hazafias ünnep tar
tásával ; május hó egyik vasárnapja anyák napja iskolai ünnepéllyel; 
május utolsó vasárnapján megemlékezés a hősökről; végül lehetőleg 
májusban tartandó kirándulással egybekötve a madarak és fák 
napja is.

Iskolai szünet nélkül a tanítás egyik óráján ismertetéssel meg 
kell emlékezni február 27-én az alkoholellenes mozgalomról, június 
4-én a trianoni gyásznapról, június 18-án Magyarország kormányzó
jának születésnapjáról.

Az iskola másvallású növendékeinek ünnepnapjaikon, valamint 
vallásgyakorlatokon szünetet kell adni, vallásoktatásra pedig az iskolai 
tanrend zavarása nélkül hetenként meghatározott órát kell engedni.

Az a), c), g) alatt fölsorolt szüneteket évről-évre meg kell tar
tani. Az i) pont alatti esetleges szünetet a tanítótestület javaslatára 
az iskolai bizottság adja.

16. Nem tekinthető szünetnek a tanító vagy tanítótestület által 
növendékeik részére tartott fél- vagy egésznapos kirándulás, iskolai 
séta, a madarak és fák napja, vagy iskolai szórakozás (majális), 
amelyet, mivel a gyermekek pihenőjét elvenni nem szabad, mindig 
a tanítási napon kell tartani, a tanítónak, illetőleg a testület minden 
tagjának köteles részvételével.

17. Az iskolába járó növendékeknek egyenként, vagy összesen, 
nem nevelési célokból kirendelése, a temetéseket sem véve ki, tilos 
és csak egyházi vagy iskolai ünnepélykor, vonás, vagy kegyeletes 
célokból engedhető meg az iskolai bizottsági elnök tudtával és 
beleegyezésével.

18. A haladási naplóban a munkanapok számát sorszámmal



27 i

kell ellátni, hogy minden egyes népiskola szorgalmi idejét annak 
hatósága ellenőrizhesse. Ugyanott iöl kell tüntetni az iskolai szünetek 
pontos idejét is. Három napnál hosszabb (rendkívüli) szünet az 
esperesnek mindig bejelentendő.

19. Az egyhuzamban való tanítás engedélyezése valamennyi 
népiskolára nézve a kir. tanfelügyelő hatásköre alá tartozik. (Vkm. 
67, 432/1935. sz.) Nem megokolt ilyen engedély iránt előterjesztett 
kérelem olyan községben, amelyeknek távolabbi lakott külterületei 
vagy egyáltalában nincsen, vagy csak csekély számban vannak. Az 
engedély csak a téli hónapokra és csak olyan esetekben adható 
meg, amelyekben azt a helyi körülmények valóban elkerülhetetlenül 
szükségessé teszik.

20. Egy-egy osztályban az egyházegyetem tantervi utasítása és 
óraterve alapján megszabott óraszámnál többet nem lehet tartani.

21. A napi tanítási idő kezdetét és végét a helyi körülmények 
szerint az iskolai év kezdetén a tanítótestület javaslatára az iskolai 
bizottság állapítja meg.

22. A tanító a tantervben és utasításban megszabott óraszám
nál többre díjazás nélkül nem kötelezhető.

23. A tanítónak a tanítási idő alatt állandóan az iskolában kell 
tartózkodnia s szorgalmi időben a tanítás ideje alatt az iskolai bi
zottság elnökének engedélye nélkül egy napra sem távozhatik el. A 
kántortanító sem a szorgalmi idő alatt, sem a szünetben nem távoz
hatik ily engedély nélkül egy napra sem. A tanító többtanítós isko
lában távozását a helyettesítés iránti intézkedés végett az igazgató
nak is bejelenti. Ha az iskolai bizottság elnöke a távozás tudomá
sulvételét megtagadja, az esperes dönt.

24. Minden tanító köteles saját osztályára nézve a következő, 
az egyház és állami felsőbb hatóságok részéről megállapított rend
tartási naplókat vezetni:

1. felvételi naplót, 2. mulasztási naplót, 3. anyakönyvi naplót,
4. haladási naplót. A felvételi naplóba a tankötelesek a jelentkezés 
sorrendjében, a beíratás alkalmával írandók b e ; a mulasztási nap
lóba a behatások befejezése után a felvételi napló alapján — az 
egy-egy tanterembe és egy tanítóhoz járó gyermekekről külön-külön 
példányban — a tankötelesek ABC rend szerint veendők fel. Az 
anyakönyvi naplóba a tanköteleseket osztályok szerint ABC rend
ben a I. időszak végén, osztályozás előtt kell bevezetni. Kívánatos 
továbbá, hogy minden iskola vezessen rendes nyilvántartást a be
hatási dijak kezeléséről, azok felhasználásáról, továbbá az iskolai 
kölcsönkönyvtár kezeléséről: a Kir. M. Egyetemi Nyomda 638., 639., 
640. és 641. sz. nyomtatványai alapján. (Vkm. 1930/882/4-674. sz.)

25. Minden népiskolai tanköteles részére evangélikus kiadású 
„Értesítő könyvecske“ állítandó ki avégből, hogy igazolja: eleget 
tett-e tankötelezettségének, továbbá, hogy a szülők a tanuló szor
galmáról, magasiseletéről karácsonykor, husvétkor és a tanév végén 
tudomást szerezzenek. Az osztályozás az 1. és II. időszak végén 
számjeggyel, az év végén betűvel történik. Az értesítő könyvecske 
bélyegmentes. Kiállításáért dij nem szedhető. A könyvecske árát 
azonban a tankötelesek tartoznak megfizetni.
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26. Az elemi népiskoláról a felsőbb hatóságok által kívánt és 
elkészített minden kimutatásnak és adatgyűjtő ívnek egy-egy példá
nyát az iskolai irattárban meg kell őrizni.

27. A tanév folyamán vasárnaponként liturgikus gyermekisten
tisztelet tartandó — a téli időben az iskola termében — s azon az 
iskola minden tankötelese megjelenni tartozik.

28. Az iskolai évet istentisztelettel kell megnyitni és azon az 
iskola minden növendéke és tanítója megjelenni tartozik.

29. A tankötelesek, ahol ezt a helyi viszonyok megengedik, a 
harmadik osztálytól fölfelé — lehetőleg együttesen — ahol pedig ez 
a nagy szám miatt nem lehetséges, a tanítótestület részéről kidol
gozott és az iskolai bizottságnak bemutatott terve szerint csoportonként 
felváltva a  vasárnapi és ünnepi rendes istentiszteleteket is látogassák.

30. A téli hónapokban csak a nagyobb és jól ruházott gyer
mekek vegyenek részt a templomi istentiszteleteken. Nagyon hideg 
téli napokon nem kell a gyermekeket templomba vinni.

31. A köznapi istentisztelet és a temetési idő mindenütt lehető
leg úgy szabályzandó, hogy a tanítási időt ne zavarja.

32. A rendes és pótbeíratás alkalmával vagy év közben beirt 
tanköteles gyermekekről kiállított egyéni lap 3 napon belül az iskola 
vezetője részéről a községi elöljáróságnak beküldendő. Ugyancsak 
a tankötelesek létszámában beálló minden változásról (utólagos be
iratkozás, kimaradás, kizárás, az illetékes községi elöljáróságot 24 
órán belül értesíteni kell. (Vkm. 130,700/1922. Vili. a. sz. 12. §).

33. A beírt tanulók statisztikáját a Vkm. 62,900/1937. VI. sz. 
rendelete alapján további intézkedésig nem a 15. mintájú kimutatá
son, hanem az uj mintájú „Osztálybeosztás az elemi népiskolában“ 
c. nyomtatványon kell minden iskola vezetőjének 5 pontosan egye
ző példányban az évi október l.-i állapotnak megfelelően kitölteni 
és 1 házipéldány, 1 a körzeti felügyelőnek megküldendő példányban 
a vármegye kir. tanfelügyelőjének 3 példányban október 5-éig meg
küldeni.

34. Minden iskola vezetője tartozik október 20-ára az iskolai 
bizottság elnökéhez beterjeszteni a Protestáns Tanítói Internátus 
Alapra történt behatási dij befizetéséről szóló jelentést a Vkm. 
58,874/1936. sz. rendeletében közölt 6 kérdésre adott válaszok alap
ján. A jelentés november 15-ére az esperes útján fölterjesztendő a 
kir. tanfelügyelőhöz.

35. Minden év október végéig igénylendők a m. kir. erdőigaz
gatóságok útján a tavaszi fásításhoz és erdősítéshez szükséges hu
sángok, csemeték.

36. Minden év november 5-ére beterjeszti az iskola vezetője a 
nem Áll. Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézetének kérdőpontjaira 
vonatkozó nyugdijintézeti bejelentést az iskolai bizottság elnökéhez, 
aki azt az esperes útján november 10-ére felterjeszti a kir, tanfelü
gyelőhöz.

37. Azonnal jelenti a tanító családi pótlékra vonatkozó igényét, 
annak beállása esetében az iskolai bizottság elnöke útján a Központi 
Illetményhivatalnak, a családi pótlék megszűnését okozó körülmény
nyel egyetemben. (Vkm. 1641/1932).
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38. Minden O-sal és 5-sel végződő évben minden tanító tartozik 
az év március 1-éig 4-4 példányban az espereshez beterjeszteni a 
Minősítési lapot. (Vkm. 38,700/1936. II. sz.)

39. Minden olyan iskola tanítója köteles a következő tanévi 
órarendet, tananyagbeosztást, tankönyvjegyzéket és óratervet az év 
április 15-éig az iskolai bizottság elnökéhez beterjeszteni, amely is
kolára vonatkozólag e rendtartási iratok jóváhagyása abban a tan
évben lejárt. Ez iratokat az év május hó 31-éig terjeszti fel az isko
lai bizottság elnöke az esperes útján a kir. tanfelügyelőhöz. A múlt
ban jóváhagyott és jegyzetekkel ellátott tananyag-beosztás újabb 
jóváhagyásra felterjeszthető.

40. Minden olyan iskola vezetője, ahová magántanuló iratko
zott be, május 20-áig az iskolai bizottság útján figyelmezteti a ma
gántanuló gondviselőjét, hogy a tankötelesnek a figyelmeztetésben 
naptár szerint megjelölt időpontban magánvizsgálatra kell jelentkez
nie. (Vkm. 130,700/1922. VIII. a. sz. 43. §).

41. Minden iskola vezetője tartozik junius hó 8-áig az espe
reshez jelentést fölterjeszteni a fásításhoz, erdősítéshez szükséges 
dugványok nevelése, illetőleg a madarak és fák napjának megtartá
sáról. Ez a jelentés a Vkm. 49.887/932. és 46,695/935. sz. rendeletek 
értelmében úgy teendő, hogy a második rendelet folytatásaként ve
endő az első rendelet 6 pontja. Ez a rendelkezés nem menti fel az 
iskolák vezetőit az alól a kötelezettség alól, hogy a madarak és 
fák napjának a megtartását az év május havának 20. napjáig a 
községi elöljáróságnak is jelenteni tartoznak.

42. Minden iskola vezetője tartozik a népiskolai statisztikai 
adatgyüjtőívet az év junius 10-éig az iskolai bizottság elnöke útján 
az espereshez felterjeszteni.

43. Minden iskola vezetője köteles abban az esetben, ha a 
6-ik tanévben mindennapi oktatásban részesülő tanköteles a kitű
zött ismereteket a tanév végéig előreláthatóan nem sajátítja el, erről 
a tanköteles szabályszerű iskoláztatásáért felelős személyt Írásban 
értesíteni. Ha a tanévvégi vizsgálaton megállapítást nyerne, hogy a 
tanköteles a kitűzött ismereteket nem sajátította el, az iskola veze
tője a kötelező oktatás meghosszabbítása iránt az iskola helyi ható
ságához előterjesztést tesz. (Vkm. 130,700/1922. Vili. a. sz.). A 12. 
évüket már betöltött s az elemi népiskola VI. osztályát el nem vég
zett valamennyi tanuló kimutatását az év junius 15-éig kell az isko
lai bizottság elé terjeszteni. Az iskolai bizottság a  tanév végén meg
tartandó ülésében egyenként foglalkozva a kimutatásban szereplő 
tankötelesekkel, a kimutatás erre vonatkozó rovatába bejegyzi, kinek 
a tankötelezettségét s mennyi időre javasolja meghosszabbítani. Az 
iskolai bizottság határozatáról a tanköteles iskoláztatásáért felelős 
személyt azzal a figyelmeztetéssel kell értesíteni, hogy a határozat 
ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül az iskolai bizottságnál 
felszólalhat. A felszólalás joga a tanítót (tanítótestületet) is megilleti.

44. Minden iskola vezetője tartozik a körzeti iskolafelügyelői 
látogatásról felvett jegyzőkönyvet 1 másolati példányban ilyen má
solatnak az iskolafelügyelőhöz történő megküldésével egyidőben az 
espereshez fölterjeszteni.
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45. Az iskola vezetője minden év junius 30-áig a 2. sz. mintájú 
el. isk. statisztikai kimutatást tartozik a kir. tanfelügyelőhöz és a 
Központi Statisztikai Hivatalhoz beterjeszteni.

46. Az iskolai évet évzáró vizsgái ünnepéllyel kell befejezni, 
melynek sorrendjét az iskolai bizottság elnökével együtt a tanítótes
tület állapítja meg.

47. Az évzáró vizsgái ünnepély célja, hogy az iskola, mint 
nevelési tényező és közművelődési intézmény iránt a szülők és a 
közönség érdeklődése fölébresztessék. Evégből annak vezetése során 
ki kell tűnnie a növendékek haladásának és felemelőleg kell hatnia. 
Ezért annak alkotórészét szavalatok, hazafias és vallásos énekek s 
jelenetek is képezzék. Az évzáró ünnepély elnöke az iskolai bizott
ság elnöke, ahol pedig két vagy több lelkész van (a helyettes lel
készt is számítva), köztük egy, előre megállapított terv szerint kije
lölve. Az iskolai bizottsági elnök vagy kijelölt másik lelkészelnök 
akadályoztatása esetén az igazgatótanító elnököl vagy más megbí
zott világi egyén.

48. Egy tanító vezetése alatt álló osztály, vagy osztályok évzáró 
ünnepe 2 óránál tovább nem tarthat. Kívánatos az évzáró ünnepélyt 
a növendékek munkáiból alkotott gyűjtemény-kiállítással egybekötni.

49. A tanév folyamán a tanító növendékeinek erkölcsi maga
viseletét, szorgalmát, s a tanulásban tett előhaladását gondosan meg
figyeli, ennek alapján karácsonykor, husvétkor és az iskolai év végén 
azt a következő fokozat szerint állapítja m eg:

a) Erkölcsi magaviselet: 1 dicséretes, 2 =  jó, 3 =  tűrhető.
b) Szorgalom : 1 =  dicséretes, 2 =  változó, 3 =  hanyag.
c) Előmenetel: 1 =  kitűnő, 2 =  jeles, 3 =  jó, 4 =  elégséges, 5 =  

elégtelen.
50. A tanév befejezése előtt az iskolából kimaradt növendék 

csak akkor vehető fel magasabb osztályba, ha a következő iskolai 
év elején pótvizsgát tesz. A pótvizsgát az osztálytanító és az igaz
gató, az utóbbi helyett egytanítós iskolában az iskolai bizottság 
elnöke előtt lehet letenni. A pótvizsgálat díja 10 pengő, amely a 
vizsgáztatókat egyenlő arányban illeti meg; ha a kimaradás beteg
ség miatt történt és a  pótvizsgázó szegény, a pótvizsgálat díjtalan.

51. Az osztályzásnál a tanító bölcs mérsékletet tanúsítson szigo
rúsággal párosítva. Ha valamelyik tanuló egy vagy két tárgyból mégis 
elégtelen osztályzatot nyert, az a következő tanév elején az igazgató
tanító jelenlétében javítóvizsgálatot tehet, s ha akkor is elégtelen 
osztályzatot nyerne, az osztályt ismételnie kell. A javítóvizsgálatért 
díj nem szedhető.

52. A tanköteles korú gyermeknek nyilvános népiskola látoga
tása alól fölmentést, s magánvizsgálat tevésére, valamint esetleges 
elhalasztására engedélyt az iskolai bizottság adhat. A tanköteles 
gondviselője, s az iskola igazgatója, tantíója azonban az iskolai 
bizottság határozata ellen észrevételt tehet, amely esetben az iratok 
fölterjesztendők a kir. tanfelügyelőhöz, ki a fölmentés kérdésében

■ végérvényesen dönt. (Vkm. 130, 700—1922. Vili. a. sz. r. 4., 25., 26., 
27., 43. §§-ai.)

53. Magántanulók csak az iskolai év végén és az iskolai év
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elején vizsgázhatnak. Magánvizsgálatra az iskolai bizottság részéről 
kitűzött határidőre az érdekelteknek jelentkezniök kell. Később jelent
kezők csak az iskolai bizottság elnökének engedélyével bocsáthatók 
vizsgára. Magánvizsgálat az osztálytanító és az igazgató, egytanítós 
iskolában a tanító és az iskolai bizottsági elnök előtt tehető.

Magántanulók a rendes tanulókra megállapított beíratási díjat 
és 20 pengő vizsgadíjat íizetnek, mely a vizsgáztatókat az 1924. évi 
43—970. sz. Vkm. r. 5. pontjában megállapított arány szerint illeti, 
szegény tanulók magánvizsgálati díját az iskolai bizottság elengedheti 
vagy mérsékelheti.

54. Ha a legfeljebb két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert 
tanulók szabályszerűen tett javítóvizsgája sikerült, ez a körülmény 
az anyakönyvi napló rájuk vonatkozó rovatában {öljegyzendő. Kettő
nél több tárgyból elégtelen osztályzatot nyert tanuló osztályismétlésre 
utasítandó.

55. Leányegyházközségekben a konfirmációra előkészítésnél a 
tanító segítsége is igénybe vehető.

56. A tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzat. Az iskolai 
fegyelemre vonatkozólag általában a következőket tartsa szem előtt 
minden tanító :

a) A társadalmi érintkezésben, a szülőkkel való érintkezésben 
egyaránt nyerje meg a tanító a bizalmat, s tapintatos bánásmódjával 
törekedjék példás magatartást tanúsítani.

b) Szeretettel telt, komoly, igazságos bánásmódjával nyerje meg 
a  gyermekek bizalmát.

c) Érdemen felül ne jutalmazzon, méltatlanul ne büntessen, 
egyes növendékekre vonatkozólag kivételt ne tegyen.

d) Parancsa teljesítését minden tanulótól egyaránt követelje meg.
e) A tömeges büntetést kerülje, mert ez majdnem mindig mél

tatlanokat is sújt, így erkölcsileg káros, hiszen megrendíti a tanulók
ban a tanító igazságszeretetébe vetett hitet.

f) Vegyen észre minden hibát, kihágást, rendetlenséget és orvo
solja azonnal.

g) A  növendékeknek egymás ellen irányuló panasza ügyében 
a való tényállás kiderítése előtt ne ítéljen.

h) A tanulók rendtartására nagy gondot fordítson, s különösen 
a rendes, pontos iskolábajárásra, a tisztaságra, rendszeretet és köte
lességteljesítés kifejlesztésére legyen nagy gondja.

i) A  büntetés megválasztásánál legyen figyelemmel a tanuló 
egyéniségére.

j) Különbséget kell tenni a tanulás elhanyagolásából származó 
hibák, elevenebb vérmérsékletből származó pajkosságok és erkölcs
telen hajlamokból eredő vétségek között.

k) A  fegyelem gyakorlásának legbiztosabb és célravezető esz
köze a jó tanítási módszerben, a gyermekek figyelmének lekötésében, 
a  velük való okos foglalkozásban rejlik. Az a tanító, aki feladatát 
lélektanilag érti és gyakorolni is tudja, megtorló eszközökre igen 
ritkán szorul.

l) Igen nagy nevelő hatása van annak, ha a tanító olyan bün
tetésben részesíti a vétkest, amely tettének természetes követkéz-
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ménye. Pl.hazugság, szószegés büntetése: bizalommegvonás.Verekedés 
és csúfolódásért a tanulótársaktól történő elkülönítés. Rendetlenség, 
szenny, piszok okozásáért a rend, tisztaság helyreállítása. Feladat el nem 
készítésénél a szabad idő elvonása, s a mulasztás pótoltatása stb.

m) Ha a tanító a tanulónak durvaságból eredő kihágásait, 
dacoskodását, erkölcstelen beszédeit, a mások tulejdonának meg
sértésére irányuló hajlamait, s más hasonló komoly bajokat egyedül 
vagy az igazgatóval és az iskolai bizottsági elnökkel közösen, vagy 
a  szülők útján megjavítani nem tudná, azokat az iskolai bizottság 
tudomására hozza, esetleg az erkölcsi tekintetben a többi tanulóra 
nézve káros hatást okozó tanuló kizárását hozza javaslatba.

57. A fegyelmi büntetés fokozatai:
a) Szeretettel és komolysággal intés négyszemközt, azután nyil

vánosan.
b) Megpirongatás először négyszemközt, azután nyilvánosan.
c) Pádból kiállítás (térdeltetés nélkül), esetleg külön ültetés, a 

közös játékból rövidebb vagy hosszabb ideig kitiltás.
d) Tanítási óra után az iskolában marasztás, ami azonban csak 

a nappali órákban és a tanító felügyelete mellett történhetik.
e) Az igazgató útján megintés.
f) A tanítótestület előtt való megintés.
g) A szülőknek szóbeli vagy írásbeli értesítése, szükség esetén 

arra történő felhívásban, hogy a gyermeket házi fenyítésben részesítsék.
h) Az iskolai bizottsághoz a tanítótestület útján történő bejelentés 

és vélemény, végső intézkedés megtétele végett.
58. A tanítótestület (tanító) iskolája számára az iskolai rend és 

fegyelem teljes és egyöntetű gyakorlása végett házirendet készít. 
E házirend magábanfoglalja az iskolaépület tisztántartása, a takarítás 
módja, a szellőztetés rendje, a fűtés, továbbá a tanulók iskolába 
jövetele és fogadása, a tantermekben, a folyosókon és az iskola 
egyéb helyiségeiben viselkedése, óraközben történő felügyelete, fog
lalkozása, szórakozása tekintetében szükséges rendelkezéseket, vala
mint az egészségügyi, elővigyazati és az iskolaszolga teendőire vonat
kozó szabályokat. Ez a szabályzat a gyermekekre egyenlően vonat
kozik, s számukra könnyen érthető legyen. E házirend megtartását 
éber felügyelettel és szoktatással állandósítsa a tanító. A házirendet 
az iskolai bizottság elnöke hagyja jóvá. Azt a tanítótestület évenként 
átvizsgálja, s azt a szükséghez mérve az iskolai bizottság elnökének 
jóváhagyásával módosítja. A házirend lényeges pontjait a tanterem
ben ki kell függeszteni, annak a tanítóra vonatkozó pontjait minden 
tanító felelősség terhe mellett teljesíteni tartozik.

59. Részben e házirendből folyó, részben egyébként felmerülő 
rendtartási kötelessége még minden tanítónak, hogy:

a) tanítási napokon negyed órával a tanítás megkezdése előtt 
megjelenik az iskolában, felügyel az ott levő gyermekekre, fogadja 
az érkezőket; b) a gyermekeket és a tantermet tisztasági és egész
ségi szempontból ellenőrzi; c) különös figyelmet fordít a gyanús 
betegekre, s a ragályos betegeket a községi elöljáróságnak (orvos
nak) bejelenti; d) a reábízott taneszközöket és felszerelési tárgyakat 
leltár vezetése mellett gondozza.
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Az evangélikus elemi népiskola igazgató
jának szolgálati szabályzata.

(Szabályrendelettervezet.)
A) Ha az egyházközségnek három vagy ennél több tanítója 

van, az egyházközség a tanítás összhangzatos vezetésére és fel
ügyeletére a tanítótestület meghallgatásával a rendes tanítók egyikét 
választás útján az igazgatói teendők ellátásával bízza meg. Igazgatói 
teendők ellátásával lehetőleg olyan rendes tanítót kell megbízni, aki
nek legalább 10 évi tanítói szolgálata van. A megbízás hat évre 
terjed és azt többször is meg lehet újítani. Az igazgató jog- és hatás
körét az egyházkerületi presbitériumok meghallgatása után az egye
temes közgyűlés szabályrendelettel állapítja meg. (E. T. V. te. 51. 
§ 1. bek.)

B) Az igazgató megbízásának tartamára ugyanolyan összegű 
igazgatói pótlékban részesül, amilyen összegű igazgatói pótlék ugyan
annyi számú tanító esetében az állami elemi népiskolai igazgatónak 
jár. (E. T. V. te. 51. § 2. bek.)

C) Kéttanítós iskolánál a többtanítós iskola igazgatójára utalt 
összes teendőket az esperes által megbízott, lehetőleg idősebb tanító 
végzi. (E. T. V. te. 51. § 3. bek.)

D) Az igazgató az egyházközségi képviselőtestületnek, az egy
házközség presbitériumának hivatalból tagja. (E.T.V.tc. 25. és 34. §§.)

E) Hivatalból tagja továbbá az igazgató az egyházközség iskolai 
bizottságának. A D) és E) pont alatti egyházkormányzati szervekben 
valamint az iskolai bizottságban a népiskolai ügyek előadója.

F) Az igazgató az egyházközségi elemi népiskolai bizottság 
(iskolaszék) szervezetéről és hatásköréről szóló és az evangélikus 
egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálati viszonyait, továbbá az 
evangélikus elemi népiskola rendtartását és fegyelmi szabályzatát 
meghatározó szabályrendeletek keretein belül az egyházközség által 
fönntartott elemi népiskolában az iskola egész beléletének, vagyis az 
oktatásnak, nevelésnek, rendtartásnak és fegyelemnek körébe vágó 
ügyeket vezeti, ellenőrzi és igazgatja s vállvetve működik a tantes
tülettel azirányban, hogy az iskola az evangélikus és nemzeti szel
lemű nevelés és tanítás követelményeinek minél tökéletesebben meg
feleljen, természetesen fönnmaradván az iskolai bizottságnak, illető
leg az iskolai bizottság elnökségének az ezen szabályrendeletekben 
foglalt az a joga és kötelessége, hogy a tanítók kötelességeinek 
miként való végzése, jogainak miként való érvényesítése fölött őr
ködik, valamint az iskolai oktatásra, nevelésre, rendtartásra és fegye
lemre fölügyel.

Ezek alapján :
1. a többtanerős iskola belső életének az illető iskolákra érvé

nyes tantervi cél szellemében való irányítása elsősorban az ezzel 
megbízott igazgató tisztje és feladata, aki tanító munkatársaival egye
temlegesen felelős az iskola nevelési és tanulmányi munkájáért;

2. az igazgató kötelessége gondoskodni arról, hogy az igazga
tására bízott tantestület minden egyes tagja nevelési és tanulmányi
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teendőit a tantervi célnak megfelelően és úgy teljesítse, hogy az 
iskola minden nevelési és tanulmányi munkájában összhang és egy
öntetűség érvényesüljön. Ennek érdekében őiködik, hogy a nevelési 
és tanulmányi ügyekben a tantestületi üléseken létrejött közös meg
állapodásokat, határozatokat a tantestület minden egyes tagja kövesse;

3. az igazgató erre vonatkozó figyelmeztetései és utasításai a 
tantestület minden egyes tagjára kötelezők.

G) Az igazgató elsőrendű föladata, illetve kötelessége az iskola 
jó hírneve, a tanítói kar működése fölött minden irányban őrködni, 
de egyúttal a tanítói kar tekintélyének őre és védője is.

H) Az igazgató hatásköre és teendői közelebbről:
1. Az iskolai bizottsággal, illetőleg annak elnökségével egyet- 

értőleg őrködik, hogy az iskoláztatási kötelesség teljesítése az 1921. 
évi XXX. te., illetőleg az ezen törvény végrehajtása tárgyában ki
adott rendelet (Vkm. 130.700/1922. Vili. a. sz.), továbbá az e tárgy
ban azóta kiadott vkm. rendeleiek értelmében biztosíttassék. Evégből 
az iskolai bizottságot és annak elnökét az azoknak ezen törvényben 
és rendeletekben megállapított teendői és jogai gyakorlásában támo
gatja, tanítótársait pedig az azoknak ezen törvényben és rendele
tekben megállapított teendői teljes teljesítésében ellenőrzi.

Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításéra :
a) az iskolai év kezdetének és bezárásának, továbbá a rendes 

és pótbeíratásoknak az iskolai bizottságok által meghatározott idő
pontját a tanítók tudomására hozza; a beíratások időpontját május 
20-áig a községi elöljáróságnak bejelenti;

b) a népiskola rendtartásában megállapított módon, tanítólársai 
közremunkálásával vezeti a behatásokat és egyúttal intézkedik, hogy 
a beírt növendékek a megelőző tanévben nyert osztályzataik szerint 
a népiskola megfelelő osztályaiba beosztassanak; a növendékek 
felebbvitelénél felmerült kérdésekben az érdekelt osztálytanító meg
hallgatásával d ö n t; esetleges fölvételi vizsgálat alapján hozza meg 
döntését, amelyen elnököl, az osztálytanító pedig kérdez. (Rendt. 11. § )

c) javaslatot terjeszt az iskolai bizottság, illetőleg annak elnök
sége elé az osztályoknak a tanítók között való beosztására nézve. 
Fölügyel, hogy a tanítók a tananyagbeosztást, óratervet, órarendet 
és tankönyvek jegyzékét, minden oly tanévben, amelyben azok jóvá
hagyása lejárt, elkészítsék, április hó 15-éig az iskolai bizottság elé 
terjesszék aláírás végett, május 31-éré az esperes közbejöttével a kir. 
tanfelügyelőhöz jóváhagyás végett fölterjesszék s a hatósági jóvá
hagyás után azokat az előírás szerint munkájukban felhasználják, 
tantermükben megfelelően elhelyezzék. Az igazgató a jóváhagyott 
órarendet aláírja, az iskolának általa őrzött pecsétjével lebélyegzi és 
gondoskodik, hogy azt a tanítók a tantermekben kifüggesszék ;

d) fölügyel, hogy a tanítás a megállapított időpontban megkez
dessék, az évi munkanapok száma betartassák és a tanítás a meg
állapított időben fejeztessék be ;

e) az igazolatlanul mulasztó tanulóknak a tanév első két hónap
jában hetenként, később kéthetenként kiállított kimutatását az osztály- 
tanítóktól átveszi s egy napon belül az iskolai bizottság elnöke útján 
a községi elöljárósághoz juttatja ;
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ha az illetékes hatóság áz igazolatlan mulasztókkal szemben 
nem járna el az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról 
szóló törvény és rendeletek intézkedései szerint, ezen körülményről 
az iskolai bizottságnak, illetőleg az iskolai bizottság elnökségének 
jelentést tesz ;

f) az egyes tanítóknak, illetőleg a tanítótestületnek az iskoláz
tatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló törvényben és 
rendeletekben megállapított előterjesztéseit, illetőleg véleményes javas
latait az iskolai bizottsághoz, illetőleg az iskolai bizottság elnöksé
géhez fölterjeszti;

g) általában végzi mindazokat a teendőket és gyakorolja mind
azon jogokat, melyeket az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biz
tosításáról szóló törvény és rendeletek, továbbá az evangélikus elemi 
népiskolák rendtartása a népiskola igazgatójával szemben megállapít.

2. Végzi az iskola ügyvitelével járó mindazon kezelési munkát, 
amely nem tartozik az osztályok külön munkaköréhez, éspedig a 
tanítási órán kívül. Ezért az igazgatóra mindig olyan osztályt kell 
bízni, melynek vezetése igazgatói feladatának ellátásában legkevésbé 
akadályozza.

3. Az igazgatónak az iskola épületében hivatalos helyiséget 
kell kijelölni, s hogy a rendtartási, tisztasági s más egészségügyi 
követelményeket állandóan ellenőrizhesse, lehetőleg az iskola épüle
tében kell részére lakást biztosítani, s ha ott lakást kap, tartozik 
ott is lakni.

4. Az egyházi és világi hatóságoktól érkezett hivatalos leiratok
ban foglalt intézkedéseket a tanítótestülettel közli s gondoskodik 
ezeknek betartásáról.

5. Ellenőrzi a tanítói, ifjúsági és kölcsön-tankönyvtárnak a 
fennálló szabályzatok értelmében megkívánt kezelését, amellyel a 
tanítótestület egyik tagját megbízza.

6. Vezeti az iskola irattárát, iktató- és postakönyvét.
7. A hatóságok részéről bekivánt és az iskolaügyre vonatkozó 

kimutatásokat, külön'éle Írásbeli munkálatokat a tanítók közremun- 
kálásával 2 példányban megszerkeszti és az iskolai bizottság elnö
kének beterjeszti.

8. A tanítókat az oktatásban, nevelésben, fegyelmezésben és 
rendtartásban közvetlenül ellenőrzi. Ügyel, hogy a tanítók tanítási 
napokon egy negyed órával a tanítás megkezdése előtt osztályaik
ban a tanulók fogadására pontosan megjelenjenek és a tanulókat az 
istentiszteletekre az egyháztanács rendelkezései szerint elvezessék 
s rájuk fölügyeljenek. Ha arról szerezne meggyőződést, hogy vala
melyik tanító ezirányú kötelességeit pontosan és lelkiismeretesen 
nem teljesíti, a tanítót az első esetben bizalmasan figyelmezteti, 
ismételt figyelmeztetésének sikertelensége esetén pedig az iskolai 
bizottságnak tesz jelentést.

9. A tantestülettel időnként értekezletet tart, amely az iskola 
beléletének minden kérdéséről tanácskozik.

10. A tantestület esetleges kérelmeit és panaszait az iskolai bizott
sághoz, illetőleg az iskolai bizottság elnökségéhez fölterjeszti.

11. Az iskolai rendtartáshoz szükséges szabályszerű fölvételi,
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nyilvántartási, haladási és anyakönyvi naplók, valamint az iskoláz
tatási kötelesség teljesítése biztosításáról szóló rendeletek által előirt 
egyéb kimutatások és minták beszerzéséről gondoskodik. Azok szabály- 
szerű, pontos vezetését ellenőrzi.

12. Összeírja a könyv-, írószer- és ruhasegélyre szoruló szegény 
tanulókat, a névjegyzéket a tantestület véleményes javaslatával az 
iskolabizottság elé terjeszti további intézkedés végett.

13. Tanítótársaival egyetértőleg előterjesztést tesz az iskolai 
bizottságnak, illetőleg az iskolai bizottság elnökségének az iskolai 
és tanítói könyvtárba beszerzendő művekről. Gondoskodik, hogy a 
növendékek az iskolai könyvtár műveit rendszeres könyvosztás 
útján olvassák.

14. Az iskolai bizottsággal, illetőleg annak elnökségével egyet
értőleg őrködik, hogy az iskolában az egyházhatóságilag engedélye
zett tanszerek, tan- és kézikönyvek használtassanak. Ellenőrzi a 
szabványos iskolai füzetek használatát.

15. Tanulmányi időszakonként többször, de évenként legalább 
kétszer megjelenik egyes osztályokban, a tanítók előadásait figyelem
mel kíséri, a tanulók írás-, rajz- s egyéb kézügyességi munkáit több
szörösen és tüzetesen átvizsgálja és a látogatást követő testületi 
ülésen rendszeresen beszámol tapasztalatairól az iskolai bizottságnak, 
illetőleg az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz.

Az igazgató osztálylátogatás alkalmával saját osztálya felügye
letét óraszünettel bíró, vagy más tanítóra bízza, aki a megbízásnak 
eleget tenni köteles.

a) Az iskolalátogatás alkalmával meggyőződik az iskolai rend
tartáshoz szükséges szabályszerű naplók pontos vezetéséről;

b) megvizsgálja, hogy a tanító az egyházi hatóság és a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott tanterv, utasítások 
és rendeletek szerint-e és földolgozta-e a kitűzött időre a tananyag- 
beosztásban megállapított tananyagot; továbbá, hogy az egyes tan
tárgyakat helyes módszerrel tanítja-e. E célból a tanulókhoz az óra
rend szerint fönnforgó tárgyakból kérdéseket intéz, vagy tanulókat 
a tanító által leendő fölszólításra megjelöl. A látogatás során tapasz
taltakat az érdekelt tanerővel vagy négyszemközt, vagy ha az ügy 
érdeke úgy kívánja, avagy ha észrevételei pedagógiai, didaktikai 
vagy metodikai szempontból tüzetesebb tárgyalást igényelnek, ezeket 
a látogatást követő tantestületi ülésen beszéli m eg;

c) meggyőződést szerez arról, hogy a tanító fönntartja-e a ren
det az iskolában és a templomban; növendékei fegyelmezettek-e, 
szoktatja-e növendékeit a házirendhez; fegyelmezési eszközei és 
eljárása a fenyítés módjaira nézve megfelelnek-e az evangélikus 
elemi népiskola rendtartása és fegyelmi szabályzata c. szabályren
deletben előírt fegyelmezési szabályoknak ; a növendékek dolgoza
tait rendszeresen kijavítja-e ;

d) megvizsgálja az osztály tisztaságát, a tanulók öltözködését 
és azt, hogy közegészségügyi tekintetben nincs-e valami orvosolni- 
való ; hogy fölszerelésekben és anyagiakban nincs-e valami hiánya 
az osztálynak; tapasztalt hiányok esetén az iskolai bizottságnak, 
illetőleg az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz ;
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e) látogatását a haladási napló rovatába bejegyzi.
16. A szabadságot kérő tanítónak háromnapi szabadságot ad. 

Az iskolai bizottság elnökével egyetértőleg gondoskodik a betegsége 
miatt meg nem jelent, vagy szabadságot nyert tanító helyettesítéséről.

17. A tantermek taneszközeinek s egyéb fölszereléseinek leltá
rát legalább egyszer, rendesen a tanév végén a tantermekben levő 
tárgyakkal összehasonlítja, az esetleg hiányzó tárgyakra nézve az 
illető tanítótól fölvilágosítást kér, illetőleg az iskolai bizottságnak, 
illetve az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz.

18. Fölügyel, hogy a tanítók az iskolai bizottság határozatait és 
utasításait végrehajtsák.

19. Fölügyel, hogy a megrendelt folyóiratok, szakkönyvek és az 
iskolai kölcsönkönyvtár könyvei hiánytalanul megőriztessenek, tisz
tán és rendben tartassanak s az ezekre vonatkozó nyilvántartások 
rendben vezettessenek.

20. Szükség esetén érintkezik a szülőkkel, őrködik, hogy sem 
a szülők, sem bármely más egyházközségi tagok a tanítókat közvet
lenül felelősségre ne vonják. Ilynemű panaszait az iskolai bizottság 
elnökénél jelenti be.

21. Az iskolai bizottsággal, illetőleg annak elnökével együtt föl
ügyel, hogy a tanítók egyházhatósági engedély nélkül más hivatalt 
ne viseljenek, '

22. Minthogy az elemi népiskolában 15-ik életévük betöltése 
után kilépő ifjaknak mind hazafias, mind valláserkölcsi továbbkép
zésére az ifjúsági egyesületek nagy szolgálatot tesznek, az igazgató 
tanítótársaival vállvetve törekedjék ifjúsági egyesület létesítésével és 
vezetésével a serdülő ifjúság gondozását előmozdítani.

23. A tanköteles korú gyermeknek az iskolai bizottság részéről 
nyilvános népiskola látogatása alól adott fölmentés s magánvizsgálat 
tevésére valamint esetleges elhalasztására nyert engedély ellen észre
vételt tehet, mely esetben az iratok fölterjesztendők a kir. tanfelügye
lőhöz, ki a fölmentés kérdésében végérvényesen dönt. (Rendt. 52. §.)

24. A magánvizsgákon az elnöki tisztet betölti. Azon esetben, 
ha az osztályának megfelelő a magánvizsgázó, a kérdező tanító 
személyét az iskolai bizottság elnökével egyetértőleg kijelöli. A vizs
gálati díjból a részére járó összegre a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 1924. évi 43/979. sz. r. 5. pontjában foglalt rendelke
zések irányadók.

25. Általában intézkedik az iskola belügyeiben, amennyiben 
az F) alatt említett szabályrendeletek másként nem intézkednek.

26. A tanulók fegyelmezésében az evangélikus elemi népisko
lák rendtartásában részére megállapított megintést eszközli. (Rt. 57. §.)

27. Ha a tanító a tanulónak durvaságból eredő kihágásait, 
dacoskodását, erkölcstelen beszédeit, a mások tulajdonának meg
sértésére irányuló hajlamait s más komoly bajokat egyedül vagy az 
igazgatóval és az iskolai bizottsági elnökkel közösen, vagy a szülők 
útján megjavítani nem tudná, azokat az iskolai bizottság tudomására 
hozza, esetleg erkölcsi tekintetben a többi tanulóra káros hatást 
okozó tanuló kizárását hozza javaslatba. (Rendtartás.)

28. Az igazgatónak a  fegyelem érdekében szükséges büntető
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joga nemqsak a saját osztályára, hanem az iskola minden n ven
dékére kiterjed :

a) ha az osztálytanító a fegyelem érdekében sürgős fegyelmi 
ügyet hozzá tesz á t ;

b) ha az iskola valamely közös helyiségében olyan kihágás 
történt, amely az iskola vezetőjének azonnal való beavatkozását 
nemcsak megokolttá, de szükségessé is teszi ;

c) ha az osztálytanítót akár az iskolában, akár azon kívül vala
melyik növendék szóval, vagy egyébként megsérti s az elégtétel 
szerzése a növendék előtt példaadás okáért halaszthatatlan ;

d) ha valamelyik osztályban a fegyelem annyira meglazult, hogy 
az iskola vezetőjének beavatkozása szükségessé válik, addig is, míg 
a testület a bajt közös megállapodás útján orvosolhatja.

29. Ha az igazgató hivatalos eljárása elé egyik vagy másik 
tanító akadályokat gördítene, az esetről az iskolai bizottságnak, ille
tőleg az iskolai bizottság elnökségének haladéktalanul jelentést tesz.

/). Az igazgató és a tanító békességben élve, egymást támo
gatják, egyöntetűen munkálkodnak.

Ennek előmozdítása végett az igazgató ellenőrző munkájában, 
mindenkor a tanítói tekintélyt szem előtt tartva, működik és tanító
társaival szemben tapintatos és szeretettejjel bánásmódot biztosít.

J) . Az igazgató az iskolai bizottság és annak elnöksége ellen
őrzése alatt áll.

K) . Azon — az egyházi, kulturális, társadalmi és nemzeti élet
ben kiváló érdemeket szerzett — tanítókat, akik akár azért, mert 
három, esetleg több tanerővel bíró olyan elemi népiskolában működ
nek, amelyben az igazgatói állás más tanítóval töltetett be, akár 
azért, mert egy- vagy kéltanerős iskolánál működnek, igazgatói állást 
nem nyerhetnek, a püspök az illetékes iskolaszéki elnökség és 
esperes előterjesztésére igazgatói címmel ruházhatja fel.

Tájékoztató
a gyakorlati irányú középiskoláról és a tanítóképzés 

új szervezetéről.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztálya 

is szükségesnek tartja, hogy az 1938—39. iskolai évtől kezdve életbe
léptetendő új iskolafajokkal kapcsolatos tudnivalókról az iskolák 
igazgatóságai, a közép- és polgári iskoláknak különösea IV. osztá
lyos tanulói, valamint a szülői társadalom kellő tájékoztatást kap
hassanak. A  legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban közöljük :

A z  elméleti irányú gimnáziumon kívül középiskola lesz a 
gyakorlati irányú líceum, továbbá a mezőgazdasági, ipari és keres
kedelmi középiskola.

A  négy osztályú líceum készít elő többek között a vele kap
csolatban fenntartott 2 éves tanítóképző-akadémiára, melyeknek fő
iskolai jellege lesz. A  líceumi érettségi bizonyítvány mindazokra az 
állásokra és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez eddig közép
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iskolai érettségi vizsgálat volt szükséges. Az egyetemek, jogakadé
miák és hittudományi főiskolák kivételével képesít a líceumi érettségi 
más főiskolákra, s a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem közgazdasági és kereskedelmi osztá
lyán és a gazdasági szaktanárképző intézetben folytatandó tanul
mányokra.

A  líceumban hit- és erkölcstant, magyar nyelvet és irodalmat, 
nemzetismereti és természetismereti tantárgyakat, egy élő idegen 
nyelvet, mennyiségtant, rajzot, éneket, zenét, testnevelést, egészség
tant, kézimunkát, gyakorlati gazdasági ismereteket, valamint alap
vető nevelési ismereteket, leányliceumban ezeken felül egészség- 
védelmi és családi nevelési ismereteket, az erre önként jelentkező 
tanulóknak egy második élő idegen nyelvet, s végül gyakorlati 
gazdasági ismeretek helyett gyakorlati háztartási ismereteket kell 
tanítani. . ...V

A rajz, ének, zene, testnevelés és kézimunka gyakorlati része 
alól testi fogyatkozás, egészségi okok vagy más alkalmatlanság 
miatt felmentés adható. A  tanítóképző-akadémiára azonban csak 
felvételi (alkalmassági) vizsgálat után léphet az, akinek megfelelő 
líceumi érettségi bizonyítványa van.

A z  eddigi tanítóképző-intézeti ezentúl líceumi felvételekre a 
miniszter ezután pályázatot nem hirdet. A  liceum első évfolyamára 
az vehető fel, aki a gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát 
elvégezte és tizenhetedik életévét még nem töltötte be. A  felvétel a 
középiskolákhoz hasonlóképpen történik : a jelentkezés alapján az 
igazgató veszi fel a tanulókat. Magántanulót felvenni nem szabad; 
annyi növendék vehető fel, amennyi férőhely a tanteremben van. 
Ebből a latinmentes iskolából nem rekeszthetők ki azok a tanulók, 
akik gyakorlati életpályára akarnak menni. Előreláthatólag a közép
iskolai tandíjszabályzat lesz az irányadó.

Tanítóképző-akadémiára csak azt lehet felvenni, aki a líceumi 
érettségi vizsgálatot legalább jó eredménnyel, a felvételi (alkalmas- 
sági) vizsgálaton pedig sikerrel kiáltotta. Gimnáziumi vagy gazda
sági középiskolai érettségi bizonyítvánnyal a tanítóképző-akadémiára 
felvenni senkit sem lehet. A tanítóképző-akadémiát csak nyilvános 
úton lehet végezni. A  hallgató tanulmányi ideje alatt egyúttal benn
lakó növendéke az akadémiával kapcsolatos internátusnak. A z inter- 
nátuson kívül lakásra engedélyt nem lehet adni.

*

A  tájékoztatással kapcsolatban a soproni ág. h. ev. tanítóképző
intézet igazgatósága az egyházi főhatóság rendelkezése értelmében 
arra kéri a líceumba folyamodó tanulókat, hogy jelentkezzenek a 
már előzőleg hirdetett módon: kellőképpen felszerelt írásbeli kér
vénnyel ; azonban a tanítói pályárp való alkalmasság nem szükséges 
a felvételhez. Kívánatos a mielőbbi jelentkezés. A  folyamodványok 
benyújtásának határidejét május 31-től bizonytalan ideig meghosz- 
szabbították. R. K.

Tanítótestvér, van feleséged, gyermeked ? Gondolj az ö egészségükre is! 
Ne feledkezz meg a Gyógyházról!
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H Í R E K
Június első  napjaiban tartotta az

O r szá g o s  E v a n g é l ik u s  T a n á r e g y e s ü le t  
évi rendes közgyűlését Sopronban gazdag 
tárgysorozat mellett.

A Magyarországi Tanár- és  Tanító- 
egyesületek Szövetségének megalaku
lását az oktatói rend szorosabb megszer
vezése céljából az alakuló közgyűlés 
elvben kimondotta s az intézőbizottság 
tagjává egyesületünk részéről vitéz Szügyi 
Károly titkárt is megválasztották.

A Zalai Evangélikus Tanítóegyesület 
évi rendes közgyűlését 1928 június 1-én 
tartotta Tapolcán, amelyen a tanítókon 
kívül megjelent az egyhm. elnöksége és 
Ielkészi kara is. Kovács Sándor felső- 
dörgicsei ig.-tanító, elnök megnyitójában 
meleg szavakkal emlékezett meg az el
hunyt Zábolyi Gyula tanítóról. Szász 
András „A tanító és a falukutatás“ címen 
tartott előadást és ismertette „Mencshely 
község rajza" c. községmonografiai mun
káját. A hivatalos leíratok, indítványok 
letárgyalása utón Kovács Sándor benyúj
totta egyesületi elnökségéről való lemon
dását, mivel a tanév végével nyugdíjaz
tatásét kérte. A tanítóegyesület nevében 
Szósz András egyesületi jegyző mondott 
köszönetét a  közel két évtizedes elnöki 
munkáért. A megürült elnöki tisztségre 
egyhangúan Szósz András mencshelyi 
tanítót választották meg, aki beköszöntő 
beszédében a lelkész és tanító szeretet
teljes együttműködésének szükségét hang
súlyozta. A jegyzői tisztségre Király József 
szentantalfai tanítót választották meg.

Az Eötvös-alap f. évi július hó 4-én 
d. e. 11 órakor tartja Budapesten, a 
Tanítók Ferenc József Házában (Vili., 
Szentkirályi-utca 47.) LXIII. rendes köz
gyűlését. A közgyűlés tórgysora : 1.
Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. 
Jelentések a Házak életéről. 4. Jelentés 
az Önsegélyző és Családjóléti Osztály 
működéséről. 5. Zórószámadósok, költség- 
vetések. 6. Jótétemények odaítélése. 7. 
Tiszteletbeli tagok választása. 8. Tiszt
újítás.

Köszönetnyilvánítás. Hálós köszönetét 
mondunk az Országos EvangélikusTanító- 
egyesületnek, az „Evangélikus Népiskola“ 
szerkesztőségének. Somogyi Béla Orszá
gos Tanítóegyesületi Elnök Úrnak, a 
Dunaközi Tantestületnek, a Tiszakürti 
Tantestületnek felejthetetlen férjem és 
édesapa elhunyta idején küldött szép 
koszorúkért és az evangélikus tanítóság 
részéről kifejezett részvétért.

Özv. Kiszely Jánosné és csalódja.

A Tolna—Baranya—Somogyi Egy
házmegyei Tanítóegyesület f. évi június 
hó 28-án reggel 8 órakor Dombóvárott 
tartotta évi rendes közgyülésétGrieszhaber 
E. Henrik elnökletével, gazdag tárgyso
rozattal.

Ácsa, a pesti felsőegyhózmegye egy
házközsége: Galáth Gusztáv nyugalomba- 
vonulásóval megüresedett tanítói állásra 
Malik Istvánt választotta meg. Nyuga
lomba vonult Margócsy István, tb. espe
res lelkész is, helyére egyhangú meghí
vással Pál kovics István, a soproni theológia 
lektora került. Ünnepélyes beiktatása 
báró Prónay György, egyházmegyei elnök 
és Chugyik Pál föesperes jelenlétében 
április 24-én volt. Szeverényi Samut, 
Pankó Józsefet a magyarosítás terén el
ért kiváló eredménye jutalmául a Julián- 
egyesület díszoklevéllel tüntette ki.

A pestmegyei felsőegyházmegye tanítói, 
hitoktatói és lelkészei részére június hó 
9 én Foton vallástanítósi pedagógiai 
szemináriumot rendezett: Chugyik Pál 
főesperes, Pőhll Sándor tanügyi esperes 
és Roth Kálmán tanítóegyesületi elnök 
elnökletével. Előadást: „Ábrahám törté
nete theológiai szempontból“ címen 
Zószkaliczky Pál fóti lelkész tartott. 
Ábrahóm engedelmességéről gyak. tanítást 
Csepreghy Sándor fóti tanító mutatott be. 
Mindkét kiváló előadás nagy érdeklődést 
váltott ki. Több értékes hozzászólás után 
az egybegyült Ielkészi és tanítói kar el
határozta, hogy a vallásos nevelés és 
tanítás elmélyítésének érdekében a közel
jövőben újra rendez szemináriumot.

A BÚVÁR júniusi számát Farkas 
Zoltán tanulmánya nyitja meg : éles, 
mélyreható szeme megkeresi a technika 
fejlődése és az erkölcsi kultúra elhanya
golása közt tátongó mély szakadék fölött 
átvezető hidat. Mély megdöbbenéssel 
olvassa az ember utána Suhay Imre al- 
tábornagynak, az ismert katonaírónak a 
cikkét, amelyben rámutat, hogy milyen 
eszközök szükségesek ahhoz, hogy egy 
nagy várost a modern támadó repülő
gépek ellen meg lehessen védeni. Ruisz 
Rezső Nagy-Budapestet, egyre inkább fej
lődő fővárosunkat friss szemekkel mutatja 
be. Tasnódi-Kubacska András a magyar- 
országi pestisjárványoknak, a fekete halál 
pusztításai történetének szén teli megrázóan 
szemléletes tanulmányát. Meduna László 
a természettudós avatott bonckésével tárja 
fel a lángelme agyvelejének fizikai jelleg
zetességeit, Zombory László a nyersanya
gok és pótanyagok előállítási e ljárásait;
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Sykó Dezső a fizikai törvényszerűségek
nek az ökölvívásban játszott szerepét 
foglalja össze. Gunda Béla tartalmas kul
túrtörténetiösszefoglalása a világ legrégibb 
ekemaradványaira emlékeztet. A tanul
mányok és cikkek gazdag képanyagát 
különös érdekességgel emeli Prém Lóránd 
fényképbeszámolójaa Dolomitokról.Tangl 
Harald elmefuttatása a nyaralás, a pihe
nés és a weekend fontosságát emeli ki 
tudományos alapon. Geológiai sétára

Bogsch László a Balaton környékére, 
vitéz Horváth Béla a lengyelországi, 
wieliczkai sóbánya szédítő mélységeibe 
vezet. A tárgyuk és feldolgozásuk tekin
tetében egyaránt színes tanulmányokat 
és a „Tudomány műhelyéből“ c. szem
lénk rovatait száz érdekes kép kíséri, a 
júniusi BUVa R tehát úgy érdekessége, 
mint képei bősége tekintetében élvezetes 
olvasmánya a modern tudomány műhely
titkai iránt érdeklődő olvasónak.

Adakozások a Gyógyházra : Lajoskomáromi iskola 20 P. Be
nedek Anna diakonisszatestvér Pálfa 1 P, Kamondy Adolf Antal- 
szállás 1950 P, Mesterházy Imre ig.-tanító Nádasd, színdarabból 60‘64 P, 
Jákfai G. Sándor Pusztamiske 2 P. Bartsch Lajos Győré 5 P, vitéz 
Felkay S. Ágfalva 2 P, Kiss Lajos Győrújfalu 1 P, Németh Lajos 
Dunaföldvár 3 P, vitéz Felkay Sándorné 25 P.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev tanítóképző-intézeti tanár.

Az eucharisztikus kongresszus egyházzenei tanulságai.
Irta; Rezessy László fővárosi énekszaktanító, Budapest.

Május 29.-én ért véget a XXXIV. nemzetközi eucharisztikus 
kongresszus, mellyel hazai katolikus testvéreink bámulatba ejtették 
a világ minden részéből idesereglett zarándokok tömegét.

A kongresszus zenei rendje mintegy átmelszetét mutatta a 
gyönyörűen fejlődő katolikus egyházi zenének. E pontnál meg kell 
állania az evangélikus kántornak. Figyelő szemmel kell szétnéznie, 
megállapítani a hasonló kérdéseket és elraktározni néhány leszűr
hető tanulságot.

Aki Áldozócsütörtök estéjén kisétált a Dunapartra, a káprá
zatosán szép hajókörmenet közben olyan monumentális gyülekezeti 
éneklést hallhatott, mely ritkán száll ég felé s melyet elfelejteni nem 
lehet. Több százezer főnyi tömeg énekelt lelkesen, buzgó áhítattal és 
olyan csodálatosan pontos ritmusban, (szabad téren, nagy tömegnél 
ez igen nehéz) hogy csak a remek rendezést látva, érthetjük meg, 
hogyan csinájták ezt?

A Zeneművészeti Főiskola nagytermében elhelyezték a város
majori Cecilia-kórust, Bárdos Lajos vezényelt, Péter József ült az 
orgonánál. A Cecilia-kórus énekét és az orgonaszót a rádió továb
bította, a Duna két partján kb. 30 méterenkint elhelyezett hangszó
rók pedig fölerősítették. A hangszórók közelében a budapesti isko
lák és a Magyar Dalosszövetség megannyi különféle ponton elhe
lyezett énekkarai vették át a rádió énekszavát s a tömeg, kezében 
a hat fillérért árusított, 27 éneket tartalmazó (kóta és szöveg) ének
füzettel, szépen bekapcsolódott. Meg kell még említeni, hogy a du- 
naparti rendező a rádión kívül állandó telefonösszeköttetésben volt



286

a Zeneművészeti Főiskolával, ez viszont az ott felállított vevőkészü
léken szépen hallhatta a dunaparti éneket.

íme, a pompás rendezés.
Pedig 10—15 esztendővel ezelőtt ők sem énekeltek igy. Az 

ahány ház, annyi szokás, annyiféle éneklés állapota nálunk is ural
kodott. Talán még szörnyűbb módon, mint ma nálunk, hiszen ők 
nem fordítottak nagy gondot a gyülekezeti éneklésre. De erélyes 
kézzel rendet teremtettek. Összeállították a Harmat—Sík féle „Szent 
vagy Uram“ című énekgyűjteményt s annak kótáit következetesen 
keltették életre gyülekezeteik énekében. Ellenzékük mindent elköve
tett, hogy az egységesítést megakadályozza, de az erélyes püspöki 
rendeletek végre is győztek. A harc még ma is tart, de ez már 
csak a lüktető életet, munkát és előrehaladást jelzi.

Az evangélikus kántorok is várják az egységesítő, uj, egyete
mes korálkönyvet. Várjuk az erélyes kezet, mely végre nálunk is 
rendet teremt.

Elvárjuk ettől az eljövendő gyűjteménytől, hogy csak feltétlenül 
költői értékű művet tartalmazzon. Elvárjuk, hogy Lutherünk énekeit 
s német eredetű koráljainkat ritmikus formában hozza. (A szövegi 
részt természetesen a ritmus szerint kell átkölteni.) Elvárjuk, amit 
talán első helyen kellett volna említenem, hogy ősi magyar éneke
inknek sokkal tágabb teret adjon, mint a jelenlegi korálkönyvek és 
várjuk végül azt az erélyes egyetemes közgyűlési határozatot, mely 
országunk minden egyes evangélikus egyházközsége használatára 
kötelezőleg elrendeli az uj korálkönyvet, melynek függelékében az 
egységes liturgiarend foglalhat helyet. Az igazi munka csak ezután 
fog kezdődni, melyből a tanítóképzőknek és elemi iskoláknak igen 
nagy részt kell vállalni, de az isteni segítség a jólvégzett munka 
közben s utána az áldás nem maradhat el.

A másik csodálatraméltó zenei esemény május 29.-én, vasár
nap reggel a Hősök terén ejtette ámulatba a hallgatóságot. Ehhez 
fogható kórusteljesítményt is ritkán hallhatunk. Bárdos Lajos veze
tésével olyan énekkaregyüttes énekelt, mely kb. 1800 tagból állott. 
Közreműködött a budapesti katolikus templomi énekkarok egyesített 
1200 tagú vegyeskara, a magyarországi katolikus papnövendékek 
500 tagú gregorián kara, a Schola Cantorum Sabariensis és a MÁV 
egyesített 150 tagú fúvós zenekara.

Itt a tanulság talán kevesebb, de annál több a csodálnivaló. A 
kórus fölemelő hatását, ahol 300-an éneklik a basszust, 400-an a 
szopránt stb., kórusvezető kartársaimnak, kik 20—30 állandó éne
kest is nehezen tudnak összeszedni, nem kell részletesebben festenem.

Tanulság azonban itt is akad. Nem nekünk, az evangélikus 
egyházi muzsika szerény munkásainak, hanem egyházi vezetőink
nek. Ne sajnálják vezetőink az erkölcsi és anyagi támogatást egy
házi énekkarainktól. Sőt inkább nyújtsák még jobban felénk segítő 
kezüket, hogy munkánk nyomán boruljon virágba az evangélikus 
Musica Sacra, hogy ne csak papíroson, hanem a valóságban is 
éneklő egyházzá váljunk. Ha ez így lesz, akkor á lelkes kis Ben
jamin, a magyarországi evangélikus egyház is bámulatba ejtheti 
niajd a világot.

*
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Mult évi hangjegyeink.
Több oldalról megnyilvánult kívánságnak teszek eleget, amidőn 

az alábbiakban közreadom az 1937. év folyamán megjelent hang
jegymellékleteink rendszeres jegyzékét.

A) Vegyeskarok:
1. Bodenschatz E.: „Feltámadt Krisztus e napon“. Könnyű

húsvéti kar. (Márc.)
2. Calvisius S .: „Jézus Krisztus, ki üdvünkre“. Könnyű húsvéti 

kar. (Márc.)
3. Durante F .: „Óh szabadíts meg“. Középnehéz bűnbánati 

kar. (Márc.)
4. Erk L .: „Angyalkar zeng szent éneket“. Könnyű karácsonyi 

kar orgonával. (Nov.)
5. Gárdonyi Z .: „Magyar graduál-ének“. Középnehéz könyör

gés. (Dec.) , •
6. Gumpelzhaimer Á .: „Békében és bátran megyek“. Közép

nehéz temetési kar: (Máj.)
7. Gumpelzhaimer Á. : „Óh uram szánj meg engem“. Közép

nehéz kar bármikorra. (Máj.)
8. Gumpelzhaimer Á .: „Istent dicsérd énekkel“. Középnehéz

dicséret. (Jun.)
9. Gumpelzhaimer Á .: „Óh miért ily sok a szenvedés“. Közép

nehéz ó-évi kar. (Dec.)
10. Hamar Gy.: „Magyarok könyörgése“. Könnyű hazafias

kar. (Jan.)
11. Hasler L .: „Krisztus ártatlan bárány“. Középnehéz böjti

kar. (Febr.)
12. Kapi-Králik J . : „Ádventi ének“. Középnehéz ádventi kar. 

(Nov.)
13. (Korái) „Krisztus, ártatlan bárány“. (Praetorius). Könnyű 

böjti kar. (Febr.)
14. (Korái) „Régi hitben megújulva“. (Gárdonyi.) Nehéz kórus 

egyházi tisztviselő beiktatására, vagy jubileumára. (Okt.)
15. Mikus-Csák 1.: „Könyörgés“. Középnehéz nagypénteki kar. 

(Jul.-Aug.)
16. Praetorius M.: „Krisztusunk feláldoztatott“. Középnehéz

húsvéti kar. (Márc.)
17. Praetorius M.: „Dicsőség az Istennek“. Középnehéz dicsé

ret. (Ápr.)
18. Schütz H.: „Hagyd az Urra utadat“. Könnyű kar bármi

korra. (Márc.)
19. Schütz H .: „Dicsérjük lelkesülten“. Könnyű dicséret.

(Szept)
20. Schütz H .: „Emberek,, örvendezzetek“. Könnyű dicséret.

(Szept.)
Megjegyzés: vegyeskar énekelheti az alább felsorolt egynemű 

karok közül Praetorius „Fohász“-át.



288

B) Egynemű karok:
I. T e tszés  szerin ti (férfi-, női-, gyermek) egynem ű karok.
1. Gárdonyi Z .: „Szabadság-kánon“. Középnehéz hazafias ká

non. (Febr.)
2. Gumpelzhaimer A .: „Oh örvendj hát“. Középnehéz kará

csonyi vagy húsvéti kar. (Jui.-Aug.)
3. Gumpelzhaimer A.: „Reggeli dal“. Középnehéz kórus. (Nov.)
4. (Korái) „Adj nékünk békét kegyesen“. (Gárdonyi.) Könnyű 

kar, nemzeti ünnepre. (Jan.)
5. (Korái) „Tündöklő hajnali csillag“ (Praetorius) Középnehéz 

virágvasárnapi vagy húsvéti kar. (Api.)
6. Othmayr G .: „Az Isten igaz bíró“. Középnehéz kar bármi

korra. (Apr.)
7. Othmayr G .: „Ige, Dávid első zsoltárából“. Középnehéz kar 

bármikorra. (Okt.)
8. Othmayr G .: „Örvendezem“. Nehéz dicséret. (Okt.)
9. Praetorius M. :»„Fohász“. Könnyű kánon zeneünnepre. (Jul.-

Aug.)
10. Praetorius M.: „A 137. zsoltár“. Nehéz bűnbánati kar. 

(Szept.)
11. Schulek I.: „Ártatlanság szent báránya“. Középnehéz bőjli 

vagy nagypénteki kar. (Jun.)
11. K izáró lag  férfikarok.
12. Hamar Gy.: „Kárpátoktól Adriáig“. Középnehéz hazafias 

kar. (Jan.)
13 Walther J . : „Jézus Krisztus, üdvösségünk". Nehéz Lőjti v. 

nagypénteki kar. (Febr.)
Megjegyzés: egynemű kar énekelheti továbbá az A) csoport 

(vegyeskarok) 6., 7., 10. és 17. sz alatt felsorolt darabjait is.
C) Egyéb hangjegyek:
1. Elefánty Sándor: „Régi magyar énekek“ c. dolgozatának

kottapéldái. (Apr., Máj.)
2. Gárdonyi Z .. Előjáték a „Mintha szárnyon szállna“ korái 

dallamához, orgonára. (Szept.)
Közreadtunk tehát összesen 33 karéneket. Ezek közül vegyes

kar énekelhet 21, férfikar 17, gyermekkar 12, női kar 15 kórust.
Kérem karvezetőinket, hogy a kottamellékletekre vonatkozó 

kívánságaikat közöljék velem. Ne sajnálják azt a pár sor írást, meg 
a néhány fillérnyi portóköltséget, ha az egyházi zene ügyéről van 
szó. Minden kívánságnak nem tehetünk eleget, azonban a méltány
lást érdemlőket figyelembe akarjuk venni. Talán sikerülni fog ismét 
a régi terjedelemben megjelentetni a kottamellékletünket, ha a ré
gibb mellékletek raktáron levő példányait értékesíteni tudjuk.

A r o v a t v e z e t ő .

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon.
Karácsony Sándor egyet. m. tanár.

Az illusztris szerző : Neveléstudomány társas-lélektani alapon c. 
sorozatában jelent meg 1. alatt a nyelvi nevelés és a társas lélek 
értelmi működését boncoló első kötet.

Az előszóban meleghangú visszaemlékezésben szól a szerző 
mindazokról a pedagógusokról, akiknek hálával tartozik — Isten 
után — e könyvéért. A bevezetésben arra kéri az olvasót, hogy ne 
úgy olvassák könyvét, mintha nyelvtani vezérkönyv volna. A könyv 
ugyanis feldolgozott anyaga mellett is pedagógiai. Kiemeli a főtétel 
fontosságát: Lehetséges-e a nyelvi nevelés ? Bizonyos körülmények 
között és egy nagy megszorítással lehetségesnek tartja. A könyv egy 
szempontból végiggondolja a nevelés lehetőségét. Az egyén autonóm 
és csak „társas“ funkcióin keresztül nevelhető. Megállapítja, hogy 
vannak életérzések, érzelmek, gondolatok, szándékok, melyek nem 
volnának, vagy mások volnának, ha nem élne az emberrel egy 
közösségben „a másik ember“. Éhségérzete volna akkor is, tulajdon
érzete nem volna, örömérzete volna, műélvezete nem. Képzetei volná
nak, nyelve nem. Lehetne hite, de nem lehetne vallása. Jog, művé
szet, nyelv s vallás mind az egyéni lélek funkciói, de csupa olyan 
funkciója, mely a másik embertől függően, ahhoz viszonyulva, azzal 
együtt lehetséges. A könyv a közösség élete és a nyelv élete főtéte
lek alatt I. „Én és a nyelv“, „Mi és a nyelv“, továbbá „Te és a 
nyelv“ címen tárgyalja a nyelv életének titkait. Rendkívül széleskörű 
szemléletességgel, a legaprólékosabb tudományos megvilágítással fejti 
ki nézeteit a  nyelv társas-lélektani alapon álló jelentőségéről, fejlődé
séről, nevelhetőségéről. Végső tétel gyanánt a legmesszebbmenő tu
dományos fejtegetés után is azt a mély vallásosságból fakadó meg
állapítást teszi, hogy kideríthetetlen, megfejthetetlen titok az, hogy 
hogyan van a nyelvi jelnek jelentése és miért az a jelentése, amit 
jelent. Akik a mélyértelmű filozófiai vizsgálódás mezején szívesen időz
nek s abban örömöst elmerülnek, kitűnő eszközt s mélyértelmű ta
nulságokat nyernek, ha Karácsonyi tudományos munkájában elmé
lyednek. Az Exodus kiadásában megjelent mű megrendelhető Szabó 
Imre Budapest, VIII., Horánszky-u. 26 címen. — Melegen ajánljuk. S.

A BÜVÁR májusi szám a az Eucha
risztikus Kongresszussal kapcsolatban 
Cavallier Józsefnek a hit és a tudás 
viszonyáról írt értekezését közli, Bognár 
Cecil a test hőszabályozó működését 
vizsgálja, Hoffmann Ernő a látás cso
dáját magyarázza. E tanulmányokon kívül 
értékes cikkek számolnak be a tavaszi 
madárvilágról, a budai hegyvidék növény
zetéről.

A „Verband der Ungarnfreunde“ 
diáknyaraltatási mozgalma. A Verband 
der Ungarnfreunde Wien, az 1938. év 
nyarán megismétli Magyarországon és 
Ausztriában egyaránt közismert és eddig 
minden esztendőben kitűnően sikerült 
osztrák diáknyaraltatási mozgalmát, amely 
abból áll, hogy a nyári vakációra mind
két nembeli osztrák diákokat utal be a

vendéglátó magyar családokhoz abból a 
célból, hogy az osztrák diákok magyar 
pajtásaikat a  német nyelvre megtanítsák 
és a két nemzet ifjúságának összebarót- 
kozásót ezen a módon is ápolják.

A Verbend der Ungarnfreunde e téren 
elért, közmegelégedést és elismerést ara
tott tevékenysége nemcsak osztrák érde
keket szolgál, hanem elsősorban tekin
tettel van a magyarság és a magyar ven
déglátó közönség követelményeire és a 
legnagyobb súlyt helyezi ezek helyes 
kielégítésére.

A mozgalom iránt érdeklődő igen tisz
telt olvasóink forduljanak közvetlenül a 
Verband der Ungarnfreunde-hez Wien I. 
Schellinggasse 6, ahol minden felvilágo
sítást megadnak és a szükséges nyomtat
ványokat megküldik.



Nyári menetrend
Budapest—Kővágóörs-Révfülöp

S zem .1 Sebes Szem . Szem . S zem . S zem . G yors2 M otor3 Szem . S zem .4 S zem . S zem . Sebes S zem .5

600 740 820 1335 1515 1635 2015 ind. Budapest déli pu. Ö t 945 1330 1827 1855 2200 2224 2340

609 750 830 1344 1524 1645 2025 Kelenföld 936 1319 1817 1844 2150 2215 2330

654 — — — — — — Pusztaszabolcs — — — — 2049 — 2245
721 — — — — — — Börgönd — — — — 2020 — —

— 903 950 1448 1645 1846 2128 Székesfehérvár 825 1220 1613 1743 — 2121 —
737 913 1001 1459 1656 1859 2138 Szabadbattyán 802 1204 1509 1726 2006 2102 2147

915 1027 1149 1633 1832 2039 2319 Balatonfüred 620 1028 1325 1548 1831 1935 2010
1006 1105 1233 1712 1921 2124 2358 é r i  Kővágóörs-Révfülöp ind. 532 938 1234 1500 1747 1856 1922

*) Csak június 5, 26, 29. szept, 4-én, július és aug. hóban vasárnap.
2) S/abadbattyánbnn átszállás motorvonatra, jún. 25—szept. 8-ig közi. 
8) Június 26—szept. 9-ig. Székesfehérváron átszállás gyorsra.
4) „ 26— „ 8-ig. Székesfehérváron átszállással.
5) Csak június 6. 26, 29, szept. 4-én, julius-aug. hóban vasárnap.

A kiadó üzenetei.
Kovács S., Felsődörgicse. Ferenczv G. Som lóvecse. Előfizetésüket rendezték 1937 végéig. 

1938 ra azért kérjük az előfizetést, mert utófizetésből vagy nemfizetésből lapunkat kiadni nem tudjuk. A két 
nyomdában azonnal ki kell egyenlíteni a számlákat. Legyetek szívesek az előfizetést pénztárunkba juttatni. 

Szentetornya, Vásárosmiske. Előfizetésüket rendezték 1938. év végéig.
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Munkára fel!
„Atyámfiái, legyetek erősek az Úrban és 

az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az 
Isten minden fegyverét, hogy megállhassa^ 
tok az ördögnek minden ravaszságával 
sz.emben.“ (Efez. 6., 10—11.)

Munkára fel ! A pihenés ideje immár elmúlt! „Az én Atyám 
mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom!“ — mondja Jézus, 
örök példaképünk és tanítómesterünk 1 Az Ö nyomdokain haladva, 
vegyük fel magunkra az Ő erejét és vegyük kezünkbe az Isten 
minden fegyverét!

Miben áll az Ő ereje, az isteni erő? „Az én erőm erőtelenség 
által végeztetik el!“ Minél erőteleriebb, minél alázatosabb leszek, 
annál inkább megbizonyosodhatom arról, hogy benne vagyok az 0  
erejében és az Ő ereje is bennem lakozik ! Mi az Istennek a fegy
vere ? Kétélű kard, amely jobbra és balra is vá,g ! Az Ige ! Hadd 
vegyem kezembe az Istennek Igéjét 1 „Az én igémet adom a te 
szádba!“ Ha minden cselekedetemet és minden gondolatomat az Ő 
igéje irányítja, akkor nincs mit félnem ! Nem félek és meg nem ros- 
kadok a felelősségek nagy sújya alatt, amelyek most az iskolai év 
kezdetén reám nehezednek. .0 velem van. „A te vessződ és botod, 
azok vigasztalnak engem !“ Öröm és fájdalom mind benne szente
sül meg; vigasztal, ha csüggedek, bátorít, ha meglankadok ! Köszö
nöm néked, Istenem, hogy engem így áldasz meg !

Nagy szükségem van most az elindulásnál a Te erődre és a 
Te fegyvereidre ! Ä Te jó vitézed akarok lenni! Kérlek, ne legyen 
ez csak fogadkozás, hanem életerő, mindennapi kenyér és imádság !
Segíts vitézkednem, segíts tusakodnom ! ...... hogy megismerjenek
Téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldték a Jézus Krisztust“.

Segíts önmagamért is, hogy megállhassak az ördögnek minden 
ravaszságával szemben..........mert ímé a Sátán kikért, hogy megros
táljon, mint a búzát“. Számolnom kell vele! Csak a Te erőd tud 
erőt adni nekem, hogy ez a küzdp.l^i¥»^yőzelmet eredményezzen!... 
A Te győzelmedet ! -

Munkára fel! Isten nevébeVF!^'' ■ A'-id F. J.
VJARAy
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A jövő tanítója.
Ifjak, leányok kis serege indul ezekben a napokban egy új 

iskolafaj padjai felé, az új tanítóképző líceumba. Életük tavaszán 
állva, talán némi meghatottsággal indulnak útnak s vizsgálódva kutat
ják, milyen lesz az új iskolafaj, annak egész berendezkedése. Talán 
megérzik, hogy bár e pillanat csak röpke ezüst fodor életük taván, 
a népoktatásügy történetében pedig csak egy-egy villanás, ami nem 
vet hullámgyűrűt, hanem szinte mozdulatlanságot játszva simul bele 
az örökkévalóság sima tükrébe, mégis : történelmi pillanat, mert új 
korszak küszöbét jelenti. Nemzeti életünk nagyjelentőségű mozzanata 
az, amikor a tanítóképzés új rendje terén megkezdődik az előkészítő 
tevékenység. Ma még csak részletmunka, de a részletcélok is szol
gálják a távolabbi nagy egyetemes célkitűzést: új tanítónemzedéket 
adni a népoktatásügynek, alaposabb képzettségűt, hivatásszerető, 
lelkes, új csapatot, amelynek minden tagja ezt a fogalmat valósítja 
meg magában a legnemesebb értelemben : a jövő tanítója.

Aki csak valami közösséget érez nemzeti művelődésünk ügyé
vel, ha nem is hivatásos nevelő-oktató, figyelemre méltatja a tanító- 
képzés új rendjét s bizonyára foglalkoztatja az a kérdés, milyen 
lesz annak évek múlva az életbe kilépő első képviselete, az új tanító
nemzedék : a jövő tanítója. Milyen lesz a főiskolát végzett tanító- 
nemzedék ?

Milyennek kell lennie, hogy a feléje irányuló nagy várako
zás reménysége beteljesedjék s a munkája nyomán várt fejlődés 
valóra váljon?

Az új, főiskolai végzettségű tanító egyénisége nem mutathat 
elhajlást a ma tanítójának eszményi megtestesülésétől. Ami ma a 
tanító hivatásával szemben támasztott kívánság, ami tanítói lelkületet 
illető követelmény, az nem változhatik meg gyökeresen esztendők 
múlásával sem. Legfeljebb tökéletesedést és elmélyülést mutathat. 
A jövő tanítója magasabb képzettsége ellenére sem távolodhatik el 
működési területének egyszerű körülményeitől, attól a talán kicsi, 
de mégis az ő munkaterületét alkotó gyermeki világtól, amelyben 
tőle vár e kicsinyek serege minden kezdeményezést, szépet és jót, 
őérte lelkesül, benne lát útmutató példaképet, fölfelé emelő erő
tényezőt.

Ki ma is jó tanító ? Az egyszerű népnevelőnél külsőre sokkal 
előkelőbb embert ábrázoló egyéniség, a jómegjelenésű úriember 
képviselője, a világfi? Nem! Vagy a sokoldalú egyén, aki környe
zete minden munkaterületén küzd, fárad és verejtékezik s éppen 
ezért iskolájában talán nem is a legnagyobb, a teljes erőkifejtéssel ? 
Vagy a teljesen csak iskolájának élő, a hivatását szorosan vett 
nevelő-oktatói munkájára korlátozó lelkületű tanító, aki művészeti 
magaslatra emeli pedagógiai szaktudását? Vagy a szerény, csendes 
munkás, akinek kifelé nincsenek nagy sikerei, de lelke igazi peda- 
gógus-lélek, telítve melegséggel, gyermeki gyengédséggel és vonások
kal, amivel úgy egybe tudja olvasztani övéinek seregét, hogy szinte 
elmerülnek a közös munka örömében, játszva haladnak a nevelő
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oktató nyomában s egész életre kiható építő hatást, példaképet nyer
nek tőle?

Mindebből kell valaminek lennie a jó tanító mai értelem
ben vett eszményében, de még ennél többnek kell lennie a jövő 
tanítójában.

Ha a jövő tanítójának már nem kell munkaerejének nagy részét 
anyagi sérelmeinek orvoslásáért vívott küzdelmekben kimerítenie, 
eltűnik a nyilvánosság elől az egyesületi tanítói megmozdulások ma 
még általános kísérő eleme, ami az egyesületi megnyilatkozás lég
körét oly sokszor feszültté s idegenek részére ellenszenvessé teszi. 
Nemzeti, művelődési, társadalmi érdek és kívánság, hogy elérve a 
méltó helyet állásunk megbecsültetésében, megszűnjön az a helyzet, 
amikor erőnket a sokféle anyagi kérdés megoldásáért, a tanítói munka 
értékelésében még mindjg fennálló sok különbség eltüntetéséért 
vívott küzdelem köti le. így marad szabadon a tanítóság minden 
ereje nemes hivatása szolgálatára s őrhelyén előtte álló feladatainak 
maradéktalan, teljes megoldására.

így válhatik a jövő tanítója a művelt embert nemcsak külső 
körülményeiben s nemcsak látszatra megközelítő, de erőteljesen 
képviselő, öntudatos egyéniséggé. így nem kell külső megjelenésé
ben túlozni magát s világfit játszania, hogy észrevegyék s egyenlő
nek tartsák a társadalom más művelt egyéneivel. így nyer nyugodt, 
biztos fellépést környezetének minden társadalmi megnyilvánulásában, 
amidőn nem kell félrehúzódva várnia, míg rákerül a sor közös társa
dalmi megmozdulásokban, feladatok megoldásában.

A jövő tanítója nem forgácsolhatja szét erejét, mint ma oly sok 
tanító, kinek néhol akkora tömeggel nehezedik vállára a munka, 
hogy meghaladja egy ember erejét s ez egyenesen hivatása betöl
tésének kárára van. A jövő tanítója szorosan vett nevelő-oktatói 
munkájában a tudományos felkészültséget állandóan keresi, tökéle
tesíti. ismeri a helyes eszközöket falukutató munkájában. Oklevele 
megszerzése után sem szakad el az elméleti tudományos vizsgálódás 
területétől, a nevelés titkainak, örök értékeinek megismerésétől s 
általában a neveléstudomány szolgálatától. Maradhat emellett a 
gyakorlati életben is ügyeskedő, többoldalú ember. A jövő tanítójá
nak anélkül, hogy egyoldalúvá kellene válnia, szorosan vett nevelő- 
oktatói hivatása rovására nem szabad erején felüli megbízatásokat, 
tisztségeket, feladatokat vállalnia. Kell, hogy maga a nevelés-oktatás 
olyan egyház- és nemzetépítő feladatot jelentsen számára, ami eléje 
helyezendő más feladatkörök szolgálatának. Nevelőnek kell lennie 
a szó legnemesebb s fokozott értelmében, aki a gondjaira bízott 
ifjúságot bölcseséggel, szeretettel oktatva egyháza és hazája iránti 
szeretetben, istenfélelemben neveli s feddhetetlen, tiszta jellemű éle
tének például adásával kicsinyeket és nagyokat egyaránt Istenhez 
vezetni segíti.

Megnövekedő képzettségi fokok felemelik a jövő tanítóját s neki 
magasabbról messzebb kel! látnia, de szélesebb látókörben is egy 
marad a cé l: követni elődeinek helyes ösvényét s a legnagyobb 
tanító : Krisztus nyomdokait.
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A vallásoktatás a világnézetek 
ütközőpontjában.

Irta: Krug Lajos.

A világháború után a kimerült emberiség a művelődés értékeit 
akarta átmenteni, új gazdasági, politikai és erkölcsi alapokon nyugvó 
új világot akart teremteni és ebben az átalakító, teremtő munkában 
természetesen az iskolának is szánt fontos szerepet. A „vértelen 
forradalom“, az „őszi rózsás“ parancsuralom mámora után, amikor 
a honvédelmi miniszter „már nem akart katonát látni“, a „Tanács- 
köztársaság“ kormánya kijelentette, hogy az egyházat az államtól 
elválasztja. Megdöbbenéssel fogadtuk eleinte a szárnyra kelt hírt, 
de hamarosan meg is nyugodtunk, mert úgy gondoltuk, hogy nekünk, 
protestánsoknak, nincs okunk tartani attól, hogy a vörös kormánynak 
ez a lépése egyházunkat károsíthatná. Úgy okoskodtunk : ha nincs 
államvallás, akkor elnyomott vallás sincsen. Ha egyik vallásnak 
sincs vezető szerepe, akkor a mi egyházunk helyzete sem lehet 
alárendelt. Ha az államhatalom minden felekezetnek egyenlő mér
tékkel osztja a szabadságot és jogait, akkor egyházunk további fej
lődésének mi sem állhat útjában. Az egyházi javak elkülönítése 
nekünk nem okozhat gondokat, hiszen nincsen, amit elvehetnének 
tőlünk. Mi csak nyerhetnénk, mert a nekünk járó részesedésből 
megkapnék mindazokat az eszközöket, melyekkel mindazt pótol
hatnánk, amivel háztartásunkban elmaradtunk. így okoskodtunk: 
nekünk csak még bensőbb, még kiépítettebb, még tökéletesebb lelki 
életre kell törekednünk, és követnünk kell Luther tanítását megingat
hatatlan kitartással és akarattal, s akkor egyházunk, pillérei diadal
masan dacolnak majd bárhonnan jövő viharral is. Építő munkások
ban szünetet ne tartsunk, mert a megállás visszaesést jelent. Az 
elvesztett területeket vissza kell hódítanunk, a megingott hitet alá kell 
támasztanunk, a kételkedőkbe bizalmat ojtanunk és fel is kell magun
kat vérteznünk a hitvallók semmitől vissza nem rettenő bátorságával.

Amodern gondolkodók hamis következtetéseikkel csak a gyenge 
lelkűeket téveszthetik meg. Ezeknek be kell bizonyítanunk, hogy 
hiszékenységüknek estek áldozatul és nem igaz, hogy a világégésért 
csak az egyházat terheli a felelősség, hogy csődöt mondott az egyház 
és nem tudta betölteni a hivatását.

A hibát magunkban kell keresnünk. Nem voltunk azok, amiknek 
vallottuk magunkat. Egyre azt hajtogattuk sűrű melldöngetéssel, hogy 
keresztyének vagyunk és nem voltunk mások, mint vérszomjas pogá- 
nyok. Templomba jártunk, hogy ott lássanak bennünket, de nem 
a szívünk vonzott oda. Rajtunk minden csak álarc és látszat volt. 
Emberszeretetről beszéltünk és tele voltunk kapzsisággal, nyereség- 
vággyal, gyűlölettel és felebarátunkat, ha önös terveinknek útját 
állotta, legszívesebben a vízbe fojtottuk volna. A vámhatáron túl 
élő. vagy máshitű embertársunkat lenéztük, nem voltunk hajlandók 
velünk egyértékűnek tekinteni. Mértéktelen önteltség, szinte önimádás 
homályosította el látóképességünket és emberségesen sehogysem 
tucjtunk gondolkodni, yagy érezni, Ha úgy tudtunk volna szeretni,
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érezni és cselekedni, mint ahogyan azt az Üdvözítő példaadásából 
tanulhattuk volna, akkor az a gyilkos és következményeit még most 
is sinylő rettenetes vérzivatar nem zúgott volna el felettünk. Nem az 
egyházat, hanem egyedül minket terhel minden felelősség azért, 
ami azt a rémes világszerencsétlenséget felidézte, de ezt nem akartuk 
bevallani és mivel a legjobb védelem mindig a támadás, azért rohamra 
fujtuk a harci tárogatót és könnyűszerrel bedűltünk azoknak, akik 
teietorokkal egyre azt ordították: „El az egyházzal, a vallással, mert 
az nem tud nevelőleg hatni 1 A dogma fojtó ölelésétől az erkölcsöt 
meg kell szabadítani, mert erőteljesen és tisztán csak akkor tud 
fejlődni. Az emberiségnek vallástalan, istentagadó erkölcstelenségre 
van szüksége. Az Isten hitével összekötött erkölcs az embert elide
geníti a valóságtól, a földitől, az égen innen fekvőtől és csak e 
világon túli célokat követ. Nitzschére hallgassatok, hirdették az új 
világújítók, az ő tanítása az igazi. Maradjatok hívei a földnek és ne 
higyjetek azoknak, akik földöntúli boldogságról mesélnek nektek. 
Nem kell vallás, mert az a léleknek függetlenségét befolyásolja és 
az ember önelhatározását gyengíti. Emberre idegen akaratot kény
szeríteni nem szabad. Jó csak az, ami magától, a szív mélységéből 
fakad és nem az, amit csak mások kedvéért cselekszünk. Az egyé
niség lényege az önrendelkezés, saját magának tisztelete. Ha erkölcsi 
cselekedeteink nem ezen szabad önrendelkezésből származnak, akkor 
személytelenek, tehát erkölcstelenek. Mindenki önmaga adja meg 
magának azt, ami jó és rossz, mindenkinek tehát önmagának kell 
saját erényeit is megtalálnia, felfedeznie. Az erkölcsi életnek minden 
meg jutalmazása és dicsérete erkölcstelen. A jót önmagáért kell 
nyújtani és nem szabad azt közönséges bérmunkává lefokozni és 
mivel a keresztyén vallás ezt hangsúlyozottan cselekszi, azért van 
vele szemben főlényben a vallástalan erkölcs.“

Arról azonban megfeledkeznek ezek az új igehirdetők, hogy 
a vallástalan erkölcs alapelveiben voltaképpen a keresztyénségre 
támaszkodók, mert a valóságban nincsenek is önálló és jellegzetes 
követelményei. Nagyjában tehát a vallástalan erkölcstan egyezik a 
keresztyénség felfogásával. Oswald például azt mondja: „Az a leg
jobb ember, aki maga körül a legtöbb boldogságot teremti. Összes 
erkölcsi eszményeink egyidejűleg szükséges társadalmi ideálok is. 
Az erkölcs semmi más, mint magaviseletünk mikéntje embertársainkkal 
szemben.“

Ez nemde semmi más, mint csak körülírása • a keresztyén 
parancsolatnak: a szeretetnek. És mit bizonyít ez ? Semmi mást, 
mint azt, hogy a vallástalan erkölcs képviselői anélkül, hogy sej
tenék, akaratlanul is az evangélium forrásaiból merítenek.

Nipponban és Indiában a vallástalan iskolaoktatásnak követ
kezményei az erkölcsöknek rohamos süllyedésében jelentkeztek 
és ott éppen azért sürgetik a vallásoktatásnak újból való bevezetését. 
A sajtó egyre hangosabban követeli: „Vissza a régi és új istenek
hez!“ Franciaországban a parlamentben, az inkább kommunista, 
mint szociális színezetű képviselő, Allord, a tények nyomása alatt 
kénytelen kijelenteni : „Isten nélkül nincs erkölcs, erre pedig szükség 
van. A radikálisok vallástalan iskolaprogramja csődöt mondott, mert
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teljes képzést nyújt ugyan az ifjúságnak, de durva vadembereket 
nevel belőle/*

Azt is állítják : „A túlzott vallásosság és az igazi munkakedv 
olyan ellentétes pólusok, melyek sohasem érintkezhetnek."

Munkaiszonyban szenvedő, lusta vallásosság ellen éppen mi 
tiltakozunk a legélénkebben, valamint azon állítás ellen is, hogy 
a  földöntúli javak keresése képtelenné teszi az embereket földi 
feladataik teljesítésére. Igazság az, hogy éppen a vallás nemesíti 
meg e földön végzett munkánkat. Isten szeretete nem kényszerít a 
világból való tétlen menekülésre, hanem inkább az abban való 
készséggel és örömmel teljesített munka végzésére. Az Istennel való 
közösségből fakad a mindeneket legyőző erkölcsi erő. Ezzel szemben 
az a tétel: ami természetes az erkölcsös is, vagy a kultúrcselekedet 
az igazi erkölcsi cselekedet —■ nem érvényesülhet. Mivel a vallás
nélküli erkölcs természet és műveltség közt különbséget tenni nem 
tud, azért a természet és műveltség világát jelenti ki legfőbb értéknek 
és akaratlanul is természet- és emberimádásra kényszeríti híveit.

Ne felejtsd : „Bármit szeretsz, uraddá lesz, ha nem vagy elég 
erős ahhoz, hogy erősebb légy annál, amit szeretsz." Miként érvé
nyesüljön az az Isten nélkül való, tartalcmnélküli ember és hogyan 
biztosítsa saját világával szemben szellemének függetlenségét, ha 
azt a világot mindennél jobban szereti és mindennél többre becsüli?

Az a mai műveltség fejlődésének átka, minél inkább lesz kül
sőleg az ember ura a világnak, annál biztosabban válik annak rab
szolgájává belsőleg.

Világfeletti szabadság nélkül nem létezik igazi emberiség. Mit 
ér az, ha., az egész világot elnyerjük, lelkiekben pedig megkáro
sodunk? Önmagát veszti el az, aki a világnak és az embereknek 
szolgájává alacsonyodik. A világtól való belső függetlenségét és 
szabadságát csak az nyerheti el és csak az biztosíthatja, aki e föld
golyóbishoz ragaszkodó vonzalmán kívül egy magasabb szeretet 
felett is rendelkezik. Az igazi evangélikus keresztyén a földtől és 
önmagától való függetlenségét csak akkor szerezheti meg, ha teljes 
és fölényes odaadással ragaszkodik Istenéhez. Aki ezzel az Isten
nel személyes érintkezésben van, az a világgal szemben megtalálja 
benne a túlsúlyt is és Isten által oly gazdaggá lesz, hogy a magáét 
már nem kell keresnie és önzetlenül keresheti azt, ami a másé.

Ez vezet a felekezeti szeretethez. A világontúli és felette álló 
Istennel való közösség tehát szabaddá teszi a pályát az igazán 
erkölcsi élet felé.

Minden embernek meg kell hajolnia testi természetének törvé
nyei előtt, ha nem teszi, önmagát pusztítja el. Aki mérget vesz be, 
attól hal meg. Hasonlóképpen vannak az ember szellemének is tör
vényei, amik ellen önromlás nélkül véteni nem szabad. Az embert 
tehát mindenkor természetének testi és lelki törvényei — miket nem 
ő adott magának — irányítják és uralják. Nincs az ember szabad
ságának más lehetősége, mint az, hogy csak azt akarhatja, amit 
kell és önmagától csak azt teheti, amire adottságai vannak. Ha 
idegen törvény előtt kell bensőleg meghajolnunk, akkor szolgaságra 
ítélteknek érezzük magunkat. De idegen akarat alá hajtjuk-e magun
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kát bensőleg akkor, ha a Krisztusban kinyilatkoztatott Isten előtt 
hajolunk meg? Bizonyára nem. Mert ha Krisztussal találkozunk, 
akkor nem idegennel, hanem magunkkal és személy szerint is jobb 
emberrel találkozunk.

Tertullián évszázadok tapasztalatait e mondatba foglalja össze: 
„Az ember leiké már természeténél fogva is keresztyén.“ Krisztus
hoz hasonlóan vagyunk teremtve. Olyanoknak kellene nekünk is 
lennünk, amilyen 0  ! Azért ösztönöz az — ami legjobb bennünk — 
arra, hogy teljes odaadással és engedelmességgel átengedjük magun
kat, az Üdvözítőnek. Aki tehát Krisztust vallja belső élete törvényé
nek az nem idegen akarat, hanem a maga szellemének törvénye 
előtt hajol meg. Azért szubaddá csak az lesz, aki a Krisztusban 
kinyilatkoztatott Isten alá rendeli magát. Aki ezt a felszabadító füg
gést Istentől megveti, az a világ szolgasága ellen nem tud védekezni.

Szállóigévé lett az a mondás is, hogy a keresztyénség a bér
gondolat szolgálatában áll, mely a cselekvés erkölcsi tisztaságát 
veszélyezteti.

Vegyük csak kissé közelebbről szemügyre ezt az állítást. A ke
resztyénség azt hirdeti, hogy megelégülnek az igazságot szomjúho- 
zók és hogy boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ők az Istent meg
látják. A boldogság tehát abban van, ami erkölcsi viaskodásunk 
célja, az igazságban, az Isten és emberek közt létesülő szeretet- 
közösségben. Itt tehát adva van az, amit a vallástalan erkölcsnek 
oly fájdalmasan nélkülöznie kell : a kezesség és biztosíték arra vo
natkozólag, hogy az erkölcsi célt elérjük. Az Istennel való közösség 
biztosítja tehát erkölcsi egyéniségünk sérthetetlenségét és megóv 
bűnlőj és haláltól.

így fest a keresztyén bérgondolat 1 És ebből a tiszta erkölcsi 
bérgondolatból nyerjük a legnagyobb erkölcsi erőt és győzelmi bizal
mat. Bánatunkban ez acélozza meg kitartásunkat, ez óv meg a kis
hitűségtől, az erkölcsi ájultságtól és tehetetlenségtől; ez kelti fel 
bennünk a bátorságot és elszántságot is, hogy a szeretet szolgála
tában mindent feláldozzunk és inkább halálra szánjuk magunkat, 
de igazságtalanságot nem követünk el. Ez a hit megtöri a vad szen
vedélyeket és bensőleg felszabadítja azokat, akik a bűn és szégyen 
ingoványában vergődnek. Aki ezt a hitet komolyan vallja, az győ
zedelmeskedik bűnön és halálon.

A keresztyénség egyeseket és népeket újít meg. És miből élnek 
a  népek ? Csakis tagjainak tisztaságából, szeplőtlenségéből és áldo
zatkészségéből. Fajtalanság és erkölcstelenség testi erejüktől fosztja 
meg és bensőleg is szétrobbantja a népeket. Erkölcstelen nép — 
elveszett nép. Azért függ minden az eikölcsi források tisztaságától. 
Azért is vetődik fel önkéntelenül a kérdés: meglehet-e az iskola 
vallásoktatás nélkül és pótolhatja-e a vallást a vallástalan, a világi 
erkölcstan ? Bizonyára nem 1 Csak aki gyermekeinek, népének rom
lását akarja, az kívánhatja a vallásoktatás kizárását iskoláinkból és 
aki nem akarja tudomásul venni, hogy a vallástalan erkölcs erköl
csileg meddő marad.

Ha azt akarjuk, hogy minden jóra forduljon, akkor nekünk is 
más emberekké kell változnunk. Mind gondolatbeli, mind érzelmi
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világunkat alapos újjáépítésnek kell alávetnünk. Ha nem ébredünk 
gyarlóságunk tudatára és azt hisszük, eleget teszünk, ha a hittételeket 
értelem, gondolkodás és belső meggyőződés nélkül egyszerűen le
daráljuk, akkor ránk is illik Carlyle-nek, a nagy hisztórikusnak és 
emberismerőnek találó megjegyzése: „Kapard meg kissé a moszko- 
vitát és előtűnik a tatár." Nem tudódnék ki hamarosan, hogy mi 
sem keresztyének, hanem csak szánalmas hitbeli tatárok vagyunk, 
ha a ránk kendőzött hitréteget kissé lekaparnák rólunk ? Nem döb
bennénk meg annak tudatára, hogy igaz keresztyének, meggyőző- 
déses protestánsok nem vagyunk, hogy minden csak máz és kül
szín? Nem kellene beváltanunk, hogy egész életünk csak alakos
kodás, őszintének mondott emberszeretetünk csak hazugság és igazi 
örömünk csak a kárörömben jut kifejezésre ?

Mi köze van tehát a vallásnak, a hitnek a világkatasztrófához, 
ha a vallás tanait sohasem követtük becsületesen, azokat sohasem 
alkalmaztuk igaz jelentőségük szerint, vagy azokat megérteni sehogy- 
sem tudtuk és igaz emberek sohasem voltunk ?

Mi tehát ebből a tanulság? Az, hogy csak mélyen gyökerező 
hit és szívekbe ágyazott igazi vallásosság alakíthatja át az embereket 
önzetlen, gyűlöletmentes, állati gerjedelmek és irigység nélküli 
emberekké és csak ez óvhat meg bennünket egy újabb és még ször
nyűbb háború veszedelmétől. Éppen ezért van szükség, most talán 
még jobban, mint bármikor máskor a mélyreható, szíveket hódító, 
kutató, alapos oktatásra iskoláinkban.

Akik a vallásoktatást az iskolából ki akarják zárni (és vannak 
ilyen idegenből átcsempészett vér- és fajelméletet és pogányságot 
hirdető kótyagos elmék nálunk is feles számmal), azok egyre azt 
darálják : az iskola csak a tudománynak és igazságnak állhat szol
gálatában és célja csak az lehet, hogy az embereket megtanítsa 
szépen és kellemesen élni. Az iskola, úgy mondják, — csarnoka az 
élet templomának, azért legyen gyakorlati és kerüljön mindent, ami 
bizonytalan, határozatlan, ismeretlen. Csak azt tanítsa, ami kézzel 
fogható, ami pozitív és ne foglalkozzék azzal, amit a homályosság 
misztériuma takar ; mivel pedig a vallás éppen ennek áldoz főképpen, 
azért nincs helye a vallástanításnak az iskolában. Azzal is érvelnek 
a faj- és vérmithosz apostolai, hogy a vallásoktatás türelmetlenséget, 
gyűlöletet terjeszt és okot szolgáltat máshitűek elleni izgatásra, de 
abban nem látnak következetlenséget, hogy hontalanná tesznek olyan 
embertársakat, akiknek csak az a bűnük, hogy ragaszkodnak ősi 
hitükhöz. Hát igen, gyűlöletet terjesztő, pogromot tenyésztő vallás- 
oktatásnak helye az iskolában nincsen. A vallásoktatás javító eszköz 
legyen, mely nem tűr korlátokat és nem követ önös célokat.

Az emberiségnek jóvolta az összes rendelkezésre álló erők és 
erkölcsi erők kihasználásától függ. Erkölcsi erőket azonban csak 
erkölcsi nevelés fejleszthet. Az iskola tehát fenséges hivatását csak 
akkor tölti be, ha tényleg az erkölcsi nevelésnek szervévé válik. 
De ahhoz, hogy azzá legyen — mondják a vallásoktatást ellenző 
táborban — nem kell vallás, mikor lépten-nyomon másképpen is 
nyílik alkalom, hogy a gyermek kedélyére hathassunk. Az ótestá- 
mentomi, például a testvérgyilkos Kain, az atyját megtévesztő Jákob,



az atyja ellen támadó Absolon és más ehhez hasonló épületes 
történetek helyett vegye az iskola példáit a mindennapi életből. 
Nemes emberek életéről beszéljünk és vegyük az anyagot az állat
világból is. Milyen megható például a kisdedeit a biztos tűzhalálból 
kimentő gólyaanya esete stb.

Hát ezt amúgy is cselekszi az iskola. Nem tudom azonban 
megérteni, miért ne legyen jó az, ha a tökéletességnek eszményképét 
állítjuk a gyermek szeme elé ? Volt már valamikor ember, akit vele 
egy rangsorba helyezhetnénk, aki őt megközelítené, hozzá hasonló 
lett volna ? Nem a szeretetnek mindenhatósága nyilatkozik meg a 
Megváltóban ? Volt-e valamikor is ember, aki embertársait jobban 
szerette, azoknak őszintébben megbocsátani és ezen isteni tulajdon
ságainál fogva a világbékét odaadóbban szolgálta volna, mint a 
kimeríthetetlen szeretetnek ez az örökké sugárzó Napja ?

A vallásoktatás ellenzői azt is mondják, hogy annak azért 
sincs helye az iskolában, mert csak szurogátum, nem számol a kor
szellemmel, kísérteties homályba burkolózik, be nem bizonyítható 
tanokat tanít, melyek a tudománnyal éles ellentétben állanak.

Tegyük fel, hogy egyes dolgokat nem lehet bebizonyítani, de 
kinek vannak például csalhatatlan bizonyítékai arra nézve, hogy a 
darvinizmus, a fejlődéstan nem egyéb merő hipotézisnél ? Miért 
kellene tehát azért, ami nem általános igazság, amit bizonyítani 
nem lehet, feláldozni azt, ami kincse szivünknek és lelki életünknek 
egyúttal teljessége is ?

Nem, addig, még póteszközül jobbat nem ajánlhatunk, rendü
letlenül ragaszkodunk vallásosságunkhoz és azt drága örökségként 
utódainkra hagyjuk 1

A szeretetnélküli, egyoldalú, önző gazdasági alapon nyugvó 
irányzat követőinek talán kisebb-nagyobb előnyöket nyújthat, de 
hogy ez örök időkre a világbékét is biztosítaná, azt állítani igen, de 
bizonyítani nem lehet. Akik ezt állítják, azok a valósággal nincsenek 
kapcsolatban. Az önösnek gondolt tömegakarat megöli az erőt és a 
gyűlölt kommunizmushoz vezet. Ennek elriasztó véres példáit bősé
gesen szolgálja az orosz és spanyol emberirtó szovjetrendszer. 
Iszonyodva látjuk, miként áldozza fel hekatombáit a drága ember
életeknek és miként mérgezi meg a világ légkörét erkölcstelen miaz- 
mákkal és miként pusztítja el nevetve azt, amit már csak sírva 
lehet újra felépíteni. Ez a rendszer a szenvedések kiapadhatatlan 
forrásává lesz, teljes erkölcsi züllést és az emberiség pusztulását 
idézi elő.

Az iskola célkitűzése nem lehet tehát csak egyoldalú, tudo
mányos képzés. Nem ! Feladata sokkal magasztosabb, mert a gyer
mekek kedélyét kell káros hatások ellen óvnia. Szervezetében pedig 
határozott erkölcsi alapelveknek kell érvényesülniük, mert csak akkor 
lehet a gyermeklelkeket az igazi emberszeretet és emberiség köve
telményeinek megfelelően nevelni és megnemesíteni. Nem magason 
keringő saskeselyűket, melyek vérszomjas ingerüktől hajtva csapnak 
le áldozataikra, hanem nemesen érző, erkölcsi lényeket akarunk 
nevelni. Az iskola szabad, önérzetes, nem alázatos, hanem olyan 
embereket neveljen, akik nem fogadnak el semmiféle rójuk erőszakolt
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áiigazságot, tévtanoknak meg nem hódolnak és mindjárt az első 
támadásra meg nem ijednek. Olyan emberek kellenek, akik eszüket 
ki tudják használni és olyan nemzedéket igyekezünk felnevelni, 
melynek lelki világa nemcsak a múlt legendáival telik meg, hanem 
a jelenkor vívmányai és tényei iránt is bír érzékkel és a tudomány 
igazságait elismeri és befogadja. A  munka tudománya, az emberi 
szolidaritás nagy gondolata, olyan erkölcsiség, mely az önrendel
kezés jogá'n és a népek nemzetközi egységén alapszik, az legyen 
az új rend, melyhez az ifjúság nevelésének igazodnia kell. Csak 
akkor jő el az Ígért szebb élet boldog országa, ha a gazdasági és 
politikai felfordulást a lelkek forradalma is nyomon követi.

Kultúrszocializmusra, egységes és egyenletesen elosztott nép
műveltségre van szükség, hogy a műveltség, az erkölcs, a jólét és 
tudomány közkincsé váljon minden polgár számára és nemcsak a 
gazdagoknak és születésüknél fogva egyeseknek magántulajdona 
lehessen.

Nem csak anyagi előnyöket hajhászó, hanem olyan embereket 
kell az iskolának nevelnie, akiknek az élet erkölcsi és szépérzéki 
megnyilatkozásai iránt is van érzékük. A földi boldogságnak alap- 
feltétele a sokszorosan kifejlesztett szépérzék, hívő szív és aggkor
ban is megőrzött gyermeki kedély.

Mindezt kell kisdedeinknek útravalóul adnunk, ha azt akarjuk, 
hogy egykor boldogok legyenek. Ezt pedig csak alapos, valláser
kölcsi, izgatásoknak talajul nem szolgáló vallásoktatással érhetjük 
el ; már azért sem száműzhetjük azt iskoláinkból.

Érzelmileg minden tanító közel áll a társadalmi világfelfogáshoz, 
és meggyőződése, hogy az emberiséget lázas állapotától csak a 
valóban eszményien felfogott, tiszta szociálizmus szabadíthatja meg. 
Csak a vallásoktatás kérdése az az Achilles sarka, melyen e fel
fogása megsebezhető, mert nem képzelhető olyan tanító, aki a leg
első, a legeszményibb, legtökéletesebb szociálistánál különbet állít
hatna oda példaként, mint azt, aki a szeretet kommunizmusáért a 
legkínosabb halált szenvedte el a keresztfán. Miért ne állítsa tehát 
az iskola a Megváltót eszményként a gyermekek elé és miért zárjuk 
ki a vallásoktatást az iskolából, mikor már természeténél fogva csak 
ez lehet főtárgya oktatásunknak ?

És a lelkészen kívül ki tanítsa? Természetes, hogy csak a 
tanító, aki egész napon át a gyermekekkel foglalkozik és azok lelki 
világát legjobban ismeri és éppen azért lelkileg is legközelebb áll 
hozzájuk és akinek minden tantárgy bőségesen nyújt alkalmat ahhoz,, 
hogy tanítványaiban a vallásos érzületet felkeltse és mélyítse. El 
lehet-e például képzelni azt, hogy a tanító akkor, amikor a hangyá
ról, méhecskéről, a költöző madarakról stb. beszél, rá ne mutasson 
a Teremtő gondviselő bölcseségére, mely már ezen jelentéktelen 
teremtményeinek munkaösztönében, rendszeretetében, helyi érzékében 
tájékozó képességében megnyilatkozik ? És nem nyujt-e az alvó és 
ébredő természet, a csillagos ég ezernyi csodáival minduntalan al
kalmat, hogy ezen tüneményeken Isten jelenlevőségét. mindenható
ságát szemléltesse és érzékeltesse ? Magasztos hivatásának magát 
teljesen átengedő tanító kezében minden tárgy a vallásoktatás szent
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eszközévé válik. A vallásoktatás tanításunk alapköve ; ezt az iskola 
épületéből kimozdítani nem szabad, mert ha ezt cselekednénk bűnös, 
könnyelmű kézzel, akkor összedőlne maga az épület is. Nem akarok 
túlságosan kiterjeszkedni azokra az áldatlan állapotokra, melyek 
Európa északkeleti és délnyugati részét a borzalmak színhelyévé 
változtatták, ahol az emberek millióit valóságos állati sorba kény
szerítik, a templomokból, ha azokat fel nem gyújtják, korcsmákat, 
vagy istállókat csinálnak, Krisztus követőit halálra üldözik és gyúnvt 
űznek mindenből, ami szent és isteni, de azzal sem foglalkozom, 
ami közvetlen szomszédságunkban történik, ahol nem kegyetlenked- 
nek, nem gyilkolnak, de a vallásoktatást az iskolában nem tűrik 
azért, mert a vallást magánügynek tekintik, de szívem mélyéből 
fakadó meggyőződéssel vallom, hogy nagyobb csapást nem tudnék 
elképzelni, mint azt, ha a vallásoktatást a mi iskoláinkból is szám
űznék és nálunk is uralomra jutna az a mozgalom, mely a vallást 
egyszerű magánüggyé süllyesztené. Ahol a vallást magánügynek 
minősítik, ott azt mondják : magánügynek szolgálata nem lehet az 
iskola feladata, gondoskodjék tehát a család a vallásoktatásról. A 
család? Hát tudja az? Tegyük fel azt, hogy a család tagjai művelt
ségüknél és szellemi képességeiknél fogva otthon is elláthatnák a 
vallásoktatást, de abban a helyzetben és lelki hangulatban vannak-e 
mindig, hogy tehessék? Lehet-e olyan anyától, aki a házkörüli teendők 
terhét viseli és reggeltől estig pihenés nélkül dolgozik, kívánni, hogy 
teljesen kimerülve még egy órát gyermekei tanítására fordítson? Vagy 
lehet-e azt egy apától kívánni, aki holtfáradtan, pihenésért epedve, 
a mezőről, műhelyből, vagy hivatalból hazatér?

Látjuk tehát, ha megvan is a legtöbb családban az akarat és 
jó szándék, hogy gyermekeit rendszeres valláserkölcsi oktatásban 
részesítse, annak mostoha viszonyaink közt hajótörést kell szenvednie. 
A valláserkölcsi oktatás tehát a jövőben is csak az iskola feladata 
lehet. Idegenből hozott eszmékkel és nemzetünknek lelki világától 
távol eső törekvésekkel szemben, egyházunknak fel kell készülnie 
a harcra. Ragaszkodnia kell, ha arra kerülne a sor, törvénybiztosította 
önkormányzatához és az iskolához őseinktől örökölt és a vértanu- 
ságtól sem visszarettenő elszántsággal. Ne áltassuk magunkat azzal, 
hogy közvetlen veszély nem fenyegeti még egyházunkat, iskolánkat. 
Csak tekintsünk körül és kísérjük figyelemmel, hogy mi történik kö
rülöttünk ? Sárkányfogakat vetnek agyalazult emberek a hiszékeny 
magyar szívekbe és ha ez a gonosz vetés szárba szökik, elpusztul 
az iskola, az egyház, a nemzet is.

Egy erdei sétám alkalmával egyszer olyan látványban volt ré
szem, mely sokáig még álmomban is üldözött. Egy béka szökött át 
az úton nagy ívekben. Látszott egész viselkedésén, hogy valami elől 
menekül. Ugrásai azonban lassanként megrövidültek, míg egyszerre 
csak megtorpant, majd megfordult és látszott rajta, hogy akarata 
ellenére ugyanazon az úton, amerről jött, igyekszik vissza. Figyelem
mel kísértem minden mozdulatát és akkor vettem észre, hogy a 
bokor alatt nagyratátott szájjal egy vízisikló nyújtózkodik. Ennek 
torkába ugrott a szerencsétlen béka és hátulsó lábaival szinte 
segített még és belefeszítette magát a halálos veszedelembe.
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A kígyó meghipnotizálta az ellene tehetetlenül védekező békát.
Talán hasonló veszedelem fenyeget minket is. A kígyó csillogó, 

szemkápráztató eszmék és ígéretek alakjában leselkedik ránk a bokor 
alatt és életünkre tör. Ne engedjük magunkat hipnotizálni és ne 
váljunk tehetetlenül vergődő médiumaivá földi paradicsomot ígérő 
gonosz csábítóknak. Skóciában az a monda járja, hogy egyik hul
lámverte, sziklás partján a tenger egykor elnyelt egy virágzó, szép 
várost. Úgy mesélik, a tenger fenekén olykor még most is látni a 
templomot, utcákat és házakat. Neptun gyakran szedi itt áldozatait 
és sok derék tengerész és halász süllyed e helyen a kérlelhetetlen 
hullámsírba és ha valamelyiknek holt keze megérinti a templomtorony 
harangját, akkor az megkondul és kongása elhallatszik aztán messze 
bent a szárazföldön is és minden jótét lélek akkor keresztet vet 
magára, mert a harangkongás veszedelmet és újabb szerencsétlen
séget jelent.

A világesemények zúgó tengerében akárhány kedves halottat 
vesztettünk el mi is, sok tiszteletreméltót, öröklött értéket temettünk 
mi is a hullámsírba.

Látod-e testvér a holt kezet határaid mentén ?
Minden pillanatban megérintheti a harangot. Hallod-e majd 

kongását ?
Ne dugd be füledet! Készülj és védekezz a fenyegető vesze

delem ellen !

A tanító a gyülekezet életében.
Irta : Vida Béla, dukai ev. tanító.

Felolvastatott a Kemenesaljái Evangélikus Tanítóegyesületnek 1938 június 17-én
tartott gyűlésében.

Igentisztelt Vendégeink, igentisztelt Kartársaim !
Sok értékes munkát hoztak ennek a nagyontisztelt testületnek 

a színe elé, csak azalatt a rövid 15 esztendő alatt is, amióta csekély
ségem ezen testület tagjának számítódik. Hallottam ezen a helyen 
mór sok mindenféle — a tanítói munkát érintő — nagyon értékes 
előadást. Ezek az előadások azonban legfőképpen az iskola életébe 
vágó tanítói munka tökéletesebbé tételét célozták. Hangzott el már 
a tanító iskolánkívüli munkájáról is néhány előadás, azonban vala
hogyan úgy érzem, hogy ezek nem merítették ki eléggé a tanítónak 
az iskolán kívül kifejtendő munkásságát. Mai előadásom célja az, 
hogy ha nem is tökéletesen, de a lehetőség szerint a való életnek 
megfelelően minden szépítgetés nélkül, — főképpen a rögös tanítói 
pályán most, vagy röviddel ezelőtt elinduló fiatalabb kartársaimnak 
megmutatni azt, hogy milyen a helyzete a pályája kezdetén álló 
tanítónak a gyülekezetben és a falu társadalmában általában. Milyen 
úton kell járnia és milyen magatartást kell mutatnia, ha az őt meg
illető helyet meg akarja teremteni, de nemcsak megteremteni, hanem 
meg is tartani.

Mcw
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Kedves Kartársaim ! Minden pálya nehéz, különösen nehéz a 
megindulás, de mégis minden nagyzolás nélkül mondhatom és azt 
hiszem, ebben osztoznak az összes Kartársaim is, hogy legnehezebb 
a  falusi tanító pályája. Miért ? Ezt talán kérdezik azok, akik egy 
más foglalkozású körben élnek és bizonyos tekintetben elfogultak a 
tanítósággal szemben. Annak munkáját nem értékelik és nem azzal 
a mértékkel mérik, mint pl. a japán társadalom, amely tisztában van 
azzal, hogy Japán nagyhatalmi helyzetét és azt a magas színvonalat, 
amelyen ez a nemzet ma áll, a japán tanítóságnak köszönheti. Ahhoz 
azonban, hogy ilyen öntudatos, akaraterős, hagyományaihoz, hitéhez, 
hazájához hű nemzedéket nevelhessünk, mint amilyet a japán taní
tóság nevel, magunkban is meg kell lennie, mégpedig teljes mér
tékben ezeknek a tulajdonságoknak. Tehát, ha a tanító azt akarja, 
hogy munkájának értékességét elismerjék, vívja ki ezt az elismerést 
a maga munkájával. Ne csak a neve tekintélyétől várja azt, hogy 
tekintélyt szerezzen neki, hanem teremtse azt meg maga magának. 
Mert nem elég az, hogy valaki megelégedjék azzal, hogy az oklevél 
a kezében van és szerencsés esetben állása is van a mai nehéz 
időkben, ezt a szerencséjét meg is kell alapoznia azzal, hogy arra- 
valóságával, törhetetlen akarásával a tanítói tekintély őre és meg
személyesítője lesz, nemcsak gyülekezetében, hanem a falu és a 
vidék társadalmában is.

Még a város művelt társadalmában is bizonyos érdeklődés és 
nem titkolt kíváncsiság kíséri egy új tisztviselő munkáját, bármely 
foglalkozási ághoz tartozik is. Várakozásteljes figyelemmel kísérik 
első szárnypróbálgatásait és nagyon hamar leszűrik az új ember 
első munkaévében annak hivatali értékét és társadalmi arravalóságát. 
Ha így van ez a város társadalmában — amely mégis csak többé- 
kevésbbé tanult emberekből tevődik össze —, nem kevésbbé így 
van, sőt talán fokozottabb mértékben, a falu társadalmában is. Elő
adásomban két részben akartam tárgyalni a tanító iskolánkívüli 
munkásságát a következő felosztásban : — A tanító a gyülekezet —, 
A tanító a község életében. Jelen előadásomban a rendelkezésemre 
álló rövid időre való tekintettel csak a tanító gyülekezeti munkájával 
akarok foglalkozni. A másik részével majd egy másik gyűlésünk 
alkalmával foglalkozom.

Azt mondja Pál apostol : „(Róm. lev. 12. 1—2. vers.) Kérlek 
azért Titeket atyámfiai az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda 
a Ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti 
okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem 
változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljá
tok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.“

Kedves Kartársaim ! Olyan célkitűzést látunk a nagy apostolnak 
ezen útbaigazításában, amely szinte fényszóróként világítja meg 
útunkat, amikor bizonytalan léptekkel minden kis göröngyben meg
botolva elindulunk az élet rögös országútján. Ha ezzel a feltétellel 
indulunk, ha Isten jó, kedves és tökéletes akaratához igazodunk, 
akkor ez a mi elindulásunk sikeres lesz, ha botladozó is, ha néha 
elesünk is egy-egy nagyobb akadályban, mégis célhoz jutunk, mert 
Isten mindig felemel bennünket, megsímogatja verejtékes homlokun-
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kát és fülünkbe súgja : — „Csak tovább, tovább ! Ember küzdj és 
bízva bízzál !“

Mi a szerepe a tanítónak különösen ott, ahol lelkész nincsen 
a gyülekezetben ? A hívek lelki életében őre, istápolója, valósággal 
lelkipásztora kell, hogy legyen. Hogy ez lehessen, elsősorban minden 
tekintetben neki kell jó példával előljárni, életével, viselkedésével 
odahatni, hogy példája szinte észrevétlenül megváltoztassa, jobbá, 
hitéletben gazdagabbá tegye gyülekezete tagjait.

A tanítóválasztás során különösen ma, amikor annyira elfajul
tak ezek a választások, hogy szinte kivétel nélkül pártokra, még
pedig gyűlölködő ellenséges pártokra szakítják szét a gyülekezet 
összességét, — olyan ellentétek támadnak, amelyeket ha tapintatos 
és pártatlan eljárással meg nem szüntet a megválasztott tanító, való
sággal pokollá teszik életét. Olyan lesz a helyzete, mint azé, aki 
állandóan a tűzhányó hegy felett jár, mely minduntalan kitöréssel 
fenyeget. Ha már megválasztották, ne nézze azt, hogy ki volt mellette, 
ki volt ellene. Éppen az ellentábor embereit kell igyekeznie barátsá
gos magatartásával, szívélyességével leszerelni. Kellő bánásmóddal 
rövid időn belül a legjobb embereivé válhatnak. Megtörténik, hogy 
még köszöntését is csak immel-ámmal, vagy egyáltalán el sem fogad
ják. Ez ne keserítse el, mert egy-két esetben, ha el is marad kezdet
ben a kalapemelés, a magyar ember veleszületett tisztességtudása 
végül is győz és nemsokára nem fogja megvárni a tanító előre való 
köszöntését, hanem igyekszik azt megelőzni. (A tanító ennyire nem 
alázkodhatik meg. A megválasztott tanító elöljárója a gyülekezetnek. 
Előre legfeljebb csak az idősebbeknek köszönjön. Másoktól meg kell 
kívánnia, hogy őt előre köszöntsék. Szerk.) Látogassa végig a 
gyülekezet tagjait, gazdagot, szegényét, barátot, ellenfelet egyaránt. 
Talán lesz olyan ember, aki meghallva, hogy mindenkihez ellátogat 
az új tanító, előre felteszi magában, hogy barátságtalanul fogadja, 
hogy majd elveszi ő a kedvét, majd így, majd úgy csinál. Ezt el is 
mondja másoknak is, úgyhogy már előre a tanító fülébe jut, aki 
aztán ezt hallva, nehogy azt a megbocsáthatatlan hibát kövesse el, 
hogy az illető házát csak véletlenül is elkerülje látogatásai során. 
Helyrehozhatatlan hiba lenne ez, mert hiszen a magyar ember 
hagyományos vendégszeretete sehol sem él olyan bensőségesen, 
mint a falu emberének lelkében. És ha a férfi az első pillanatban 
kelletlen arcot mutat is, a ház asszonya önkénytelenül széket töröl 
és szívélyes hangon kínálja üléssel. Itt azután már a tanító feladata, 
hogy olyan beszédtémát pendítsen meg, ami feltétlenül érdekli és 
felmelegíti irányában a házbelieket. Ha iskolás gyermek van a ház
nál, aziránt érdeklődjék legelsősorban is. Tudvalevő, hogy a leg
kérgesebb szivű ember is felmelegszik, ha gyermekéről van szó. Ha 
gyermek nincs a háznál, akkor is van valami, amiről beszélni lehet. 
A gazdaság sokféle ága, a falu ezer ügye-baja mind alkalmas az 
élénk beszélgetés megindítására. Csak az a fontos, hogy a tanító 
ne hallgasson, ne várja a házbeliektől a beszélgetés megindítását, 
arra azonban vigyázzon, hogy olyan valamiről ne beszéljen, amiben 
tájékozatlan, mert a falu embere a legveszedelmesebb kritikusa a 
világnak. Egy fiatal kolléga többekkel való beszélgetése során azt
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a megjegyzést tette, hogy „nálunk erre van fölfelé, erre lefelé“ s az 
előbbi esetben délnek, azután északnak mutatott. Lehet, hogy ezt 
tréfából mondotta, de megjegyzéséi a jelenlevők gúnyos mosolya 
jutalmazta. Szorosan véve jelentéktelen eset ez, de mégis alkalmas 
arra, hogy a tanító tekintélyét aláássa. Az előbb említett esetben 
ugyanis a jelenlevők révén rövidesen az egész falunak tudomására 
jutott, hogy az új tanító még azt sem tudja, merre van fölfelé és 
merre lefelé. Az első feladata tehát az új tanítónak, hogy gyüleke
zete tagjait mielőbb megismerje, éspedig ne felületesen, hanem ala
posan. Ne mások beszédjéből, hanem a saját tapasztalatai révén, 
mert lehetséges, hogy egyik gyülekezeti tag a másikról még véletlenül 
sem mond jót, lévén az neki haragosa, vagy valamilyen formában 
ellenlábasa. Különösen vigyázzon arra, hogy rossz véleményt ne 
nyilvánítson senkiről, mert a jelenlevőknek az lesz az első dolga, 
hogy az illetőnek ezt a legelső alkalommal elmondják, aki ezekután 
örökös haragosa lesz, illetve rosszakarója. Mert a falusi ember hamar 
haragszik és igen könnyen sértődik meg.

A másik igen fontos feladata a tanítónak, hogy gyülekezete 
ügyeivel megismerkedjék, ismerje meg a gyülekezet háztartását, de 
alaposan, tanulmányozza a jegyzőkönyveket, a gyülekezet történetét. 
Legyen tisztában az egyházi törvényekkel és szabályrendeletekkel. 
Mert az ilyen irányban való tájékozatlansága beláthatatlan károkat 
okozhat neki, úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Itt ki kell térnem az 
ev. tanítóképzés egy sarkalatos hibájára, t. i. arra, hogy ilyen tekin
tetben nem nevel az életre, mert csak nagy általánosságban foglal
kozik az egyházi törvények és szabályrendeletek ismertetésével, 
holott a tanítónak, aki rendszerint a gyülekezet jegyzője is, alaposan 
ismernie kellene az egyházi ügykezelés rendjét és módjait.

Úgyszólván mindenre magának kell rájönnie, rendszerint a 
saját kárán okulva. Azt modhatná valaki, hogy hiszen olt a lelkész, 
aki hivatva van ilyen irányban felvilágosítással szolgálni. De mi tör
ténik akkor, ha ő sincs tisztában olyan dolgokkal, amelyek ritkán 
fordulva elő, olyan helyzet elé állítják, hogy nem tud szakszerű 
irányítást, illetve tanácsot adni és a tanító bízva az ő sokéves 
tapasztalatában, kellemetlen meglepetéseknek lehet kitéve. Az egyik 
gyülekezetben a vizsgáló biztos ázsiai állapotnak minősítette azt, 
hogy a jegyzőkönyvek egész sora nem volt hitelesítve. Hát ez bizony 
nagy szabálytalanság volt, de a lelkész által bevezetett gyakorlat 
az volt, hogy mindig a rendes évi számadó gyűlésen hitelesíttettek 
az eddigi gyűléseken felvett jegyzőkönyvek. Ezért aztán persze a 
tanító részesült megrovásban. A rendes világi joggyakorlat azt 
mondja: „A törvény nem tudása nem mentesíti a mulasztást“. Az 
egyházközségi alapokmány erre vonatkozó paragrafusa azt mondja : 
„A jegyzőkönyv még a gyűlés alatt vagy legkésőbben 8 nap alatt 
elkészítendő, az elnökség, valamint az evégből felkért két gyűlési 
tag által hitelesítendő". A tanító a helyi gyakorlathoz tartotta magát, 
holott ismerte ezt a paragrafust és így joggal érte a vizsgáló-biztos 
megrovása. A tanító ragaszkodjék a törvény betűjéhez feltétlenül, 
ezért nagyon fontos annak alapos ismerete. Nem tudom eléggé 
hangsúlyozni ennek a fontosságát, nemcsak az előbb említett esetet
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illetően, hanem minden, a gyülekezet életét érintő vonatkozásban is.
A tanítónak elsőrendű kötelessége, hogy az egyházszeretetet 

a hívek lelkében folytonosan ébrentartsa. Különösen megkülönböz
tetett figyelemmel kell lennie olyan egyháztagokra, s azokat minden 
erejéből támogatnia, akik egyházukról egyéb hozzátartozók hiányában 
anyagilag is meg akarnak emlékezni, hogy annak terhein könnyít
senek. Sajnos, meg kell itt jegyeznem, hogy a tanító szerepe ilyen 
esetben a lehető leghálátlanabb. Ennek tudata azonban ne riasszon 
el senkit egyházával szemben tartozó kötelességétől. Nagyon kell 
vigyáznia ilyen esetekben követendő eljárásánál. Ha az egyháztag 
hagyományával az egyházáról megemlékezik, mindig az egyházi 
alkotmány idevonatkozó paragrafusaihoz tartsa magát a tanító, hogy 
még látszat szerint se tegye ki magát semmiféle gyanúsításnak. 
Semmiféle szerepet nem szabad vállalnia az egyházi vagyon keze
lésében. (Lásd: egyházi törvény 280 §.) Még akkor sem, ha arra 
közvetlen felettese helybenhagyása folytán feljogosítva érezhetné is 
magát. Ezzel szemben élénk figyelemmel kell kisérnie az anyagi 
ügyek vezetésére hivatott szerv munkásságát, azt ellenőrizni és neki 
segítkezni tartozik. Mert az EA. §-ai értelmében ez kötelessége is. 
Egyben fegyelmi felelősséggel is tartozik érte.

Leghelyesebb, ha a tanító, mint gyülekezeti jegyző, a gondnokkal 
párhuzamosan külön pénztári naplót vezet, úgyhogy a gondnok 
minden kiadása és bevétele nála épúgy nyilván legyen tartva, mint 
a gondnok pénztári könyvében, és így minden esetben tisztán látja 
a gyülekezet anyagi helyzetét. Helyes eljárás az, ha a gondnok 
minden bevételezést és kiadást a gyülekezet jegyzőjével megbeszél 
és annak beutaló vagy kiutaló ellenjegyzése nélkül sem bevételt, 
sem kiadást nem foganatosít. (A megbeszélés helyes, de a tanító 
ki- és beutalást ne teljesítsen 1 Szerk.) Igaz, hogy ezzel még foko
zottabb felelősséget vállal a tanító és munkatöbbletet is, de viszont 
intenzívebb a szerepe a gyülekezeti háztartás vezetésében, ami 
különösen a filiákban, ahol lelkész nincsen helyben, nagyon fontos.

Fentiekben vázoltak szerint nagyon helyénvaló lenne, ha az 
egyházmegye elnöksége a nyári szünetben az egyházmegye tiszti
karának megfelelő jogi tudással biró tagjai által a tanítók számára 
egy ilyen irányú néhány napos tanfolyamot tartatna, ahol a gyüle
kezetek háztartására és ügyvitelére vonatkozó minden kérdés sző
nyegre kerülne és alapos megbeszélés tárgya lenne. Különösen 
fontos ez most, amikor az új zsinati törvény életbe lépett. Ezzel igen 
sok fiatal tanító ilyen irányú, nagyon hiányos tudását kiegészíthetné. 
Higyjék el nekem, igentisztelt kartársaim, hogy nem hiábavaló dolog 
lenne ez.

Jó eleve figyelmeztetek minden elinduló kartársat arra, hogy 
alapos tájékozódás és a dolgok kellő ismerete nélkül sohase fogjon 
semmihez, mert ennek később nagy kárát vallaná.

A filiák tanítója, egyben énekvezére is — köteles könyörgéseket 
is végezni, nemcsak vasárnap délutánonként, hanem az adventi és 
böjti időszakokban reggelenkint, vagy esténkint, napról-napra. Vannak 
helyek, ahol igét is kell hirdetnie. Nagyon helyénvaló és úgy tölti be 
igazán a tanító ezt a hivatását, ha az advent és böjt idejében heten-
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kint legalább egyszer igét is hirdet, ha nincs is ezirányban hiványilag 
kötelezve. Nemcsak a hívek hitélete szempontjából fontos ez, hanem 
a tanítónak magának is nagy épülésére szolgál. Itt újból hangsúlyo
zom, hogy az ev. tanító ne csak tanítója, hanem lelkipásztora is 
legyen gyülekezetének, természetesen anélkül, hogy ezzel bármiképen 
is átlépné a saját hatáskörét, ugyanakkor összeütközésbe kerülne 
lelkészével. Újból csak Pál apostol szavait idézem : (Róm. lev. 12.
3. vers.) „Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek 
közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcsel- 
kedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten kinek-kinek 
adta a hit mértékét.“

Nagyon kell a tanítónak vigyáznia arra, hogy kellő külső alakban 
és igazi lelki előkészülettel tegye ezt a lelkipásztori munkáját. Minden 
mozdulata, minden szava, hanghordozása, öltözetének minden darabja 
a  legélesebb kritikának van alávetve a hívek részéről, különösen 
az első időben. Az imádság olvasásánál különösen vigyáznia kell, 
hogy az ne léleknélküli legyen, hanem egész leikével ott legyen 
a  kimondott szavakban, és ezek a szavak szép magyarsággal, helyes 
hangsúllyal legyenek mondva, mert a legelső rosszul kimondott szó, 
az olvasásban való megakadás, tönkreteszi a perc áhítatát. Az ilyen 
hiba a magábaszállás és áhítatos ima perceit a kuncogás, vagy 
legjobb esetben mosolygás idejévé teszi. A hívek összesúgnak, a 
figyelem megszűnik, és bizony az imádság helyéről nem lélekben, 
felemelkedve, hanem megbotránkoztatva távozik a hívő. Szinte hallom 
a tiltakozó szót egyes kartársaim ajakáról, hogy hiszen ha valaki 
tanító, hát olvasni, mégpedig értelmesen olvasni, helyesen hang
súlyozni csak tud, ezt nem is tagadom és így is kellene lenni. De 
imádkozni, mégpedig szépen imádkozni kevesen tudnak. Itt meg kell 
említenem a soproni tanítóképzőnek ilyen irányú nevelő tevékeny
ségét. Az ott végzetteknek a felsőbb évfolyamokban már végezniük 
kellett a gyakorlati kántori szolgálatot és a könyörgéseket. Régebben 
legalább is így volt. Gyakorlat teszi a mestert. Ezért nagyon okosan 
teszi az, aki a falu tanítója akar lenni, ha a tanítóképzőből kikerülve, 
megkéri a helybeli kollégáját, hogy engedje meg neki a könyörgések 
és kántori szolgálat végzését. így aztán gyakorlatra tesz szert és 
nagyobb biztonsággal tudja elvégezni ezt a munkát is abban a gyüle
kezetben, ahova a hívek bizalma elhívta. Ha írást magyaráz a tanító 
néha, adja bele az egész lelkét ebbe a munkájába, s mint Krisztus 
igaz tanítványa, az evangélium szellemében, evangéliumi igazságoktól 
áthatott lélekkel készüljön arra elő, s azon legyen, hogy igehirdetése 
valóságos lelki épülést jelentsen a híveknek: (Róm. lev. 12. 6. vers.) 
„Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott 

kegyelem szerint, akár írásmagyarázat, a hitnek szabálya szerint 
teljesítsük.“

A tanító hivatása szolgálat legyen a gyülekezetében, még pedig 
a szó szerint vett szolgálat. Sok-sok ügye-baja van a gyülekezetünk 
tagjainak, — kihez forduljanak, ha nem a tanítójukhoz, tanácsért, 
támogatásért. A hivatása magaslatán álló tanító egyiket sem tagad
hatja meg tőlük. Aki ezt a szolgálatot terhesnek érezné, az ne men
jen falura tanítónak. Hiába mondjuk, hogy az újabb időkben a
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tanítói munka teljesen lefoglalja még azt a kis szabad időnket is, 
ami eddig volt. Ez lehet panasz, lehet kifogás, de nem lehet egy 
tanítói lélek igazi megnyilatkozása. Folytatom az apostol szavait r 
„Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő 
az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatosság- 
gal, a könyörülő vidámsággal mívelje.“

Bizony ha elöljárók vagyunk, mindenben elől kell járnunk. 
A megbocsátásban, a könyörületben. Előfordul igen sokszor, a tanító 
szolgálati ideje alatt, hogy aki ma a legnagyobb ellensége, 
rövid idő múlva kérni megy hozzá és segítenie is kell, ha módjá
ban áll. A könyörületben vidámságot vár tőlünk az apostol, mert 
ha nem jókedvvel segítünk, inkább ne is segítsünk. Régi igazság az, 
hogy a közért dolgozó ember minden gáncsoskodásnak ki van téve, 
aki ebbe belenyugodni és ezen magát túltenni nem tudja, az leg
jobban teszi, ha el sem indul ezen a pályán. Aki nem tud bele
illeszkedni a falu emberének gondolatvilágába, az ne menjen oda.

A falut, annak kérges kezű lakóit szeretni kell a falu tanítójá
nak : „A szeretet képmutatás nélkül való legyen.“ (Róm. lev. 12.
9. vers.) „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tisztelet
adásban egymást megelőzők legyetek.“ (Róm. lev. 12. 10. vers.)

Az írás szavai nekünk szólnak. A tanító a falu első emberei, 
vezetői közé tartozik. Sok fiatal kolléga ennek tudatában, szinte 
mindenkitől elvárja azt, hogy minden helyzetben őt köszöntse először 
mindenki. Sőt az elfogadásban is különbséget tesz az illető anyagi 
helyzete szerint. „A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.“ 
Ha az apostolnak ezt az intelmét szószerint vesszük, ezzel elérjük 
azt, hogy sohasem tudunk senkit a köszöntésben megelőzni.

Nincs olyan jó ember a földön, akinek ellenségei, haragosai 
ne lennének. Hiszen ott van előttünk Megváltónk példája. Hiába 
teszünk jót mindenekkel, mégis akad ember, aki a legjobb szán
dékú cselekedeteinket is félremagyarázza és megtámad bennünket 
érte. A méltatlan támadásokat vissza kell utasítani. Védekezni kell 
ellenük, mert hiszen sokszor egzisztenciális érdeke ez a tanítónak, 
de ha lehetséges, tovább ne menjen. Megint csak az apostol szavait 
idézem : „Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel 
békességben éljelek. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok 
helyet ama haragnak, mert meg,van írva: „Enyém a bosszúállás, 
én megfizetek.“ Ezt mondja az Ur. Így kellene cselekednie minden 
embernek, csak az a baj, hogy mindenki a másiktól várja, hogy ezt 
cselekedje. A tanítónak mindenesetre meg kell szívlelnie ezt az 
intelmet, ha boldogulni és eredményes munkát akar végezni gyüle
kezetében.

Még az ifjúsági munkáról kell néhány szót szólnom. A tanító 
feltétlenül vezető szerepet vigyen ebben a munkában is. Szakítania 
kell drága idejéből erre a célra is hetenként néhány órát. Minden
esetre megkönnyíti itt a dolgát, ha megfelelő ifjúsági vezető áll 
munkatársként mellette. Ha ilyen nincs, nevelnie kell a tanítónak. 
Csak azt akarom leszögezni az ifjúsági munkával kapcsolatban : 
olyanok lesznek a gyülekezet tagjai, amilyenekké az ifjúsági munka 
folyamán a tanító neveli őket. Az ifjúsággal intenziven foglalkozó



307

tanító ha meg tudja kedveltetni magát, nélkülözhetetlenné teszi egyé
niségét az ifjúság előtt. Ezzel minden időkre megalapozza pozícióját 
gyülekezetében. Sohase hatalmi szóval próbáljon hatni rájuk, hanem 
cselekedetével. Okos, meggyőző beszédével szoktassa őket arra, hogy 
minden szavát, minden utasítását, még a ki nem mondott óhaját is 
szívesen, minden kényszerítő érzés nélkül teljesítsék. Különösen 
nehéz boldogulni a serdülő ifjúsággal. Mindig akad közöttük aka
dékoskodó, akinek fő gyönyörűsége telik abban, ha a tanító minden 
szavába beleakadhat. Még a jobbik eset, ha ezt nyíltan cselekszik, 
nem pedig alattomban, szinte bujtogatva. Van eset rá, hogy az ilyent 
az ifjúság maga közösíti ki soraiból, vagy igyekszik meggyőzni gon
dolkodása helytelen voltáról. De legtöbb esetben a tanítóra vár ez 
a nehéz feladat. Nehéznek mondom, mert egy-két tapintatlan, vagy 
kemény szó, gúnyoló kifejezés egészen elmérgesíti a helyzetet. 
Az ilyen ifjú ha nem is szól hasonló értelemben az összejöveteleken, 
de alattomos ellensége marad az ifjúsági munkának.

A filiabeli tanító legyen a legjobb templomba járó ember gyüle
kezetében, hogy így jó példájával a többi gyülekezeti tagot hasonlóra 
buzdítsa. Beszélje meg az ifjúsági összejövetel alkalmával, hogy 
együtt menjenek vele a templomba. Szívesen mennek vele, sőt, ha 
a faluban itt-ott kapujában pipázgató egyháztagot lát, hívja barátsá
gos szóval. Akárhányszor mondta már egy-egy ilyen módon temp
lomba invitált gyülekezeti tagom : „Igen örülök, hogy elmentem, 
legyen szíves a jövő vasárnap is beszólni, tanító úr, mert okvetlen 
elmegyek ám.“

Igen kevés tisztviselő van, akinek annyi felettese volna, mint 
éppen a felekezeti tanítónak és ezért nagyon kényes a helyzete, mert 
elsősorban egyházi hatósága követelményeinek kell eleget tennie, 
de nem szabad figyelmen kívül hagynia azt sem, hogy mint állam- 
segélyes tanító világi hatóságaival szemben is ugyanazon kötelezett
ségei vannak. Egyházi hatósága elvárja tőle, hogy minden gyüleke
zeti munkában részt vegyen, viszont világi hatóságai — mert hiszen 
megszámlálhatatlan azoknak száma, amelyeknek a tanító alá van 
rendelve — elvárják tőle, hogy minden a falu művelődését célzó 
munkában vezetőszerepet vigyen. Ezen világi kötelezettségeire a 
tanítónak majd legközelebbi előadásomban térek ki bővebben.

Egyházi hatóságával szemben a legmesszebbmenő tiszteletet 
kell tanúsítania a tanítónak, erre különös súlyt kell fektetnie, mert 
hiszen a világfelforgató nemzetközi uszítok éppen ezen a ponton 
próbálják minden eszközzel megingatni a keresztyénséget alapjaiban. 
Ha sikerül az egyházszeretetben megingatni annak tagjait, már csak 
egy lépés választja el őket a győzelemtől. Ne felejtsük el egy pil
lanatra sem, hogy a vörös szörny kinyújtotta csápjait a világ minden 
tája felé és ha sikerült megingatnia az embereket a tekintély-tiszte
letben, az egyház és annak vezetői iránti hűségben, akkor meg
szűnik az Istenben vetett hit is, amely alapja a keresztyén világ
rendnek. Akkor a vörös veszedelem üli felettünk diadalorgiáit és 
elborítja az egész világot. Ezért megint csak az apostol szavait 
idézem : (Róm. lev. 13. 1. vers.) „Minden lélek engedelmeskedjék a 
felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak az
.,/•> '  >  ̂ "  r  ''' - - -  -  - .., — „.
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Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek." 
A felettünk állók is emberek és mint ilyenek hibázhatnak is, mégis 
nagyon helytelen volna, ha az ő cselekedeteik helyes, vagy helytelen 
voltát bírálgatnánk, s ezzel mintegy példát adnánk az alattunk 
levőknek, illetve a gondjainkra bízottaknak hasonló helytelen csele
kedetekre. Hogy népiesen fejezzem ki magam : „Magunk alatt vág
nánk a fát.“

A tanító családi élete legyen olyan, hogy követendő példa
képpen szolgáljon gyülekezete tagjainak. Erről a tárgyról különben 
néhány évvel ezelőtt a Celldömölkön tartott konferencián Főtisztelendő 
és Nagyméltóságú Püspök Urunk olyan kimerítő és alapos előadást 
tartott, hogy ahhoz nincs, nem is lehet semmi hozzátenni valóm.

Előadásom végéhez értem, ha valami hiányossága van, ha nem 
is tudtam kellő megvilágításban igen tisztelt Kartérsaim elé állítani 
a tanító gyülekezeti munkáját, szolgáljon mentségemül az, hogy 
szolgálati időm aránylag még kevés, habár az élet eléggé megpróbált 
azalatt a rövid idő alatt is, úgyhogy indíttatva érezhettem magam 
erre a talán hiányos, de tiszta sorstársi szerétéiből fakadó munka 
megírására.

A tanítónak előadásomban vázolt nehéz munkájában a Krisz
tusi szeretet legyen vezércsillaga. „Mert akiket az Isten lelke vezérel, 
azok Istennek fiai.“ (Róm. lev. 8. — 14. vers.)

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcsíani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

30. félóra. A II. hitágazatról tanultak összefoglalása.
31. félóra. A III. hitágazatról tanultak összefoglalása.
32. félóra. Összefoglaló ismétlés.
33. —36. félórákon. Összefoglaló ismétlések.

b) Bibliai történetek.
B) Év.

Tanítási idő hetenként 2 félóra, egész éven át mintegy 72 félóra. 
A tanítási szempontok nagyrésze a Tolnay—Elefánty-féle kitűnő 
vezérkönyv alapján.

1. félóra. A teremtés. A múlt évben tanultak felújítása. Isten. 
Mennyei Atyánk. Mindenható. Isten jósága. Gondviselő. A teremtés 
koronája. Isten nélkül semmire sem mehetünk. Az ünnepnap meg
szentelése. A III. parancsolat.

2. félóra. Noé és az özönvíz. A teremtés után az emberek 
lassan elszaporodtak és gonoszok lettek. Elfelejtkeztek a jó Istenről. 
Csak Noé és családja volt istenfélő. A gonoszok megbüntetése, a 
jók jutalma. Noé hálája. Isten ígérete. Összefoglalás. Énekeljük el a
2. énekünket

3. félóra. Ábrahám, Izsák és Jákob. Az özönvíz után az
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emberek ismét csak elszaporodtak. Újból csak rosszakká lettek. De 
Isten most nem pusztította el őket, mert az özönvíz után megígérte, 
hogy többet nem lesz özönvíz. Az istenfélő Ábrahámot úgy jutal
mazta meg Isten, hogy,az istentelenek közül kivezette egy igen 
gazdag, vidékre és ott Ábrahámot meggazdagította. Kanaán. Fia: 
Izsák. Ábrahám engedelmessége. Izsák a régi hazából hozott fele
séget, mert nem akart a pogányokkal összekeveredni. Izsák fiai: 
Ezsau és Jákob. Történetük röviden. Jákob bűnhődése. Izrael név. 
Visszatérése után letelepedik. Tizenkét gyermekkel áldotta meg Isten. 
Összefoglalás.

4. félóra. József és testvérei. — Jákob Egyiptomba költözik.
Jákobnak tizenkét fia volt. Ezek közül legjobban szerette Józsefet. 
A testvérek irigysége. József álmai. Józsefet eladják a testvérek. 
Egyiptomba kerül. Itt a rabszolgavásáron az egyiptomi király főembere : 
Potifár veszi meg. Sorsa. Tömlöcbe kerül. Csodás szabadulása. Isten 
megsegíti Józsefet. Éhínség Kánaánban. Jákob fiai Egyiptomba 
mennek gabonát venni. József felismeri őket, de ők nem ismerik fel 
Józsefet. A testvérek második útja Egyiptomba. József megbocsát 
testvéreinek. Jákob Egyiptomba megy. Összefoglalás.

5. félóra. Izrael népe Egyiptomban. Jákob Egyiptomban lete
lepedik. Egyiptom gazdag részét kapta. Itt utódai nagyon elszaporod
tak. A Fáraók félelme. Az egyiptomiak különféle védekezése az 
elszaporodás ellen. A legborzasztóbb védekezés. Összefoglalás.

6. félóra. Mózes születése. Az egyiptomiak kegyetlen védeke
zése. A zsidó édesanyák lelkiállapota. Ember tervez, Isten végez 1 
Ebből a nyomorúságból Isten szabadítót nevel a zsidó népnek. A jó 
Isten csodálatos gondviselése az emberről. Összefoglalás.

7. félóra. Mózes a Hóreb hegyén és Fáraó előtt. Hova került 
Mózes a vízből ? Itt úgy nevelték, mint egy királyfit. Jó dolga volt 
neki 1 Elmondom a történetet. Kikérdezem, majd összefüggően is 
elmondatom.

8. félóra. Mózes a Hóreb hegyén és Fáraó előtt. Elmondatom 
a történetet, majd tárgyalom. Mózes lelkének nemes vonásai: Sze
rény, szereti és nem nézi le a szegény zsidókat sem. Jószívű. Fáj 
neki, hogyan kínozzák zsidó testvéreit. De az a nagy hibája, hogy 
nem sokat gondol Istenre. Ezért bűnbe esik. Nem szabad sohasem 
megfeledkeznünk az Istenről. Uralkodjunk haragunkon, mert a harag 
bűnre visz. A harag vakít. Mózes bűne és bűnhődése. Mi lett Mózes 
büntetése ? Elveszítette lelke nyugalmát és békességét. Fél és 
bánatos. Földönfutó lett belőle. Megtérése. A pusztában csak Isten
nel beszélgethetett. Mózes nagyon megbánta bűnét. Megtért. Isten 
megbocsát neki. Nagy feladatot bíz reá az Isten. Összefoglalás. 
Énekeljük el a 462. énekünket!

9. félóra. Izrael népének szabadulása. A rabságban szenvedők 
élete. Szabadulás az egyiptomi fogságból Isten nemcsak egyes 
emberek, de a nemzetek sorsát is intézi. Ö vezette ki a zsidókat 
Egyiptomból. Erről fogunk ma beszélgetni. A zsidó nép sorsa. El
mondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő el mondatás.

10. félóra. Izrael népének szabadulása. A múlt lecke kikér
dezése. A történetet a következő szempontok szerint tárgyalom :



310

Szenvedés, szabadulás utáni vágy. Isten megszánja a népet, vezért 
küld. A mennyei király legyőzi a földi királyt Isten megbünteti a IL 
parancsolat ellen vétőket. Ki Istenben bízik, nem csalatkozik. Ahol 
az emberi tudomány és segítség csődöt mond, ott a Mindenható 
keze. — Alkalmazás: Fáraó megszegte a szavát, nekünk ezt soha
sem szabad megtennünk. Fáraó csak akkor engedelmeskedett Isten 
szavának, mikor őt is bánat érte. Hát ti ? (IV. parancsolat.) — 
„Azért se.“ Ennek szomorú következményei. Esetek. Isten segítsége. 
A nemzeti életben is Isten segít. Meghallgatja a magyarok fohászát 
is egykor, és akkor lesz magyar feltámadás. Olvassuk el a Zsolt. 
50 : 15. versét. „Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én meg
szabadítok téged és te dicsőítesz engem.“ — Énekeljük el a 25. 
énekünket.

11. félóra. A törvényadás. Isten szabadította ki a zsidó népet: 
Mózes által az egyiptomi rabszolgaságból. Ő vezette át a Veres
tengeren, ő viselt gondot népéről továbbra is. — Hogyan visel gon
dot a szülő gyermekéről egy hosszú utazás alatt ? A mai félórán 
elmondom nektek, hogy a mi mennyei Királyunk és Atyánk, a jó 
Isten, hogyan viselt gondot választott népének testéről és leikéről. 
Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő elmondatás.

12. félóra. A törvényadás. A történetet elmondatás után a 
következő gondolatok szerint tárgyalom : A testi szükségletek kielé
gítése. A lelki táplálék: a tízparancsolat. Kapcsolat az Uj-szövet- 
séggel. Elmélyítés : A mi földi életünk is egy vándorút. Kell-e félnünk? 
Miért nem kell félnünk ? Nekünk csak arra kell vigyáznunk, hogy 
kövessük a Mózesnél is nagyobb vezérünket. Ki az ? Imádkozzunk. 
Isten igéjét megtartsuk. Olvassuk el a Szentkönyvből Fii. 4: 6. „Semmi 
felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben 
minden,alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten 
előtt.“ Énekeljük el a 300. énekünk 4. versét!

13. félóra. Kanaán elfoglalása. Szabadulás az egyiptomi rab
szolgaságból. A vándorlás közben történt események. Párhuzam a  
magyar nemzet és a zsidók története között. A zsidó népet vezérei 
intették istenfélelemre, hogy jutalmul elnyerhessék a gazdag és szép 
Kánaánt. Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is 
elmondatom.

14. félóra. Kanaán elfoglalása. A történetet elmondatás után 
a következő gondolatok szerint tárgyalom : A zsidók legnagyobb 
prófétája. Mózes érdemeinek kiemelése, megdicsőülése. Isten a benne 
bízókat megsegíti. A honszerző nép Isten nevében kelt át a Jordánon, 
azért áldás kisérte minden lépését. Légy hű mindhalálig. Utalás 
Józsue életére. Összefoglalás: A történet elmondatása. Elmélyítés: 
Hazaszeretet. Azt olvashatjuk a Bibliából: „Az Urat, a te Istenedet 
imádd és csak Neki szolgálj !“ (Mt. 4: 10.) Énekeljük el a 24. 
énekünket!

15. félóra. Saul király. A múlt évben tanultunk egy-két híres 
zsidó bíróról. Kik voltak ezek ? Mi tette Sámuelt tiszteltté, becsültté 
a nép előtt ? Istentisztelet volt az élete, ezzel szoktatja meg újra 
Isten imádását. Hiába látta Sámuelt a nép nagynak, mégis király 
után vágyódik, aki a széthúzó törzseket egyesítse nemzetté, aki le
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számoljon a zsidó nép régi ellenségeivel. Sámuel erről tudni sem 
akar, de Isten szavára enged. Feltárja a nép előtt a királyság minden 
terhét, de a zsidó nép nem enged. Sámuel királyt választ a népnek. 
Milyen királya lesz Izrael népének ? Elmondom a történetet. Kikér
dezés után összefüggő elmondatás.

16. félóra. Saul király. A történetet az elmondatás után a kö
vetkező szempontok szerint tárgyalom : Saul győzelme. A győzelem 
elbizakodottá teszi. Engedetlensége s annak következményei. A fél
tékeny király és Dávid. Lelki meghasonlása, utolsó harcai és vége. 
Összefoglalás. Begyakorlás: Engedelmes vagyok-e mindig ? Nem 
szoktam-e kibújni az engedelmesség alól ? Olvassuk el a Bibliából 
Jer. 7 : 23. versét! „Engedelmeskedjetek az én szavamnak és járjatok 
az úton, hogy jól legyen dolgotok.“

17. félóra. Dávid király. Dávid és Góliát története röviden. 
Míg Saul lassanként elfordult az Istentől, kiesett a nép szívéből, 
addig Dávid, a pásztorfiú került a nép ajkára Góliáton aratott dia
dalával. Miért ölte meg Dávid Góliátot? Mert Istent káromolta? 
Isten volt Dávid ereje, bátorsága. A diadal hatása a győzelemre. 
A győzelmen ujjongó nép éneke. Saul irigysége. Ahogy meghasonlik 
Saul Istennel, úgy nő Dávidnak Istenben való hite. Saul meghal. 
Árván marad Izrael népe. Ki lehetne az az erő, mely az országot 
összekovácsolja, erőssé tegye ? Csak Dávid, kivel eddig is vele volt 
az Isten. Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő el
mondatás.

18. félóra. Dávid király. A történetet elmondatás után a kö
vetkező szempontok szerint tárgyalom: Dávidot királlyá kenik. El
foglalja Jeruzsálemet. Leszámol a régi ellenségekkel, hatalmát kiter
jeszti. Dávid templomépítő szándéka. Családi élete. Begyakorlás: 
Istennel járni, lakozni. Te is Istennel jársz? Azt olvassuk Szent- 
könyvünkből : „Aki lakik az Isten rejtekében, nyugszik az 0  árnyé
kában, annak oltalma, erős vára az Isten“. (Zsolt 90: 1—2.) Éne
keljük el a 356. énekünket !

Emlékezés egy elfeledett vérbeli muzsikus
pedagógusra és „ezermesterre“.

Irta : Benedek Vince.

A hatvanas évek végén, s a hetvenes évek elején élt Győrött 
egy könnyűvérű autodidakta muzsikus, a Nyisnyai Gusztávok és 
Frank Nácik fajtájából való, aki Istentől nyert csodálatos tehetségét 
ha csak egy irányban értékesíti és gyümölcsözőbben használja, 
a magyar zeneirodalomnak kiválóan jeles alakjává válhatott volna, 
mert benne a magyarság művészi lelke lakott. Lantján a magyar 
faj lelke zengett. Ma a feledés fátyola takarja nevét, amely pedig 
valamikor nagyon ismert volt nemcsak Győrött és vidékén, hanem 
egész Dunántúlon. Ennek a ritka tehetségű embernek neve Bolla 
Gábor volt, akinek a sírján régen hallgat a fű, pedig cipruslomb
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nőhetne rajta. Igaz, hogy nem is született arra, hogy azt a kacér 
dámát, amit Szerencsének hívnak, hajszolni tudta volna. Nevét több 
gyönyörű magyar nóta hirdeti. Van egy különösen szép dala, aminek 
verse is, dala is igazi költői alkotás (alább rátérünk még). Sajnálatos, 
hogy sok szép eredeti nótájának kézirata elkallódott, csak azok 
maradtak meg néhány példányban, amelyek nyomtatásban láttak 
napvilágot. Leitner Ferenc soproni lakos, nyug. polg. isk. igazgató, 
Magyarország legbuzgóbb nótagyüjtőjének birtokában is találhatók 
tudtommal példányok. Mellesleg megjegyzem, hogy Leitner Ferencnek 
van ma a legnagyobb nótagyüjteménye Magyarországon, amely 
páratlan a maga nemében.

Bolla Gábor Farkas Miskával, Bihari János unokájával, a híres 
győri cigányprímással, szoros érintkezésben volt, akinek „Ida csár
dását“ átírta zongorára. Ennek a kézirata birtokomban volt, de saj
nálatomra eltévedt. Több győri cigánybandát avatott be Bolla Gábor 
a kottaírás és olvasás rejtelmeibe, amiért a győri cigánysoron nagy 
népszerűségnek örvendett. Általa összhangosított egyházi énekek 
gyűjteményével is megajándékozott, de ennek is nyomaveszett.

Bolla Gábor Győrött született, hol apja, Bolla Mihály, a győri 
evangélikus elemi népiskola tanítója volt 1830-tól 1867-ig. Fiát a 
tanítói pályára szánta. Mint végzett tanító Szendén, Kispécen, Ger- 
geliben működött. Nyugtalan természete állandóan a változatosságot 
szerette. A helyhezkötöttséget egyáltalán nem tűrte. Mintha csak 
Fáraó ivadéka lett volna : könnyelmű, gondot megvető, vidám és 
hanyag, aki előtt semmiféle tekintély sem számított és aki semmiféle 
elterjedt áltatános szokásnak alá nem vetette magát. Szabadröptű 
madárként élt. Kortársai úgy ismerték, mint a könnyelműek köny- 
nyelműjét. Sok mókás cselekedet fűződik nevéhez, amelyekkel min
dig derűs hangulatot kelteit azokban a társaságokban, ahol megfordult. 
Különc volt; különcködése külsejéről is lerítt. Hónaljig érő hajat és 
hosszú, lengő körszakállt viselt. Szépen ívelt homloka alatt, leányos 
finomságú arcán szép, búzavirág színű szemek mosolyogtak. Aki 
rátekintett, abban első pillanatra az az érzés támadt, hogy ebben a 
szokatlan alakban a magyarság művészi lelke lakik. Az ő korában 
Dunántúl, különösen Felsődunántúl, alig volt olyan zongorát tartó 
úriház, amelyben, mint zongorahangoló, meg nem fordult volna. 
A különféle hitközségek orgonáit is állandóan ő hangolta és javította 
szerte Dunántúlon. Épp azért nem volt olyan tanítói ház, ahol nem 
ismerték volna. Modora megnyerő volt. Amint betette valahová a 
lábát, azonnal házibarátként bántak vele. Meghittebb családoknál 
ilyen minőségben heteket töltött. Boldogult jó apámnál kisebb-nagyobb 
időközökben állandó vendég volt.

Izig-vérig magyar volt, gondolkodásában és zenei alkotásaiban 
is. Állandóan csizmát, magyar nadrágot, magyar zsinorozású kabátot 
viselt. Még az ételek között is a magyaros ételeket szerette. Kedves 
eledele az öregszemű magyar bab volt, amelyet ő „magyar geszte
nyének“ keresztelt. Ahova ismerős helyre betette a lábát, első kér
dése az volt - kaphat-e magyar gesztenyét?

Sokoldalú tehetség, „ezermester“ volt. Játszott kitűnően a zon
gorán. Bámulatos volt különösen a magyar nóták cigányos modorban
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való játszása. Többször egész nagy baráti társaságot gyönyörködtetett 
ilyen modorban a magyar nóta legszebb gyöngyeivel. Nemcsak nótá
kat játszott természetes, népies módon, de öröklött zenei tehetségével 
a fülbemászó operák, operettek dallamának és a klasszikus zenének 
is művelője volt. Játszott hegedűn, cimbalmon, klarinéton, gitáron, 
fagotton. Gyönyörűen énekelt is behízelgő bariton hangján. Értett a 
műfaragáshoz, rajzolt, festett, kalligrafikusán írt. Kottái olyanok voltak, 
mint a gyöngyszemek.

Bolla Gábor leginkább a zene terén tevékenykedett. Több han
gulatos szerzeménye kottázva is megjelent előkelő zeneműkiadóknál. 
Több szerzeményét zenekarok is műsoron tartották. Egyik ilyen 
nyomtatásban megjelent szerzeménye a „Hazámhoz“ című, Szász 
Károly szövegére, Krisztinkovich Edének ajánlva. A másik : „A pásztor 
keserve". Egy szép népdal, kemenesaljai barátainak ajánlva. Mind 
szövege, mind dallama ennek a népdalnak saját szerzeménye volt. 
Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy ennek a népdalnak szövege 
nyomán írta sokkal később, állítólag, idősb Rácz Pali híres prímás 
a közismert „Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele“ című dalt, 
néhai Erzsébet királyné kedves nótáját. Hogy így áll a dolog, azt 
bizonyítani látszik az is, hogy idősb Rácz Pali ezt a nótát a Zenei 
Lexikon adatai szerint 1877-ben írta, Bolla Gábor pedig jóval előbb, 
az 50-es években. Rácz Pali természetesen más dallammal és meg
toldott szöveggel jelentette meg. (Nb. Rácz Pali „ezüstszínű“ levélről 
beszél, Bolla Gábor pedig „aranyszínűről“.)

Bolla Gábor dallama is nagyon kedves és fülbemászó. Össze
hasonlítás végett ide iktatjuk Bolla Gábor szövegét :

„Lehullott a rezgő nyárfa aranyszínű levele 
S hogy lehullott, elsodorta azt az ősz hideg szele,
Egy levélen volt írva a rózsámról ez ü ze n e t:
Gyenge ő még s ha szeret is, férjhez adni nem lehet.

Elmúlt az ősz, el a zord tel, kivirult a kikelet,
Újra hajtott azon nyárfa aranyszínű levelet.
Azon is volt egy üzenet éj-gyöngyharmattal írva :
Most viszik a kedves rózsámat nyugodni a sírba.“

A magyar népdal terjesztése érdekében kifejtett buzgalmával 
elismerésre méltó érdemet szerzett. Limbay Elemér, polgári nevén 
Limbeck Ferenc, a mostani győri Hungária-kávéház volt tulajdonosa, 
mint szenvedélyes népdalszöveg-gyüjtő, közel 1200 nótaszöveget 
gyűjtött össze munkatársaival. Ezen szövegek jó részének dallamá
hoz a zongorakíséretet klasszikusan egyszerű és mégis tökéletes 
harmonizálással Bolla Gábor látta el, úgy, hogy a dallamokat kezdő 
zongorázó is kedvvel játszhatta. Volt is a „Dal-albumnak“ kelete. 
Ma már alig találhatók példányok belőle. Megjegyzendő, a nótaszö
vegeket Hennicke Rezső, egykori hírneves győri könyvkereskedő adta 
ki 6, gyönyörű díszkötéses kötetben, melyek közül az első 1880-ban, 
az utolsó 1888-ban jelent meg a könyvpiacon. Ez a Dal-album 
abban az időben a magyar zene diadalát jelentette.

Bolla Gábor után, a zongorakíséretet a dallamokhoz Nemeso- 
vits Antal, néhai győri zenetanár készítette. Ez a dalalbum, mint az 
album további kötete Braunschweigban, Litolf Henriknél jelent meg.
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A két együttes album oly elterjedést nyert, amely minden várakozást 
felülmúlt. A „Magyar Dal-albumnak“ ez a két vaskos kötete a 
magyar népdalnak első legterjedelmesebb és legolcsóbb gyűjteménye, 
mely eddig zeneirodalmunkban megjelent. Valóságos nótaszüret ez 
a gyűjtemény.

Apja halála után Bolla Gábor jó ideig az evangélikus konvent 
épületében tartózkodott, apja utódának, Benedek Adolfnak lakásán. 
Innen történt elköltözködése után, hogy hol járt, merre járt, milyen 
körülmények között élt, arról nincs tudomása ezen adatok szolgál
tatójának. Hányatott életét Győrött fejezte be 1886 szept. 24-én, hol 
a városi kórházban hunyta le örökre szemeit.

Bolla Gábor maga, feltűnést egyáltalában nem kereső termé
szeténél fogva, soha nem hozakodott elő sikereivel, tehetségének 
sokoldalúságával. Amit tudok róla, több évi megfigyelésem, vagy a 
véletlen folytán sikerült megtudnom. Közelebbi összeköttetésem mind
addig fennállott vele, míg sorsom az apai hajlékot — ahol Bolla 
Gábor gyakori vendég volt — elhagyni nem kényszerűéit.

„Zavartalan öröm nem halandóknak jutott osztályrészül“, — 
mondja a költő. Ezt a mondást Bolla Gábornak is sajnosán kellett 
tapasztalnia.

Mikor ezt a szerény megemlékezést a nyilvánosság elé bocsá
tom, az emlékezés szárnyán akartam visszaszállni a múltba s egy
két meleg szóval rávilágítani arra a sokoldalú tehetségre, akit vég
zete megfosztott attól, hogy tehetségéhez mérten érvényesülhessen. 
De, aki dalolt életében, az a nóta szárnyain, a szellem tiszta vilá
gába emelkedett.

Bolla Gábor, felesége révén rokonságban állott Nemes góri 
Borgátay Szabó Ferenc szendi evangélikus lelkésszel és az egykori 
neves soproni tanárral, Nemes góri Borgátay Szabó Józseffel, aki 
egyházi célokra tekintélyes alapítványokat tett. Bolla Gábornak még 
élő, 88 éves özvegy matróna leányán kívül, ma csak e sorok írója 
él azok közül, akik Bolla Gábort közelebbről ismerték s aki életének 
derűs ^mozzanatairól tudomással bír.

Én a hála meleg érzésével gondolok reája, az ő dalos kedvű, 
mesélő, tréfáló alakjára és aki ma is az ő remek összhangosításával 
játszom — reá való emlékezésül — Szentirmai Elemér ismert dal
költő szívet dobogtató nótáját: a „Csak egy szép lányt“.

Szerény véleményem szerint, Bolla Gábor, mint a régi magyar 
zenei életnek markáns alakja, rászolgált arra, hogy emlékét az utó
kor előtt felidézzem.

Az iskola humora.
Közli: Szabó Lajos tanító, Meszlen.

Isten és a Sátán akaratának teljesítéséről van szó.
Pistát a csősz megfogta és megverte, mert cseresznyét lopott.
— Pista kinek az akaratát teljesítette és mikor lett volna boldog ?
— Ha a csősz nem fogja meg ! — mondja egy hasonló bűn

ben részes.
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MEGJEGYZÉSEK
A New-Yorki Hungarian Reference Library

19 W est 44th Street, New-York, N. Y.

A Magyar Nemzeti Múzeum felügyelete alatt megnyílt New- 
Yorkban a Hungarian Reference Library az amerikai tudományos 
világ és nagyközönség részére. A nyelvi elszigeteltsége mellett oly 
kevéssé ismert magyarságnak gazdag történelmi múltja, nem kevésbé 
gazdag és értékes jelene méltó kifejezési eszközt nyert ebben a 
könyvtárban, melynek dr. Telkes László, korábban az amerikai 
Harvard University-nek előadója áll az élén.

A könyvtár minden magyar tudományos vonatkozású ügyben 
díjtalan szó- vagy írásbeli felvilágosítással szolgál a tudományos 
kutatást folytatóknak és mindazoknak, akik valamely magyar kérdés 
iránt érdeklődnek. Minden felvilágosítás, melyet a könyvtár nyújt, 
megbízható forrásmunkákra alapított tudományos jellegű felvilágosí
tás, mely pontosan idézi a forrást, amelyből merítették.

A könyvtár gerincét egy 5000 kötetes angolnyelvű magyar szak- 
könyvtár képezi, magában foglalva a  Magyarországot bármely vonat
kozásban ismertető vagy érintő összes angolnyelvű munkákat. A 
gyűjteményben ugyancsak megtalálható a 812 különféle angolnyelvű 
folyóiratban Magyarországra vonatkozólag megjelent tízezer cikk is.

Ennek az angolnyelvű magyar könyvtárnak és folyóirat gyűjte
ménynek jelentős részét a Feleky-könyvtár, néhai Feleky Károlynak, 
a kitűnő tudósnak és könyvgyüjtőnek könyvtára alkotja.

Külön értéke a könyvtárnak, hogy a benne foglalt műveket 
egy részletes, könnyen kezelhető bibliográfia egészíti ki, mely min
den tárgykörre vonatkozólag nemcsak megbízható vezérfonalat, 
hanem hathatós segédeszközt is ad.

Információs szolgálatán kívül a könyvtár feladatául tűzte ki 
Magyarország és Amerika kultúrértékeinek a két nagy nemzet előtt 
való kölcsönös megismertetését. Az ily irányú munkásság felöleli a 
kultúrkapcsolatok minden vonatkozását, a két ország tudományos 
életének, művészetének és egyéb kulturális értékeinek kölcsönös 
ismertetését, ápolva és fokozva a két ország közötti barátságot és 
megértést. — Lapunk az új könyvtár hivatalos kiadványával csere
viszonyba lépett. _________  y

Dr. Horváth Győző püspök, kalocsai nagyprépost és Ruszthy- 
Rustek Károly tanügyi tanácsos törvényjavaslat-tervezetet szerkesztett 
a népiskolai terhek arányos megosztásáról és a nem állami tanítók 
helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról. A javaslathoz álta
lános és részletes indokolás fűződik s ebben meggyőzően és pontos 
adatokkal mutatják ki a szerzők, hogy miképpen lehetne e kérdést 
az iskolafenntartási terhek arányosításával megoldani, amikor a tanítók 
illetményeit az államkincstár szolgáltatná ki, a kántori fizetés kérdése 
is megoldást nyerhetne s az idejétmulta szolgáltatások is megszűn
nének. A tervezet nagy figyelmet érdemlő megoldást ajánl.
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EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
A Kemenesaljái Evangélikus Tanítóegyesület f. évi június 

17-én tartotta rendes tavaszi közgyűlését Celldömölkön.
A gyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen Molitórisz János 

esperes hirde.eít igét.
Gaál Sándor elnök megnyitó beszédében rámutatott a mai 

eszmék zűrzavaros világára, amelyben világnézetek harca küzd 
egymással... Az eszmék harca közt igen fontos szerep vár a tanító
ságra. — Örömmel üdvözli a főiskolai tanítóképzés megvalósulását. 
— Mély megindultsággal emlékezik a korán elhunyt kartársról, Gősy 
Ferenc kemenesmihályfai ig.-tanítóról, aki az evangélikus tanító igazi 
mintaképe volt. Az egyesület tagjai állva hallgatták végig a derék 
kartárs emlékének hódoló szavakat. Kegyeletes szavakkal emlékezik 
meg Varga Gyula esperesről, aki 34 évi esperessége alatt a tanítók 
ügyeit szeretettel intézte. — Lelkes örömmel ünnepelte az egyesület 
nagybányai vitéz Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját, abból 
az alkalomból, hogy életének 70. évét betöltötte. Elnök kérte az 
Istent, hogy hazánknak ez az igazán hivatott vezére elvezethesse 
ezt a nemzetet egy szebb és jobb magyar jövő révpartjára.

Elnök meleg tisztelettel köszönti koltai Vidos Dániel ehm. fel
ügyelőt és Molitórisz János esperest.

Munkát olvasott Vida Béla dukai tanító : „A tanító a gyüleke
zet életében“ címmel. Előadásában a falusi tanító helyzetét tárgyalja, 
akinek megvan a lehetősége arra, hogy a tanítói hivatást munká
ján és személyén keresztül megbecsültesse. Előadása a ma talajá
ból kiszakadt gyakorlati pedagógia. Közgyűlés az értékes munkáért 
előadónak köszönetét szavaz és elhatározza, hogy a munka az 
„Evangélikus Népiskolának“ megjelentetés céljából megküldessék.

Pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy a „Gyógyház“-ra 432 02 
pengő folyt be.

Közgyűlés az egyházmegyei gyűlésre tanítóképviselőül Tompa 
Lajost küldi ki. Szövetségtanácsi képviselőnek Szakály Dezsőt 
választja meg. Egyházkerületi képviselőkül Nagy Kálmán nagy- 
geresdi és Graf Samu soproni kartársakat választja meg egyhangúlag.

Szakály Dezső két határozati javaslatát elfogadja a közgyűlés. 
Az elsőben köszönő feliratot intéz Püspök Úr Ö nagyméltóságához 
a tanítói hivatás és munka tárgyában kiadott 211. I1I./937—38. számú 
rendeletéért.

A második javaslat szerint kéréssel fordul a „Szeptembertől— 
júniusig“ c. V—VI. olvasókönyv íróihoz aziránt, hogy a könyv cím
lapjára nyomott képet egy hasonló evangéliumi szellemet sugárzó, 
de minden tekintetben magyar szellemű és kivitelezésű képpel 
cseréljék ki.

Elnök a kartársaknak Istentől áldott pihenést és felüdülést 
kívánva a gyűlést bezárja.

Tanítótestvér, van feleséged, gyermeked ? Gondolj az ő egészségükre is! 
Ne feledkezz meg a Gyógyházról!
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A Vasi Közép Evangélikus Egyházmegye Tanítóegyesülete
f. év július hó 6-án tartotta rendes közgyűlését Körmenden, Somogyi 
Béla elnökletével nagy érdeklődés mellett. Megjelent a közgyűlésen 
Zongor Béla kormányfőtanácsos, esperes, Vasvármegye kir. tanfelü
gyelőségének képviseletében dr. Schőmen Lajos tanügyi fogalmazó, 
Schleifer Károly ny. ezredes, Benedek Frigyes polg. isk. ny. igazgató, 
Sárkány Ferenc n /. máv. felügyelő, Kluge Pál körmendi egyh.-községi 
felügyelő, Kiss István vallástanár és a lelkészi kar számos tagja.

Somogyi Béla elnöki megnyitójában élénk színekkel festette meg 
a tanítóság helyzetképét, majd rámutatott arra, hogy a nyári pihenő 
erőgyűjtést és előkészületet jelent a következő munkaévre. Megemlé
kezett a magyar államiság megalapítójáról, az első nagy királyról : 
Szent Istvánról. Isten iránti hálával és hódoló tisztelettel emlékezett 
meg a magyarok vezéréről: Horthy Miklósról, születése 70. évfordu
lója alkalmából és Isten gazdag áldását kérte életére. Meleg sza
vakkal üdvözölte Zongor Béla kormányfőtanácsos esperest 20 éves 
esperessége alkalmából, ki mindig szeretettel és bölcs irányításával 
ott állt tanítói mellett.

A közgyűlésen Szabó Lajos meszleni tanító tartott előadást 
„Előkészület az iskolai tanításra" címen. Megállapította előadása 
folyamán, hogy értékes, eredményes munkát csak komoly előkészület 
után tud a tanító végezni.

Vörös Jenő hegyháthodászi tanító „Tanítási anyag a vallás
erkölcsi nevelés szolgálatában“ című értekezésében rámutatott arra, 
hogy a tanítást meg kell tölteni valláserkölcsi tartalommal, hogy a 
tanítványok az életküzdelemben megtalálják a Krisztushoz vezető utat.

Egyéb egyesületi ügyek letárgyalása után a magas színvonalú 
közgyűlés a Himnusz hangjaival ért véget. Szabó L.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület ezévi közgyűlését 
dr. Dománovszky Sándor egyetemi tanár elnöklete alatt Sopronban 
tartotta.

Előző nap este az ősi líceum tápintézetében ismerkedési est 
volt, amikor az ország minden részéből összesereglett tanárok a 
Dunántúli Egyházkerület vendégei voltak.

A közgyűlést megelőző istentiszteleten Magassy Sándor liceumi 
vallástanár hirdette az Igét.

A közgyűlést dr. Dománovszky Sándor elnök 9 órakor nyitotta 
meg a líceum tornacsarnokában tartalmas beszéddel, különösen ki
emelve Sopron nagy és fontos szerepét magyar evang. egyházunk 
és általában a magyar művelődés és tudomány történetében.

Az üdvözlések során Graf Samu, a soproni evang. népiskola 
igazgató-tanítója az Országos Evangélikus Tanítóegyesület nevé
ben a következőképpen üdvözölte a testvéregyesületet: „Az Orszá
gos Evangélikus Tanítóegyesület elnökének megbízásából egyesüle
tünk tiszteletteljes és meleg üdvözletét tolmácsolom. Mi, tanítók úgy 
érezzük, hogy a mi munkánk nem szűnik meg akkor, mikor az 
általunk nevelt kis emberpalántákat átültetjük az élet rögös mezejére, 
vagy további ápolás és nevelés céljából átadjuk a középiskoláknak. 
Természetes tehát, hogy érdeklődéssel kísérjük azon iskolák munká- 
.át is , melyek a népiskola munkáját folytatják. És természetes az is,
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hogy az a határvonal, mely a népiskola és a középiskola között 
van, nem lehet áthidalhatatlan szakadék vagy áthatlan drótsövény, 
hanem gondosan megalapozott és jól kiépített út, mely tulajdonkép
pen nem is határvonal, hanem inkább összekötő vonal.

Mi, tanítók szívesen közreműködünk abban, hogy tanártest
véreinkkel, mint egy hazának és egy egyháznak fiai, közös erővel 
dolgozzunk hazánk és Krisztus országának építésén. Mi, tanítók, 
lenn az alapkeresés és alaprakás körül, Önök valamivel közelebb a 
Naphoz, az emeletek egymásfölé való helyezése által, míg el nem 
készülnek azok az oszlopok, azok a pillérek, amelyeken a haza 
és az egyház épülete nyugszik.

E szép építő munka szolgálatában áll a mai közgyűlés is. Kívá
nom, hogy ennek tanácskozásain legyen Isten gazdag áldása, hogy 
az egyes nevelőintézetek, valamint a tanári és tanítói lelkek harmó
niája által is közelebb jussunk kitűzött célunkhoz.“

Kapi Králik Jenő budapesti énektanár és, karigazgató a közép
iskolai énektanítás problémájáról értekezett. Értékes és tanulságos 
előadását, melyben arra mutatott rá,* hogy nemcsak a theológiában, 
hanem az egyházi zene dolgában is vissza, kell térnünk Lutherhez, 
feszült figyelemmel hallgatta a közgyűlés. Úgy tudjuk, hogy valame
lyik szaklapban fog megjelenni, azért bővebben nem is ismertetjük.

A különféle jelentések után az egyes szakosztályok üléseztek, 
délben pedig Sopron városa látta vendégül a közgyűlés tagjait az 
Erzsébet-kertben. A banketten dr. Sopronyi Thurner Mihály polgár- 
mester meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket, azután pedig több 
komoly és humoros felköszöntő hangzott el. Délután a vendégek egy 
része a várost tekintette meg, a másik része kirándult a Muck- 
messzelátó mellett épült menedékházhoz. A közgyűlésre Sopronba 
jött tanárok egy része még a hétfőt is Sopronban töltötte és gyönyör
ködött a patinás belváros remekműveiben vagy Sopron környékének 
természeti szépségeiben. G. S.

A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület
folyó évi szeptember hó 1-én délután 3 órakor Hegyeshalomban az 
ev. iskola tantermében tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnök megnyitója. 2. „Amire a 
gyermekek minket (pedagógusokat) tanítanak.“ Előadó : Szűcs Sándor 
magyaróvári lelkész. 3. „Melyik a legnehezebb szellemi munka?" 
Előadó : vitéz Pataky Sándor bokodi tanító. 4. Egyházmegyei tanító- 
egyesületek tárgyalást igénylő határozatai. (Közgyűlés előtt pár nappal 
az elnökhöz küldendők). 5. Egyesületi ügyek. 6. Pénztáros jelentése.
7. Számvevő jelentése. 8. Indítványok. (Közgyűlés előtt 3 nappal az 
elnöknél benyújtandók). 9. Tisztújítás. 10. A közgyűlés berekesztése.

Gyógyházra begyűlt újabb adományok.
Nagy Lajos Alszopor 2 részjegy 50 P. Jákfai Gömbös Sándor 

Pusztamiske 4 P. Kiss Lajos Győrújfalu 1 P. Somogyi Béla Körmend
1. részlet 50 P. Bartsch Lajos Győré, részlet 5 P. Özv. Kiszely 
Jánosné Cegléd, I. részlet 50 P. Tóth Ernő Nemeskér, 25 P.
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Pályázati hirdetmény.
Hogy a kisebbségi nyelvű népiskolákban a jövőben megüre

sedő tanítói állások betöltésénél kellő számban álljanak rendelke
zésre megfelelően képzett tanítók, a tanító(nő)képző-intézetekben 
működő németnyelvű előkészítő tanfolyamokon szerezhető képzettség 
kiegészítésére a hivatali elődöm 18.969/1937. ein. sz. rendelete alap
ján az 1937. szeptemberében Budapesten felállított egyéves német
nyelvi tanítói továbbképző tanfolyamra az 1938/39. iskolai évre is 
25 férfi és 5 nőhallgatót veszek fel.

A felvett hallgatók a Ferenc József Tanítók Házában (Budapest, 
Vili. kér. Szentkirályi-utca 47) tárcám terhére ingyenes ellátásban 
(szállás, élelmezés, mosás) részesülnek. Pályázhatnak olyan állás
talan okleveles tanítók, akik a sikeres továbbképzéshez kellő alapul 
szolgáló németnyelvi készséggel rendelkeznek. A hozzám címzett és 
szabályszerűen bélyegeit pályázati kérvényeket a tanfolyam vezető
ségéhez (Budapest, Vili. kér. Szentkirályi-u. 47) folyó évi augusztus 
10-ig kell beküldeni az alábbi mellékletekkel : 1. születési anyakönyvi 
kivonat, 2. a tanítói oklevél közhitelű másolata, 3. hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 4. helyhatósági bizonyítvány a szülők helyzetéről és 
családi körülményeiről, 5. a folyamodó rövid életrajza, 6. orvosi 
bizonyítvány. A felvétel a f. évi szeptember elején tartandó felvételi 
vizsgálat alapján történik. A vizsgálat helyéről és idejéről a folya
modókat a tanfolyam vezetősége értesíti.

Az egymást követő két napon tartandó felvételi vizsgálat írás
beli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgálaton neveléstani vagy 
módszertani tételt kell kidolgozni német nyelven, szótár nélkül, két 
óra alatt. A szóbeli vizsgálat anyaga: 1. fordítás magyarból németre,
2. szabad beszélgetés német nyelven a népiskola tanítási anyagából.

Az a pályázó, akinek a dolgozata a kívánt mértéket nem üti 
meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A felvételi vizsgálat díjtalan.

A felvétel csak akkor tekinthető végérvényesnek, ha a felvett 
hallgató szülei (gyámja) nyilatkozatot írnak alá, amelyben arra köte
lezik magukat, hogyha gyermekük (gyámoltjuk) valamely nem rajta 
kívül eső okból kimaradna, akkor a kimaradásig élvezett ingyenes 
ellátási díjat az államkincstárnak visszafizetik.

A felvett hallgatók kötelesek az előadásokon és a gyakorlati 
kiképzési órákon pontosan megjelenni, esetleges mulasztásaikat sza
bályszerűen igazolni, a feladott írásbeli és gyakorlati munkálatokat 
elvégezni és a Tanítók Háza háziszabályzatához minden tekintetben 
alkalmazkodni. Akik a tanfolyam elvégzése után a tanfolyamot be
fejező vizsgálatot sikerrel leteszik, arról a 109.629/1938. IX. ü. o. sz. 
rendeletemben megkapott bizonyítványt kapnak, aminek alapján a 
német anyanyelvű tanulók oktatására szolgáló kisebbségi iskolákban 
való tanításra jogosultságot nyernek, és az ilyen célra szolgáló állami, 
községi és társulati népiskoláknál megüresedő állások betöltésénél 
előnyben részesülnek. Igyekezni fogok odahatni, hogy e bizonyít
vánnyal rendelkezők elsőbbsége az egyházi hatóság alatt álló isko
láknál is elismertessék.

Budapest, 1938 június 27-én.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
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Az Eötvös-alap gyűlései.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja í. év július hó 4-én a 

Tanítók Ferenc József Házában választmányi, ezt követőleg Országos 
Osztóbizottsági, majd közgyűlést tartott.

A választmányi ülés az Országos Osztóbizottság és a közgyűlés 
elé kerülő ügyekkel foglalkozott.

Az Országos Osztóbizottság Farkas Gyula elnöklése mellett 
8000 P összegben jutalmat, segélyt és árvanevelési segélyt osztott ki 
a tagok gyermekei, özvegyei és árvái között, továbbá 107 tanító
gyermeket vett fel az Eötvös-alap internátusaiba.

A közgyűlésen Rákos István kir. tanácsos elnökölt. Megnyitó 
beszédében Szent Istvánra emlékezett s azt az óhaját fejezte ki, 
hogy az országalapító nagy király áldásos szelleme termékenyítse 
a  magyar tanítóság lelkületét.

Háros Antal főtitkár jelentéséből örömmel vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy az elmúlt esztendőben 477 tag lépett az Eötvös- 
alapba s tagok száma 7606-ra emelkedett.

Hálával vette a közgyűlés, hogy a m. kir. belügyminiszter az 
Eötvös-alapnak, mint jóléti intézménynek 1500 P támogatást juttatott. 
Utasította egyben az elnökséget, hogy az 1930. évi VI. t.-c. végre
hajtási utasításának 13. §-a alapján az Eötvös-alap internátusaiban 
gondozott tanítógyermekeknek hathatósabb támogatását kérje a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől.

Osztatlan örömet váltott ki a közgyűlésből, hogy özv. Farkas 
Elekné ny. fővárosi tanítónő a „Farkas Pista jutalomdíj alapítvány“ 
összegét 8200 P-re gyarapította, továbbá, hogy özv. Barabás Sándorné 
ceglédi lakos „Barabás Sándor és neje Szentiványi Blanka családi 
alapítványa“ címen a ceglédi ref. egyházra 8278 P-t bízott s a kamatok 
odaítélésének jogát az Eötvös-alapra hagyományozta s végül, hogy 
a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. a Tanítók Házánál tett jubi
leumi szobaalapítványának összegét 4000 F-re emelte.

Az Eötvös-alap zárószámadásait és költségvetését Gergely István 
számtartó ismertette. Szarvas Ede, a számvizsgálóbizottság elnöke 
terjesztette elő azután jelentését. A közgyűlés az elnökségnek a 
felmentvényt megadta és az évi tagsági díjat 4 pengőben állapí
totta meg. •

A Tanítók Ferenc József Háza, a Péterfy Sándor Leányotthon 
és a keszthelyi Rákos István fiűotthon és üdülőház működéséről 
Péterhidi József igazgató, a számtartó és a főtitkár adott számot. 
Jelentéseik szerint a három házban 174 tanítógyermek kapott igen 
mérsékelt áron teljes köztartást. A Tanítók Ferenc József Házában 
833 tag 2500, a keszthelyi házban pedig 96 tag 1305 napot időzött, 
mint vendég. A keszthelyi ház diákszállóját 17 iskolai kiránduló
csoport 369 növendékkel vette igénybe.

Az Eötvös-alap gazdasági szervei közül a Kalász Rt. 15.000 P-t, 
az Önsegélyző és Családjóléti Osztály pedig 1500 P-t jövedelmezett 
a tagok felsegélyezésére.

Az indítványok során a közgyűlés elhatározta, hogy a Tanítók 
Ferenc József Házában és Péterffy Sándor Leányotthonban elhelyez
kedett tanítógyeimekek közül azoknak, akiknek szülei legalább 15
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éve tagjai az Eötvös-alapnak, az évi köztartási díját 500 P-ről 450 
P-re, azoknak pedig, akiknek szülei legalább 20 éve tagok, évi 400 
P-re szállítja le, ha az iíjak legalább jó eredménnyel érettségiztek, 
alapvizsgáztak, illetőleg szigorlatoztak.

A közgyűlés azután Keresztes Vencel felügyelőt tiszteletbeli 
elnökké, Padányi Andor kir. tanfelügyelőt, a  felügyelőbizottság tagját, 
Dobos János és Kindlovits Pál ny. főv. igazgatókat, Bodor Lajosy 
Csernai Mátyás, Deák István, Haller János, Iwsits Gyula felügyelő
ket, tanítóegyesületi elnököket, Perényi Rezső és Mrász József igaz
gatókat az Éötvös-alap fejlesztése körül szerzett különös érdemeik 
elismeréseképpen, tiszteletbeli taggá választotta.

Végül a tisztújítást ejtette meg a közgyűlés. Egyhangúlag, köz- 
felkiáltással választotta meg elnökké Rákos István kir. tanácsost, 
alelnökké Berkényi Károly, Galla Endre igazgatókat és Moldoványi 
Gábor felügyelőt, főtitkárrá Háros Antalt, titkárrá Oldal Annát, jegy
zővé Harmat Ferencet és vitéz Papp Gyulát, számtartóvá Gergely 
Istvánt, ellenőrré Gundy Károlyt s ügyésszé Bulissa Károly dr.-t. 
Az Országos Osztóbizottság elnökévé Farkas Gyulát Békésről, Balassa 
Jánost Orosházáról, Láncz Józsefet Budafokról választották. A szám- 
vizsgálóbizottság tagjai Czibor János Újpestről, Marikovszky Gyula 
és Szarvas Ede Kispestről, Sille József és Tas József Budapestről 
lettek. Ezeken kívül a közgyűlés még 50 tagú választmányt és 100 
tagú osztóbizottságot választott.

Evangélikus Tanítóképző Akadémia Sopronban.
A magyarországi evangélikus egyetemes egyház és az egyház- 

kerületek elnökségei f. évi június 22-én tartott gyűlésükön tárgyalták 
a tanítóképzés reformjával kapcsolatos kérdéseket. Az elnökségi ér
tekezlet kimondotta, hogy a törvényben biztosított két tanítóképző
akadémia közül az egyik tanítóképző-intézetet Sopronban kívánja 
elhelyezni. Azok tehát, akik elhatározták, hogy evangélikus tanítói 
pályára lépnek, líceumi (eddigi tanítóképző-intézet) tanulmányaikat 
is lehetőleg Sopronban kezdjék meg. így tanulmányaikban meg lesz 
a folytonosság és akadémiai felvételük is könnyebben megvalósít
ható. A soproni líceumba (eddig tanítóképző-intézet) való felvételek 
még folyamatban vannak.

Az iskola humora.
Közli: Szabó Lajos tanító, Meszten. 

Tisztaságvizsgálat van az iskolában.
— No, Kálmán, miért nyírattad a hajadat olyan rövidre ?
— Azért, hogy meg ne lehessen húzni 1

*

A föld forgásáról beszélget az osztály.
— Miért nem látod éjjel a napot ? — kérdi a tanító.
— Mert alszom ! — feleli egy álomszuszék.
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KÖNYVISMERTETÉS
A gyermek vasárnapja. (II. kötet. Gyermekistentiszteleti beszéd

vázlatok husvét után 6. vasárnaptól az egyházi év végéig és alkalmi 
ünnepekre. A dán, finn, norvég és svéd evangélikus egyházi gyermek- 
irodalomból feldolgozták: Wolf Lajos ceglédi esperes-lelkész,Dedinszky 
Gyula kiskőrösi és Kiss György bényei lelkész.)

A Scholtz Testvérek kiadásában (Budapest, IX., Ferenc-körút 
19—21.) megjelent mű méltó folytatása a hasonló I. kötetnek, s 
valóban teljessé teszi így az ifjúság lelki gondozására szolgáló isten- 
tiszteleti munka ez értékes segédeszközét.

A beszédvázlatok kiváló alapot nyújtanak mély evangélikus 
vallásosságtól áthatott elmélkedés számára, s valóban elmélyedő 
vallásosságból eredve mély bibliai szemléleten alapulnak. A gyermek 
figyelmét megragadják az elmélkedések megvilágítására szolgáló 
megkapó, a gyermek világából eredt, s az élet minden mozzanatát 
élénken szemléltető történetek. Ez érdekes és találó képek lekötik a 
gyermek érdeklődését, s ráirányítják a beszéd alapeszméjére. Függelék
képpen sorakoznak a magyarázó történetek az elmélkedések végén, 
vagy elején, s így nem zavarják azok egységét.

E kötetnek is előnye az, ami az első köteté : a beszédnek váz
latos kidolgozása megóv a szolgai használat veszedelmétől, mert arra 
készteti az olvasót és lelkitanítót, hogy azon gondolkozzék, s el
merüljön a gyermek lelkivilágának megfelelő beszéd megalkotásában.

Az északi evangélikus népek fejlett ifjúsági vallásos irdalmának 
gyöngyeit tették a szerzők hozzáférhetővé a magyar gyermekisten
tiszteleti lelkészi szolgálat számára, s valóban nagy segítséget nyúj
tanak benne a lelki vezetőknek a gyermeknek Krisztushoz vezetésében. 
Egy-egy bibliai helynek több feldolgozását is hozzák, valamint egy- 
egy vasárnapra és ünnepi alkalomra több bibliai helyet is feldolgoz
nak. így bőséges anyagot nyújtanak a 272 oldalas kötetben több 
esztendő munkájára. Az alkalmi ünnepi beszédvázlatok között talá
lunk anyagot missziói ünnepek, konfirmáció, reformáció, nemzeti 
ünnep, tanévnyitás, tanévzárás, anyák napja, madarak- és fáknapja 
alkalmára, ami különösen emeli a kötet gyakorlati használhatóságát 
és értékét. Révész István segédlelkész készítette művészi borítéklap 
a folyóvizekre kívánkozó szarvas képét, s a vonatkozó bibliai helyet 
hozza ízléses kivitelben.

Tanítótestvéreim részére jó lélekkel ajánlom a Gyermek vasár
napja II. kötetét, amelynek ízléses nyomdai kivitele lapunk nyomdá
jának műszaki munkáját dicséri. S.

A soproni tanítóképzőintézet 1937—38. évi értesítőjét Rozsondai 
Károly igazgató szerkesztette. A lapunk nyomdájában készült értesítő 
megemlékezve a kormányzó 70. születésnapjáról, fényképet is közöl 
Ő főméltóságáról. Majd D. Kapi Béla püspök titkos tanácsosi kineve
zési kéziratát hozza, s lelkes méltatást szentel 0  nagyméltósága 
érdemeinek e gondolat körül : a haza szolgálatában. Dr. Szilvási 
Gyula elhunytét meleghangú megemlékezésben jelenti az értesítő, s 
méltatja a kiváló kórházi főorvos, egészségtantanár, s intézeti orvos
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áldásos munkáját, tudományos tevékenységét. Történeti értéke van 
a következő közleménynek, mert gyorsírói jegyzet nyomán hozza 
D. Kapi Béla felsőházi beszédét a tanítóképzésre vonatkozó törvény- 
javaslat tárgyalásán. Gyönyörű gondolat ragadja meg figyelmünket 
a nagyszabású beszédből: „Fontosnak tartom, hogy a tanítóképzés 
és képesítés megkapta azt a rangemelést, amelyre már régen méltó 
és boldog vagyok, hogy itt, a  Felsőház törvényhozó testületében 
elmondhatom, hogy ez a rangemelés a magyar lelkekben tulajdon
képpen nem rangemelés, hanem rangelismerés, külső kifejezése a 
tanítóképzés, a tanítói hivatás és a magyar tanítóság áldott munkája 
értékelésének.“ Rozsondai Károly igazgató külön, irodalmi forrásokra 
támaszkodó, kitűnő tanulmányban foglalkozik az új tanítóképzés 
kérdésével: „Új korszak küszöbén“ címen. Gazdag, gondolatokkal 
ékes beszédben szól az igazgató az iskolai év bezárásakor az egész 
intézethez. A növendékeit lelkiismeretesen vizsgáló, ismerő és figye
lemmel kísérő nevelő hangja csendül meg a beszédből, s tükröt 
tartva a hallgatóság elé, igyekszik jellemnevelő hatással elbocsátani 
az ifjúságot az intézet kötelékéből. Dr. Gárdonyi Zoltán „Gondolatok 
a kántorképzés jövőjéhez“ címen értekezik. Ismerteti az új rend 
szerinti zenei képzés körülményeit, s kiváló gyakorlati érzékkel vilá
gítja meg, hogy történjék az akadémián a két éven át tartó kántor
képzés. A tanulmány helyes megvilágításba állítja a kántorképzés ügyét.

Kardeván Jenő tanár tanulmánya „Intézetünk és a kisebbségi 
népoktatás“ címen ismerteti az intézetben működő német nyelvű 
kisebbségi tanfolyam munkáját. Az intézetben tanárhiány miatt teljes 
tanfolyam nem volt felállítható. A tanfolyam növendékeinknek két 
tanfolyami és két rendes német órájuk volt. Az I—II., a III—IV. és 
az V. osztály alkotott egy-egy külön csoportot. Ismerteti a tanulmány 
azután a tantárgyak szerinti munkát, a tankönyvek alapján történő 
tevékenységet s az e célra szolgáló tanítási tervezetek kidolgozását, 
az irodalmi oktatás anyagát, ismerteti végül a tanfolyam kiegészítő 
képesítő vizsgálatát s az újabban a vkm. részéről fölállított 1 éves 
német nyelvű továbbképző tanítói tanfolyamot. Az ismertetett tanul
mányok 35 oldalra terjedően magukban véve is külön munkálatnak 
felelnek meg, azonban a 99 oldalas értesítő további adatokkal is 
bőven nyújt tájékoztatást az intézet valóban gazdag, áldásos mun
kásságáról, amiről bővebben helyhiány miatt már nem emlékez
hetünk meg.

A szarvasi evangélikus tanítóképzőintézet értesítője az 
1937—38. tanévről. Kiss Sándor igazgató szerkesztésében 48 oldal 
ismerteti az intézet működését. Megemlékezik néhai Mikolik Kálmán 
intézőbizottsági tagról s egy elhunyt V. osztályos növendékről. Szól 
a tanév történetéről, ismerteti az intézet tanári testületét s annak 
tudományos és társadalmi munkásságát, amely széleskörű és gazdag 
tevékenységről tesz bizonyságot. A növendékek, majd a gyakorló- 
iskola névsora után ismerteti az intézet gazdaságát, amelyből közel 
50 q szemes terményt élvezett, valamint a várostól nyert termény
adományt s intézeti kertgazdálkodást. Részletesen szól a nevelés és 
tanítás, továbbá a kántorképzés ügyéről, a  gyakorlati, az önképző- 
köri munkáról, a látogatásokról, egészségi állapotról, vizsgálatokról.
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Statisztikai kimutatás és a következő tanévre szóló tájékoztató zárja 
be az intézet áldásos munkájáról hű képet nyújtó értesítőt.

A budapesti evangélikus leánygimnázium értesítője dr. Bánkuti 
Dezső igazgató szerkesztésében készült. Az ízléses köntösben 64 
oldalon nyomott értesítő szép fényképfölvételekben örökíti meg az 
intézet részéről Kufstein várában állított emléktáblát s annak lelep
lezését több jelenetben. Az igazgató hosszabb lelkes tanulmányban 
számol be a kufsteini utazás minden mozzanatáról, ahova 11 tanár 
és 21 növendék juthatott el több megértő, lelkes , egyházi férfiú s 
közösség támogatásából. Majd az elhunyt Németh Ödön felügyelőről 
emlékezik meg Jeszenszki Ilona tanár a Simonyi-ünnepen elhangzott 
előadás keretében meleg hangon, hűen jellemezve a kiváló egyházi 
férfiú érdemeit és munkásságát. Dr. Dömötörné Nőtel Elza méltatja 
dr. Láng Margit tanári munkásságát nagy elismeréssel. A tanárok 
széleskörű tudományos működése után ismerteti az értesítő az iskolaév 
történetét, annak minden részletre kiterjedő mozzanatával együtt. 
Az iskola növendékeinek névsora, az egyesületek, könyvtárak, szer
tárak, statisztika s több fénykép mellett közli a jövő tanévre szóló 
tudnivalókat.

A soproni evangélikus népiskola 1937—38. tanévről szóló 
értesítőjét magyar és német nyelven Graf Samu igazgató adta ki. 
Ismerteti a tanév mozzanatait, méltatja a távozó és az újonnan 
kinevezett kir. tanfelügyelő munkásságát. Nagy figyelmet szentel a 
vallásos és hazafias nevelés kérdésének s ismerteti az ünnepélyeket, 
az egyesületi szervek munkáját. Az értelmi, esztétikai és testnevelés 
és főleg cserkészapród munka után részletes adatok szólnak a 
szegény tanulók segélyezéséről, ami széles mederben folyik s valóban 
áldásos szeretetmunkát képvisel. Az iskolai hatóság után a tanító- 
testület névsora, munkássága, a következő tanévre vonatkozó tudni
valók, majd a tanulók nevei zárják be a 45 oldalas, gazdag tartalmú 
értesítőt, amely még német nyelven is közli a fontos adatokat s rész
letes statisztikát is nyújtva, legvégül a tanítói könyvtár állományát 
ismerteti. Evangélikus Sionunk ez erős vára biztató képet tár elénk, 
amikor a mindennapi és továbbképzőiskolai tanulók számát közel 
1400-ban látjuk magunk előtt. A számbeli erő mellett ott látjuk a 
magas színvonalú nevelésoktatásügyi munkát s a régi hagyományokon 
épülő állandó fejlődés és emelkedés képét.

A bonyhádi gimnázium (IV.—VIII. reálgimnázium) értesítőjét 
Hajas Béla igazgató szerkesztette. Bevezetőül Hajas Béla lelkes, 
irodalomtörténeti adatokra épített megemlékezésben áldozik a Lehr- 
család és Lehr András, Petőfi egykori tanára emlékének. Az iskola 
múltjának adatai, az intézeti hatóságok után a tanári kar névsora 
és széleskörű munkássága, kitüntetései kerülnek ismertetésre. Az 
1937/8. tanév adatai, a tanulók érdemjegyeit is feltüntető névsora s 
az érettségi vizsgálatok után az ifjúsági egyesületek s a Bonyhádi 
Öregdiákok Szövetsége gazdag munkásságának ismertetése követke
zik. Több különböző adat és statisztika után képekkel kísérve 
ismerteti az intézet épületeit, intézményeit.

Vértesi: Vallástan összes I.—VI. ev. elemi osztály részére 
egybefűzve újból kapható szept. l-ére. Ara 3'20 P. Különfűzve I.—
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IV. ; vagy V.—VI. o. részére 160 P. Religionslehre I.—IV. o. német 
nyelven Stráner Vilmos fordításában 1 '60 P. Egyháztörténeti rész
V. —VI. o. részére németül Hatz I. ford. 50 fillér. Megrendelhető : 
„Ev. lelkész, Magyarbóly, Baranya-m.“

Szellemtudományi művek.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története. I.—II.

A magyar irodalom múltjának nagy rendszerezője, Pintér Jenő, 
ebben a kétkötetes művében azt foglalja össze, amit a magyar iro
dalomról mindenkinek tudnia kell. A szerző hatalmas tudásával, 
roppant anyagismeretével és megalkuvás nélküli alaposságával hiány
talanul adja e kétkötetes tömör munkában a magyar irodalom min
den eseményének és minden értékének pontos leírását. Munkája 
pótolhatatlan kalauz mindazok számára, akik meg akarják ismerni 
nemzeti irodalmunkat.

Ravasz László : Legyen világosság. 1.—Ili.
„Kérdések támadnak ránk és védekeznünk kell ellenük fele

lettel“ — írja a szerző egyik cikkében. E háromkötetes nagy mű 
minden egyes írása ilyen felelet. Bölcs és okos válasz a hit, az élet, 
a világ és a magyar sors nagy kérdéseire. Olyan válasz, mely el
igazít és útat mutat, biztos célt és igaz mértéket ad a mai bizony
talan világban. A három kötet másfélezer oldalon mintegy 300 
beszédet, cikket és tanulmányt közöl.

Báró Villani Lajos: A renaissance úttörői.
Az emberi műveltség történetének egyik legérdekesebb kor

szaka elevenedik meg ebben a kitűnően megírt, tudományos értékű 
könyvben. Báró Villani Lajos, az olasz lélek és az olasz művészet 
kitűnő ismerője, a tudós éleslátásával és az író művészetével beszél 
Daniéról, Petrarcáról, Boccaccioról, a Quattrocento íróiról s arról a 
pompás, kavargó és izgató világról, melyet a  világtörténelem 
„renaissance“ néven nevez. Megjelent márciusban.

Külföldi nevelésügyi lapokból.
Irta : H alm ai Olivér.

Schweizerisches Ev. Schulblait. Ez a lap külsőleg igen hason
lít a mi Harangszónkhoz; belsőleg csupán annyiban tér el tőle, 
hogy a szigorúan vallásos tartalmú cikkek igen értékesek a tanítás
ban való felhasználhatóság szempontjából — szóval kimagaslik a 
pedagógiai jelleg. Meglehetősen sokat foglalkozik a hitleri Német
ország iskolai ev. vallásoktatási problémáival.

Csak egy-két sort közlök a németvonatkozású cikkekből. 
A múlt évi 45. és 46. számát használtam fel. Ezek szerint a Krisz
tus elleni szellem mindinkább tért hódít a német felekezeti iskolák-
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ban. Miért? Mert a kormányrendeletek ily értelműek. Pl. : Nem tanít
hat oly tanító vallást, kinek felesége állandóan templomba jár. 1936 
tavasza óta indult meg ez a lavina. Ennek az évnek áprilisában a 
felekezeti iskolákat egyszerűen községieknek nyilvánították. Az alkal
mazottak : tanítók és a felsőbb hatóságok biztosítékot adtak állító
lag arra vonatkozólag, hogy a vallásoktatást eddigi formájában meg
tartják, csorbítás nem éri majd. Azonban rövidesen kiküszöböltetett 
a koráléneklés az énekórák anyagából, átutaltattak a vallásórák 
anyagához. Hogy ez mit jelent, tudjuk. S hogy minő szellem lengi 
át ezt a rendelkezést, azt akkor gondolhatjuk el valószerűen, ha 
tudjuk azt is, hogy az 1937. évi szept. 4-én kelt rendelkezés a torna
órák heti számát 5-re emeli s elrendeli a téli és a nyári évad után 
egy-egy tornaünnepály megtartását. Állítólag titkos rendelkezés is 
érkezett volna a nevelési tárca kebelén belül működő bizalmi em
berekhez, melynek végcélja: 2 éven belül a konfirmáció kiküszö
bölése. A sajnálatos a dologban az, hogy több, mint valószínű, hogy 
ez is be fog következni, imádkozzunk iskolagyülekezeteinkben német, 
konfirmáció előtt álló kis hittestvéreinkért és a nagyokért is !

Az ú. n. Adolf Hitler-féle iskolákban — melyekben az elit 
réteg fiatalja részesül oktatásban — a vallásoktatás abból áll, hogy 
általánosságban ismertesse a különböző vallási tanokat. Úgy kezel
tetik egy-egy vallás, mint az illető nép előbbrevivője, mely a nép 
akaratát, igyekezetét megacélozta. Nagy kárt jelenthet az ilynemű 
intézkedés egy állam életében, mert a vallás nem életjelenség, 
hanem Istennel való belső közösség, s erről talán még azok a 
német kultúrpolitikusok is megfelejikeznek újabban, kik nemrég, 
odahaza, családi körben szombatonként együttesen büszkén s Isten
ben való bízodalommal mondották : Ich glaube an einem Gott 1

Mindezeket alátámasztják azok a közölt intézkedések, melyek 
az eddigi tanítóegyesületeket fokozatosan beszüntetik. Valami 8—9 
ilyen feloszlatott egyesület nevét közli a 46. számú lap. S főleg 
felekezeti jellegűeket. Van köztük államilag elismert szeretetegylet is 1 
Ez a feloszlatás fokozatosan bővebb kört tarol le a régi egyletek 
területéből.

A Búvár júliusi száma Hindy Zoltán figyelemreméltó tanulmá
nyát közli a mesterségek és a tudományok magyaros nyelvhasznála
táról. Mesterházy Jenő a Szent-Istvánra vonatkozó egykorú emlékeket 
mutatja be írásban és képekben. A többi cikk az orvostudomány, a 
földrajz, néprajz, népegészségügy és a technika széles munkaterületéről 
érdekesebbtiél érdekesebb adatokat és összefüggéseket közöl. Tangl 
Harald a vese működését ismerteti, Melly József Bulgária egészség- 
védelmi kultúrájáról számol be, Mészáros László a scholasztika és 
a természettudományok viszonyát vizsgálja. A napsugárral Berkes 
Zoltán meteorológiai, Urbányi Jenő orvosi szempontból foglalkozik. 
Gergely Pál cikkét a kalotaszegi magyarságról, Bertalan Olivér vissza
pillantását a magyarországi fürdőzés múltjába, Moravek Endre tanul
mányát az emberiség földrajzi elhelyezkedéséről, képek, térképek bőven 
illusztrálják. Keöpe Viktor a magyar ház kínai rokonságát kutatja> 
Koppén József a méhek rajzásáról, Újhelyi István a görényről íro
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H Í R E K
Elhunyt pénztárosunk és  k iadónk : 

Kiszely János halálakor számos részvét
nyilvánítás érkezett egyesületünkhöz egy
házi és világi vezetőegyéniségektől. Bizony
sága ez annak, hogy érdemes munkás
ságát szélesebb körben is ismerték és 
becsülték. Itt kell megemlítenem, hogy 
ravatalára a múlt számunkban felsorolt 
egyesületeken s magánosokon kívül nyír
egyházi kartársunk : Mátis Béla is koszo
rút helyezett e felírással : „Kegyelettel a 
Tiszakerületi Evangélikus Tanítóegyesü
let“ s egyesületét a gyászszertartáson 
személyesen képviselte.

Esküvő. F. é. július hó 16-án d. u. 5 
órakor vezette oltárhoz a soproni evang. 
templomban MerészKárolytsoproni líceumi 
rajztanár menyasszonyát Graf Margitot, 
Graf Samu soproni evang. népiskolai 
igazgató leányát.

Á lláshoz ju tnak a komolyan dolgozni 
akaró állásnélküli magyar polgártársaink, 
ha kellő időben jelentkeznek az alábbi 
címnél. Ugyanis a közelmúltban alakult 
meg az ország egyik legnagyobb válla
lata : az Országos Magyar Körforgalmi 
Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Buda
pesten, Teréz-körut 30. II. 31. alatt Ez 
a szövetkezet állandó, fixfizetéses tiszt
viselőket, körzeti képviselőket vesz fel. 
Anyagi garanciával rendelkező ügyészt 
(ügyvédet) is alkalmaz fixfizetéssel a 
szövetkezet.

A hetedik fizetési osztályba lépett
evangélikus tanítók : Bajor János körzeti 
iskolafelügyelo, bonyhádi, Gadányi János 
budapesti, Nagy Kálmán nagygeresdi, 
Polster Rezső soproni, Solti János körzeti 
iskolafelügyelő, kiskőrösi igazgató, illető
leg tanító.

A KIÉ Evangékus Ága f. évi szep
tember hó 3-án és 4-én Celldömölkön 
kerületi ifjúsági konferenciát tart gazdag 
tárgysorozattal. A megnyitó áhítatot D. 
Kapi Béla püspök tartja, a szeptember 
4-iki ünnepi istentiszteleten is Ö nagy
méltósága prédikál ; előadók még : dr. 
Scholtz Oszkár, dr. Teleki László gróf, 
Erős Sándor, Bácsi Sándor, Fábián Imre, 
Horváth János, Hering János, Molitórisz 
János s mások. Szept. 3-én a trianoni 
keresztnél este 7 órakor tábortűz lesz, 
ahol énekkarok, szavalókórusok stb. 
szerepelnek.

F e lh ív á s! Országos egyesületi pénz
tárunk sok rendkívüli kiadásunk folytán 
kiürült! Felkérem mindazokat az egyház-

megyei egyesületeket, ahonnan még a f. 
évi tagsági díj országos egyesületünkhöz 
be nem érkezett, azonnal küldjék azt be 
özv. Kiszely Jánosné Cegléd, Batthyány- 
utca 24. sz. címre, hogy egyesületi éle
tünk fennakadást ne szenvedjen. Ugyan
oda küldjék a Gyógyhára szánt adom á
nyokat is tanítótestvéreink éspedig posta- 
utalványon, jelezve a küldemény rendel
tetését.

Ugyancsak kérem mindazokat az isko
lákat, ahonnan még a f. évi, esetleg a 
multévi előfizetési díj az „Evangélikus 
Népiskoládra be nem érkezett, az új 
tanév elején azonnal küldjék be hátra
lékaikat, hogy a következő számok nyom
dai számláját kiegyenlíthessük. Az elő
fizetéseket csekken kérjük 1 Legutóbb : 
júliusban tartott pénztári állományátvizs- 
gálásnál megállapítottam a hátralékokat 
is, amelyek 2000 P-re rúgnak. A kiadói 
teendőket özv. Kiszely Jánosné vállalta. 
Ilyen értelemben adtunk be kérvényt a 
miniszterelnökséghez.

El nök-szerkesztő.
Az új tanév küszöbén felhívjuk lapunk 

olvasóinak figyelmét a Ruttkay-Miklian 
Géza szentetornyai lelkész kiadásában 
megjelent „Evangélikus Kis Énekes- 
könyv“-re, mely a dunántúli énekes
könyv énekkincséből 89 ének első 
versét tartalmazza. Az énekek ki
választásánál kiadót az elemi iskolai 
tanterv, a liturgikus istentiszteleti rend 
és az eredeti dallamokra való figyelem 
irányította. A Kis Énekeskönyv darabja 
csak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas arra, 
hogy a hitoktatás segédkönyvéül min
den gyermek kezébe adjuk s így elő
segítsük az eredeti szövegek helyes meg
ismerését. Az Evangélikus Kis Énekes
könyvet az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezte.

E helyen hívjuk fel olvasóink figyelmét 
a fenti kiadó vállalkozásában megjelent 
faliképre is, amely a Luther-rózsát eredeti 
rajzban és színezésben ábrázolja és na
gyon alkalmas iskolák, egyházi hivatalok, 
gyülekezeti házak és magánlakások dí
szítésére s emellett a Luther-rózsa öntuda
tos használatát is elősegíti. A falikép nagy
sága 28X40 cm, a Luther-rózsa átmérője 
15 cm. Ára darabonként csomagolással 
és postai szállítással P 1 '20, tíz darab 
rendelése esetében P 1.

ügy a Kis Enekeskönyvet, mint a 
Luther-rózsa faliképet Ruttkay-Miklian 
Géza evangélikus lelkésznél, Szentetornya, 
Békés vm lehet megrendelni.



KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : d r .  Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

A kántorképzés reformjához.
A  tanítóképzés reformjával kapcsolatban bizonyára többen fel

vetették magukban azt a kérdést, bogy mi lesz a kántorképzéssel? 
A  jelenlegi kántorképzési szabályzat ugyanis szorosan az ötévfolyamú 
tanítóképzés keretei közé volt lefektetve. Most, hogy ezek a keretek 
fokozatosan meg fognak változni: elkerülhetetlen, hogy a kántor- 
képzési szabályzat módosítást ne nyerjen.

A z egyetemes egyház elnöksége megbízta dr. H. Gaudy László 
vallástanár, hitoktatási igazgatót, valamint Kapi-Králik Jenő zene
tanár és zeneszerzőt, hogy készítsék el a kántorképzés új szabály
zatának a tervezetét. Bizalommal tekintünk az ő munkálatuk elé, 
mert a kettőjük személye biztosítékot nyújt arra, hogy az általuk 
elkészítendő tervezetben a kántorképzés két főszempontja: az egy
házi és a zenei szempont érvényesülni fog.

Anélkül, hogy ennek a tervezetnek bárminő tekintetben elébe 
akartam volna vágni: a kántorképzés jövőjére vonatkozó néhány 
gondolatomat közöltem a soproni evangélikus tanítóképző-intézet 
■ez évi Értesítőjének a lapjain. Minthogy ehelyütt nem kívánok 
ismétlésekbe bocsátkozni: felkérem az egyházi zene munkásait, 
hogy foglalkozzanak az általam ott felvetett gondolatokkal, és közöljék 
velem az esetleges észrevételeiket, vagy kiegészítő elgondolásaikat.

Sohase tévesszük szem elől, hogy a kántorképzés a legfőbb 
eszkoE az e9 yltózi zene színvonalának az emeléséhez. Ha tehát a 
k á n t o r k Jvzésen változtatunk, akkor egyre több zenei készültséget 
kell m egszánnunk az újabb kántornemzedékektől. Ma, amikor 
minden térért fokozottabb teljesítményeket követel az emberektől az 
élet: a k á n t o r k é P z é s  sem érheti be az eddigi igényekkel. És ez lesz 
az útja a kántori tisztség mások által való fokozottabb megbecsülte- 
tésének is. Nem a kárigazgatói, vagy főorgonási cím döntik el vég
leg a társadalmi megbecsülés minőségét, hanem elsősorban az ala
pos készültség és a hivatás komoly felfogása. Ezek a tényezők a d 
nak szilárd alapot a nagyobb közmegbecsülés és a jobb anyagi
javadalmazás kivívásához.. A  rovatvezető.&

Hangjegymellékletünk.
Mai számunkhoz négy oldalnyi hangjegyet mellékelünk, mint 

lapunk ezévi szept.—oki. havi mellékletét. Két karéneket közöltünk : 
mindkettőnek a szövege a reformáció emlékünnepére való.

1. Praetorius Mihály (1571 —1621): „Erős vár a mi Istenünk" 
Luther éneke háromszólamú, polifónikus, nehéz férfikari feldolgozás
ban. Szöveg: Dt. Ekv. 256. sz., 1. v. Időtartam : kb. 2 perc. A cantus 
firmus motívumait megkülönböztető dinamikával emeljük ki.

2. Schulek Imre: „Semmit ne bánkódjál". Nehéz, modern, négy
szólamú vegyeskar. Hangneme: d-dór. Szövege az 1751. évi kolozsvári 
ref. énekeskönyvből való (Szkárosi Horváth András magyar reformátor 
éneke ; v. ö. Dt. Ekv. 258. sz.). Időtartam : kb. 3 perc. Jó készültségit 
egyházi vegyeskarainknak ajánljuk ennek az ódon veretű, patinás 
éneknek ezt a szinte drámai elevenségű feldolgozását. G.
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A Luther-szobor tervpályázat feltéte
leinek kiírását a husvét utáni héten tar
tott bizottsági ülés letárgyalta, melyet 
e célból összehívtak.

A Győri evangélikus Diákszövetség 
áprii s 6-án az Ur Jézus Krisztus kín- 
szenvedése emlékezetére passióelőadást 
rendezett a Lukács írása szerint való 
evangéliom szövege felhasználásával. Az 
előadás szavalókórus-szerűen történt egy
házi és karének és orgona játók díszítésével.

Együttes lelkészi é s  tanítói konfe
rencia Dunántúlon. D. Kapi Béla püspök 
ez évben együttes lelkészi és tanítói kon
ferenciát tart az egyházkerületben. Ezek 
időpontja: Április 27—28: Tolna—bárá
nya—somogyi ehm .: Bonyhád. Május
5—6: Somogyi és zalai ehm .: Nagy
kanizsa. Május 10— 11: Kemenesaljái és 
vasi közép eh m .: Celldömölk. Május 
12—13 : Soproni alsó és soproni felső 
eh m .: Sopron. Május 17—18 : Győri és 
veszprémi ehm .: Győr.

A körzeti konferencia célkitűzése a 
rég i: a lelkészi és tanítói hivatástudatot 
kívánja megerősíteni s mindkét szolgálat 
egyházi lelkületét akarja mélyíteni. A 
konferenciák az evangélikus egyház 
lényegéről és az ezzel kapcsolatos kér
désekről szólnak. „Az Isten műhelye“ 
összefoglaló cím alatt helyet talál azok 
programjában „Az igazi egyház“, „Az 
evangélikus egyház Krisztus tanításában 
és hitvallási iratokban“, „Luther az egy
házról“, „Az evangélikus egyház és a 
közösségi mozgalmak“, „Az evangélikus 
egyház helyzetképe", „Az egyház mun
kája“, „Az egyház szolgái“, „Mit követel 
Isten az evangélikus egyháztól ?“, „Mit 
követel Isten az egyház szolgáitól ?“, 
„Az egyház és szolgái Isten előtt". — 
Az előadások legnagyobb részét D. Kapi 
Béla püspök tartja, másrészét a lelkészi 
és tanítói karból felkért előadók. Utóbbiak 
közül szerepelnek abban : Szende Ernő, 
Kiss József, Ludván Sándor, Németh István, 
Grieszhaber E. Henrik, és Nitschinger 
János. Az előadások Úrvacsora-vétellel 
végződnek.

Az egyetem es Tanítószövetség elnöki 
tanácsának húsvéti ülésén Berkényi 
Károly elnök lelkes szavakkal méltatta 
Hóman Bálint kultuszminiszter korszakos 
jelentőségű törvényjavaslatait a tanító
képző akadémiákról és liceumokról, 
amelyek a magasabbrendű tanítókép
zéssel megfelelő színvonalra emelik a 
magyar népoktatást. Az elnöki tanács 
őszinte hálával köszöntve Hóman Bálint 
minisztert és munkatársait lelkes ünnep
lést rendezett Berkényi beszéde nyomán. 
Sugár Béla rámutatott jelentésében arra, 
hogy a javaslat tárgyalásakor az ország

gyűlés mindkét házában pártkülönbség 
nélkül elismeréssel emlékeztek meg a 
magyar tanítóságról. A tanítóság nyu
godtan nézhet a jövőbe, igyekezetét az 
egész magyar társadalom együttérzése 
kíséri. Földes Ferenc bejelentése szerint 
a miniszter kilátásba helyezte a tanyai 
tanítók részére a működési pótlék kiuta
lását ; a helyettes tanítók a jövőben a 
nyári hónapokra is megkapják illetmé
nyeiket ; a népiskola VIII. osztályának 
bizonyítványa a tanoncszerződéseknél 
egyenértékűvé vált a polgári iskola IV. 
osztályáról szóló bizonyítvánnyal. A gyűlés 
örömmel vett tudomást a miniszter nagy
szabású iskolaépítési munkájáról, a mező
gazdasági iskolák felállításéról, a tanyai 
internátusok létesítéséről és a vándor
tanítói intézmény megszervezéséről. Mari- 
kovszky Gyula ismertette a szövetség 
anyagi helyzetét, amelyhez számosán 
hozzászóltak, többek közt Fazekas János 
és Róth Kálmán is. Moldoványi Gábor 
alelnök előadása utánagyűlés elhatározta, 
hogy kéri a fizetéscsökkentő rendeletek 
visszavonását.

Hadirokkant tanítók helyzetének gyö
keres javítása céljából indított Országos 
Akció Bizottsága a saját érdekükben fel
hívja a hivatalosan nyilvántartott hadi
rokkant tanítóbajtársakat, hogy rokkant
sági és tanítói elfoglaltsági adataikat hala
déktalanul közöljék: Czimbolinetz Jenő 
hr. el. isk. tanítóval, Tiszaeszlár, Sza
bolcs vm.

Az evangélikus népiskolai utasítást 
és tan tervet a Luther-Társaság adja
ki. A m unka mér a nyomdában van s 
e hó első felében kikerül a sajtó alól.

G yászhír. őszinte részvéttel közöljük 
a Budaker Gusztáv kőszegi testvérünket 
ért gyászt, amely testvére: Jacobi Vik- 
torné sz. Budaker Olga Ilona alhói lel
kész nejének rövid szenvedés, kimond
hatatlan megpróbáltatások után történt 
elhunytával érte. A fiatal élet megrendítő 
elmúlása férjét, négy kiskorú gyermekét 
és három testvérét borította mély gyászba.

Term észet és kultúra címmel irt elve
ket tisztázó tanulmányt Halasy-Nagy Jó
zsef a Búvár áprilisi szám ába. Tasnádi 
Kubacska Adrás a természettudományok 
magyarországi fejlődését ismerteti, Ivánfy 
János Magyarország energiaforrásairól 
értekezik, Simon Béla pedig arra a kér
désre felel, hogy miért van Budapesten 
földrengési obszervatórium. Sokat vitatott 
tudományos kérdésekre tereli a figyelmet 
Pongrácz Sándor cikke a lochnessi szörny
ről és Csalányi Ferenc cikke varázsvesz- 
szővel folytatott talajkutatásokról. Mind
ezeken kivül még számos érdekes hirt 
és adatot közöl a Búvár áprilisi füzete.



Révfülöpi á!épí!elt üdülőnkben 20 egészséges, világos, 
száraz, új padozatú, gazdagon felszerelt szoba 

várja kedves nyaraló vendégeinket.

A gyönyörű kert, villany, vízvezeték, olcsó árak, már 
eddig is közkedveltté tették üdülőnket. Ezután még kere
settebb lesz házunk. Nyaraljunk ezért révfülöpi üdülőnkben!

A szerkesztő és kiadó üzenetei.
Bertalan S., Patyi L. Gősy Ferenc emlékének szentelt köl

temények júniusi számunkban jönnek.
Az előfizetések  és  hátralékok pénztárunkhoz küldé

sét szeretettel kérem, hogy lapunk m egjelenésében fenn
akadás ne történjék!

A Gyógyház-alap-ra a befizetések állandóan érkeznek. Kérem 
a folytatást!

Kedves Kartársaim! Szeretettel kérlek Benneteket, 
legyetek szívesek  pénzküldem énykor az utalvány-, illetve  
csekk-szelvényre ráirni, m ilyen cim en könyveljem e l az 
összeget. így tévedések nem  fordulhatnak elő.

Kiss Sándor nyug. igazgató-tanító, B eled. Kívánsága 
szerint intézem el a tévedést. A gyógyházra szánt újabb adományát 
köszönettel fogadjuk. Mihelyt intézkedik a vezetőség, illetve a bizott
ság, az adományozók neveit havonta leközöljük buzdításul lapunk
ban. Eddig ilyen irányú felszólítást nem kaptam.

Róth K., Aszód és vitéz Szügyi K., Rákoskeresztúr. 
Szives értesítésieket kérem, várom arranézve, lesz-e Révfülöpön 
június hóban szeminárium a tanítók számára. Fontos ezt tudnunk, 
mert a szobákat üdülőnkben e szerint rendeztetjük be.

Kondoros. Előfizetésüket 1938. végéig rendezték.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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Emlékezzetek meg elöljáróitokról!
„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, 

akik szólották nektek az Isten beszédét és 
figyelmezvén az ő életök végére, kövessé
tek hitöket.“ (Zsidó lev. 13: 7.)

Gondoljunk az előttünk járó tanító-nemzedékre. Tegyünk össze
hasonlítást az ő munkájuk és a miénk között! Jelenjen meg előttünk 
nemes alakjuk, igazságszerető, becsületes, hívő szívük. Éljük át új
ból azt a sok szépet és jót, amit belőlük önmagunkba felszívtunk.

Valóban Isten titkainak sáfárai voltak ők. Jaj nekünk, ha nem 
azok lettek volna! Miből élnénk mi most? Minden ember annyit ér, 
amennyit a beléoitott eszmék világából meg tud valósítani. Az esz
mék életrekeltői és útegyengetői a tanítók! Kik voltak a mi út- 
egyengetőink ?

Figyeljünk az életük végére. Munkában megfáradt és életüket 
a közért, másokért feláldozott, csendben elvonult emberek! Esetleges 
emberi gyengéik és fogyatékosságaik is csak figyelmeztetőink lehet
nek, hogy vigyázzunk, hogy mibennünk azok meg ne ismétlődjenek 
és életre ne keljenek ! Ha nem mindig az „Isten beszédét“ szólották, 
úgy szóljuk mi azt, mert a mai nyugtalan kornak evangéliumra és 
Isten beszédére van szüksége, hogy legyen miben bíznia és legyen 
kibe kapaszkodnia, aki felemeli és új életerőkkel tölti meg naponként!

Amint elődeinktől mi is csak vettünk, úgy a mi kötelességünk 
is csak adni, szellemi és lelki kincseket továbbadni. Kicsiny híve
inknek legyünk példaadói mi magunk is. Egy pillanatra se feledjük, 
hogy tágranyílt szemük reánk tekint és mindig csak vár tőlünk vala
mit 1 Vájjon milyen szemmel fognak visszaemlékezni mireánk húsz, 
negyven, ötven év múlva ? Mi marad meg a lelkűkben belőlünk, az 
„Isten beszéde“-e, vagy csak egy szigorú tekintet, amely felülről 
reájuk tőrként hasít ? Követik-e majd a hitünket, életpéldánkat és 
eszméinket ?

Osszeroskadok felelősségem súlya alatt és Téged kérlek Uram : 
tégy  ̂ engem életformáló vezérré, eszközzé a Te kezedben, hogy a 
Te Igédet, beszédedet szóljam és a tehozzád vágyó kicsinyeket kö
zelebb, mindig közelebb vigyem Tehozzád! Erre segíts, óh édes 
Istenem 1 F. J.
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Magyar tanító.*
Irta : Szabolcska Mihály.

Vándorbottal, vidáman dalolva,
Poros úton, apostolok lován 
A z új tanító elindult az őrsre 
És hogy elérje, lépdelt szaporán.

A  Szentlélek tüze hevítette, 
Felébólíntott útszéli virág.
Valahol egy kislány álmokat szőtt. 
Fénylett előtte az egész világ.

S várt reá már az öreg teremben 
Szuette padban száz kicsiny gyerek 
És kezdődött nehéz, hősi munka,
Sok csillogó szem mind reá meredt.

Évek suhantak tűnt évek során 
És folyt a munka, áldott magvetés. 
Meleg családi fészek is megépült 
Gyönyörű volt az iga, nem nehéz.

És az édes teherhordozásban 
Sebes szárnyakon az idő oson.
Fáradt, öreg, szelíd oktató úr 
Múlton mered már az ámbítuson.

És elvonult nyugalomba csöndben, 
Mint névtelen hős, pihenőre tér. 
Márványtáblába nem vésik nevét 
S nem koszorúzza homlokát babér.

Csak én szegény, kóbor, kósza lantos 
Zengem dalomban : szívünk nem feled 
Tanítóink emléke él, ö rök!
Magyar tanító, áldott a neved!

Az erdélyi „Evangélikus Élet“-ből.
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Nevelési célok a falusi népiskolában.
Irta : Kristóf Kálm án.

Az elemi iskola célja nem csupán a műveltség elemeinek meg
ismertetése, terjesztése, hanem tekintettel arra, hogy különösen a 
falusi iskola egyúttal egyetlen lehetőség is arra, hogy a falu gyermeke 
az életre készülhessen, kell, hogy a falu gyermekeit jövendő hiva
tásukra előkészítse. Mivel pedig a hivatás betöltéséhez hozzátartozik 
a hit, hogy kiegyensúlyozott lélek legyen és hozzátartozik az egészség, 
hogy kiegyensúlyozott testi életet tudjon élni és mert társaságban él, 
képessé kell arra is tenni, hogy észszerű társaséletet tudjon élni : 
a  falusi elemi iskola célját igy foglalhatnám össze a tantervi célokon 
kívül: Hivatásra nevelés, hitre, egészségre, észszerű társaséletre 
nevelés.

A falusi iskolák tanulóinak hivatása, jövendő életpályája a 
földmívelés lesz, a hivatásra nevelés tehát földmívelésre nevelés. 
Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a falu népe nem imádja már 
annyira a földet, mint régen, hanem húzódik a városokba, mint 
egykor a hanyatló Rómába. Különösen a burkolt munkanélküliség 
és a már városokban dolgozó falusiak reklámja : a szép, ápolt arc, 
városi ruha s egyéb divat, a beszédben és modorban jelentkező 
üres, semmit érő, de magasabb életszintet mutató majmolás, a 
szabadabb szellem és életforma csábításai viszik a falusit a városba. 
Nem tagadható, hogy értékes réteg is keletkezik a falusiakból a 
városban, de igen sok azoknak a száma, akik fizikai, erkölcsi és 
szellemi adottságok híjában elkallódnak, az értéktelen városi söp
redékek számát szaporítják és hazatérve, vagy kényszerítve, a falu 
mételyezői lesznek politikai, vallási, erkölcsi és ezek nyomában 
fizikai értelemben is.

Az új tanterv jókor jött, mert a falusi iskola már elvesztette 
kapcsolatát az élettel, holott legfőbb feladata kell hogy legyen : a 
fejlettebb mezőgazdasági viszonyok keletkezését elősegíteni, képzett 
és elégedett polgárokat nevelni és tartani meg a szántóföldön. Fog
lalkoznia kell a nép üzleti tevékenységével s fejlesztenie az egymást 
segítő munkálkodást és a szomszédok iránti barátságos érzést. E 
célból a főerényeket kell művelnünk : az egyszerűséget és a munka
szeretetei, a tisztaságot és a testi fájdalmak megvetését. Mélységes 
vallásos hitet kell ébresztenünk, mérsékelt aszkétizmust kell hirdetnünk, 
mint a henyeség és a könnyelmű élet ellenszerét. Arany : „Földi ember 
kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre méri“ mondása aranyigazság, 
ebben a szellemben élve korunk igen sok nagy kérdése elhalvá
nyodnék. Az egyszerű élet is lehet szép és mély. Minden ember 
szívében ott él, csak talán egy kis ápolás kell neki: a természet 
szeretete, a természet szépségeinek élvezni tudása, a családnak a 
szeretete és a család szent szimbóluma: a bölcső. íme a falusi 
hivatásra nevelés programja.

A nemzetnek be kell látnia, hogy egyetlen nép sem maradhat 
fenn virágzásban, ha kultúrája nem azokon a szilárd alapokon 
nyugszik, melyet főleg a vidék nyújt. A falusi iskolákra és a tani-
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tokra nagyobb gondot kell fordítani, mint eddig, nemcsak szellemi 
és erkölcsi tekintetben, hanem anyagiakban is. Milyen baj pl., ha 
a tanító nem illik bele környezetébe. De akkor is legalább legyen 
tekintettel környezetének szükségleteire. Nem elég az, ha a tanító 
maga falusi származású, hiszen életét, míg falura kikerül, városi 
iskolában tölti: a tanítóképzőben kell őt hivatására előkészíteni. 
Az egyszerű életre való hajlam elengedhetetlen a falusi tanítónáb 
de nem egyedüli kellék. A falusi tanítónak valót ki kell szemelni 
tanulmányai során és irányítani kell. De indítékot és módot kell 
adni a már falun működő tanítónak is. Fejleszteni és erősíteni kell 
őt hivatásában. A pedagógiai szemináriumok és a szünidei tovább
képző tanfolyamok megbecsülhetetlen értékűek. De a buzdítás nem 
maradhat el különben, sem megfelelő elismerés, jutalmak és kitün
tetés alakjában. (Ehelyett bizony a közelmúltban büntetés volt falusi 
tanítónak — kántornak lenni.) (Ezt mégsem szabad mondanunk E 
A hivatás megtagadása lenne 1 Szerk.) A tanítók megfelelő képzésé
hez tartozik a vidéki viszonyok ismerete, lakás, egészség, betegápo
lás, épületek tervezése, a társadalmi viszonyok színvonalának eme
lése, gyűlések, társulások megszervezése, pl. ifjúsági egyesület, 
gazdakör, szövetkezet sb. vezetése. E célból szüksége van külön
leges számtani ismeretekre, mezőgazdasági könyvelést kell tudnia, 
tájékozottnak kell lennie a gyakorlati élet- és növénytanban. Nem 
közömbös az, hogyan tölti el szabadidejét (Dr. Padányi Frank szerint: 
„Nem kell a pincébe menni.“ „A tanító ne igya meg a nemzet 
borát!“) Továbbá nem maradhat elszigetelten. Mindezekből látható,, 
hogy a falusi tanító olyan egység, melynek igazi és fontos szerepe 
van az emberek és dolgok nagy birodalmában. (The Times Educ.) 
Idézem a fent mondottakból: A nemzetnek többet kell törődnie 
falusi tanítóival . . . anyagiakban is. Csikvánd (1000 lakos) 1 évben 
két iskolára, két tanítóra 4000 pengőt költ. Ugyanott a dohányfogyasz
tás évi összege 5500 P, szeszes italokra elfogy 11.200 P.

Igen érdekes és mostani tárgyunkkal nagyon összevág Hóman 
volt miniszternek a költségvetés alkalmával mondott beszéde ama 
részlete, melyben a munkanélküliségről szó lt: ...... igen sokat beszél
nek erről itt a Házban. Rámutatok arra, hogy a főok mégis az a 
beteges közfelfogás, mely az ifjúságot a gyakorlati gazdasági élet 
helyett a hivatalok felé tereli és mely a gazdasági pályában ma már 
szinte valami másodrendű foglalkozást lát. Az a téves, beteges köz
felfogás, mely az iskolában nem valami műveltségosztó intézményt, 
hanem valami fixfizetéses pályára nevelő intézményt lét s a diplo
mában nem a műveltségnek, az iskolában szerzett képességnek 
a bizonyítványát látja, hanem utalványt valamely állásra . . . “ E fel
fogás ellen már az elemi iskolában küzdeni kell. Az elemi iskola 
a dolgozó néprétegek iskolája, átmenet a család és a társadalom 
között, tehát az előbbinek a munkáját folytatni, az utóbbira előkészí
tenie kell. Nem szóbeli és ülőmunkát kell végeztetni, hanem, hogy 
úgy mondjam, tudományosan kell tanítania a munkára. A falusi 
iskolának tehát munkaiskolának kell lennie a szó legszorosabb értel
mében. Az előbbiekből következik, hogy iskolai munkánk nagyrészét 
a tantermen kívül kell végeztetni. Kevés legyen a szó, több a tett.
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Jó emlékezetbe vésnünk : A gyermeknek joga van a levegőhöz és a 
napfényhez !

Nincs unalmasabb valami, mint növényekről és állatokról tanítani 
a tanteremben 1 De micsoda élvezet az élő szervezetet a maga kör
nyezetében és természetes viszonyai között tanulmányozni 1 Mily 
könnyű a szemléltetés, mily könnyű a tanítás és a tanulás ! Az, élet: 
harc az életért, harc a táplálékért, a levegőért, a napfényért. És ez 
a harc nem a tankönyvekben folyik és semmi szóval nem lehet 
érzékeltetni, pedig ez az élet és ennek a látására is meg kell tanítani 
a gyermeket. Hogyan lehetséges a sziklából élni ? Hogyan lesz 
a  humusz? Minderre felelnek a s abadban tartott megfigyelések. 
A növények megfigyelése mennyi problémát vet fel újra meg újra, 
és mennyire szemléletes, gondolkodásra, következtetésre ösztönző, 
hitet ébresztő. A teremben az anyagot elvégezzük, a gyermeket 
kivégezzük. A gyermekek szenvednek, ha folyton zárt teremben 
ismertetik számukra a természetet. A szabadban a valóság szem
lélése közben többet tanulnak 1 óra alatt, mint teremben 3 órai 
könyvforgatás mellett. S az ismeret mennyivel értékesebb! A föld
rajzot még jobban taníthatjuk a szabadban, mint a természetrajzot. 
Az égboltozat és a nap mindenütt látható, a felhők, a harmat, a köd, 
a szelek, a hőmérsékleti változások mindenütt érzékelhetők. Alap
rajzokat, térképeket vázolni homokgödör felhasználásával mindenütt 
lehet. Tájképszemléf'eiés, térképolvasás csak a szabadban valósítható 
meg. Az összefüggést az éghajlat, termény és talaj közt, vagy a föld 
felszínének változását a természet erőinek hatására és az ember 
munkájának következtében csak künn lehet tanítani. Számtant tan
termen kívül főleg a területmérés kapcsán lehet gyakorolni. Nagyobb 
konkrét feladatok kitűzése jó, melyet a gyermekek csoportokra oszolva 
közösen oldanak meg. A gyermeknek sok mozgásra van szüksége, 
ami a tanteremben lehetetlen, szabadban pedig csak előmozdítja 
a tanítás sikerét.

A gyakorlati nevelés és a munkára nevelés érdekében nagy 
gondot kell fordítani a kézimúnkára. Nagy részét a szabadban végez
hetjük, de amit a tanteremben végzünk is alkalmat ad a mozgásra, 
így a tanulók örömmel végzik. Különben is sok örömet tartogat 
ez a tárgy a kicsinyeknek. Különösen, ha valami hasznos tárgyat 
készíttetünk, mert céltalan munkát nem szeret. Az alakra való 
emlékezést, a megfigyelő képesség fejlesztését igen jól szolgálja 
a  kézimunka.

Nem hagyható figyelmen kívül a szabadban tanításnak egész
ségügyi vonatkozása sem. Nem mindegyik gyermek vágyik a szabadba, 
vannak, akik nem szoktak hozzá a szabadban való tartózkodáshoz. 
Mentséget is hoznak fel : fáznak, nedves a fű stb. Parancsra való 
kivonulás nem sok eredménnyel biztat. A szabadban az egyik erélyes, 
a másik bágyadt. Az eredményt mindenesetre nem kell sürgetni. 
Minden egyes növendékkel foglalkozni kell. Hosszas magyarázatra 
nincs szükség, mert a gyermek elméje nagyon élénken működik 
a szabadban.

Tantervűnk az egészségtan tanításának a célját így határozza 
m eg : „A családban és iskolában megszokott egészséges életmód
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tudatossá té te le ...“ Tehát elsősorban egészségre nevelés és nem. 
egészségtani ismeretek tanítása. Az egészségre nevelés mértékéül 
a tanulók egészségi állapota szolgál. Jó tanító az, aki úgy neveli 
tanítványait, hogy a megbetegedések száma a legkisebb, a súly- 
gyarapodás a legnagyobb legyen. Rendszeres súlymérés, együtt
működés szülőkkel, orvossal, a higiénikus szokások gyakorlása, 
tízórai tejakció, higiénikus ismeretek beszövése a tanításba elenged
hetetlen kellékek. (Súlymérés havonta, hosszmérés évenként kétszer.) 
Az eredményt meg kell beszélni: azért gyarapodott, mert sok tejet 
ivott, sokat aludt, azért nem gyarapodott, mert reggeli nélkül jött 
az iskolába. . .  síb. Az emerikai iskolákban minden tanuló vezeti 
a súlygörbéjét egy füzetben, az osztály falán pedig ott az osztály 
súlygörbéje. Az osztályok abban is versenyeznek egymással, hogy 
melyiknek a súlygörbéje jobb. Külön egészségi értesítő is van. 
(A szülők számára. Ebben összehasonlíthatják gyermekük adatait 
másokéival.)

Érdekes és tanulságos az egészségi tízparancsolatuk: 1. Sokatí 
légy szabadban \ 2. Kávét, teát ne igyál, de legalább két pohár tejet 
naponként! 3. Étkezz szabályos időben és lassan rágj ! 4. Étkezés 
közben édességet ne egyél! 5. Naponként egyél zöldfőzeléket! 6i 
Este, reggel moss fogat! 7. Minden étkezés előtt moss kezet! 8. Aludj 
nyitott ablak mellett! 9. Figyelj a rendes bélműködésre 1 10. Fürödj 
többször hetenként I

Amerika egyik vezető pedagógusa azt mondta : „Azt akarjuk, 
hogy a mi népünk legyen a legerősebb és legszebb faj a világon !“ 
Es a pedagógusok nincsenek magukra hagyva : a sajtó és a társa
dalom kifogyhatatlan erőtartalékkal, erkölcsi és anyagi támogatással 
siet a segítségükre nemzetépítő munkájukban. A július elején Buda
pesten tartott szünidei tanítói továbbképző tanfolyam Drozdy főszer
kesztő úr vezetésével meglátogatta a budapesti egészségügyi intézetet. 
Ez alkalommal a vezető orvos tanár vázolta az intézet célkitűzéseit 
és eddigi eredményeit. Hála Rockefeller nemes adományának, mely 
lehetővé tette ennek az intézménynek létrehozását, nagy reményekkel 
nézhetünk a közeljövő egészségügyi nevelése elé. A zöldkeresztes, 
védőnők, orvosok, tanítók hadserege egy célra tö r: Az egészséges,, 
szebb magyar jövő felé.

Ami az észszerű társaséletre való nevelést illeti, itt bizony az 
a helyzet, hogy előbb a nevelőt kell nevelni, hogy nevelni tudjon. 
A fentemlített tanfolyamon a vezetőkhöz kérdéseket lehetett intézni 
a „leveles ládában“. E kérdések többsége a tanító egymásközötti,. 
a tanító és az igazgató, a tanító és az iskolafelügyelő, a tanító és 
az esperes úr közötti viszonyra vonatkozott. Kibontakozott egy kép, 
elég szomorú kép, hogy az egy pályán levők is mennyi keserűséget 
tudnak egymásnak okozni. Kitűnt az is, hogy a falusi intelligencia 
közötti viszony egyáltalában nem olyan, hogy az észszerű társas
életre minta lehetne a nép előtt. Az ok legtöbbször a jóakarat hiánya, 
és a két dudás egy csárdában . . . elv. Egyik barátommal nagyszerűen 
elszórakoztunk a „Vadászkürt“ cigányzenekarának pompás játéka 
mellett. Itt mondtam a z t: Válasszuk példának a két dudás helyett a: 
cigányzenekart. Mindegyik játszik a maga hagszerén, mindegyik arra
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törekszik, hogy az összjáték minél szebb legyen, egy prímás van, 
akinek nincs szüksége hosszas megbeszélésre, szavazásra, meg
győzésre, egyszerűen kezd egy nótát, egy vonóhúzás és már az 
egész zenekar egy szívvel-lélekkel követi. Mindegyik tudja, hogy ő 
nélkülözhetetlen a bandában, megvan az önérzet, de van engedel
meskedni tudás is. Ha a tanító olyan életet él, amely példa az ész
szerű társaséletre, akkor nem lesz neki nehéz erre nevelnie sem.

A falusi tanító igazén tanító, ő nem hagyja el tanítványait a 
végbizonyítvány kiadása után sem. Benne él tanítványai életében 
kitörölhetetlenül. Helyt kell állania iskolai tanításáért az életben. Amit 
ott mondott nekik, meg kell erősítenie életével, amikor tanítványaival 
együtt lesz leventefoglalkozásokon, az ifjúsági egyesületben, a pres
bitériumban, képviselőtestületben, a szövetkezeti munkában. Sok
sok érintkezési pontja lesz velük a községi életben. Szavai tehát 
csak tetteit magyarázhatják, hogy tettei igazolhassák szavait. A tanító 
iskolánkívüli munkája része a tanító hivatásának, munkája csak ott 
lesz teljessé.

A tanító erőforrásai: A hit istenben és az emberben. A munka, 
melyben boldogságát, ha keresi, meg is találja. Az optimizmus. Az 
ihlet. A jóakarat megolajozza a mindennapi élet kerekeit. Az önbiza
lom is fontos, mert csak az tud igazán, aki tudja, hogy tud. Ez csak 
az önképzésen épülhet fel, ami a legjobb befektetés. És az erőforrás 
alfája és ómegája a szeretet. (Pál. I. Kor. 13.) Ez bevilágítja, kijelöli, 
kiszélesíti annak a szolgálatnak az ösvényét, amelyből az igazi taní
tás, nevelés áll. A tanító, a nevelő a szív embere.

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon L ajos, Hécs. (Folytatás.)

19. félóra. Absolon. Ki „volt a zsidók első királya? Utána? 
Milyen király volt Dávid ? 0  tette Hebron helyett Jeruzsálemet az 
ország fővárosává. Szép királyi palotát is építtetett. De nem feled
kezett meg arról sem, akinek hatalmát köszönhette. Szép énekeket 
írt, azokban az Istent dicsérte. Zsoltárok. Isten dicsőségére egy szép 
templomot is akart emelni, de akkor már öreg volt. Ki építtette meg 
a templomot ? Aki Istent szereti, az csak jó ember lehet. Dávid is 
az volt. Öreg koréban nagy gondot okozott neki az, ki legyen utána 
a király. Fiai egymás között civakodtak, mert mindenik király szere
tett volna lenni. Dávid nagyon jól tudta, hogy ahol nincsen egyet
értés, összetartás, ott megoszlik az erő is. A szomszéd népek örültek 
annak, hogy a zsidóknál a királyi családban viszálykodás van. 
Miért örültek ? Volt Dávidnak egy igen ravasz és erőszakos fia, 
Absolon. Ez mindent elkövetett arra nézve, hogy király lehessen. 
Még atyját, Dávidot is elkergette, és kikiálíatta magát királynak. 
Nagy bűnt cselekedett. Hányadik parancsolat ellen vétkezett? Isten 
azt parancsolja, hogy a szülőket tiszteljük. Elmondom a történetet. 
Kikérdezés után összefüggő elmondatás.
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20- félóra. Absolon. A történetet elmondatás után a következő 
gondolatok szerint tárgyalom: Szeresd a hazádat! Belső harc.
A büntetés. Összefoglalás. Elmélyítés : Miért tanultuk ezt a szomorú 
történetet? Belőle megtanulhatjuk, hogy szüléimét szeretni a leg
szentebb kötelességem. Átok hull arra a gyermekre, aki szüleit nem 
tiszteli, de hosszú életet és boldogságot ad Isten annak a gyermek
nek, aki szereti szüleit. Olvassuk el a Bibliánkból Pb. 10: 1. versét! 
„A bölcs fiú megörvendezteti az ő atyját, a bolond fiú pedig szomo
rúságára van az ő anyjának.“ Énekeljük el a 468. ének 3. versét.

21. félóra. Salamon. Salamon Dávid reményeinek a megvaló
sítója. Nagy dolog véghezvitelére bölcs és értelmes szívre van szük
ség. Ezt csak az Isten adhatja meg. Míg Salamon az Isten tanácsán 
járt, addig dicsőség kísérte minden cselekedetét. Mikor elfordul szive 
az Istentől, szégyenletes bűnbe süllyedt. Vizsgáljuk meg az Istenhez 
hű Salamon bölcseségét és az Istentől elfordult Salamon esztelen- 
ségét 1 Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is 
elmondatom.

22. félóra. Salamon. A történetet elmondatás után a következő 
gondolatok szerint tárgyalom : Salamon álma. Salamon bölcs ítélete. 
A templom építése. Begyakorlás : Salamon bölcs volt, amíg az Istent 
el nem hagyta. Hogyan maradhatsz te is bölcs ? Ahol Isten, ott az 
erő, a bölcsesség és az áldás. Ahol elfordulnak az emberek Istentől, 
ott előbb-utóbb romlás és pusztulás következik be. Azt mondja a 
Szentkönyvünk: Az Istenfélelem minden bölcseség kezdete. Énekel
jük el a  495. énekünket.

23. félóra. Illés. Salamon alatt megnövekszenek az adók, Izrael 
északi része neheztel, mert Jeruzsálemben épül fel a templom. 
Salamon felesége révén elterjed a bálványimádás. Utóda alatt (Ákháb) 
ketté szakad az ország, két király alatt él külön-külön. Juda Jeroboám 
utódainak maradt, Izrael új királyt választott, aki megakadályozta 
azt, hogy a nép Jeruzsálembe járjon áldozni, aranyborjút emel 
Béthelben. A két országrész végleg elszakad. Bálványimádóvá válik 
Izrael, csak az Isten emberei, a próféták maradnak meg Isten imá- 
dása mellett, s ezért bujdosnak a Karmel hegyén és barlangjaiban 
Ákháb király üldözői elől. Ki az, aki az üldözések között is kitart 
az Istennel, aki a királynak is megmondja Isten üzenetét? Illés az. 
Beszéljünk róla. Elmondom a történetet. Kikérdezem, majd össze
függően is elmondatom.

24. félóra. Illés. A történetet elmondatom, majd a következő 
gondolatok szerint tárgyalom : Ákháb király élete. Illés. Illés mene
külése. Szareptai élete. Illés a Karmel hegyén. Illés jutalma. Begya
korlás : Mint a kőszál a tengerben, úgy állt Illés Istennel egyedül. 
Meg tudsz-e te is maradni a^rosszak között is jónak? Azt mondja a 
Zsolt. 33:18. verse: „Az Úr szemmel tartja az Őt félőket, az Ő 
kegyelmében bízókat, hogy kimentse leiköket a halálból és az éhség
ben is eltarthassa őket.“ Ének : 370.

25. félóra. Jób. A teremtő Isten gondot visel a teremtményeiről. 
Mindennap részesülünk az isteni szeretet áldásaiban. Legyünk azért 
mi is hálásak a jóságos Isten iránt. Vegyünk példát az istenfélelem
ben Jóbtól. Tőle megtanulhatjuk a szeretet gyakorlását is. Bízzunk
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Istennek a segedelmében, mert az Isten szeretet. (Ján. I. 4 : 8.) Elmon
dom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is elmondatom.

26. félóra. Jób. Elmondatás után a következő gondolatok szerint 
tárgyalom a történetet: Jób erős hile Istenben, ragaszkodása Isten
hez. Még a megpróbáltatásban is bízik Istenben. Milyen legyen a 
gyermek szeretete ? Hogyan lehet megmutatnunk szeretetünket Isten, 
a szülők és embertársaink iránt ? Milyen legyen a nagyok szeretete ? 
Begyakorlás : Isten szeretete Jób iránt. Isten próbatétele. Jób szere
tete Isten iránt. Isten megáldja Jóbot hitéért. Elmélyítés : Szeretetün
ket legjobban a szomorú napokban mutathatjuk meg felebarátunk 
iránt. Isten gyakran a jó embert dorgálja meg, még pedig azért, 
hogy próbára tegye a hitét. Ha béketűréssel szenvedjük a próbát, 
akkor Isten újra visszaadja egészségünket, boldogságunkat. Az van 
megírva Szentkönyvünkben : „Mint az arany a tűzben, úgy próbál
ta la k  meg az igazak a nyomorúság füzében.“ (Sirákh 2:5.) 
Ének : 374.

27. félóra. Jézus születése. (L. az I—II. oszt. 26. félóráját!)
28. félóra. Jézus születése. (L. az I—II. oszt. 27—28. f. ó. 1)
29. félóra. A múlt évben tanult újszövetségi történetek ismét

lése. Jézus születése. Napkeleti bölcsek. Keresztelő János. Jézus 
megkisértése. A tanítványok. Az Úrtól tanult ima.

30. félóra. A múlt évben tanult újszövetségi történetek ismét
lése. Jézus csodái: 5000 ember megvendégelése. Jézus lecsendesíti 
a tengert. A gazdag halászat. A kapernaumi százados.

31. félóra. Jézus példázatairól általában. Jézus 30 éves korá
ban kezdte meg a tanítói munkáját. Hogyan tanított? Szerte járt az 
egész zsidóországban és tanította a népet. Tanításait többnyire pél
dázatokban és hasonlatokban mondta el. Példázat alatt olyan tanul
ságos elbeszélést értünk, mely a természetből, vagy az emberi élet
ből vett képekkel Istenországát és annak igazságát tárja elibénk. 
Hogy a hallgatósága jobban megértse Jézust, a mennyei igazságo
kat látható földi dolgok és igazságok képében mondta el, s magya
rázta meg. Mostanában majd néhány példázatát fogjuk megtanulni 
Jézusnak. Összefoglalás.

32. félóra. A magvetőről.^ Mire tanította meg legelőször Jézus 
a tanítványait? Mondd el az Úr imáját! Csak imára tanította Jézus 
tanítványait? Kinek az országát hirdette? Ha valaki nem érti meg 
közületek az én magyarázatomat, akkor én újra elmagyarázom még 
egyszer. így volt ez Jézus tanítványainál is. Gondolta Jézus, hogy 
kiviszi tanítványait a szántóföldre. Ha látják a  vetést, megértik taní
tásomat. Gyerünk hát mi is Jézusékkal, nézzük meg a földmíves 
embert, a magvetőt, hová hull a mag, mi történik vele ? — Elmon
dom a történetet. — Kikérdezés után összefüggően is elmondatom.

33. félóra. A magvető. A példázatot elmondatás után a követ
kező gondolatok szerint tárgyalom : A vetés lefolyása. Jézus a mag
vető munkájáról. Jézus elmondja a példázatot. A tanítványok nem 
értik meg a példázatot. A példázat átvitele a tanítványok és a gyer
mekek életére. — Begyakorlás : Befelévizsgálódás. Melyik mag illik 
rá a kötelességtudó, a felületes, a  hamar buzduló gyermekre ? — 
Vájjon az én szivem a négy közül melyikhez hasonló? — „Tiszta
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szivet teremts bennem, óh Isten !“ — Azt olvashatjuk a Szentírás
ból : „Legyetek valóban megtartói az igének, necsak hallgatói.“ (Jak. 
1 : 22) — Énekeljük el a 295. énekünket I

34. félóra. A konkolyról. Hogyan tanított Jézus ? Kik voltak 
vele állandóan ? Azt is már hallottátok, hogy hol szeretett leg
jobban tartózkodni Jézus ? Bizony a Genezáret-tó környéke gyö
nyörű volt. Itt volt Kapernaum nevű város is. Ebben a városban 
szeretett leginkább tartózkodni Jézus. Innen indult útra, ide tért min
dig vissza megpihenni. Az itt élő nép is nagyon szerette Jézust és 
szívesen hallgatta tanításait. Abban az időben is az emberek egy 
szebb élet után vágyódtak, keresték a boldogságot. Jézus arra taní
totta az embereket, hogy hogyan lehetnek boldogok, Jézus tanítását 
evangéliumnak nevezzük. Ez az evangélium benne van a Bibliában. 
A Bibliának azt a részét, melyben az evangélium van, Újszövetség
nek nevezzük. — Gyerekek 1 Ha körülnézünk a természeti világban, 
sok-sok csodálatosat és szépet látunk. Olyan a természet, mint egy 
szép templom, ezért a természeti világot a természet templomának 
is szoktuk mondani. Ebben a természet-templomban minden-minden 
Isten nagyságát mutatja. — Képzeljetek el magatok elé egy virágzó 
gyümölcsfát 1 Egy óriási csokor jelenik meg előttetek. Ennyi szépség 
láttára kell Valakire gondolnunk? Kire? Vagy nem csodálatos-e a 
fű növése? — Mindenhol a jó Isten kezét látjuk munkálkodni a 
természetben. De van ám, kedves gyermekek, egy másik világ is, 
az igaz lelkek világa, a szentek világa. Hogy nevezzük ezt a vilá
got ? Jézus a Mennyországot lehozta a földre. Azért tanította az 
embereket, hogy úgy éljenek, hogy a földön is megvalósulhasson a 
Mennyország. Mit gondoltok, hol szebb, jobb az élet, a jók vagy a 
gonoszok között? Bizony, a rosszak között pokol az élet. Hát a jók 
között? — Amit az ember nem lát, azt nehezen tudja elképzelni. 
Istenországát sem láthatjuk, azért, hogy el tudjuk képzelni, azt is 
földi dolgokhoz szokta hasonlítani Jézus. Miért? Ezért tanított Jézus 
gyakran hasonlatokban. Most pedig, gyerekek, menjünk el mi is 
gondolatban a gyönyörűséges Genezáret partjára Jézushoz a nép 
közé és hallgassuk meg, amint Istenországáról beszél 1 — Elmon
dom én is a hasonlatot. Kikérdezés után összefüggően is elmonda
tom a hasonlatot. (Folytatjuk.)

Az iskola humora.
K özli: Szabó Lajos tanító, Meszlen.

— Miért örülünk az ünnepnek ? — kérdi a tanító.
— Mert akkor nem kell iskolába jönni! — hangzik az őszinte 

válasz.
*

A tejről és fejésről cseveg a III. osztály.
— Meddig feji édesanyád a tehenet ? — kérdi a tanító.
— Míg a zséter meg nem telik! — feleli egy leendő, nagy

reményű kis gazdaasszony.
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MEGJEGYZÉSEK
Csak magyarul!

Irta : Hámor János h. tanító, Maráza.

Minden nemzet legnagyobb kincse a nyelve. Lehetnek feleke
zeti, társadalmi és más százféle szétválasztó okok egy nemzet éle
tében, de a szellemi életet, lelki összetartozást a nyelv megoltalmazza. 
Őrzi a múltat, biztos záloga a jövőnek.

Egyik német nyelvtudós azt mondja : „Van-e népnek kedvesebb 
valamije, mint nyelve? Benne él egész gondolatvilága, múltja, tör
ténete, hite, életalapja, egész szíve, lelke“.

Nagy kincs a nyelv, s a kincsre féltő gonddal kell vigyázni. 
Mi mégsem vigyázunk legnagyobb kincsünkre. Nagyon sok részét 
már el is veszítettük és újakkal, hamisakkal pótoltuk. Hány tős
gyökeres, igazi magyar szót veszítettünk már el és pótoltuk idege
nekkel. Mindig több lesz kincsünkben a hamis, mint a valódi. 
Könyvekben, újságokban és folyóiratokban állandóan találkozunk 
olyan idegen szavakkal, amelyek helyett jó magyar szavakat lehetne 
használni.

Sokan azt gondolják, hogy a műveltség fokmérője az idegen 
szavak tudása. Ellenkezőleg. Kazinczy azt mondta: „Az idegen szó 
tarkít, s elárulja szegénységünket, s a ’ nemzeti büszkeséget igaz
ságtalanul alázza".

Erre gondolva lapozom az Evangélikus Népiskolát, s benne is 
találok idegen kifejezéseket.

Nekünk nincs becsvágyunk, hanem csak ambíciónk. A kiváló
ságot kvalitásnak nevezzük. Műveltség nincs, kultúra van. Ma nem 
választékos, jóízlésű valaki vagy valami, hanem elegáns. Értesítés, 
tájékoztatás helyett mindenki infoimációt mond. Tétel helyett témát, 
anyag helyett matériát, összhang, egyezés, vagy nyugalom helyett 
harmóniát, együgyü, gyermeteg helyett naivat mondunk. Korszerű, 
új nincs, modern van. Egyetemünkön teológiai, filozófiai fakultás 
van. Megérjük, hogy „medicinikus fakultás“ is lesz. A költészet 
poézis, a műsor programm, a jelleg típus, a műveltség, csiszoltság 
civilizáció, a nemzedék generáció, a természettan fizika, a küldetés, 
hivatás misszió, a bírálat kritika, az ihlet, sugallat inspiráció, a nevelő- 
intézet szeminárium, a nevelő pedagógus, a dallam melódia, a 
szomorúság tragédia, a lélektan pszichológia, a valódi, tárgyi reális, 
az eszményi, tökéletes ideális, az államtudomány politika, az értel
mes intelligens, a pillanat momentum, az alapos, hathatós intenzív, 
a fejlődés evolúció, a sejtés, hatás, gyanítás impresszió, a szeren
csétlenség, végzet katasztrófa, a csökkentés redukció, a társadalmi 
szociális, a biztos fix, a szakasz, cikkely paragrafus, a pénzügy 
financia, a központosítás, egységesítés koncentráció, a parancsoló 
diktátor, a sereg, sokaság légió, az emlékirat, felterjesztés memoran
dum, a következmény konklúzió, a vértanú, áldozat mártír, az össze
tartás szolidaritás, az egészség higiénia, a  készítmény preparátum, a 
minta modell, a nagyszerű, hatalmas monumentális.
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Az iskolában hibáztatjuk, ha a gyermekek idegenszavakat 
mondanak. Pedig a szó elhangzik, az írás megmarad. Megemlítek 
néhány idegen szót, amelyeket az iskolában egész biztosan kijavít
tatnánk a gyermekekkel. Polc, margó, bódé, szuggerál, prédikáció, 
front, panoráma, licitáció, fundamentum. Ezeket pedig az Evangélikus 
Népiskolában olvastam az eddig említett idegenszavakkal együtt.

Van még több idegen szó is nevelés-, oktatásügyi értekezések
ben. Kultúrpolitikus, tolmács, neonacializmus, uniformizálás, komfort,, 
bijou, sablon, optimizmus, feminizmus, illusztris, negatív, pozitíz, 
etika, revízió, maximális, diskreditál, speciális, vazallus, grafikon, 
didaktika, illusztráció, esztétika stb.

Kérdezem: mi szükség van ezekre? Miért mellőzzük sok jó
hangzású magyar szavunkat ? Miért szeretjük jobban az idegen sza
vakat, mint a saját nyelvalkotó szellemünktől lelkezett eredetieket 7

Sokan azt mondják, hogy nincs erre vagy arra a fogalomra 
helyes magyar szó. Igaz, egyik szó sohasem jelent annyit, mint a 
másik. Még saját nyelvünkben sincsenek teljesen azonos értelmű 
szavaink, csak rokonértelműek. Olyan idegen szó azonban kevés 
van, amelyik helyett ne volna jó magyar. Sokan úton-útfélen fölös
legesen használnak idegen szavakat, pedig helyettük különb, kifeje
zőbb magyar szót mondhatna. Nem volna szabad idegen nyelven 
gondolkodnunk. Ez pedig igen nagy hiba. Igazolásul k betűvel fel
sorolok 100 olyan idegen szót, amelyet legalább egyszer mindenki 
kimondott már.

Kabala, kabaré, kabin, kadét, kajüt, kalkulál, kalucsni, kamásli,. 
kandidál, kannibál, kánon, káosz, kapiskál, kapszli, karakter, karam
bol, kariér, karikatúra, karton, kassza, kaszinó, katalógus, katasztrófa, 
katedra, kategória, kaució, kazetta, keksz, kémia, kibic, kifiguráz, 
kirukkol, kispekulál, klappol, klasszikus, klíma, klopfol, klub, koffer, 
kokárda, kolléga, kollégium, kombináció, komikus, komótos, kom
pánia, komplikált, komponál, kompót, koncert, kondíció, konfekt, 
konferál, kongresszus, konkrét, konkurrens, konstatál, kontó, kontra, 
kontúr, konvenció, konviktus, konzekvencia, konzerv, kópia, kordon, 
korrekt, kórista, korrigál, korzó, kórus, koszt, kosztüm, kozmetika, 
krágli, krajzleros, kravall, kredenc, krém, krepdesín, krigli, kriminális, 
kripli, kriszkindli, kripta, krízis, kulissza, kultivál, kultúra, kundschaft, 
kunszt, kupé, kúra, kurátor, kurizál, kurzus, kvart, kvártély, kvázi, 
kvitt.

Ez csak az abc egyik betűje és ezek általánosan használt 
szavak. Milyen sok idegen szót használunk összesen ? Számítsuk 
hozzá a foglalkozási ágak szakkifejezéseit és az idegen szavakat 
hajhászók mondásait, akkor látjuk, hogy mennyire idegen nyelven 
gondolkodunk.

Kérdezhetné valaki, hogy miért küzdünk ezek ellen a szavak 
ellen. Azért, mert szegényítik szókincsünket. Kiszorítják eredeti, igazi 
magyar szavainkat, hogy azok a feledés homályában eltűnjenek. 
Hány ilyen szó tűnt már el. Helyüket idegenek foglalták el, amelyek 
megtarkítják, elrútítják, felemássá és korccsá teszik nyelvünket. Min
den nemzet küzd ellenük, nekünk kétszeresen kell küzdenünk. 
Ellenséges, rokontalan népek között elzárva beszéljük nyelvünket,
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féltenünk kell tehát önállóságunkat. Ha mi lovagias magyar vendég- 
szeretettel szállást adunk az idegen szavaknak, végül is kivernek a 
házunkból. Hiszen ma már ott tartunk, hogy minden nyelv hat 
nyelvünkre, csak a magyar nem. Régen az idegen szavakból magyar 
szavakat csináltunk, most pedig a magyar szavakat idegenekkel 
cseréljük el.

Az idegen szavak nem szeplők a nyelv arcán, hanem komoly 
betegség. Ezt a betegséget gyógyítani kell, mert ne feledjük : „Nyel
vében él a nemzet!“

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

A Győri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegyei 
Tanítóegyesület 80 éves jubileuma.

Bensőséges, meghitt ünnepe volt a Győri Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyházmegyei Tanítóegyesületnek Téten 1938. évi 
szeptember hó 8-án. A verőfényes szeptemberi napon ünnepi 
virágdíszbe öltözve várta ünneplőit a téti evangélikus templom. E 
ritka jubileumra összesereglett az egyházmegye lelkészi és tanítói 
kara, ott láttuk a felügyelői kart is. 0  nagyméltóséga D. Kapi Béla 
egyetemes egyházunk püspöke, m. kir. titkos tanácsos másiranyú 
elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az ünnepségen, így írásban 
küldte meleg üdvözletét, kegyelettel gondolva az ősökre, munkájukra, 
megáldva az egyesületet, annak mostani vezetőit és tagjait. Résztvett 
az ünnepélyen Németh Károly, a győri egyházmegye esperese, to
vábbá dr. Berta Benő egyházmegyei felügyelőhelyettes, Szalay István 
egyházmegyei felügyelő képviseletében. Elküldte képviselőjét számos 
tanítóegyesület, illetve levélben köszöntötte a jubiláló egyesületei. 
Jelen volt s üdvözölte az egyesületet az országos és a vasi közép
egyházmegyei egyesület nevében Somogyi Béla körmendi ig.-tanító, 
az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület elnöke. Nagy számban vettek 
részt a különböző testületek képviselői, magánosok, vendégek, 
továbbá a vendéglátó téti gyülekezet szép számban.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, az igehirdetést, majd az 
Úrvacsora kiszolgáltatását Lukácsy Dezső téti lelkész végezte. A 
díszközgyűlést Fodor Kálmán orgonaszáma vezette be. A Himnusz 
hangjai után Garan János egyesületi elnök lelkes szavakkal nyitotta 
meg a gyűlést. 1858 szept. 8-án — mondotta az elnök -— ugyanezen 
a. napon született meg az „Evangélikus Egyházmegyei Tanítói Tár
sulat“, mint akkor nevezték. A nagynevű Karsay Sándor, akkor téti 
esperes, később püspök hívta zászló alá az egyházmegye tanítóságát. 
A régi iskolamesterek buzgón siettek a zászló alá. Csakhamar meg
indult a törekvő munka s a lelkes tagok szorgalmas munkájukkal 
virágzó lendületet adtak az egyesületnek. Nem egy kiváló tanító — 
köztük Péterffy Sándor, „a tanítók atyja“ — került ki közülök. Az 
■egyesület a kitűzött magasztos céljait, a hithűséget, önzetlen haza
szeretetek a kartársi érzés ápolását minden eszközzel igyekezett el
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érni. Nagy feladatok vártak a tagokra, hiszen szomorú napokat élt 
akkor a magyar nemzet. Kedves Kaitársak ! Ma ismét nehéz időket 
élünk ! Nehéz feladatok várnak ma is a magyar tanítóságra. Lelkün
ket a megalapító ősök szelleme hassa ót. Igaz, hithű magyarokat kell. 
ma is nevelnünk, hogy újra nagy legyen a nemzet.

A jubiláló egyesületet számosán üdvözölték táviratban, vagy 
levélben, köztük dr. Balassa Brúnó tankerületi főigazgató, Berkényi 
Károly a „Magyar Tanítók Szövetsége“ főszerkesztője, a Soproni 
Felső Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület, a Kemenesaljái Evang. 
Egyházmegyei Tanító Egyesület, Buthy Sándor ev. tanító, köpeczi Kiss 
Sámuel ny. áll. igazgató, dr. Hőfer Vilmos győri egyházközségi 
felügyelő, Horváth János téti róm. kát. plébános, Benedek Vince 
ny. ev. igazgató, Demetrovits Mária ny. ev. tanítónő, Gróf Endre 
ny. ev. tanító, Kuszák István gyak. isk. tanító, a Győri Izr. Hitk. 
Tantestülete, Kovácsics Géza ny. ev. lelkész.

Ezután az elnök köszöntötte a megjelent vendégeket: Az egyház
megye esperesét, az egyhm. felügyelő helyettesét, a Tanfelügyelőség 
képviselőjét, a győri evang. isk. bizottság képviselőit, a téti izr. hitk. 
képviselőit, a téti evang. gyülekezet lelkészét, felügyelőjét, az Orsz. 
Evang. Tanítóegyesület képviselőjét, a Soproni Alsó Egyházmegyei 
Tanítóegyesület képviselőjét, a Győri Ált. Tanítóegyesület képviselőjét, 
a téti gyülekezet tagjait, a nyugdíjas és működő kartársakat és a többi 
vendégeket. Az elnöki megnyitó után Gereben Z. tanító adta elő 
Szendrei L. Saul c. nagyhatású költeményét. Majd H. Kiss Margit,. 
OTI tisztviselő és Pető Kálmán tanító énekduettja következett Fodor 
Kálmán győri karnagy orgonakiséretével, mely művészi előadásával 
a díszközgyűlés legkiemelkedőbb száma volt. Niederland Vilmos 
győri tanító, alelnök ismertette az egyesület 80 évét. A mindenre 
kiterjedő történeti leírás kilenc fejezetében ismertette az egyesület 
fejlődését, életét és munkásságát. Rámutatott arra, hogy az ország 
első egyesületeihez tartozik, mert alig van egyesület, mely 1858. 
előtti időben alakult volna. Beszélt az egyesület tisztviselőiről, ének
kultuszáról, megnagyobbodásáról, kultúrmunkájáról, s arról a küz
delemről, melyet az egyesület a hosszú idő alatt a szebb és jobb 
jövőért folytatott és folytat. A szorgos búvárkodással összeállított 
munkát az egyesület kinyomatja. Utána Kiss L. tanító szavalta mély 
átérzéssel Végvári: Mint Jákob c. versét, melyet a téti evang. énekkar 
szép énekszáma követett Seebach A. tanító vezetésével. Az elnök 
zárószavai után a díszközgyűlés a Hiszekegy akkordjaival végétért.

Délben közös ebéd volt a helybeli vendéglőben. Böröczki V.

Az 1 9 2 7 . é v i  o k tó b e r  h ó  2 7 -é n  ta r to t t  e g y e te m e s  k ö z g y ű lé s  j e g y z ő k ö n y 
v é n e k  6 5 . p o n t ja  a z  5 . b e k e z d é s é b e n  k im o n d ja  : „az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. 
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egy-egy 
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát 

fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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Elnöki és főtitkári jelentés
a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 

1938. évi közgyűlésére.
G rieszhaber Endre H enrik  igazgató, elnök. Kertai Já n o s  igazgató, főtitkár.

1. Mártírhalált halt hőseink.
Nemcsak a köteles magyar testvéri nagyrabecsülő tisztelet 

hanem tanítóbajtársi szívünknek hálás szeretete is arra indít, hogy 
e jelentés megírásánál és annak tárgyalásánál első gondolatunk 
azoké a hős tanítótestvéreké legyen, akik példás hősiességgel, ritka 
elszántsággal és a legnagyobb értékkel: élettel és vérrel áldoztak e 
porbasujtott szent honnak az oltárán. Elgondolhatatlan testi-lelki 
gyötrelmet szenvedtek el csak azért, hogy maradék nélkül mentsék 
át egy jobb idő számára Szent István drága örökségét. A magyar 
tanítóság itt is az élen haladt. Az egyszerű magyar póttartalékos 
tanító a lövészárokban egyszerre fővezér lett; amikor az örökké
valóságba kellett masírozni mártíromhalál árán, az egyszerű köz
vitézből egyszerre tábornok lett valamennyi 1 A magyar tanítóság itt 
is megmutatta önzetlen, igaz hazafias érzését. Számra nézve is az 
elsők között vagyunk ! Dunántúl evangélikus tanítósága egymaga 
több, mint tíz százalékát adta oda véráldozatul a  különféle harcterek 
véres poklában ! És hány százalék pusztult el azóta az ott szerzett 
különféle betegségekben . . . ?

Íme vonuljatok el lélekben könnybelábadt szemeink, áldást- 
kérő szívünk előtt: Bakó Samu, Busz Henrik, Dömötöri Vince, 
Erdélyi Zoltán, Fejér Imre, Gönye István, Grieszhaber Ödön, Guggen- 
berger János, Havas Ferenc, Havas Sándor, Hajnal Endre, Házas 
Béla, Horváth Mihály, Karner Gyula, Kemény Lajos, Kiss Dezső, 
Kiss János, Kiss Sándor, Klenner Ferenc, Koch Henrik, Köhler 
Frigyes, Lengyel Sándor, Lóránt József, Macher Béla, Philippi Árpád, 
Pödör Sándor, Plechl Gyula, Sass Lajos, Schwartz Ádám, Stefáni 
Mihály, Szeker Károly, Szijj János, Töpfer Gyula, Wagner János, 
Wendelin Mihály, Wiegand Henrik.

Dulce et decorum est pro patra móri!
Hálás kegyeletünk, soha el nem múló szeretetünk őrködjék 

porladozó tetemeik felett. És miként ők a haza védelmében, hasonló 
hűséggel teljesítsük mi is kötelességünket a haza fenntartásában. 
Isten minket úgy segéljen !

2. Meghalt tanítótestvérek és tanügybarátok.
Istennek szent elrendezése szerint eltávoztak az élők sorából 

az örökkévalóságba a következő testvérek : Bakó Béla marázai, Hatz 
Samu borjádi, Gösy Ferenc kemenesmihályfai, Ziermann Lajos 
kővágóőrsi, Zábolyi Gyula kapolcsi, Kiss Gyula és Petter Viktor 
nagygyimóti.

Lelkiismeretes hűsséggel állottak őrt azon a helyen, ahol a jó Isten 
bölcs intézkedésére munkálkodtak. Akárhány köztük három ember
nek a terhét hordozta, mert nemcsak bölcs tanítója, hanem kántora 
és igehirdetője is volt gyülekezete népének. Nem szólva arról a sok -



344

féle munkáról, melyet ezekenfelül még minden tanító készséggel vállal.
Külön veszteség az egész tanítói közösségre Kiszely János, 

ceglédi igazgató-bajtársunk korai elköltözése, mert nemcsak egy 
kötelességtudó mintatanítót, nemcsak egy hűséges jóbarátot, hanem 
egy tettrekész, állandóan alkotnivágyó közéleti harcost vesztettünk 
el benne. Mint országos egyesületünk pénztárosa, hivatalos lapunk 
kiadója és különöen a révfülöpi üdülőnk anyagi ügyeinek hűséges 
gondozója valamennyiőnk elismerését és őszinte háláját érdemelte ki.

Elköltözött még az élők sorából Varga Gyula, Kemenesalja 
nyugalmazott esperese, az áldottszívű lelkipásztor, a puritán jó ember 
és a tanítóságnak mindenben kész segítő, atyai jóbarátja.

Budaker Oszkár tanítótestvérünk tragikus hirtelenséggel vesz
tette el jóságos lelkű édesanyját, majd testvérét.

Somogyi János tanítótestvérünk ártatlan kis fiacskáját; dr. 
Szomráky Zoltánná celldömölki tanítónőtestvérünk hűséges élettársát, 
a tanítóság megértő jóbarátját vesztette el.

Elköltözött még az élők sorából a soproni ev. tanítóképzőnk 
kiváló egészségtantanára : dr. Szilvási Gyula, kit a tanítóság soraiban 
sok hálás tanítvány sirat. <

Schleifer Károly nyugalm. ezredes, felügyelő úr Öméltósága 
elvesztette áldottlelkű édesanyját.

Minden részvétünk azoké, akiket a jó Isten súlyos veszteségek 
árán meglátogatott. Imádságos lélekkel állunk meg lélekben minden 
egyes szomorú hajlékban, arra kérve a Mindenhatót, adjon az el
költözött drága lelkeknek csendes nyugodalmat és boldog feltámadást. 
A gyászbaborultaknak pedig adjon vigasztaló erőt a megpróbáltatá
soknak igaz keresztyéni türelemmel való elviseléséhez.

3. Nyugalomba vonultak.
Rövidebb, hosszabb tanítói működés utón nyugalomba vonultak : 

Neubauer Károly harkai, Csizmadia Ferenc kisbaráthegyi, Boros 
Kálmán nagydémi, Kovács Sándor felsődörgicsei, Fazekas János 
szentantalfai, Szende Ernő lajoskomáromi, Felkay (Feiler) Jenő györ- 
könyi kartársak, Löcyné Kiss Alojzia magyarbolyi, Gergely né Ková- 
csics Teréz pápai kartársnők, Rónay Kálmán somlószöllősi és 
Ormosi Ernő hántai bajtársak.

Örömmel látjuk, hogy sokévi, hűséges tanítói munka után meg
érhették a méltán megérdemelt nyugalomnak boldog éveit. De mély
séges fájdalommal is gondolunk arra, hogy sok tanítói értékkel 
lettünk szegényebbek, akik nemcsak az iskolában, hanem azon kívül 
is sokat tettek a tanítói sors javításáért. Abban a jóleső reményben 
könyveljük el szeretett bajtársainkat a nyugdíjasok sorában, hogy 
lelkileg ezentúl is velünk lesznek mindabban, mely magyar tanítói 
közösséget jelent. A jó Isten pedig valamennyinek adjon ép testi, 
lelki erőt, hogy évek hosszú során át élvezhessék is azt, amiért lelki- 
ismeretes kötelességtudással és nemes hivatásszeretettel megdolgoztak.

Külön szeretetteljes meleg kézszorítással veszünk búcsút Scholtz 
Ödön ágfalvai lelkésztől, aki évek hosszú során át a soproni felső 
egyházmegye espereseként tanúbizonyságot tett a tanügy és a tanító
ság iránt érzett őszinte tiszteletéről és szeretetéről. A jó Isten áldása
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kísérje e! a nyugalomnak csendes éveibe és tegye éleiének még 
hátralévő idejét sok örömnek és boldogságnak forrásává.

4. Történelmi megemlékezések.
Magyar nemzetünk az idén két történelmi évfordulóhoz érkezeit. 

Kilencszáz éve, hogy első nagy királyunk, Szent István megtért ősei
hez. Örök álomra hunyta le szemét az a ritka tehetséggel, állam
férfiúi bölcsességgel megáldott vezér, aki apostoli lelkülettel elvezette 
ezt a kalandokhoz szokott, szilaj, pogány magyarságot a Krisztushoz 
és aki megmutatta nemzetének azt a járható biztos utat, mely fenn
maradást, fokozatos fejlődést jelent. Atyai jósággal, államférfiúi böl- 
cseséggel, sziklaszilárd hittel és vaseréllyel tartotta kézben az ország 
gyeplőjét, hogy lehetővé tegye nemzetének boldogulását és azért 
neve fogalommá nőtt minden honpolgár lelkében.

Hálás kegyelettel zarándokol el a mi lelkünk is e nagy királyunk 
dicső szelleméhez, hogy áldó imádsággal magasztalja az isteni Gond
viselést mindenért, amit e nagy királyon keresztül e hon népével tett. 
Kérve kérjük a Mindenhatót, tegye csendes megnyugvássá nagy 
királyunk pihenését Nagymagyarország boldog feltámadásával.

A másik évforduló 1938 június hó 18-ika, bölcs és jóságos lelkű 
kormányzó urunk Ofőméltósága születésének hetvenedik évfordulója. 
Iskolásaim és gyülekezetem népe előtt Öfőméltóságát mindig hazánk 
harmadik honalapítójaként említem. Joggal, hiszen Otrantó hőse 
akkor jelent meg az ország megmentőjeként, amikor minden romok
ban hevert, amikor ez a nemzet anyagilag, erkölcsileg, lelkileg ki
fosztottam ezer sebből vérezve, aléltan feküdt, közel a teljes és vég
leges megsemmisüléshez ! Sasszeme elűzte a nemzet testén élősködő 
vadkeselyűket. Acélos karja kiirtotta a gyomot és dudvát és virágos 
mezőséget varázsolt a vadon helyére. Atyai jósága meggyógyította 
a testileg, lelkileg beteg, bágyadt nemzetet és visszaadta történelmi 
elhivatottságába vetett hitét. És ha ma minden vonatkozásban új 
élet és új remény él e nemzetben, ha a külföld felfigyel erre a porig 
alázott magyar nemzetre és„ha megmozdult a jobb érzés, az igaz
ság győzelme, az egyedül Ofőméltósága államkormányzó bölcsesé- 
gének a következménye.

Ha minden igaz magyar hálatelt szívvel gondol Ofőméltósága 
nemes egyéniségére, mi magyar tanítók kettőzött érzéssel tesszük, 
mert számtalan esetben külön is éreztük irántunk való meleg atyai 
szeretetét, gondoskodó atyai jóságát és pártfogó készségét.

Hódolatos tisztelettel, alattvalói hálás szeretettel hajtjuk meg 
Ofőméltósága előtt az elismerésnek, a hálának a zászlóját azzal az 
őszinte imádsággal, hogy a Mindenható áldja továbbra is minden 
lépését és nemes elgondolását és koronázza sikerekben gazdag életét 
azzal, hogy minél előbb megérhesse porbasujtott magyar honunk 
feltámadását régi nagyságban és dicsőségben!

Augusztus 23-án volt száz esztendeje, hogy a Himnusz halha
tatlan költője, Kölcsey Ferenc örökre itthagyta nemzetét, mely számára 
csak gond és aggodalom volt. Itthagyta honát, ahol nyugtot nem 
talált. Bátran mondhatjuk, hogy korának nemzeti hőse volt, mert 
gyenge fizikumát, érzékeny lelkét a honáért és nemzetéért való
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állandó gondok emésztették fel. írásaiból merítsünk hitet és ihletet 
az akkori időkhöz nagyon hasonlatos mai válságok között. A jó 
Isten pedig tegye végre élő valósággá mindazt, ami nemzeti imánk
ból hő fohászként az ég felé szárnyal.

5. Miniszterváltozás.
Eltávozott a magyar kultuszminisztérium éléről dr. Hóman 

Bálint miniszter és hűséges munkatársa, Tasnádi Nagy András állam
titkár. A két kiváló államférfiúnak és nagy tudósnak nevéhez a 
nagyszerű alkotások egész sorozata fűződik. Mindketten nemcsak a 
magyar népoktatásügynek, hanem a magyar tanítóságnak is megértő 
jóakarói voltak. Távozásukat szívből sajnáljuk, de vigaszunk marad, 
hogy ezentúl is szívvel, lélekkel a tanügy és tanítóság lelkes támo
gatói lesznek azon az őrhelyen, ahová az isteni kegyelem és e nem
zetnek a bizalma őket állította.

Hódolatteljes nagyrabecsüléssel és teljes bizalommal üdvözöljük 
utódként a minisztérium élén gróf Teleki Pál miniszter úr Onagy- 
méltóságát és dr. Zsindely Ferenc államtitkár úr Öméltóságát. Mind
ketten nagyon jól ismertek a magyar tanítóság előtt. Eddigi közéleti 
tevékenységük, igaz magyar hazafias érzésük, igazságszeretetük, 
puritán jellemük és eddigi megnyilatkozásuk máris meggyőzhetett 
mindenkit, hogy a magyar tanítóság és a magyar tanügy jövője 
áldott kezekbe van letéve. A kultuszminiszter úrnak a költségvetés 
tárgyalásánál telt megnyilatkozása pedig azzal biztat, hogy a tanítói 
sérelmek orvoslása is két megértő, jószándékú lélek kezébe jutott.

A jó Istennek gazdag áldása kísérje nemzetépítő és honmentő 
munkájukat és a távozottak minden alkotásait.

6. Jubileumok.
A soproni tantestület meleg ünneplésben részesítette Egész 

Margit, Früwirth Margit tanítónő- és Kindler Mihály tanítótestvéreket, 
kik az idén értek el soproni működésük 25 éves fordulójához.

A győri egyházmegyei tanítóegyesület ezévi szeptember hó 8-án 
ünnepelte meg Téten való megalakulásának 80. évfordulóját, mely 
alkalomból ugyanott díszközgyűlést tartott.

Zongor Béla kormányfőtanácsos úr Öméltósága, a vasi közép
egyházmegye esperese az idén ünnepli esperesi működésének 20 
éves fordulóját.

Strasser Sándor tanügyi főtanácsos úr Öméltósága 25 év óta 
viseli a győri ev. iskolaszék világi elnökségének tisztét.

Takács Elek veszprémi esperes, kormányfőtanácsos úr Öméltó
sága, valamint Mohácsy Lajos marcalgergelyi lelkész lelkipásztori 
működése 25 éves fordulójához érkezett. Mohácsy Lajost egyház
megyéje ez alkalomból tiszteletbeli esperesévé is választotta.

Egyházkerületünk tanítósága mélységes együttérzéssel áll az 
ünneplők sorába, az ünnepeiteket szívből, szeretettel köszönti és 
további munkásságukra a jó Istennek gazdag áldását kéri.

Külön örömének ad kifejezést, hogy a győri egyházmegyei 
egyesület megalakulásának nyolcvanadik évfordulójához érkezett. 
Nagy idő ez akkor, ha megfontoljuk, hogy nyolcvan esztendővel
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ezelőtt a tanítóegyesületi élet igen parányi volt. Áldozatkész, önzetlen, 
lelkes elődökre vall ez a tény. És aki figyeli egyesületünk életét, 
jólesően látja, hogy az ősöknek eme áldott szelleme ma is megvan 
a  vezetőségben és minden egyes tagjában. Adja a Mindenható, 
hogy ez a szellem vezérelje tovább is a várva-várt tanítói jobb 
jövendő felé.

7. Változások a vezetők sorában.
Több egyházmegyei tanítóegyesület vezetésében változás állott 

be. A zalai egyesület éléről távozott Kovács Sándor felsődörgicsei, 
a  soproni alsóegyesület éléről távozott Nagy Kálmán nagygeresdi, 
a  veszprémi egyesület éléről pedig távozott Szende Lajos lajoskomá- 
romi igazgató.

Valamennyien hűséges harcosai voltak a magyar tanítóság 
egyetemes érdekeinek és ezzel kapcsolatban az evangélikus tanító
ság jobb jövendőjének. A tanítói közösségnek munkavonalában az 
élen haladtak mindig bízó és soha el nem ernyedő lelkiséggel. 
Nemes életük példájával fáklyaként világították be azt az utat, melyen 
az általok vezetett tanítóságnak járnia kell, ha célhoz akar jutni. 
Valamennyien abból a régi gárdából való vezetők voltak, akik égő 
gyertyaként világítottak, önmagukat emésztve a tanítói közösség 
oltárán.

Hálás tisztelettel és mélységes, igaz szeretettel gondolunk vissza 
puritán egyéniségükre és szivünkbe véssük minden egyes cseleke
detüket, amellyel a magyar tanügynek, a magyar evangélikus tanító
ságnak nagy szolgálatot tettek. Hisszük, hogy ezentúl is magunk 
között tisztelhetjük őket és pedig a küzdők első arcvonalában.

Helyüket az egyesületek bizalma a következőkkel töltötte be : 
a zalai egyesület elnöke le tt: Szász András mencshelyi, alelnöke 
pedig Németh Ferenc öcs-i kartárs; a soproni alsó elnöke le tt: 
Buthy Sándor vásárosfalui, alelnöke pedig Hetvei Pál nemesládonyi 
kartárs; a veszprémi egyesület elnöke: jákfai Gömbös Sándor 
pusztamiskei igazgató, alelnöke pedig Somogyi János bakonybánki 
és Rózsa János pápai igazgató kartárs lett.

Graf Samu soproni igazgató bajtársunk a Sopronvármegyei 
Általános Tanítóegyesület elnöke, Niederland Vilmos győri bajtársunk 
a  győregyházmegyei, Gáspár József majosi bajtársunk a Tolna- 
Baranya-Somogyi egyházmegyei tanítóegyesület alelnöke lett.

Amidőn meleg bajtársi kézszorítással üdvözöljük mindazokat, 
akiket a tanítótestvérek bizalma a vezető állásokba elhívott, azt 
kívánjuk a jó Istentől, áldja meg őket szent lelkesedéssel, szikla
szilárd hittel, bölcs megfontoltsággal, soha el nem ernyedő türelem
mel, hogy eredményesen szolgálhassák azt az őrhelyet, ahol kiváló 
elődök példát mutató önzetlenséggel munkálkodtak. Tanílóegyesületi 
elnöknek lenni annyit je len t: elöljárni önzetlen áldozatkészséggel, 
önfeláldozó testvéri szeretettel és hűséggel minden tanítói munka
mezőn. Aki nem tudja átérezni a közösség fájdalmait, keserű könny- 
hullajtásait és nem tudja megérteni a sokféleképpen szétforgácsolt 
tanítóság különféle anyagi, erkölcsi nehézségeit, az ne vállaljon 
ilyen szerepet, mert iga és teher lesz egy-kettőre ez a nemes biza
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lom. Aki viszont megértő lélekkel, őszinte testvéri szeretettel magára' 
öltötte az egyesületi elnökség puritán palástját, az hordozza nemes 
büszkeséggel, mint olyant, mely alatt sok-sok bajtársának szive 
dobbanása húzódik meg és az ő szive dobbanásával eggyé lesz.

Az új elnöktársaktól sokat várunk. Ne keressenek új útakat, 
hanem maradjanak meg a régi, kipróbált, járható útakon, akkor nem 
fognak célt téveszteni. Főleg akkor nem, ha a közvitézek lelkes támo
gatása és áldozatkészsége fogja mindenhová a vezetőket elkísérni.

Ezzel kapcsolatban hódolatos tisztelettel üdvözöljük tanügyi 
fővezérként a soproni felső egyházmegye esperesi tisztségében 
Ziermann Lajos soproni lelkész, kormányfőtanácsos úr Öméltóságát. 
Öméltósága nemes egyénisége nemcsak szőkébb egyházmegyéjében, 
hanem egész Magyarországban közismert ama kiváló tulajdonainál 
fogva, melyek mint egyszerű embert, mint lelkipásztort magasra 
emelik. Boldogok vagyunk, hogy Öméltóságát tisztelte meg az egyház
megye bizalma, mert benne egy olyan őszinte tanítóbarátot bírunk, 
aki mindenben megértő munkatársunk és készséges támogatónk. 
Csak egy szerény kérésünk van Öméltóságához : legyen és maradjon 
számunkra az, aki eddig volt. Mi pedig mindenben hűséges követői 
fogunk lenni.

Ugyancsak mély tisztelettel és munkatársi érzülettel köszöntjük 
Héring János veszprémi lelkész urat, kit a veszprémi egyházmegye 
bizalma a tanügyi esperesi tisztségre választott. A jó Istennek kegyelme 
kísérje szép reményekre jogosító tevékenységét.

8. Kitüntetések.
D. Kapi Béla püspök úr őnagyméltósága az evang. népoktatás- 

ügy és az egyháztársadalom terén kifejtett kiváló eredményes mun
kásságáért igazgatói címmel tüntette k i: Marosi Mihály suri, Erőss 
Sándor nagybarátfalui és Kamondy Adolf antalszállási kartársakat. 
Zongor Béla esperes úr Öméltósága az Egyházi törvény V. cikkének 
51-ik §-a alapján Dávid Gyula őrimogyorósdi tanítót az igazgatói 
teendők ellátásával 6 évre megbízta.

A magyar nyelv sikeres tanításáért a Julián iskolaegyesület 
ezévben is több bajtársunkat részben pénzjutatommal, részben pedig 
könyvjutalommal és elismerő oklevéllel tüntette ki.

Több kiváló pedagógus testvérünk pedig a ,bajai kisebbségi 
továbbképző tanfolyamra előadóként nyert beosztást. így eredményesen 
szerepeltek: Schöpf Ernő keszőhidegkúti, Bajor János bonyhádi 
kartársak.

Bajor János bonyhádi igazgatót, körzeti iskolafelügyelőt a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület ezüst emlékéremmel tüntette ki.

Reidl Sebestyén mekényesi tanítótestvérünk németajkú férfi
karával igen szép eredménnyel szerepelt a magyar rádió budapesti 
stúdiójában, mely szereplésével nemcsak önmagának, gyülekezeté
nek, hanem az evang. tanítói névnek is hírt és dicsőséget szerzett.

Felkay Feiler Jenő györkönyi bajtársunkat a kormányzó úr őfő- 
méltósága vitézzé avatta.

Mühl Alfréd soproni testvérünk festményeivel résztvett a Sop
roni Képzőművészeti Kör kiállításán. Fényképeivel a városi pályá
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zaton első díjat, Zürichben oklevelet Budapesten bronzérmet nyert.
Sopron vármegyének soproni kerülete a Deák-téri evang. nép

iskolában tanulságos és gazdag tanszerkiállítást rendezett, melyen a 
soproni evang. kartársak nemcsak annak ügyes rendezésével, hanem 
kiválóan értékes és érdekes kiállítási anyagnak a  nyújtásával is 
derekasan kivették részüket.

Gáspár József majosi kartársunkat a leventeoktatás terén ki
fejtett különleges ügybuzgó tevékenységéért a kerületi főparancsnokság 
ismételten kitüntető okirattal tisztelte meg.

Nagyon fájlalom mindig, hogy az elnöki jelentések és gyűlési 
jegyzőkönyvek e tekintetben nem tartalmaznak pontos adatokat. 
Tudom, a legtöbb esetben tanítói szerénység nem engedi, hogy érté
keinkkel a nyilvánosság elé lépjünk. Pedig ezt nem szabadna meg
tennünk. Minden társadalmi osztály büszkélkedve mutogatja kiváló
ságait, akik az emberi átlagnál jóval többet tesznek. Joggal tehetjük 
mi tanítók is anélkül, hogy ez szerénytelenség lenne. Ne felejtsük, 
minél több értéket mutogathatunk a magyar társadalomnak, annál 
nagyobb lesz az össztanítóság értéke. Aki tehát bármilyen formában 
hozzájárul ennek az értéknek a gyarapításához a maga áldozatos 
munkássága révén, az méltán megérdemli, hogy egyesületi törté
nelmünk lapjain feljegyezzük, hadd olvassák a késői utódok is ezeknek 
a derék bajtársainknak a nevét.

Sok, nagyon sok olyan kartársunkat tudnék a különféle egye
sületekből összejegyezni, akik a zene, a költészet, irodalom, művé
szet, leventeoktatás, iskolánkívüli népmívelés, különféle tanfolyamokon 
való előadói szerepléssel és más egyéb területeken kiválót produ
káltak. Majdnem minden egyes kartársunk buzgólkodik egy, avagy több 
irányban és megérdemelné, hogy e tekintetben valamilyen elismerésben 
részesüljön. Ha már anyagilag ez lehetetlen, legalább erkölcsileg. 
Es ha más testület ezt nem teszi, mi magunk ezt el ne mulasszuk. 
Ezen oknál fogva szorítjuk meg nemcsak az előbb külön is felemlített, 
hanem a sok névtelen bajtársunk munkás jobbját hálás szeretettel 
és felfokozott tisztelettel, kérve őket, hordozzák csak tovább a kéz
bevett zászlót önérzetes büszkeséggel, lelkiismeretes hűséggel a 
maguk és a tanítói közönség minél nagyobb dicsőségére.

Ez alkalommal külön is üdvözöljük a tanítóság őszinte, nemes 
jóbarátját, Arató Istvánt, a kőszegi leánygimn. érdemes igazgatóját, 
akit a kormányzó úr Ofőméltósága a tanügy terén szerzett kiváló 
érdemei elismeréseként tanügyi főtanácsossá nevezett ki.

Dr. Bertha Benő ehker. világi főjegyző a bírák részére rend
szeresített III. fiz. csoport jellegével ruháztatott föl.

A hetedik fizetési osztályba kineveztettek : Polszter Rezső
soproni, Nagy Kálmán nagygeresdi kartársak, továbbá Bajor János 
bonyhádi igazgató, körzeti iskolafelügyelő, kiket ez alkalommal boldog 
örömmel üdvözölünk.

Anyagi ügyek.
Anyagiak terén annyiban van némi enyhülés, hogy a kormány 

részben megszüntette a fizetéscsökkentést és igy a fizetések közelebb 
jutottak az eredeti alaphoz. A most is tartó nagy drágaság azonban
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arra készteti a tanítóságot, hogy a szövetségen keresztül csatlakozzék 
minden olyan elgondoláshoz, mely a teljes fizetéscsökkentések meg
szüntetését szorgalmazza.

A terményjárandóságos tanítóság helyzete az árak emelkedésével 
látszólag enyhült, mert a fizetés így a valóságos értékben közelebb 
jutott a hatóságilag megállapított értékhez. De csak látszólag, mert 
az áremelkedés utólag, a fizetési esztendő végével következett be, 
amikor nem volt mit értékesíteni. Hogy mennyire lesz az idei esz
tendő kedvező, avagy kedvezőtlen, attól függ, hogyan alakulnak az 
augusztusi, szeptemberi árak. Most kapja ezekben a hónapokban az 
érdekelt tanítóság évi utólagos részletekben a terményeit és ezekben 
a hónapokban azonnal értékesíteni kénytelen. Ha az árak most 
alacsonyak, vesztesége lesz a tanítóságnak még akkor is, ha a 
következő június—július hóban az árak a mai értéknek a kétszere
sére emelkednének is. A terményjárandóságos tanítóság anyagi ügyé
nek megfigyelésénél ezt mindig szem előtt kell tartani.

Még mindig rendezetlen a kántori ügyünk. Joggal bízunk mos
tani megértő kultuszminiszterünk 0  nagyméltóságának igazságszere- 
tetében, hogy ezen ügyünket szőnyegre hozza és ezt a fájó sebünket 
gyógyítja. Ugyanígy bízunk abban is, hogy a nem állami tanítóságot 
is valamilyen betegsegélyző egyesületbe tömörítve, lehetővé válik a 
betegsegélyezés valamilyen formája.

Aránylag több tanítót neveztek ki az idén a helyettesi, segéd
tanítói és rendes tanítói létszámba. Jól esik azt is megállapítanunk, 
hogy figyelembe vették a tanítóság gyermekeit is.

Újabb sebet jelent az érdekelt tanítóságra a hetedik fizetési 
osztályba való juthatás rendkívül nehézsége, szinte lehetetlensége. 
Evről-évre maradnak vissza igen kiváló, érdemes bajtársaink, miáltal 
egy tekintélyes rész egyáltalában nem juthat bele. egy másik része 
legfeljebb a harmadik, avagy a második fokozatot érhető el negyven 
évi szolgálattal. Súlyosbította idén a helyzetet az, hogy a körzeti 
iskolafelügyelőket a tanítói létszám rovására nevezték ki.

Őszintén örülünk, hogy a körzeti felügyelőket rendkívüli munka
teljesítményükért külön is dotálják. De ezt ne tegyük a tanítótestvérek 
kárára és rovására. A körzeti iskolafelügyelő rendkívül sokoldalú 
munkájáért joggal várhatja, hogy külön anyagi ellátásban részesüljön. 
Azért helyesnek, sőt kívánatosnak találtuk az intézmény megvalósí
tásának első percétől kezdve, hogy külön fizetési lehetőségek nyit
tassanak meg számukra. De legyen ez külön létszám és ne állja ez 
a lehetőség útját azoknak, akik szintén lelkiismeretes hűséggel, sok 
fáradsággal dolgoznak, de felügyelők nem lehettek, mert nem is volt 
ahhoz lehetőség.

Egyébként bízzunk meg a Szövetség kiváló érdemes vezetősé
gében, mely az összes tanítói sérelmeket napirenden tartja és azokra 
is kiterjeszti figyelmét, amelyekről itten nem szólhatunk.

9. Tagváltozások.
Egyik legfőbb törekvésünk, hogy a különféle egyesületekben 

állandóan nyilvántartsuk a pontos tagváltozásokat. A mai viszonyok 
azonban ezt szinte lehetetlenné teszik. Lehetetlenné teszi különösen
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a sokféle tanítói minőség. A sokféle helyettes, segéd stb. tanítói el
nevezés nemcsak így külsőleg jelent bajt, hanem problemátikussá 
teszi a tagdíjfizetési kötelezettségeket is. Ajánlatos volna ezzel a 
kérdéssel az egyházmegyei gyűléseken foglalkozni, hogy egységes 
megállapodásra jussunk.

Nem óhajtjuk, de nem is tudnók pontosan felsorolni név szerint 
egyházkerületünk területén működő új tagtársainkat. Legyenek azon
ban így is testvéri szeretettel és bajtársi meleg érzülettel üdvözölve. 
Szívből kívánjuk, hogy családtagokként érezzék magukat a nagy 
tanítói közösségben és ehhez igazítsák minden lépésükéi, minden 
elgondolásukat. Igyekezzenek hasznos tagja lenni a tanítói társada
lomnak. Ezzel nemcsak önmaguknak tesznek kimondhatatlan nagy 
szolgálatot, hanem az egész tanítói jövendőnek. Ne feledjék, hogy 
a tanítói sors az egyes tagok gondolkodásától és önzetlen munkás
ságától függ. Együttérző, önzetlenül áldozatkész és lelkiismeretes 
munkásságú tanítóság feltétlenül biztosítani tudja a maga anyagi, 
erkölcsi létét és a magyar társadalomnak tiszteletét, megbecsülését. 
Mi, tanítók, nem várhatunk senkitől semmit, csak önmagunktól. Ért
sük tehát meg egymást és ragadjunk meg minden alkalmat, hogy 
az együvétartozás, együttmunkálkodás és egymást megsegítő kész
séget minél magasabb szintre emeljük. Ne irigykedjünk, ne zúgo
lódjunk, ha egyik bajtársunknak valamilyen téren sikerei vannak. 
Ne faragjunk le öt centit, ha valamelyik bajtársunk csak egy cse
kélyke kis milliméterrel a tanítói átlag fölé emelkedik. És ne akarjon 
egyikünk sem a tanítótestvére rovására, kárára olyan népszerűségre 
szert tenni, amely előbb-utóbb úgyis népszerűtlenné teszi. Mindenki 
végezze el a maga dolgait ott, ahová az isteni kegyelem állította. 
Ne avatkozzunk felelőtlenül és feleslegesen egymás dolgába csak 
azért, mert úrrá szeretnénk lenni szerényebb pajtásunk felett. A ta
nítói hivatás mezeje olyan mérhetetlenül széles horizontú, hogy min
denki bőséges lehetőséget talál egyéni kiválóságának érvényesítésé
hez, tekintélyének emeléséhez, anélkül, hogy a másik tanítótársának 
ezzel útjába kerülne, annak akadályokat gördítene és annak nép
szerűségét, tekintélyét fogyasztaná.

Egyházkerületünk tagnévsorában nagy változásokat láthatunk. 
A régi jó öregek elmentek és egy egészen új tanítói generáció áll 
előttünk. A jóságoslelkű öreg urambátyáink eltűntek, de maradjunk 
meg az általok kipróbált és jól megalapozott tanítói útakon : a test
véri szeretetnek, a megértésnek és az együttmunkálkodási készségnek 
az útjain. Akkor boldogok leszünk. Akkor feltétlenül eljön ama 
várva-várt tanítói jobb jövendő !

10. Tanítóegyesületek tevékenysége.
Egyházkerületünk területén működő kilenc egyházmegyei tanító- 

egyesület keretén belül még kisebb tanítói körök is vannak. Mindezek 
a tanítói hivatásban való állandó elmélyülést és a tanítói munkában 
való állandó továbbképzést célozzák. Nem térünk ki ez alkalommal 
a kisebb körök külön egyesületi életére. Ha azonban figyelmesen 
átolvassuk a közgyűlési jegyzőkönyveket, azt látjuk, hogy mindenhol 
élénk egyesületi tevékenység uralkodik. Különféle szakelőadások,
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gyakorlati tanítások, az iskolai, egyháztársadalmi és nemzeti életünk
nek úgyszólván minden aktuális kérdése forgott szőnyegen és nyert 
alapos, magasszínvonalú viták keretében megbeszélést.

Külön élménye volt az egyházkerületünk tanítóságának dr. Kapi 
Béla püspök úr Onagyméltósága által idén is megtartott lelkész 
tanítókörzeti konferenciája, melynek összefoglaló alaptémája ez volt: 
„Az Isten Műhelye“. A konferencia előadásainak nagy részét Ő nagy
méltósága maga tartotta, ami a konferenciának külön értéket és 
magas színvonalt biztosított. De előadókként szerepeltek egyház- 
kerületünk tanítói közül is többen, akik ezen munkásságukkal 0  nagy
méltósága bizalmából szintén tanúbizonyságát adták annak, hogy 
az evangélikus tanítóság minden tekintetben hivatása magaslatán 
áll és igyekszik az idők viszonyaihoz mérten önmagát képezve iskolai 
és gyülekezeti munkáját tökéletesebbíteni.

Külön örömöt és áldást jelentett nekünk a lelkésztestvérekkel 
való együttlét. Mindig úgy éreztük még, hogy nekünk egymás mellett 
a helyünk. Ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni és azért szívós 
kitartással azon vagyunk, hogy a lelkészi és tanítói rendet édes 
testvérként egymáshoz kössük. Minden rend nevelje erre tagjait. 
Ha volna lelkipásztor, aki iskolaszéki elnöki mivoltában hatalmával 
visszaélve, a tanítót csak téglahordozójának, nem pedig tervező, építő 
munkatársának tekinti, azt a lelkészi kar maga terelje a helyes 
irányba. Es ha akadna közöttünk tanító, aki lelkipásztora elnéző 
szeretetével, atyai jóságával visszaélve kötelességmulasztást követ el, 
azt viszont mi magunk fogjuk lelkiismeretességre rászorítani.

Most is csak a legnagyobb hála és elismerés hangján gondol
hatunk vissza az így együttesen eltöltött néhány órára. Hisszük, hogy 
Onagyméltósága erre a jövőben is lehetőséget nyújt, mert evang. 
egyházunk jövője azon fordul meg, miként tud a lelkészi és tanítói 
kar egymást megértő szeretettel és támogató készséggel munkálkodni 
annak jövendőjéért.

A jó Isten pedig adjon Önagyméltóságának továbbra is elegendő 
testi-lelki erőt, hogy ezt a célirányos munkásságát Istennek dicső
ségére, egyházunk, nemzetünk javára még igen soká folytathassa.

Az egyes egyházmegyékben egyébként a következő előadások, 
gyakorlati tanítások tartattak :

Soproni Alsó : Fazekas Gyula : „Tanítás és tanulás.“
Soproni Felső: Gottschling Károly: „A tanítóképzés útja az 

akadémiáig.“
Vasi Közép: Szabó Lajos meszleni: „Előkészülés az iskolai 

munkára.“ Vörös Jenő hegyháthodászi: „A népiskolai tanítás anyaga 
a valláserkölcsi nevelés szolgálatában.“

Kemenesaljái: Vida Béla dukai: „A tanító a gyülekezet éle
tében.“

Veszprémi: Ágoston József pápai: „A mese hatása a gyermekre.“ 
Gimesi István az elhunyt Bőke Ernőről, Ludván Endre pedig az 
elhunyt Szekér Józsefről mondott mélyhatású nekrológot.

Somogyi: Dr. Balázsovits Gyula szepetneki: „Logika a nép
iskolai nevelésben.“ Németh István porrogi: „Az irgalmas szama
ritánus“ gyakorlati tanítás.
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Zalai: Szász András mencshelyi: „Mencshely monográfiája.“
Győri: Kiss Lajos győrújfalui: „A szülői értekezletekről.“ Sallér 

Sándor lébényi: „Honvédségünk fejlődése a honfoglalástól napjainkig.“ 
Gyakorlati tanítás.

Tolna—Baranya—Somogyi: Kovács Dezső váraljai: „A tanítási 
fokozatok fejlődése és fontossága.“ Schrantz Ottó bonyhádi: A mese 
szerepe a népiskolai oktatásban.“ Vitéz Nagy István sárszentlőrinci: 
„Evangélikus Népiskoláink aktuális kérdései.“

Egyházkerületünk tanítósága ezeken kívül nagy szerepet vitt 
még a különféle más tanító alakulatok és pedagógiai szemináriumok 
keretében szakelőadásokkal és gyakorlati tanításokkal. Hetyey Pál 
nemesládonyi kartársunk a Soproni Alsó Egyesület gyűlésén részle
tesen ismertette az új egyházi törvényeknek a tanítóságra vonatkozó 
részeit.

11. Szakkérdések.
Régi óhaja ment teljesedésbe a magyar tanítóságnak az aka

démiai tanítóképzés életbeléptetésével. A tapasztalat igazolni fogja 
a magyar tanítóság önzetlenségét, amikor állandóan napirenden tar
totta ezt a kérdést, mert nagyon jól tudta, hogy a mai világverseny
ben csak az a nemzet maradhat meg és lehet győztes, melynek 
képzett polgárai vannak. Nem beszélhetünk joggal kulturfölényről, 
amikor tanítóképzésünk elavult. A legnagyobb hála és elismerés 
hangján kell szólanunk ez alkalommal is dr. Hóman Bálint kiválóan 
képzett, nagytudású és a tanítóságnak megértő jóbarátjáról, volt 
kultuszminiszterünkről és annak pompás munkatársairól. Joggal re
méljük, hogy ennek legközelebbi folytatása a nyolcosztályos nép
iskolának tényleges megvalósítása lesz, mert csak akkor beszélhe
tünk igazán kultúrfölényről 1

Ügy tudjuk, hogy nem dőlt el véglegesen az sem, hogy a két 
evangélikus akadémia milyen legyen : kettő férfi, avagy egy férfi és 
egy nőtanító képző akadémia. Akik minden tekintetben egyetemes 
egyházi érdekeket tartunk szem előtt, azt valljuk, ha három akadé
miánk nem lehet, úgy feltétlenül két férfitanító akadémiára van szük
ség. Egyetemes egyházunk főleg férfitanerőket alkalmaz, a jövőben 
ez belmissziói és egyéb okok miatt még fokozpttabb mértékben 
válik szükségessé. Különösen pedig faluhelyen. így annyi férfitan
erőre van szükség, hogy egy akadémia a tapasztalat szerint nem 
elégítheti ki a közegyház szükségletét. Az állami akadémiákról is 
kerülhetnek evangélikus vallású tanítók. Mi mégis elsősorban azok
ban bízunk, akik nálunk, evangélikus intézetünkben nevelkedtek- 
Ezekről feltétlenül meg lehetünk győződve, hogy minden más hatás
tól menten, tiszta evangélikus szellemben nevelkedtek. A férfitanerő, 
nél ez azért is végtelenül fontos, mert hiszen ahárhány esetben 
nemcsak hittantanító, hanem igehirdető is lesz, mint lévita és kántor
tanító. Tolnában a lévita-tanító vasárnaponként éppen úgy hirdeti 
az Isten igéjét, mint a lelkipásztor az anyagyülekezetben. Ezt száz 
százalék erejéig csak az evangélikus akadémián végzett tanerőtől 
várhatjuk. Az egyházközségben a főszerepet elsősorban a férfitanító 
képviseli. Ha kénytelenek leszünk állami akadémiákon végzett nő
tanerőket alkalmazni, ez is baj, nem olyan nagy baj azonban, hogy
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ezen kis utánpótlással segíteni nem lehetne. Aztán lévén a nőtaní
tónak csak másodsorban az egyházi életben szerepe, nem okozhat 
olyan nagy kárt egyházi szempontból. Ezen főszempontok mellett 
még sok mellékszempontot is tudnánk felemlíteni, melyek amellett 
szólnak, hogy a két akadémia feltétlenül férfitanerőket képző aka
démia legyen.

Boldog öröm számunkra ezzel kapcsolatban, hogy a soproni 
jó öreg képzőnk részére az idei költségvetésbe felvétetett az első 
részlet államsegély és igy megnyílt a lehetőség az új modern tanító
képző-akadémia építéséhez. Kedves kötelessége legyen minden 
tanítótestvérünknek, hogy az arra hivatást érző ifjakat ebbe az inté
zetbe terelje, hogy soproni képzőnk még fokozottabb mértékben 
eleget tehessen a modern tanítóképzés minden kívánalmának. Ma 
kétszeresen fontos ez, hogy az intézet annak idején megfelelő anya
got találjon az akadémia számára.

A szakfelügyelet bevezetése óta immáron eltelt három esztendő. 
Meg kell állapítanunk, hogy ez a gyakorlatban teljesen bevált, mert 
a hozzáfűzött reményeket százszázalék erejéig beváltotta. Ha itt-ott 
jelentkeznek még kisebb nehézségek, ezeket majd az idő lassanként 
lefaragja és eljön az idő. amikor mindenütt teljes rend lesz. Meg
nyugvást keltő különösen a tanítóságra, hogy az új szakfelügyelet 
nemcsak a szaktudást hozta, hanem egyúttal a tanítótestvériséget, a 
kartársiasságot. Régi panaszunk volt, hogy a tanfelügyelő általában, 
nem szaktárs, nem kartárs. A tanítóságtól sok esetben távol állt. 
Voltak tisztes kivételek, de annyi kétségtelen, hogy sok baj és panasz 
volt azért, mert a régi tanfelügyelet nem tudott a tanítóval érzésben, 
gondolkodásban és munkájával eggyé lenni. A legtöbb tanfelügyelő 
hivatását abban látta, hogy a tanító rideg ellenőrzője, szinte réme 
legyen. így nem fejlődhetett ki a két rend között a szükséges munka
társi szeretet és megbecsülés érzése.

Nem tartjuk azonban a szakfelügyelet mai módját még befeje
zettnek. El kell jönnie annak az időnek, hogy a szakfelügyelők — 
természetesen nagyobb területi beosztással — felmentessenek és 
kivétel nélkül az állami státuszba lépve, teljes intenzitással lássák 
el az iskolák irányítását és a tanítói munka ellenőrzését.

Míg a nyolcosztályos népiskola meg nem valósul, amennyire 
csak lehetséges, tökéletesebbé kell tennünk a továbbképzőiskola 
munkáját. A falusi lakosság érdekében feltétlenül meg kell szervez
nünk a gazdasági továbbképzőt. Még ha az látszólag nem is jelenti 
a tökéletes lehetőséget. Tekintettel azonban arra, hogy falusi lakos
ságunk zöme mezőgazdasággal foglalkozik és tekintettel arra, hogy 
földmives népünk a modern gazdálkodásban nagyon visszamaradt, 
feltétlenül gondoskodni kell az érdekében, hogy ezirányú szakisme
reteit bővíthesse. A leghelyesebb módja volna, ha gyakorlatilag is 
elő lehetne készíteni az ifjúságot. Mivel ez sok nehézségbe, sok 
helyen szinte áthághatatlan akadályokba ütközik, legalább elmélet
ben kell valamit nyújtani a legszükségesebből. Sajnos, az állam- 
hatalom részéről nem találjuk meg a feltétlenül szükséges támoga
tást és megértést. íme mennyira törődnek az iparos és kereskedelmi 
érdekeltségekkel. Pompás iparos- és kereskedőtanonciskolákra van



355>

fedezet. Gazdasági ismétlőkre akkor nem lehetne ? Nem hisszük .... 
Kell lennie. . . Nagyon természetes, hogy olyan mezőgazdasági 
tanfolyamra nem kapnak elég hallgatóságot, ahol a hallgatónak meg 
kell fizetnie a költségeket. Olyan ismétlő után nem áhítoz a tanítóság, 
ahol többletmunkát ingyen kell végeznie. És olyan után sem, ahol 
kevés idő áll ahhoz rendelkezésre, hogy valamilyen eredményt érjen 
el. A falu népe érdekében tiltakoznia kellett volna a mezőgazdasági 
kamaráknak, amikor a kultuszminisztérium leszállította a gazdasági 
ismétlőiskola heti óraszámát négyről háromra. Csak azért, mert meg 
akartak a községekkel takarítani 50 pengőt. Ugyanakkor pedig a 
városi tanonciskolákban tanítók helyett szaktanárokat alkalmaznak,, 
természetesen megfelelő honorárium mellett.

Kérnünk kell tehát, hogy lehetőleg minden faluban az ismétlő 
gazdasági legyen. Hogy a tanítókat ingyenes tanfolyamokon átképez
zék. És hogy a heti óraszámot állítsák vissza négy órára. A lecsök- 
kentett illetményt pedig adják vissza.

Nagy gondot jelent most a tanév küszöbén a kisebbségi iskolák 
tanerői számára &z új tanítási típusra való teljes átmenet, melynek 
lényege röviden az, hogy a történelmi tárgyak magyarul taníttatnak 
és az anyanyelven összefoglalandók, a természeti tárgyak az anya
nyelven taníttatnak és magyar nyelven foglalandók össze. Más szó
val ez azt jelenti, hogy a népiskolában tanítandó teljes anyag két 
nyelven veendő. Itt áll a tanítóság megfelelő különleges tanterv, tan
menet és különösen megfelelő tankönyvek nélkül. Olyan óriási fele
lősség hárul ezzel a tanítóságra, a munkáról magáról nem is szólva, 
mely az első pillanatra át sem tekinthető. Két nyelven elvégezni 
valamit, amit egy nyelven sem tud a magyar tannyelvű iskola sajá
tos életviszonyai közepette. Mert ne feledjük, a kisebbségi iskolák 
túlnyomó többsége osztatlan, a legjobb esetben részben osztott. Min
den új anyag, újabb szókincset is feltételez, Tehát nemcsak magát 
a fogalmat, hanem az ezzel járó szókincset is át kell adnunk a 
gyermeknek. Egyszerű lenne pl. a németül átvett anyagnak magyar 
nyelven való összefoglalása és visszakérdezése, ha a gyermek a 
megfelelő szókincsnek a birtokában van. De amikor a szavak leg
nagyobb részét nem ismeri, hogyan lehessen összefoglalva az anyagot 
visszakérdezni ? . . . Azután itt van maga az anyagnak az óriási 
mennyisége ! Ha az anyagot alaposan megrostáljuk, megrövidítjük a 
kisebbségi iskolákból kilépő nemzedéket. Milyen jogon akarjuk a 
kisebbségi iskolák nemzedékeit kevesebb tudással az életbe küldeni ? 
Ha az anyagot teljes egészében vesszük, csak igen rövid vonások
ban — mintegy futólagosán áttekintve — vehetjük az anyagot, mi
által ismeretköre hézagos, értelmi képessége zavaros lesz. A gyakor
lati tapasztalat arra a belátásra kellene, hogy késztesse az ezen 
kérdést szabályozó hatóságokat, hogy végre gyakorlati érzékkel 
nyúljanak a kérdéshez és minden lehetőt kövessenek el, hogy megvaló
sítható lehetőség elé állítsák az érdekelt tanítóságot. A főcél, hogy a 
kisebbségnek alkalmat adjunk ahhoz, hogy édes hazánk szép nyel
vét az iskolai korban elsajátíthassa. Vannak kiváló nyelvtudósaink. 
Az ő feladatuk lenne megállapítani azt a legkisebb szókincset, mely 
a hétköznapi megértéshez feltétlenül szükséges. Ezt a szókincset
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tegyük gyakorlati, közvetlen módon a gyermekek sajátjává és akkor 
majd elérjük, hogy a gyermekek, majdan felnőttek, szívesen meg
tanulják és beszélik a magyar nyelvet. A helyzet ma az, hogy 
nagyon sok olyan szót kénytelen a gyermek a különféle tantárgyak
kal kapcsolatban befogadni, amelynek gyakorlati célja nincsen, mivel 
azokat a mindennapi életben és embertársaival való érintkezésében 
sohasem fogja használni. Tehát feleslegesen megterheljük kis agyát 
és azért ezeket a szavakat az agy egy-kettőre ki fogja vetni. Viszont 
sok olyan szó fog hiányozni, amire a gyermeknek is, de a felnőtt
nek is nagy szüksége volna hétköznapi érintkezésben.

Gyönyörűen hangzik tehát, hogy ezentúl két nyelven folyik a 
kisebbségi iskolákban a tanítás, de nagy aggodalommal nézünk a 
dolgoknak elébe, mert nagyon félünk, hogy ennek a nehéz viszo
nyok közt élő és dolgozó tanítóság a legnagyobb erőfeszítéssel sem 
tud úgy megfelelni, ahogyan azt legjobb lelkiismerete szerint szeretné.

A reformírásról most sok szó esik, mintegy a közérdeklődés 
középpontjába jutott ez a kérdés a Néptanítók Lapjában felvetett 
vita kapcsán.

Mindnyájan érezzük, hogy főleg a fonomimika feltalálása, a 
számolás- és fogalmazástanításban az utóbbi évtizedben elért újítá
sok után az írástanítás megreformálása a legsürgősebb tennivalónk. 
Még minden forr ebben a kérdésben, de a kialakulás útja már vilá
gosan látszik. A N. L.-ban megjelent hozzászólások, főleg Tóth 
István, dr. Beyer Edéné és Jovica I. Sándor cikkei után világosan 
mutatják, hogy Luttort nem igazolja az élet. Az ő megoldása közép
iskolába való díszírás, és nem felel meg az elemi fokon álló gyer
mek készségének.

Ezek szerint nem a Luttor-féle módszer- és betűalakoké a jövő, 
sem nem az eddig használatos kaligrafikus írásmódé, hanem a kettő 
között álló olyan megoldásé, amely magában foglalja mindkettőnek 
előnyeit és egy könnyebb móddal, tetszetősebb, álló betűalakokkal, 
fonalírás megoldással éri el a célt.

Ehhez a megoldáshoz legközelebb áll a Ludván Sándor kar
társunk által szerkesztett „ritmikus írás“, amely mellőzi a nyomtatott 
betűk rajzolását, megtartja a fonalírás alaptételét, a folyamatosságot 
vonalvezetésben, nem torzítja el a betűket és nem árnyékol. Az 
írást a legtermészetesebb életmegnyilvénulásból, a ritmusból szár
maztatja, és ezért ritmikus írásnak nevezi.

Mi evangélikus tanítók mindenben a tárgyilagos reformok mellett 
álltunk, most se kössük le magunkat egy olyan írásmód mellett, 
melyet nem igazol az élet. Várjuk meg türelemmel a kialakulást és 
azután döntsünk ebben a kérdésben.

Ezzel kapcsolatban ezúttal is rámutatunk a VKM.-nek 108.231/ 
1938. sz. rendelkezésére, mely kötelezővé teszi a most következő 
iskolai évtől kezdve a szabványosított füzetek használatát. Célszerű 
volna, ha az egyetemes egyház a Luther Társaság útján végrehajtaná
1936. évi 52, sz. határozatát és a törvényes rendelkezéseknek figye
lembevételével elkészítené a szabványosított füzeteket, de úgy, hogy 
az evangélikus jelleg kidomborodjék. Ha ezek a füzetek rendelke



357

zésre nem állnak, pártoljuk addig is a Kalász Rt., mely jóminőségű 
papíron s megfelelő áron bocsátja a füzeteket rendelkezésre.

Az evangélikus iskola nevelési értékei. Egy iskola nevelési 
értékei elsősorban a tanító személyében, annak tanítói egyéniségé
ben, továbbá a rajta kívülálló körülményekben találhatók.

Ha az evangélikus tanító személyében rejlő értékeket vizsgáljuk, 
meg kell állapítanunk, hogy az evangéliumi szellemben nevelt tanító 
a képzőből magával hozott gondolkodást, lelkiismeretességet, köte
lességtudást, hithűséget, hivatásszeretelet nevelő munkájába is át
viszi. Szükségképpeni életfeladattá lesz nála mindaz, amit az egyház 
és állam tőle megkíván. Lelki kényszer alatt áll, nem is tud más
kép cselekedni, mint minden idegszálával, minden gondolatával, 
akaratának minden rezdülésével szolgálni a rájabízoít ügyet. S ez 
teszi őt elhivatásának lelkes harcosává, s különbözteti meg a csak 
bérért szolgáló, beamter lelkű, bürokratától. Nem is lehet az evan
gélikus tanító a „nemzet napszámosa“, mert a napszámos szó fogal
mával összefort a nap járását leső, látszatmunkát végző, lelkiisme
retlen ember típusa. Ennek pedig merő ellentéte az evangélikus 
tanító, aki az iskolai munkán kívül a belmisszió és népművelés 
terén legalább annyit dolgozik, mint az iskolában.

Ezek a személyes vonatkozású értékek még fokozódnak a 
tanító intelligenciájában, példás családi életében, egyházi és társa
dalmi tekintélyében, népszerűségében, s ezek teszik őt a falu
vezetők egyikévé.

Ondícséretnek látszó megállapítások ezek, de a tárgyilagos 
figyelő nem fogja ondícséretnek minősíteni őket, mert az igazság 
előtt a bírálat is meghajol.

A tanító személyén túlmenő értékek közt találjuk az evan
géliumi szellemet, mely az iskola életében is uralkodó szerephez 
jut, főleg a valláserkölcsi nevelésben, a tanító módszerében, az 
olvasmányok, beszélgetések anyagában, a köszöntésben, tanterem 
díszítésében, irkák külalakjában, ünnepélyek műsorában stb. Ez a 
szellem teszi népünket a felvilágosodottság népévé, gyermekeinket 
egy jobb jövő várományosaivá. Ez teszi őket munkájukban kötelesség- 
tudókká, a hitben erősekké, az imádságban buzgókká, a felebaráti 
szeretet gyakorlásában kitartókká, az adakozásban áldozatkészekké, 
a másvállasúak iránt türelmesekké, a feljebbvalók iránt tisztelet
tudókká, egymás iránt becsületesekké, a bajbanlevőkhöz könyörü
letesekké. Ez a szellem ott látható minden evangélikus gyermek 
homlokán, mely néki világító szövétneke az élet útjain, mely a 
Krisztus tanítványainak ismertetőjele.

Az értékek között nem utolsó helyet foglal el az a körülmény, 
hogy az ev. iskolákban a vallásoktatást a tanítók végzik. Bár mi 
tanítók nem rendelkezünk theológiai szakképzettséggel, annyi theoló- 
giai tudásunk mégis van, hogy az elemi fokon tanuló gyermek szívé
ben szunnyadó hit csíráit fel tudjuk ébreszteni, s azokat nevelni 
képesek vagyunk, mert ehhez elsősorban mély hit szükséges. De 
érték ez azért is, mert megfelelő pedagógiai készséggel szakszerűen 
dolgozzuk fel hitünk igazságait tartalmazó vallástani anyagot, s a
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reáltargyak tanításánál is mindenütt kapcsolhatjuk azokat, így a 
valláserkölcsi nevelés képezi tanítói munkánk tengelyét.

Különleges értéke iskolánknak a gyermeistentiszteleti szolgálat, 
melynek keretében a lelkipásztor a tanulóseregnek hirdeti az Igét, 
azt a gyermekek értelméhez szabja, hozzájuk szól, ennek következ
tében arra jobban figyelnek, azt jobban megértik, mint a nagyok isten- 
tiszteletén, s így közvetlen részesei lesznek Isten beszédének.

Ugyanez a megállapítás áll a bibliaórákra is, amelyeken már 
a III. osztályos gyermekek is megismerkednek a Szentírás olvasása 
által a benne foglalt igazságokkal. A kicsinyek gyülekezetében pedig 
megismerkednek a gyülekezeti élet fontosabb tisztségeivel és az egy
házunk iránti kötelességekkel.

A fentebb említett keresztyén erények gyakorlása nemcsak a 
nevelési, de a tanítási eredményt is szolgálják. A becsületesen vég
zett munka gyümölcse nem marad el. S ezért az iskolai év végez
tével mindenkor elmondhatjuk gyermekeinkről is, hogy növekedtek 
testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. De 
a mi megítélésünknél tárgyilagosabb és szigorúbb ellenőrző hatóságok 
vagy azoknak közegei is kénytelenek elismerni, hogy az evangélikus 
iskolákban majdnem mindenütt kiváló, de mindenesetre becsületes 
munka folyt.

Nekünk, tanítóknak most, a világválság idején kettőzött buzga
lommal kell ügyelnünk iskolánk nevelési értékeire, mint drága gyön
gyeire egyházunknak, nehogy egy is elvesszen azok közül.

12. Különfélék.
1937. évi november hó 9-én lettek kihirdetve azon új zsinati 

törvények, melyeket kormányzó urunk Ofőméltósága 1937. évi októ
ber hó 31-én kelt legmagasabb elhatározásával szentesített. A II—X-ig 
terjedő cikkekből a III. és VI. t.-c. a kihirdetés napján már életbe
lépett. A II., IV., V. és VIII. t.-c. 1938 január 1-én, a VII. és X. t.-c. 
1939 január 1-én lép majd életbe. A IX. t.-c. pedig a református 
egyháznak azzal egyértelmű törvényalkotásával egyidőben lépett életbe.

Az új egyházi törvények nem hozták meg számunkra mindazt, 
amit joggal reméltünk. Mégis a múlthoz képest fejlődést mutatnak 
több vonatkozásban és azért így is hálás szívvel gondolunk azokra, 
akik a tanítóság számára történt jogkiterjesztést lehetővé tették.

Az új egyházi törvények az eddiginél nagyobb képviseleti lehető
séget biztosítanak a tanítóság számára. Használjuk fel ezeket a 
lehetőségeket megfontolt bölcsességgel a tanítóság erkölcsi értékének 
gyarapítására és egyben evangélikus anyaszentegyházunk javára.

Most vannak készülőben a zsinati törvények végrehajtásával 
összefüggő különféle szayályrendeletek. Ezeknek a tanítóságra vonat
kozó rendelkezéseknek egy részét tervezet alakjában már megismer
hettük a Népiskola közléséből. Tekintettel arra, hogy több részében 
sérelmesek ránk nézve, megkértem Szakály Dezső kartársunkat, hogy 
tegyen megfelelő előterjesztést a kerületi gyűlésünkön a tervezetek 
módosítására. A szabályrendeletek nagy része még ismeretlen. A 
kerületi kiküldöttekre vonatkozólag Hanzmann Károly egyházk. nép
iskolai bizottsági elnök úrnak hozzám intézett szives megkeresésére
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azt válaszoltam, hogy a választás ugyanúgy történjék, mint eddig és 
ugyanolyan számarányban. Az előny most az lesz, hogy kettő helyett 
négy kerületi kiküldöttet választ a kerület tanítósága és így egyszerre 
több egyházmegye tanítósága nyer képviseletet. A sorrend is gyor
sabb lesz ezentúl.

Hálás szívvel kell ezúttal is megemlékeznünk püspök úr 
Őnagyméltóságának 211. III. 1937/1938. sz. leiratáról, mellyel lehetővé 
tette az evang. tanítóságnak nagyobbmérvű megbecsülését. Rajtunk 
múlik, hogy az egyes lehetőségek felhasználásával ennek az előnyeit 
biztosítsuk. Az egyházmegyei egyesületek vezetői beszéljék meg a 
teendőket és használjanak fel minden lehetőt arra nézve, hogy a 
püspöki leirat intenzióit keresztül is vigyék. Tanítótestvéreim is kö
vessenek el minden lehetőt arra nézve, hogy a különféle alkalmakra 
a tanítóegyesület elnöksége meghívást kapjon és hogy a kiszállás 
lehetősége meglegyen. Mindez természetesen egy csekélyke anyagi 
áldozattal is jár, de viszont az erkölcsi ezt bőségesen kárpótolja.

Ugyancsak hálás érzéssel gondolunk Őnagyméltósága ama 
intézkedésére, mellyel lehetővé tette idén is a Leszakítós Naptár 
kiadását és azáltal munkánkat, annak iskolai és egyházépítő hatását 
is eredményesebbé és könnyebbé tette.

Az Internátusi-alapból idén is több testvérünk kapott szép összegű 
segélyt. A beíratási díjaknak befizetését immáron nem kell külön is 
szorgalmaznunk, mert hiszen a világi és egyházi hatóság a legszigo
rúbban ellenőrzi ezeknek a hováfordítását.

Tekintettel arra, hogy az Evangélikus Népiskola hivatalos 
lapunkra minden iskolafenntartó köteles hivatalból is előfizetni, legyen 
minden testvérünk azon, hogy ez idejében, a tanév elején legkésőb
ben megtörténjék. Magas színvonalon álló lapunkat csak úgy tudjuk 
a kellő időben és kellő terjedelemben megjelentetni, ha arra mindenki 
pontosan előfizet. Ne essünk a régi bűnökbe és ne hagyjuk lapunkat 
ismét odajutni, hogy pénz hiányában nem lehet megjelentetni. Ez 
nagy erkölcsi szegénységre vallana, mely nem egyeztethető össze 
az evangélikus tanítóság mentalitásával.

Somogyi Béla kiváló szerkesztőnknek pedig ezúttal is leghálá- 
sabb köszönetünket és elismerésünket tolmácsoljuk, hogy a lapot 
példás rendben, magas, értékes irodalmi színvonalon tartja és távol 
tart minden disszonáns hangot.

Révfülöpi üdülőnket az elmúlt tél folyamán átalakítottuk és a 
nagy szobákat megfelelően kisebbítve alkalmasabbá tettük arra, hogy 
anyagilag jobban kihasználható legyen az egész épület. Húsz szoba 
áll így rendelkezésre, melyek az idei kedvező szezon alatt állandóan 
el voltak foglalva. így minden remény megvan ahhoz, hogy az idei 
év szép eredménnyel záruljon. Két üdülésre szoruló beteg kartársunk 
is ingyen elhelyezést nyert két-két hétre a Országos Evang. Egyesület 
és az Üdülőház terhére. Hiszem, hogy egy-két év múlva sikerül 
révfülöpi üdülőnket úgy kihasználni, hogy évenként több üdülésre 
szoroló beteg és szegény kartársunk teljesen díjmentesen nyer elhelye
zést és ellátást. Hiszen az volna tulajdonképpen egyik főrendeltetése 
és kell, hogy ennek megfelelő módját megtaláljuk, aminthogy meg is 
fogjuk találni.
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Ennek kapcsán rá kell mutatnom arra is, hogy a Gyógyház. 
ügyében bizonyos ellanyhulás válik érezhetővé. Elnöki jelentésem 
nem arra való, hogy részletesen kitérjek sok mindenfélére, ami ezzel 
a kérdéssel összefügg. Röviden csak ennyit: A legnagyobb hálával 
és kettőzött elismeréssel adózunk azoknak a megértő bajtársainknak, 
akik, bár távolabb esnek, mégis szívükön hordozzák ennek a sokra- 
hívatott közjóléti intézménynek a sorsát és sokat tesznek, agitálnak. 
Nem haragszunk legkevésbbé sem azokra a bajtársainkra, akik távol 
tartják magukat, akár anyagi erőtlenség, akár más okok miatt. De 
ugyanekkor igaz, mélységes szomorúsággal tölt el bennünket, hogy 
vannak olyan kartársaink, akik lelkesen agitálnak: ellene. Tehát 
nem elégszenek meg azzal, hogy maguk semmit sem adnak, avagy 
nyújtanak, hanem direkt ráfekszenek azokra, akik ez ügyben valamit 
tenni, szólni merészelnek. Ezt menteni, megérteni nem lehet. Hát 
kérdem : baj az, ha valaki valamit akar és ezzel senkinek sem ért, 
de mindenkinek csak használhat? Ugyebár nem. Ezt nem érdemelte 
ki senki sem, de legkevésbbé azok nem, akik ennek a nemes esz
mének az elindítói voltak és akik ez eszme megvalósítása érdekében 
magukat igába fogták a tanítói közösség javára.

Nagyon szépen kérjük az illetőket, akiket nem óhajtunk így 
nyilvánosan pellengérre állítani, mert ez ellenkezik a tanítótestvéri 
szeretet szellemével és eddig követett célkitűzésünkkel, ne agitáljanak 
a Gyógyház ellen. Ne bántsák azokat, akik érte lelkesednek, tesznek 
és adnak. Hiszen számtalanszor ismételjük : senkit sem lehet erre 
az útra rákényszeríteni, nem is óhajtunk. Még csak erkölcsi kény
szert sem alkalmazunk. De bocsánat, ne fogjuk le a kezét annak, 
aki adni vagy dolgozni akar a maga szent meggyőződése szerint.

A kérdés megvilágítása céljából megemlítem, hogy a nyáron 
megbeszélést folytattunk és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
a Gyógyház ügye megvalósítható, ha megvan a szükséges áldozat- 
készség és megértés. Megvalósítása pedig feltétlenül szükséges. 
Amennyiben sietünk, megfelelő áron megfelelő helyen telket vehetünk. 
Ha nem sietünk, a nagy fellendülés folytán meginduló drágaság hó 
módjára olvasztja anyagi lehetőségeinket. Fontos volna tehát, hogy 
a jegyzések pontosan befizettessenek, hogy legalább a helyet tudjuk 
egyelőre biztosítani. A többi majd könnyebben és gyorsabban megy. 
Csak legyen már egyszer látható elindulás.

Gaál Sándor és Szakály Dezsőnek pedig és Tóth Dénesnek 
(Szerk.), akik ez ügyben igen sokat áldoznak anyagilag, szellemileg, 
erkölcsileg egyaránt, fejezzük ki ezúton is hálás köszönelünket. 
A jó Isten koronázza áldással minden szent igyekezetüket.

Az evangélikus tanítóság mindig lelkes közkatonája volt a  
magyar tanítói közösségnek. Mint ilyen, rendületlen híve volt és 
marad a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének, mert 
hiszen tudja, hogy ezen alakulattal áll vagy bukik minden anyagi, 
erkölcsi értéke. Minden anyagi, erkölcsi és szellemi vívmány, mely 
a magyar tanítóság ölébe hullt az utolsó évek során, egyedül a 
Szövetség kitartó munkájának köszönhető. Hogy ma rendezett tanítói 
fizetések vannak, hogy vannak egyáltalában bizonyos, tanítói ked
vezmények, stb. ez mind a Szövetség kitartó, szívós munkájának a
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következménye. Hogy eljutottunk a szakfelügyelethez, a tanítói aka
démiákhoz és sokféle kisebb jelentőségű pedagógiai, társadalmi stb. 
vívmányokhoz, azt csak a Szövetség céltudatos küzdelmének kö
szönhetjük.

Nagyon természetes, kevés az elért eredmény a sokféle anyagi, 
erkölcsi sérelemhez képest. De vájjon várható-e valaha is, hogy bár
milyen társadalmi osztály sérelemmentes helyzetbe jusson ? Sok el
intézetlen kérdés van. A legfontosabb most a kántori ügy. Ezt kell 
napirenden tartani annál is inkább, mert megértő új kultuszminisz
terünk is elismerte e kérdés rendezésének jogosságát és kilátásba 
helyezte ennek a lehetőségét is. A terményjárandóságos tanítóság 
sérelme a gabonaárak valamelyes emelkedésével nyugvópontra jutott 
legalább ideiglenesen. Küzdenünk kell azonban emellett a fizetések
nek teljes visszaállításával a többi tisztviselői osztályokkal karöltve. 
Ezt ismét csak a szövetségen keresztül tehetjük.

Ahová tehát a szemeink elérnek, mindenütt a Szövetségre talá
lunk, mint a magyar tanítóságnak egy olyan szervével, amely egye
dül képes a tanítói nagy problémáknak felszínen tartására és a sé
relmeknek fokozatos gyógyításához szükséges küzdelemre.

Legyünk tehát minden tekintetben ezentúl is hűséges munka
társai, hűséges támogatói a M. T. E. Sz,-nek és ezt necsak hangos 
szóval hirdessük, hanem gyakoroljuk azáltal is, hogy a csekély évi 
2 pengős tagsági díjjal belépünk az áldozatkész tagok sorába. Ezért 
megkapjuk a lapot is, mely magában is visszatéríti az így befizetett 
összeget.

Es támogassuk a magyar egyetemes tanítóságnak egyetlen köz
jóléti intézményét, az Eötvös-alapot, mely szorosan összefügg a Szö
vetség áldott munkásságával és annak mintegy szerves kiegészítő 
része. A tagsági díj évi négy pengő, de ezzel szemben annyi az 
anyagi előny, hogy azt minden tanítótestvérünk idővel többszörösen 
viszontláthatja, ha arra gyermekne,veltetés, betegség és különféle 
szomorú, alkalmak révén rászorul, Évi 4 pengő, az napi egy fillért 
jelent. És ha naponta idegen csavargónak, sokszor haszontalan 
munkakerülőnek tudunk adni sok fillért, akkor ne lenne egy-egy 
fillérünk az arra rászoruló kartársaink számára ?

A legnagyobb mértékű támogatásra méltó a Kalász Rt. is, mely 
tulajdonképpen az Eötvös-alapnak egyetlen biztos erőforrása. Mi 
felekezeti tanítók nem igen tudjuk támogatni tankönyvei használatba
vétele által, mert hiszen az E. E. a Kapi-Somogyi-féle tankönyvekre 
kötelez bennüket. Azonban bőségesen van alkalmunk a Kalász Rt. 
támogatására a különféle iskolai szerek, füzetek, írószerek stb. által. 
Minden, amire az iskolában csak szükség van, kapható a Kalász
nál, jobb minőségben és olcsóbb áron. Tehát nemcsak a Kalász- 
szal tesz így jót, hanem iskolájával is. A Kalász pedig a maga 
áldozatos filléreit mind az Eötvös-alapnak juttatja, amiből sok fő
iskolás tanítógyermek ellátási díja nyer fedezetet.

Szereti Tanítótestvéreink!
Még nagyon sok mondanivalónk lenne, ami az egyesületi év 

fontosságához tartozik. Kezeink meg vannak kötve, mert nem vehet
jük túlságosan igénybe kedves lapunk hasábjait. Talán egyet-mást
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rövidebbre is foghattunk volna. Ha egyik-másik helyen a kelleténél 
hosszabb ideig időztünk, ennek oka az, hogy nemcsak egyszerű 
beszámolót óhajtottunk adni, hanem egyik-másik vonatkozásokban, 
új indítást, új célkitűzést is. Nem mondottunk el tulajdonképpen 
semmi újat. Aki élénk figyelemmel kisérte a tanév különféle ese
ményeit, az ezekről annak idején úgyis tudomást szerzett. Csokorba 
kötöttük csak a munkamezőnkön szétszórt virágokat. így sokkal fen
ségesebb látványt nyújtanak. Jobban el tud rajta merengeni tanítói 
lelkünk és talán sokféle, dolgot más színben látunk, ha mellette 
mást is megfigyelünk, ügy vagyunk a tanítói ügyeinkkel, mint a 
réten szétszórt apró kis virágokkal. Nem mutatnak semmit. Jelen
téktelennek látszik egymagában valamennyi. Ha azonban szépen 
összeszedjük és annak rendje, módja szerint egy bokrétába kötjük, 
szemet gyönyörködtető, lelket, szivet lelkesítő látvány lesz belőle.

Válasszátok most magatok szét a kellemes és kellemetlen dol
gokat. A kellemetlen ügyek ne csüggesszenek, hanem inkább arra 
ösztökéljenek, hogy szívós kitartással, szent elhatározással tovább 
küzdjetek a tanítói sors jobbrafordulásáért A kitartóké csak a győ
zelem. Ezt minden nép, minden osztály történelme fényes példákkal 
igazolja. A kellemes dolgok pedig legyenek biztató bizonyságai, hogy 
igenis minden kellemetlenséget a jobb ügy következménye fogja fel
váltani. Minden attól függ, hogy önmagunk hogyan álljuk a küzdel
met a mai világnézeti harcok és lelki válságok idején. Ha megért
jük egymást, ha támogatjuk egymást és azokat, akiket a tanítói köz
bizalom az élre állított, akkor eljön az idő, hogy egységes tanítói 
táborban egységes tanítói közszellem mellett csak öröm és boldog
ság lesz.

Hálás szívvel megköszönve minden tíszitársamnak hivséges 
bajtársi támogatását, tanítótestvéreim megértő bizalmát, kérem főtit
kári és elnöki jelentésünk tárgyalását és elfogadását.

Meghívó.
A Dunántúli Ág, Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesüle^

1938. évi október hó 12-én délelőtt 8 órai kezdettel Sopronban a 
belvárosi iskola dísztermében tartja rendes évi közgyűlését, melyre 
az egyesület összes tagjait és a tanügy iránt érdeklődőket ezennel 
tisztelettel meghívom.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az egyházkerületi Lelkészegyesület és egyházkerületi Tanítóegye

sület közös áhítata a templomban
2. Elnöki megnyitó.
3. A kegyelet adójának lerovása.
4. Üdvözlések.
5. „Evangélikus tanítóképzésünk időszerű kérdései.“ — Előadó r. 

Rozsonday Károly, a soproni ev. tanítóképző igazgatója.
6. „A munkáltató foglalkoztatás módja.“ Előadó : Lenkey István, 

a székesfővárosi pedagógiai szeminárium tanítója.
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7. Üj egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv.
8. Az elnöki jelentéssel kapcsolatos javaslatok tárgyalása.
9. Niederland Vilmos pénztáros jelentése.

10. Esetleges indítványok.
11. A közgyűlés berekesztése.
12. Himnusz.

Majos, 1938. évi szeptember hó 15-én.
Grieszhaber Endre Henrik 

igazgató, elnök.
J e g y z e t .  Szállást igénylők azonnal forduljanak a soproni ev. 

lelkészi hivatalhoz azzal, magánháznál, vagy szállóban kívánnak-e 
elhelyezést és hány éjszakára. Kedvezményes Máv. jegyekért pedig 
jelentsék igényüket azonnal a püspöki hivatalnál a kiinduló állomás 
és lakhely megjelölésével. Kiállítási díjra csatolandó bélyegben 70 
fillér. Közgyűlés előtti napon választmányi ülést tartunk délután 5 
órakor a belvárosi iskolában, melyre egyesületünk és az egyház- 
megyei tanítóegyesületek tisztikarát tisztelettel meghívom.

44.225 pengő !
Irta : Szakály Dezső.

Egy esztendeje, hogy a harcteret járt kartársak sok háborús 
nyavalyája ismét az érdeklődés középpontjába állította a régi prob
lémát : Gyógyházat a tanítóságnak!

Sok szép gondolat, sok szép terv látott ezzel kapcsolatosan 
napvilágot. Sok áldozatos hllér is egybegyült már. Ezek az árva
fillérek várják többi fillértársaikat, hogy kő, mész és téglává válva életet 
és egészséget adó otthonává váljanak az evangélikus tanítóságnak.

Kedves Tanítótestvér, vájjon a Te filléred ott van-e már a 
többi között ?

A múlt évben kissé megkésve indult a munka. A  legtöbben 
már elkészítették évi munkaprogramjukat mikor náluk a Gyógyház 
újraéledt gondolatával kopogtattunk. Most azonban, itt az új munkaév 
elején, bizonyára sokan gondolkoznak a lehetőségeken, melyek hála 
Isten sokan vannak. Gyermekelőadás, színdarab, műsorosest, nép
művelési tanfolyam, stb., stb. Ezekre a kedvező pénzszerzési lehető
ségekre a Népiskola hasábjain többen rámutattunk már. Grieszháber 
kartársunk körlevelében is ismertette ezeket, rámutatván a gyakorlati 
megoldás lehetőségeire is. En ezek közül most csak egyre akarom 
kedves kartársaim figyelmét felhívni, a népművelési tanfolyamokra.

A népművelési tanfolyam nem más, mint állandó hallgatóság 
előtt tartandó előadássorozat. Az állandó hallgatóságot megtaláljuk 
az ifjúsági-, leány-, nő- vagy levente-egyesületben.

A községi jegyző, mint hivatalból kirendelt helyi népművelési 
bizottsági elnök útján be kell jelenteni a vármegyei népművelési 
bizottságnak, hogy népművelési tanfolyamot (férfi jellemképző, nő
nevelési stb.) akarunk tárni. (Ezt a bejelentést akkor is meg lehet 
tenni, ha a népművelési munkát megállapító jelentés már korábban
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be lett terjesztve.) A  továbbiakra vonatkozólag a vármegyei nép
művelési bizottság és Grieszháber kartársunk föntebb említett körlevele 
kellő útmutatást nyújt.

Egy ilyen tanfolyam heti egy, esetleg kétórás előadásával külö
nösebb megterhelést nem jelent s érte a vármegyei népművelési 
bizottság (20 előadást véve alapul) az alábbi összegeket fizeti k i: 
előadók tiszteletdíjára : 40 pengőt, lanfolyamvezető tiszteletdíjára : 4 
pengőt, dologi kiadásokra : 9 pengőt, ha az egyesület tagjaival egy 
egész napos kirándulást is rendezünk, ezért 8 pengőt; összesen: 
61 pengőt.

Ennyit igazán mindenki megtehet, hogy egy tanéven keresztül 
heti egy előadást tart az ifjúsági- vagy a leány-egyesületben. Ahol 
esetleg ilyen nem volna a nőegyletben. Ha az sem volna a levente
egyesületben. Utóbbi mindenütt van !

Heti egy előadás =  61 pengő!
725-en vagyunk. 725x61 -  44.225 pengő, azaz negyvennégyezer- 

kettőszázhuszonöt pengő!
Kedves Tanítótestvérek, a harctereken és a munkában meg

rokkant kartársak egészségének micsoda hatalmas várat építhetnénk 
ezen az összegen 1!

A  jövőévi népművelési munka megállapításának most van az 
ideje. Gondolkozzatok, de soká ne késlekedjetek, mert a vármegyei 
népművelési bizottságok csak korlátolt számú népművelési tanfolyamot 
engedélyeznek. Siessetek a jelentkezéssel, hogy el ne késsetek.

Isten áldása legyen rajtatok és munkátokon.
*

A magam részéről is ajánlom tanítótestvérem jóindulatú figyel
mébe az itt ismertetett munka módozatot a Gyógyház javára bizto
sítható anyagi forrásul. Ahol megvan a megértés, a lelkesedés, ott 
könnyen keresztülvihető az ilyen tanfolyam rendezése s annak 
jövedelme jelentékeny bevételt biztosíthatna a nemes célra. Ahol 
más mód kínálkozik, ragadjuk meg azt is. A tanító leleményessége 
az élet küzdelmeiben sokszor bámulatos találékonyságot mutat.

íme : egyik sopronmegyei lelkes tanítótestvérünktől 75 P-t kaptam 
a Gyógyházra néhány sor kíséretében, amelyben buzdítja a vezetőket 
s tagokat egyaránt a jó példára : ügyünk anyagi támogatására. E 
testvérünk: Kovachich Jenő pórládonyi tanító mulatságot rendezett 
s annak jövedelmét a saját hozzájárulásával egészítette ki 75 pengőre. 
Fogadja érte e helyen is köszönetemet.

Ugyancsak nemes elhatározás nyilvánul meg egyik kemenes- 
aljai testvérünk ötletében, amiről a fenti sorok írója értesített. Pap 
Sándor kemenessömjéni tanító az ősszel ott tartandó tanítóegyesületi 
közgyűlés alkalmával maga látja vendégül az egyesületet ebédre s 
az ebéd árát befizeti a Gyógyházra. Követésre méltó példa ez is ! 
Meleg kézszorítással fogadjuk áldozatkészségét.

A z adományokat portókímélés végett kérem egyenesen özv. 
Kiszely Jánosné, Cegléd (V. Batthyány-utca 24.) ideiglenes pénztáros 
címére küldeni éspedig utalványon. Szerkesztő.
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ATiszavidéki Ev. Egyházmegyei Tanító Egyesület szeptember 
hó 5-én délelőtt 10 órakor Nyíregyházán a központi iskola díszter
mében évi rendes közgyűlést tartott Mátis Béla elnöklete alatt. A 
közgyűlés tárgysorozata volt: 1. Közének: Erős vár a  mi Istenünk. 
2. Elnöki megnyitó, elnöki bejelentések. 3. Ellenőrző látogatások az 
iskolában. Előadó: Buna István. 4. Pénztári jelentés. 5. Esetleges 
indítványok. 6. A közgyűlés berekesztése. 7. Hiszekegy (közének).

KÖNYVISMERTETÉS
Az átöröklés.

Az általános örökléstudomány elemei, figyelemmel a gazdasági 
és orvosi vonatkozásokra. Irta : dr. Szabó Zoltán, egyetemi ny. r. 
tanár. 6 táblával, 256 szövegközötti képpel. A kir. magy. természet- 
tudományi társulat kiadása. Budapest 1938. Ara 20 pengő. 444 oldal.

A biológia a legutóbbi évtizedekben óriási fellendülést vett, külö
nösen mióta a sejtkutatás lett a biológiai problémák középpontja és 
kísérleti úton törekszenek a fejlődés törvényeit megállapítani. Sok 
régebbi felfogás került revízió alá és sok biológiai probléma nyert 
más megvilágítást. Gondoljunk csak Driesch és iskolájára, akik külö- 
lönösen a kísérleti fejlődéstani kutatásban értek el kiváló eredményt, 
avagy az átöröklés jelenségének tanulmányozására, amelynek ered
ményéről számol be a fenti kitűnő munka, amelynek írója hazánk
ban e kérdésnek egyik legkiválóbb ismerője és kutatója, aki nem
csak e kérdésben, de a botanikában is kitűnő szaktekintélynek 
örvend és a fenti kérdésről a soproni Nyári Egyetemen is tartott 
előadást. Mi is az az átöröklés ?

Az újabb örökléstudományban különösen Mendel, de Vries, 
Correns, Tschermak, Morgan, Johannsen, Platz szereztek nagy érde
meket. Az örökléstudomány kapcsolatos négy tudományág fejlődé
sével. E négy tudomány: a sejttan, a fejlődéstan, életmódtan 
(ökológia) és a származástan.

Az élőlények egyik tulajdonsága a  variabilitás. Nincs két telje
sen azonos két egyén. A megváltozás valamely belső vagy külső 
tényező hatására történik. Az egyén tulajdonságai kétfélék: öröklött 
és szerzett tulajdonságok. Az öröklődő tulajdonságok a  genotípusban 
rögzíttettek le, a nem öröklődők összessége : a paratípus. A szapo
rodás vagy ivaros vagy ivartalan. Mindkét alkalomkor az elődegyén
től levált sejt (ivaros szaporodásnál a petesejt és a spermium) kell, 
hogy tartalmazza az öröklő tulajdonságok csiráját. Ezeket nevezi az 
örökléstudomány gén-nek. Lételük kísérletileg bebizonyosodtak. Az 
is biztos, hogy ezek a sejtmag kromoszómáiban vannak elhelyezve 
(Nágeli még idioplazmának nevezte). Az egyén kifejlődésében nem 
minden gén érvényesül, van lappangó is. A genotípusa a szervezet
nek csak akkor változik, ha a gének együttesében történik változás. 
Ez a változás megtörténhetik különböző ismert és ismeretlen okok-
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bői. De Vries ily hirtelen változást, amely a fajkeletkezést is be
folyásolta, mutációnak nevezte el.

Az ivaros szaporodásnál a petét és spermiumot együttesen 
gamátáknak nevezi s egyesülésükből jő létre a megtermékenyített és 
osztódásnak induló petesejt: a zigóta. Mind a hím, mind a nő ivar
sejtjeiben megvannak ugyanazon tulajdonságok más-más génjei, u. n. 
ellenlábas alléi gének. A hajszín génje pl. lehet a nőnél fekete, a 
férfinél is fekete. Eredmény: homozigóta; ellenkező esetben : hete- 
rozigóta.

Az egyénre azonban a környezet is hat. Ez adja a paratípust. 
Az egyén megjelenése a két tényező : genotípus és paratípus alap
ján adja a fénotípust. Szabó most behatóan tárgyalja a különböző 
lehetőségeket, a változások osztályozását, a polimorfizmust, a meta- 
genezist, a klematikus, trofikus, edafikus stb. modifikációkat, a kóros 
megváltozásokat, ,a hormonokat termelő belső szekréciós mirigyek 
hatását, majd szól a variálás elemzéséről statisztikai vizsgálatokkal 
és ezek ábrázolásával kapcsolatosan; szól a Querelet törvényről, 
a variálás számszerűségének magyarázatáról, Galton regresszió tör
vényéről és a látszólagos öröklésről (tuberkulózis stb.). Az alkohol, 
miután a test sejtjein át a géneket befolyásolhatja, lehet csirarom
boló hatású. A szifilisz nem örökölhető, de a megfertőzött anya 
vérével kaphatja meg az utód. Függelék tárgyalja a megváltozások 
biometriai értékelését.

Kombinációnak nevezik az egymástól eltérő génekkel biró ivar
sejtek egyesülését és az ezekből eredő utódokat. Itt előfordulhatnak 
a következő esetek : homodinámia, mikor a két ellentétes gén egy
forma erővel lép fel és az eredmény: intermediér, pl. a fehér és 
piros közt a rózsaszín ; heterodinámia =  egyik, domináns gén nem 
engedi érvényesülni a recessziv, latens gént. Van aztán még több
féle öröklési forma is. Behatóan tárgyalja a Mendel-féle törvényeket. 
Mi csak itt igazán ezeknek csak a lényegére szorítkozhatunk. A Mendel 
Gergely felfedezése egyike a legmélyebb biológiai felfedezéseknek. 
Mendel gimn. tanár, majd ágostonrendi szerzetes Brünnben e fel
fedezéseket 1865-ben tette, de teljesen Jeledésbe ment, míg a század 
elején művére újra rábukkantak De Vvies, Correns és Tschermak v. 
Seysenegg.

A Mendel-féle törvények lényege, hogy ha pl. fehér és piros 
virágú növényt párosítunk, rózsaszínűt kapunk. A rózsaszín azonban 
nem öröklődik változatlanul tovább, de a rózsaszínűek párosodása 
ad : (a második filiális generáció) felerészben rózsaszínűt, a másik 
fél egyenlő részben fehér s piros virágút, A rózsaszínűek hasonlóan 
tovább mendeleznek s így a piros és fehér színűek száma minden 
generációban emelkedik. (Ez a heterozigota csökkenés törvénye.)

A rózsaszínű hibridek nem fejlesztenek rózsaszínű gametákat, 
de részben piros és fehéreket. Ez a gameták tisztaságának törvénye.

Ha nem egy, de két tulajdonságpárban eltérő szülők párosodá- 
sát vesszük (dihibrid), akkor az eredmény a következő : a 2—2 tulaj
donság egymástól függetlenül jut a hibrid gamétáiba és ezek egye
sülése szerint kombinálódik.

Pl. szülők: sárga gömbölyű és zöld szegletes magvú borsó.
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Első generáció : sárga gömbölyű. Ezek egyesülése a második gene
ráció, mely így válik szét: 9 sárga gömbölyű, 3 zöld gömbölyű, 3 
sárga szögletes, 1 zöld szögletes magvúra.

A fenti kétféle tulajdonság mellett a következő kombinációk 
lehetnek :

1.
2 .

3.

A =  a mag gömbölyűsége 
a =  a mag szögletessége 

Lehetséges 16 kombináció : 
A A B B  5. A A b B 9.
A A b B 6. A A b b 10.
a A B B 7. a A b B 11.

4. a A B B 8. a A B B

B =  sárga színe 
b =  zöld színe.

12 .

A B B 
A b B 
a B B 

b B

a 
a 
a a 
a a

13. a
14. a
15. a
16. a  a b b

A genotípusok száma, mint láttuk 16. Ezek adják a fenti 4 
fenotipust. Az azonos fenotipusok azonban nem azonos genotipusúak. 
Lehet már most a genotípust meghatározni s az AAbb és aaBB 
homozigóta kombináció tanúsítja, hogy keresztezéssel új alakok hoz
hatók létre. A genotípus ily célra való megválogatásának nagy gya
korlati értéke van.

A Mendel-féle törvényeket folytatva, szólni lehetne a dihibridek 
harmadik ivadékáról, a trihibrid keresztezésről, de ez már messze 
vezetne. Szerző mindezt behatóan tárgyalja, továbbá a Mendel- 
kisértések számviszonyait, majd áttér az öröklés sejttani alapjára.

Már szóltunk a kromoszómákról. Ezek a sejtmagban foglalnak 
helyet. Hosszabb, rövidebb fonaldarabok, A test minden sejtjében 
vannak kromoszómák s nemcsak az ivarsejtekben. A sejt osztódását 
mindig megelőzi a sejtmag osztódása. Az osztódás legfontosabb 
formája, amikor a kromoszomaállománya olyképpen osztódik szét a 
két leánysejt között, hogy mindkettő egyforma mennyiségű kromo
szómát kap. Ekvációs osztódás, ha a két leánysejtmag külön-külön 
annyi kromoszómát kap, mint az anyasejté ; redukciós, ha külön- 
külön csak félannyi kromoszómával rendelkeznek.

Sejtegyesülés fordul elő a két ivarsejt egyesülésénél. A szerves 
lények petesejtjei rendszerint egy milliméter század- és ezredrészei. 
A madarak sárgája, ami megfelel a petesejtnek, azonban pl. a struc- 
tojásnál 12 cm. A zigétában a him- és nősejt egyesül. A kromo
szómák különböző alakúak s a kromoszomok gyűjteménye a sejt
magban kétszer fordul elő (diploid). Kivételt képeznek a nemisejtek, 
ahol egyszer van meg (haploid) mindegyik kromoszóma. Mindegyik 
— úgy a nő, mint a férfi — ivarsejtben a kromoszómatartalom 
azonos. A zigótában úgy a him-, mint a nőivarsejt kromoszómái 
egyesülnek és a szétválás, illetve osztódás után mindegyik sejt
magban egyenlő számú apai és anyai kromoszómák kerülnek, tehát 
diploidák lesznek.

Ha a zigóta, a megtermékenyített petesejt teljesen szétválik, 
két azonos típusú sejt keletkezik, egypetés ikrek keletkeznek, akik 
azonos kromoszomatartalmuknál fogva azonos tulajdonságokkal is 
birnak. A két petéjű ikreknél ez nincs így, külön neműek is lehetnek. 
Tulajdonképpen egyszerre született két testvér. Szabó behatóan tár
gyalja a kromoszómákat, tagulusukat stb. Egy kromoszóma is nagyon 
komplikált jelenség s több része van, azután minden állat- és növény-
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Jajnak van meghatározott kromoszomaszáma. Az embernél pl. 48. ; 
a  nemi sejteké 24. A keresztezések alkalmával válfajok kromoszómái 
egyesülnek s itt teljesen a Mendel-féle törvények érvényesülnek.

A könyv következő fejezeteiből még csak a következőket 
emeljük k i: Gyakran hirtelen lépnek fel új tulajdonságok pl. fehér 
és sárga virágú növény kereszteződése pirosat eredményezett. Ez egy 
a szülőkben érvényre nem jutott tulajdonságra mutat vissza. Beha
tóan szól szerző a rejtett gének érvényesüléséről, a többszöri ellen- 
lábasságról, a fokozatos öröklésről, a többirányú génhatásról s az 
ide vonatkozó problémákról. Gyakran a kromoszómák felcserélődnek, 
összetöredeznek. Van haláltokozó génössszetétel is. Domináns örök- 
lésű fejlődési rendellenességet jelentő gén homozigóta alakban idéz
heti ezt elő. Hasonlóképpen terheltséget, abnormitást is. Két kontyos 
kanári párosításának — ha szülei heterozogita kontyos és homozigóta 
tar — eredménye: 1 tar, 2 kontyos és 1 csírájában elpusztult. A 
génkapcsolódást szerző behatóan tárgyalja, hasonlóan a kicserélő
dést, a gének elhelyezését s mindezek sejttani alapját; tárgyalja a 
plazma szerepét az átöröklésben, oltásos keresztezést, xénia és tele- 
gonia címen azt a sajátságot, mikor látszólag a nőstény veszi át az 
örökletes tulajdonságokat a vele párosodó hímtől. Érdekes a nemiség 
és átöröklés c. fejezet. Rovaroknál és más állatnál is kétféle spermium 
képződik. Egyik fajta spermium kromoszomaszáma eggyel kevesebb 
s az ezekkel való megtermékenyítés eredménye : hím ; a másik faj
tánál : nőstény. Némelykor megvan e kromoszóma, de kisebb. Kivétel 
e nemi meghatározás alól alig van. A lepkéknél a nőstény határozza 
meg a nemet. Behatóan tárgyalja a nemhez kötött öröklést, a nemi
séggel összefüggő öröklésmeneteket, a szűznemzés (parthogenezis) 
és ivarmeghatározás c. problémát. Nemhez kötötten öröklődnek a 
vérzékenység, színvakság, izom- és szemidegsorvadás. A nemhez 
kötött betegségek csak hím származékokon érvényesülnek. Nőszár
mazék csak akkor lehet terhelt, ha anyai és apai részről hibás 
gonoszomához jut.

A továbbiakban az öröklődő megváltozások, a mutációk kelet
kezését tárgyalja a szerző és a mutációk származástani értékét, majd 
az öröklés kapcsolatát a származással és rokonsággal. Két testvér 
lehet származásuk szerint rokon, de génikus tekintetben teljesen 
idegen, mert semmiféle azonos kromoszómát nem örököltek. Szól 
a beltenyésztési leromlásról is. A VIII. fej, tárgyalja az ember átörök- 
lési jelenségeit, a normális és abnormis testi tulajdonságokat s örök
lésüket, idegbajok, elmebajok öröklését, a domináns, recesszív és 
nemhez kötött öröklésmenetet, a vércsoportok és a szellemi tulaj
donságok öröklését, majd befejezésül az örökléskutatás eredményeit 
és hasznosítását. Itt szól az eugenikáról is. Valószínűségi számítás 
szerint az apai és anyai kromosszomák csak 16 százalékban oszlanak 
meg gyermekeik utódaiban s hasonló mértékben örökölhetők a nagy
szülői tulajdonságok is. A barna szem, bőr, haj domináns jellegű, a 
recesszív fehér bőrrel, szőke hajjal, kék szemmel szemben. Domináns 
a rövidújjúság, hatújjúság, nyúlajak, odanőtt füleinye. Recesszívtípus,, 
albinizmus, süketnémaság, törpeség, epilepszia, gyengeelméjűség, 
amint azt Huzella „Az élet tudománya“ c. kitűnő könyve is felemlíti.
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Mi még csak a származástanra vonatkozólag akarjuk a követ
kező megjegyzésüket. Tudjuk, hogy a szerzett tulajdonságok öröklése 
problemátikus. De ez nem szólhat a származástan ellen, amelyet 
a paleontológia, az összehasonlító anatómia és fejlődéstan a legtel
jesebb mértékben bizonyít. A ható erőket azonban nem ismerjük; 
az eddig felismert ható erők e problémát, a  hogyant ? csak részben 
oldják meg. A fajok eredetének kezdetén kell, hogy legyen egy 
irányító erő, amely az egész felé irányul, mint Driesch mondja, mert 
az alakképződés, alkalmazkodás s sok hasonló kérdés csak így 
érthető meg.

Szabó tartalmas könyvét ajánljuk tanulmányozásra.
Tállyai István.

„Nemzetes Seregély István Oskola-tanittó 
bejegyzései a Nemes Mentseli Evangy. Sz. 

Gyülekezetnek Oskolai Jegyzőkönyvébe“.
Szemelvény Szász András községmonografiai munkájából.

1811-ből.
„Kegyes Olvasó!
Nem a ditsekedés, sem a hírnek s névnek vadászása készt en

gem, hogy ezen egynéhány sorokat itten előre botsáttom: hanem
tsupán a maradéknak tudományul leendő megtartása; és különös
ben ezen Ttts s Tisztelendő zalai Seniorátusnak bölts gondoskodása 
és parantsolatja.

Mert minekutána ezen T. S. T. Seniorátus arról jó előre gon
doskodott volna, hogy kebelében lévő minden egyes ekklésiák, egy 
olly Oskolai Jegyző Könyvet szerezzenek, a melyben minden Esz
tendőnként, az Oskola Tanittók, Tanétványaiknak neveiket pontos
ban bé iktathassák s fel jegyezhessék: tehát ezen tekéntetből (a mit 
sajnossan kell ugyan emíéttenem) mivel ez nálunk is mind ez ideig 
el mulasztatott; de vevén a Ttts s Tisztelendő Seniorátusnak utasí
tását Sz. Gyülekezetünk kész volt tüstént ezen Könyvetskét bé sze
rezni és engemet a végett meg szóllétani, hogy nem tsak a mostani, 
de az eddig volt Tanítványaimnak neveiket ide bé vezetném, s fel 
jegyezném.

Szereztetett ezen Könyvetske 1811 Esztendőben Ngs Botskai 
Mihály Curator Ur által; de aSz :  Ekklésiának költségén; és nékem 
kezem alá adattatott, ollyan utaséttással: hogy változáson esvén ez 
a Sz: Ekklésia gondviselése alá vissza botsássam, hogy a ki viszont 
a hivatalba engem követő Szolga Társamnak keze alá fogja újra által 
adni.

En pedig, kivánvok, mind az eddig volt Kedves Tanétványa- 
imnak mind ez ez után leendőknek is a felséges Ur Istentől a Lel
kiekben gazdag gyarapodást és e földi élet után, a mennyekben 
örök boldogulást.“
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1829-ből.
A Mentseli Evangy. Oskolában tanuló gyenge Nevendékek 

Május 28-dik Napján Dél után tartandó meg vizsgáltatásoknak rendje.
1. Énekléssel és Imádsággal kezdik.
2. Egy férfi Gyermek versekben meg tiszteli a jelenlévő Urakat-
3. A Keresztyény Tudományból: elsőben a Keresztyény ABC,, 

azután D. Luther Márton Kis-Katehizmusából a Bé vezetés és a 
30m első parantsolatok T. T. Kis János Superintendes Urunknak ki 
adott magyarázatjai szerént, kérdeztetnek ki.

4. A Sz: Históriából: Ostervald Szerént a Jézus Krisztus Szü
letéséről, haláláról, feltámadásáról, és Mennybe meneteléről, szóllanak.

5. A Kis Tükörből: E világnak ött részeit; nevezetessen Euró
pát, emlegetik.

6. A Természeti és Erköltsi vallásból: E világról, és az Isten
ről felelgetnek.

7. A Hübnerből: Az 0  Testámentombéli Históriák közül a II. 
és III. Az emberek Teremtéséről, és Esetéről szólló, adattatik elő.

8. Egyenként Kegyes Elmélkedéseket mondanak.
9. A Számok esmeretében, ki mondásában és a Szám-Vetés

ben próbákat adnak.
10. Az énekek fel keresésében; s Nótáik el mondásában is 

vizsgáltathatnak.
11. A férfi Gyermekek Disputáinak; a Leányok Diktumoznak.
12. írásaikét bé mutatják.
13. Egy a Tanulók közül a jelenlevő Uraknak türödelmeikért 

versekben köszönetét tészen és az Exament bé rekeszti.

Vége lévén az Examennek : a Templom előtt Ádám és Éva 
első Tzüleinknek esetét versekben le ábrázolják.

1832-ben.
„Templomon kívül: Az Utazó Deákok 

Tsárdásnét Tragoedice ki jádzák.“
Bejegyzések a tanulókról: 

A Tanulóknak Nevei.

által meg tsalattatott

Férfi Gyermekeké
Sándor-Lajos
Nyulasi-István
Zábrák-Sándor
Antal-András

Lampérth-József
Stb.

Feljövetelek ideje 
1829 nov. 2.

1829 16.

Tanúságok kezdete 
Donatusból kezdett 

Syllabizál 
Kis Katekizmus. 

Gráduálból olvas

ABC-én kezdte

Szorgalmatosságok 
Jól gyarapodott 
Kevésre ment 

Ditséretesen iparkodott 
Ditséretesen gyakorolta 

magét
Nehéz elméjű volt-

*
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35 évi működés után igy búcsúzik:
„Itten én ki 35 évek folyósáig ezen névjegyzéket toliammal 

vezettem, ezt ezennel leteszem és hivatalom pályáját önként meg- 
szakasztom; azon jó kivánatommal, hogy az engemet követő tiszt, 
oktató Ur is sokáig folytathassa és jegyezhesse ezen N. Mentseli Sz: 
Gyülekezet növendékeinek neveiket s azokat legnagyobb iparral 
oltogatván, nyesegesse, és nevelje a tudományokban nagyobbá, 
mint a Libánus czédrusai. A növendékekben pedig adjon a gyer
mekek legbuzgóbb barátja, az Ur Jézus S z : Lelket, hogy a hallott
és beléjek hintett igaz keresztyén hitnek magvát képessek lehesse
nek a sziveikben százszorosán gyümölcsöztetni. A szülők is gyer
mekeik iránti buzgó vonzalommal és szeretettel hevittetvén, szent 
törekedéssel igyekezzenek csömetéiket a tudományok mezején mi
nél inkább ki képeztetni és a mennyek országának méltó polgáraivá 
elkészíteni, hogy el valaha velek ama jobb hazában örökké együtt 
örvendezhessenek a Sz: angyalok s Idvezültek társaságában. Ámen.

_________  Seregély István msk..

Üzenet-könyvtár. Az újabb evangélikus lelkész-nemzedék egyik 
fiatal, útkereső, messzetekintő képviselője: Fiedrich Lajos., kecs
keméti hitoktató lelkész nemes missziói vállalkozásba fogott. Üzenet 
c. havonta megjelenő lapja már harmadik esztendeje keresi fel a 
szórványban élő híveket, hogy az evangélium világosságával tartsa 
ébren hitüket s misszionáló lélekkel kapcsolja őket a másvallásúak 
idegen tengerében egyházukhoz, éreztelvén velük a lelki közössé
get, a közös evangélikus meggyőződés erejét. Ennek a kis lapnak 
a kiadásában nemrég egy sorozatos kis Üzenet-könyvtárt is szer
keszt, melynek eddig két füzete jelent meg, Az első egy elbeszélés: 
Pénz és lélek címen, Gottheif Jeremiástól, amelyet Kutas Kálmán 
költött át magyarra s mivel két hónap alatt teljesen elfogyott, már 
második kiadásban készült. A második egy színdarab : Lélekharang 
címmel. Falusi történet 3 felvonásban, 7 képben. Amint a két füzetet 
átolvastam, a régi Koszorú-füzetek jutottak eszembe, amelyek a 
maguk idején hasonló befelé néző elmélyedésre, vallásos gondolko
dásra vezették az olvasót, s nemes szerepet töltöttek be a nép szá
mára készült sajtótermékek áldásos hatású kiadványai között. A 
lélekharang fiatal lelkipásztorok életpályájára indulásával nyújt képet 
a lelkészre váró feladatokról s egyiket tovább kiséri családalapítása, 
lelkipásztorkodása útján, csalódáson át is hangsúlyozva elhivatásá- 
nak küldetés-jellegét, képekbe szövi életének egy darabját, ahol 
megcsillannak a mai idők falusi problémái is. Nem rideg erkölcs- 
prédikálás a mű, hanem át van szőve az ifjúság életének derűs 
mozzanataival is. Vallásos jellegű egyesületi alakulatok számára 
igen alkalmas előadási darab, mert szórakoztatva is nevel és a mai 
élet komoly intelmeit könnyen hozzáférhető alakban nyújtja tanul
ságul a hallgatóknak. Az új működési időszak kezdetén jó lélekkel 
ajánlhatjuk lapunk olvasóinak az Üzenet-könyvtár füzeteit, amelyek 
30 filléres árban Kecskemét Luther-palota címen rendelhetők meg. 
Az előadási jog 10 példány megvásárolásával szerezhető meg. S.
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Számképek, számfogalmak, biztos és gyors számolás. Irta: 
Bene Lajos. A fenti cím alatt régen óhajtott munka jelent meg. Az
I. osztályos elemi iskolai tanulók számolástanítását akarja könnyebbé 
és eredményesebbé tenni. A munka a számolástanítás történeti fej
lődését, lélektani igazságait vizsgálva, a mennyiségek alakulásait, 
változásait, tanításuknak menetét rendszerbe szedte. Megállapította 
a helyes szemléltetés folyamatát, a számképek kialakulását, állan
dósításét, a fogalmak elvonását, a biztos és gyors számolás alapjait. 
Az I. osztály tanítói sok hasznát veszik a tanításban, a könnyebb 
és eredményesebb számolástanítás munkáját elősegíti. Megrendel
hető a szerzőnél (Bpest, I., Galántai-u. 12. sz.).

Számolódoboz. Szerkesztette : Bene Lajos. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 9164/1937. ein, számú rendeletével enge
délyezte és beszerzésre ajánlotta. Ennek segítségével az el. isk. 1. o. 
tanuló könnyebben tanul számolni, gondolkodása jobban fejlődik, 
az állandó számképeket megismeri, állandósítja, számfogalmainak 
kialakulását, elvonását elősegíti. A „Számolódoboz“ két minőségben 
kerül forgalomba. I. rendű 90 fillér, 11. rendű 50 fillér darabonkint. 
A Számolódobozhoz hasonló rendszer alkalmazásához posztóval 
bevont fali szemléltetőtábla is van, melynek ára 3 P 80 fillér. Fali
táblán való szemléltetéshez filckorongok (négy színben 40 darab és 
műveleti jegyek) egy készlet ára 1 P. Megrendehető a szerkesztőnél 
(Budapest, 1., Galántai-u. 12. sz.).

Pályázat.
500 pengős pályadíjösszegben írt ki színműpályázatot 1, 2 

és 3 felvonásos népies jellegű színművekre a Műkedvelő Útmutató 
szerkesztősége a folyóirat szeptemberi számában. A műkedvelők 
egyetlen havi folyóiratának ugyanez a száma a műkedvelőrendezők
nek, népművelőknek, karnagyoknak és szereplőknek az idevonatkozó 
utasítások, előadási anyagok, költemények, zene- és énekkari művek, 
valamint a rendezési tanácsok egész sorozatát nyújtja. Az október 
6-iki ünnepélyre teljes kidolgozott műsort és anyagot nyújt. Az isko- 
lánkívüli népművelési előadások számára megindított előadássoroza
tának elsőnapi anyagát adja színesen, hangulatosan. Falusi ének
karok részére közölt értekesése, „Burgyán Ferkó bácsi elbeszélései 
bíró koráról“ c. monológja, Havvai Gitárt, mint szóló hangszert ismer
tető cikke, színpadi táncleckéje, az országos dalosversennyel kap
csolatos közleményei, egyesületi és népművelési, valamint műkedvelői 
hírrovata teszi teljessé az 50 oldalas folyóiratot. Színművek tartalmi 
ismertetésével, jelmezekkel és díszletezéssel foglalkozó közleményei 
műkedvelő rendezőknek nélkülözheietlenek.

Szerkesztőség: Ajka.
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A BÚVÁR szeptemberi számát Nemes Suhay Imrének az új, 
független Egyiptom életéről írt beszámolója nyitja meg. Urbányi János 
a gyermekbénulásról, Pongrácz Sándor a legősibb dalról a tücsök 
ciripeléséről ír. Cavalloni Ferenc a nagy magyar fizikusokról és 
asztrofizikusokról emlékezik meg. Ambrus Tibor a bolgár dohány- és 
rózsaolajtermesztésről számol be. Tolmár Gyula a kvarcóra ismer
tetése kapcsán rámutat a föld forgásának időbeli egyenetlenségeire. 
Polgár Tibor a kottaírógépet ismerteti, Bihari Sándor elmondja, hogyan 
tanulják ma a fizikát. Vizy András az olaszországi Dopolavoro- 
mozgalomról, Szlatinay László a legújabb műgyantákról, Kolosváry 
Gábor a szivacs kultúrtörténeti szerepéről tájékoztat. Tangl Harald 
a XVÍ. nemzetközi fiziológiai kongresszusról, Hajdú Elemér az Energia
világkonferenciáról számol be. A tanulmányokat és a Tudomány 
műhelyéből című szemlét ezúttal is sok érdekes kép kiséri.

F e l h í v á s !
Országos egyesületi pénztárunk sok rendkívüli kiadásunk foly

tán kiürült! Felkérem mindazokat az egyházmegyei egyesületeket, 
ahonnan még a f. évi tagsági díj országos egyesületünkhöz be nem 
érkezett, azonnal küldjék azt b e : özv. Kiszely Jánosné Cegléd, 
Batthyány-utca 24. sz. címre, hogy egyesületi életünk fennakadást 
ne szenvedjen. Ugyanoda küldjék a Gyógyházra szánt adományokat 
is tanítótestvéreink, éspedig postautalványon, jelezve a küldemény 
rendeltetését.

Ugyancsak kérem mindazokat az iskolákat, ahonnan még a 
folyó évi, esetleg a múlt évi előfizetési dij az „Evangélikus Nép
iskoládra be nem érkezett, az új tanév elején azonnal küldjék be 
hátralékaikat, hogy a következő számok nyomdai számláját kiegyen
líthessük. Az előfizetéseket csekken kérjük! Legutóbb: júliusban 
tartott pénztári állományvizsgálásnál megállapítottam a hátralékokat 
is, amelyek 2000 P-re rúgnak. A kiadói teendőket özv. Kiszely 
Jánosné vállalta. Ilyen értelemben adtunk be kérvényt a  miniszter-, 
elnökséghez.

Elnök-szerkesztő. * *

Gyógyházra érkezett újabb adományok. Papp Zoltán Rákos
palota 10 P, Bartsch Lajos Győré 5 P, Jákfai Gömbös Sándor 
Pusztamiske 2 P, vitéz Nagy István Sárszentlőrinc 25 P, Felkay Sán
dor Ágfalva 2 P, Kiss Lajos Győrújfalu 1 P, Loós János Rajka 10 P, 
Kovachich Jenő Pórládony, előadás jövedelme és saját adománya 75 P.

*
Kérjük a „Gyógyházra“ szánt adományokat egyedül a követ

kező címre küldeni: Országos Evang. Tanítóegyesület pénztára, 
Cegléd. Csekkszám : 42.523.
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H Í R E K
D. Dr. Raffay S ándor püspök jub i

leum a. D. Dr. Raffay Sándor bányake
rületi püspök az idei egyházkerületi köz
gyűlés alkalmával tariotta 20 éves püs
pöki és 30 éves budapesti lelkészi jubi
leumát. Egyesületünk már kifejezett üd
vözlése után lapunk is örömmel osztozik 
az ünnepi alkalommal evangélikus egy
házunk örömében, amelyet ez ünnepi 
évforduló lobbant lángra s kívánja, hogy 
Ö nagyméltósága még sokáig kimagasló 
vezéri alakjaként világító fáklyája lehes
sen Isten országénak.

Elnökségi értekezlet. Országos egye
sületünk elnöke az idei nyaralási időszak 
végén Révfülöpön, Udülőházunkban az 
egyházkerületi tanítóegyesületi elnökök, 
az országos egyesületi titkár bevonásával 
-s több érdeklődő jelenlétében elnökségi 
megbeszélést tartott az országos egyesület 
ügyeiben. Az eszmecsere értékes megál
lapodásokkal segítette előbbre az egye
sület főbb kérdéseinek megoldását és jó 
m unkát végzett.

K itüntetés. Őszinte örömmel és nagy
rabecsülésünk kifejezésével emlékezünk 
meg arról a ritka kitüntetésről, amely 
Túróczy Zoltán győri lelkészt, laptársunk :

a Harangszó főszerkesztőjét érte, amikor a 
finn köztársaság elnöke az egyik legmaga
sabb finn kitüntetéssel: a Fehér rózsa rend 
nagykeresztjével ékesítette föl. Ez alka
lomból lapunk részéről is őszinte, meleg 
jókívánságainkat tolmácsoljuk s áldásos 
munkájáról hálával emlékezünk.

A Győri Egyházmegyei Tanítóegye
sület 80 éves fennállásának évfordulóját 
ünnepelte ez év szeptember 8-án. Az 
egyik legelső Tanítóegyesület volt Ma
gyarországon.

Gyászhír. Bodor Lajos, a Heves-Nagy
kunsági Ref. Tanító Egyesület elnöke, az 
ORTE tiszteletbeli elnöke, református 
zsinati és konventi előadó stb. élete 61-ik 
s működése 41-ik éve után Kisújszálláson 
elhunyt. Az elhunytban a református ta
nítói közélet igen értékes munkását 
gyászolja.

Tanítóválasztás. A ceglédi evangélikus 
egyház elhunyt igazgatója : Kiszely János 
helyére szeptember 18-án egyhangúlag 
Péntek Lajos kiskőrösi születésű tanítót 
választotta meg, ki már egy évig mint 
kisegítőtanító közmegelégedésre működött 
Cegléden. Szeretettel köszöntjük körünk
ben.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Az orgona megújhodása.
Irta : dr. G árdonyi Zoltán.

Alig van még egy hangszer az orgonán kívül, amelyiknek a 
készítése annyira különálló tudományágat hozott volna létre, mint 
amilyen az orgonaismerettan (organológia). A zongorajátékos a saját 
hangszere felől rendszerint csak annyi tájékozottsággal szokott ren
delkezni, hogy tud bécsi és angol mechanikáról, vagy ismeri a jobb 
zongoragyártó cégek hangszertípusait. Már a vonós hangszerek ját
szói tudják, hogy nem csupán hangszertípusokkal állnak szemben, 
hanem többé-kevésbbé minden egyes hangszer külön „egyéniségnek“ 
tekinthető, amelyet nem jellemez kimerítően az a megállapítás, hogy 
pl. Amati-, vagy Klotz-féle hegedűről van-e szó. Az orgonák tekin
tetében pedig végleg le kell mondani az általánosítás lehetőségéről: 
minden egyes orgona — hacsak nem gyári tucathangszer — olyan, 
amint azt a tervezője jól-rosszul kigondolta, az építője megépítette. 
Az orgonaépítésnek ebben a sokféleségében mégis felismerhetők 
bizonyos vezérgondolatok, amelyek egy-egy kor orgonáinak nagyjából
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egységes jelleget adtak. Nem óhajtok elmerülni a kérdés történeti 
részletezésében, hanem csupán a legújabb kor álláspontját fogom 
vázlatosan ismertetni.

Az orgonaépítés klasszikus korszaka : a barokk szellemű irány 
után a zenei hangzás-ideál lassanként egy időre elfordult az orgona 
saját hangszíneitől, és azt kezdte kívánni az orgonától, hogy a kü
lönféle hangszerek együttesének: a zenekarnak egyes hangszíneit, 
valamint dinamikáját szinte a csalódásig híven tudja utánozni. Ilyen 
utánzó hangszerré vált az orgona a 19. század végére, sőt ez a kor
szak átnyúlt a mi századunkba is. Az orgonát ebből a sivár hely
zetéből előbb az elzászi orgonareform-mozgalom (élén dr. Schweitzer 
Alberttel), újabban pedig (az 1920-as évek eleje óta) a német 
„Orgelbewegung“ hívei igyekeznek kiemelni.

Mik azok a vezérgondolatok, amelyeket ez a megújhodási 
mozgalom létrehozott? Néhányat kiragadok közülök. 1. Visszatérés 
az orgona saját hangjához, tehát szembefordulás a zenekart utánzó, 
romantikus orgonával. Ennek az útja : felkeresni azokat a sípmére
teket (menzurákat), amelyeket az orgonaépítők mindaddig normák 
gyanánt követtek, míg csak be nem állott a hanyatlás kora. Erre 
vonatkozólag biztos támpontokul szolgáltak részben régibb elméleti 
írások, részben pedig a 18. század közepe előtt épült és máig fenn
maradt orgonák. 2. Ugyancsak ezek alapján visszatérés a felhangsor 
minél változatosabb kiépítéséhez (aránylag csekély számú 8’ játék 
mellett 4’, 2 2/s’, 2’, 1 3/&\ 1 Vb’-, 1’, stb. játékok), ellentétben a ro
mantikus orgonák kevés változatosságot nyújtó elrendezésével, mely
ben túltengenék a 8’ játékok. 3. A nyelvsípok tekintetében a zene
karszerű, kissé nyersen intonált trombiták és harsonák helyett vissza
térés ezen játékok finomabb és világosabb intonálásához, valamint 
elhanyagolt régi nyelvjáték-típusok felelevenítéséhez. 4. A szűk 
menzurájú, vonós jellegű sípsorok iránti bizalom csökkenése, mint
hogy ezek sem polifónikus tételek, sem szólószerű dallamok elő
adására nem túlságosan alkalmasak, magasabb hangf < 1 \ i < < 1 
pedig más sípsorok hangjával nehezen összeolvadó han í h  i í e

Az új szellem térhódítása nem egyszer nagy akadályokba üt
között, mert a legtöbb templomban a 19. század fellendült orgona
gyártási tevékenységének a termékei állottak, amiket újabb hang
szerrel kicserélni nagy anyagi áldozatot jelentett volna. A mozgalom 
hívei tehát sokszor beérték azzal, hogy új orgona felállítása helyett 
a régi átépítését szorgalmazták.

A romantikus orgonatipussal való szembefordulás nem csupán 
a sípok méretezésének, anyagának és elrendezésének a kérdéseire 
terjedt ki, hanem egyéb, orgonálástechnikai vonatkozású kérdésekre 
is. Sok mindent, amit néhány évtizeddel ezelőtt még mint nagyszerű 
technikai vívmányt tisztelt az orgonaépítő és az orgonás : az új moz
galom hívei már erős kritikával fogadnak. A játszóasztal berendezését 
az egyszerűség és áttekinthetőség elve alapján mentesíteni akarják 
sok felesleges mechanizmustól. A túltengő gépszerűség: tehát a 
pneumatikus, elektromos és egyéb efféle összekötőszerkezeteknek 
megingott a feltétlen hitele, és ma újból a tisztán mechanikus traktura 
sok orgonaépítőnek az ideálja, mégpedig nem puszta régieskedésből,
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hanem azért, mert fontosnak tartják a billentyű és a sípba tóduló 
levegő közötti „tapintó“ összeköttetést, hiszen csak ez biztosítja 
a játszó szándékának közvetlen átvitelét a hangok artikulálásába. 
A szélládák tekintetében a különféle újabb rendszerek (pl. kúpláda) 
helyett ismét a régi csuszkaládás rendszer mellé állanak, mert ennél 
az egyazon billentyűhöz tartozó sípok ugyanazon kanceila felett 
állanak, tehát bizonyos rezonanciabeli szempontok miatt előnyösebb
nek bizonyult, mint a minden sípot külön kancellára állító széiláda- 
rendszerek.

Általában az egész reformmozgalom bizonyos belső, muzikális 
izléstisztulás tükre, nem is szólva arról, hogy legújabban még-az 
orgonajátszás istentiszteletbeli szerepét is revízió alá kívánják venni 
egyesek arra való hivatkozással, hogy valamikor szervesebben kap
csolódott bele az orgonálás az evangélikus istentisztelet menetébe, 
tehát liturgikusabb volt, mint ma.

Mindezek olyan kérdések, amelyek mindegyike külön tanulmányt 
igényelne. Az újabb organológiai irányokat jellemző minden részlet- 
kérdésre itt nem térhetek ki. Akit ezek a dolgok közelebbről érde
kelnek, az nézze át az idevágó német irodalom újabb termékeit. 
Ezek között első helyen Mahrenholz Christhard : „Die Orgelregister, 
ihre Geschichte und ihr Bau“ c. művét (megj. Kassel, 1930.) emlitem, 
amelyik elsőnek tárgyalja rendszeresen az orgona sípsorainak a 
klasszikus méretezését. Klotz Hans: „Uber die Orgelkunst der Gotik, 
der Renaissance und des Barock“ c. könyve (megj. Kassel, 1934.) 
zenei stíluskorszakok szerint haladva vizsgálja az egyes korokból 
fennmaradt orgonadiszpoziciókat, és ezekből von le következtetéseket 
az illető kor orgonazenéjének az előadási módjára. Matthaei Kari: 
„Vom Orgelspiel“ c. műve (megj. Leipzig, 1936.) határozottan gyakor
lati irányú : az orgonálás technikai és esztétikai vonatkozásait nagy 
mértékben feldolgozza, meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a 
könyv nem orgonaiskola, tehát csupán ebből senki sem fog meg
tanulni orgonálni. Klotz Hans : „Das Buch von der Orgel“ (megj. 
Kassel, 1938.) talán a legnépszerűbb jellegű ebből az irodalomból: 
az orgonálás minden lényeges vonatkozását, tehát a hangszerkészítési, 
építészeti, fenntartási és orgonajátszási részét röviden és világosan, 
kitűnő vázlatrajzok és táblázatok kíséretében adja elő. Ennek a 
könyvnek az áttanulmányozását minden németül értő orgonajátszónak 
melegen ajánlom annál is inkább, mert a felsorolt művek közül ez 
szerezhető meg a legolcsóbban (ára: 3'60 RM.). Érdekes orgona- 
ismerettani tanulmányok találhatók a „Musik und Kirche“ c. evan
gélikus egyházzenei folyóirat csaknem minden számában (Bärenreiter 
kiadás, Kassel). Ez az irodalmi felsorolás korántsem teljes, csupán 
tájékoztató kíván lenni azok számára, akik az orgonáról szóló iro
dalom iránt érdeklődnek.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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PRAELUDIUM,
(Te vagy reményem sziklajaszála..)



Felhívás!
Országos egyesületi pénztárunk sok rendkívüli kiadósunk foly

tán kiürült! Felkérem mindazokat az egyházmegyei egyesületeket, 
ahonnan még a f. évi tagsági díj országos egyesületünkhöz be nem 
érkezett, azonnal küldjék azt b e : Várkonyi Endre Budapest,
1. ker„ Bécsikapu-tér 9. címre, hogy egyesületi életünk fennakadást 
ne szenvedjen. Ugyanoda küldjék a Gyógyházra szánt adományokat 
is tanítótestvéreink, éspedig postautalványon, jelezve a küldemény 
rendeltetését.

Ugyancsak kérem mindazokat az iskolákat, ahonnan még a 
folyó évi, esetleg a múlt évi előfizetési díj az „Evangélikus Nép
iskola' -ra be nem érkezett, azonnal küldjék be hátralékaikat, hogy 
a következő számok nyomdai számláját kiegyenlíthessük. A z elő
fizetéseket csekken kérjük! Legutóbb: megállapítottam a hátralé
kokat is, amelyek 1400 P-re rúgnak. — A  kiadói teendőket özv. 
Kiszely Jánosné vállalta. Ilyen értelemben adtunk be kérvényt a 
miniszterelnökséghez.

Elnök-szerkesztő.

Magyar dal pártoló Tanítótestvéreim !
30 magyar nótát tartalmazó nótáskönyvem II. kiadásban jelent 

meg. Leszállított áron 1.20 P-ért kapható. A befolyó összegből 
gyermekdalaimat szeretném kiadni. Segítsetek célom elérésében!

»Kis pajtások zengjen a dal. . .« c. gyermekdalgyűjteményem 
összeállítás alatt van. Tartalmaz : gyermek-indulókat, irredenta 
dalokat, alkalmi dalocskákat október 6.-ra, március 15.-re, anyák 
napjára, hősök napjára, karácsonyra és egyéb alkalmakra. Harmó- 
nium-kísérettel ellátva, két- és háromszólamú gyermekkarra írva. 
Úgy érzem, ez a munkám derűt, hangulatot és igaz örömöt vinne 
minden tanító testvérem iskolájába. (Eöry Dénes, Gyón, Pest-m.)
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Miben vagyunk foglalatosak ?
„Az athéniek pedig mindnyájan és az 

ott lakó jövevények semmi m ásban nem 
valának foglalatosak, mint valami újságnak 
beszélésében és hallgatásában.“

Ap. csel. 17. r. 21. v.
Miben vagyunk foglalatosak mi, evang. tanítók, ezekben a súlyos 

történelmi napokban ? Egészen bizonyos, hogy valamennyiünket izgat 
a kérdés : vájjon mit hoz a holnap ? Meghozza-e reményeink — ha 
csak kis részének is — valóra váltását, avagy csalódottan kell-e 
tovább tűrnünk s reménykednünk ?

Csodálatosak az Úrnak utai 1 Csodálatosan előkészítette szá
munkra is ezt az alkalmat, előkészítette sokkal jobban, mint azt 
emberek kigondolták volna, csak a kihasználását bízta az ember 
bölcseségére. A  közeljövő megmutatja, hogy az Ür megadhatta-e ezt 
a bölcseséget. 0  bizonnyal megadja, csak kérni kell. (Jakab 1 r. 5—7 v.) 
Kérni kell hittel, de nemcsak azoknak ám, akik a történelem szeke
rének kormánykerekénél ülnek, hanem nekünk is, mindannyiunknak 
kitartóan fohászkodnunk kell, hogy az Úr vezesse a vezetőket.

Nagy időket engedett megérnünk az Ür. Sebes szél szárnyán 
száguld az élet hajója. Órák, napok, hetek alatt évtizedeknek szánt 
események peregnek le az élet színpadán. Jaj nekünk, ha csak üres 
szemlélők vagyunk, ha mint az athénieket csak az újság ingere 
mozgat meg. Nagy dolgok forognak most kockán. Tudjunk a nagy
időkhöz méltóan viselkedni. Vigyázzunk és imádkozzunk 1

Ha kedvező eseményeket enged megérnünk az Ür, ne kapjon 
el bennünket az elbizakodottság s a hangosan tomboló lelkesedés 
tüze, hanem tudjunk hálát adni az Úrnak. Ha pedig viharok s 
zátonyok közt hánykódunk, akkor se essünk kétségbe, hanem tud
junk erős hittel hinni, bízni, reménykedni s az égre tekinteni Urunk 
Királyunkra, az Úr Jézusra, aki minden földi hatalmasságnál erősebb 
szövetséges, aki tud is, akar is rajtunk segíteni, ha mi tudjuk bűn
bánattal eléje vinni ügyünket.

Mennyei Urunk légy velünk, hogy vigyázó s imádkozó gyerme
keid lehessünk. Segíts, hogy az üres kíváncsiság és újság beszélése 
helyett kötelességünket teljesítsük hűen, kitartóan, hogy megáldhasd 
munkánkat s valóra válthasd reménykedésünket. Ámen. B. Á.
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Nemzetnevelésünk jelentősége.
Történeti időket élünk. Kétség, szorongás, kitörő nemzeti lelke

sedés egymást váltják fel szívünkben, amint jobb vagy szomorúbb 
híreket hallunk, s latolgatjuk nemzetünk sorsfordulásának eshető
ségeit. Kutatjuk, milyen hatása van a nagy tanácskozásoknak azoknak 
a  magyaroknak a lelkére, akiket az államférfiak együttműködése a 
legközelebbről : nemzeti hovatartozásuk kérdésében érint. Majd meg
történik a trianoni szégyenletes békeparancs szétmállásának első két 
— ránk nézve közvetlenül ható — mozzanata : Ipolyság és Sátoralja
újhely túlsó részének visszacsatolása. Amikor ennek híreit hallom 
s magyar lelkem ünnepi hangulatba öltözik, mint nevelőnek is 
támadnak felemelő gondolataim ás érzéseim.

Ipolyság népe örömujjongásban tört ki, amikor értesült a szaba
dulásról a húszéves cseh iga alól. Régi magyar lelkesedéssel, ujjon- 
gással várta a bevonuló magyar katonákat. Vájjon mi volt ennek az 
örömmámornak a belső lelki indítóoka? Csak a húszesztendős szen
vedés, a cseh elnyomó uralom közeli végének természetes felszaba
dító érzése vagy ennél több ? Talán a lélekben mindig élő, a szivet 
az évtizedek távolán át is megdobbantó, soha ki nem alvó magyar 
nemzeti érzés és öntudat?

Benne volt a felszabadulás örömében a régen a szivekbe oltott 
magyar érzés, az ezeréves nemzethez ragaszkodás szét nem szakít
ható erős köteléke. Hiszen különben nem szállhatott volna át a 
magyar haza szeretete, az ezeréves állam iránt ott égő mély vonzódás 
és hűség a mai ifjú nemzedék leikébe. Pedig ilyen belső lelki tűz 
égette annak a fiatal leánynak szivét és adott drága vallástételt 
ajkára, aki a  bevonuló sereget oly elragadó hévvel, bájos ifjúságának 
mindent oly átérző lendületével köszöntötte. Tanúságot tett amellett, 
hogy ők már csak szüleiknek köszönhetik, hogy magyarnak nevel
ték őket.

A szülők lelke magyar maradt húszéves idegen uralom alatt is. 
Beléjük még egy boldogabb kor nevelői oltották bele a nemzet- 
nevelés eszm éit: az ezeréves haza iránt érzett hűség el nem szakadt 
szálait olyan kötelékbe fűzve, amelyet tovább ápoltak gyermekeikben 
minden erőszakos elnyomás, minden idegen mesterkedés mellett s 
töretlenül átoltottak — s megőriztek — az elnyomatás alatt nevel
kedett gyermekeik lelkében, átmentve ezt az érzést a mai próba 
idejére és magas lángra lobbantva a feszabadulás óráiban.

Ennek a nemzetnevelő munkának igazi próbája a mostani idő. 
Ennek a gyümölcsei adják a felszabadulok ajkára a magyar nemzeti 
ima hangjait és forrasztják egységbe a megpróbáltatás óráiban, hogy 
tisztán láthassa minden testvérünk az előtte álló új utakat, amelyek 
visszavezetik a rég elhagyott édes anyaföld : magyar hazánk kebe
lére. Ennek a nemzetnevelésnek a gyümölcse az a tisztánlátás, 
amely a világfelforgató eszmék kalózainak minden próbálkozását a 
maga eredeti alakjában látja és fávoltartja a lélek mélyétől. Ha ez 
nem biztosítaná a lélek ellenálló erejét, ha kialudt volna, ha elmo
sódott volna a régi nemzetnevelők munkája az elszakított testvéri 
szivekben, milyen közeli lenne az a veszély, hogy odahull a sokat
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szenvedett, elszakított magyar a nemzetköziség hálójába. Van tehát 
jelentősége és soha nem volt ez nagyobb, mint napjainkban, a 
nemzetnevelés gondolatának.

Magyar nevelőoktatók, nem lehet előbbrevaló feladat sokfelé 
szétágazó munkánkban, mint mélyen belevésni neveltjeink leikébe 
ezekben a sorsdöntő napokban azt az érzést, azt a nemes elkötelezést, 
hogy minden az életben kell, hogy háttérbe szoruljon, másodrangúvá 
váljék, amikor magyar nemzetünk érdekéről van szó.

Nem gyengítheti állampolgári, nemzetépítő nevelő munkánkat 
felekezeti ellentétek szítása, belső társadalmi széthúzás keltése,akár 
az otthon, a család, akár az utca vagy a környezet részéről. Óvjuk 
meg ennek a nemzetnevelő munkának sikerét minden ellenkező 
áramlattól s biztosítsuk annak mélyen a szívben gyökerező, lélekben 
sarjadzó fennmaradását, hogy minden idők viharában világosan 
eligazítsa a magyar gyermek és ifjú lelki iránykeresését és csak egy 
célt kövessen : a nemzet boldogulását; egy eszme felé közelítsen : 
a  magyar feltámadás mielőbbi megvalósulása felé.

Az érdeklődésről.
Irta : Sátory Vilmos.

Ami a finom rádiókészüléknek az antennája és hangolótekercse, 
az az ember számára az érdeklődés, azzal a különbséggel, hogy a 
rádió speciálisan csak a hanggá átalakítható hullámokat keresi és 
gyűjtögeti, az ember érdeklődése pedig minden — az öt érzékünk 
által felfogható irányban és azonkívül még a lelkiélet beláthatatlan 
területein is működik. Mi volna az ember érdeklődés nélkül ? Pusztán 
vegetatív életet élő lény, nem sokban különböző azoktól az állatoktól, 
melyeknek minden ösztönös keresése, figyelme és fáradozása az étel 
megszerzésére és egyéb vegetatív szükségletekre irányul. Az ember 
magasabbrendűsége az érdeklődésben nyilvánul meg elsősorban, ez 
az a hajtóerő, mely a megismeréshez, a kutatáshoz és ezeken át az 
alkotáshoz vezet. Ha az ősemberben is már nem lett volna érdek
lődés a mindennapi életszükségletein túlmenőleg is, bizonyára ma is 
barlanglakok lennének.

A gyermek embervolta és fejlődése, — amint mondani szokták : 
az értelem első megnyilvánulása ott kezdődik, amikor szemei érdek
lődve tekintenek körül és a színes vagy fénylő tárgyakon megakadnak. 
Es ettől kezdve az érdeklődés az, amely akaraterejét megmozgatva 
a kultúra és civilizáció átélésére és esetleg továbbfejlesztésére serkenti. 
Ha pedig az érdeklődés kihal valakiben, avagy ismét csak a vege
tatív életre szorítkozik: az vagy lelki defektusra, vagy az élet végső 
alkonyára mutat.

Mennél élénkebb, sokoldalúbb, erősebb valakiben az érdek
lődés, annál erősebb a törekvés is, hogy érdeklődését kielégítse és 
újabb érdeklődésének tápot adjon. Ezáltal szélesebb látókörre, bővebb 
ismeretekre tesz szert, ami kellő belső intelligencia esetében emel
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kedett felfogáshoz és egységes világnézet kialakításához vezet. így 
nagy igazságot rejt magában az a mondás, hogy mennél szélesebb- 
körű valakinek az érdeklődése, annál intelligensebb az.

A legegyszerűbb és megszokottabb foglalkozást űző ember sem 
nélkülözheti az érdeklődést, mert különben nem haladhatna egy 
tapodtat sem előre. Ez pedig elmaradást, visszaesést jelentene. Ért
hető, hogy ott, ahol tervszerűen gazdagítják a lelket; szélesítik a 
látókört: az iskolában teljes mértékben szükség van az érdeklődés 
felkeltésére, állandó ébrentartására és bővítésére.

Figyelem nélkül nem lehet iskolai munkát elképzelni. A figye
lemnek pedig legbiztosabb alapja az érdeklődés. Amihez sikerült a 
tanulók érdeklődését megnyerni, az a munka biztos sikert igér. 
Foglalkozzunk kissé a gyermek érdeklődésével 1

A kisgyermek érdeklődése kezdetben a vegetatív érdeklődés 
egészen szűk köréből indul ki és fejlődése arányában minden irányban 
kiterjed. Eleinte az öt érzék hatáskörében mozog, de amint a lelki
élet magasabb funkciói megindulnak, azokra is — főképpen az 
érzelmekre — átterjed. A csecsemő megtanul látni, szemével követi 
a fénylő, csillogó tárgyat, keresi a színes dolgokat és szemmel- 
láthatólag örül a mozgásnak, a mozgó játékoknak, guruló tárgyaknak. 
A hang körében tetszik neki a csörgő, a csengő hangja, a hang
szerekből, fúvós játékokból kicsalt hangok. Az ízlés szervei is 
hamarosan kibocsájtják az érdeklődés csápjait: ami a szemnek szép, 
a fülnek kellemes, talán nem kellemetlen a nyelvnek sem ? így 
kerül minden a szájba. A tapintás szinte a szemmel egyidejűleg 
kezd érdeklődni : a szem és a kéz együtt követik a tetsző tárgyat, 
a kéz — mintha csak a meghosszabbított szem volna. Ez az érdek
lődés vezeti a gyermeket a képzetek gyűjtésében, a tapasztalatok 
szerzésében, a környezet, a tárgyi világ megismerésében.

A gyermek növekedése szerint, szinte fokról-fokra meg lehet 
állapítani, hogy érdeklődése mire irányul: 1 éves korától az élő- és 
játékállatok korszaka kezdődik, 2 éves korában a színes képek, 
színes játékok, bábok, kockák, 3 éves korában a mesék ideje veszi 
kezdetét. 4 éves korában már olyan széles az érdeklődése, hogy a 
kérdezési korszakba jut : tengernyi kérdés az egész apró ember, 
hárman sem győzik néha felelettel. Különösen az anyagok mivolta, 
az ok-okozati összefüggések érdeklik. A mesék világába pedig egyre 
jobban beletemetkezik, valósággal átéli őket. Kezdődik a megszemé
lyesítés, a megelevenítés korszaka. Egyszerű kis fadarab az ő sze
mében minden lehet és játékában a legprimitívebb helyzetek a 
képzelet által a legkülönfélébb dolgok, események megjelenítésére 
alkalmasak. 5 éves korban válik külön rendszerint a nemek érdek
lődése : a fiúk figyelme most határozott lendülettel a katonák, ágyúk, 
puskák, kardok, gépek, kocsik, autók és repülőgépek felé fordul, míg 
a lányok a babák, ruhák, edények, tűzhelyek, bútorok, szobák, 
konyhák, babaápolás iránt érdeklődnek. Egy dolog van, ami ebből 
a korból szinte minden fiúban megmarad s férfi korában is végig
kíséri : a mozgás, járművek, autók, hajók, repülőgépek és gépezetek 
iránti érdeklődés. A kisfiú 4 éves korában kocsis, soffőr, pilóta, vagy 
matróz akar lenni, aszerint, hogy milyen járművet van leginkább
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alkalma megfigyelni. A 14 éves fiú modelleket készít és tanulmányoz, 
a felnőtt férfi pedig gyönyörködik a vonatban, hajóban, egy-egy szép 
autóban, megcsodál egy repülőgépet s ha csak teheti, sportjául 
választja valamelyiket és igyekszik szert tenni valamelyikre.

6 éves korban érdeklik a gyermeket a kifejezési módok : raj
zolás, festés, írás, továbbá a valóság és mese elhatárolása, a mesék 
mellett az „igazi történetek“, a tréfás feladatok, társasjátékok, össze- 
rakósos játékok. Megindul az alkotási kedv; elsőben rendszerint 
szörnyű aránytalanságok és hiányos megfigyelések mutatkoznak, 
amelyek azonban a gyermeket legkevésbbé sem zavarják. 8—9 éves 
korban a mozgásos játékok, futás, ugrás, versenyzés korszaka követ
kezik, melyet a fiúknál 10—12 éves korban a sport iránti, sokszor 
rajongásig menő érdeklődés követ. Ismerik az összes rekordereket, 
versenyidőket, csapatokat stb., s buzgón igyekeznek egyénileg is 
kivenni részüket a sportból. A lányok viszont a tánc, zene, csinos 
ruhák és öltözködési problémák felé fordulnak.

Általában, ha megfigyeljük ezt a láncolatot, látjuk, hogy az 
érdeklődés korántsem független és tetszőleges valami. Ellenkezőleg, 
szoros kapcsolat van a testi fejlődés ösztönös kívánalmai és az 
érdeklődés között. A kisgyermek sohasem, vagy csak nehezen ismerné 
meg a tapasztalati világot, ha az érdeklődés nem vezetné ebben ; 
a fejlődő gyermeknek éppen akkor van szüksége sok mozgásra, 
ügyesítő játékokra, mikor az érdeklődés azok felé vonja.

A serdülő korban kezdetét veszi az ifjúsági irodalom iránti 
érdeklődés, nemenként más-más irányban. A fiúknál a kalandos 
történetek, indiánregények, romantikus elbeszélések, detektív históriák 
aratnak sikert, a lányok viszont az érzelmes ifjúsági regényeket 
kedvelik. A lélek szomjúsága rendszerint igen nagy, szinte falják az 
olvasnivalót. Amelyik gyermek ebben a korban nem talál örömöt 
az olvasásban, annál hiányos az érdeklődés, ami bizonyos intelli
gencia-fogyatékosságra enged következtetni. Előrebocsátva persze, 
hogy a nevelés és külső körülmények lehetővé teszik azt számára, 
vagyis, ha bevezették nevelői az olvasás gyönyörűségeibe s ren
delkezésére állnak megfelelő könyvek. Ha a normális érdeklődésű 
gyermek egyszer rájött az olvasmány (jó olvasmány!) ízére, akkor 
az mér magától viszi tovább a helyes úton, a nevelőnek csak meg
felelő jó könyvekről kell gondoskodnia, nehogy ponyváról pótolja a 
hiányokat, mert éppen a nagy érdeklődésnél és az ebből folyó fogé
konyságnál fogva a rossz olvasmány igen nagy rombolást képes 
okozni a lélekben.

A serdülő korban (13—15 év között) az általános érdeklődés 
valamelyik irányban megizmosodik s kitűnik, hogy a gyermeknek 
mihez van hajlama. Nagy szerepe van ebben az utánzási ösztönnek. 
Utánzásra serkent az édesapa mestersége, a barát tevékenysége, az 
olvasmány hősének cselekedetei vagy tulajdonságai. Egyik a bélye
gek iránt érdeklődik és gyűjtési láza átterjed az egész osztályra, 
a  másik szép lepkegyüjteményt állít össze, egy harmadik zenével 
foglalkozik, míg ismét másik az irodalom, a történet, a kémia stb. 
iránt kezd érdeklődést tanúsítani. Persze ez az érdeklődés már nem 
jelenti azt, hogy az illető már végképpen irányt vett, magának az
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életre kihatóan s érdeklődése irányának megfelelő pályát is készül 
választani. Ilyen korban legtöbbször csapong még az érdeklődés, 
egyik terület gyors bekalandozása után másik területre tér át. A fej
lődés szempontjából ez nem baj, mert a szélesebb megismeréshez 
vezet. A korai állhatatosság ezt a megismerést akadályozná és egy
oldalúságot eredményezne. Nevelői szempontból egyelőre az a fontos, 
hogy mindig legyen valami, ami a gyermek érdeklődésének fókuszában 
álljon, mert az ellenkező eset unatkozást, tespedést jelent. Mennél 
érettebb lesz azonban az ifjú, annál inkább irányt kell vennie vala
melyik foglalkozási ág felé és főérdeklődését is annak a tengelyébe 
kell állítania. Nem egészséges állapot ugyanis az, há ez a kettő 
eltér egymástól, mert ebben az esetben a foglalkozás nem hivatás, 
hanem megunt, nyűgös, taposómalomszerű kenyérkereset lenne, 
mely messze eltér a léleküdítő érdeklődési területtől.

Az érdeklődés egyik jellemző tulajdonsága, hogy fluktuál. Sen
kiben sem állandóan egyforma erejű és irányú. A lélek bármely 
egyirányú figyelme és foglalkozása fárasztó, így a lélek,azzal teher
mentesíti magát, hogy változást, átkapcsolást iktat be. így áll elő a 
fluktuálás. Bármilyen kitartó, erős akarattal rendelkező egyén legyen 
is valaki, bármilyen meghatározott irányban dolgozzék is, érdeklő
désében kisebb-nagyobb szünetek állanak be, elfárad, s pihenés cél
jából vagy másfelé fordul az érdeklődés, vagy egészen elaprózódik.

Az érdeklődés kielégítése energia felhasználásával jár. Különös 
érdeklődése céljára az ember rendszerint a fölösleges energiát hasz
nálja fel. Mihelyt az embernek a hivatása, elsőrendű életszükségletei, 
gondjai, testi állapota, betegsége az egész energiakészletet lefoglalja, 
nem marad energia az érdeklődés számára s az lecsökken, időlege
sen, vagy véglegesen. Csak ritka az olyan ember, aki összes ener
giáit elsősorban az érdeklődése területébe állítja s minden más szük
séglet csak másodsorban következik. Az ilyenek a nagy kutatók, 
felfedezők, tudósok, néha művészek és utazók. Ezek sokszor inkább 
éheznek, veszélybe rohannak, testi szükséget szenvednek, semhogy 
érdeklődésüket korlátokba szorítanák s annak körében mondanának 
le valami várt felfedezésről, eredményről. Az ilyen érdeklődés hatá
ros a fanatizmussal.

Míg az itt tárgyalt egyéneknél az érdeklődés teljes intenzitásában 
bontakozik ki és jut érvényre, addig egy másik típusnál nem tud 
semmilyen irányban annyira megizmosodni, hogy hatékony tényezővé 
váljék. Csapong ide-oda, ma erre, holnap arra, azután ismét másra 
irányul, de állandóság és kitartás nem jár vele. Minden iránt érdek
lődni lényegében azt jelenti, hogy semmi iránt sem viseltetni érdek
lődéssel, mert ebből csak kapkodás, felszínes megismerés, néha 
éretlen, de semmiesetre sem alapos vélemény- és nézetalakítás 
következik. Azt felelhetné valaki, ha az ember a maga szakmájával, 
munkakörével foglalkozik, ha abba teljesen belemerül, akkor az untig 
elég, felesleges is még mással is foglalkoznia vagy csak érdeklődnie. 
Igen, az előbb említett típusnál, a tudósok stb.-éknél érthető, ha olyan 
mélyen szánt egyirányban az érdeklődés ekéje, hogy másfelé nem 
tud tekinteni, — de éppen ezek bizonyítják is, hogy a csak egyirányú 
érdeklődés egyoldalúsághoz, beskatulyázottsághoz, néha félszegséghez
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vezet. Csak a sokoldalú érdeklődés juttathat el filozofikus, átfogó 
ismerethez és világnézethez. Erre pedig — ha különböző magaslati 
fokon is, — de szüksége van tudósnak és kézművesnek, felfedezőnek 
és földművesnek egyaránt !

Nézzük most röviden, hogy az iskola hogyan épít az érdeklő
désre, hogyan igyekszik azt felkelteni és nevelni?

Az érdeklődés maga után vonja a figyelmet, a figyelem a lélek 
ajtajának kitárása, a befogadásra kész állapot. Figyelem nélkül nincs 
appercepció, nincs tanítás. A figyelem azonban nem mindig önkén
telen, tehát érdeklődésen alapuló. A fegyelmezett ember olyanra is 
tud figyelni, ami nem érdekli, az iskolai fegyelem is tud figyelmet 
teremteni, de ez nagyon fárasztó és ezért csak rövid tartamú. Ebből 
következik, hogy a figyelem alapjául mindig az érdeklődést keltsük 
fel tanulóinkban. Minthogy azonban a tanítás anyagát nem a gyer
mekek érdeklődése szerint választhatjuk önkényesen és esetlegesen, 
mert az meg van állapítva, a gyermeket kell úgy vezetnünk, 
hogy a meghatározott tananyag iránt felébredjen az érdeklődése. 
Ez a tanítás első s tegyük hozzá művészi feladata.

Mindenesetre könnyebb ezt mondani, mint megcselekedni. Meg 
kell találni a tananyag minden tanórai részében azt a pontot, amely 
alkalmas az ügyes tanító kezében az érdeklődés felkeltésére. Ismerni 
kell a különböző korban levő gyermekek érdeklődésének általános 
és egyéni irányát. Az előbbi célt szolgálja, ha mindig valami prob
léma iránt keltjük fel a figyelmet, ha megoldandó feladat elé állítjuk 
a gyermeket, úgy, ahogyan az élet is feladatok elé állítja.

Eme feladat megoldásával kapcsolatosan vezetjük el a tanulót 
az új ismerethez, elméleti megismeréshez. Ez sok tárgynál (szám
tannál, mértannál, fizikánál) könnyű és magától adódó, de vannak 
részek, egész tárgyak, ahol nehezebben vihető keresztül. Ez esetben 
is meg kell találnunk az érdeklődés felületét, ha közvetlenül nem, 
hát közvetve. Csak arra ügyeljünk, hogy nagyon erőltetett és merő
ben másirányú ne legyen a probléma-kitűzés, mert a gyermek észre
veszi, ha a logikába hiba csúszik be, vagy ha nagyon kerülgetjük 
a forró kását. Ez csalódást okozna neki s ha érdeklődése nem nyer 
reális kielégítést, akkor az annak kialvásához vezet. Hallottam már 
olyan kérdve-kifejtést, melynél a tanító, hogy érdeklődést keltsen, 
oly messziről és más irányban indult el, hogy hosszas meddő talál
gatás után végre is ő maga mondta meg a végső feleletet. (Amit az 
elején is megtehetett volna 1) Közben sikerült a teljes érdeklődés- 
telenséget elérnie.

Mindenesetre arra is rá kell nevelnünk tanulóinkat, hogy ha 
valami nem érdekli is őket azonnal, tudjanak figyelni fegyelemből is, 
hiszen sokszor az érdeklődés csak a tárggyal való foglalkozás köz
ben ébred fel.

Sok függ a tanító egyéniségétől és előadóképességétől. Van 
szerencsés tanító, aki a legunalmasabb anyagot is oly érdekessé 
tudja tenni előadásával és modorával, hogy osztálya csupa szem 
fül, viszont vannak, akiknek kezében az adott érdekesség is elsikkad-

Elszomorító, ha egy egész osztályra ráül az érdeklődés hiánya . 
ha csak a vegetativ szükségletek és még esetleg a sport érdekli őket
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de semmi magasabbrendű érdeklődés nem nyilvánul meg. Ez lehet 
egyrészt a vezetés hibája, másrészt előállhat akkor, ha egy osztály 
sok átlagon aluli intelligenciával rendelkező tanulóból tevődik össze. 
Az ilyen osztály igazán próbára teszi a nevelőt.

Ha az iskola mindig számolt az érdeklődéssel, ha hozzászoktatta 
a gyermeket, hogy mindig legyen valami, ami szellemét, gondolatait 
és akaratát elfoglalja, akkor a tanulót mentesíti a lelket-ölő unalom
tól és ráneveli, hogy maga is keressen problémákat, keressen újabb 
érdeklődési tereket és azokban tápot érdeklődése számára. Ezzel 
egyúttal leraktuk az önképzés, az önnevelés alapkövét, melyen fel
épülhet az intelligens, tanulni, haladni vágyó ember egyénisége. 
Ez pedig az iskola egyik nagyon fontos feladata.

Evangélikus tanítóképzésünk időszerű
kérdései.

A Dunáníúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1938. évi október 12-én 
Sopronban tartott közgyűlésén előadta Rozsondai K ároly tanítóképző-int. igazgató.

Kötelességszerűen ragadtam meg ezt a kínálkozó alkalmat, 
mert mulasztásnak tartanám, ha itt, a dunántúli evangélikus egyház- 
kerület tanítósága előtt nem beszélnék ma tanítóképzésünk időszerű, 
sőt új korszakot nyitó kérdéseiről. Tudom, hogy a jelenlevő kartársak, 
— kiknek túlnyomó része éppen a soproni evangélikus tanítóképző
intézetben végzett, — élénken érdeklődnek a tanítóképzés s benne 
az intézet sorsa felől. Intézetünk tisztes, szerény épülete adott hajlékot, 
a szelleme adott útravalót, a hivatala a tanítói állás betöltéséhez 
megkívánt írást, oklevelet, az egyházkerület evangélikus tanítóságának. 
Nagyon jól tudom, hogy a tanítóság szívén melengeti ezt az inté
zetet. Tudom, hogy fájlalta az akadályokat, amelyek munkájának 
útját állották, örült előmenetelének, ha erről hallhatott. Mi is mindig 
azt vallottuk, hogy a tanítósággal összetartozunk. Volt tanítványunk 
munkájának értékében, értékelésében, személyes boldogulásában 
önmagunkat is a mérlegre tettük. Ha volt az intézetnek kérése, ha 
voltak törekvéseink, ha célokat tűztünk ki, amelyekért küzdelemre 
vállalkoztunk, azt nem egyéni, hanem közérdek miatt tettük. Az evan
gélikus tanítóság és az evangélikus tanítóképzés előremenetele a 
széles népi rétegeknek, a gyülekezeteknek az emelése, tehát az 
egyház és a haza lelkiismeretünket kötelező építése. Mi ezt egészen 
biztosan jól látjuk.

Nagyon sok tanítóval beszéltem, akiknek őszinte megnyilat
kozása, az intézettel és a hivatásával való belső együttérzése mélyen 
meghatott. Mi kötelességünknek tartjuk az összetartozás ápolásét. 
A tanítói közvélemény alakulását, a tanítóságnak a fontos kérdé
sekben való állásfoglalását, a tanítóságnak a támogatását a tanító
képző-intésetek nagyra értékelik.

Tárgyilagosan és frázisoktól mentesen, gyakorlati célkitűzéssel 
állítottam össze tanító kartársaim számára a legfontosabb kérdé
seinkről szóló tájékoztatót az alábbiakban.

* **
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Evangélikus tanítóképzésünk szervezetének alapvonásait az 
állami tanítóképzéstől nem függetleníthetjük. Ma erre nincs is szükség, 
nem is óhatja senki. A közelmúltban a tanítóképzésre tartozó kor
szakot alkotó törvények keletkeztek. A gyakorlati irányú középisko
láról szóló 1938: XIII. t.-c. /. es II. részében megalkotott líceum 
és az 1938: XIV. t.-c.-kel új szervezetet nyert népiskolai tanítóképzés 
lezárja a magyarországi tanítóképzésnek egy 70 éves, szépmultú, 
eredményes szakaszát. A folyó tanévtől új korszak vette kezdetét. 
Röviden rámutatok az új törvények lényegére és jelentőségére, 
mert ezek az evangélikus tanítóképzésben is döntőjeliegű válto
zások.

A líceum 4 osztályú középiskola. „Feladata, hogy a tanulót 
vallásos alapon és nemzeti szellemben erkölcsös polgárrá nevelje, 
gyakorlati irányú műveltséghez, a fiútanulót ezenfelül gazdasági, a 
leánytanulót pedig háztartási ismeretekhez juttassa, továbbá a családi 
és iskolai gyermekneveléshez szükséges alapismeretek tanításával 
magasabb nevelési szaktanulmányokra előkészítse s végül főiskolai 
szaktanulmányokra képessé tegye.“ A líceum tanulmányi rendjére 
vonatkozóan még eddig csak az 1. o. tanterve lépett életbe. A tanító
képző-intézetek I. osztályai megszűntek. A líceum teljes tanterve 
csak mint az Orsz. Közoktatási Tanács javaslata van meg, tehát 
erről bővebben nem nyilatkozhatok. Jelentékeny szerepet kapnak 
egyéb tárgyak mellett a nevelési tárgyak, a rajz, ének, zene, kézi
munka és testgyakorlás, de ez utóbbiak gyakorlati része alól a tanuló 
felmenthető. A liceum 4 osztályának elvégzése után érettségi vizs
gálatot tesznek a tanulók. „Az érettségi bizonyítvány mindazokra 
az állásokra és tisztségekre képesít,-amelyek elnyeréséhez az 1883:1. 
t.-c. v. más jogszabály értelmében középiskolai érettségi vizsgálat 
szükséges. Képesít továbbá tanítóképző-akadémiákon, úgyszintén 
az egyetemek, a jogakadémiák, hittudományi főiskolák kivételével 
főiskolákon, végül a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi karának közgazda- 
sági és kereskedelmi osztályán, valamint a gazdasági szaktanárképző- 
intézetben folytatandó tanulmányokra." Itt 1—2 főiskolát külön is 
felemlítek; líceumi érettségivel ezek szerint gazdasági akadémiákra 
és Ludovika Akadémiára is lehet menni.

Közoktatásügyi kormányzatunk a liceum (de éppígy a keres
kedelmi, ipari és mezőgazdasági középiskolák) megteremtésével az 
elméleti irányú középiskola, a gimnázium mellett a vele egyenlő 
értékű gyakorlati középiskolafajtákat szervezte, s ezzel a középiskola 
fogalmát kibővítette. „A liceum főkép a neveléssel kapcsolatos élet
hivatásokra készít elő.“ „A nevelési pályák erős szétágazódása 
ma már elengedhetetlen követelménnyé teszi egységes alapépítmény 
felállítását.“ A liceum tehát közvetlenül nem ad képesítést egy élet
pályára sem, mintahogy a gimnázium sem ad. Egészen különös 
nevelési és társadalompolitikai szempontokat kellene felsorakoztatni 
a leányliceum rendeltetésének megvilágítására, de erre itt részletesen 
most nem térhetek ki. Csak ennyit: a leányliceum a leánynevelés 
ügyét úgy igyekszik megoldani, „hogy egyrészt egyesítse a családi 
hivatás követelményeit a létfenntartás biztosításának lehetőségével,
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másrészt pedig lehetőleg mentesítse a férfiakkal is betölthető élet
hivatásokat a nők versenyétől.“

A líceumi érettségi vizsgálatot azért iktatták törvénybe, mert 
nálunk még társadalmi hagyományként a művelt középosztályhoz 
való tartozás és az általános műveltség elismerésének feltétele az 
érettségi bizonyítvány. Egyébként a líceum szervezetét, igazgatását, 
belső életét, tanulmányi rendjét, felügyeletét a szükséges módosítá
soktól eltekintve teljesen a középiskola (gimnázium) mintájára alkották. 
Igazgatók és tanárok éppen a nevelői pálya szempontjainak hangsúlyo
zása miatt csak tanítóképző-intézeti képesítéssel rendelkezők lehetnek.

A líceumot jól meg kell különböztetni úgy az eddigi tanító
képzőtől, mint a gimnáziumtól. A „tanító“ szó az egész törvényben 
elő sem fordul. De mégsem várhatjuk azt, hogy a társadalmunk 
gyorsan megérti, hogy mire való a líceum. A gimnázium elméleti 
tudást ad, a líceum közvetlenül alkalmazható hasznos ismereteket. 
A „líceum minden tantárgyában elsősorban a gyakorlati vonatkozá
sokat kell kiemelni és még az elkerülhetetlen elméleti anyag tárgya
lásakor is mindenkor az illető ismeretnek az életben való alkal
mazását, értékét és jelentőségét kell előtérbe helyezni.“

Ugyanazt a tételt máskép kell tanítani a gimnáziumban és 
máskép a líceumban. A líceumnak egészen önálló életet kell élnie! 
Egy jó tanulmányból*) veszem át, hogy a líceumnak „mindig a jelent 
kell ismertetnie történeti és főleg közvetlen történeti előzmények 
alapján, hogy a jelen éppen ható (aktuális) szükségleteit hiánytalanul 
kielégíthessék a nemzet életében a líceumot végzettek. Az anyag 
tehát nem öregedhetik meg a líceumban, mint ez minduntalan elő
fordul középiskoláink gyakorlatában, aminek nyomán felhangzik a 
panasz : az iskola nem az életet szolgálja.“ A líceumban gyakorlati 
embereket kell nevelni, de nem ridegen önzőket, akikben nem az 
erkölcs uralkodnék minden vonatkozásban." A tanárnak tehát sza
kadatlanul benne kell élnie „a nemzet örökké változó éleiének me
netében“. „Nem lehet sem remete, sem tudományát fontoskodva 
fitogtató.“ Mindent, ami erre vonatkozik, részleteiben kifejteni nem 
lehet, de összefoglalva : a líceumban folyó nevelő munka nemzeti 
és nemzetté nevelés. A líceum igazi nemzeti középiskola. A líceum
mal kapcsolatban még két lényeges gyakorlati megállapítást kell 
tennünk: 1. ez az iskola, ha u. n. latinmentes és gyakorlati irányú 
középiskola is, nem lehet a tehetségtelenek, értéktelenek, hanyagok 
s főképpen nem lehet az erkölcsi és érzületi tekintetben alantasabb 
tanulóanyag, a máshonnan kiüldözöttek és menekültek lerakóhelye ;
2. a líceum rendeltetése az iskolaszervezetben akkor volna meg
felelőképpen alátámasztott, ha a csak elméleti képzettséget nyújtó 
gimnáziumi érettségivel rendelkezők előtt viszont bizonyos pályákat 
lezárnánk. Ha tudományegyetemre a líceumi érettségivel azért nem 
vesznek fel, mert oda elméleti előkészület kell, akkor miért lehet 
minden gyakorlati felkészültséget kívánó pályára lépni a gimnáziumi 
érettségivel ? Vagy van értéke a gyakorlati irányú felkészültségnek 
vagy nincs ; ha van, akkor ezt következetesen értékelni is kell.

*) Dr. Juhász Béla: Gondola'ok a líceumi nevelésről. Magyar Tanítóképző
1938. 8. sz.
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Egyházunk teendője az, hogy a líceumokat, amelyek működé
süket már megkezdették, minden tekintetben versenyképes színvo
nalon szervezze meg. A líceumi nevelésnek is ki kell elégítenie az 
-egyház szükségletét. Az a gyakorlati látás, amit a líceum ad, külö
nösen is alkalmassá teheti az ifjúságunkat belmissziói szolgálatokra.

Az 1938: XIV. t. létesítette a népiskolai tanítóképzésre szolgáló 
és a líceummal kapcsolatban fenntartandó tanítóképző-akadémiákat. 
Az akadémia két évfolyamos. A tanítójelölteket vallásos alapon és 
-a magyar nemzeti művelődés szellemében folyó népnevelésre kell 
előkészíteni szakszerű elméleti és gyakorlati képzéssel. Az akadé
miák száma legfeljebb 40, az evangélikus akadémiáké legfeljebb 2. 
Az akadémiát líceummal, internátussal és gyakorló-népiskolával 
együtt lehet fenntartani. Felvenni egy-egy évfolyamra legfeljebb 25 
növendéket lehet líceumi érettségi bizonyítvány alapján. Az interná- 
tuson kívüli lakásra engedélyt senki sem nyerhet. A második év
folyam végén államvizsgálaton szerezheti meg a hallgató a tanítói 
képesítést. Legkésőbb 1939 július végéig kell megállapítani, hogy 
hol lehet akadémiát szervezni. Az akadémiák tanterve, tanulmányi 
rendje, rendtartása még nem készült el. A törvény a következő 
ismeretkörök előadását teszi kötelezővé: 1. hit- és erkölcstan, 2. 
elméleti és gyakorlati nevelési és tanítási ismeretek, 3. magyar műve
lődési és társadalmi ismeretek, 4. gazdasági és egészségtani isme
retek, 5. ének és zene, 6. testnevelés. Az óratervet az Országos 
Közoktatási Tanács kidolgozta, de a kérdés tárgyalás alatt lévén, 
részletekről nem nyilatkozhatok.

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter a törvény- 
javaslat általános indokolásában a következő megállapításokat teszi:

A neveléstudomány nagyot haladt s a nevelés fogalmában is 
változás következett be. A régebbi célokhoz szabott tanítóképzés 
ma már nem elég. A népiskola nem zárkózhatik el az élet újabb és 
újabb követelményei elől, de ez fokozott tudást kíván a tanítótól. 
Nálunk Magyarországon ezenfelül a falusi tanítóra mind több és 
több feladat hárul; kántor, tűzoltóparancsnok, a szövetkezet vezetője, 
leventeoktató, az iskolánkívüli népművelés szervezője és leginkább 
igénybevett előadója, statisztikák, választói névjegyzékek összeírója 
stb. A falu leikéhez csak úgy fér hozzá, ha gazdaságilag is képzett. 
A testnevelési törvény, légvédelmi törvény végrehajtása az ő vállán 
nyugszik. E sokoldalú munkához fokozott felkészülés kell. De ezen
kívül is a tanítóság jogosan kíván emelkedni a társadalmi ranglétrán. 
Az országok tekintélyes, része mór elvetette az, eddigi középfokú 
tanítóképzést; így az Eszakamerikai Egyesült Államok, Lengyel-, 
Német-, Finnország stb. A líceumi érettségi vizsgálat a tanítóképzés 
színvonalának emelését, a kiválogatást, az egész tanítóság társadalmi 
elismerését, erkölcsi súlyának gyarapítását kívánja szolgálni. Gyengébb 
fajsúlyú elemeknek a tanítói pályára való tódulásáí lehetetlenné kell 
tenni. A törvény megalkotására azonban a tanítói túltermelés meg
akadályozása miatt is szükség volt. A tanító-, de főleg a nőképzők 
az oklevelesek tömegeit zúdították a társadalom nyakába. Érdemes 
a  számadatokba belenézni.

1913/14-ben, a háború előtti iskolai évben Magyarország mai
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területén 46 tanító (nő)- és óvónőképző-intézet volt; 1935/36-ban már 
13-mal több, azaz 59. Ebből 4 óvónőképző, 55 tanító- és nőképző. 
A leányiskolák száma aránytalanul emelkedett; 1920/21-ben volt 23, 
1934/35-ben 36 tanítónőképző. A 36-ból 23 róm. kát. szerzetesrendi 
intézet. Ez utóbbiak gombamódra szaporodtak ; csak az 1929/30. isk. 
évben 4, 1930/31-ben 3 új iskola kezdte meg működését. A leány
tanulók száma a tanítónőképzőkben állandóan emelkedett, 1924/25-tőt 
1934/35-ig, tehát 11 iskolai év alatt három és félszeresére nőtt. 
1934/35-ben összesen 3011 fiú (31’6°/o) és 6498 (68 4°/o) leánytanulója volt 
a tanítóképző- és tanítónőképző-intézeteknek. A 6498 leánytanulóból 
róm. kát. tanítónőképzőbe járt 69'6°/o, az állami tanííónőképzőkben 
pedig róm. kát. volt a növendékek 71'7%-a. Ezek a százalék számok 
a katolikusságnak 1930. évi 64'9%-os arányát jelentékenyen meg
haladják. A tanítói pályára készülők számának ez a felduzzasztása 
veszedelmes jelenség. Az oklevéltermelés túlzott méretei, a tanítónők 
aránytalanul nagy előretörése és az állástalan tanítók száma olyan 
veszedelmes eltolódást mutattak, hogy a miniszter maga vetette fel 
a kormányzati felelősség kérdését.

Az elmondott okok késztették a kormányt a tanítóképzés refor
málására. Az engedélyezett 40 akadémiáról évenkint 1000 okleveles 
tanító kerül ki. A népiskolai tanszemélyzet száma ma kereken 20.000, 
tehát az évi utánpótlás 5%-ot tenne ki. — Nagy hiányossága a tör
vénynek, hogy nem jelöli meg külön a férfi és női akadémiák szá
mát ; holott éppen a nőképzés túltengése is egyik főoka volt a tör
vény megalkotásának.

1910-ben az elemi iskolai tanítóság 28'1%-a volt tanítónő, 
1935/36-ban 44’2%-a.

A kormányzat az akadémiai jellegű tanítóképzéssel a tanító
ságot társadalmi elszigeteltségéből is ki akarja emelni.

A líceumban olyan légkör veszi körül a tanulót, amelynek 
lényeges eleme a nevelés gondolata s így érvényesül a tanítói pá
lyára való ránevelés, ha sokkal kisebb mértékben is, mint az eddigi 
tanítóképzésben. A kötelező internátusi élet háttérbe szorítja az 
egyéni érdeket s olyan jellegű eredményeit várjuk, mint a papi és 
katonai nevelésben. Gimnáziumi érettségire azért nem lehet felépí
teni az akadémiát, mert gimnázium után két esztendő kevés. A 
líceum és akadémia közös igazgatása és tanári testületé biztosítja a 
nevelés folyamatosságát és egyöntetűségét. Az általános műveltséget 
adó líceum és a szakműveltséget nyújtó akadémia nagy előny. 
A kormányzat hangsúlyozza, hogy az akadémia sem jelenthet min
dent és nem bocsáthat ki befejezett embereket, azért az önműve
lésre és tanítói továbbképzésre ezután is jelentős feladat hárul.

A törvény az egyházak iskolai önkormányzati jogkörét köze
lebbről nem érinti, mondja a miniszter. Néhány kérdésben azonban 
újabb megkötéseket tesz.

Nem részletezhetjük itt a tanítóképzés újjászervezésével kap
csolatos vonatkozásokat. A kormányt az is gyors cselekvésre kész
tette, hogy a magyar tanítóképzés a rohanó élet mögött elmaradt.
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Kosa Kálmán a minisztériumi ügyosztály főnöke Írja :*) „Tanítókép
zésünk talán egyetlen hibájául azt róhatjuk fel, hogy éppen abban 
a másfél évtizedben maradt változatlan, amikor az élet szükségletei
hez leggyorsabban kellett volna alkalmazkodnia. De ma ez a tétel, 
mint ahogy azt a kormányzat is elismerte, a magyar élet egész terü
letére érvényes. Szintén Kosa mondja: „Meg fog szűnni az a bete
ges, semmiképpen nem indokolható felfogás, amely bármilyen író
asztalnál helyet kapott s esetleg egész életében sablonmunkát végző 
kistisztviselő feladatát magasabbra értékeli, a néptanító nemzetépítő 
és jövőtalakító magasztos hivatásánál csak azért, mert a tanító képe
sítését nem gimnáziumban, főiskolai tanfolyamon vagy egyetemen 
szerezte. A társadalom értékelésének ez a biztosan bekövetkező vál
tozása nagy előnyt fog jelenteni nemcsak a tanító, hanem a köz 
szempontjából is, mert a jobb, eddiginél tökéletesebb képzés érté
kesebb képzettség révén emelkedvén a tanító társadalmi tekintélye, 
nagyobb súllyal emelheti fel szavát ott, ahol a népnevelő megfontolt 
szavának meghallgatása általános nemzeti érdek.

A kilencszázéves Szent István jubileum alkalmával népnevelői
vel szemben érzett őszinte és soha el nem múló háláját a nemzet 
új utakat és lehetőségeket nyitó törvénnyel rótta le. Lerótta háláját 
abban a meggyőződésben, hogy a tanítóképző-akadémiák falai közül 
majdan kikerülő tanítónemzedékek elődeik magasztos hagyományait 
követve, a változott viszonyok követelte tökéletesebb fegyverekkel, 
de változatlan magyar éiniakarással harcolják ki a nemzet boldo
gabb jövendőjét.“

D. Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök pedig 1938. április 
7-én tartott felsőházi beszédében ezeket állapítja meg :**) „Fontos
nak tartom, hogy a tanítóképzés és képesítés megkapta azt a rang
emelést, melyre már régen méltó és boldog vagyok, hogy itt a Felső
ház törvényhozó testületében elmondhatom, hogy ez a rangemelés 
a magyar lelkekben tulajdonképpen nem rangemelés, hanem rang
elismerés, külső kifejezése a tanítóképzés, a tanítói hivatás és a 
magyar tanítóság áldott munkája értékelésének. A magyar tanítóság 
és a tanítói hivatás megérdemli azt a kijelentést, hogy a magyar 
nemzet lelkében, habár nem is volt akadémiához kapcsolva a tanító- 
képzés és a tanítóképesítés, mindig ebben a rangban állt.“

(Folytatjuk.)

*) Dr. Kása Kálmán : A tanítóképzésről szóló törvényünk. Néptanítók Lapja 
1938. 11. sz.

**) L. a soproni ev. tanítóképző-intézet 1937—38. isk. évi Értesítőjében.

A z  1 9 2 7 .  é v i  o k tó b e r  h ó  2 7 - é n  ta r to t t  e g y e t e m e s  k ö z g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y 
v é n e k  6 5 .  p o n t j a  a z  5 .  b e k e z d é s é b e n  k i m o n d j a  : „az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. 
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egy-egy 
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát 

fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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MEGJEGYZÉSEK
Nem hagyhatom szó nélkül.

Egyes egyházainkat és iskoláinkat, lelkészeinket és tanítóinkat 
s magyar nemzetünk egységét s jövő boldogságát érintő ügyeket, 
terveket, célkitűzéseket, itt-ott nagy lelki pusztítást s elkeseredést szülő, 
a mai időknek meg nem felelő abszurd, lehetetlen állapotokat nem 
hagyhatom szó nélkül. Azért — fenti cím alatt — e lap szerkesztő
jének engedelmével megkezdem kritikai megjegyzéseimet. Előre bo
csátom, hogy ha erősebb kifejezésekkel élek is, mindig a legőszintébb 
jóakarat /vezérel.

1. Új ezredév, új reformkorszak, új reformáció előtt állunk. Ami 
a múltban helyesnek bizonyult, az a jelenben meg nem állhat s 
radikális reformra szorul, mert kicsúszik a föld lábunk alatt és vég
romlásba dönti ev. egyházunkat és nemzetünket. Értekezleteinken és 
gyűléseinken ez életbe vágó kérdéseket meg kell tárgyalnunk és 
dűlőre vinnünk.

2. Lelkészeinket a tanítóktól, mindkettőt pedig a több mint száz 
éves díjlevelekben felsorolt fizetés szempontjából, a gyülekezetektől 
függetleníteni kell. Esperességi gyűléseinken igen szépen felépített 
beszédekben hangsúlyozzuk a lelkész és tanító testvéri összefogását, 
de a gyakorlat ezt megcáfolja. Egyik néhai igazgató-tanító azt mon
dotta, a lelkész és a tanító közti ellenségeskedésnek az a legfőbb 
oka, hogy a lelkipásztor iskolaszéki elnök is. Sok lelkész készséggel 
leköszönne ez elnökségről, ha hivatalból e tisztséget nem kellene 
ellátnia. A régi díjlevelek elavultak és sürgős revízióra szorulnak. 
Rettentő lealázó állapot, hogy az esperes, lelkész, tanító a pajtában 
vagy a padláson ülve szedi be a gabonát, a lelkész és tanító neje 
a kakast, tojást, kendert, káposztát, babot stb., az egyszerű falusi 
gondnokok mellett vezetnie kell a számadási könyvet, a kivetési 
listát és szükség esetén gondoskodnia kell — a hívek elkeseredésére — 
a hátralékok behajtásáról. A tűzifa minősége, a bor árának minden 
évben megállapítása állandó tengeri kígyó és ütköző pont a javadal- 
mas és egyházfenntartó gyülekezetek és presbitérium között. Az el
keseredett viták, a szekták karjaiba kergeti híveinket és igen sok 
keserűséget okoz — önhibájukon kívül — buzgó lelkészeinknek és 
felekezeti tanítóinknak, miáltal elvesztik munkakedvüket és ambícióikat.

3. Élethossziglan, sokszor áldatlan küzdelmek között megválasz
tott lelkészeinket és tanítóinkat el- és áthelyezni nem lehet. Ez tart
hatatlan állapot !*)

4. Én véres sebet és véres kardot hordok körül és e tizen
kettedik órában egyházi és nemzeti szempontból kívánom az elemi 
iskolákra néxue az általános államosítást.**) Addig is míg ez megtör
ténik, engedje meg a felső hatóság, hogy ott, ahol az amúgy is súlyos 
terhet viselő híveink a fokozódó iskolai terhet már nem bírják, isko
láinkat az államnak — ev. érdekeinket szerződésben leszögezve —

*) Az E. T. Vili. 155. §-a szerint törvényszéki Ítélettel áthelyezhetők. (Szerk.)
**) Más szempontok viszont nem teszik mindenben kívánatossá! (Szerk.)
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átadhassuk ! A tanítói lakást és egyház tulajdonában levő földeket 
az egyházhatóság által kinevezendő kántor és énekvezérnek tartanók 
fenn. Az egyházfenntarió nagy tehertől szabadulván, nagyobb gondot 
fordíthatna a belmisszióra, szórványgondozásra és családvédelemre. 
A sok lelkes filiákban pedig lelkészi képesítésű hitoktatókat és kán
torokat alkalmazhatnának.

5. Egyházi és iskolaszéki gyűlés vasár- és ünnepnap ne tartas
sák és ne tartsuk az egyházfelügyelő, vagy annak helyi helyettese 
nélkül. Általában a tekintély megmentése miatt arra kellene töre
kedni, hogy a lelkészek különösen anyagi, építkezési, választási 
ügyekben mentessenek fel a gyűlések vezetése alól.

6. A háromnyelvű Svájcban a németnyelvű vallásos lapok és 
tankönyvek jobbára mind nem a nehéz és szemrontó gót, hanem 
latin betűkkel vannak nyomatva. Hazánk kisebbségi elemi iskoláiban 
is úgy kellene elrendelni, hogy az alsó fokon az első osztályban a 
német írás-olvasást a latin betűkkel kezdjék és csak a másodikban, 
harmadikban a nehezebb gót betűkkel. A latin betűkkel németül és 
magyarul is könnyebben megtanulnak olvasni a kis gyermekek.

V.

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ

Beszámoló az 1938 okt. 12—13-án lefolyt dunántúli 
egyházkerületi tanügyi gyűlésekről.

Irta : Ludván Sándor.

Október 12-én délután 3 órakor tartotta az egyházkerületi nép
iskolai bizottság a központi elemi iskola tanítói szobájában Hanz- 
mann Károly soproni lelkész és Koltai Vidos Dániel gazdasági fő
tanácsos elnöklete alatt évi gyűlését. Több fontos kérdés között 
hosszabb megbeszélést igényelt az egyházi iskolalátogatás, jegyző- 
könyvi űrlapok, minősítés kérdése. Iskolalátogatási szabályrendelet 
kidolgozására Somogyi Béla és Graf Samu bizottsági tagok kérettek 
fel. Somogyi Béla elkészítette a beérkezett szempontok figyelembe
vételével a jegyzőkönyvi ürlapmintát, amely az eddigi adatszerűség 
helyett az irányító szakszerűségi szempontot érvényesíti. Minősítésre 
nem elvből, hanem állami minősítéssel való kapcsolat céljából 4 
pontnál meghagyja a számszerű minősítési.

Végül két megüresedett tagsági helyet Hering János veszprémi 
esperessel és Ludván Sándor igazg. iskolafelügyelővel kívánja be
tölteni.

5 órakor volt a kér. tanítóegyesület választmányi ülése, amelyen 
előkészítették a másnapi közgyűlés anyagát.

13-án lelkészek, tanítók közös templomi áhítata után Griesz- 
haber E. Henrik elnöklete alatt a központi elemi iskola dísztermében 
folyt le a kér. tanítógyűlés.

Elnök ékes szavakban méltatja az idei Szent István jubileumi 
év alkalmából a nagy király államszervező, nemzetnevelő képeségeit,
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melyekkel a szilaj, harcias, kalandozó, nomád magyarságot elvezette 
Krisztushoz. Ezután vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzójáról emlékezett meg 70. születési évfordulója alkalmából. 
A következő táviratban kívánja kifejezni alattvalói hűséggel és 
ragaszkodásssl a tanítóság háláját: „Dunántúl evangélikus tanítósá
gának soproni közgyűlése hódolatteljes tisztelettel, alattvalói hűséggel 
és soha el nem múló hálás szeretettel üdvözli Főméltóságodban 
Magyarország harmadik honalapítóját és imádságos lélekkel kéri a 
Mindenhatót, koronázza Főméltóságodnak áldásos kormányzói tevé
kenységét Magyarország mielőbbi teljes feltámadásának boldog 
örömével. Grieszhaber E. Henrik elnök."

A gyűlésen megjelent számos egyházi, világi előkelőség között 
üdvözölhettük szeretett főpásztorunkat, dr. Kapi Béla m. kir. titkos 
tanácsos Onagyméltóságát s einöktársát, dr. Mesterházy Ernő ny. 
főispánt.

Közgyűlésen értékes előadások hangzottak el. Első előadást 
Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igazgató tartotta : „Evangélikus 
tanítóképzésünk időszerű kérdései“ címen. Éles meglátással, gazdag 
statisztikai adatokra épített előadás volt. Vezérfonala volt, hogy plusz 
értékeket termelő tanítókra van szükség, tehát nekik is plusz érté
kekre van szükségük. Ezek egyrészt az élet való talaján álló gya
korlatiasság, amely hivatva van fajtánk minden viszonylatban való 
versenyképessé nevelésére, másrészt sziklaszilárd evangéliomi ön
tudatú tanítói lélektípus kialakítása. A líceumok, akadémiákban való 
bentlakás alkalmas a nemzeti kollektivum számára fokozottabb 
kollektiv szellemű tanítóság képzésére.

Lenkey István székesfővárosi pedagógiai szemináriumi tanító 
„A munkáltató foglalkoztatás módja“ című előadása következett. 
Ideális tanítói lélekkel szólt a nemzeti kincsről, a gyermekről. Meg 
kell látni lelki-testi adottságait, hogy azokat fejleszthessük, öntevé
kenységgel, rákényszerítés nélkül juthasson el ismeretek, igazságok, 
gyakorlati tapasztalások birtokába. Értékes munkafüzeteket mutat be 
osztályából.

Harmadik előadást Hamar Gyula tanügyi főtanácsos, nyugal
mazott képezdei igazgató tartotta „Új egyházmegyei iskolalátogatási 
jegyzőkönyv“ címen. Rámutatott, hogy a régi űrlap rendszertelen 
adathalmozás volt csupán. Bemutatja új módszeres tervét. Számszerű 
minősítés helyett szóbeli jellemzést ajánl. Egyházi látogatásra vonat
kozólag konkrét javaslatokat terjeszt be.

Somogyi Béla orsz. elnök rámutat, hogy az egyházi látogatást 
teljes összhangba kell hozni iskolafelügyelői látogatási szempontok
kal, űrlapot is eszerint formulázta véglegesen.

Majd Niederland Vilmos főpénztáros s Eisele Frigyes főszám
vevő a pénztár állásáról terjesztettek be jelentést.

Végül közgyűlés választmány indítványára Révfülöpön a tanítói 
üdülőben egy szobát Krug Lajosról nevez el. Szende Ernőnek, az 
üdülőház gondolata felvetőjének arcképét pedig illő helyen kifüggesz
teni kívánja.
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Megnyitó.
Mélyen lisztéit Közgyűlés ! Igen tisztelt Vendégeink 1 Szeretett 

Tanítótestvéreim !
Amidőn Istennek segítő kegyelméből egyházkerületi Tanító- 

egyesületünk mai közgyűlésére ilyen szép számmal összejött, igen 
tisztelt vendégeinkhez és szeretett tanítótestvéreimhez szólhatok, két 
történelmi határkőnek az emléke tartja fogva az én tanítói lelkemet. 
Az elsőre 1038 van írva és emlékeztet bennünket arra a kiváltságos, 
Istentől ihletett bölcs államférfiúra, akit a magyar nemzet történelme 
általában Szent István néven szokott emlegetni.

Olyanokhoz szólok ez ünnepélyes órában, akik előtt Szent 
István emberi és történelmi nagysága, isteni küldetésének a célkitű
zése, apostoli, államkormányzati tevékenységének az eredményessége 
nem ismeretlen. Nem méltatni óhajtom ezért az ő rendkívüli egyéni
ségét, hiszen ezt vaskos kötetekben elvégezték arra hivatott kiváló 
tudósok és történetírók. Ha mégis ajkamra merem venni e dicső, 
nagy királyunknak immáron fogalommá nőtt nevét, csak azért teszem, 
hogy megértő, áldozatkész, hálás és kegyeletes érzéssel telt magyar 
testvérekkel e történelmi, válságos nagy idők közepette lélekben 
elzarándokoljak • első nagy királyunk ódon kriptájához, megszentelt 
csendes nyugvóhelyéhez, mint a magyar nemzeti godolatnak, az igaz 
magyar keresztyén hazafias érzésnek, a magyar testvéri szeretetnek 
és áldozatkészségnek az áldástosztó, soha ki nem apadó, üdítő 
forrásához.

*

Szent István örök időkre mintapéldája marad az államszervező, 
államformáló és nemzetnevelő, tehetségnek ! Nála nincsen tétovázás, 
kapkodás, avagy megállás ! Útja nagyon nehéz. Sziklás, meredek, 
göröngyös. Sokszor szinte járhatatlan és áthághatatlan akadályokkal 
telített. De minden akadályt legyőz államférfiúi bölcs megfontoltsága, 
sziklaszilárd határozottsága, vasakarata és fékezhetetlen erélye. Lelki- 
ismereti megnyugvással rideg, sőt kegyetlen tud lenni, ha az állam
nak az érdeke így kívánja. De ugyanígy tud krisztusi irgalommal 
megbocsátó is lenni, ha az Istennek igéje szerint érző és élő szive 
ezt így diktálja !

Szent István emléke és szelleme minden igaz magyarnak, így 
nekünk, magyar evangélikus tanítóknak, is állandó drága érték és 
üdítő erőforrás.

*

Adjon a Mindenható : szívben és lélekben egyaránt egységes 
magyar nemzetet, hogy ez a nemzet a magyar nemzeti egység és 
magyar testvéri közösségnek az útjain visszatérhessen régi nagyságá
ban és dicsőségében történelmi hivatásának méltó betöltéséhez!

A második határkőre 1938 június 18-ika van írva, és emlékeztet 
bennünket jóságos lelkű bölcs államkormányzó urunk Ofőméltósága 
hetvenedik születésnapjára.

Amidőn édes magyar hazánk romokban hevert, amidőn minden
felé csak khaoszt és anarkiát láttunk, akkor az isteni Gondviselés
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különös kegyelméből, a magyar Géniusz sugallatára megtaláltuk 
vitéz nagybányai Horthy Miklósban azt a férfiút, aki megmentette a 
magyar nemzetet a végső pusztulástól, aki visszaadta bizalmunkat, 
visszaadta a magyar nemzet feltámadásába és újjászületésébe vetett 
minden reménységünket.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós mindnyájunk számára riadót 
jelentett a magyar élet romjai felett. Kardunk lett, amidőn kihullt a 
magyar bátorság fegyvere kezünkből és a lemondás országútján 
nemzetközi útonállók martaléka lett nemzeti önérzetünk, tisztességünk 
és becstelen hordákkal telt meg a Kárpátok alja, az Al-Duna tája, 
Erdély földje, Bánát síkja és a szép Dunántúl nyugati várainak vér
öntözte vidéke !

*

A magyar történelem lapjai fogják bebizonyítani azt, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Miklós isteni küldetését minden irányban a leg
nagyobb áldással és példásan betöltötte, mert megmentette magyar 
nemzetünket a végső pusztulástól, és mert egy új életnek a szikla
szilárd alapjait rakta le.

És ha beszélünk ebben a magyar honban első és második 
honalapítóról, akkor méltán és joggal fogja a magyar történelem 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk.Őfőméltóságát e 
porbasujtott, szerencsétlen magyar honunk harmadik honalapítójaként 
Árpád és negyedik Béla mellé állítani !

Több ízben tett fényes megnyilatkozása, a magyar tanügy iránt 
tanúsított állandó meleg érdeklődése pedig azt bizonyítja, hogy Őfő- 
méltósága a magyar tanítóság iránt mindig megkülönböztetett nagyra- 
becsülő tisztelettel és igaz atyai szeretettel viseltetik.

Hajtsuk meg ezért lélekben hetvenedik születésnapja alkalmá
ból hódolatunk, hálánk, nagyrabecsülésünk, elismerésünk és szere
tetünk zászlóját azzal a hő imádsággal, hogy a Mindenható jó Isten 
áldása kisérje minden nemes lépését és minden nemes elgondolását, 
és vezesse diadalra az új és Nagymagyaiország felépítésére irányuló 
minden nemes törekvését, mely nehéz honmentő munkájában a 
magyar nemzet ösztönös hálája és„soha, soha el nem lankadó hű
sége és szeretete fogja kísérni az Ő legendás alakját !

Grieszhaber Endre Henrik.

Az egyházmegyei iskolalátogatások jegyzőkönyve.
Egyházegyetemünk 1937. évi novemler 12-én Budapesten tartott 

ülése jegyzőkönyvének 54. pontja szerint „A dunántúli egyházkerület 
kéri az 1930. évi egyetemes közgyűlés által megállapított iskola- 
látogatási szabályzat korszerű átdolgozását. Az egyetemes közgyűlés 
a tanügyi bizottság indítványára az említett szabályzat szellemében 
több éven át végzett iskolalátogatások alkalmával szerzett tapasz
talatokra és a fejlődő iskolai élet körülményeire való tekintettel, 
továbbá a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. t.-c. végre
hajtása tárgyában kiadott Utasítás figyelembevételével a fent említett
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szabályzat átdolgozását elrendeli s ennek elvégzését az Evangélikus 
Tanítóegyesület bevonásával az egyetemes tanügyi bizottságra bízza.“

Az ígért szabályzat úgylátszik, még nem készült e l ; legalább is 
nem tudunk róla. Ellenben megjelent és az 1938. évi egyházmegyei 
iskolalátogatások során kötelező használatra került egy újfajta nyom
tatott jegyzőkönyv-űrlap („Müller Károlyné, Szarvas“ jelzéssel). Ha 
netán az a jegyzőkönyv-űrlap akar az ígért szabályzat is lenni, 
akkor nem felel meg a rendeltetésének, mert sem alakjánál, sem 
tartalmánál fogva nem szabályzat. De az új jegyzőkönyv-űrlap 
önmagában is elhibázott alkotás. Hetvenkilenc kérdés tömkelegé elé 
állítja az egyházmegyei iskolalátogatókat. Olyan kérdés elé is, 
melyekre egyszeri vagy akár többszöri iskolalátogatás alapján sem 
felelhet az iskolalátogató — teljesen nyugodt lelkiismerettel. Például 
ilyen kérdésekre: „A tanító pontosan látogatja-e az istentiszteleteket?“ 
„Az iskola nem áil-e államellenes, nemzetiségi vagy politikai üzelmek 
szolgálatában?“ „A tanulók az iskolán kívül milyen magaviseleteket 
(így!) tanúsítanak?“ A kérdések nagy száma egyébiránt nem teszi 
hozzáértővé azt az iskolalátogatót, aki nem ismeri az evangélikus 
népiskola rendeltetését, tantervét, tantervi utasításait, célkitűzéseit, 
céljai megvalósításának lenetőségeit, tényezőit, módszereit és nem 
jártas a nevelés és tanítás elméletében s gyakorlatában, nem tájé
kozódott a népiskolai szakirodalomban, a népoktatásügyi szerve
zetben stb.

Az iskolalátogatási jegyzőkönyv-űrlap igyekszik nagyszámú kér
déseit A-, B- és C-csoportba foglaltan rendszerbe állítani, azonban 
a kérdések csoportosítása mégis kuszáit, mert az egyes kérdés- 
csoportok között nincs meg a kellő elhatároltság és olyan kérdések 
vannak egymás mellé rendelve, amelyek logikailag fő-, illetőleg 
alfogalmak lévén, nem egy sorba valók. A 73 kérdés között vannak, 
amelyeknek inkább az iskolai statisztikai ívekben volna a helyük; 
például az A-csoport 9. számú kérdése : „Vannak-e szemléltető-képek : 
a) történelmi hány darab ? b) természetrajzi hány darab ? c) termé
szettan]' hány darab ?“ (Mellesleg szólva vájjon miért csupán e 3 
fajta szemléltető-kép iránt érdeklődjenek az egyházmegyei iskola- 
látogatók ?) Nem helyeselhető, mert nem méltányos a B-csoport 5. 
kérdésének a) és b) pontjában megkívánt osztályozás. A tanítás 
eredményének osztályzatokban való kifejezése, más szóval a tanító 
iskolai munkája eredményének egyszeri, hosszabb s rövidebb iskola- 
látogatás alapján való osztályozása nagyon kétes értékű. A tanítás 
eredménye különben sem függ csupán a tanítótól. Egyébiránt a tanító 
munkájának eredményét valójában az élet osztályozza. Azonban 
mindenesetre helyes, ha az iskolalátogatók találó szavakkal jegyző
könyvbe foglalhatják a megfigyelt iskolai munkára vonatkozó észre
vételeiket. De az osztályozás mellőzendő, mert többet árt, mint 
amennyit használ.

Szükséges, hogy az egyházmegyei iskolalátogatások behatóak, 
szakszerűek és jóindulatúak legyenek. Az egyházmegyei iskolaláto
gatásokat úgy kell felfognunk, mint annak bizonyítását, hogy az 
egyház ismervén népiskoláinak életbevágó fontosságát, behatóan, 
szakszerűen és jóindulatúan érdeklődik népiskoláinak, illetőleg tani-
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tóinak munkája iránt s azt, amennyire lehet, szóval és tettel támo
gatja. Az iskolát, épúgy mint a templomot, Isten adományának kell 
tekintenünk s ha a templom Isten háza, az iskola annak pitvara, 
előcsarnoka. Elődeinket, midőn templomokat emeltek, a hitbuzgóság 
vezette ; de tagadhatatlan, hogy népiskoláink alapítására is elsősorban 
a hitbuzgóság indította őseinket. Egyházunknak már most nemcsak 
joga, hanem kötelessége is, hogy teljes mértékben méltányolja nép
iskoláját, mint Istennek adományát, valamint a népiskola munká
sainak, a népiskolai gyermekek vezetésére rendelt pásztoroknak, 
alapvető munkáját.

A népiskolai munka felülvizsgálásának, értékelésének, méltány
lásának szabályozására az Egyházi Törvények V. t.-c. B §-ában 
jelzett szabályrendelet hivatott, amely, minthogy még nem telték 
közzé, megsürgetendő. Bárcsak a legbölcsebb köröltekintéssel oldaná 
meg a szabályrendelet a feladatát 1

A soproni felső egyházmegye idei közgyűlése felterjesztést 
intézett a dunántúli egyházkerülethez, hogy a) sürgesse meg az 
egyházegyetemnél az új egyházi törvények V. te. 13. §-a értelmében 
szerkesztendő egyházmegyei iskolalátogatási szabályrendeletnek mi
előbbi közzétételét ; b) eszközölje ki az egyházegyetemnél annak az 
elhibázott iskolalátogatási jegyzőkönyv-nyomtatványnak visszavoná
sát, melyet az egyetemes tanügyi-bizottság legújabban kiadott anélkül, 
hogy az új egyházi törvények V. te. 13. §-ában jelzett egyházmegyei 
iskolalátogatási szabályrendelet előzőleg megjelent volna. A soproni 
felső egyházmegyei közgyűlés egyben mintaív kidolgozására meg
bízta az egyházmegyei tanügyi-bizottság világi elnökét s a bizottság 
két tagját. Mivel feltételezendő, hogy mindegyik népiskolában rendel
kezésére állanak az iskolalátogatóknak a tanító személyére és szol
gálatára, valamint az iskola külső állapotára, berendezésére vonat
kozó hivatalos adatok, a soproni felső egyházmegye közgyűlésének 
szakbizottsága teljesen elegendőnek tartja és a közzéteendő egyház- 
megyei iskolalátogatási szabályrendelet mellékletéül melegen ajánlja 
a következő 8 pontra szorítkozó jegyzőkönyv-mintát:

Jegyzőkönyv
a (?) _____________  ev. egyházmegyei iskolavizsgáló-bizottságának
a(z) ________  ev. (_________ kisebbségi) népiskola fiú-, leány-,
vegyesosztályában 19________ hó ____ napján végzett látogatásáról.

Jelen voltak a bizottság tagjai közül: _________ ____ ...elnök,
___________ biz. tag, ___________ biz. tag ; továbbá______________

A tanító neve : ___ ____ ___ _____
1. Az iskola s a meglátogatott osztály külső rendjére s dologi

szükségleteinek ellátására vonatkozó esetleges észrevételek: ____
2. Az iskolának, illetőleg a meglátogatott osztálynak egyház-

hatóságilag jóváhagyott helyi tanmenete és órarendje felhasználására 
vonatkozó esetleges észrevételek : ______________________________

3. A rendtartási naplókra (felvételi-, mulasztási-, haladási-naplóra,
anyakönyvre) vonatkozó esetleges észrevételek:_____  _____

4. A jelenlevő tanulók létszámának megállapítása nem szerint
s a tanulók mulasztására vonatkozó esetleges észrevételek : ______
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5. A tanulók iskolai felszerelésére vonatkozó esetleges észre
vételek : _________ __ ___ _______ _________ ___ _______

6. A használt tankönyvek egyházilag engedélyezettek-e ? ______
7. A tanító nevelői és tanító munkájára vonatkozó észrevételek

a megfigyelt tanítások alapján (előkészülete, tárgyi tudása, módszeres 
eljárása; egyénisége, a tanulókkal való bánásmódja, nevelői és tanítói 
munkájának méltatása, kisebbségi iskolában a magyar nyelv taní
tásának eredménye):_________________________________________

8. Az iskola evangélikus szellemére vonatkozó észrevételek:
jegyzet: __________________________________________
Kelt ______________ __ 19__________ ___ ____  Hó n.

egyházm. iskolalátogató. egyházm. iskolalát.-bizotls. egyházm. iskolalátogató.
elnöke.

Az előadottakat a szóbanforgó ügy sürgős és mindeneket 
kielégítő bölcs elintézése végett ismételten melegen ajánlom az 
illetékesek szives figyelmébe.

Hamar Gyula
tanügyi főtanácsos, a soproni felső ev. egyház
megye tanügyi bizottságának világi elnöke. 

*

Az előadás értelmében készített Hamar-Gráf-Krutzler-féle 
javaslatot Somogyi Béla részére osztották ki jelentéstételre. Somogyi 
Béla elfogadva a javaslatot, a jegyzőkönyvi mintát két ponttal, 
amelyek az állami minősítési lapok pontjaival összhangban a tanító 
társadalmi működésére s továbbképzésére vonatkoznak, kiegészítette, 
főcsoportokra beosztotta s teljesen összhangba hozva a körzeti fel
ügyelői utasítási jegyzőkönyvekkel, elfogadásra ajánlotta a kerületi 
közgyűlésnek. A népiskolai-bizottság is így határozott s elfogadta az 
előadónak még négy pontnál a számbeli minősítés feltüntetésére 
vonatkozó elgondolását is, amelyet azonban az egyházkerületi 
tanítóegyesületi közgyűlés mellőzni kívánt.

Az egyházkerületi közgyűlésen szavazattal, nagy többséggel az 
került határozatba, hogy a számbeli minősítés teljes kikapcsolásával 
állítandó össze a jegyzőkönyv s Gráf Samu és Somogyi Béla szer
kesztésében annak megfelelő szabályrendelettervezet is készíttetvén, 
elküldetik a III. szabályrendeletkészítő-bizottsághoz. —- A tanítóság 
nagy megnyugvással fogadta ezt az elért sikert.

Az egyházmegyei iskolalátogatások jegyzőkönyve 
ügyében határozati javaslat.

A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület kéri az egyház
kerületi közgyűlést, hogy

a) sürgesse meg az egyházegyetemnél az új egyházi törvények 
V. t.-c. 13. §-a értelmében szerkesztendő egyházmegyei iskolaláto
gatási jegyzőkönyv-nyomtatványnak visszavonását, melyet az egye
temes tanügyi bizottság legújabban kiadott anélkül, hogy az új egy
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házi törvények V. t.-c. 13. §-ában jelzett egyházmegyei iskolaláto
gatási szabályrendelet előzőleg megjelent volna.

c) A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület egyben ajánlja 
a kiadandó egyházmegyei iskolalátogatási szabályrendelet mellékletéül 
e soproni felső ev. egyházmegyei közgyűlés szakbizottsága által ki
dolgozott s ide csatolt egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv
mintát.

d) A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület közgyűlése 
felkéri azokat a tagjait, akiknek az egyházkerületi népiskolai bizott
ságban, az egyházkerületi közgyűlésen, az egyetemes tanügyi bizott
ságban vagy az egyetemes közgyűlésen szavuk van, hogy a dunán
túli ev. tanítóegyesületnek az egyházmegyei iskolalátogatás ügyében 
megállapított határozatáért szálljanak síkra.

Módosító javaslatok
az „Iskolai rendtartás és fegyelmi szabályzat az evangélikus elemi 
népiskolák részére“ című tervezetre beérkezett észrevétek alapján.

Irta : Somogyi Béla, a szabályrendelettervezetek készítője.

A lapunkban július hóban közölt tervezetre néhány észrevételt 
tett a kemenesaljai egyházmegyei tanítóegyesület kiküldött bizottsága 
s azokat részben az elnök : Gaál Sándor, részben a bizottsági elő
adó : Szakály Dezső terjesztette be a tervezet készítőjéhez. Több 
felvilágosító levélváltás után az észrevételek egy része tárgytalanná 
vált. Az indokolt módosítások alább ismertetett alakban a tervezet 
készítője részéről is elfogadást nyervén, az egyes pontok a követ
kező alakban nyertek új fogalmazást s ajánlást a szabályrendelet
készítő bizottság elé elfogadásra.

A 3. pont új fogalmazást nyer a következő módon :
„3. A szorgalmi idő szeptember 4-től június 13-ig tart. Az első 

tanítási nap szeptember 4., az utolsó június 7. Amennyiben szep
tember 4. vasárnapra esik, az első tanítási nap szeptember 5., ha 
pedig június 7. esik vasárnapra, az utolsó tanítási nap június 6.

Az első tanítási napot megelőző napon történik a tanév ünne
pélyes megnyitása. Az ünnepélyes megnyitást megelőző 5 hétköz
napon kell megtartani a javító-, pótló- és esetleges magánvizsgálatokat.

Az utolsó tanítási napot követő 6 nap alatt kell megtartani az 
évzáró vizsgálatokat s ezeket június 13-án, ha közben vasárnap vagy 
ünnepnap esnék, június 14-én kell befejezni. Osztatlan iskolában az 
utolsó tanítási nap után az évzáró vizsgáig összefoglaló ismétlések 
tartandók. Az évzáró vizsgálatok befejezését követő egy héten belül 
tartandók meg a tanév ünnepélyes bezárásán felül a következő tan
évre szóló behatások is.“

A 4. pont így módosul :
„4. A szorgalmi idő tartamát, az annak kezdetére és végére
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vonatkozó egyházi és állami rendelkezések keretei között az iskolai 
bizottság állapítja meg.“

A 9. pont eredeti szövege a felvett tankötelesek számát tan
termenként 80-ban rögzítette, mint aminél a szám több nem lehet. 
A módosító javaslat alapján ez a szám így nyert új megállapítást : 
„A felvett tankötelesek száma lehetőleg ne legyen több tantermenként 
60-nál, de nem lehet több 80-nál.“

A 15. f) pont így nyert új fogalmazást: „Pünkösdkor a két 
ünnepnappal együtt 3 nap.“

A 15, i) pontjának eredeti szövege ez : „Egyéb kisebb szünet 
évről-évre ismétlődő s helyi viszonyok által megokolt mezőgazda- 
sági vagy hasonló természetű okból (szüret, tengeritörés, országos- 
vásár stb.) csak abban az esetben adható, ha az iskola törvényesen, 
az iskolai bizottság részére a Vkm. 130.700/1922. Vili. a. sz. rende
leté 46. §-a 1., illetőleg 2. bekezdésében biztosított munkanapenged
mény levonásával megállapított munkanapok számának elérését nem 
gátolja.“

Arra való tekintettel a Vkm. 540-05-128/1931. sz. rendelete az 
iskolaszék részére csak 3 munkanapengedményt biztosít, valamint 
arra, hogy az 1896/1937. ein. sz. Vkm. rendelet a tanév befejezését 
június 14-ben állapítja meg, tehát a korábbi hasonlótárgyú rende
letnél jóval korábban s a tanév elejét ezzel szemben csak 5 nappal 
korábban állapítja meg, így tehát itt is munkanapveszteség állt elő 
s így évi 220, illetőleg 188 munkanap a mindennapi s 58 félnap a 
továbbképző iskolában csak a legnagyobb nehézséggel érhető el, a 
szabályrendelet készítője a munkanapok számának kikapcsolásával 
a tanév kezdetét és végét 1896/1937. ein. sz. Vkm. rendelet alapján 
javasolja megállapítani s ilyen értelemben a 15. i) pont új fogalma
zását a következőkben terjeszti a szabályrendeletet alkotó bizottság elé:

,,i) Egyéb kisebb szünet évről-évre ismétlődő s a helyi viszonyok 
által megokolt mezőgazdasági vagy hasonló természetű okból (szüret, 
tengeritörés, országosvásár stb.) adható.“

A 15. pont utolsó bekezdése ilyen alakban nyert új fogalmazást:
„Az a), c), g) alatt fölsorolt szüneteket évről-évre meg kell 

tartani. Az i) pont alatti esetleges 1 napi szünetet az igazgató (vezető 
tanító), 1 napnál hosszabb szünetet a tanítótestület javaslatára az 
iskolai bizottság (annak elnöke) adja.“

A 17. pont ilyen fogalmazást nyer:
Az iskolába járó növendékeknek egyenként, vagy összesen, 

nem nevelési célokból kirendelése, a temetéseket sem véve ki, tilos 
és csak egyházi vagy iskolai ünnepélykor vagy más kegyeletes 
célokból engedhető meg az iskolai bizottsági elnök tudtával.“

A „beleegyezésével“ szót törölni kívánja a szerkesztő, de a 
„tudtával“ megjelölés mégis kívánatos, hogy szükség esetén együtt 
viseljék a felelősséget.
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A 18. pont így módosul:
„A haladási naplóban a munkanapok számát ajánlatos sor

számmal ellátni. Ugyanott föl kell tüntetni az iskolai szünetek pontos
idejét is. Három napnál hosszabb (rendkívüli) szünet az esperesnek 
mindig bejelentendő.“

A 23. pont eredeti szövege helyett a következő fogalmazást 
fogadja el s terjeszti elő a javaslat szerkesztője a szabályrendelet- 
készítő-bizottsághoz :

„A tanítónak a tanítási idő alatt a tanítás színhelyén, a szor
galmi időben az egyházközség területén kell tartózkodnia. Ha egy 
napnál hosszabb időre elhagyja az egyházközség területét, azt az 
igazgatónak (iskolai-bizottság elnökének) tartozik bejelenteni, három 
napnál hosszabb távozást az iskolai-bizottság elnökének. Kántor- 
tanító a szorgalmi időn kívül is, rövidebb vagy hosszabb időre való 
távozását az iskolai-bizottság elnökének tartozik bejelenteni s meg
jelölni, hogy szükség esetén hol található, illetőleg ki fogja helyet
tesíteni.“

A 39. pont utolsó mondatához egy új mondat nyert felvételt a 
következőképp :

„A múltban jóváhagyott és jegyzetekkel ellátott tananyag- 
beosztás újabb jóváhagyásra felterjeszthető.“

Végül Bérezés Lajos balassagyarmati igazgató javaslatára az 
53. pont második bekezdése így módosul :

„Magántanulók a rendes tanulókra megállapított behatási díjat 
és 30 P vizsgadíjat fizetnek, melyből 20 P a vizsgáztatókat az 1924. 
évi 43/970. sz. vkm. r. 5. pontjában megállapított arány szerint illeti, 
10 P a Vkm. 820—4—106/930. r. 5. és 8. bekezdése értelmében 
iskolai könyvtár gyarapítására fordítandó. A magántanulók részére 
kiállított bizonyítványért az intézetnek 40 fillér ürlapdíj, kiállításáért 
pedig 2 P munkadíj jár. Ebben az utóbbi díjban az igazgató (vezető
tanító) és osztálytanító egyenlő arányban részesül. Szegény tanulók 
magánvizsgálati díját az iskolai-bizottság elengedheti vagy mérsé
kelheti.,,

Végül megjegyzem, hogy a tervezethez az azóta megjelent 
miniszteri rendelet értelmében egy új pontot csatol a tervezet készí
tője : a tanulók szünidei magatartásának ellenőrzése tárgyában. Ez 
így szó l:

„A Vkm. 109., 906/1938. IX. sz. rendelete értelmében erre 
megbízást nyert tanító tartozik a rendeletben meghatározott módon 
a népiskolai tanítók magaviseletét a nyári szünidőben ellenőrizni.“

Az igazgatók szolgálati szabályzatára vonatkozólag Solti János 
kiskőrösi igazgató és a kemenesaljai bizottság küldött egy-egy észre
vételt. Ezek alapján a következő módosítás történik :

„Az A pont 3. mondata után a következő új mondat nyer 
beiktatást: Azt az igazgatót, aki 6 éven át kifogástalanul, közmeg-
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«elégedésre látta el feladatát, egész szolgálati idejére is meg lehet 
választani.“

A H pont 2. szakaszának végéhez ez a mondat kerül: „evégből 
az osztályok között szabadon választhat s a háromnál több tanítós 
iskolákban a továbbképző iskolai oktatás úgy osztandó be, hogy az 
alól mentesüljön, amennyiben ezt hiványa (díjlevele) lehetővé teszi.“

Hálával tartozom a kemenesaljai bizottságnak, Gaál Sándor 
elnöknek, Szakály Dezsőnek, Bérezés Lajosnak és Solti Jánosnak, 
akik a tervezetekkel foglalkoztak s azokra vonatkozólag módosításokat 
terjesztettek e l ő . _________

A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara még a nyár folya
mán részletes javaslatot terjesztett a földmívelésügyi miniszterhez a 
felekezeti iskolák terheinek helyes elosztása végett kulturadó beve
zetése tárgyában s kérte, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez és pénzügyminiszterhez ajánlotta a javaslat áttételét megvalósí
tás végett.

A részletes felterjesztés abból indul ki, hogy nagyon különböző 
a  felekezeti iskolák terheinek aránya. Azok fenntartása az agrár- 
lakosságra mindinkább elviselhetetlen terhet jelent. Fenntartási költ
ségük általában felülmúlja az állami adók 30°/oát, de néhol 60—80, 
sőt a 100%-ot is. Sokszor éppen a legszegényebb lakosságot sújtja 
a  magas iskolai adó, azt a réteget, amely még állami adójában 
tulajdonképpen hozzájárul az állami iskolák fenntartásához is. Ha 
egy községben egy nagy uradalom és mondjuk 100 törpebirtokos, 
illetve zsellér kénytelen fenntartani a felekezeti iskolát, akkor meg
történhetik, hogy a hozzájárulási arányszám annyi lesz, mint 90 : 1Ö, 
ha ugyanis nagyjában így viszonylik a nagy uradalom kiterjedése a 
törpebirtokosok összbirtokának nagyságához. Ha már most a fenti 
példa szerint a nagybirtokot egy zsidó vallású egyén veszi meg, s 
ha történetesen nincs gyermeke, vagy van, de nem járatja a fele
kezeti iskolába, akkor az iskola fenntartási terhe minden átmenet 
nélkül 100%-ban a törpebirtokosokra hárul, akik így esetleg az 
állami egyenes adó 100—200°/o-át kitevő iskolaadóval is kénytelenek 
megbirkózni.

A javaslat szerint a kulturadó bevezetésén keresztül az állam 
fedezné valamennyi felekezeti iskolai tanítónak a teljes készpénz
illetményét. Ennek azonban semmiképpen sem lehetne az a követ
kezménye, hogy a felekezetektől elvegyék iskoláikat. Az egyház- 
községek azokat a terheket, melyeknek ellenében a felekezeti iskolák
nak saját kezelésükben és irányításukban joggal követelhetik, annyi
ban vállalják, hogy fedezik a dologi kiadásokat, telket adnak s hozzá
járulást az iskolaépületek emeléséhez, viselik az adminisztráció és a 
nyugdíjalaphoz való nagyösszegű hozzájárulás költségeit, s végül a 
tanítók lakáspénzéről vagy részükre természetbeni lakásról gondos
kodnak. Ugyanakkor a kántortanítónak kántori eredetű javadalmát 
nem kívánnák beszámíttatni a tanítói fizetésbe, hanem azt az egy
házközségeknek kellene vállalniok. A kulturadó címen befolyó ösz- 
szegből kívánja a javaslat fedeztetni az állami iskolák dologi szűk-
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ségleteit is, amelyek a községeket terhelik, hogy igy az ilyen községek 
terheiben is könnyítés következzék be. Az adókulcsra vonatkozólag 
nincs pontos számítása a javaslat tervezőinek, de 4—6%-ot gondol
nak elégségesnek.

A tervezet szerint így a nagybirtokok, amelyek csak ritka eset
ben (ha gyermekük éppen iskolába jár) járulnak hozzá jelentékenyeb
ben az iskolai terhekhez, a városi vagyonos lakosság egyaránt 
nagyobb hozzájárulással segítené az iskolák terheiben a szegényebb 
lakosságot.

A terv valóban figyelemre méltó és remélhetőleg kellő méltány
lásban s megfontolásban részesül.

KÖNYVISMERTETÉS
Szép kiállítású, kulccsal nyíló könyvet hozott Hollandiából 

a posta. Az amsterdami Gyermekbarátok Alapítványa (Stichting de 
Kindervrieden) tárgyalja benne az Eszakamerikai Egyesült Államokban 
bevezetett gyakorlati és jellemfejlesztő tevékenység vizsgálatára 
megindult kutatómunkának az eredményét.

Számos kisebb eljárási mód között a vezető szempontok a 
következők a vizsgálatok irányításánál: 1. A gyermeket önállóságra 
nevelő módszerek nemei. 2. Mily mértékben törekszik az oktatás 
a gyakorlati életben alkalmazható gyakorlati ügyességek elsajátít
tatására. 3. A nevelőmunka részét képezi-e az erkölcsi nevelés és 
ennek módszere.

Az e kérdésekre bekért válaszok megvilágítják, hogy az U. S.A. 
nevelői is új felfogást tartanak szükségesnek a megváltozott idők 
nevelői törekvései tekintetében. Új meghatározások tűnnek elő. 
A nevelés fejlődés. Szociális folyamat. Tapasztalatok egymásután
jának láncolata. Nemcsak készülés az életre, hanem egy külön élet.

Mindezért az iskolai foglalkoztatásnál módot kívánnak nyújtani 
önálló vizsgálódásra, tapasztalatok, megfigyelések gyűjtésére. Mellőzni 
kívánják a fölösleges és a gyakorlati világtól távol álló dolgokat. 
Meg akarják szüntetni a vizsgákat. Egyéni képességeket és hajla
mokat kívánnak kifejleszteni.

A tanferv felépítése gyermekpsychológiai alapon történjék. Nem 
kívánják az oktatás meghatározott, befejezett alakját. Az észszerű 
gondolkodás, a cselekvés a fő. A módszer: a tapasztalatra épített 
cselekvő módszer.

A tananyag a modern műveltség és annak történelmi kiala
kulása keretében nyer megállapítást.

Az erkölcsi nevelést az iskolán kívül is folytatni kívánja.
Értékes, tanulságos könyv. Tiszta képet nyújt az U. S. A. 

kebelében a nevelés tökéletesítése érdekében megindult munkáról.

A z Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya a vigasztaló 
szavak helyett, a megvigasztaló cselekedetet nyújtja !
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Ének.
Irta : Missuray-Krúg Lajos.

Az ének : hegyipatak, — a megbántás mocsár. Az ének nap
fény, a megbántás árnyék. Az ének emlékezés, a megbántás feledés. 
Az ének : lelkűnkbe tévedt isteni parázs ! A megbántás : komoran 
hulló kárhozat, hamu. Az ének a teremtés hajnalhasadása. A meg
bántás a halál pitvara. Az ének a lélek ajándéka. A megbántás a 
lélek tolvaja. Az ének az imádság. A megbántás az átok. Az ének 
erőt lélekző hegyorom. A megbántás : kénköves szakadék. Az ének 
térés, tágas puszta. A megbántás penészflórás láp. Az ének a meg
bocsátás. A megbántás : bosszú ! Az ének nevetés. A megbántás a 
könny. Az ének : esett lelkek véderdeje ! A megbántás meg : kopár 
vízmosás,!

. . . Ásít a megbántott erdő !
A megcsünt, göcsös, görbe, lehajlott zuzmós, villás fák, csúcs

száradt, folyásos, harkálykutas, gombás, fagyöngyös, korhadó, odvas, 
rákos, rücskös, csavaros, szúrágta, lisztharmatos, száradó, vízfejű 
böhöncök testén is felkúszik az ördögcérna, iszalag, örökzöld rep- 
kény és a gyönge folyóka ? ,

Talán, hogy díszítse? Ékesítse?
Dehogy ! — Inkább, megölje ! Megfojtsa 1
Sírkertekben, hideg kövek testén de más is a borostyán !
— Hol itt az erdő ?
Ez itt csak : temető ! A fák temetője !
. . .  Mélyen esett fejében ilyen és hasonló kérdések kuszálódtak, 

ágasodtak, bokrosodtak. Úgy elmerült, elakadt néha kátyus gondo
latai közt járva, — szinte megbotlott bennük a lába is ! Úgy érezte, 
amerre lép : fölfakad az út és nyúlós, ragacsos sár marasztalja 
mindenütt.

Pedig áldott, hatalmas este volt!
A lelke fuldoklóit, haldoklóit, akár az erdő !
Maga elé beszélt, — mint aki nehéz szót ejteget. Megjött! 

Hazahívta az erdő !
Megjött, de testben, lélekben lerongyoltan. Nem is a teste fáradt 

el, — hiszen a test fáradtsága múlandó, — a lelke rogyott össze ! 
Az ígéret Földje, számára örök ígéret maradt csak !

Elvitte Amerika a földjét, — erdeje meg kiterítve várja !
Mit adna, ha újra „fölépíthetné“ az erdőt?! Az erdejét, ami 

bölcsőjét is adta.
Ittszakadt a lelke gyökere s most, most talán újra kisarjadna?! 

Csak egy kis napfény érné !
De élete Napja : elment. . .
Leheletfinom, törékeny virágszirom-asszonykája volt mégis az 

erősebb, — mert itt maradt. Idehorgonyozta a lelkét, a hitét, a sze
relmét, az emlékét ebbe a földbe, — megkötötte, röghöz láncolta és 
legyűrte a halált, mert utolsó perceiben is ölébe vette : becézőn, 
megbocsátóan, anyásán . . .  az erdőt. Az egész erdőt. . .  — egy 
marok mag alakjában.

És azóta egyre vigyázza az erdőt !
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Nem a fákat védi, hanem az erdőt! Mert az erdő nemcsak a 
fák együttese! Az erdő több, sokkal több an n á l! Az erdő a fák 
családi fészke. Otthona.

A fa elpusztul, a törzseket kidönthetik, a gyökér elkorhad, de 
az erdő örökké megmarad. Az erdő az anyaföld éltető öle !

. Egyszer mindenütt erdő volt. . .  A szántóföldeket is csak köl
csön adta az erdő ! Az erdő lelke lengi be a búzatáblákat még ma 
is . . . és az erdő üzenete : a harmat, — a meleg, simogató, puha
kezű, jutalmazó, lágytenyerű, megfontolt, józan, jóságos, tápláló : eső. 
Az erdő vére: a csermely, patak, folyó, folyam vize is, — ami 
beerezi az egész világot. Ha az erdő gondos anyai szeretettel össze 
nem gyüjtené az esőcseppeket, el nem dugdosná a hópelyheket, le
zúgna az árrá nőtt vadpatak tajtékos vízkorbácsa a kopasz tetőkről, 
a meg nem kötött kopárokról és elöntené, kimosná a földet. Árvizek 
vinnék el az ember verejtékes munkáját! Meginná a magot az 
özönvíz ! Kimosná a termőföld teremtő erejét. . .  és megfulladna az 
Élet.

Kis erdejük területe azóta gazdát cserélt. De az asszonyka lelke 
egyre őrzi. Egyre vigyázza : az erdőt ! Meri az erdőt elvenni, meg
venni vagy eladni nem lehet! Az erdő azé marad, aki szereti. Aki 
szerette. Aki védi, óvja és ápolja. Mert az erdő olyan, minta templom!

Hiszen a templom lényege sem a díszes kőhalmaz, — hanem 
a lelke avatja azzá 1 A templom és az erdő nemcsak azoké, akik 
itt a földön tülekednek, éldegélnek, hanem inkább és elsősorban 
azoké, akik megálmodták, felépítették és szerették. Nemcsak : akar
ják szeretni! Azoké, akik már örökké élnek, és akik már megértik: 
— lelkűket. Mert ha semmi másnak nem is lenne lelke itt a földön, 
az erdőnek és a templomnak lelke van 1 Ez avatja templommá, — 
ez avatja erdővé 1

Földi mértékkel mérve e fogalmakat, az egyik lelke az áhítat, 
a másiké pedig az ének.

Valami ősi dallam 1 A teremtés himnusza 1 .. . Az áhítat és az 
ének pedig testvérek. Mint ahogy a templom és az erdő is testvérek. 
Egynemű facsoportok talán fajok, fajták és felekezetek lehetnek. De 
a templom : az erdő!

Az Ember bölcsője és koporsója . . .
Vérének, gyűlöletének elfojtott ekrazitja kirobbant 1 Hazája tes

téről is letépték az erdőt ? Az Erdőt 1 ?
Kis ásóját előkotorászta.
Kapargált, ásott a tűzhely bedűlt romjai alatt.
Keresett valamit ? Maga sem tudta mit csinál. De a lelkében 

már égett az erdő 1
Elvánszorgott. Ácsolt k is.. sírkereszt állta útját az erdő szélén, 

vadvirághímes takaró fölött. Ölelő, forró karú, szerelmes és meg
bocsátó mátka helyett ez a kis kereszt, ez a kis halom várta. Ez 
várta egyedül.

Lebet, hogy bele is őrült már ebbe a fogadtatásba 1
Szörnyű átokra rándult görcsösen leszorított szája. Tüzet gyúj

tott. A vesztét érző, vonagló erdő fölsikoltott. . .  És fölcsendült a
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földből, vagy a sírból az ének. A fák mint komor, hatalmas hang
villák meredtek az égnek — és az erdőből kiüzent az Élet 1

Megcsapta a füst.
Végigborzongott a háta 1 — Valami hideg, delejes kéz szíven- 

ütötte.
Meggyulladt a kereszt 1. .. Vagy csak úgy látta ?
Mint eszelős ugrott föl hirtelen és tiporta, zúzta, vágta, gallyazta, 

ásta, fojtogatta el a sistergő tűzfészket. A lángcsóva a zsarát hunyó 
hamvába halt.

Föllélekzett 1 Mintha valami rettenetes súlyú kölönctől szabadult 
volna.

A fehérre meszelt kis kereszt hálásan tárta ki karjait. És az 
erdő őrlelke, őrangyala, a kis feleség emléke csöndesléptű gondo
latokban elindult feléje . . .

Már szinte hallotta is a hangját, — mintha néki mesélné :
— Az erdő öregedő fái elkorhadnak, de az elpusztult világ 

fölött új sarjak fakadnak, ős sarjak települnek. A jó Isten erdészei 
pedig magokkal szórják tele a pihent televényt és az erdő új ruhát 
ölt ismét, olyat, mint egyszer, amikor még kettesben járták a csapáso
kat 1 Felújul, megnő, megizmosodik az erdő is, mint a gyerek... s 
vele együtt az erdő is „hazatér“ — és akkor mindhárman itthon 
lesznek újra.

Odatérdelt a kis kereszt mellé, átölelte, szegény, ittmaradt, 
elesett, magábaroskadt ember. — Majd kopott iszákjából gyűrött 
papíroslapot húzott elő.

Napsugaras gyerekírás volt, amelyben úgy állottak a betűk, 
mintha kis gazdájuk pillét kergetne írás közben s hol ide, hol oda 
kapkod.

Kisfia írását szorongatta, amit úgy küldtek utána egyszer.
Azután gyerekes-bátortalanul fölemelt egy piros-pozsgás, nap

fogta tölgymakkot és addig nézte, forgatta, játszott vele, addig pólyál- 
gatta be gondolataiba, amíg egyszerre csak beásta a földbe. Oda- 
ültetgette fejtől a keresztnek!

— És . . .  csoda történt 1
Évszázados, átkos varázslattól szabadultán újjongott föl az 

anyaföld. Felhördültek a halálraítélt szikesek, mezítelen testű kopárok. 
A feltámadás ígéretes himnusza zúgott át a világ fölött.

Az erdő énekelt 1...
A szíve ^gyökeréig, a lelke sudaráig érezte a sodrát. És az 

ének, — az Ének, — eltiport, megbántott lelkek e szárnyatbontott 
madara, surrogva röpült föl a fák között, hogy elvigye : igába gör
nyedő óhaza, a szülőföld üzenetét az új hazába és messzi, tengeren
túli világból is hazahívja a ...  fiút. A fiát, — akié az erdő 1

... Úgy érezte minden, hogy az Isten jár az erdőben . . .  s most, 
most: egy pillanatra megáll. A teremtés ősi himnusza úszott, ringott, 
zengett a felhők közt. Fölcsendült a csillagok éneke. . .  és vissz
hangzott a mennybolt 1 Mámorba szédült a föld. . .  és a békesség 
pókhálói szőtték be a holdfényes estét.

Megállt az Isten . . .  megtorpant az Idő . . .  s a csönd méhében 
új lélek született.
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Szívós, csillogó acélpengelélek, csupa dac, eró', elszántság, hit 
és férfias akarat.

A karat!
Ügy csengett, mint az Ének !
És az Isten beleszúrta a földbe !. . .

A  jövő útja kifürkészhetetlen! Gondolj a holnapra ! Ne késlekedj 
belépni az Eötvös-Alap Önsegélyző és családjóléti Osztályába !

Természettudományi művek.
Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja.

A legérdekesebb témák egyike: hogy jutott el a tudomány az 
-őskor első tapogatódzó próbálkozásaitól, fellendüléseken és évszá
zadokra terjedő vesztegeléseken át a sebészet mai diadalmas ered
ményeiig. Nem lehet a mai művelt embernek érdekesebb anyagú, 
tanulságosabb és egyben izgalmasabb olvasmányt adni ennél a nagy
szerű könyvnél. — Megjelenik márciusban.

Pongrácz Sándor: Az ősködtől az emberig.
A tudós szerző ebben a könyvében páratlanul érdekes témá

hoz nyúl. Könyvének hőse maga a biológiai értelemben vett élet. 
Izgalmas fejezetekben vázolja a véredényrendszer kialakulását, a 
nemek elválasztódását és hogy mint hódították meg a különféle 
élő szervezetek a tengert, a levegőt és a szárazföldet. — Megjelent 
áprilisban.

Báró Szurmay Sándor : Vadászemlékek . . .  Horgászélmények.
Az előkelő szerző kitűnő műve vadászirodalmunknak is jelen

tős értéke, de az eddig szegényes magyar horgászirodalomnak út
törő kötete és egyben főműve. Az úri eleganciával, bölcs humorral 
és alapos természetismerettel megírt hatalmas munka érdekes olvas
mány és egyben értékes természettudományi mű is.

Temesy Győző: Sasok országában.
A kitűnő ifjúsági iró s földrajztudós nagyszabású művében 

Európa legromantikusabb országát mutatja be, megismertet az albán 
néppel, a Balkán-hegység csodálatos tájaival, a csak legutóbb fejlő
désnek indult albán városi élettel és műveltséggel. Könyvéből Európa 
egyik legegzótikusabb országának képe bontakozik ki. — Megjelent 
áprilisban. — Kaphatók minden könyvkereskedésben.

Kellő időben gondoljunk hozzátartozóink jövőjére! Biztosítsuk 
magunkat az Eötvös-Alapnál!
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Iskolai év kezdetén.
Zsolt.: 118 : 19. V.

Vedd hónod alá könyveidet újra 
S jöjj, zsibongó lelkes kis csapat.
Elég volt már a hiú kedvtelésből:
— A z üdv-ital forrása itt fakad!

Itt szíved s halhatatlan lelked épül,
Itt érted meg, hogy Isten fia vagy;
Örök igazság lángja lobog itt;
Dicső a c é l! . . .  Csak bátran küzdj, haladj!

Munkára . . .  fe l! — Ne félj ;
Majd ha harcra hív az é let;
Kísért a b ű n ; gond s bánat keserít;
S ha szép reményed, vágyad semmivé lett,
. . .  Ne félj ! — csak légy hű, bár kell küzdened, 
Szilárdul s nemesből itt a jellemed!

Jöjj, csak jöjj, Isten zsenge nyája, 
Zöldelj, virulj, mint szép tavaszi kert! 
— Atyánk tekint kegyelmesen rája,
Te adj az új tanévben új sikert I . . .

Ifj. Hajas Gyula
ev. lév. tanító.

H Í R E K
K inevezés. A Kormányzó a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
dr. Sólyom Jenőt, az Erzsébet-tudomány- 
egyetem soproni hittudományi karának 
egyházjogi és magyar protestáns egyház
történeti tanszékére nyilvános rendkívüli 
tanárrá nevezte ki. Kinevezése alkalmá
ból lapunk részéről is őszinte örömünket 
nyilvánítjuk.

Templom-jubileum. A körmendi mű
vészi kivitelű evangélikus templom most 
ünnepelte építtetésének 50 éves évfordu
lóját. Ezalkalommal a gyülekezet egykori 
lelkésze : D. Kapi Béla titkos tanácsos, 
püspök hirdette az ünnepi istentiszteleten 
az igét, akit a régi körmendi hívek 
őszinte szeretettel fogadtak

B ékéscsaba tüntető nagygyűlésén 
Darida Károly tanító tízezer főnyi kö
zönség előtt mondott lelkes, hazafias 
beszédet. Ebben visszautasította a po
zsonyi és kassai cseh rádió állításait 
arra vonatkozólag, hogy a magyarországi 
tótok elnyomatás alatt és nyomorban él
nek. Kifejtette, hogy mindig olyan pol

gárai voltak a békéscsabai tótok a hazá
nak, mint akár a magyar lakosság és 
szorgalmas munkájuk gyümölcseit zavar
talanul élvezhették, tehát nem nyomor
ban, hanem jólétben éltek. Szabadon 
művelődhettek és fejlődhettek. Beszédét 
a közönség osztatlan helyeslése kísérte.

A Magyarországi Tanítók Eötvös- 
A lapjainak Önsegélyező és Családjóléti 
O sztálya módot nyújt valamennyi tény
leges és nyugdíjas tanügyi alkalmazott
nak, hogy önmaga kis családja jövőjéről 
fillérek ellenében gondoskodhasson. Az 
Önsegélyező és Családjóléti Osztály ke
retén belül ezidőszerini: 1. Temetkezési-, 
II. Családbiztosítási-, 111. Takarék-, IV. 
Gyermekbiztosítási-osztélyok, illetve ta
gozatok állanak a belépni kívánók ren
delkezésére. Biztosítások orvosi vizsgálat 
nélkül havi 1—5 pengős díjak mellett 
köthetők. A Gyermekbiztosítási-osztályba 
korlátozás nélkül, nem tanügyi alkalm a
zottak gyermekei is felvehetők. A taka
rékossági hajlam fejlesztése céljából min
den biztosított gyermek külön perselyt is
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kap. 12 évnél idősebb gyermekek szá
méra különleges módozatok. Az Ön
segélyző és Családjóléti Osztály elfogad 
és a legelőnyösebb feltételek mellett köz
vetít mindennemű : élet-, tűz-, betörés-, 
jégkár-, baleset-, autó-, szavatossági- stb. 
biztosításokat. Érdeklődőknek készséggel

nyújtunk bővebb felvilágosítást. Kérjem 
még ma tájékoztatót és belépési nyilat
kozatot „a Magyarországi Tanítók Eötvös- 
Alapja Önsegélyző és Csalédjóléti Osztá
lyétól Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 47.„ 
az Eötvös-Alap székhazában.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Felkérem a Kántori Rovat iránt érdeklődő kartársakat, hogy a 
jövő évi munkaterv megbeszélése céljából az Országos Evangélikus 
Tanítóegyesület f. évi november 10-iki közgyűlése végén keressenek 
velem érintkezést. A  rovatvezető.

Hangjegymellékletünk.
1. „Zengjünk dalt!“ („Psallife!“), Praetorius Mihály nyomán. 

Könnyű és szép négyszólamú vegyeskar karácsonyra. Magyar szö
vege dr. Gárdonyi Zoltántól. Időtartam : kb. 1 és fél perc.

2. Schulek Imre : „Áronnak vesszeje.“ Könnyű kétszólamú 
egynemű kar karácsonyra. Szövege az 1751. évi kolozsvári ref. 
énekeskönyvból. (Részlet az „Üzennek az ünnepek“ kísérőzenéjé
ből). Időtartam : kb. 40 mp.

3. Gárdonyi Zoltán : Előjáték a „Te vagy reményem sziklaszála“ 
korái dallamához. Könnyű és rövid előjáték, orgonára. Ügyeljünk a 
felső szólamban az ismétlődő hangok gondos szétválasztására 
ugyanakkor azonban a többi szólamokat hézagtalanul kötni kell.

Az ádventi időben felhasználható karénekekre utaltunk lapunk 
múlt évi novemberi számának 400. oldalán, karácsonyi kórusokra 
pedig a decemberi szám 456. oldalán. Felhasználásra ajánljuk to
vábbá Kárpáti Sándor: „Énekeljetek az Úrnak“ c. egyneműkari 
gyűjteményéből a 7.—13., valamint a 34. sz. könnyű két-, illetve 
háromszólamú karokat. Ajánljuk továbbá a „Korái“ c. sorozatban 
megjelent alábbi műveket:

Bodenschatz E .: „József, nézd e gyermeket.“ Könnyű négy
szólamú vegyeskar karácsonyra. (1. évf. 2. sz.)

Praetorius M .: „In dulci jubilo.“ Könnyű négyszólamú vegyes
kar karácsonyra. (I. évf. 2. sz.)

Eccard J . : „A mennyből jövök.“ Könnyű ötszólamú vegyeskar 
karácsonyra. (I. évf. 2. sz.)

„Uram, bocsássad el.“ Zsoltárdallam Árokháty B. letétjében. 
Magánének, vagy uniszónó-kar orgonakisérettel. 0. évf. 4. sz.)

Árokháty B. : „Jer, mindnyájan örvendjünk.“ Közepes nehéz
ségű négyszólamú vegyeskar Karácsonyra. (II. évf. 1. sz.)

A „Korái“ füzetei megrendelhetők a, Bethlen r. t. könyvkeres
kedésénél : Budapest, IX., Kálvin-tér 8. Ára füzetenként 20 fillér; 
nagyobb példányszámnál 20% engedmény. G.

Garab József könyvnyomda, Cegléd. 1938.
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

f. évi rendes közgyűlését
1938. november 10-én délután 2 órakor tartja Budapesten 
a Tanítók Ferenc József Háza (Vili., Szentkirályi-u. 47. sz.) 
dísztermében. E közgyűlésre az egyesület tagjait s az 
evangélikus népoktatásügy iránt érdeklődőket tisztelettel

meghívom.

TÁRGYSOROZAT:

1. A közgyűlés megnyitása.
2. A kegyelet adójának lerovása.
3. Titkári jelentés : előadó vitéz Szügyi Károly, Rákoskeresztúr.
4. „Az ősi kifejezési módok felhasználása a nevelésben.“ Elő

adó Háros Antal szakfelügyelő, igazgató, Budapest.
5. „A kántorképzés és a tanítóképzés reformja.“ Előadó dr. Gár

donyi Zoltán tanítóképzőintézeti zenetanár, az „Evangélikus Nép
iskola“ kántori rovatának vezetője, Sopron.

6. Az üdülőház intézőbizottságának jelentése. Előadja az elnök.
7. Az „Evangélikus Népiskola“ lapbizottságának jelentése. Elő

adó : Siki Béla, Budapest.
8. Pénztári jelentés. Előadó: özv. Kiszely Jánosné h. pénz

táros, Cegléd.
9. Számvevői jelentés. Előadó: Dex Ferenc, Budapest.

10. A választmányi ülés előterjesztései s esetleges indítványok. 
Előadó az egyesület titkára.

11. A pénztárosi tisztség betöltése, esetleg ezzel megüresedő 
más tisztség betöltése.

12. A közgyűlés bezárása.

A közgyűlést megelőzően : reggel 8 órakor a Tanítók Háza 
társalgójában választmányi ülést tartunk. Utána tartják a különböző 
bizottságok üléseiket.

Felkérem egyesületünk tagjait, hogy a  közgyűlésen mennél 
nagyobb számban vegyenek részt. Kérem, hogy az indítványokat s 
közgyűlési jegyzőkönyvi javaslataikat legkésőbb november 2-áig ter
jesszék be az illetékesek az elnökhöz.

Körmend, 1938. október 16-án.
Somogyi Béla s. k.

elnök.
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A kormányzó üdvözlése.
Országos egyesületünk f. évi november hó 10-én tartott köz

gyűlése hódoló táviratot küldött Magyarország kormányzójának. 
A táviratra a következő válasz érkezett:

„Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája.
A  Kabinetiroda Főnöke.

15,600/1938. szám.
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Országos Evangélikus 

Tanítóegyesület közgyűlése nevében a t. Elnökség által elő
terjesztett hódoló üdvözletéért köszönetét nyilvánítani méltóztatik. 

Erről a t. Elnökséget értesítem.
Budapest, 1938. évi november hó 18. napján.

Uray.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület t. Elnökségének 

(Somogyi Béla Elnök Úr kezeihez)
K ö r m e n d . “

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna!
Lukács ev. 19—38.

„Áldott a király, ki jő az Úrnak nevében . . . “

Ádventben vagyunk. A várakozásnak, reménykedésnek boldog 
időszakában. Még a megfásult lélekben is megrezdül a küzdelmekben, 
közönyösségben meglazult húr s rég elhalkult dallamok rezdülnek 
meg rajta.

Az áldott király jön mihozzánk is.
A fejedelmi vendéget nagy előkészülettel, hódolattal, virággal, 

pompával s messzehangzó hozsannával szokás várni. Mi is részt
vevő tanúi voltunk ennek a közelmúltban, amikor visszatérő test
véreink az örömtől túláradva adtak kifejezést nagy-nagy boldog
ságuknak, hogy Kormányzó Urunkat körükben láthatták. Nagyon 
jól volt ez így, hisz az Ur Jézus sem tiltja ezt sehol sem meg,
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sőt maga mondta: adjátok meg a császárnak, ami a császáré, 
de azt is hozzátette: Istennek is, ami Istené.

Azt kérdezem azért magamtól is, tőled is, Tanítótestvérem, 
hogyan várjuk az áldott királyt, aki jő az Urnák nevében? Az 
egymásra torlódó földi események hangos zűrzavarában nem 
feledkezünk-e meg egészen erről a nagy királyról? Aki pedig 
azért jön, hogy végtelen nagy ajándékot hozzon minnyájunk hajlé
kába, mindannyiunk szívébe: az Isten üdvözítő nagy kegyelmét. 
Hozza ingyen, kínálja szívesen ezt a nagy ajándékot. Csak egyet 
kíván meg, hogy készítsünk szállást szívünkben befogadására.

Álljunk meg egy-egy pillanatra ebben a rohanó életben, száll
junk magunkba, vizsgáljuk meg bűnnel terhelt bensőnket s a 
bűnbánat és töredelem könnyével mossuk azt tisztára, hogy hozzánk 
is  betérhessen az áldott orvos: az Ur Jézus, hogy meggyógyít
hassa beteg lelkünket, hogy lángra gyújthassa szunnyadó hitünket 
s hogy beállíthasson mindnyájunkat országa munkásainak sorába, 
hisz oly sok az aratnivaló, s olyan kevés az igazi munkás.

Urunk, mennyei királyunk! Esdve kérünk, térj be hozzánk, 
szenteld meg szívünket, áldd meg hajlékunkat, vezess a munka 
mezején, hogy megáldhasd munkánkat s hasznos szolgáid 
lehessünk!

»Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan aján
dékáért.« (II. kor. 9—15 v.) Ámen. B. Á.

Köszöntő.
Irta : Somogyi Béla.

Köszöntünk: magyar testvér! Közel húszesztendős idegen
uralom után a történelmi jog és igazság győzelmes útján visszatérő 
magyar testvér: Isten hozott! Ha szívedben nem aludt ki a közös 
haza vágya, pedig nem lobbanhatott el ez a mélységesen emberi 
érzés, hiszen örömujjongással borultál magyar testvéreid keblére, 
akkor érezd a legboldogabb álmot: hazajöttél! Még akkor is, 
ha a kényszer nyomása alatt színleg megalkudtál az erőszak, a 
hatalom szavával, de lelked mélyén a régi maradt az ősi föld 
képe és nem volt egy közös érzésed, egy megértő gondolatod 
az idegen uralom államalkotó törekvéseivel: akkor is hazajöttél!

Két évtized múlt el az elszakadás gonosz álma ó ta ! Nem 
múlhatott el nyomtalanul! Tovább haladt az idő s hatalmas útat 
tett meg az államok, társadalmak, egyének és eszmék fejlődése 
terén. Történelmi fordulatok, új korszak és rohanó átalakulás 
jelzi a húszesztendős változások útját. Változott az emberiség 
életfelfogása, létfenntartása, belső és külső egyéni viszonya. Uj 
értékelés, új életszemlélet s egy egész változott világ az, ami 
húsz esztendő után előttünk áll.

Tudjuk, hogy nem múlt el nyomtalanul az idegen világban 
sem  az élet. De megmaradt itt is, ott is az a mélyen a szívbe, 
lélekbe oltott érzés, életszem lélet, amely minden változáson át



411

megőrzi az eszményi világ örök értékei között is az egyik leg
nemesebbet, a nemzeti gondolatot, a nemzeti hűséget és hon
szerelmet. E megmaradt érzés és hűség diadalünnepet ül, amikor 
testvéri találkozások nyomán új erőre lobban: visszatérő szívek 
közös érzésének lángjával és egységbe kovácsol, közös munkára 
hív, magyar feltámadás felé vezet. Ezzel az érzéssel és ilyen 
lángolással száll feléd, magyar testvér, üdvözlő szózatom: köszönt- 
lek, magyar testvér!

Köszöntlek, tanítótestvér! Aki átélted az idegen világ minden 
próbálkozását, amellyel új embert akart a régi helyébe állítani, 
amellyel múltad, nevelésed, eszményeid megtagadására akart 
kényszeríteni s hamis állameszmék szolgálatára akart állítani, 
jól tudod, hogy milyen érték a nemzeti becsület, az örök igazság 
soha be nem szennyezhető, tiszta fénye, a tiszta erkölcs szilárd 
talpköve. Ha szenvedtél, ha nemzeti érzésed kínzó szorongások 
közt vergődött is, ha szíved, lelked vérzett is, megmaradt a lelked 
tiszta álma, a nemzet igazsága: visszatérő testvér-magyarok betel
jesült egymásra borulása. Köszönt egy sokat szenvedett ország 
tanítótestvéreinek meleg ölelése, munkára hívó szavának bíztató 
zengése: tanítótestvér, szeretettel hívunk és várunk!

Köszöntünk, magyar gyermeksereg! Talán lelked még őrzi 
az otthon beléoltott nemzeti eszményeit., a talán csak titokban 
ápolt magyar érzés csillogó parazsát! Ha nyíltan nem vallhattad 
meg szíved mélyének szunnyadó és lobogásra vágyó érzéseit, 
most öntsd ki a szívet, a lelkét s tárd ki karodat testvéri ölelésre: 
magyarok, tanítók s gyermekek eléd táruló belső testvéri egybe
olvadására !

Fogékony lelked szívja magába a sokat szenvedett óhaza meg
tisztult eszméit, szállja meg szívedet a hazaszeretet mélyre hatoló, 
soha ki nem alvó eszményi érzése, és tegyen szabadon lelkesülő, 
bátor és öntudatos magyarrá, aki együtt tud érezni a nemzet 
minden örömével s egy célra törekszik, egy feladatot vállal: a 
haza boldogítását.

Karácsony küszöbén, a szeretet ünnepe előtt a keresztyén 
szeretet, a magyar nemzeti érzés együtt ünnepel a vallásos szív 
örömével: az igazság, a szabadság, a megváltás és örök szeretet 
uralmának, a megalázottságból diadalmasan életrekelő ige, az 
eszme örök, nagy diadalának boldog örömével. Ebben a közös 
örömben köszöntünk és közös áldozásra hívunk: magyar testvér, 
magyar tanítótestvér és magyar gyermeksereg! Legyen ez érzésen 
a magyarok Istenének áldása, kísérje azt mindnyájunk testvéri 
köszöntése és boldog találkozásának édes emlékezése!

Kérjük szépen a Tanítóegyesületek pénztárosait, hogy a tag
díjakat ezentúl az pénztáros címére: Várkonyi Endre Budapest, 
1. kér., Bécsikapu-tér 9. szíveskedjenek küldeni.

Az Evangélikus Népiskola előfizetési díjait, valamint a „Gyógy- 
ház“-ra szánt összegeket továbbra is Ceglédre. 42.523. számú csekk
számlára kérjük befizetni.
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Evangélikus tanítóideál.
Irta : dr. Bánkúti Dezső evangélikus leánygimnáziumi igazgató, Budapest.

Mindnyájunk egyik legfőbb törekvése az, hogy evangélikus 
iskoláink a legjobbak legyenek. Erre kötelezi az evangélikus tanító
ságot a hagyomány; kötelezi azonban saját lelkiismerete is, mely 
nem engedi, hogy félemberként végezze munkáját: nem akar a 
félség, s be nem végzettség bélyegével majd Teremtője elé állani, 
hogy mentegesse, ami nem menthető.

Ugyan mi teheti iskoláinkat elsőkké, vagy legalább is fóhi- 
rüekké? Felszerelésük, épületeik alig. Hiszen éppen egyházunk 
szegénysége, gyülekezeteink nagy nyomora ebben sok kívánnivalót 
hagy hátra. Csak Budapesten nézzünk körül, milyen iskolapalc- 
tákban folyik a fővárosi községi elemi oktatás, s mellettük 
milyen szerény a két budapesti evangélikus elemi iskola, a Deák
téri és várbeli, épülete. És mégis az ő hírük a nagyobb, mégis 
az ő termeikbe tódulnak nemcsak a mi felekezetűnk gyermekei, 
hanem nagy számban másvallásúak is, ami pedig feltétlenül jelent 
valamit: jelent elismerést a munkáért, mely bennük folyik. Mert 
nem a külső az iskola lényege, nem az épület, nem a felszerelés, 
— hanem a lélek. Jól tudom, hogy manapság nem lehet évszá
zados felszerelés ócskaságával nevelni, haladni kell a korral 
ebben is, — azonban a tanító-nevelő munka adja meg egy iskola 
lényegét, s  ez a munka értékben áll vagy bukik a tanítóval, 
ki végzi. Ő az iskola lelke, s az ő lelkülete tükröződik vissza 
iskoláján, annak minden növendékén, mindenkin, aki csak vele 
kapcsolatba jut. Ezért kell vigyáznia minden evangélikus taní
tónak, hogy ideálisan felfogott munkacéllal adja a legjobbat, a 
lehető legtökéletesebbet. Az írás is mondja, hogy legyetek tökéle
tesek, mint a ti mennyei Atyátok. Az ideál felé mindenkinek 
törekednie kell, ha tudja is, hogy elérni nem bírja, mert nincs 
ember, aki igazán ideális, tökéletes lenne és csak öntelt felfuval- 
kodottság szól farizeusi szavakkal, amikor meg kellene aláz- 
kodnia. De az előretörés, a magasba igyekvés mindenkinek köte
lessége, s különösen az a tanítóé, ki mégis csak a jövőre nevel, 
alakít, előkészít.

Nagyon fontos, hogy az iskola tanítómunkáfa kiváló legyen. 
Fontos, hogy a Tantervek és Utasítások szép elgondolásai teljesen 
megvalósuljanak; nagyon fontos, hogy az iskolalátogatók minden 
iskolánkban szép munkát lássanak, s csak dicséretet mondjanak 
erről. De véleményem szerint nem az a legfontosabb, hogy isko
láinkban tökéletesen végezzék el a kiszabott tananyagot; hiszen 
annyira öntelteknek nem szabad lennünk, hogy azt képzeljük, 
más iskolákban — legyenek azok államiak, vagy községiek — 
nem végzik el azt éppoly maradék nélkül. Más kell, ami isko
láinkat, az evangélikus iskolákat a többi iskolától, államitól, 
községitől megkülönböztette. Hol van iskoláinkban az, ami evan
gélikus, s hol találjuk meg azt, ami őket másoktól előnyösen 
megkülönbözteti? A mostani uniformizálásra (szép szóval: egy
ségre) hajló világban méltán vetődhetik fel ez a kérdés. Méltán
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kérdezheti az az egyháztag, kinek filléreiből az iskolát fenntartják, 
a tanítót fizetik: igazán evangélikus-e iskolánk, vagy miben
evangélikus?

Tudom, hogy tanításában minden tanítónk megragad minden 
alkalmat arra, hogy evangélikus értékeinkre rámutasson, s mindig 
kiemeli az evangélikus vonatkozásokat. Erre az egyházegyetem  
régebben kiadott ú. n. evangélikus egységei, továbbá dr. Szigethy 
Lajos összeállítása, végül m ost az új evangélikus tanterv és 
utasítás bőven ad útmutatást. S ha még az iskolafenntartó lehető
séget ad a tanítónak arra, hogy nagy protestáns országokba 
eljusson, s ott magába szívhassa Luther városainak szellemét, 
vagy a tiszta evangélikus északi népek egész életéből áradó evan
gélikus lelket: akkor igazán áraszthatja magából az evangélikus 
tanító azt a jó hatást, mely iskoláját evangélikussá teszi. Magának 
is tovább kell magát ilyen irányban fejlesztenie. Különösen áll 
ez az olyan tanítókra, kik nem evangélikus iskolát végeztek, nem 
evangélikus elemiben kezdették, hol megalapozták volna jövőjüket, 
majd meg nem evangélikus középiskolát és tanítóképzőintézetet 
végeztek. S mennyi ilyen tanítónk van! Újabban ugyan egyházunk 
is kimondotta, hogy tanítóválasztásnál előnyben részesíti azt, ki 
evangélikus képzőben szerezte oklevelét. Igaza is van. Egy Felső
lövő, vagy Sopron, Szarvas más szellemű tanítókat küld egészen 
biztosan szét, mint egy nem evangélikus intézet, vagy nem ilyen 
erősen evangélikus szellemű város. Igaz, hogy ez meg nagy köte
lezettséget ró képzőinkre is: nekik kell, az ő tanáraiknak is 
kell ezt tudatosan ápolniok, mert az egész evangélikusság jövő 
alakulásához vetik meg az alapot.

De ez még mind csak a tanítási anyag, még mindig előttünk 
van a nagy kérdés: hogyan neveljünk evangélikus szellemben? 
Jól tudom, hogy én ezt a kérdést nem fogom megoldani; de 
gondolkozni rajta, állandóan napirenden tartani, okvetlenül szük
séges. S ma, mikor a bányakerületi evangélikus tanítóegyesület 
ebben az evangélikus városban (Mezőberény) tartja közgyűlését, 
alkalomszerű is erről elmélkedni.

Azt hiszem, mindnyájan emlékszünk még arra, hogy néhány 
éve fiatal, középiskolás diákok kommunista szervezkedését lep
lezte le a budapesti rendőrség. Minden ilyen alkalommal aggódva 
veszem kezembe a lapokat, nincsenek-e nekünk, evangélikus 
iskoláinknak is tanulói közöttük. Mert ugyan ki biztosíthat 
minket arról, hogy a mi sok tanulónk között nincs ilyen megméte- 
fyezett? Hát tudunk-e úgy nevelni, tudunk-e úgy hatni a mi 
gyermekeinkre, hogy ez kizárt dolog legyen? Meg kell úgy 
fognunk, egyházunk szellemével, Krisztus leikével kell úgy meg
ragadnunk a kis gyermek lelkét, hogy feljebb jutva, felserdülve 
se tudjon rajta diadalmaskodni a sátán sok kisértésével, s ne 
tudja őt magával ragadni. Az elemi iskola lelke adja az alapot, 
ez jön tovább a gyermekkel. Ezt valljuk mi, középiskolai tanárok, 
kiknek olyan sokféle iskolából vannak tanítványaink, s a mi 
elemi iskolánk tanulóira mindig legjobban számíthatunk. Nemcsak 
abból a szempontból akarunk rájuk számítani, hogy a legjobb
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alapot kapják tanulmányaik továbbfolytatására, hanem alapot is  
nyernek, melyre jövő világnézetük ráépülhet.

Kétségtelen, hogy minden nevelés első és legfontosabb eszköze 
a jó példaadás. A tanító legyen olyan, mint a világító fáklya, 
melynek fénye vezet sötét útakon. A tanító munkaideje az egész 
élet, nem csupán az a három-négy évtized, melyet iskolai munkában 
tölt. A jó tanító nem nézhet tétlenül semmit, még önként vállalt 
többlétmunkával is szolgálnia kell egyházát és benne iskoláját. 
Csak így teremtődnek nagy tettek.

Gondoljunk most arra, hogy mikor evangélikus iskolához 
pályáztunk, szerettük hangoztatni, hogy vallásunkhoz és egyhá
zunkhoz való hűségünk hozott ide. Mikor már benne vagyunk 
végleges állásunkban, erkölcsi kötelességünk, hogy minél több 
erőt és lelkesedést szenteljünk építő munkánknak.

Vizsgáljuk meg most, hogy mit is kíván egyházunk taní
tóitól. Az 1934—37. évi zsinaton alkotott V., iskoláinkról szóló 
törvénycikk 14. §-a ezt mondja: »tanítónak feddhetetlen és egy- 
házias életű olyan magyar állampolgárt lehet megválasztani, aki 
megfelelő oklevéllel rendelkezik, testi épsége és szellemi állapota 
szempontjából a tanítói állással járó kötelességeinek teljesítésére 
képes«, és megfelelő házasságot köt. Majd a 16. §. ehhez még ezt 
fűzi: »magán- és családi életében a tanító az egyházához és a 
magyar hazához való hű ragaszkodásával, a vallásosság, az egy- 
háziasság és a jóerkölcs ápolásával, feddhetetlen életével és az 
istentiszteleti cselekvények buzgó gyakorlásával mutasson példát 
a híveknek. Kerüljön minden olyan ténykedést, amely egyházának 
szellemével ellentétben áll és annak tekintélyét csorbíthatná; poli
tikai pártküzdelmek tüntetéseitől tartózkodjék.«

Ebből ki akarom emelni ezt: »magán- és családi életében« 
példaadó legyen. Kis helyen a pap és tanító élete mindenki előtt 
úgyszólván kirakatban van: az ő életük útmutató a hívek életére, 
az ő családi dolgaik építhetnek, vagy rombolhatnak. Általában 
csak ha a tanító maga jár elől jó példával, csak akkor követelheti 
növendékeitől is a kötelességteljesítést. Hogy vonhat kérdőre 
illetlen öltözködésért, esetleg kendőzésért tanítványt egy olyan 
tanítónő, ki maga is kendőzi magát nemcsak társaságban, hanem 
még esetleg iskolába jövet is? Hogy igazoltathat tanító növen
déket az ünnepélyről, kirándulásról, vagy templomlátogatásról 
való elmaradás miatt, ha maga is szívesen mulasztja ezeket, vagy 
csak immel-ámmal végzi az ilyen »mellékeseket«? — A 44. §. 
még egy kötelességet szab: »a lelkészt egyházépítő munkájában 
hűségesen és odaadóan támogatni« köteles. Ez olyan magától 
értetődő, hogy szinte különös, hogy törvényünkbe belekerült. Ha 
elmegyünk egy falusi gyülekezetbe, úgy találjuk, hogy a tanító 
a mindenes: kántori munkát végez, vezeti az énekkart, leventéket 
oktat, népszerű előadásokat tart, továbbképző iskolát vezet, ünnepé
lyeket szervez, szónokol azokon, mindenféleképpen részt vesz 
bennük stb.: szóval mennyi munka kínálkozik számára! S ha még 
az egyháztársadalmi egyesületek munkáját is hozzávesszük, 
melyekben nem kizárólag ifjúsággal kerül össze, igazán sokoldalú-
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ságot kíván mindez a tanítótól, a szegény, kisfizetésű, de munka
körben annál gazdagabb egyházi munkástól. Férfi és nő egyaránt 
találhat a fentebb vázoltakban olyan egyházi munkát, melyhez 
tehetsége van. Olyan természetesnek találja mindenki, az egész 
gyülekezet, hogy tanítója mindenben járatos és használható. 
Bizonyos azonban az is, hogy iskoláját nézik mindjárt más szem
mel az olyan tanítónak, ki ilyen sokban tevékeny, iskolájának 
szerez a derék tanító becsületet. Azokat a tanítókat, kik a társas 
életben ott találhatók, megismeri a gyülekezet, azokhoz szívesen 
Jogják hozni gyermeküket a hívek: már előre bizalommal készülnek 
arra az időre, mikor kis csemetéjük iskolaköteles lesz, s nem 
is gondolnak arra, hogy másfajta iskolába járassák. Ha azonban 
a tanító mintegy külön osztályt alkotva, külön társadalmi életet 
él, vagy nem látható sehol, akkor mint idegen helyre jönnek 
iskolájába a szülők, s nem lehet meg így majd a tanító és szülő 
közt az a lelki közösség, mely a gyermek nevelésében olyan nagyon 
fontos. Tekintélyének emelésére szolgál az a kötelessége is, melyet 
az 58. §. így fogalmaz: »a tanító a lelkészt betegség vagy hivatalos 
akadályoztatása esetén az igehirdetői szolgálatban« is köteles 
megszabott ideig helyettesíteni. S még vármegyei, városi, községi 
é s  egyházi képviselő is lehet a tanító, sőt az országos törvényben 
az elemi népiskolai tanítókra rótt hatósági feladatokat is tartozik 
elvégezni, s az iskolánkívüli népművelésben és testnevelésben is 
köteles közreműködni (54. §.). Mindez a sok minden egy ember 
kötelezettsége, s úgy érzem, hogy aki bírja, állásának szerez 
tekintélyt. Mert hiszen igaz, hogy az állással tekintély, vagy mint 
mondani szokták, ész is jár, de viszont a személy is ad az 
állásnak értéket, hogy ne mondjam: észt. Ismerek olyan tanító
kartársat, ki a község legtekintélyesebb embere; másutt meg 
eltűnni láttam a tanítót, sem egyházában, sem községében nem 
vettek róla tudomást, szóval nem volt tekintélye.

És még egyet: Egy iskola tanítóinak együttesen kell dolgoz- 
niok, s a sok jó tanító együttes munkájának kell a jó iskolát 
megteremtenie. Mert egy jó tanító még nem jó iskola, egy buzgó 
tanító még nem buzgó tanítóság. Mindenkinek hivatása magas
latán kell állania. A kartársi összetartozást is ápolnia kell. Időn
ként tehát iskolán kívül is össze kell jönnie a kartársaknak, mert 
akkor sokszor egészen más oldalról, sokszor egészen új oldalról 
ismerik meg egymást és aki az iskola falai között szürke, száraz 
munkás volt, esetleg értékes tulajdonokat árul el társas életében. 
Éppen az evangélikus tanítóság közelebbhozását célozza a tanító- 
egyesületek működése. Hajdan egy táborban volt az evangélikus 
tanítóság és tanárság; most tervezik, hogy az »oktatószemélyzetet«, 
minden tanító és nevelő munkást egybefoglaló országos szervezet 
létesüljön: de azért még sem szabad a részletmunkát végző egyesü
leteket megszűntetni és elhanyagolni. Örvendenie kell minden 
tanítónak, ha ilyen összejövetel alkalmat ad arra, ahogy kartár
saival összekerülhessen. Kölcsönös szeretet és bizalom hassa át 
a tagokat és vezetőket egyaránt. Egész szívvel és lélekkel kell 
csatlakoznia mindenkinek. Eélembereket nem szabad termelnünk
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ebben a nehéz időben. Hitler szerint a németeket a »Halbheit«: 
tette tönkre és ez véleménye szerint a legnagyobb bűn. Ez 
gyengíti azonban a magyarságot is. Nekünk, evangélikus tanító
embereknek egy irányban egész embereknek kell lennünk: s ez 
egyházunk iránt való magatartásunk. Mindenki tudja elvégre, 
miért kívánkozott evangélikus iskolába tanítónak.

Az iskola mindenkor veteményes kertje volt az egyháznak. 
Templom mellé építették, hogy annak előcsarnoka legyen. Hit 
és tudás az a két pillér, melyre életünk hídját legbiztosabban 
ráépíthetjük: egy is meginog, a másikat is magával rántja, s 
egész épületünk megsemmisül.

Úgy érzem, jó, ha magunk elmélkedünk ilyeneken, gon
dolkozunk a magunk újjáalakulásán. Mert azt akarjuk, hogy ne 
csak jó, hanem a lehető legjobb állapotok legyenek iskoláinkban, 
s evangélikus elemi iskoláink, melyekre mindig büszkék voltunk, 
maradjanak is egyházunk büszke ékességei, tanítóságunk pedig egy
házunk értékes munkásai, kiktől sokat vár az egyház, mert 
eddig hű szolgák voltak, s még többre hivatnak el éppen ezután.

Evangélikus tanítóképzésünk időszerű
kérdései. (Folytatás)

A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1938. évi október 12-ért 
Sopronban tartott közgyűlésén előadta Rozsondai K ároly tanitóképző-int. igazgató.

Evangélikus népünk nevelői itt készülnek fel hivatásuk végzé
sére. Ha semmi iskolát nem volna képes egyházunk fenntartani, mint 
elemi iskolákat, egyházi tanítóképzésről akkor is gondoskodnia kel
lene. A mi egyházunk a múltban és a jelenben is, gimnáziumokra 
fordítja erejének oroszlánrészét. A gimnáziumok növendékeinek túl
nyomó része elszéled az egyháztól, igen csekély töredéke lesz ki
mondottan egyházi munkás. Gimnáziumok szervezése és az erre 
való anyagi erőkoncentrálás egyébként megfelelt a kor szellemének, 
a fenntartók társadalmi felfogásának. Ez a korszellem azonban az 
élet kényszerítő ereje folytán a szemünk előtt gyökeresen átalakult. 
Ma már a felelős kormányzat is érzi, hogy a magyar művelődési 
politika mennyire egyoldalúvá tette társadalmunkat s középosztá
lyunkat.

A magyarországi evangélikus egyház 1935/36-ban a következő 
iskolákkal rendelkezett: kisdedóvó az egész országban 1, népiskola 
394, polgáriiskola 1 (leányiskola), tanító- és tanítónőképző 3, gimná
zium 10. Nincs gazdasági, ipari, kereskedelmi vagy bármilyen gya
korlati irányú iskolánk! Aki azt hiszi, hogy sok iskolát tart fenn 
egyházunk, az a gimnáziumokra gondolhat, de másra nem. Egyhá
zunk szórványjellege az iskolaszervezést és benépesítést nagyon 
megnehezíti. De eddigi iskolapolitikánkon mégis kell módosítani. A 
10 gimnáziumba 1935/36-ban 2957 fiú és 1104 leány járt, összesen 
4061 tanuló. (Az egyház statisztikája szerint 4166.) A fiúk 43'2°/o-a, 
a leányok 47°/o-a volt evangélikus, tehát gimnáziumaink tanulóinak
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felét sem tette ki az evangélikus vallású. De pl. Nyíregyházán csak 
18°/o (fiúgimnázium), illetve 21% (leánygimnázium) volt az evangélikus 
vallású tanulók száma, Aszódon kétszer annyi a róm. kát., Nyír
egyházán kétszer annyi a ref., mint az evangélikus tanuló. Ki kell 
tehát mondanunk, hogy ma a gimnáziumok fejlesztése elé kell tenni 
a  tanítóképző-akadémiák s más gyakorlati irányú iskolák szervezését, 
mert ma ez az egyháznak önmaga iránti kötelessége. A lelkészkép
zés terhét az állam viseli, a tanítóképzők ellátására meg kell találnia 
az egyháznak a megfelelő anyagi fedezetet. A kor azt követeli, hogy 
a széles népi rétegek érdekeit kultúrális tekintelben is előtérbe he
lyezzük s a kultúrpolitikában ne az osztályszemlélet, hanem a szo
ciális elgondolás érvényesüljön.

Az evangélikus tanítóképzők közül különös figyelmet érdemel 
a soproni több oknál fogva is. Ez az intézet mindig a leginkább 
evangélikus jellegű volt s Dunántúlon az evangélikusság számaránya, 
az iskolák és gyülekezetek száma, továbbá nemzetiségi összetétele 
is elengedhetetlenné teszi tanítóképző-intézet fenntartását.

Sürgősen meg kell építeni a soproni evangélikus líceum és 
tanítóképző akadémia új épületét. Erre van már 300.000 pengő építési 
államsegély. Ez azonban nem elég. Az egyháznak is fel kell tárni 
anyagi erőforrásokat. Az államsegély kieszközléséért és nyújtásáért 
igen hálásak vagyunk. De azok felé, akik a kérdést felületesen 
ismerik, hangsúlyoznunk kell, hogy ez a segítség éppen az utolsó 
időkben jött. Az építés a soproni evangélikus tanítóképző-akadémia 
létkérdése. Hiszen ötven év óta sürgős volt az építkezés ; ezt han
goztatták az illetékes szervek és a tanügyi felügyelet. 1914-ben pedig 
szerződésileg biztosított az állam 500.000 korona építési államsegélyt. 
Mindenkinek be kel! tehát látnia, hogy más intézetekhez viszonyítva 
mi lemaradtunk s a soproni evangélikus tanítóképző-intézet a leg
mostohább viszonyok között az utolsó helyen várakozott mindezideig. 
Erre más bizonyítékokat felsorakoztatni teljesen felesleges.

Az új szervezettel és épülettel biró líceumok és akadémiák, 
s  ezek között a soproni is, ha valóban az evangéliumi lélek mun
kálkodik benne, egyházunknak és hazánknak (a népben szétáramló 
szerepénél fogva) is, jelentékeny őrhelye lesz.

Nézzük a belső, szellemi természetű feladatainkat.
Az állami törvényben megadott szervezet kereteit a megfelelő 

tartalommal nekünk kell megtöltenünk. Úgy kell a lehető mértékig 
alakítani líceumainkat és tanítóképzőinket, hogy azok valóban evan
gélikus intézmények legyenek s egyházunk szükségleteit kielégítsék. 
Ele csak az iskola homlokzatán legyen az evangélikus jelző, hanem 
a falai között is éltetőén áramoljon az evangélikus egyház lelke — 
■óhajtjuk mi is a mostani közgyűlés elé terjesztett püspöki jelentés 
szavaival. Az autonómiánkban biztosított jogokkal feltétlenül élnünk 
kell, de észszerűen és szakszerűen. A tantervet, rendtartást, a kántor
képzést, levita-tanítói működésre előkészítő teendőket, az internátusi 
nevelést alakítsuk a magunk külső arculatához és belső lényegéhez. 
Ennél a munkálatnál nagy körültekintésre, tapasztalatokon és elvi 
tájékozottságon nyugvó nagy hozzáértésre van szükség. Az egyházi 
szabályrendeletek kidolgozásához mindaddig, amíg a iiceum és a
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tanítóképző-akadémia teljes állami terve nem ismeretes, kár hozzá
fogni. A tanítóképző-intézetek tanári testületéit feltétlenül meg kell 
hallgatni éppúgy, mint a működő lelkészek és tanítók leginkább 
hozzáértő képviselőit. Csak az nem lehet, hogy olyanok kapjanak 
megbízást szabályrendeletek kidolgozására, akik maguk is félnek 
a megbízástól, mert bevallják, hogy teljesen idegen terület számukra. 
Népiskolai szabályrendeletet ne készítsen középiskolai szakember 1 
Használható, termékeny munkát az elvi tájékozottságra és reális, 
alapokra összhangzatosan lehet építeni.

Időszerű kérdés a tanítók theologiai tájékozottságának emelése. 
Erre különösen Sopronban volna jó alkalom, mert a hittudományi 
karon a tanítóképző-akadémia hallgatói számára is lehet pontosan 
szabályozott módozatok mellett előadásokat tartani. A részletek kidol
gozása itt is körültekintést kíván.

Foglalkoznunk kell azzal is : hogyan lehetne tanári testületein- 
ket „jobban az egyházévá“ tenni. Az egyházi törvények köteleznek 
is, de lehetőségeket mutatnak erre. Nemcsak arra godolunk, hogy 
új egyházi törvényeink szerint iskoláink fokozottabban vesznek részt 
a közigazgatásban, hanem itt tanáraink belső világáról s életfolyta
tásáról van szó. Iskoláink, azaz tanári testületeink kultúrprotestantiz- 
musa, a vallásos liberalizmus és a pusztán etikai alapra helyezett 
világnézeti protestantizmus, a modern szekularizmus ellen nem alap 
nélkül hallunk aggodalmakat, sőt pozitív kifogásokat is. Igen jel
lemző, cáfolhatatlan példákat lehetne az aggályok jogosultságára 
felhozni. Az egyháznak a tanáraival szemben lelki tekintetben többet 
kell tennie, de többet kell megkövetelnie is. Sok szó esett már kon
ferenciákról, tanári tanfolyamokról; e tekintetben konkrét tettek 
szükségesek. A püspöki jelentésből idézem :*) „Hívő és hitvallásos 
alapon álló papokra, tanárokra és tanítókra van szüségünk. Akinek 
nincsen meg ez a lelki fegyverzete, menjen és keressen magának 
máshol elhelyezkedést, mert az egyház csak hitvallásos, hívő szol
gákat használhat.“

Időszerű kérdése az evangélikus tanítóképzésnek a megfelelő 
tanítói utánpótlás biztosítása. El kell oszlatnom azt a tévhitet, kogy 
ki tudja milyen nagy túltermelésről lehetne beszélni. Az evangélikus 
iskolák országos tanítószükséglete férfitanítókban, a szokásos 5%-os 
utánpótlást számítva, 33—35. Évenkint az állami tanítóképző-intéze
teket is beleszámítva kb. 40—50 evangélikus vallású okleveles tanító 
kerül ki. Ezek egyrésze azonban elhelyezkedik állami és községi 
iskolákban is, elég sokan nem vállalnak tanítói állást. így pl. a 
soproni tanítóképző-intézetben az 1937—38. iskolai évben végzett 20 
tanító közül 8 nem óhajtott tanítói pályán maradni; vagy tovább
tanult, vagy pályát változtatott. Tekintetbe kell vennünk, hogy az 
evangélikus tanulók számaránya az ország összes iskolatípusaiban 
1920—21-től kezdve állandó csökkenést mutat; ezzel szemben a 
róm. kát. vallásúak százalékszóma középfokú iskoláknál 8, szak
iskoláknál 6% emelkedést m utat; emelkedik a ref. vallású tanulók 
százalékszáma is. Mi tehát fokozatosan visszaszorulunk. Ennek oka

*) D. Kapi Béla : Püspöki jelentés a dunántúli evangélikus egyházkerület 
1938. évi október hó 13. napján Sopronban tartandó rendes közgyűlése elé. 8. lap.



419

az egész vonalon céltudatosan megszervezett munka, amiről az 
Actio Catolica mozgalma is bizonyságot tesz. Ma már iskolában 
elhelyezkedésnél nagyon is számon tartják, hogy ki' milyen vallású. 
Minket fenyegethet az a veszély, hogy nem kapunk majd megfelelő 
tanítókat és tanárokat iskoláinkba. Mind gyakrabban fordul elő, hogy 
a soproni evangélikus tanítóképző-intézet igazgatósága nem tud az 
érdeklődő gyülekezeteknek megfelelő képesítésű tanítókat ajánlani, 
sőt kisebbségi iskolák számára már most kevés a tanító s a gyüle
kezetek örülnek, ha valahonnan mégis előkerül valaki. A jövőben 
ez a helyzet előreláthatólag fokozódni fog, hiszen a képzés idő
tartamának emelése sem teszi egyelőre kívánatossá a pályát, mert 
semmi anyagi előbbrejutást a tanítóságnak az akadémiai tanítóképzés 
kilátásba nem helyezett. Mit kellene tenni tehát, hogy a fenyegető 
tanitóhiányt elkerüljük?

A fizetésrendezés kérdésével elsősorban az államnak kell majd 
foglalkoznia. A mi teendőnk az, hogy lelkészeink, tanítóink, gyüle
kezeteink éber figyelemmel kísérjék a tanítói utánpótlás kérdését. 
Menjen át a köztudatba, hogy evangélikus tanítói pályára nem min
denki való, de hogy az arravalókat erkölcsi és anyagi támogatóssal 
evangélikus tanítóképző-intézetbe kell irányítani. Anyagi támogatásra 
fokozottabban van szükség, mint eddig. Az egész magyar tanuló- 
ifjúságból a tanítóképző-intézetek növendékei a legszegényebbek. Ezt 
a tényt egy látszólag jelentéktelen, de igen jellemző statisztikai fel
vétel is megvilágítja; 1937/38-ban a budapesti fankerület diákjai 
közül fényképezőgépje volt a fiúgimnáziumokban a tanulók 40, 
kereskedelmi iskolákban 31, polgáriiskolákban 30 és tanítóképző
intézetekben 18°/o-ának. A tanítóképző-intézet tanulóit anyagilag 
inkább kell támogatni, mint más tanulókat.

Az is nagyon lényeges volna, hogy gyülekezeteink a tanító
választásnál a lehető legtárgyilagosabban és a közérdeknek meg
felelően járjanak el. Sajnos ez egyáltalán nincs így az egész vona
lon 1 Aki ma legjobban lázad a protekció ellen, az mozgat meg 
holnap fűt-fát, hogy fiát, rokonát beerőszakolja valahová. Figyelem
mel kísérem az egyházkerületi tanítóválasztásokat s meglepő, hogy 
olyan növendékek nem egyszer előbb jutnak egyházi alkalmazáshoz, 
akiket mi éppen egyházi érdekből tanácsoltunk el az intézetünkből 
s kénytelenek voltak máshol szerezni oklevelet.

A líceumi és akadémiai tanári utánpótlás tekintetében is volna 
tennivalónk, mert ha ma egy-egy állásra pályázatot hirdetünk, alig 
akad megfelelő képesítésű jelentkező. A jövőben a helyzet még 
nehezebb lesz, hiszen az új törvények nem engedik meg gimnáziumi 
képesítésű tanárok alkalmazását.

Csak éppen érintem azt a gondolatot, hogy tanítóképzői taná
rainknak nagy szüksége lenne a falu s a tanítói gyakorlati munka 
alaposabb ismeretére. Módot kell majd találni arra, hogy a tanító- 
képzést végző tanárság falun tanulmányokat folytathasson, a tanító 
életkörülményeit, iskolai és gyülekezeti munkáját, a népi szükségletet 
valamennyire tapasztalatból ismerje meg. Csak így lehet meg a tanár 
munkájában a kellő gyakorlati látás és érték.

Tanítóképzésünknek és egyházunknak az is feladata, hogy a
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kisebbségi gyülekezetek és iskoláik különleges helyzetét, a kisebbségi 
kérdésben beállott európai változások figyelembevételével napirenden 
tartsák s a tanítóképzés az ezirányú szükségletet is kielégítse. A 
Felvidék egy részének visszacsatolása következtében talán engedé
lyezi az állam, hogy egyházunk 3 akadémiát tartson fenn. Ezzel 
meg lenne oldva a 3 tanítóképző kérdése. A soproni törekedhetnék 
inkább a német, a miskolci inkább a tótnyelvű gyülekezetek igé
nyeinek kielégítésére. Az egyetemes egyház máris szervezett a hit- 
tudományi karon egyházi német- és tótnyelvi tanfolyamokat, ezek 
működésüket a tanítóképző-intézetre is kiterjesztették. A szarvasi 
intézet maradna a női-akadémia.

Meg kellene szervezni evangélikus szellemű irodalmi müvek, 
elsősorban a legszükségesebb tankönyvek és tudományos munkák 
kiadását. Ez az irodalom ma súlyosan hiányos. A tanítóképzés és 
önképzés számára olyan könyveket kell kiadni, amelyek a szükséges 
látókört, tájékozottságot megadják. Az alapelvi kérdésekben még 
mindig nagy a zavar és tájékozatlanság. Nincsenek megfelelő hit- és 
erkölcslani és módszertani könyveink. Az egyházra nézve fontos, 
hogy az egyház lényegét, abból folyó hivatását, feladatait, munká
jának eszközeit és módjait az egyház hivatásos munkásai, s köztük 
a tanítóság is jól ismerje.

*  *
*

Elég gyakorta hallunk és olvasunk fejtegetést arról, hogy egy
házunk az iskolák fenntartásával milyen nagy terheket vállal. Az a 
gondolat is elég gyakran szerepel, hogy egyházunk lényegéből az 
iskolafenntartás szükségessége nem következik és hogy az egyház 
a mai iskolái nélkül talán inkább tudna valóban egyház lenni. Ennek 
a kérdésnek fejtegetésébe nem bocsátkozunk. Csak a mi evangélikus 
gyülekezeteink s egyházunk mai életéből próbálunk ehhez a kérdés
hez egy-két reális gondolatot felvetni. Mit tennénk akkor, ha egy 
napon arra köteleznék egyházunkat, hogy összes iskoláiról lemond
jon ? Úgy látjuk, hogy kisebbségi és szórványhelyzetünkből fakadó 
életkérdés az iskolák fenntartása, mert ma Magyarországon más 
iskolában evangélikus szellemű műveltséget nem szerezhetünk, 
evangélikus szellemű nevelést az ifjúság nem kaphat. Az állami 
iskolák más szerepet töltenek be. S vájjon miért akarja a kommu
nizmus és a totális állam egyaránt elsősorban is az iskolákat, a 
nevelést kivenni az egyházak kezéből ? Miért igyekszik csakis a 
templom falai közé szorítani az egyház munkáját ? Ha iskoláinkról 
lemondunk, akkor összezsugorítjuk egyházunk állami, nemzeti jelen
tőségét. Miért alapítanak a külmissziók iskolákat? A reformátori 
keresztyénség miért szervezett egymásután annyi iskolát ? Luther 
Márton azért akarta legalább az írás-olvasás tudományára megtaní
tani az egész népet, hogy a bibliát mindenki olvashassa. A népet 
értelmileg is fel kell emelni éppen az evangéliumi igazságok iránt 
való fogékonyság érdekében bizonyos színvonalra. S mégis csak más, 
ha a műveltség is az egyház csatornáin árad a gyülekezetre, mintha 
iskoláinkat idegenekre bíznók.

Azt hiszem, az elmondottakban sikerült az evangélikus tanító- 
képzés leglényegesebb időszerű kérdéseire rámutatnom. A mai idők
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fokozott éberséget, fokozott helytállást, fokozott munkát követelnek 
tőlünk.

Megjegyzések. Az állam által hozott törvényeket és a törvényjavaslathoz 
fűzött indokolást csak közölni, ismertetni volt szándékomban, nempedig vitába 
szállani velük. Még kevésbbé lehetett feladatom, hogy valami új reformtervet vessek 
fel. Hogypedig a tanítóság társadalmi helyzetének, evangélikus iskolapolitikánknak 
megítélésében nincsenek elfogult túlzások, hogy ebben a tekintetben nem vagyok 
magamban, azt most csak egyik kitűnő esperesünk leveléből vett idézettel legyen 
szabad megvilágítanom : „Amit Igazgató Úr a tanítópótlásról és a valószínű tanító
hiányról ír, az valóban aggasztó körülmény, különösen ha arra gondolunk, hogy 
most nagy kereslet is mutatkozik majd tanítókban, de nem tudom, hogy ezen a bajon 
egyszerű biztatással lehetne-e segíteni, mert azt hiszem lelkesítésben és lehetőleg 
arra alkalmas fiatalok irányításában nem volt hiány eddig sem. Nézetem szerint 
ezen a bajon gyökeresebb gyógyítás tud csak segíteni. Alig lehet fontosabb terület, 
amelyre nemzeti életünkért felelős vezetőeink tartoznának feltétlenül hűséges és 
hivatásukért szívvel égő embereket állítani és mégis alig van munkás, akit mos
tohább szívvel kezelnének, mint éppen tanítóságunkat. Ezt íratja velem a napról- 
napra való tapasztalás és a gyermekotthonnak sok fekete színű emléke.“ E meg
jegyzéseket azért tartottam szükségesnek közölni, hogy választ adjak az előadásom 
után beszélgetésben felvetett gondolatokra.

Északi fény — magyar jövő.
Irta : M erényi Gyula tanító, népfőiskolái hallgató, Lapinlakti, Finnország.

A hang ismerős, mégis idegen. Emlékeztet valamire, de nem  
tudom, hogy mi az. Kinyitom a szoba ajtaját — igen — most 
már tudom: a rádió.

Akkordok, majd ének zeng fel, s a kis szerkezet oly csodá
latos módon adja át a jelenlevőknek, hogy áthatja az egész házat.

Az egész falut.
Sőt, — az egész országot.
Igen. —
Az egész országot, mert tudja minden finn ember, hogy reggel 

félkilenckor első, ami a nap kezdetén van: az ima.
Összegyűl a család apraja-nagyja, az egész ház népe és együtt 

hallgatják, hogy mit üzen mára az Űr!?
Halkul az orgonabúgás. — Vége van.
A rádiót kikapcsolják. —
— így kezdődik a nap, itt — északon! —-

Az északi országok arany-vörös napsugara, mely most oly 
hamar eltűnik már a föld színéről, — talán a nyári hónapok 
hosszú fáradságos munkáját pihenni — mielőtt aláhanyatlana, utat 
keres magának még a fenyők rengetegéből, s a szállingózó hópely
heket csodás fényben és pompában mutatja a szemlélőnek.

A »Sióni«-énekek csengő sorai figyelmeztetnek, hogy valami 
készül.

Kezdődik a tanév, — s annak ünnepélyes megnyitása — 
gondoltam.

Egy csoport fiatalság közeledik az intézethez.
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Megállnak nemzeti zászlaik előtt, s levett kalappal végig 
hallgatják a köszöntők énekét.

Az ünnepélyes megnyitás véget ért.

Azokban a napokban, mikor a »Sátán és az Úr« viaskodtak 
egymással — háború vagy béke — egy felejthetetlen képet pillan
tottam meg az egyik házban.

Olajfestmény volt: — imádkozó Jézus az északifény sugár
kévéjében.

A kép egyszerűsége a művész igazi művésziességét árulta el.
Hazámra gondoltam — és azonnal feleletet kaptam:
»Magyar nép, magyar nemzet, ha Bennem hiszel, újra, — 

ismét nagy leszel!
Ez volt az ima!
És most, mikor a harangok zúgása, s a Rákóczi-induló ütemes 

zenéje hirdeti a megnagyobbodott »Csonka-Magyarország« örömét
— gondol-e a nemzet az Úrra?! Gondol-e a nép a nagy magyar 
Feltámadásra! ?

Eszünkbe jut-e a múlt igazságszolgáltatás igazságtalansága?!
Elvonul-e lelkiszemünk előtt a volt jelen küzdelmes, gond

terhelt évek hosszú egymásutánja?!
Megjelenik-e előttünk egy kép, mely bepillantást enged nyerni 

a jövő titkaiba, s kérdezi egy millióval több magyar embertől
— mit kívánsz: vígságot és örömöt vagy egyszerűséget és imád
ságot?!

Mind a kettőnek megvan a maga előnye, de hátránya is.
Én az utóbbit választanám, bár ez a nehezebb, de mégis szebb, 

mert utat mutat az új magyar jövő felé, s míg az előbbi — 
a bukásra vezet.

Feltámadás — bukás!
Sátán és az Úr!
E pár szóban benne van a múlt, jelen s a jövő.
De benne van a remény, — a jövendőhöz.
S a jövendő — meghozza egy másik »Komáromi határkövek 

kidőlését!«
. . .  És még a Sátán mindig viaskodik a magyar nemzettel, 

s tőrbe akarja csalni.
. . . A  kérdés, megint csak az, ami volt:
M elyiket választjuk . . .  !?
. . . Én  már választottam: egyszerűséget és imádságot!

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzőköny
vének 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja : „az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. 
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egy-egy 
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát 

fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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A ma a holnap szolgálatában.
Irta és a Bányakerületi Tanítóegyesület Mezőberényben tartott közgyűlésén 

felolvasta : H erendi Károly budapesti Deák-téri tanító.

Alighogy a gazda learatta és betakarította a termést, gon
dolatainak a látóhatárán már felrémlik a jövő. Pillanatnyi gondjai 
még idekötik a mához, a jelenhez, lelke azonban már a jövőt 
kémleli. Nem ér rá pihenni, mert további munkára sarkalja a 
jövőért való aggódás. Nekifeszül izmaival és töri az áldott magyar 
ugart, mert tudja, hogy a jelen elmúlik és j ön. . .  jön feltartóz
tathatatlanul a jövő. Nem kérdi, hogy Isten megsegítő és áldó 
kegyelme vele lesz-e, ő tudja, hogy aki élni akar, annak a jövő
jéért meg is kell dolgoznia. És tudja azt is, hogy a félmunka 
a legjobb esetben is csak félsikerrel jár. Vagy nézzünk bele a 
természet világába! Milyen csodálatosan kell tapasztalnunk, hogy 
akár a tehetetlen növény, akár az oktalan állat is, hogyan gondol 
már ma a holnapra, a jelenben á jövőre.

Mennyivel inkább kell nekünk embereknek, akik szeretjük 
magunkat a teremtés koronájának tartani és mondani, akik 
szellemi mecénásoknak gondoljuk magunkat, a jelenből a jövő 
felé nézni. Ebből a szomorú, gondterhes és rohanó jelenből a 
bizonytalan jövendőbe, melyben nem tudjuk mi vár ránk. Szabad-e 
nekünk csupán az Istenre bíznunk magunkat és vájjon tetsze
nék-e ez magának a jó Istennek? Én azt hiszem, nem! Ha valahol 
és valamikor el lehetett mondani, úgy a mi korunkra különösen 
áll a közmondás: Segíts magadon és Isten is megsegít! Nekünk 
kell dolgozni érte, elő kell készítenünk és elő kell készülnünk rá! 
Ez áll nemcsak az egyénre, hanem fokozottabb mértékben a kö
zösségre, a nemzetre nézve. A magyar nemzet a maga dicső és 
fényes múltjával, szomorú jelenével, vájjon tehet-e nagyobbat, fen
ségesebbet, mint hogy a jövőért dolgozik! A jövő az ifjúság. Az 
ifjúság pedig a tanító kezében van, ő általa válik erővé, dicsőséggé, 
vagy gyalázattá. Nekünk tehát igenis kell törődnünk ezzel a kér
déssel. Az evang. iskola és az evang. tanító a nemzet jövőjének 
előkészítésében mindig részt kért és e munkáját maradéktalanul 
teljesítette is. A ma munkájában is, amely ugyan mindig nagyobb 
és súlyosabb terheket rak a vállaira, sem állhat félre, hanem részt 
kell kérnie e munkából.

A mi munkánk mindig cél, vagy célok elérése érdekében 
történik. Ezek a célok nem lehetnek általános emberi vagy kultu
rális célok, de lehetnek olyanok is, amelyek csak bennünket, 
magyarokat, érdekelnek. Úgy érzem, nem lehet feladatom ma 
általános célokról beszélni, amikor vannak nekünk olyan kérdé
seink is, amelyek a nemzet jövője szempontjából, a második ezerév 
megalapozásának munkájában nem lehetnek közömbösek előttünk.

Nézzünk körül, melyek azok az okok, amelyek bennünket 
munkára késztetnek.

A trianoni békeparancs megfosztotta hazánkat nemcsak erdei
től, bányáitól, természeti kincseitől és szépségeitől, természetes,
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az Isten által vont határaitól, hanem elszakított tőlünk olyan? 
területeket is, amelynek lakói tisztára magyarok és úgyszólván 
zárt tömbben élnek a honfoglalás óta a magyarsággal, a fajtá
jukkal közös életet. Állítólag felszabadítottak 1,700.000 tótot, de 
ugyanakkor rabságba kellett hajtani több, mint egy milliónyi 
magyart. Két és félmillió oláh felszabadításának ára 1.700.000 
magyar megalázása, megkínzása és lehető kipusztítása. Fel 
kellett szabadítani egy millió szerbet, hogy el lehessen nyomni 
félmilliónyi magyart. Szét kellett darabolni ezt az országot, meg 
kellett bontani a megbonthatatlannak látszót. Mennyi keserű 
könnynek kellett folynia az elmúlt 20 év alatt, hány hazájában 
is hazátlanná és üldözötté vált magyar lélek halk sóhajtását 
panaszkodta el a szél és a víz. Hányán és hányán várják szorongó 
és mégis boldog és bizakodó szívvel azt a napot, amelyért nekünk 
magyar tanítóknak kellett és kell még mindig, erőnk utolsó meg
feszítésével, a belénk oltott keserű, de erős magyar lélek utolsó 
lobbanásáig, hűségben is példát adó magyar szívünk utolsó dobba
násáig dolgoznunk. Az Isten malmai most mintha nekünk őröl
nének. A magvetésünk, a kitartásunk mintha érni kezdene és egy 
része, mintha aratást Ígérne. Testvér, mi mégsem érünk rá meg
állni és örülni, mert a Hargita felől még mindig zokszót és 
jajkiáltást hoz felénk a szél, Bácska és Bánát földjei kell, hogy 
nekünk teremjenek áldott magyar aratást. Testvér, van-e hát 
miért és kikért dolgozni? Keserű, kemény harc ez a jövőért, 
a ma gondjaival a váiladon, de kitartással, összefogással, erős 
hittel, Istenben bízó lélekkel még a pokol kapui is kinyílnak 
előttünk.

És nézzünk körül itt bent e szűk, kicsi és csonka hazában, 
vájjon minden olyan tökéletes rendben van-e? Nem akarok poli
tikát idehozni, a politikát hagyjuk a politikusoknak, maradjunk 
mi csak tanítók, de mégis kell, hogy gondolkozóba ejtsen 
minden igaz magyar embert a mostani és az elmúlt évek sok-sok  
politikai zür-zavara. Pártok alakultak és szűntek meg, amelyek 
a magyarság jövőjéért azonban vajmi keveset tettek. A magyar 
társadalomnak nincsenek-e olyan betegségei, amelyeknek gyógyu
lása nélkül ne számítson kegyelemre Istennél és nem formálhat 
magának jogot ahhoz, hogy a második ezerévben az elsőéhez 
méltó életet és hivatást betöltsön. Gondoljunk csak magára az 
egyke-kérdésre, amely rákfene a nemzet testén, nemhogy gyen
gülne, hanem napról-napra erősödik. Már a mi egyházkerületünk 
sem mentes alóla és int felénk: Őrállók, vigyázzatok!

Gondoljunk csak arra a sok elintézetlen, vajúdó vagy még 
nem is vajúdó szociális kérdésre, melyek elintézésének a fajta 
megerősödését kellene szolgálnia és ahhoz feltétlenül szükségesek. 
Nézzünk bele a magyar falvak életébe és nyitott szemmel lássuk  
meg az elénk meredő sok-sok nyomorúságot, a felénk nyúló 
kérges tenyereket, a mai földművelés és álattenyésztés problé
máit. Aki nyitott szemmel, érző szívvel, felelősségtudattal végzi 
munkáját, kell, hogy találjon magának az általános nemzeti felada
tokon kívül olyanokat is, amelyek esetleg csak azt a közösséget
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«érintik, amelybe az Isten keze állította, őrállásra, vigyázásra, 
példaadásra és buzdításra.

Most pedig engedd meg nekem kedves testvérem, hogy fel
tegyek néhány kérdést, melyekre azonban nem várok rögtön 
feleletet. Tudom mindegyiktek érzi és tudja, mit felelne rájuk.

Ki tudtál-e emelkedni környezetedből a kicsinyeskedők, 
a mindig csak szónoklók és sohasem cselekvők közül? Tudtad-e 
lerázni magadról az iskola küszöbén e világ gondjait? Ügy kezdted 
é s  úgy végezted-e munkádat, hogy a helyi célokon túl, ott ragyo
gott, tündökölt mindig a boldog, a munkás, szorgalmas, egész
séges nagy magyar közösség képe? A beszéd és értelemgyakorlati 
órán pusztán a beszédet és értelmet figyelted-e és fejlesztetted-e 
vágj? egy jobb, egészségesebb, boldogabb embertípus kialakítása 
lebegett szemeid előtt? Földrajzi tanításaid pusztán földrajzi 
tények és adottságok megtanítása-e, vagy megérezteted, tudatossá 
teszed-e tanítványaid lelkében, hogy ezek a tények és adottságok 
egymás kiegészítői, egyik sem lehet meg a másik nélkül, hogy 
vannak közöttük Isten ajándékai, de emberi, magyar szempontból 
rendkívül értékes alkotások is, amelyeket valamikor a soha el 
nem homályosuló magyar Géniusz, magyar ész és erő alkotott, 
hirdetve e nemzet soha el nem lankadó tetterejét? Hogy maradtak 
«olyan problémáink a magyar földön, melyek megoldása elsőren
dűen fontos nemzeti feladat a jövő nemzedék szempontjából! Meg 
tudtad-e és meg tudod-e gyújtani a lángot, amelynek örökké kell 
égnie, míg egy magyar él e földön, amely lángnak neve: haza- 
szeretet. Hűséges, önfeláldozó, meg nem alkuvó, büszke haza- 
szeretet.

A történelemtanításod csupán történelmi események és évszá
mok halmaza-e, vagy megérezted-e, tudatossá vált-e előtted, hogy 
annak a nemzet múltjából való erőforrásnak kell lennie a jövő 
építése számára!? Világossá vált-e tanításaidban, hogy csak a 
múlt szeretete és becsülése tesz képessé bennünket a jelen szenve
déseinek és sok-sok megaláztatásának elviselésére és ad erőt a 
jövendőért céltudatosan dolgozó ember munkájához. Fel tudtad-e 
ébreszteni a lelkekben a nemzet hivatásába vetett hitet és jövőbe 
néző lelked meg tudta-e találni a helyes útat a feltámadás, az 
élet, az új ezerév felé!?

Az egészségi ismeretek tanításánál rámutattál-e arra, hogy 
csak egészséges életmód biztosítja azt az új magyar embertípust, 
amelytől nem utolsósorban függ a nemzet jövője?

A gazdasági és természeti ismeretek tanításánál rámutattál-e 
arra, ha igazán Európa szállítói akarunk lenni és maradni, még 
sok tennivalónk van, nemcsak mennyiségileg, hanem főleg minőségi 
szempontból kell megjavítani termelésünket. Fel kell hívnunk a 
figyelmet arra, hogy ennek a nemzetnek a jövője a földmívelés 
és állattenyésztés fejlettségével szorosan összefügg, mondhatnánk 
vele áll vagy bukik. A föld, az állat, a munka szeretete ott van-e 
az általad elért célok között?

Tudtad-e dalra, magyar dalra fakasztani a csukott, és néma 
ajkakat? Hidd el testvér, az ének sokszor csodákat tesz testi és
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lelki vonatkozásban egyaránt. Nemzetnek, amelynek dala nincs* 
üres a jelene és sivár a jövője.

És azokon az órákon, amelyeket szeretünk tornának mondani, 
de helyes elnevezésük mégiscsak testnevelés lehet, vájjon a gyakor
latok és játékok alatt gondolsz-e arra, hogy csak ép és egész
séges testben lakhatik ép és egészséges magyar lélek? Gondolsz-e 
arra, hogy ne csak a testet erősítsd, hanem a lelket is megacé
lozzad? A test és a lélek harmóniája nélkül nem is tudunk egész
séges embert elképzelni.

De legyen ebből elég! Sokkal, de sokkal többet kellene és 
tudnék is kérdezni még. Feleletetet sem várok, ahogy az előbb 
mondottam, de feleljen ki-ki magáért azon a csendes, magános 
órán, amely a jó tanítónak éppen olyan fontos, mint másnak a 
mindennapi kenyér. És, ha meaculpázva rálát egy-egy mulasz
tásra, lebegjen mindig a szeme előtt, hogy a kötelesség maradék
talan teljesítésében és a haza szeretetében senkisem előzheti 
meg a tanítót.

De téved az, aki azt hiszi, már eleget tett a nemzet jövőjének 
szolgálatában. A tanítónak egész élete, példaadása kell, hogy 
szolgálja a jövőt. Különösen pedig az evang. tanító életének és 
példaadásának kell világítania. Sajnos nincs annyi időnk, hogy 
az egyes munkamezőkön való munkát részletezzük, de azt hiszem, 
azt mindannyian érezzük, hogy az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés. Mégis meg kell említenem, hogy akár városi, akár falusi 
vagy tanyai tanító legyek is, igenis kell még egyéb munkákat 
is vállalnom. Az iskolánkívüli népművelés, az ifjúság iskolán- 
kívüli nevelése, akár testi vagy lelki vonatkozásban, énekkarok, 
olvasó- és egyéb a művelődés szolgálatában álló körök szervezése 
és vezetése, a gazdasági és közgazdasági életben való szerep- és 
munkavállalás, a község kulturális életében való intenzív közre
működés, stb., mind méltó arra, hogy a tanító törődjék velük, 
rajtuk keresztül szolgálja a jelent, ezen keresztül pedig a boldo
gabb, szebb magyar jövőt. Akárhány példa bizonyítja, hogy a 
magyar és közte az evang. tanítóság ezeken a munkaterületeken 
sem tartozik a hátulkullogók közé, hanem igenis ott van jövőt 
biztosító jelen küzdelmeinek első harcsoraiban. Ez a megnyugtató 
és önbizalmat adó körülmény adjon mindnyájunknak erőt és 
kitartást a még előttünk álló munkához.

Kétségtelen, hogy ezek a nem mindennapi gondok nagy fel
adatok elé állítják a tanítóságot és teljes testi és lelki fegyver
zetben képes őket csak tökéletesen megoldani. A tanítóság már 
régóta é:rezte, hogy eddigi képesítése elégtelennek fog bizonyulni, 
e nagy feladatok elvégzéséhez és ezért már régóta harcolt a 
magyar tanítóképzés színvonalának felemeléséért, követelve a főis
kolai tanítóképzés megvalósítását. Nos, ezt is megkaptuk! Hogy 
a tanítóság így, ilyen formában gondolta-e ezt, erre nézve a hiva
talos vezetőség nyilatkozott. Hogy a nemzetnevelés szempontjából 
jelent-e haladást és olyan mérvű haladást, mint amilyent várnak 
tőle, a jövő fogja megmondani. Adja Isten, hogy a nemzet javára 
legyen! Egy bizonyos azonban, hogy a jó tanító nem a tanulás
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alapján lesz csupán, hanem legfőképpen az Istentől neki adott 
lelki tulajdonságok, főleg pedig az örök szeretet által. Mi hisszük, 
hogy az az új tanítóság sem tehet majd mást, mint mi: nevelni 
vallásos, istenfélő és hitbuzgó embereket az egyháznak és önfel
áldozó, hazájukat önzetlenül szerető és fajiságukra büszke, öntu
datos magyarokat. Ha pedig ezeket eltéveszti a mai sokféle neve
lési irányzatban, nem épít a nemzet jövőjén, hanem az alapot 
kezdi ki, amelyre a mai társadalom felépült. Mi kis nemzet vagyunk, 
nem kísérletezhetünk, mi csak a kipróbált és bevált ösvényeken 
haladhatunk, mert előttünk nem lebeghet az, hogy hátha sikerül 
így is elérnünk a célt, mi tudatában vagyunk annak, hogy csak 
biztos úton haladhatunk és, hogy célunkat elérjük, mert el kell 
érnünk.

Ezeket a gondolatokat gondoltam e köré a cím köré csopor
tosítani és itt ma elmondani. A mában a holnapot szolgálni, a 
jelenben a jövőért dolgozni nagy és szent feladat, mely nem juthat 
mindenkinek osztályrészül. Testvér, érzed-e a felelősséget az egy
házzal és a nemzettel, Istennel és a hazával szemben!? Tedd meg 
maradéktalanul kötelességedet, bárhová állított is az Isten keze, 
légy szerszám az ő kezében, ha csüggedsz, Ő ad erőt és bíztatást, 
a porból ő emel fel és ő koronázza meg a munkádat is, amelynek 
nem lehet más célja, csak egy boldogabb, szebb, jobb és igazsá
gosabb világban: az ezeréves, történelmi, nagy Magyarország!
Ehhez segítsen minket az ő áldó keze!

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és 
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

35. félóra. A konkolyról. A hasonlatot az elmondatás után a 
következő gondolatok szerint tárgyalom : A jó mag =  az Isten igéje; 
az Ur, a magvető =  az Istennek Fia, a Jézus Krisztus ; a búza =  
a jó emberek; az ellenség =  az ördög ; a szántóföld =  a világ ; 
az aratás =  a világ vége. Az embereket cselekedeteikről lehet meg
ismerni. Az Isten bölcsessége. Begyakorlás : Vannak-e rossz tulaj
donságaim ? Mit kell tennem ? Mindenki nem veszi észre a rossz 
tulajdonságait. Ezeket figyelmeztetni keil azokra. Sok rossz emberből 
lett már derék, becsületes ember. A megjavulásra nem érek rá várni. 
Ki a mi áldott orvosunk ? Összefoglalás. Azt olvashatjuk a Bibliából: 
„Boldogok a tisztaszivűek, mert ők az Istent meglátják“. (Mt. 5:8.) 
Ének : 587.

36. félóra. A mustármagról, a kovászról és a drágagyöngyről.
Kapcsolat a magvetőről és a konkolyról tanult példázatokkal. É két 
példázatot megmagyarázta Jézus. Most gondolkozik a Mester: 
„Mihez hasonlítsam Istennek országát, vagy mihez hasonló?“ 
(Luk. 13 : 18.) s meglátja ott a homokos parton a fekete mustárfát. 
Agas-bogas. Hatalmas, sűrű lombjai közül a kiröppenő éneklő ma
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darak énekeit hallja. Ilyen az én országom is, — gondolkozik 
magában — ezt mondom el hallgatóimnak. Elmondom a mustármag 
példázatát, Kikérdezem, majd összefüggően el is mondatom. Aztán 
elmondom a kovászról és a drágagyöngyről szóló példázatokat. 
Kikérdezésük után összefüggően el is mondatom.

37. félóra. A mustármagról, a kovászról és a drágagyöngyről. 
A példázatokat az elmondatás után a következő gondolatok szerint 
magyarázom : A  mustármag példázata : Jézus országot akar alapítani. 
Mit ad a legkisebb mag fává növekedve ? A hasonlat alkalmazása 
a  gyermek életére. A kovász példázata : Mi alakítja át szivünket ? 
Alkalmazás a gyermek életére. A drágagyöngy példázata : Mit adtok 
cserébe a drágagyöngyért ? Alkalmazás a gyermek életére. A három 
hasonlat alkalmazása : Hogyan jöhet el hozzám az Isten országa ? 
Hol nincs ottan ? Olvassuk el a Bibliából a Zsolt. 119 :9. versét 1 
„Mi módon őrizheti meg tisztán, az ifjú az ő útját, ha nem a te 
beszédednek megtartása által ?“ Ének: 436.

38. félóra. Az irgalmas samaritánus. Mit hozott le Jézus a 
földre? Mire tanította Jézus az embereket? Miről lehel megismerni, 
hogy ki Jézus tanítványa ? Ki szeret mindenkit ? Könnyű-e ezt meg
tenni? Jézus most is tanít. Ni, feláll a hallgatók közül egy, még 
hozzá egy tudós bíró, és megkérdezi Jézustól, hogy kicsoda az én 
felebarátom? Nem tudta. Hát ti tudjátok ? Hogy tudja meg mindenki, 
ki a mi felebarátunk, azért Jézus egy gyönyörű szép példázatban 
megmondotta nekünk. Elmondom a példázatot. Kikérdezés után 
összefüggő elmondatás.

39. félóra. Az irgalmas samaritánus. A példázatot elmondatás 
után a következő szempontok szerint tárgyalom : A kereskedő sze
rencsétlensége. A pap viselkedése. A lévita viselkedése. Az irgalmas 
(könyörületes) samaritánus. A törvényludó felelete. Begyakorlás: 
Voltál-e már te samaritánus, pap, lévita? A gyermek hasonló hely
zetbe állítása. Minden embert szeretnem kell, mert minden ember 
felebarátom. Elveszett számomra az a nap, amelyen nem tettem jót. 
Azt olvassuk a Szentkönyvünkből : „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat“. (Mt. 22 : 10.) Ének 443.

40. félóra. A tékozló fiú. Egy kis elbeszéléssel szemléltetem, 
hogy az ártatlan gyermek nehezen búcsúzik a szülői háztól még 
akkor is, ha a körülmények csak rövid időre késztetik is a távo
zásra. E rövid történetkéve! a szülőföld szeretetére nevelek. Egy 
merőben ellentétes példát hozok fel annak igazolására, hogy vannak 
esetek, amidőn valaki könnyelműen megválik szülőföldjétől, de az 
idegen földön csalódás vár reá, s reménytelenül jár-kel az idegenek 
között, hogy valami foglalkozást keressen. Majd hirtelen átmenettel 
összekapcsolom a leírt esetet az evangéliumi tékozló fiú történetével, 
aki szintén elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy idegenben 
próbált szerencsét keresni. Mikor aztán nem birta tovább az ínséget, 
az Istenhez fordult segítségért. Isten megbocsát az igazán megtérőnek. 
Elmondom a példázatot. Kikérdezés után összefüggően is elmon
datom a példázatot.

41. félóra. A tékozló fiú. A példázatot több gyermekkel is 
elmondatom, majd a következő gondolatok szerint tárgyalom : Az
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ifjú elindul. Szomorú sorsa idegen földön. Megbánja bűneit és meg
tér. Atyja megvigasztalja. Újból való megaláztatása az apai házban, 
midőn bátyja irigykedik reá. Az égiek öröme : Nagyobb öröm lesz 
a mennyben egy megtérő bűnös emberen, mint kilencvenkilenc iga
zakon. (Luk. 15:7.) Ti is örüljetek! Ne tegyünk úgy, mint az evan
géliumbeli fiúnak a bátyja, aki irigykedett öccsére. Begyakorlás : A 
példázatnak a gyermek életére való alkalmazása. Elmélyítés : Nagy 
a világ, nagy benne a bűn is ; de ennél nagyobb az Isten szeretete. 
Ez a szeretet minden bűnösnek megbocsát, nekem is, ha igazán 
megbánom a rosszat, amit tettem. Bibliai mondás: „Ha megváltjuk 
a bűneinket, hű és igaz az Ur, hogy megbocsássa azokat és meg
tisztítson minket minden hamisságtól“. (Ján. I. 1 : 9.) Ének : 319.

42. félóra. A gazdag és Lázár. A gyermek élményei alapján 
lefestem a koldus és a gazdag ember állapotát. Ki látott már 
nyomorék koldust? Ruhája, cipője. Megsajnáltátok-e? Adtatok-e 
neki valamit? Ki fizeti azt vissza, amit adtatok neki? Hogyan 
köszönte meg a koldus ? Örülök gyerekek, segítettetek ilyen koldu
son, de hát mit gondoltok, miért maradt az mégis koldus ? Bizony, 
nem mindenki segít rajta. Mi lesz azzal az emberrel, aki nem segít 
a felebarátján ? Hol, mikor bünteti meg Isten ? Itt a földön is, de a 
halál után is 1 Jézus mondott egy szép példázatot arról is, hogy egy 
gazdag ember mennyire szerette volna jóvátenni azt a bűnét, hogy 
ezen a földön olyan szívtelen volt, de a másvilágon azt a feleletet 
kapta, hogy már minden késő. Azt is megtanulhatjuk ebből a jézusi 
példázatból, hogy hogyan lett a gazdagból szegény, és a szegényből 
gazdag. Ebben az életben dűl el, hogy milyen lesz sorsunk a más
világon. Elmondom a példázatot. Kikérdezés után összefüggően is 
«elmondatom a példázatot.

43. félóra A gazdag és Lázár. A példázatot elmondatás után 
a következő gondolatok szerint tárgyalom : Halál előtt: a gazdag, a 
Lázár. Halál után : a szegény gazdag, a gazdag szegény. A gazdag 
bűnhődése. A gazdag első kérése, s Isten felelete. Begyakorlás: 
Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek ! Hogyan juthatok Lázár 
helyére? A halál után jön az ítélet. A pokol vár a szívtelen emberre. 
De a béketűrő, jó embert az angyalok a mennybe viszik. Én úgy 
akarok élni, hogy Isten angyalai egykor az én halálos ágyamhoz is 
eljöjjenek, s engem is a mennybe vigyenek. Azt olvashatjuk a 
Szentkönyvből: „Amit vet az ember, azt aratja is. Aki vet az ő 
testének, az a testből arat veszedelmet, aki pedig vét a léleknek, az 
■a lélekből arat örök életet“. (Gál. 6 : 7—8.) Ének : 446.

44. félóra A tanult példázatok és hasonlatok összefoglalása.
45. félóra. Jézus bevonul Jeruzsálembe. (L. A/év 45. f. ó.)
46. félóra. Jézus bevonul Jeruzsálembe.
47. félóra. Az utolsó vacsora. (L. A/év 47. félóráját!)
48. félóra. Az utolsó vacsora. (L. A/év 48. félóráját!)
49. félóra. Jézus halála. (L. A/év 49—50. félóráit!)
50. félóra. Jézus halála. (L. A/év 55—57. félóráit!)
51. félóra. Jézus feltámadása. (L. A/év 58—59. félóráit!)
52. félóra. Jézus mennybemenetele. (L. A/év 60. félóráját !)
53. félóra. A Szentlélek kitöltése. (L. A/év 61. félóráját!)
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54. félóra. A Szentlélek kitöltése. (L. A/év 62. félóráját!)
55. félóra. Jézus szenvedése és halála. Összefoglaló ismétlés: 

Bevonulás Jeruzsálembe. Az utolsó vacsora. Jézus halála.
56. félóra Jézus feltámadása, mennybemenetele, a Szent

lélek kitöltése. Összefoglalás.
57. félóra. Összefoglaló ismétlés: A Teremtés. Nőé. Ábrahám, 

Izsák, Jákob.
58. félóra. Összefoglaló ism étlés: József. Izrael letelepedése 

Egyiptomban. A_nép sorsa Egyiptomban. Mózes születése.
59. félóra. Összefoglaló ismétlés : Mózes Hóreb hegyén és 

Fáraó előtt. Kiköltözés Egyiptomból.
60. félóra. Összefoglaló ism étlés: Izrael népe a pusztában. 

Törvényadás. Kánaán elfoglalása.
61. félóra. Összefoglaló ismétlés: Saul. Dávid.
62. félóra. Összefoglaló ismétlés : Absolon. Salamon.
63. félóra. Összefoglaló ism étlés: Illés. Jób.
64. félóra. Összefoglaló ism étlés: A z  Ószövetségből tanult 

történetek.
65. félóra. Összefoglaló ism étlés: A  múlt évben tanult Új

szövetségi történetek felújítása.
66. félóra. Összefoglaló ism étlés: Jézus példázatai és hason

latai. A magvető. A konkoly. A mustármag, a kovász és a drágakő.
67. félóra. Összefoglaló ismétlés : Jézus példázatai és hason

latai. Az irgalmas samaritánus. A tékozló fiú. A gazdag és Lázár.
68. félóra. Összefoglaló ism étlés: Bevonulás Jeruzsálembe. 

Utolsó vacsora.
69. félóra. Összefoglaló ismétlés : Jézus halála és feltámadása.
70. félóra. Összefoglaló ismétlés : Jézus mennybemenetele. A  

Szentlélek kitöltése.
71., 72. félórák. A z ez évben tanult bibliai történetek összefoglalása.

MEGJEGYZÉSEK
Különös alkalmak a nevelésre.

Irta : Istenes József áll. tanító, Sopronbánfalva.

Nevelő munkánk egyik része arra szorítkozik, hogy a tanítás 
folyamán a tárgyból következő nevelő mozzanatokat (ú. n. alaki 
célt) felhasználjuk. Ez szinte természetesen következik a tárgyból. 
Még elég m essze áll a tulajdonképpeni élettől. Már közelebb 
állanak a gyermekhez az iskolai életben felmerülő nevelői vonat
kozások (fegyelmezés, büntetés, jutalmazás stb.). Nevelő munkánk 
harmadik, — szerintem legfontosabb — része az, amikor a való 
életből fakadó, különös alkalmakat ragadjuk meg a nevelésre.

Ez persze nem olyan egyszerű, mint gondolnók. Először is 
fontos az, hogy észrevegyük, kifogjuk az alkalmas pillanatokat.



Hangsúlyozom, nem könnyű ez! Még nehezebb most ennek a 
letárgyalása. Itt különösen szükség van a tanítóra nézve nélkü
lözhetetlen talpraesettségre. Ilyenkor nyilvánul meg a tanító művé
szete és elhivatottsága. Nem lehetünk színészek! Meg kell fognunk 
a gyermek lelkét. Ha csak lehet a többiek előtt tegyük. Sohasem  
legyen megalázó. Legyen ellenben serkentő a jóra. Nem szabad 
egynéhány szóval »lehordanunk« a gyermeket. Aki úgy értelmezi 
ezt, az rosszul értett meg.

A nevelés eme legfontosabb és egyúttal legnehezebb művésze
tével ott foghatjuk meg a gyermek lelkét, ahol később mint felnőtt, 
jól cselekszik vagy rosszul; ahol megszületik az erény vagy bűn. 
Ezzel már tényleg segítünk a gyermeknek »élni«. Továbbá olyan 
állandó nyomot hagy a gyermek lelkében, mely később mint 
életének vezérfonala fog élni benne!

Lássunk most egy példát erre!
Egy hétfő első óráján ezt a kérdést intéztem osztályomhoz. 

(V. vegyes) Ki volt tegnap templomban? Aki ott volt az álljon 
fel. Gyermekek! Egészen őszintén viselkedjetek most! Én a 
katedrán ülök és szemközt nézek az osztállyal. Emelkednek. 
Figyelmes lettem egy nagyon gyanúsan viselkedő gyermekre. 
Feláll. Körülnéz. Leül. Ismét feláll. Körülnéz.

Csak az álljon fel, aki tényleg templomban volt. — ismé
teltem. Erre a gyermek ismét leült. Azonnal kihívtam magamhoz 
a gyermeket, anélkül, hogy szóltam volna valamit. Miután a 
templomügyet elintéztük, megragadtam az alkalmat, hogy bemu
tassam gyermekeimnek az adott eset megbeszélésével a jónak és 
rossznak (ebben az esetben az őszinteség és hamisság) küzdelmét 
és a kialakulását.

Egészen közel áll mellettem a gyermek. Okos, jóravaló, de 
lusta gyermek. Az ügy tárgyalását így kezdem:

Gyermekek! Az Alfréd egyszer felállt, körülnézett, leült. 
Megint felállt, de leült. Mit jelentsen ez?

— Nem volt templomban — hangzott.
Hát akkor egyszerűen ülve maradhatott volna.
— Hazudni akart — mondja egy bátor kislány.
Hazudni?! Akkor meg miért nem maradt állva?
— Félt, hogy a tanító úr megtudja, hogy hazudott.
Szóval mégis meggondolta magát. Na most beszélj te Alfréd. 

Voltál templomban?
— Nem.
Akkor miért álltái fel?
— Úgyis leültem.
Miért ültél le — folytattam.
— Mert nem voltam templomban. Féltem, hogy a tanító úr 

megtudja.
Igen, megtudom a . . .  (Az osztály mondja . . .  hazugságra. Kár

örvendő mondás volt, azért közbevetettem: Ne légy kárörvendő!) 
Ezután én vettem át a szót.

Gyermekek! Mi volt az Alfrédban( ami felállásra késztette?
— A hazugság.
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Ezt úgy mondjuk, hogy a rossz.
Miért ült le?
— Azért, mert félt, hogy a tanító úr megtudja.
Ezt meg úgy mondjuk, a jó késztette arra, hogy megint 

leüljön.
Felállt, körülnézett, leült. Megint felállt, leült. Alfrédban a 

jó és a rossz küzdött egymással. Mikor felállt, akkor mi győzött?
— A rossz.
Igen, a hazugság.
Mikor leült, mi győzte le azt?
— A jó.
Az igazság, az őszinteség •— mondottam. A jónak és a rossz

nak a küzdelméről tavaly a bibliai történetekben tanultunk. (íme 
milyen szépen alkalmazhatók az életre a bibliai történetek, hiszen 
az »Élet Könyvéből« valók. Nem volna feltétlenül szükséges, de 
én nem elégszem meg csupán az erkölcsösséggel, hanem azt 
akarom, hogy gyermekeim vallásosak legyenek.) Hol tanultunk 
róla? A bűneset történetében. Évának is mi között kellett válasz
tania?

— A jó és rossz között.
Mi volt a jó?
— Hogy ne egyék az almából.
Isten szava — egészítem ki.
Hát a rossz?
— Hogy evett.
A kígyónak, tehát a rossznak a szava. Alfréd is éppen úgy 

csinált, mint Éva. Ő azt gondolta, milyen jó volna enni az almából.
Hát Alfréd mit gondolhatott?
— Feláll, hogy ne kapjon ki, mert nem volt templomban.
Éva gondolt, azonban Isten szavára, hogy nem szabad ennie.

Alfréd mitől félt?
— Attól félt, hogy a tanító úr megtudja.
De a kígyó, a rossz, azt mondta Évának, hogy csak egyék, 

nem hal meg, sőt olyan lesz, mint Isten. Hát Alfrédot is csábí
totta a Sátán, a rossz?

— Igen.
Hogyan? Mit gondolt magában?
— Feláll, akkor nem kap ki.
Igen, neki a rossz azt súgta: Csak állj f e l . . .
Évánál mi győzött, mert evett az almából?
— A rossz.
A Sátán — mondom. De Alfréd nem maradt állva. Ő leült. 

Nála mi győzött?
— A jó. '
Az igazság, az őszinteség, mert nem hazudott, csak akart.
Átfogom a mellettem álló, már könnyező gyermeket és meg

simogatom: Jól van Alfréd, ezt jól csináltad. Választanod kellett 
a jó, az igazság és a rossz, a hazugság között. Te jól választottál. 
Válaszd mindig a jót! Ha megnősz is mindig a jó győzzön a 
rossz felett. Máskor azonban menj templomba!



433

Gyermekek ti is olyanok legyetek, mint most Alfréd. Tiben- 
netek is mindig a jó győzzön a rossz felett.

Elmehetsz, Alfréd.
(A gyermekek egészen más ítéletet vártak Alfrédra vonat

kozólag. Egészen meglepődtek. Itt van ismét egy másik nagy 
nevelő vonatkozás. Megjutalmazni a jót!)

Az igaz, hogy a számtan órának egy része elmúlt, de nyertünk 
lelkiekben; sokat nyertünk. Nem tárgyaltuk agyon talán az esetet.

Tanító és gyermek ott volt lélekben a nagy Tanítómesternél. 
Őt hallgattuk. Hiszen az Ő dolgaival foglalatoskodtunk.

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlése.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület november 10-én 

tartotta évi rendes közgyűlését Budapesten, a Tanítók Háza dísz
termében. Az egyesület 15. évi működése ünnepére több mint 
100 tanító sereglett össze az ország minden részéből jubileumi 
közgyűlésre. A közgyűlésen az egyesületet 15 éves fennállása 
alkalmából dr. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő táv
iratban üdvözölte: Tanítóegyesületet másfélévtizedes fennállása
alkalmából áldó jókívánatokkal üdvözli: báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő. Résztvett azon D. Kapi Béla, titkos tanácsos, 
püspök, mint az egyházegyetem képviselője s az egyesület pászto- 
roló püspöke, Rákos István kir. tanácsos, az Eötvös-Alap elnöke, 
dr. Bánkuti Dezső leánygimnáziumi igazgató, mint az Országos 
Evangélikus Tanáregyesület képviselője, Kerék Péter igazgató, az 
Állami Tanítók Országos Egyesületének titkára, Moldoványi 
Gábor szakfelügyelő-igazgató, a körzeti felügyelői kar és a Tanító
egyesületek Országos Szövetsége képviseletében, Szalay István 
egyházmegyei felügyelő, dr. Bertha Benő kúriai bíró, Farkas 
Sándor főszerkesztő, Háros Antal, pedagógiai szemináriumi igaz
gató, dr. Gárdonyi Zoltán zenetanár, Perényi Rezső ny. igazgató, 
az egyesület tiszteletbeli elnöke és sokan mások.

Somogyi Béla elnöki megnyitójában lelkesedéssel emlékezett 
meg 70. életéve alkalmával a kormányzóról s ŐfÖméltóságának 
a sorsdöntő történelmi események kapcsán, valamint lord Rother- 
merenek a magyar igazság kitartó, hűséges és sikeres szolgála
tában tanúsított áldásos, nemzetépítő munkásságáért üdvözlő táv
irat küldését indítványozta, amit a közgyűlés nagy lelkesedéssel 
elfogadott. Majd a hazafias nevelés elmélyítésére s további kitartó, 
buzgó nemzetépítő munkára hívta fel tanítótestvéreit s melegen 
üdvözölte a megjelent vendégeket., amit az egyesületek képviselői 
hasonló, szívből fakadó üdvözléssel viszonoztak. Nagyhatású 
üdvözlő beszédben mutatott rá D. Kapi Béla püspök arra, hogy 
a nemzet történelmét Isten keze írja. Ezért a nevelőnek mindent 
meg kell tennie, hogy olyan nemzedéket neveljen egyházának és
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hazájának, amely mindig érzi az erkölcsi felelősséget az emberi 
közösségek iránt, különösen a nemzet sorsközössége iránt. így 
nem érheti olyan sors, mint a cseh államot, amelynek szörnyű 
magára maradását az európai népek sorában oly borzalmasan 
fejezi ki ez az egyetlen szó: egyedül! Melegen, lelkes beszédben 
üdvözölte a közgyűlést dr. Bánkuti Dezső, Kerék Péter, Moldo- 
ványi Gábor s a tanítóság később érkező ősz vezére: Rákos István

Vitéz Szügyi Károly lelkes titkári jelentése után Háros Antal, 
a pedagógiai szeminárium igazgatója tartott értékes előadást: »Az 
ősi kifejezési módok a nevelésben« címmel. Mély szaktudással, 
éles okfejtéssel világította meg tárgyát és rámutatott arra, hogy 
mily korán jelentkezik a gyermek lelkében a cselekvő készség, 
a lelkében élő megismerések, a tudat kifejezési módja s milyen 
nagy figyelemre kell azt a nevelőnek is méltatnia. Soha nem szabad 
szavakat, kifejezéseket ismertetni addig, amíg megismerés nincs. 
Ez a cselekvő, munkáltató tanításnak is fő törvénye. Végigmenve 
a népiskola tárgyain, jellemezte a különféleképpen megnyilatkozó 
kifejezési módot s utalt ezek helyes irányba állítására és alkal
mazására a nevelőoktatás munkájában.

Ugyancsak mély együttérzés és osztatlan tetszéssel fogadott 
elismerés kísérte dr. Gárdonyi Zoltán soproni tanítóképzőintézeti 
zenetanár, lapunk kántori rovata vezetőjének hasonló gazdag tar
talmú értekezését: »A kántorképzés és a tanítóképzés reformja« 
címen. Vázolta, hogyan alakulhat a kántorképzés az új tanító- 
képzés rendjében s igen megszívlelésre méltó elgondolással vilá
gította meg e kérdést. Közlése közérdeket szolgál.

A közgyűlés kegyelettel emlékezett meg a világháborúban 
hősi halált balt tanítókról, továbbá elhúnyt pénztárosáról: Kiszely 
Jánosról. Utóbbi helyébe pénztárossá Várkonyi Endre budai 
tanítót, az Evangélikus Népiskola kiadójáúl pedig özv. Kiszely 
Jánosnét választotta meg. Dr. Siki Andor budapesti ügyvédet az 
egyesület ügyészévé választotta. Az Üdülőházi intézőbizottság 
eibúnyt tagjai helyébe Tolnay Pál ny. igazgató-tanítót és Vár
konyi Endre új pénztárost emelte a közgyűlés. Kiszely Jánosról, 
Krug Lajosról egy szobát nevez el az egyesület és az Üdülőház 
alapeszméjének megpendítője: Szende Ernő érdemét arcképének 
elhelyezésével fejezi ki a közgyűlés. A lap kiadójának megvá
lasztotta özv. Kiszely Jánosné . részére meleg köszönetét szava
zott , amiért férje halála után lelkiismeretes buzgósággal, fárad
hatatlanul végezte a pénztárosi teendőket s a lap ügyét is m essze
menő fáradságos munkával felkarolva elősegítette, hogy sem az 
egyesület lapjánál, sem többi intézményeinél, azok anyagi ügyei
ben semmi fennakadás nem volt.

Elnök felkérte a jelenlevő elnököket s tanítótestvéreket, hogy 
hátralékos tagsági díjaikat és előfizetési díjaikat az Evangélikus 
Népiskolára most már haladéktalanul befizessék. Az egyesületi 
pénztárak számadásait a számvevő bizottság felülvizsgálta s köz
gyűlés Dex Ferenc bizottsági elnök indítványára, ki a legpéldásabb 
rendben levőnek nyilvánította a pénzkezelést, meleg köszönetének 
tolmácsolása mellett a pénztárosnak a felmentvényt megadta. Siki
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Béla a lapbizottság elnöke az Evangélikus Népiskola munkájáért 
fejezte ki meleg elismerését és szorgalmazva a hátralékok befize
tését, javaslatára a közgyűlés a felmentvényt hasonló köszönet- 
nyilvánítással megadta. A Gyógyházra egybegyűlt 1800 P-ről is 
örömmel értesült a tanítóság és elhatározta a gyűjtés folytatását. 
A lelkes ünnepi gyűlés a Himnusszal ért véget.

Megnyitó.
Nagyméltóságú Titkos Tanácsos, Püspök Úr!
Igen tisztelt Vendégeink, Kedves Tanítótestvéreim!

Történelmi napokban gyűltünk egybe Országos Evangélikus 
Tanítóegyesületünk mai közgyűlésére. Magyar hazánk minden fia 
kell, hogy örömtől, nemzeti büszkeségtől duzzadó kebellel tekint
sen a mai napon arra észak felé, ahol az utolsó helységeket szállja 
meg a mi bálványozott, dicsőségtől övezett honvédseregünk abból 
a területből, ami húszesztendős rabságból szabadult fel.

Amidőn testvéri szívvel és ölelő karokkal fogadjuk testvé
reinkké húsz év óta elszakított magyar honfitársainkat, a minden
ható Isten iránti hálával telt szívvel gondoljunk arra a férfiúra, 
akit a Gondviselés ezekben a sorsdöntő történelmi időkben nem
zetünk vezérévé rendelt. Vitéz nagybányai Horthy Miklós Őfő- 
méltóságának, Magyarország kormányzójának államkormányzó 
bölcsesége, kitartó, férfias kötelességteljesítése és mérhetetlen nagjr 
hazaszeretete irányította húsz esztendő óta nemzetünk viharos 
tengeren hullámzó hajóját s a biztosabb, nyugodtabb tájakra 
vezette. Az ő nemes eszményi alakjának példaadó irányítása hozta 
meg alig két évtized után a magyar igazság diadalát: közel egy
millió honfitársunk felszabadulását. Most, amidőn ennek örömétől 
dobognak a szívek, fejezzük ki hűséges alattvalói hódoló tisztelet- 
adásunkat Őfőméltósága iránt s kívánjuk, hogy 70. életéve hatá
rán túl még sokáig vezethesse nemzetünket s vihesse be az ígéret 
földjére, a boldog feltámadás, régi nagy határai közé. Üdvözöljük 
ez alkalommal táviratban Őfőméltóságát, továbbá a nemzet magas 
vendégét: lord Rothermeret.

Öröm és boldogság tölti el ma a magyar szíveket s ebben 
az örömben mi, evangélikus tanítók, is osztozunk. A mi hivatásunk 
körében is nagy felszabadulás érzése lett úrrá a lelkeken, mi is 
együtt örülünk, mint nevelőoktatók a nemzet minden polgárával. 
Hiszen mi vagyunk a legnemesebb érzések egyikének: a haza
szeretetnek, a nemzeti érzésnek első ébresztői a gyermeki szívek
ben. A mi lelkünk is vérzett, amikor az elvakult emberi gonoszság, 
a győzők kegyetlensége s különösen az európai nemzetek veze
tőinek tudatlansága szétrombolta azt a csodálatos államegységet, 
amit az Isten teremtett egynek és egésznek.

A mi örömünk azonban még nagyobb, mint a nemzet bár
milyen polgáráé! Mi nevelők mindig az igazságot, a nemzeti 
becsületet, a tiszta erkölcsöt hirdetjük és igyekszünk elmélyíteni
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a gondjainkra bízott gyermekek lelkében. Milyen felemelő érzés,, 
hogy oly hamar eljött az idő az igazság, a nemzeti becsület 
és erkölcs sárba taposása után, amikor újra fényesen ragyog 
előttünk a magyar nemzet örök igazsága, amikor a magyar 
feltámadásba vetett hitünk nemcsak messze a jövőben várható 
eszmény, hanem élő valóság meginduló folyamata, emelkedő, 
fényes nap messzesugárzó tündöklése.

Vannak azután e történelmi napoknak más, mondhatnám 
nevelői tanulságai is. Húszéves elnyomatás után mi maradt meg 
azokból a nemzetnevelő hatásokból, az állampolgári nevelés eszméi
ből, melyeket még Trianon előtt oltott a magyarság leikébe az 
akkori magyar tanító? Nagy próbának volt kitéve az ottani nép
nevelők munkája. Kegyetlen, húszéves elnyomás igája akarta 
letörölni a magyarság lelkében élő eszmények minden nemzeti 
vonását! Jogosan gondolhattunk arra, hogy a hatalom és elnyomás 
erőszakos eszközével kiöli az elnyomó a magyar lélek ragaszkodó 
szeretetét s húsz esztendő után közönyös, elfásult embertípus 
marad a színmagyar területen, amely már lelkesedni és velünk 
érezni többé sohasem tud! Van valami része a múlt idők nemzet- 
nevelőinek abban, hogy ez az aggodalmunk nem volt indokolt.. 
A felszabadulás örömtüzei hamar kigyúltak és hatalmas, messze- 
világító fáklya gyanánt hirdetik, hogy miénk az ott maradt magya
rok szíve és lelke, benne él még a közös haza vágya. Kitörő lelke
sedéssel fogadják nemzetünk virágát, büszkeségünket: a bevonuló 
honvédsereget s örömmámorban úszik a lelkűk, hogy újra egymás 
keblére borulhatunk. A múlt idők magyar tanítói megállták a 
próbát a nemzetnevelés terén! Mélyen oltották a szívekbe a magyar 
haza képét s ki nem törölhette azt onnan húsz esztendő vihara 
sem.

Ez a felemelő érzés az én szívemet is boldoggá teszi. Ugyan
akkor feladatokat is ró mindnyájunkra. Nem lehetünk rosszabbak 
az elmúlt idők népoktatóinál! Nem engedhetjük, hogy úrrá legyen 
lelkűnkben a nemes, nemzeti eszmények iránti közöny, a meg
alkuvás, a fásult anyagiasság szelleme. A próba még nem ért 
véget. Sőt talán még csak most kezdődik! Ki tudja, rövid időn 
belül milyen újabb fordulatai lesznek a világpolitikának s nem 
kell-e ismét próbára állni mindnyájunknak! Készüljünk fel erre! 
Művelődési politikánk célkitűzései világosak: erkölcsös, hazafias 
polgárokat kell nevelnünk, akiknek lelkében ott él a magyar haza 
iránti hűség. Fel kell emelnünk nemzeti művelődésünket a lehető 
legnagyobb magasságokra. A katonai erények, a bölcs külpolitika 
mellett egyik legjobb politika mindig a nemzeti műveltség emelése 
marad. A szellemi műveltség mindig olyan fegyverünk, amivel 
talán még igen sokszor kell küzdenünk. Olyan művelődési álla
potokat, olyan nemzeti közszellemet és erkölcsi színvonalat kell 
teremtenünk, olyan m élységes hazaszeretétet kell a lelkekbe nevel
nünk, hogy az például világítson kifelé a nagyvilágba! Gyakorlati 
térre kell átvinni a nemzetnevelés eszméit, hogy minden lépésünk
ből elszánt, magyar akarat támadjon és építsen, alkosson a 
nemzet életében.
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A szenvedések tűzén át megtisztul a lélek, megaöélozódik 
az akarat. Az igazi tanítói lélek sem törik meg az erőszak elnyo
mása alatt sem! Szép példáját adta annak a tizenkét magyar 
tanítónak aláírása, akik az elnyomó cseh terror egy próbálkozá
sát oly fényes tisztánlátással s lélekerővel utasították vissza. Fel
hívták őket egy olyan irányzathoz csatlakozásra, amely a Felvidék 
demokratikus berendezését kívánta. Iia aláírják, ezt a megnyilat
kozást is a Magyarországhoz való visszacsatolás ellen tanúsított 
állásfoglalásnak tüntette volna fel az elnyomó hatalom. De a 12 
magyar tanító tiltakozó nyilatkozattal utasította vissza a kísér
letet és kijelentette, hogy a magyar tanító hazafisága nem árúcikk. 
Ilyen példa világítson előttünk és legyen eszményképünk!

Gyűjtsünk azért erőt az igazság további szolgálatához! Nevel
jünk emberebb-embert, magyarabb-magyart még a mi magyar
jainknál is. Úgy töltsék be evangélikus iskoláink hivatásukat, 
hogyha valahol hitvallást kell tenni nemzeti nevelésünk eszményei
ről, bátor vallástétel legyen az és ölelje magához mindazokat, 
akik vér szerint közel állnak hozzánk, akik nyelvükben és lelkűkben 
magyarok és akikkel egy cél és egy út áll előttünk: egy boldogabb, 
szebb magyar jövendő!

Egyesületi életünk mozgalmas esztendeje áll mögöttünk. Rá 
kellene mutatnom több kimagasló eseményre! Örömtüzeket is 
gyújthatnék egyik-másik tanítói kívánság teljesülése ünnepére, 
hogy csak egyet: a főiskolai tanítóképzést említsek. Én azonban 
úgy érzem, hogy mindez most elhalványul amellett az érzés 
mellett, amely bennünket egy közös nemzeti érzésben: a felszaba
dult testvérek iránti meleg szeretetünkben egybeforraszt. A szenve
dések iskolájában: elnyomatás, hontalanság, üldöztetés és bizal
matlanság volt eddig osztályrészük két évtizeden át. Legyen az 
övék minden tisztelet és megbecsülés! Ezzel a tisztelettel és 
magyar imádságos szívvel köszöntsük a visszatért honfitársak 
közt felszabadult tanítótestvéreinket és tegyünk fogadást, hogy 
egymást támogatva, együtt keressük a magyar jövendőt, a nemrég 
még csak álmodott nagyobb Magyarország belső építésének útját, 
hogy tovább haladjon az az út, tovább emelkedjék a felkelő nap 
ragyogása a teljes igazság mielőbbi hatalmas, tündöklő fényessége 
felé: Nagymagyarország boldog feltámadása felé. Adja a M inden
ható, hogy úgy legyen!

Gyógyházra érkezett újabb adományok. Bartsch Lajos, Gvöre 
5 P, Jákfai Gömbös Sándor Pusztamiske 4 P, Felkay Sándor Ágfalva 
4 P, Kiss Lajos Győrújfaiu 1 P, Neszmélyi Pál Mihályi 25 P, Buda
pesti Ev. Tanítóegyesület 25 P, Hegyfalui Ev. Tanítóegyesület 7'50 
P, Céh Sándor Sand 6 P, Kring Gyula Bonyhád 25 P, dr. Berzsenyi 
Jenő 1 P. Eddig befolyt összesen: 93530 P. Kemenesaljái gyűjtés: 
947 pengő.
A jövő útja kifürkészhetetlen! Gondolj a holnapra! Ne késlekedj 

belépni az Eötvös-Alap Önsegélyző és családjóléti Osztályába !
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A Somogyi Béla részéről módosított soproni felső 
egyházmegyei iskolalátogatási jegyőkönyvi űrlap.

(A hozzácsatolt szabályrendelettervezettel együtt az egyetemes tan
ügyi bizottság határozatából fölterjesztetett a III. sz. szabályrendelet-

alkotó bizottsághoz.)

JEGYZŐKÖNYV
a ______________________ evangélikus egyházmegye iskolavizsgáló
bizottságának a(z)_____________ evangélikus (kisebbségi) népiskola
____ fiú-, leány-, vegyesosztályában 19___ _ ________________ hő'

____ napján végzett látogatásáról
Jelen voltak a bizottság tagjai közül:__________________ elnöky

___ ___ ___ __ _________ biz. tag,______________ ___ _____biz. tag,
továbbá ____________________________________1___ ............ ............

A tanító neve :

I. Külső rend.
(Az iskola az egészségügyi követelmények, felszerelés, fűtés, tiszto

gatás szempontjából.)
Az iskola s a meglátogatott osztály külső rendjére s dologi 

szükségleteinek ellátására vonatkozó esetleges észrevételek :______

II. Belső rend.
1. Az iskolának, illetőleg a meglátogatott osztálynak egyház- 

hatóságilag jóváhagyott helyi tanmenetére és órarendjére vonatkozó
esetleges észrevételek : .................... ......... ..................... .........................

2. A tanulók iskolai felszerelésére vonatkozó észrevételek. 
(A tanulók mindegyike legalább olvasókönyvvel és a nélkülözhetet
lenül szükséges írószerekkel, taneszközökkel rendelkezik-e?)______

3. A használt tankönyvek egyházilag engedélyezettek-e?

4. A rendtartási naplókra (felvételi-, halasztási-, haladási naplóra,, 
anyakönyvre) vonatkozó esetleges észrevételek: ................  ............
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5. A jelenlevő tanulók létszámának megállapítása nem szerin 
s a tanulók mulasztásaira vonatkozó esetleges észrevételek :______

111. A tanítási és nevelési munka számbavétele.
1. Az iskola evangélikus szellemére vonatkozó észrevételek. 

(A vallásoktatási munka eredménye, az evangélikus népiskolai tan
terv és utasítás követelményeinek megvalósítása.)......... ......................

2. A tanító nevelői és tanítói munkájára vonatkozó észrevételek 
a megfigyelt tanítások alapján (előkészülete, tárgyi tudása, tanításá
nak tervszerűsége, módszeres eljárása, egyénisége, a tanulókkal való 
bánásmódja, nevelői és tanítói munkájának, kisebbségi iskolában a 
magyar nyelv tanításának eredménye, az eredmény megítélésének 
helyessége) : ............. ............... ...... ....... ......... ..... ................... .............. .

ÍV. A tanító egyháztársadalmi és népművelési tevékenysége és 
iskolánkívüli munkája, hivatali buzgalma, egyéni 

és társadalmi magatartása.

V. A tanító továbbképzése. (A kötelező szaklapok : Néptanítók Lapja, 
Evangélikus Népiskola járatása és megőrzése.)

Jegyzet:

Kelt__________________ , 19__________________ hó

egyházm. isk. vizsg. egyházm. isk. vizsg. egyházm. isk. vizsg.
bizotts. tag. bizotts. elnök. bizotts. tag.

Jegyzet: Az iskolavizsgálók tájékoztatáséra szolgálhat a VKM 7000/935. ein. 
sz. rendeletével kiadott „Utasítás“, továbbá az evangélikus népiskolai utasítás és 
tanterv.
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Iskolalátogatás és tanulmányi felügyelet az evangélikus
népiskolában.

(Szabályrendelettervezet.)
1. Az evangélikus egyház iskolai hatóságairól és a népiskolák  

felügyeletéről az 1934—37. évben tartott zsinaton alkotott Egy
házi Törvények V. törvénycikkének 11—13. §-ai intézkednek.

2. Ha az iskolafenntartó egyházközségnek három vagy három
nál több tanítója van, az egyházközség az erre vonatkozó szabály- 
rendelet intézkedései alapján az iskola harmonikus irányítására 
és vezetésére, és az igazgatói teendők végzésére igazgatót választ, 
ki az iskola ügyeinek vezetésén, ellenőrzésén és irányításán kívül 
őrködik afelett, hogy az iskola magasztos feladatát evangélikus és 
hazafias szellemben minél tökéletesebben elvégezze. Az iskola 
rendeszeres tanulmányi, ill. szakfelügyeletét tehát közvetlenül az 
igazgató gyakorolja.

3. Egyházi törvényeink szerint a főfelügyelet gyakorlására 
illetékesek a különböző egyházi hatóságok, és pedig vagy közvet
lenül vagy az e célra szervezett iskolalátogató bizottságok, vagy 
megbízott szakemberek által.

4. E célból minden egyházmegye 6 évi időtartamra egy vagy 
több iskolalátogató bizottságot küld ki. A bizottságnak tagjai: 
egy lelkész, egy tanító és egy világi tag. A bizottság tanítótagja 
csak tényleges szolgálatban lévő tanító lehet.

5. A bizottság évente legalább egyszer meglátogatja körzetének 
minden iskoláját és ezen látogatásról jegyzőkönyvet vesz fel és 
azt az egyházmegyei közgyűlés előtt felterjeszti az egyházmegye 
espereséhez. Erre az egyetemes egyház által kiadott jegyzőkönyvi 
űrlapok és statisztikai ívek használandók fel. A statisztikakészítést 
azonban nem kell okvetlenül az iskolalátogatással kapcsolatban 
elvégezni. Ez két különböző dolog. Az egyik polgári, a másik 
iskolai év szerint történik, de a statisztikai ivókét is az egyház- 
megyei közgyűlés előtt kell az egyházmegye esperesének beküldeni.

6. Az iskolalátogató bizottság rendszerint a tanév utolsó 
hónapjaiban végzi az iskolalátogatást, de jogában áll, szükség 
esetén az iskolákat bármikor és bejelentés nélkül is meglátogatni.

7. A bizottság az iskolalátogatás megkezdése előtt beszélje 
meg az iskolaszéki elnökkel és az igazgatóval az iskolalátogatás 
programját, szerezze be az esetleg szükséges tájékoztatást és hívja 
meg mindkettőt az iskolavizsgálaton való részvételre.

8. A bizottság iskolavizsgálatának a látogatás alkalmával ki 
kell terjeszkednie:

I. az iskolaépület külső rendjére (épület, tantermek, tanítói 
lakás, bútorzat, felszerelés, könyvtárak, szertár, fűtés, tisztogatás 
stb.).

II. 1. az iskola belső rendjére (tananyagbeosztás, órarend; 
felvételi, haladási, mulasztási, anyakönyvi naplók; tanulók könyvei, 
irkái, iskolai mulasztások stb.).

III. 1—2. a nevelési és tanítási munka számbavételére (az 
iskola evangélikus és hazafias szelleme, a tanító előkészülete,
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vázlatkészítés, a tanító tárgyi tudása, tanításának tervszerűsége, 
módszeres eljárása, a tanulókkal való bánásmódja, nevelői és 
tanítói munkájának eredménye stb.).

Az igazgató működésére, igazgatási és pedagógiai irányító 
munkájára.

1. IV—V. 1, a tanítók tervszerű és céltudatos továbbképzésére,
2. kisebbségi iskolákban annak a megállapítására, hogy mind 

az anyanyelv, mind a magyar nyelv tanítása az erre vonatkozó 
törvények és rendeletek szerint történik-e?

3. különféle iskolai intézményekre (ifjúsági, vöröskereszt,, 
cserkészapródcsapat, kicsinyek gyülekezete stb.).

9. Az iskolalátogató bizottság a látogatás során a megfigyelő, 
ellenőrző, irányító és tanácsadó tisztét tölti be. Azért eljárásában 
mindig a feltétlen tárgyilagosság irányítsa, észrevételei közlésében 
mindig az a tudat vezérelje, hogy a jóindulatú tanácsadó szerepét 
kell teljesítenie (Utasítás 27. §.). A látogatás célja tehát nem 
csak a tanító munkájának megbírálása, hanem inkább irányítása.

10. A bizottság észrevételeit sohasem az osztályban a gyerekek 
előtt, hanem vagy az iskolalátogatás után összehívott értekez
leten, vagy az egyes tanítókkal külön közli. Utóbbi esetben a 
megbeszélésbe belevonandó az iskola igazgatója, ill. az iskolaszéki 
elnök is.

11. Az iskolalátogatás után a bizottság tagjai az egyetemes 
egyház által kiadott űrlapok felhasználásával jegyzőkönyvet 
vesznek fel. E munkánál legyenek tudatában annak, hogy milyen 
komoly és nagy horderejű a megbízatásuk. A fennforgó és figye
lembe veendő körülmények gondos mérlegelésével (a tanulók 
létszáma, iskolatípus stb.) lelkiismeretesen és a valóságnak meg
felelően értékeljék a tanító munkáját. (Utasítás 35. §. 1.) Necsak 
a hibákat keressék, hanem vegyék észre és emeljék ki a tanító 
és munkájának jó oldalait is. Csak a kimondott hanyag és lelki- 
ismeretlen vagy tehetetlen tanító működésének elbírálásánál lép
jenek fel kellő szigorral.

12. Különös gonddal töltse ki a bizottság a jegyzőkönyv 
minden pontját, de elsősorban a jegyzőkönyv III. 1. 2. és IV. 
pontjait, mert a bizottságnak ezen pontok alatti észrevételei és 
megállapításai képezik alapját a tanító minősítésének. Ugyanis 
ezen megállapítások alapján kell minden 0-sal és 5-sel végződő 
évben a minősítési lapokat kiállítani, vagyis megállapítani a tanító 
tudását, képességeit, módszerét, egyéniségét és munkájának ered
ményét. Ez történhetik pár találó szóval vagy néhány rövid 
mondattal.

13. Az iskolalátogató bizottság tagjai, kik tehát hivatva vannak 
a tanító munkáját megbírálni, irányítani és minősíteni: ismerjék 
a Tantervet és az Utasításokat, valamint a népiskolára vonatkozó 
egyházi és állami törvényeket és rendeleteket. Kérjék ki továbbá 
az iskolaszéki elnök, ill. igazgató véleményét is.

14. Methodikai kérdésekben a bíráló, ellenőrző és irányító 
szerepét csak szakember töltheti be. Szakember a bizottság tanító
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tagján kívül az az egyházi vagy világi egyén is, kinek pedagógiai 
képesítése, illetőleg pedagógiai gyakorlata van.

15. Az iskola egyházias szellemének, továbbá a vallásos neve
lésnek és oktatásnak ellenőrzője elsősorban a bizottság lelkész
tagja, míg az iskola anyagi ügyei, külső rendje, továbbá az iskola- 
politikai ügyek a bizottság világi tagjának fokozottabb érdeklő
désére számíthatnak.

16. A tanítási eredmény megállapítását és a m inősítést a 
bizottság tagjai, mint teljesen egyenjogú tényezők, közösen végzik. 
Nézeteltérés esetén a többség dönt, de a kisebbségben maradt 
tagnak jogában áll különvéleményét jegyzőkönyvbe vétetni.

17. Iskolalátogatást egyesek és pedig aktív szolgálatban vagy 
nyugállományban lévő pedagógusok is végezhetnek, ha erre nézve 
az egyetemes egyháztól vagy más egyházi fórumtól megbízást 
kapnak. Az ilyen iskolalátogatók, kik főleg egy specifikus evan
gélikus iskolaszellem és egy egységes evangélikus pedagógiai 
végcél kialakításának szolgálatában állnak, az időszerű és már 
kipróbált módszereket az evangélikus tanítóság közkincsévé tehetik 
és kiforrott tanítói egyéniségükkel, elméleti és gyakorlati útmuta
tásaikkal az evangélikus tanügy tökéletesítését szolgálják.

18. Az iskolalátogatóknak szabályszerű fuvar- és a lelkész
■és tanítótagnak napidij jár. Gráf Samu és Somogyi Béla.

F e l h í v á s
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Tanítói 
Internátusok Alapjából“ való segélyezésre evangélikus egyházunk 
nevében pályázatot hirdetek olyan, gyermekeiket az 1938/39-ben 
taníttató tanítók gyermekneveltetésének céljaira, akik falvakon, tanyá
kon teljesítenek szolgálatot és ennélfogva gyermekeik továbbnevelíe- 
téséről a maguk erejéből gondoskodni nem tudnak. Kivételesen s 
különösen indokolt esetben ezen kategórián kívüleső tanítók segély
kérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az alap rendeltetésére 
és a miniszter úr intenciójára, különös figyelemben részesülnek azok 
a  folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus internátusbán helyezték 
el. A kérvényben feltüntetendő : a tanító neve, életkora, működési 
helye, családi viszonyai, teljesített hadiszolgálata, házonkívül tanít
tatott gyermekeinek neve, életkora, iskoláztatási és elhelyezési adatai 
(internátus, magánház, rokonság), tanulmányi előmenetele. Továbbá 
a tanítói javadalom pontos adatai tételenkint s végösszegben arany
pengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: a fizetési osztály és fok, a 
helyi javadalom (értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, termény, 
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő államsegély, esetleg más, bármi
lyen természetű javadalmi tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási 
ívet megkeresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát a folyamodó 
rendelkezésére. Tekintettel az egységes eljárás szükségére, a segély
kérés ezen folyamodási íven nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz
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intézendő, bélyegmentes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi 
december hó 31-éig nyújtandó be, onnan pedig 1939. évi január hó 
•5-éig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy január hó 
10-éig kezeim között lehessen.

Budapest, 1938. évi november hó 19.
D. Báró Radoánszky Albert s. k.

___________  egyetemes [elügyelő.

Szeretett Tanítótestvéreim 5
Egyházmegyénkben néhány helyen nem fizettek elő az Evan

gélikus Népiskolára. Arra kérem érdekelt Tanítótestvéreimet, 
szorgalmazzák az előfizetési díj azonnal beküldését. Ha pedig 
ennek bármilyen akadálya lenne, közöljék azt haladéktalanul velem, 
hogy ennek elhárításáról illetékes egyházi főhatóságunk útján gon
doskodhassak.

Ugyancsak szeretettel kérem érdekelt Tanítótestvéreimet arra 
is, hogy a fennálló tagdíjhátralékot, a f. évi tagsági díjjal együtt, 
legkésőbben december hó 5-ig küldjék be a következő csekkszám
lára: 41.550. Pécsi Takarékpénztár Bonyhádi Fiókintézete,:

Az év végével pénztárunknak szintén eleget kell tennie minden
féle kötelezettségeinek és ezt csak úgy teheti, ha pontosan meg
kapja az esedékes tagsági díjakat. 
jBonyhád.

Majos, 1938. XI. 15-én. Tanítótestvéri szeretettel:
Grieszhaber Endre Henrik

elnök.

KÖNYVISMERTETÉS
Énektanítási vezérkönyv.

Lapunk múlt év októberi számában hírt adtunk arról az ének
tanítási vezérkönyvről, amelyik a »Néptanítók Pedagógiai Kis
könyvtára« c., Sárospatakon megjelenő sorozatban látott nap
világot. Az ott ismertetett vezérkönyv felöleli a teljesen osztott 
iskola énektanításának a IV. osztályos tantervi anyagát. Most 
ugyanabban a sorozatban az V. oszt. énektanítás vezérkönyve is 
megjelent. Szerzője Vikár Sándor nyíregyházai ref. tanítóképző
intézeti tanár. A szerző a legújabb kötetben nagy gondot fordít 
a III.—IV. o.-ban tanultak ismétlésére, ennélfogva a vezérkönyv
nek ezt a részét még azok a tanítók is haszonnal forgathatják, 
akik iskolájuk osztatlan, vagy részben osztott volta, vagy egyéb 
ok miatt nem haladhatnak tovább a IV. o. számára előírt anyagnál. 
A szerző különös gondot fordított továbbá hasznavehető kétszólamú 
énekek beillesztésére is. M ódszeres eljárásában az abszolút és 
a relatív hangelnevezéseket párhuzamosan használja. Több dallam
nál utal a másutt megtalálható összhangzatos kíséretre (és nem 
»kézirat«-ra! Ld. 60. old.), helyenként pedig közöl a népiskolai célnak 
megfelelő kíséretet. A hangsor összhangzatos kíséretében (59. old.)
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a lemenő dallam második akkordjában az alt-szólam nyilván csak 
elírás folytán lett »e« (helyesen »g«-nek kellene lenni). A közölt 
61 dallam forrásának a megjelölésénél rendszerint gyakorlati célú 
gyűjteményekre utal a szerző; helyesbítésül meg kell jegyeznünk, 
hogy a 63. oldalon közölt karácsonyi ének dallamát (ami egyéb
ként nem más, mint a »Mennyből jövök most hozzátok« korái) 
nem Bach szerezte, csak több ízben feldolgozta. Az egyes óraváz
latok végén a tanítónak szánt jegyzetek igen hasznosak, csupán a 
120. oldalon a dór hangsor magyarázata félreértésre ad alkalmat. 
Ezektől az észrevételektől eltekintve, egészben elism eréssel szól
hatunk a munkáról. M egismerését minden tanítónak ajánlom, aki 
az énektanítás ügyét igyekszik felkarolni.

_________  Dr. Gárdonyi Zoltán.

H I R _ E K
Munkatársainknak, olvasóinknak áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk !

Válasz a Kabinetirodától. Legutolsó 
számunkban közöltük azt a hódoló távira
tot, amellyel Dunántúl evangélikus tanító
sága a Sopronban tartott közgyűléséből 
a Kormányzó Úr Őfőméltóságát íelkereste.

A táviratra most a következő válasz 
érkezett a főispáni hivatal útján az elnök
séghez :

Sopron-vármegye és Sopron sz. kir. 
város Főispánja 750/1938. sz.

Méltóságos Polgármester Úr 1
A Kormányzó Úr Őíőméltóségához a 

dunántúli evangélikus tanítóság soproni 
közgyűlése nevében Grieszhaber_ Endre 
elnök üdvözlő táviratot intézett. Ofőmél- 
tósága a hódolatért szíves köszönetét 
nyilvánítani méltóztatik.

Felkérem Méltóságodat, hogy erről 
nevezettet értesíteni szíveskedjék.

Sopron, 1938. november hó 7-én.
A láírás........ s. k. iőispán.

Az egyetemes tanügyi bizottság 
elnöke, gimnáziumi, népiskolai előadója 
s főelőadója lemondott. Dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, Németh Sámuel, dr. Zelenka 
Frigyes és dr. Bánkuti Dezső érdemeit 
hálával örökítette meg a bizottság, ille
tőleg az egyetemes közgyűlés jegyző
könyvében. Az egyetemes tanügyi bizott
ság új elnöke: dr. Kapi Béla püspök, 
főelőadója: dr. Bánkuti Dezső, közép
iskolai előadó : Arató István, tanítóképző
intézeti : Molitor Gusztáv, népiskolai : 
Somogyi Béla.

Megválasztották az első „evangélikus 
egyetem es presbitériumot“. Mint isme
retes, a legutóbbi evangélikus országos 
zsinat, a presbitériumnak (egyhéztanács-

nak) az egyház és a társadalom életében 
nagyszerűen bevált intézményét az egy
házközségek feletti fokozatokra is kiter
jesztette. A törvény alapján most válasz
tották meg a magyarországi evagélikus 
egyházegyetem első presbitériumát, amely
nek az egyházegyetem elnökségével r  
Radvánszky Albert báró egyetemes fel
ügyelővel és Kapi Béla püskökkel élén 
rendes tagjai lettek hivataluk alapján : 
Raffay Sándor és Kovács Sándor püs
pökök, Mesterházy Ernő, Pesthy Pál, 
Sztranvavszky Sándor ny. miniszterek és 
Lichtenstein László egyházkerületi fel
ügyelő, Szelényi Aladár és Zongor Béla 
egyetemes főjegyzők, Rásó Lajos főügyész, 
— választás folytán pedig : Prőhle Károly 
soproni egyetemi hittudománykari tanár,. 
Bruckner Győző miskolci jogakadémiai 
dékán-tanár, Arató István kőszegi leány- 
liceumi igazgató, Somogyi Béla körmendi 
igazgató-tanító, továbbá Mikler Károly 
ny. jogakadémiai tanár, Bartos Pál szar
vasi lelkész, Kardos Gyula balassagyar
mati alesperes-lelkész, Laszkáry Gyula 
földbirtokos, egyházmegyei felügyelő. 
Ziermann Lajos soproni esperes-lelkész, 
Ostffy Lajos ny. főispán, Duszik Lajos 
miskolci esperes-lelkész, püspökhelyettes 
és Zsedényi Béla miskolci jógák, tanár.

Az evangélikus népiskolai „Utasítás 
és Tanterv“ november 1-én megjelent a 
Harangszó nyomdájában, Győrött. A mun
kálat szétküldése rövid időn belül meg
történik. Kiadja a Luther-Társaság.

A magyar evangélikus egyházegye
tem gyarapodását a visszacsatolt terü
letekkel 40.000 lélekre bécsülik.
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A Búvár felvidéki száma tudományos 
cikkek és ritkaságszámba menő képek 
egész sorával ismerteti a felszabadult 
Felvidék természeti, gazdasági és kultu
rális kincseit. Fodor Ferenc átfogó tanul
mánya mellett Cholnoky Jenő a Csalló
közről, Kessler Hubert a világ legnagyobb 
cseppkőbarlangjáról, az aggteleki bar
langról, Balázs Julia az ógyallai csillag-

vizsgáló intézetről, Tasnádi Kubacska 
András eperjesi vonatkozású érdekes 
természettudományi emlékekről ír. Rácz 
Jenő tanulmánya a felszabadult Felvidék 
gazdasági jelentőségével foglalkozik rész
letesebben. Ezeken kívül még számos 
cikk, tudományos adat és érdekes hír 
gyarapítja a Búvár novemberi szám ának 
magas színvonalú tartalmát.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

A dallamegységesítés problémái.
Irta : dr. Gárdonyi Zoltán.

Fenti címet viselte a f. évi október 18-19-20. napjain a békés
csabai Luther-Szövetség által rendezett egyházzenei tanfolyamon 
elmondott előadásaim egyike. Az alábbiakban közreadom az ott 
elmondottakban foglalt álláspontomat ennek a fontos és időszerű 
kérdésének a tekintetében.

Köztudomású tény, hogy számos evang. egyházi ének dallama 
egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő alakban él az ország 
különféle vidékein lévő gyülekezetek ajkán. Ennek a ténynek 
a magyarázatát főként két körülményben látom. Az egyik: az 
evangélikus gyülekezetek szórványszerűsége. Noha az egyházegye
tem révén a hitvallási és szervezeti egység biztosítva van, mégis 
az egyházi élet bizonyos vonatkozásaiban — igy különösképpen 
a gyülekezetek éneklésmódjában — a földrajzi elkülönítettség  
önálló fejlődések forrásává lett. Ezt nem csupán a koráldallamok 
helyi változatai (variánsai) igazolják, hanem az a tény is, hogy 
vidékenként az egész koráldallam-anyag összetétele más és más 
(pl. a bányai egyházkerület egyes vidékein használatban maradtak 
olyan reformációkorabeli énekek, amelyek a dunántúli kerület 
magyar gyülekezeteiben alig ismeretesek). A koráldallamvariánsok 
keletkezésének másik magyarázatát abban látom, hogy számos 
evang. énekeskönyv — régebbiek csakúgy, mint újabbak — hang
jegyek nélkül látott napvilágot, tehát az énekeknek csupán a szö
vegét rögzítette írásban. Ez azt jelenti, hogy a dallamok fenn
maradása elsősorban a hívek puszta emlékezetére van bízva. Lé
lektani igazság, hogy az emlékezet a bevésett képet idővel egyé
nileg módosítja s ezalól a koráldallamok sincsenek kivéve. Ezeket 
az egyéni, de a tömegre könnyen átragadó módosításokat nem ellen
súlyozza eléggé az sem, ha a kántor igyekszik korálkönyv szerint 
orgonáim, mert a hagyományaihoz ragaszkodó gyülekezet rend
szerint győzni szokott a kántor felett. Az ismert anekdota szerint 
talán még a templomot sem kíméli meg a civakodástól a korál
könyv és a szájhagyomány különbözősége. (Az egyszeri kántor 
lekiabált a kórusról: »Énekeljetek úgy, ahogy én orgonálok!« —
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Erre a gyülekezet vénei közül visszaszólt valaki: »Orgonálj úgy, 
ahogy mi énekelünk!« — A lelkész ezzel vetett véget a vitának: 
»Ne veszekedjetek, hanem énekeljetek!«) Hiába készült tehát pl. 
a Kapi-féle lcorálkönyv egyetemes jellegűnek: a gyülekezetek föld
rajzi szétszórtsága, az énekeskönyvek hangjegy nélküli volta, és 
még sok más tényező végeredményben meglehetősen tarka sok
féleségre vezetett. Hasonlattal élve: a korálok dallamai különféle 
vidékeken különféle zenei tájszólásokban élnek. Ha dallamok helyett 
hittételekről volna szó, akkor úgy kellene fogalmaznom ezt a 
megállapítást, hogy vidékenként különféle szektákkal állunk 
szemben. Minthogy azonban a dallamok tekintetében nem lehe
tünk ennyire szigorúak: meg kell engednünk, hogy zenei vonat
kozásban minden gyülekezet hagyománytisztelő jogához hozzá
tartozik az, hogy a szórvány-jelleg emlékét igyekezzék fenntartani 
a koráldallamok helyi variánsaiban. Amint a közbeszédben ismert 
tájszólások értékeseknek tekinthetők néprajzi szempontból: azon- 
képpen tulajdoníthatunk bizonyos egyháztörténeti színezetű érté
ket a dallamvariánsoknak is.

Lássuk azonban: hová vezetne az, ha ennek a szabadságnak 
túlságosan nagy teret engednénk? Oda, hogy az az evangélikus 
hívő, aki otthonától távol kerülve, más vidéken bemegy a temp
lomba: nem fog tudni együtténekelni hittestvéreivel; egyházi gyű
lések alkalmával a különféle vidékekről egybegyűltek éneke az 
erős egység helyett a harmóniátlan sokféleséget fogja bizonyítani; 
a rádió által egyik helyről közvetített evang. istentiszteletet nem 
szívesen fogják meghallgatni más vidék evangélikusai. . .  A korá
lok dallamát tehát egységes alakban kötelezővé kell tenni a ma
gyarországi egyházegyetem egész területén! A helyi hagyományok 
tiszteletben tartására elég, ha olyan dallamok helyi változat sze
rinti éneklését engedné meg az egyház, amelyek más változatban 
más vidéken vagy egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben 
használatosak. A közös dallamkincs törzsét azonban egységesí
teni kell még akkor is, ha ezzel esetleg néprajzilag, vagy egyház- 
történetileg érdekes variánsokat kellene kiszorítani.

Hogy a többféle variáns közül melyiket kellene egyetemesen 
kötelezővé tenni, vagy esetleg milyen, nálunk eddig talán nem is 
használt dallamváltozatot kellene egyik-másik helyett bevezetni: 
ennek a kérdésnek az eldöntése szakemberek alapos munkáját 
igényli. Tájékoztatásul ismertetem az én elgondolásom főbb szem
pontjait. Egységes alak gyanánt valamely ma is énekelt dallam 
legrégibb és legjobb alakját kellene megállapítani, hacsak ki nem 
szorította azt idők folyamán egy újabb változat, amelyik az erede
tinek a lényeges csorbítása nélkül való (a német énekügyi bizott
ság elve alapján). Az »eredeti dallam« megjelölés tehát ebben a 
vonatkozásban nem jelentheti feltétlenül a történetileg legrégibb 
dallamát valamelyik szövegnek, hiszen előfordulhat, hogy egy vi
szonylag későbbi zeneszerző jobb (helyesebben: szebb) dallamot 
talál ki. A történeti szempont mellett tehát az esztétikai szem
pontot is figyelembe kell venni, noha minden esztétika lényegében 
szubjektív, tehát nem dönthető el egyszersmindenkorra, hogy két
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adott dallamváltozat közül melyik á szebbik. E két szempont mel
lett figyelembe kell venni még a harmadikat is, amelyik a gyakor
lat követelményeire utal, midőn megengedi, hogy a legrégibb és 
legjobb (legszebb) alak helyett újabb változat is elfogadható, fel
téve, hogy ez a változat az eredetinek a lényeges csorbítása nélkül 
való. Annak az eldöntése, hogy mely elváltozások tekinthetők már 
az eredeti dallam lényeges csorbításának s melyek még nem: szin
tén tág teret enged az egyéni véleményeknek. A dallamok kiválo
gatásának van végül egy negyedik szempontja is, amelyet általá
nosságban néprajzi szempontnak lehetne nevezni. Ez az a szem 
pont, amelynek az alapján pl. a németországi énekügyi bizottság 
a korátok eredeti ritmusát csak annyiban vélte megtartandónak, 
amennyiben az a ritmus népies. (Megjegyzem, hogy a német dalla
moknak ezen elv alapján készült gyűjteményéből: a »Melodienbuch 
zum Deutschen Evangelischen Gesangbuch«-ból már csak azért 
sem vehető át hazai használatra minden dallam megfontolás nél
kül, mert amelyik ritmus a németnek népies, az nem feltétlenül 
egyezik a magyar népi ritmusérzékkel.) Hazai vonatkozásban en
nek a néprajzi szempontnak van még egy igen figyelemreméltó 
oldala. Kodály Zoltán írja a »Néprajz és zenetörténet« c. tanul
mányában (»Ethnographia-Népélet« 1933., 1—2. szám): »Régi dal
lamfeljegyzéseinket . . .  élettel megtölteni, életrekelteni csak olyas
valaki próbálhatja, aki elegendő hangképzetkincset gyűjtött az élő 
hagyomány helyszíni megfigyeléséből.« Ezért feltétlenül szükség  
van a koráléneklés népi sajátosságainak a felkutatására is. Ha 
ezek a sajátosságok egyeznek a régi feljegyzésekkel, vagyis mint
egy igazolják azokat: akkor az egységesítés útja egyenes, csak ki 
kell hagyni belőle a régi feljegyzés és a mai népi éneklés közé éke
lődött, holtvágányra vezető fejlődést. Ha pedig lényegesebb eltérés 
mutatkoznék a régi feljegyzés és a mai népi változat között: akkor 
a többi szempontok figyelembevételével kell majd eldönteni az 
egységesítés alapjául szolgáló dallamváltozatot. Jól meg kell azon
ban fontolni, hogy a mai népi változat legfeljebb csak történeti, 
vagy esztétikai szempontból eshetik kifogás alá; gyakorlati és nép
rajzi szempontból azonban értékesnek kell minősíteni.

Mindezekből látható, hogy a tervezett egységes énekeskönyv 
elkészítése mekkora körültekintést, mennyi díőmunkálatot igényel. 
Ha eltekintünk a hazai evang. korálkincs gerincét alkotó német 
eredetű s Németországban már egységesített dallamok anyagától: 
a nálunk énekelt magyar és szláv eredetű dallamokat először törté
netileg hiteles feljegyzések alapján össze kellene írni a fennmaradt 
hangjegyes nyomtatványokból és kéziratokból. A magyar anyag 
ilynemű gyűjtését Schulek Imre kartársunk már el is kezdette. 
Azután következhetnék az esztétikai, gyakorlati és néprajzi szem
pontok párhuzamos alkalmazása alapján a dallamok kötelezővé 
teendő egységes alakjának olyan gyűjteményes kiadása, aminő a 
fentebb idézett német »Melodienbuch. . .«. Ennek az alapján azután 
megáilapítandók volnának az egyes dallamok különféle szövegei, 
különös tekintettel a teológiai, poétikai és prozódiai szempontokra. 
Ha ez is megvolna, akkor következhetnék az énekek rendezése



448

énekeskönyvvé. Á fentiek alapján a jövő magyar ev. egységes éne
keskönyvnek egy nagyobb, egyetemesen kötelező, továbbá egy vagy 
több kisebb »helyi érdekű« részből kellene állnia, s végül, ami a 
dallamegységesítés szempontjából a legfontosabb: minden ének
szöveg első verse fölé ki kellene nyomatni a dallam hangjegyeit is.

Minthogy ez a tervbevett egységes énekeskönyv előreláthatólag 
a magyar korálreform megtestesülése lesz, vagyis a jelenlegi ének
lést gyökeresen át kell majd formálnia, mert a kiegyenlített ritmus
ról vissza fog térni a ritmikus éneklésre: nehány gyakorlati gon
dolatot szeretnék még ezzel kapcsolatban felvetni. Máról-holnapra 
a ritmikus éneklés nem vezethető be; célszerűnek mutatkozik tehát 
a korálreform részleges előkészítése olymódon, hogy kisebb körben: 
bibliaórán, ifjúsági egyesületben, iskolában, egyházi énekkarban 
félretesszük az operákra, vagy indulókra emlékeztető, u. n. »val
lásos« énekeket, és ezek helyett igyekezünk megismertetni ritmikus 
korálokat (természetesen csak olyanokat, amelyeknek az egysége
sítés elrendelésekor várható alakja iránt semmi kétség nincsen). 
Több út lehetséges: vagy olyan dallamokkal kezdjük a munkát, 
amelyeket a mai hívek egyáltalán nem ismernek, ahol tehát nem 
fenyeget az asszociációs gátlás egy és ugyanazon dallamnak kétféle 
változatban való bevésése folytán; vagy pedig az ismert korál- 
dallamok ritmikusan egységesített változataiból nehézségi fok 
szerinti sorozatot állítunk egybe s ilymódon fokozatosan áttérünk 
a ritmikus éneklésre. Az sem rossz áthidalás, ha olyan dallamokkal 
kezdjük a munkát, amelyeket ma is a legtöbb helyen ritmikusan éne- 
kelnek(»Krisztus Urunknak áldott születésén . . .«, »Minden e földön 
csak elmúlandó . . .«). Mindezek a nehézségek különben is csak addig 
problémák, amíg a híveink zömének a zenei műveltsége nem emel
kedik arra a fokra, hogy a hangjegyeket nem csupán az énekeskönyv 
díszítésének tekintené, hanem dallamot és ritmust grafikailag rög
zítő, értelemmel bíró, énekeskönyvben nélkülözhetetlen tényezőnek.

*
Hangversenykrónika.

1938. október 9. A szarvasi ev. ó-templom 150 éves jubileuma 
alkalmával rendezett templomi ünnepély. A zenei részben közre
működött Peschko Zoltán orgonaművész (Pachelbel, Brahms és 
Perényi egy-egy korálelőjátékával, Gárdonyi »Karácsonyi böleső- 
dal«-ával és Widor Tokkátájával), továbbá Jeney Klára opera- 
énekesnő W eltler Jenő orgonakiséretével, valamint a Leányegye
sület dalkara Rohoska Jenő vezetésével.

1938. október 30. Kapi-Králik Jenő orgonahangversenye 
Pécsett, az ev. templom új orgonáján. Műsor: Bach d-moll tokkáta 
és fuga, három klasszikus (Pachelbel, 2 Bach) és egy modern 
(Kapi-Králik) korálelőjáték, Antaíffy-Zsiross »Karácsonyi dal«-a, 
Daquin »Kakuk«-ja (Kapi-Králik átiratában), befejezésül pedig 
Reger d-moll tokkátája. A hangversenyen G. Schlezák Auguszta 
úrasszony Bach- és IJündel-áriák eléneklésével működött közre
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