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Bizakodás az Úrban.
Ésaiás· 40 : 31. "Akik az Úrban bíznak. azok-

nak ereje megúiul, és szárnyukkal magas-
ságra repülnek, mint a saskeselyűk ; futnak,
és .nern fáradnak el, járnak, és nem lan-
kadnak meg."

Milven jó azoknak, akik az Úrban bíznak' Mennyire ígérettel teljes
bíztatást tart fenn számukra az Úro Megújuló életerő, magasbaszárnyaló
fellendülés, fáradhatatlanság, és meg nem lankadás' Milyen jó az új év
kezdetén ilyen bizakodásra építeni' Uram, Istenem, te ilyen bizakadóvá
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 remélhetlék volna' Most bennünket is' ez
örömökre hívsz és vársz'

Mílyen fáradhatatlanak az én kicsinyjeim is, amikor meg nem lankadó
lábakkal sietnek apró örömeik után, és kergetrk szivárványszínű boldogságukat.

Oh, vajha adnál nekem is erőt, hogyelsősorban jómagam lennék
fáradhatatlan útaid követésében és lankadatlan a hozzád való síetésben,
hogy mindenek előtt én magam teljék be a te világosságod dal és Ígéddel,
hogy méltó polgára lehessek a te országodnak. Vezess, óh, vezess, Uram,
hogy én is vezethessem azokat, akiket kézenfogva szorongatok, és akiket
tehozzád kell eljuttatnom ,

Oh, vajha felemelhetném kicsinyjeim lelké! tehozzád' Vajha a szár-
nyaik alá. nyúlhatnék, mint ahogy az öreg gólvak mindíg 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 biztatás, amely nekik is szárnyat ad, hogy felemelked-
hessenek Hozzád' Gyermeki tisztaságuk és ártatlan boldogságuk legyen
az a mozgató erő, amely a rnindig-járásra, és a soha meg nem lankadásra
biztatja őket. Feltétlen bizalmat, a [áradtságok között kitartést, a csüggedés
idején biztetast kérek tőled, Uram, hogy legyen miből adnom azoknak, akik
hittel néznek reám, és· éhezve várják [ópéldámat és előliérásornat. Táplálj,
üdíts mindíg szent Ígéddel, hogy belőle merítve felüdüljön a lelkem a
mindennapi harcra: egy-egy gyermeklélek jól kőrülbástyázott lélekvárának
bevételére , Ebben segíts meg ez esztendőben, Uram' Amen. F. J.
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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 : celnélküli a mi tusakodásunk. Hiszen
elmerülünk a körülöttünk hullámzó élet vásári zajában. s nem halljuk
a mi pályánk útirányitó jelszavait. a tisztán csengő gyermekkacaj
üdítő hanghullámait.

Minden kornak mégvannak 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 nevelöt, sőt még a pusztán hivatalt viselő robotmunkást
is. Mi a gyümölcse a különféle új rendszerek iskolájanak ? Ez a kér-
dés mindíg mérlegalkotásra csábítja az oktatótérsedalmat, s különösen
így: évforduló idején útkereső magábaszállásra indítja.

Hova jutottunk a rnunkaiskola, 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-eaz összhang a mai történelmi idők követe-
lése, és művelödési eszmény-keresésünk között? Olyan-e a mai iskola
nevelő-oktató rnunkáia, amely il nemzetnevelés céljait is száz száza-
lékig szolgélie ? Mind: tanulságokban feleletet rejtő kérdések. Külön-
bözö egyéniségű nevelőoktatók különböző válaszokban tárják elénk
tanulságaiket. Abban bizonyára nem térnek el egymástól. hogy a
megállapodás, a kialakult, tiszta haladási irány mindaddig nem tárul
elénk, amíg a mai kor világosan nem mutatia a történelmi megálla-
podottség. a nyugalom, savilághelyzet kialakult biztos úlját.

Egy nagy "tanulságot le kell szűmünk. Jöhetnek 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 őrzö
kincsei közül,

Öntevékenység, munkáltató oktatás, gyakorlati nevelés, munka-
közösségi iskola a multban sem volt teljesen ismeretlen, ha nem is
így nevezték, s nem is állt annyira a közérdeklődés gyújtóponíjában,
mint ma. Mindezek mellett régen is. most is egyaránt szükséges a
magasabbrendű nevelői, tanítói lelkiség, hogy minden ballépéslől óvja.
visszatartsa a nevelésre szoru ló gyermek elhatározását. s a maga
észrevétlen, művészi nevelő munkájával helyes irányt adjon: a jel-
szavak közt is mindíg 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. ahol a nevelés eszményeben
egyesűl 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 ösztönzö belső elha-
tározások mindennél értékesebb jellemvonásait : az összhangzó emberre
nevelés eszményét tekintve vezércsillagunknak.

Hosszú útat kell még tennie változó korok változó irányeiveinek
szolgálatéban a nevelés fejlődésének. rnig tisztán áll előttünk a nagy
cél : emberibb embert. lelki összhangját megtalált embert. jellemes.
határozott lelkületü, s erkölcsös egyént. olyán hazafit és polgárt
nevelni, aki világosan látja rendeltetését, kiegyensúlyozott életelvei
mellett-rnegtalálja 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 megkivánt feltételeket. s koronázzae munkáját
több siker. megértő elismerés. és a nyugodt megelégedés felemelő
érzete.

Adósság:
Írta: Ludván Sándor, Celldömölk.

Búcsúzáskor illő leszámolni. Könnyebben megy el a vándor.
könnyebben néz az ember az új jövevény szemébe. A Missziói
Gyerrnekszövetséz iratai között keresgélek. Levél akad a kezembe.
Megdobban a szívem. Gáncs Aladár levele. Két éve már. hogy el-
ment. Lelke elégett oltárgyertyaként a misszió oltérán. De a lélek-
láng lobog tovább kicsi misszionált gyermekszívekben, azokban a
kis Misszióí Gvermekszövetségekben. amelyekbe belesugározta töré-
keny szívének, lelkének egész ragyogását, melegét, az Evang, Misszió-
egyesületben. amelynek fáradhatatlan titkára. míndeneket vbetöltö
lélekmunkása volt. Olvasom a levelet. Drága lélekfoszlény. Ebresztés.
Mit lehetne tenni a kicsinyek házában. az iskolában, a világosságért.
az Evangeliomért ? Igei pedagógia. Felkér, hogy írjak lapunkban:
nA missziói gyerrnekszövetség és a munkaískola" 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 círnröl barázdélok
néhány sort. ,

Mísszió - hányszor leír], kiejtett szó 1 Mégis álljunk meg nála
egy pillanatra. Küldetés. Az Ut - Igazság - Elet Ura küld - Jézus.
Fül kell a hallásra. Akarat a megfogadásra. Jézus az iskolák ajtaján
kopogtat. Soha jobbkor. Hogyne bocsátanánk be a legmodernebb
míntatanitót. a legmodernebb pedagógiai elvet. az Igét I 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



4

úgy kell pallérozgatni, csiszolni, hogya három egy készségge. világ-
nézette 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 léphelünk csak be iskolánkbe. Mennyiféle szem-
pont tanmenetben, vázlatban. feldolgozásban. Mennyi mindenre kell
gondolnunk, ha lelkiismeretünkkel, . felügyelettel békében akarunk
élni. Szinte úgy érezzük sokszor, hogy az iskola munkáia apró
darabokra széthullottan, halom ban hever. Papírország - valóság
összegabalyodva gornolyog előttünk. Szinte elvesznek a tömegben a
vezérvonalak. az irányvonalak, amelyek szerint a tömegből aránvos.
értékeket rejtő eredmény hajlék épül ön- és kőzmegnyugvásra.
Hányszor kell tapasztalnunk, hogy jelentéktelen mutatós dolgokat,
szines fogásokat állítunk tanításunk középpontiába lényeg helyett.
Mennyi a panasz, hogy alaki dolgokra, mint túlhajtott módszeres-
kedő előkészület, szemleleti anyagok keresgélése, vázlatozás stb.
elhasználódik az ambició, energia s a tulajdonképpeni eleven nevelő-
oktató munkára kevés jut. Hányszor hallani lelkiismeretes kertárstól,
hogy dacára módszeres, lelkiismeretes fáradozásának, nincs. meg-
elégedve munkaeredrnényével, nehezen megy a számolás, rossz a
helyesírás, önálló megnyilatkozás. sok a fecsegés stb. Egyszóval a
vélt "munkaiskolában " nem tudja azt a rnunkát 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 álarcosari
virul a hús-vér valóság.

Bizony-bizony sok drága tanítói lélekben, ahol az Új Tanterv
s Utasítások szelleme kiterrnelte a lelkiséget a maga többlet energiát
produkáló valóságában s a felelősség érzetet. megjelenik a bizony-
talanság útkereső ösztönössége, a kétkedés is. Jó felé haladok-e?
Nem egyoldaluan alaki képzés révülelébe 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 szállná meg a lelket, sőt a tapasztalás
értéktermelést fokozó vágya, biztonságérzet keresése a hajtó erő
ebben a számadó belső harcban. Felemás még a müködő tanítótábor.
Egyrésze a tegnapnak mát szülő iskolájában is munkálkodott, másik
rész már az új hármas pillérű nevelés szülötte.iahol a tanítás mellett
felülemelkedett nevelés vette át az irányítást. Es ha megvizsgáljuk
a multat-jelent, azonnal szembeszőkik a közös nevező ellentét helyett:
lelki íipusú tanitó megállta a helyét a multban, megállja a jelenben
is, helyesen látta" a 'célt a multban, 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 céliában fl Tanterv olyan
tömören fejez ki, csak a lélek útján termelhetünk. Es itt úgy érzi az
ember, mintha zavaró, chaotikus lenne a válságban fetrengő mában
a fogalommegjelölés : lélek = ész + 'érzelem + akarat. Mintha a



csődbejutott liberalis-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 hívő lelkünkön 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 1 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 problemáit, hogy kénytelenek a
velük mégis csak más alapon, bomlási fokon álló materialista,
kommunista 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, hegyez a vulkanizmus, amely
keleten, nyugaton szemünk előtt pokoli erővel tombol, még mekkora
emberi létterületeket ragad magával. formál át, szül újjá; - egyedül
az Elet Ura, akié a hatalom 'élők és holtak felett. Legfeljebb a pozitív
lelkű ember Krisztusra, hagyatkozva látja biztositva létét, hiszen övé
az Ut, Igazság és az Elet. Az Atya az O kezébe adott mindent.
Jén. 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 chaetikus tervszerűtlenség tehetetlenségébe zuhanva,
sátáni romboló erők vegyék át tőlük a hatalmat.

Mikor ezt a lélek-ész problémát mi, pedagógusok, is könyőr-
telenül életre-halálra rendeztük, s mint a misszió nagy munkása,
néhai Gáncs Aladár mondaná, "áldott sen kik, semmik" lettünk a
lélek által, lépjünk be a gyermekszövetség missziói órájára s az
evangélikus iskola tantermébe. Egy hasonlat jut eszembe, a fízikából
veszem: a Faraday-féle erőtér. Valamely mágneses vagy elektromos
erőforrás gerjeszti. Benne a sugárzás titokzatos, csodálatos tűrreményei
játszódnak le. Ilyen Krisztus-féle, nem akar profán lenni szavam,
lélek-erőtérnek képzel em én a gyermekszővetséget. 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
lélekrádló lép összeköttetésbe az örök erőcentrummal, Istennel.
Hiszen misszionált a tanítói lélek, közvetítő, nem ő nevel, hanem
akinek a nevében összegyültek. Azt hiszem az ilyen "erőtér" tanítója
önkéntelenül is megtalálja az emlitett, széthulló tanítási, nevelési
problémák központi kohézióját. De az ilyen erötér 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 rnissziói szőveíség erővel telített munkacella, amelynek
feltétlen gerjesztő hatása van. A kis gyülekezetnek is csak kőzponti
lélekmagja lehet a szövetség.

Soraim végéhez értem. Azt hiszem, egyetértünk kartársaimmal
abban, hogya második, harmadik pedagógiai lépcsőre, érzelmi,
akarati vonatkozások helyére, csakis pozitív lelki adoltságú pedagógus

.hághat, aki így bizakodik: "Mindenre van erőm a Jézus-Krisztus által."

Ráth Mátyás élete.
A győri Réth-emlékmü felavató ünnepélvén. 1937 dec. 12-én elmondta:

Kuszák István.

Mélyentisztelt Ünneplő Közönség!
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 mészáros mesternek és hit-
vesének: Raits Zsuzsanna asszonynak volt az elsőszülött gyermeke.
Róm. kat. templomban tartották keresztvíz alá, mert születése előtt
alig néhány héttel Győrött a protestánsokat megfosztotfák szabad
vallásgyakorlatuktól és templomukat is bezárták.

A szülői háztól hamarosan elkerült. Iskoláit Modorban, Sop-
ronban és Pozsonyban végezte. Lelkészi oklevelének rnezszerzése
után sokat utazott. Bejárta Magverországot és Erdélyt. A nép nyel-
vét és életkörülményeit tanulmányozta. Később Németországban
folytatta tanulmányait. Majdnem öt esztendőt töltött Götlingában,
honnan 1779 elején tért vissza és Pozsonyban telepedett le. Szorno-
rúan tapasztalta, hogya magyar nyelv mennyíre parlagon hever s
hogy az újságokat is közel száz esztendeje idegen nyelven írják és
terjesztik Magyarországon. Ekkor fogamzott meg lelkében egy ma-
gyar nyelvű hirlap életrehívásának gondolata. Egy ..Előre való tuda-
kozás" kibocsátása útján míndenekelött afelől tájékozódott, hogy
"vallyon találkoznának-e elegendő számmal Hazájokat és Nemzetü-
ket igazán szerető magyar Hazafiak. akik a magyar nyelven iratandó
Hirekre, vagyis Hirmondó Levelekre szert tenní kívánnak". Sok-sok
akadállval kellett megküzdenie, de fáradozása nem volt hiábavaló.
1780 január l-én megjelent a Magyar Hírmondó első száma és a
négy nyolcadrélű 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 lelkészéve. 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 lgéjet. Két év mulva : 1785



november 25-én o 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 mondia 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 -- .Drökös kár, hogy
Ráthnak e becses szándéka nem teliesedhetett".

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 Sopron ból. 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 temetövé vált,
melybe sok meg nem valósulhatott szándéka mellé családi boldog-
ságát is elhan tolta. Ettől fogva még inkább elcsendesedett a kemény-
nyakú, harcias ember. Kerülte a társaságot és komorságát haláláig
megtertotta. Senki nem birhatta többé arra, hogy tudományos tárgy-
ról a közönség számára valamit írjon. Pedig kortársai megállapítása
szerint "tudományos és művelt lelkének munkálkodésa.. szerencsé-
sebb körülrnények között messze kiteriedhetett volna".

Így azonban a Magyar Hírrnondóba 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 lelt volna a meghívást elfogadni, de alaposabb megfontolás után
arra a belátáara jutott, hogy az ő korában bajos volna már tanári
hivatalt kezdeni. Bár erős testaIkattai 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. Elhunvtáról
Kis János ezekkel a szavakkal értesítette Kazinczyt : "Ráth, ez a
sok jóval számtalan csudál'atosságot párosított tudós férfiú is elhagyta
ezt aholdalatti világot." "Sajnálva hallám - válaszolta Kazinczy
Kis levelére - Ráth halálának hírét. Aldott legyen emléke a jó
hazafinak és világosság fiának l
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Ugyancsak Kazinczy mondta azt is, hogy: ..Pázmánv 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,
szülővárosáben, hol életének nagyobb részét töltötte, s hol porrészei
is pihenőhelyet találtak, a mult év novemberében indította meg az
Evangélikus Ifjúsági Egyesület a magyar ujságírás atyjának emléket
megörökítő mű létesítésére irányuló mozgalmat. "

E mozgalom fövédnöksézét D. Kapi Béla püspök úr O nagy-
méltósága volt kegyes elvállalni, s az' ifjúsági Egyesületet kitűzött
céljának elérésében hathatósan támogatni. Az előkészítő munkának
minden mozzanatát élénk érdeklődésévei kísérte, s bölcs tanácsaival
és kitüntetö közrernűködésével sok-sok akadályelhárítását tette

. számunkra lehetővé. Ugyancsak a legnagyobb jóindulattal és meg-
értésselkarolta fel mozgalmunkat Győr szab. kir. város polgár-
mestere : Spath Gyula úr O méltósága, aki szintén sok értékes
tanáccsal, személyes közbenjárással, és a város részéről biztosított
nagyértékű természetbeni -szolgáltatésokkal, valamint tekintélyes
összegű készpénzadománnyal igen nagy lépéssei vitte közelebb az
emlékmű ügyét a megvalósuláshoz. Spáth Gyula polgármester úr
O méltóságának és Györ szab. kir. város közönségének köszönhető
elsősorban az, hogy Győrött nem egyszerű márványtábla. hanem
díszes emlékmű fogja őrizni a magyar hírlap írás megalapítójának
ernlékét.

. A ma felavatandó emlékmű tervét Lakatos Kálmán mérnök úr
készítette el. Ő is önzetlenül és nagy lelkesedéssel dolgozott a rnoz-
galom sikere érdekében .. Művész lelkének papírra vetett, megkapo,
szimbolikus erejű elgondolását Sch ima Bandi iparművész és Réthy
Gyula köfaragómester rnerevítették bronzba és köbe.

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

Ime, áll már az emlékmű. Mi, a Györi Evangélikus Ifjúsági
Egyesület tagjai, alázattal köszönjük meg Istennek, hogy Ráth Mátyás
emlékével szemben fennálló kötelességünket velünk felismerielte, 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 vígasztaló
szavak helyett, a megvígasztalócselekedetet nyújtja!
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Az iskolai gyülekezetek.
Irta : Űrszigety 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 kürtölt hamis jelszavaktóI. 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 feszítő ereje a gátakat, úgy dönti romba a leg-
szentebb emberi közösségek korlátaít a hamis jelszavakkal túlfűtött
szabadságőrület.

Korunk neveltjelnek egyetlen céltűzese a könnvűszerrel 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 O excellenciája páratlan éleslátással vezeti helyes
mederbe evangélikus iskoláink nevelésügyét. Az iskolai gyülekeze-
tekkel Ö 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 tekintély tisztelettel. töl-
tötte be hivatását. Azt a régi embertípust, kinek szívét az egyház
és a haza szent közösségeinek korlátai még boldogító tudattal és
édes biztonságérzettel töltötték meg. Mondiuk meg őszintén, vo1t-e
dicsőbb korszaka egyháznak, nemzetnek, mint az, melyben az em-
beriség e korlátozásoknak gondolkozás nélkül alávetette magát?

Hogyan várhatnánk ma egyéni vallásosságot és hazafiasságol,
mikor az egyén tetszése szerint szabadul hat az egyház és nemzet
közösségének korlátaiból ? l 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 indulástol és továbbvitel-
től függ. Ha máról-holnapra, minden alapos előkészület nélkül. csak
azért szervezzük meg a kicsinyek gyülekezetét, hogyarendeletnek
eleget tegyünk, s játéknak állít juk 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 kornoly, 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 felnőltek gyülekezetében. Mélló-
ségteljes komolysággal kell kezdeni, s azzal is folytatni.
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példáiából telítjük őket. - Most már állomáshoz értünk. kész alap-
vető munkánk. Kész a kicsinyek gyülekezete!

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

Ha ma kitűznénk a holnapi. választást, vajjon hány pártra
szakadna holnapig kicsi népünk? Oh, borzalom! 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 közösség ében testvéri egyetértésre neveltünk!
Velük akarjuk a felnőttek lelkéből is kiűzni a viszálykodás és pár-
toskodás ördögét, s most ezzel a püspöki rendelettel éppen az ő
szívükbe hinlsük 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! (Hiába kardos-
kodnak a diktatúra ellenségei, igen sokszor a jót. az üdvöset - mint
betegre az orvosságot - úgy kellene ráerőszakolni az ernberiségre l)
A tanító fogja majd kijelölni a tisztségekre a legalkalmasabbakal,
legérdemesebbeket, teljes tárgyilagossággal, protekció nélkül. A gond-
nok tervszerű mandátuma három hét (vagy hónap), a presbitere 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 tisztségétöll)

Látnivaló, hogy nem mindenütt egyforma körülmények és fel-
tételek mellett oldható meg az iskolai gyülekezetek kérdése. Hol
kisebb, hol nagyobb akadályokkal kell megküzdénünk. Ne hamar-
kodiuk azért el dolgunkat. Kutassuk fel mindenekelőtt az akadályokat
és lehetőségeket. Püspök urunk O nagyrnéltósága is bizonyára nem
a máról-holnapra, jól vagy rosszul megteremtett kis gyülekezetek
garmadáját kívánja látni, hanem a tartalomra _és értékre kiváncsi.
amit a nagvszerű cél érdekében lefektettünk. Oexcellenciája is jól
ismeri a feltorlódó akadályokat és örülni fog, ha ezekről tájékoztat juk
jelentéseinkben. ahol ilyenek felmerül nek. Segítő keze bizonyára ott
lesz, .ahol akadályokat kell leküzdenünk.

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

Ujjáéledő egyházunk példáján okulva az egész keresztyén
világ átveszi nevelési rendszerünket. Az állam hatalmak túlzott
szabadságjogokat ígérő prófétái is visszavezetik az életet a keresz-
tyén alapra" s visszaadják a megcsalt, kifosztott lelkeknek a vasár-
napok édes áhitatát.

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!



MEGJEGVZÉseK
Beköszöntő.
lrta : Pártay Tivadar.

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

Boldog Uiév l Most jön tán a szilveszteri éjszaká zajos, tarka
forgatagábó!. Ifjúság, mámor, jólét igérete ragyog, sugárzik róla.

Az ördög vigye azt a vén boszorkányt, az 1937-et! Ures batyu-
iával, ráncos képével ki vele!

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

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

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

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

Boldog Újévet !

Anyolcosztályú népiskola megvalósítása felé.
Irta: Zacher Lajos, Cvőr.

Ill.
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
tanusított 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 kerban. Szinte észrevehetően, szemmelláthatóan figyel-
hetjük meg rajtuk a testi változásokat. A Iiúknál a csontosodást, az
arc megnyúlását, esetlensézet, fejlődő izomzatot, domborodó mellkast.
gyors növekedést, a lányoknál a nőiesedést, a iobb 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 szemponljából
pedig egy 'a teendőnk: a folytonos biztatás, bátorítás, buzdítás, ősz-
tőkélés.: Itt azután válogatnunk kell a nevelői módszerekben. Segítőnk
lesz a szeretet, mely megmutatja az útat, amelyen az egyéniséghez
alkalmazkodó eszközök alkalmazásában járnunk kell. Es 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 érzelmeke, amelyek olyan cselekedetekben, mint
általában pl. a szeretet ismert külső jelei (simogatás, csók stb) nyil-
vánulnak meg. De azoké az érzelrneké, amelyek oly cselekedetekben,
mint pl. az előzékenység, szolgálatkészség, a kitarlóbb szorgalom, de
olyanban is, mint a harag és elkeseredés,' kifejezést nyernek. Az a
kor ez, mikor egy dicséret 1-2 hétre kornoly hatással van a gyer-
mekre, s egy megszégyenítés vagy a becsvágy lelőrése, ha nem is
mindig örökre, de jó időre el tudja távolítani tőlünk a gyermeket.
Ami a legjobban meglepi a pszichológiaban jártas tanítót is: az
emlékezőképesség fejlett volta. Szinte bámulatos, ahogy pl. a földrajz-
órán (politikai földrajzot tanulunk) egy-egy helységnévhez fűződő
történelmi eseményt, amelyet jelentéktelenségénel fogva nem akarok
megemlíttetni sem, felszinre hoznak. A' koncentráció elvének meg-
valósítását s a tudás elmélyítését sehol sem lehet szolgálni oly
rnértékben, mint éppen ebben a kerban. Természetesen egy nagyon
fontos és nehéz kövelelmény háramlik ebből a tanítóra is. Annak
a tudatában, hogy ebben a korban az agy receptiv 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 szorílani a tanulót s koncenlrációval, gyakori
ismétlésekkel táplálni az emlékezetet, időállóvá. értékke 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 iOO%-ig, de nagyobb
a százalékos arányszám ebből a szempontból a VII.- VIlI. o."ban,
mint pl. a VI. osztályben.) A napokban vendégem volt az egyik órán.
Megfigyelte a jelentkezőket, az érdeklődőket, a feleleteket. a tanulok
által felvetett kérdéseket, problémákat, a gyermekek okfeitését. Cso-
dálkozva állapította meg, milyen nagy a különbség e tekintetben a
VlI.- VIlI. o. és a továbbképző között, holott ugyanolyan korú, ugyan-
azon előképzettségű. ugyanazon társadalmi rétegból 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, hogya VII.- VIlI. o.-ban komolyan dolgozó, tanuló gyermek
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otthon' nem használható rendszeres munkára, a továbbképzős pedig
az iskolában. Azt kiszakítják az iskolai munka rnenetéből, 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 megszokolt környezetéböl 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 Et továbbképző-
ben a munka, és tehernek tartja azt a tanuló. E közben persze sza-
badulni szándékozik az iskolától, s így a különben kornoly és meg-
szokott munkakörében pontos, gondos, megbízható .fiú-leány, itt
hasznavehetetlen lesz, sőt fékezhetetlennek. javíthatatlannak, züllöttnek
mutatkozik. Ime a továbbképző egy megvilágításban. S egy újabb
bizonyíték, hogy nem új tanterv- é.s utasításra, nem is szigorúbb iskola-
felügyeletre, nem is nevetséges és hiábavaló erölködésre van szükség
a továbbképző iskolánál. hanem helyette 8 osztályú népiskolára ..

Ezután e kitérés után maradjunk most újból a VII.- VIlI. o.
tanulójánál. Bizonyára érdemes lesz megemlíteni, hogy a VII.~ VilI.
o.-ok tanulója nem műkedvelő látogatója az iskolának, hanem kornolv
mindennapos munkása. Pedig nálunk a VII.- VIlI. o. szorgalmi ideje
épp úgy szeptember elején' kezdődik, és június végén végződik, mint
az alsóbb osztályokban. Ha a mulasztások számát nézzük, akkor
meg kell állapitanunk. hogya mulasztott félnapok száma a VII.-
VIlI. o.-ban aránylag sokkal alacsonyabb, mint az I.-IV. osztályban.
Ennek magyarázata az, hogy járványos megbetegedéseknek. idő-
szakos meghűléseknek .ellenállöbb a szervezetük. De az is, hogy
szívesen járnak iskolába. S ez fontos érv a gáncsoskodók ellen. Hogy
aránylag rnily alacsony a mulasztás, azt a legutolsó 14 tanítási nap

. hiányzási statisztikájával igazolom. (Az első szám a jelenlevők, a
második a hiányzök számát mutatja.) "50-2, 50-2, 50-2, 50~2,
51-1. 51-1, 51-1. 51-1, 51-1. 46-6 (katholikus tanulők hiányoz-
tak), 50-2, 49-3, 46-6 (kath. ünnep), 50-2. Más iskolák VII.-
VIlI. o.-ában is ilyen szorgalmas látogatói az iskolának a tanulök.
Alkalmam volt megfigyelni a multkoriban a gyárvárosi áll. iskola VII.
-VilI. osztályát. Az osztály mind a 60 tanulóia jelen volt.

Egy másik érdekes jelenség, ami az osztott iskolák felső osztá-
lyaiban általános, de a VII.- VIlI. o.-okban valósággal szembeszökő
az a külső csin és tisztaság, amely a gyermekek összességét jellemzi.
Az előbb említet! iskola tanulóinak nagy %-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 küzdö szülök
gyermekei, hiszen, ha rnód és lehetőség volna rá, mindegyik szülő
adhatná gyermekét a helyben levő polgári és egyéb középiskolák ba.
Hát akkor honnan a "gondos" öltözködés, rend és tisztaság? Annak
a tanításnak az eredménye, rnely a gyermeket az egészséges élet-
követelményeire megtanít ja, 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 tényekhez hozzáteszem, hogy sok
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gyermek maga harcolja ki szüleítől: ezt a két esztendőt, akkor bátran
kérdezhetern. szabad-e ezt a 12-14 éves ifjúságot megfosztani az
iskola áldásaitól ? Beengedhetlük-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, amikora legnagyobb gondot kell fordítani a fejlődő szervezet
harmonikus nevelésére? Meddig engedjük még, hogya 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 rnélységbe zuhan-
jon? Kiengedhetjük-e az iskola, az egyház nevelő hatása alól azt a
gyermeket, aki gazdag érzelem világából fel tudná ebben a korban
építeni lelkének számára a hit erős várát? Hagyhatjuk-e parlagon
heverni azt a pompás agyat, mely bámulatos recept iv képességénel
fogva a tudás gazdag kincseivel rakod hatna meg eljövendő élete
számára? Es 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
amelegágyból - 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 nyujthatja. 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 felnyit juk amelegágy
védő üvegjet. Először csak olyankor, mikor melengető, símogató
napsugár éri a palántát, később már olyankor is, amikor egy-egy
fagyos lehelet csap be az élet szélveszes viharaból. S amikor meg-
edzettük, megacélozluk. viharállóvá tettük a palántát, amikor elláttuk
a gyermeket a tudás fegyverével, felvérteztük a hit paizsával. akkor
bocsátjuk ki az életbe: a harcba. a küzdelembe. Ne ringassuk
magunkat téves hitbe l Lesz. aki, így is elbukik' Mert az erőtlen
csügged I De több lesz az erős I Es: "az erős megállja l"

Erős magyarság felé.
(Beszámoló a "Ker. Igazság" c. lap pécsi előadáséról.)

1. A "Keresztyén Igazság" szerkesztői nov. 19-én és 20-án
Pécsett az egyetem anatomiai intézetének előadói termében evangelizáló
és hitébresztö előadásokat tartottak. Ugy 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 képviseltern. Pedig a kitűzött témák korszerűsége és fonlos-
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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 Líc. Dr. Kamer Károly
tartott írásmagyarázatot, melyben felhívta figyelrnünket arra, hogy
eddig a sötétségben botorkáltunk. most azonban úgy akarunk járni,
mint a világosság fiai, kiterrnelvén és életrehozván a világosság
gyümölcseit: a Krisztusi jóságot és igazságot. "Erős magyarság" CÍ-
men O. dr. Pröhle Károly tartott előadást. A mindvégig világos. logikus
és egyházunk hitvallásának megfelelő előadásában leszögezle, hogy
erős. jobban mondva erősebb magyarság az evanaéliomi, 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 sakkor fejlődhetik. ha szeliemi, lelki élete
Istennel szemben rendezve van. hegyeket mozgató, erős, öntudatos
evangéliorni hite van. Az ev. értelmiségnek e téren nagy és felelősség-
teljes hivatása van. Majd Dr. Vetö Lajos "A magyarság lelki gyen-
geségei'i-ről szólt, oda állítva szemünk és lelkiismeretünk elé az ál-
mos. tunya, hangadó. zsinóros, mulató magyarság bűneit. A második
napon Dr. Kiss Jenő Gal. 3. 29 és Ef. 6. 11 alapján az Isteni lelki
fegyverek felöltözéséről és forgatásáról szólt, mellyel az ördög min-
den ravaszságával szemben rnegküzdhetünk és a Pompei katona
kőtelességtudatával 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 nemzetfenntarló középosztályunk és a parasztság sanyarú
helyzetére és a magyarságot pusztulásra vezető Ezvkére. Az elő-.
adások egyházi énekkel kezdődtek simával s a Hímnusz eléneklé-
séveI végzödtek.

Kár. hogya 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,
tniként volt az lehetséges, hogy az elszakítolt részeken rövid 10-20
év alatt véreinket eloláhositották, 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 ugy 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
Atyámfiait, 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. Am mi, magvarajkúak.
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, hogyelemi iskoláinkban a nemzetiségi vidéken a magyar egy-
házi énekeket is tanítsák, s magyar gyermekistentiszteleteket is tart-
sanak s ezt a tanügyi esperes ellenőrizze. Nem kérkedésböl, de
Isten iránti hálából ernlitern meg, még 1917-ben általam pár-
huzamosan német és magyar nyelven kiadott. kis egyházi és vallá-
sos énekeket és népdalokat magában foglaló népiskolai énekes-
könyvernet, mely a magyarosítás terén nagy segítségemre volt. Ennek
eredménye volt, hogy gyülekezetern önként elhatározta, egyelőre
hónapon kint, a magyar istentiszteletnek a templomba bevezetését,
melyhez a m. kir. vallásminiszter úr annak idején 74 darab dunán-
túli magy"ar énekeskönyvet ajándékozott. Pedig, midőn itt e határ-
szélen tisztára német és szerb községben állásornat elfoglaltam,oly
porosz származású, oklevelét Felsölövön 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. nyugdííat azonnal meg

"kellene tőle vonni. Kérdezzük meg a szomszéd államokat, mit ten-
nének hasonló esetben alkalmazottaikkal ? Vigvázzunk 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-
hatunkcéltudatosan a magyarositás és az erősebb magyarság felé!

V. Z.

Mindennemű biztosítási szükségletünket téiet-, tűz-, betörés-, jégkár-,
baleset-, autó-, szavatossági-, stb.) az Eötvös-alap Onsegélyzö és

CsaládjólétiOsztálya útján elégíthetjük ki a legelönyösebben!
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Nemzeti munkaőrsök.
Írta: Péter Jenő.

Falukutatok járnak az országban. Festik a falut. népét, életét.
Kiemelik a falusi élet realitásait olyan szernszőgből nézve, rnely
agyonüti az igazságot. Sok' mindent más szemmel' kell nézni, de
meglátni is, s nem elég falut kutatni, bajokat raiba 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 ft sok mulasztást, ami a mi történelmi helyzetünkból
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 óvóda. Hat éves kortól tizenkét éves korig az
elemi iskola veszi gondjaiba az állampolgár esemeléket. 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 kortó! 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 iskolatipus nem
teljesítheti százszázalékosan elgondolt feladatát. Huszonegy éves
korig ami kötelező nevelést ad, az a Levente Egyesület.

Ha összehasonlít juk 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
háborúelötti ifjú értékesebb volt.

A plusz! 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, rnelyek lelki okok is. Mind a keltő leküzdhető, ha magyar
élniakarásunkat tartjuk szerit célunkul.

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

Minden községben felállítandó volna a nemzeti munkáőrs isko-
lája. Ezek az iskolák akkora gyakorló területet kapnának, amennyi
területen kiterrnelhetök volnának az iskola fenntartási költségei.
A kötelezett tizennyolc évesek bennlakók volnának. Az iskola lenne
minden községben a minia, 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 mulva 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 évfolyamu tagjai a falusiban töItenének, hogy megismerkedjenek
a magyar .élettel, megbecsüljék a kenyeret adó földet és munkálóját,
viszont a városi őrsön megismerkednének a faluért is dolgozó munkás
és közép osztály hasznos munkájával.

Minden akadályt le lehet győzni, ha a nemzet erösítéséröl 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 Ádám igazgató-tanító, Nemescsó. (Folytatás.)

Nyugdíjasok lahásoénze. Hol mutatkozik itt a sérelem? Kérdezd
meg azt a tanítót, vagy jegyzőt, aki hosszú szolgálata után városba
költözőtt, hogy mennyit fizet rá lakbérére, ha rendes, egészséges
lakásban hioánia leélni még hátralévő idejét! Az ország 1.- V/.-ig
terjedő lakáspénzosztályba van sorolva. Az I. és a VI.-ik fokozat
között óriási a különbség. Aki az első osztályú -helyről meou nyu-
galomba, az pontosan mégegyszer annyi lakáspénzt kap, mint aki
a VI. lakbérosztályú helyen teljesített szolgálatot, s ez (gy marad
bárhol lakik is az illető nyugalomba vonulása 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 n lehetőség sincs meg, ami az állami tisztviselőknél
(így az állami tanítóknál is fennáll), hogyanyugalombavonulás előtt
kőzvetlenül 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
megfele(ő lakás, éoitietni pedig ugyancsak nem áll mindenkinek mód-
[ában. Igy a legtőbb nyugdíjas városra szorul. Oda kényszeríti egész-
ségi állapota is.

Az egész dolgot nagyon eauszerűen meg lehetne oldani. Folyó-
sítanák mindenkinek azt a lakáspénzt, mely tényléges lakóhelye
szerint megilleti. Ez semmi nehézségbe sem ütköznék, mert a nyug-
díjat úgyis egy helyről fólyósítják valamennyi nyugdíjasnak, s a
lakás változtatást is jelenteni kell esetről-esetre, így a központi illet-
ményhivatal mindíg tudná, hogy hinel: miiuen lakáspénz iár.

Külön terhet sem okozna ez az államnak, mert mindíg 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.
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EGVEStJLETI ELET
,

HIVATALOS RESZ
A zalai evang -. egyházm. Tanítóegyesület közgyűlése.

A zalai evangélikus egyházmegye tanítóegyesülete 1937 decem-
ber 2-án, Tepolcán tartotta évi rendes közgyűlését.

Kovács Sándor elnöki megnyitójában meleg szavakkal emléke-
zett meg az elhunyt kartérsról. .2iermann Lajos kővágóőrsi tanítóról.
Az egyesület vele egy értékes tagját veszítette el; 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 terrietésen megjelent nagyszámú résztvevők őszinte
fájdalma is azt bizonyította, hogy Zlermann Lajos köz szeretetben
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 közgyülés. Ürömmel vette tudomásul, hogy
Kovács Sándor ein k a VII. fizetési osztályba lépett elő és hogy
Fazekas János szentantalfai igazgató- tanító nyugalombavonulásaalkal-
mával miniszteri elismerésben részesült. .

A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület közgyűlése.
A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület I. 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 Megválto képét, s rámutatott a tanítói hivatás
magasrend üségére.

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

A kőzgyűlés 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 központiában állt s a kömyék értelmisége,
valamint az egyházközség presbiteriuma is szinte teljes számban
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résztvett azon s így az valóban a vidék ünnepi eseményévé vált.
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!
Írta: Grieszhaber Endre Henrik.

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

Igentisztelt Igazgató, Egyházkerületi Tanítóegyesülefi Elnök Úr!
Idemellékelve megküldörn f. évi november hó 15-én kiad ott

211/III./937 -938. szám ú püspöki köriratomat a tanítói hivatás és
munka megbecsülése tárgyában.

Azon óhajtásorrinak adok kifejezést, hogy ezen leíratom szere-
tettel lőrténő 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 Urban. ,
Győr, 1937 november hó 19-én. Kapi Béla püspök.
Maga a körírat vonatkozó száma a következő:
"Egyházi érdeket látok abban, hogy tanítóink hivatása és rnun-

háia megbecsültessék, és ezen megbecsülésének egyházunk külsö-
képpen is kifejezést adjon. Nem látom tehát közörnbösnek, hogy
tanítóink hivatali munkájával kapcsolatos események milyen keretben
és rnilyen formában intézletnek el.

Tapasztalatokra támaszkodva sajnálattal, állapitom meg" hogy
tanítóink hivatásával kapcsolalosan nem érvényesülnek a fentebb
emlitett szemponlok. Némelykor hivatali álJásukba tőrtértő beiktatásuk.
fogadalomfételük, elismerő oklevéllel. igazgatói címme' kitüntetésük,
nyugdíjbalépéskor elbúcsúztatásuk nem történik olyan ünnepélyes
formák között, mint aminőt a tanítói hivatás jelentősége, az elvégzett
munka hűsége, egyházunknak a tanítói rnunkáról alkotott értékelése,
és a tanítóság egyházunkhoz való elhelyezkedése tulajdonképpen
megkövetelne.

Bizalommal felkérem Nazytiszteletűségedet, hogy saját hatás-
körében a fentebb említett szempontok szerint eljárni szíveskediék.
Mindenképpen . biztosítani kell, hogyegyházunknak a tanífósággal
szemben követett eljárása méltó legyen a tanítóság jelentőségéhez
és egyházunk közfelfogásához.

-A Tanítók Alkalmazásáról szóló Szabályrendelet 36. §-a szerint
a megválasztott tanltót a lelkész iktatja be ünnepélyesen hivatalába.
A közvetlenül érdekeltek hozzájárulása es etén kívánatosnak tartanám,
hogy a beiktatást az' egyházmegye esperese végezze, s ezzel is
.jelezze a beiktatás gyülekezeti és egyházi jelentőséget. A~ ezzel járó
fáradság bizonyára gazdagon gyümölcsöznék az iskola és a tanítói
munka tekintélyének ernelkedésében.

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

Nvugdííbalépés alkalmával gondoskodni kell a tanító ünnepélyes
elbúcsúztatásáról. melyel a gyülekezet búcsúzásén kívül szintén az
egyházmegye esperesének kell tolmácsolnia. .
. A tanítói életpályával kapcsolatos mindezen események alkal-

mával gondoskodni kell a tanítóság megfelelő képviseltetéséről is.
Kivánatosnak 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, hogyatanulóifjúság az ünne-
pélybe bekapcsoltassék és pedig jubileum, kitüntetés vagy búcsúz-
tatás alkalmával a régi tanítványok seregével együtt. .

Azon gondolat tölti el lelkemet, hogya 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 gyülekezeteínk népé-
nek az iskolához és a tenitósázhoz fűző kötelékeit.

Kérem Nagytiszteletüségedet, hogy ezen szempontoknak saját
gyülekezetében érvényt szerezni sziveskediék."

* **
Dr. Kapi Béla kiváló 'püspök urunk Ő nagyméltóságának ezen

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

Amikor Őnagyméltósága az egyszerű, de magasztos tanítói
hivatást és tanítói mun kát éppen a tanító személyiségén keresztül
ki akarja emelni egy-egy adandó alkalommal a szürke hétköznapok
fénytelenségéből és kőzőnyösségéből, hogy ráhelyezze az egyházi
köztudat elismerésének, megbecsülésének, tiszteletének és szeretelé-
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 személviség tisztultabb értékeléséhez
és megbecsüléséhez érkeztünk.

Ő· nagyméltósága nagyon jól tudja, hogy evangélikus egyhá-
zunk két tartó Iöpillére 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 8 lelkipásztor és
a tanító. Ezeket minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell erő-
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siteni. 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 vállveregetéssel, leereszkedő,
nyájas mosollyal öntöz lék. 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 győ-
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 stb.

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
állásuknél fogva.

Mi tanítók talán elsősorban tartozunk azok kőzé, akik. hivatá-
suk teljesítését hivatásszeretetböl 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 mondjarn, etikeltjét, mi is kénytelenek vagyunk ehhez
szabni igényeinkel, hogya 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 rnunkánk öregbítésérrek szánjuk.
Önmagunkat is csak eszköznek, kik által a Mindenható az Ő kivá-
lesztottie elgondolása szerint a tanítói hivatást és tanítói munkát az
eddiginél magasabb piedesztálra akarja emelni. Ez egyházi. nemzeti.
társadalmi, így egyformán közü gy. Tehát elsősorban közérdek. Elis-
merjük, lehet és van benne szernélyi öncélúság 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 legszédítöbb
magasságokig I

Amit dr. Kapi Béla püspök urunk Őnagyméltósága most a
tanítói hivatás és tanítói munka halályosabb megbecsülése érdekében
tett, csak nálunk tanítóknál újszerü. 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 kényelernról. könnvű megélhe-
tésről, gazdagságról, társadalmi rangról. különösebb tekintélyról. és
általában mindenről, ami a földi élet paradicsomához tartozik, hogy
az ünnepélyesebb beiktatással egy kis bíztatást, szerétetteljes 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 kilüntetéssel, nyilvános el-
ismeréssel gyógyító írt, üdítő balzsamot tegyünk sajgó. fájdalmára!

És az a tanító, aki évtizedeken át lankadatlan munkássággal,
hangyaszorgalommal önmagát emésztve dolgozott éjjel-nappal az
iskolában, és azonkívül ezerféle őrhelye9-' hogya 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 rnondianak nyilvánosan
is köszönetet azok, akikkel együtt küzdött a szellemi élet színterén,
és akiket oktatott, nevelt egy emberöltőn át!

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

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

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

Őnagyméltósága ezen nemes lélekkel és prófétai szemmel meg-
írt kőrirata is csak akkor lesz teljes érték, és akkor fakadhat a holt
betűk nyomán igaz áldas, ha elsősorban Lelkésztestvéreink és iIle-
tékes egyházi hatóságaink átérzik ennek magasztos végcélját. gya-
korlati fontosságát, életrevalóságát, és szívvel-lélekkel azon lesznek,
hogya 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 hullot!, el ne veszítsük, el ne herdaljuk könnyelműen, meg-
gondolatlanul, hanem igyekezzünk minden egyes szemet hasznosítani
hivatásunk, munkánk ésszemélyiségünk minél tökéletesebb táplálására,
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Nem habozom kijelenteni, hogya végrehajlás során jelentkez-

hetnek különféle akadályok, nehézségek. Mert ezzel kapcsolatban
felmerülhetnek anyagi kérdések is. Es 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 közössézének 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 semmiléle anyagi eszközzel megfizetni nem lehet,
ha mindiárt 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 miként jére 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 szellemet minél
sírnábban partra segítsük. ' .-

Dr. Kapi Béla püspök urunk O nagyméltóságának pedig, aki
ezen . köriratával ismételten tanújelét adta hivatásunk, rnun-
kánk és az, evang. tanítóság iránt érzett őszinte főpásztori szerete-
tének, atyai gondoskodásának, ez uton mondunk igaz szívből hálás
köszönetet, ama fogadalommal, hogy mi evang. tanítók továbbra is
hűséges közvitézei óhaitunk lenni minden nemes célkitűzésében,
mellyel hőn szeretett evang. Egyházunk felvirágzását, porbasujtolt
Nemzetünk boldogabb jövendójet szolgálja,

Felajánlások a "Gyógyház-alap" javára.
Szász András rnencshelyi tanítótestvérünk a Gyógyhéz-alapra

25 pot ajánlott föl sanekijáró tiszteletdíjról is lemondva, a következő
indítványt küldte be lapunkhoz :

Kedves Munkatársak!
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 l Csak arról, hogy lapunk
munkatársai mondjanak le az elmult évi és a következő évi munka-
társi tiszteletdíiról. .

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

A jövö útja kifürkészhetet/?n! Gondolj a holnapra! Ne késlekedj
belépni az Eötvös-alap Onsegélyző és Családjóléti Osztályába!
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Ké>NYVISMERTETÉS
Külföldi nevelésűgyi 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 megoldásornat szeretve tisztelt Főszerkesztő urammal.
Miután őszivesen támogatta elgondolásomat, azonnal kértem néhány
külföldi laptói mutatványszámot. Most mindjárt ezekből iktatom
lapunk hasábjai közé egy-két értékesebb cikk rövid ismertetését.

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

Bevezetésképpen átfut a letűnt kcrok határozott jellegű nevelési
célkitűzésein. Hangoztatja, hogy a XIX. század elejéig, a mai kor
társadalmának széleső céljaival szemben határozott, szilárd alapon
nyugvó célok felé haladt az emberiség. - Ma tehát az a felada-
tunk az emberi társadalom felaprózoltsága, a célok elkülönülése
idején, hogya lelkeket egyesítsük. Egyelőre, sajnos, kérdés, hogy
vajjon a kereszlyénség lesz-e ennek a szükséges egyesílésnek meg-
valósítója? A jóslat nehéz; mert nagy a küzdelem a világnézgtek
közt, S a Iőbaj 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-
litsa. Az emberi lélek az idők kezdete óta kutat a láthatatlan, a
másik világ után. Ez megvoIt a történelem minden időszakában.
Hogy mit láthat meg belőle az ember, azt az Ó- éz Újtestamentum-
ban meglelhetjük az isteni kinyilatkoztatásokban. A végeredményhez
lsten Szerit Fia által juttat el. bennünket. Krisztustól tudjuk meg azt
a Mindenhatóról és világáról, amit tudnunk szabad. Tehát a világ-
nézetek zürzevarából hitünk jelzi a kivezető utat. Viszont Steiner
szerint a tudományos utak, akár Plátóra, akár Kontra gondolva, ev.
bölcselkedök nyomán haladva, kivezetőt nem mutalnak fel.
Szóval a láthatatlan világba, a gondolatfeleltiség 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 lsten. mégis e be-
látás mellett a keresztyén reménység - amely remélem bennünk
is éI - azt. hirdeti míndannyiunknak, hogy végre-valahára sikerülni
fog, megláthatom Istenemet a rnennyben, hol a megdicsőült test
megdicsőül! lélekké válván, Isten trónusa mellett él örökkön örökké.
E cikknek vannak folytatásai, de ezúttal legyen ennyi számunkra
kielégitő l

2. Die deutsche Schule: A népiskola lanleslületének belső lago-
zotlsága. (G_ Geissler.) E cikk öt kis fejezetre oszlik. Ezek a követ-
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kezök : A tanító kötelessége, Szak- es osztálytanitó, A tantestület
mint tagozott egész. A tanerők tervszerű együttműködése. Az iskola-
igazgató kötelessége és a közős 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 teliesíthetése
érdekében anémet tanítóképzés megfelelően alaposabb és átfogöbb
az újabb időben. Igen. mert náluk már megvan a főiskolai képzés.
Végleges megoldást azonban maga a gyakorlat nyújt minden tanító-
nak. Es bár a német városi iskolákban csaknem mindenütt van
külön zenetanító. sporl-, illetve tornatanitó, valamint kézimunka- és
rajztanerő. sőt a leányok részére is külön van a hasonló tárgyakkal
és a háztartási ismeretekkel foglalkozó tanító. mégis az osztálytanilót
tartják a német hivatalos közegek és gyakorlati nevelők egyaránt az
ideális nevelőnek. a főiskolai és középiskolai oktatástói eltekintve.
Míért ? Ők nem azt a feleletet adják. amit mi adunk. bár a mienk
talán még jogosultabb a mai világban (t. i. mi azt hangoztatjuk.
hogya tanító szeretetét a nevelendő. tanítandó gyermekkel szemben
úgy nyilváníttathatja meg-leginkább. hogy minden népiskolai tárgvat
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, hogya tanító ban - ki osztály tanító legyen. azaz minden
tárgyal ő tanítson - meglássák. mintegy megszemélyesítve a külön-
ben részükről fel nem fogható egységet. E tanítás nevelői befolzása
is sokkal nagyobb és hathatósabb. rninl azé. ki egész délelőtt és dél-
után helyeit 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 jellernnevelés terén kiváló
szelgálatot tehet az államnak. Ilyen osztály tanító észreveheti mun-
kája végén. hogy az eredmény titka -a tanító teljes felelősségtudalá-
tól függ. Minél inkább szétdarabolódik a nevelési erő. annál kevésbbé
látható a várva-várt szép eredmény.

Tagadhatatlanul ideális módon fogja fel cikkiró 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 tér a szemlélő elé. azonképpen hasonló ala-
kulatot nyer az élő organizmusban egyesült tanerők vezette iskola.
osztályok együttese. A tanítók így békességesen megosztják a be-
mutatandó Iilmekkel, a légvédelmi oktatással. a csoportvezetésekkel
stb.-vel kapcsolatos munkákat. Ebben megvan a fenti ideális tantes-
tület egységének ideális tagozódása is. Es az egymáson való segítés
révén pedig betetőzest nyer ez a szépséges egység. Nem elégséges
ugyanis. hogy a tanító pusztán az osztályrnunkára .korlátolja erejét.
munkáiát. Kell. -hogya 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. Eléren még sok tennivaló van a németek-
nél is - cikkíró bevallása szerint. Minél intenzívebb ez az össz-
munka, annál mélységesebb, felemelöbb 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 tartvan szem előtt - a "Gesamtunter-
richt'l-en van a langsúly. Lényege az, hogya tanító oly egységeket
dolgoz ki magának, siktat tanmenetébe. melyek egy egész heti,
akár kétheti anyagként feldolgozhatók 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
ískoláknál szüksézes, az kétségtelen és okvetlenül szükséges, Ettől
függ az iskola végleges értéke. Erdekes, hogy a falusi 1-2 tanerős
iskolákban való együttmunkálkodás terén cikkíróéhez hasonló gon-
dolatokat vetettem fel -, a cikk olvasása előtt - az állomáshelye-
m- n, mult év június 29-én tartott Tolna-, Baranya-, Somogymegvei
Ev. Tanítóegyesület gyűlésén tartott előadásom felolvasásakor. (Ezt
az előadásornat ugyancsak közölni fogja lapunk.) - Foly tat juk.

Az új "Olvasókönyv".
Írta: Za cher Lajos Györ..

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

Lehetne arról vitatkozni, mi a fontosabb az iskolában: a tankönyv-e,
vagy az olvasókönyv. Az iskolai munka szempontiéből föltétlen 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 mondhaíunk
mást: a népiskola legfontosabb könyve az olvasókönyv. Az is vita targyát
képezhetné, vajjon 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. Kíncsesbénya ~ tele drágagyöngyökkel. Értékmérő: az értékek fel-
ismerésében járatlan ember számára. Istenhez vezető, önvizsgálatra kész-
tető és utakra indítóo Korona: méltó betetőzése a megkezdett sorozatnak.
Mern 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
reven az iskola számára értéknek ismerlek meg.

A könyv legnagyobb értéke az, hogy .evangélíkus 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 indulo munkás számára. Az utolsó
oldalon: Évvégi tanácsok. Utolsó ige, majd megint a zsoltárköltő, 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
talélő címet mondani helyette. Ez a fejezet a könyv legnagyobb értéke.
A felépítés itt valósággal remek. Az evangélikus ember életútját mutatie
meg, aki imádságával. Bibliájával, a belső reformációval, az ünnepek
hitébresztö és növelő útján a kegyelmi eszközök által eljut Istenhez.
(A kegyelem útja cím alatt folvtatódnak a ,.kátéolvasmányok". Talán kissé
nehéz lesz majd egyik-másik "levél", de a tanító biztos kézzel nyulhat
majd a káté IV. és V. részéhez.)

A második fejezet Egyháztörténeti olvasmányok cím alatt gazdag
anyaget közöl részint kronologikus sorrendben, részint tárgykörök szerinti
csoportosilásban (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 főpásztor-szerkesztö 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, Podmaníczky 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 számára.

A harmadik fejezet, mely irodalmi anyagat nyujt, három csoportra
oszlik. Az elsőt mondhatnám kis irodalomtörténetnek is. Bár a népiskolá-
ban nem tanítunk irodalomtörténetet, mégis helyes, hogy a fejlődés .útiát
megismerje a tanuló; fontos, hogy lássa, milyen hatással volt a reformáció
közvelve 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 (Balessa, Rimay,
Petrőczi Kata Szídónía, Szász Károly, Tóth Kálmán, Szabolcska, Gyóni,
Reményik verseí.) 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 alat! 5 eredeti elbeszélést
közöl a könyv. A Fé/karú huszár és Édesapám halálos ágyáná/ 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 megtalálhalunk.
Egyet rnondhatunk csak: kevés. Mennyiség szempontjaból ugyancsak
mondhatjuk a reális tartalmú olvasmányokra is. Összeállítás startalom
szempontjaból azonban nem eshetik kifogás alá a következő három fejezet
sem. (Földrajzi és néprajzi olvasmányok, A természet világából, A gazda-
sági élet köréböl.) 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, Öceán-
repülés, Vitorlázórepülés.] A gazdasági életből vett olvasmányok közül ki
kell emelni á következőket : Tessedik Sámuel, Szikes talajok, Az Alföld
öntözése, A Zöldkereszt, Nemzetközi vásáro (Itt megjegyzem, hogya 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 lényegér 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 felekezetekról. Kár, hogy
a fényképek túltengenek a világos, egyszerűbb és áttekinthető bb rajzok
rovására.

A könyv jelentőségét két irányúnak látom. Egyik az, hogy minden
evangélikus népiskolába, a legosztottabba is bevezethető. (Sajnos ezt 'az
V-'vIlI. O. tankönyvre nem merem ilyen kategorikusan kijelenteni, mert
annak anyagi kíválssztáséban az osztatlan iskolák munkabírásához kellett
igazodni, tekintettel arra, hogy iskoláink legnagyobb része osztatlan.) Az
által, hogy minden evangélikus iskolának olvasó könyve lehel. egységes
evangéliorni szellem fogja átjárni iskoláinkat s ezt mintegy nemes bélyeget,
hordhatfa magán boldogan a magyar evangélikus népoktalás. 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 nyomáshiba !) 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. 1. 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, hálás köszönetünket kell kifeieznünk szeretett
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Föpésztorunk és szerkesztőtársa, a mi kedves Somogyi Béla elnÖkünk
iránt, akik nagy odaadással, hozzáértéssel és fáradhatatlan munkával
végezték a szerkesztés nehéz munkájá!.

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

egyik lázas-szem ú hadifogoly barátom. De sokszor ittam mélyzengésű
szavait, amikor mesélt Szibériáról ez a hallgatag, magábanéző ember!

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 vörö sk ereszt es
nővértől kapta ezt a kis szobrocskát, amit ereklyeként őrzött s
magával is hozott a hósivatagból, Mindig ott láttam egyszerű vas-
ágya fölött.

- Látod-é, Testvér! - ez volt különben is kedves szavajárása,
- akár jobbról, akár balról, akár közelröl, vagy távolról nézzük ezt
a kis domborművet. a világhíres .,áldást osztá 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 elhívatott zseni
térdenállva faragta ... 1

- Tudod, a Miatyánkot sem az iskolában tanulja az ember,
- az bizony az otthon, meghitt melegségének velünkadott, velünk-
hozott örökmécsese. Ugy szívtuk magunkba, mint az anyatejet.

. ami az első életerőt adja.
- Egy-egy Miatyánk tartott a legnagyobb nyomorban 1...
- Sokszor gondolkozta ll) azon, hogy lassanként Dosztojevszkíj

elméletei is megdűlnek? Az Elet arca ma lemosolyogja a bűnhődés
fogaI mát, nem él már tudatunk ala It 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, megelült a hit, a bizalom egymás
iránt! A család fogalmának szentsége is csak papírforma lelt, -
kezd lassanként szétmálni, szétesni, - pedig soha ilyen nagy szükség
nem volt a tiszta családi életre, mint ma... Úgyvan, ez minden
állam egészséges fejlődésének talpköve!

- A véges emberi tudás Istensejtő. elködlő horizontjai szél-
folynak a bizonytalan ürben, a lélek szinte statikáiát veszti, mert

* Mutatvány Missuray-Krúg Lajos ..A Fabricius ház meséi" című könyvéből,
mely könyvet a kultuszkorrnány 89.794/1937. sz. rendeletével a népköriyvtárak cél-
jsira alkalmas könyvek jegyzékébe is besorozott.
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nem vertikális rnélységekbe merül, hanem csak tudás-halmazok hegy-
csúcsait látja: a látszat-ormokat. _

- A közvetlen közelség, a liliputi emberi elgondolások, kínos
részletekbe Iúló zűrzavar, túlzás, szeplök és foltok, - a realizmus
édes gyermekei! - a piacraéhes árúk: a látszat tarka rongyai úgy
megizrnosodtak, előtérbe kerültek a lelkiek rovására, hogyelfeledtetik
lassanként a lényeg kornoly, istenemberi talárját.

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

- Soha olyan közel nem álltam az Isten fiához, mint künn
Szibériéban l . . . -

- Oe hol itt ma a Krisztus ? - A Krisztus már csak képekben
és szobrok ban van jelen! - Hol itt az egyigaz hit pórkőpenyét tép-
deső, áldozatos-szívű alázat? ..

- Ezt írd meg egyszer, -' a Krisztust 1, ..
Elhallgatott.
É:reztem :. 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 eltünt. _

Sohasem dicsérte asszonykáját, még előttem sem, de minden
kenyérszegéskor megcsókolta az első falatot. Oe 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
negalivum.

Volt a "plenyik" között egy ónszínű, beeself arcú magyar gyerek.
Járt szótlanul, bőrszíjjal átkötött zöldes-sárga "kiiáj"-ában, ~

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

káia, ott -kalapálgatott naponként. Azt mesélték róla, békés időkben
tehetséges szebrész lett volna, - de ől is meglegyintette úgy látszik
a hadifoglyok csontkezű réme .. , és csendes őrültnek tartották.

Egyszer elhatároztuk. meglessük merre jár, mil is csinál magá-
nyos sétáin ?

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

Söntésekbe is bejárt. Egyik lebúi hátsó kijáratánál meglepett
bennünket lesállásunkban. '

Szúró, szürke szemeivel végigmért. aztán gyerekesen ránkpirított :
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- Inkább segitenetek!
J;lhajigált söröskapszulákat gyüjtőtl.
Osszenéztünk.
Láttuk, szegény tény leg zavart.
Oe azért megtettük a kedvét.
A barakkban egész nap nem láttuk. Kis műhelyében kalapál-

gatott reggeltől késő estig.
Másnap zörgő papiroszacskóval 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 Krisztusfeiet. Ott vette nála néhány kopekon.

Majd elszedültünk a csodálkozástól. Gyönyörű volt!
Estére nagy szatyor kenyérrel tért haza, s odalökte fogolytársai elé:
- Nesztek!

. - Testvér, hallod? - Kenyeret vett a kis Krisztusfejek árán.
Ehező fogoly társainak : kenyeret. Isten testét: kenyeret!

Soha úgy. el nem szégyeltem még magam ember előtt 1 Oe
szenvedő, nagy, odaadó művészlelke, áldozatos szive meghozta
ismét emberekbe vetett hitemet.

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

bériai hórnezők jeges lehelete.
Hosszasan maga elé bámult.
- Érted, Testvér ? . .. és mi bolondnak hittük! ...

Heinlz Fülöp: Népi dalgyűjtemény.
Irta: Szakály Dezső Alsóság. -

Az 1925-ös Tantervhez kiadott Utasítás a népiskolai énektanítás
céljául fölemlíti a magyar dal megkedveléset is. 031. oldal 1. be-
kezdés.) A tanítandó dalokra vonatkozólag azt mondja, hogy azok
"maradandó értékűek, elsősorban a magyar népdalok jól megválo-
galott, művészi becsű termékei" legyenek. (131. oldal 2. bekezdés.)

A beszéd- és értelemgyakorlatokkal kapcsolatosan is szól erről
az Utasiiás, mikor a 151. oldal 1. bekezdésében ezt mondja: "A nép
között élő játékokat .riéodcúoluu", meséket, mondókákat, szokásokat,
ha azok a jó ízlésnek és a gyermek fejlettségének megfelelnek,
iátszassuk, "daloltassuk" el, mondiuk el. érezlessük 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
szetettesse meg azt."
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HIREI<
Gyászhír. Mély megilletődéssel s őszinte

részvéttel közőliük a lesuitó gyászhírt,
amely decemberi számunk lezártával
érkezett hozzánk. hogy szeretett tanító-
testvérünk. egyesületünk üdülő házi intéző-
bizottságának tagja: Ziermann Lajos
kővágóőrsi tanító rnegrendítő, rnély szomo-
rúságot hagyva maga után. elköltözött az
élők sorából

A Ráth Mátyás-emlékmű fölavatása.
Megemlékeziünk anriak idején a györi ev.
iíiúségi egyesület nemes elhatározásáról.
hogy az első magyar hirlap megindító-
jának: Ráth Mátyás győri ev. lelkész
emlékének megörökítésére mozgalmat
indított. Az eszme' testet öltött. December
12-én. vasárnap avatták Iöl ünnepélyesen.
az emlékművet. Az ünnep íél 12 órakor
a városházán kezdödött, ahol az egyházi
vegyeskar Fodor Kálmán vezetésével elő-
adott éneke. Szabó Józse! üdvözlő szavai
után Kuszák István lapunkban is közölt
ismertetéssei áldozott Ráth Mátyás ernlé-

_kének. Majd dr. Bencs Zoltán miniszter-
elnökségi miniszteri tanácsos mondott
széleslátókörü tudósra, minden vonatko-
zásbar; nagyméretü -szónoki készségre
valló. mély nyomokat hagyó ünnepi beszé-
det. Majd D. Kapi Béla titkos tanácsos.
püspök rnély tartalmú zéróbeszéde és
Kallós Erzsébet ünnepi ódájának s a
vegyeskar záróénekének elhangzása után

az ünnepély itt' végetér! s a Kossuth Lajos
utcai emlékműnél lolytatódott. Itt Dobay
Béla liatal költő ódáját Makray Emil
szavalta. majd Kapi Béla mélyenszántó
beszéddel lőlavatta az emlékművet. amely
Lakatos Kálmán építészmérnök alkotása,
bronzdíszítését pedig Schima András ké-
szítette. Az emlékművet dr. Spöth Gyula
polgármester vette át. Utána a koszo-
rúzások következtek.

Díjnyertes zeneszerző. Eörv Dénes
gyóni tanító; akinek L nótáskönyve most
van sajló alatt. a ..Dalos világ" dalpálya-
zatán L díjat nyert. a ..Muzsikus" c. ze nei-
lap irredenta pályázatán pedig ezüst okle-
velet kapott. Gratulálunk!

Sajtóértekezlet Győrött. D. Kapí Béla
títkos tanácsos. az egyetemes saitó bizott-
ság elnöke 1937. december 28-ára saitó-
értekezletre hívta össze az egyházi lapok
szerkesztőit. amelyen előadások keretében
megbeszélés tárgyává tették az egyházi
saitó égető kérdéseit. Az értekezleten
lapunk szerkesztőie is résztvett. Annak'
leiolyásáról a következő számban hozunk
tudósítást. '

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

,KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ey. tanítóképző-intézeti tanár.

Az újesztendőküszöbén köszönettel fordulok mindazokhoz, akik
a Kántori Rovat ügyét önzetlen buzgalommal szolgálták az elmult
év folyamán. A szövegrész és a han.gjegymelléklet szerhesziésében
(betűrendben) Efefánty Sándor, Hamar Gyula, Kapi-Králik Jenő.
Kerta-i János, Mikus-Csák István, Peschko Zoltán, Schulek Imre,
vitéz Szomias Frigyes és Zalánfy Aladár voltak a munkatársak.

Az 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 közre.adni.

Hangjegymellékleiünk célkitűzéseit nem bővíthetjük.· Anyagi
nehézségek folytán egyelőre csak felényi (teháf havonta 2. oldalnyi)
terjedelmű kottát adhatunk kántoraink kezébe.
" Szeretnénk remélni, hogy. a Kántori Rovat munkásainak a
fáradozása nem lesz hiábavaló. Célunk: az evangélikús 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."
Írta: Koch István ev. tanító, Budapest.

Évekkel ezelőtt Országos Tanítóegyesületünkhlvatalos lapjában,
az "Evangélikus Népiskolá't-ban, egyházi zenénk egyik kiváló re pre-
zentérisa rövid cikke fölé e két szóból álló cimet írta: Virrad már!

E cikket egy közgyűlési indítvány inspirálta írójának. A· köz-
gyűlés által elfogadott indítvány kimondotta a kantori szakosztály
felállítását. Rövidesen megindultak lapunkban a Kantori Rovat cikkei,
rnelyeket sokan olvastunk és melyekböl sokat tanulhattunk. Ugy
éreztük akkor magunkat, ezelőtt 6 esztendővel, hogy minden cikk
és közlernény eg,y-egy életet árasztó napsugár, mely az egyházi
zenénk egén tornyosuló kőzőriy-Iellegeket igyekszik áttörni, hogy
nagy ősök ereklyékincsei tiszta fényükben ragyoghassanak az utókor
nemzedékei előtt, mutatván azt az útat, melyet. mint késői utódok-
nak, hűségesen követnünk kell. Úgy 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 probema. Az .a sok kornoly akarattal és
ügyszeretetból fakadó ambicióval íródott cikk csak a pusztában kiáltó
szónak tűník l 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
érdeklődési érdemlő kérdéseire.

Mikor egyházi zenéről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy
gyüjtőfogalomról van szó, rnely 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 müvelésí területe.
3. Magasabb, istentiszteleten kívüli egyházzenei megnyilatkozási

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

Bennünket, mint népiskolai pedagogusokat, 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 gondola!
áll előttem, mint követendö példa: Bach lipcsei Thomanerchor-ia.)
Azt szokás mondani, hogy az iskola a templom veteményeskert je.
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 szepíember 29-én tartott köz '
gyűlésén elhangzott felolvasás.
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Hiszen kicsiny emberpalántáink seregéből lesz egyházunk gerinces,
áldozatkész, egyházát szeretö, 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 szám (45),
hanem névszerint is. 1925-ben ezt a kötelezö sorrendet módosítotték
a gyermekek hangterjedelmének rnegfelelően. 1931-ben azonban az
egyetemes kőzgyűlés "intenzivebb" egyházi énektanítást kivánván,
90-ben állapította meg a tenítandó énekek számát. Arról azonban
nem történt intézkedés, hogy rnely korálok adják a 90·es tömegszám ot.
Igy történt meg azután, hogy a választás rábizatván a tanítókra,
előfordult oly eset is, hogy alI. osztályos gyermekek iskolalátoga-
táskor ..Jehova, csak .neked éneklek" kezdetü korállal mutatkoztak
be, melynek hangterjedelme az oktéván felül még egy (tiszta) kvart.
Szabadon választott korál: volt, de a tanító nem gondolt arra, hogy
tantervünk előírja a második osztályban a 8 hangnyi terjedelemben
való énektanitást. Ez pedig vonatkozik az egyházi énekek tanítására
is. 1933-ban azután belátván az egyetemes közgyűlés azt, hogya
90-es minimum feltétlen csökkentést kíván, 60-ban állapította meg a
tanítandó énekek számát. .JE 60 ének pontos jegyzekét az új val-
lástani tanterv tartalmazza. Összeállítése 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 óhaitaná, hogy
a kerál könyvben . 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 korál éneklés ritmikus reformjára Ezt már a nép-
iskolában kell elkezdeni, hogy a felnőtt korban lelki szükséggé váljék.
A ritrnikus kerál ról később még bővebben fogok szólani.

Mí a tennivaló tehát az egyházi ének iskolai tanítása terén?
Elsősorban a tanítóképzökre 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. hololt
három éven át egyszer sem ült orgonához. Egy másik helyen szintén
közismeretszakos tanár tanítja jövendő egyházi zenészeinket. ki 3
szólarnú 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
képző be, és vezetné a kántori tanfolyamot. Talán minden képzős
városban volna egyházi zenészünk, akiméltóbb 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
indítvényornat elfogadván, a kántorképzés új alapokon indulna meg,
akkor az állami képzökben végzettek nem buknának meg oly köny-
nyen a kántorképesítőn. Tehát határozott programmra és a programm-
nak jól képzett végrehajtóira van a népiskolában szükség.

* (Folyt. köv.)

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

Nemzeti életünknek nagy megújhódási 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 újjáéledésévei szorosan összefüggő életnyilvánulás. Amit az
irodalom terén, egyrészt a liberalis szellem kiküszöbölésevel. más-
részt az ősi faji erők felszínrehozatalával elértek az erdélyi irók, a
szépmíves céh kiadásában megjelent művekkel, azt Bartók, Kodálv,
Laitha, 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 kőzép-, 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 dal
számára nincs megértéssel. A másik. amely a reformeszmék iránt
fogékonyabb. a magyar dal valódi szépségét átérzi. érte lelkesedik.
Utóbbié a jövő.

Mielött a rnegújhódotl magyar dal ról többet is mondanék, néz-
zük meg, honnan is vették a fentemlített folkloristák (néptanulrné-
nyozók) azt az elhatározásukat. hogy ezen a téren korszakot alkotó
reformmunkába kezdjenek, s ezzel céltudatosan a magyar zene
reneszánszát megindítsák. ,

Fentebb már utaltam a magyar művészetekbe beszivárgott ide-
gen izlésre, amely azt elterelte nemzeti irányától. Folkloristáink jól
tudták, hogy minden megújhódásnak-az ősi művészet tanulmányo-
zásából kell kiindulnia. Első dolguk volt tehát a feledésbe ment
népdal kincsünket felkutatni. Egy évtizednél hosszabb kemény munka
eredménye az a 12.000 régi népdal, amit a falvakon járva viasz-
lemezre vettek fel, s most saitó alá rendeznek. A gyüjtes nehéz
munkája közben állandóan tanulmányozták a régi dalok sajátossá-
gait. szerkezetét, dallomvonalát, hangnernét, ritmusát, szövegét. Hatal-
mas eredmény az, ami még kiadatlan ul 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,· hógy a
legrégibb emlékeink a XV. századból valók, de a nótafák igazitermése
a XVI., XVII" XVIII. századra sik. Ekkor énekelték a virágénekeket
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és később a kurucnótákat. Az idők folyamán több változáson ment
itt a magyar népdal. A különféle hatások alól akkor sem mentes ült.
A virágénekek idejében még az egyházi hangnemek voltak az ural-
kodó skálék, a mai dur- és 'mollskálát akkor még nem ismerték.
Régi népénekeink továbbá majdnem mindíg a beszéd rilmusához
alkalmazkodnak. (Recitativ mód)

A kuruc dalokról annyit jegyzek meg, hogy vannak eredeti
kuruc énekeink és utánzatok. Utóbbiak Káldy Gyula nólái, mint :
"Gyenge violának", "Krasznahorka", "Nagymajtényi síkon" stb. A
XVIII. század termesén már a barokk világ hatása érezhető, a vitéz-
kötésekhez hasonló cikornyákban. A XlX. század népdalai már a
dur- és mollskálékban mozognak. Oe 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
hanarnenettel" .

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

. Hangjegymellékletünk.
1. Franek Melchior (1573--1639): .ói, én Uram, én Jézusom".

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

2. Schulek Imre: "Felséges lsten, hozzád kiáltunk". Nehéz négy-
szólamú vegyeskar. A szöveg ugyanannak az éneknek a verseiból

. való, mint a decemberi mellékletünkben közölt "Magyar graduál-ének"-
nek, ezúttal azonban az 175l. 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 kompoziciója. Előadási időtartam: 3 perc. G.

Jelen számunk kottamelléklete lapzárfáig nem érkezett meg; így
azt februári számunkhoz mellékelíük.

Nyomatolt Simon és Garab könyvnyomdáiában, Cegléden.


