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Jézus hív!
Márk 10, 14: ..Engedjétek, hogy jöjjenek énhoz-

zám a kisgyermekek és meg ne tiltsátok
őket, mert ilyeneké az Istennek orszéga"

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

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

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

Hallom Uram, jól hallom parancsoló szavadat is: "'" el ne
tiltsátok őket 1" Érzem a fenyegető dorgálást szavaidból : minden
~ondolatomért, minden szavamért és tettemért felelős vagyok előtted 1
Itélet hangzik 'felém szavaidból és megrettenve és megborzadva aláz-
kodom meg előtted, nagy felelősségem súlya alatt I Kérve kérlek:
Bocsásd meg gyarlóságairnat I Adj erőt nekem arra, hogy szívem
vágya szerint tehozzád közelebb, mindig csak közelebb vezethessern
az én drága kis Ianítványaimat. a te kiválasztottaidat.
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Nem akarom elvonni figyelmüket attól, amit te nekik igérsz :
az Isten országától. Add meg nekik azt teljességgel, tárd fel egész
szépségében előttük, hogy mindig jobban vonzódianak hozzá és
vágyódjanak feléje! Tégy erőssé engem, hogy az én egész élelem
példája is ezt a célt szolgálja, amen 1 F. J.

A főiskolai tanító képzés.
Az 1938. év elején nagyjelentőségű oktatásügyi javaslat kerül

a megvalósulés útjára: a főiskolai tanító képzés. Hóman Bálint vallés-
és közoktatásügyi miniszter ötéves kormányzésa a szakfelügyelet
után szám os kisebb alkotás mellett most a második nagyhorderejű.
a messze jövőre kiható vívmánnyal örökíti meg kulturpolilikáját. A
tanítóságnak évtizedes kívánsága megy ezzel teljesedésbe. Megnyug-
tató az a tudat, hogy az oktatásügyi kormányzat az idők követelé-
sére, a haladó kor rnűvelődési eszméinek parancsára nem zárkózik
el az alkotások elől, hanem szembenézve az újítások kérdésével,
keresi a megoldás útját s a korszellem hatását iótékonyan gyümöl-
csözteti a köz javára. A miniszter karácsony előtt nyilatkozott e kér-
désben az egyik lap munkatársának s abban jelölte meg a javaslat
lényeget, hogya tanító képzés a fiú- és leányliceumokban s a velük
kapcsolatos kétesztendős felsőtanítóképző tanfolyamon fog történni.
Ez akadémiai tanfolyam előtt a növendékek a liceumban érettségi
vizsgát tesznek s a tanítói pályára kevésbbé hivatottak más, gyakor-
lati irányú főiskolákon folytathatják tanulmányaikat.

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

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

A különleges irányú nevelés, a szakképzés elötti általános
ismeretnyújtás. az általános rnűveltség megszerzése tehát megmarad
a különleges tanítóliceumokban. Igy már a tanítói hivatásra történő
ránevelés megkezdődhetik az általános műveltség elemeinek meg-
szerzése éveiben. A szakképzettség megszerzése az akadérniák útján
történik.

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

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

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

Emléksorok
Györy Vilmos születésének századik évfordulójára.

lrta : Kuszák István.
Ifjúsági irodalmunk. kincsesházának alig van csillogóbb és -

nevelői szemmel nézve - értékesebb gyöngyszeme a "Mesebeli kis
királyhoz betévedt egy kisleánv" kezdétü bájos, csilingelő gyermek-
versnél. Ebben a parányi költöi alkotásban elragadó módon jut ki-
fejezésre a szeténység és megelégedettség boldogsága mellett a szülő-
földhöz, a szülői hajlékhoz való ragaszkodásnak és a család iránti
szeretetnek drága érzése. Ha Gvörv Vilmos ezenfelül semmi mást·
nem írt volna, akkor is hálával kellene ápolgetnunk ernlékét.

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

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

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

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

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

Ez volt Győry Vilmos. Mindenképpen rnéltó arra. hogy az ő
nemes. tiszta - költészetté finomul! - életét példaképpen állítsuk
a reánk bízott ifjúság elé. s hogy 'az ő reánk hagyott alkotásait.
eszményeit. mint drága örökséget megbecsüliük, megőrizzük és
továbbadluk.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mi, tanítók büszkén szoktuk hirdetni és vallani, hogya nemzet
sorsa a mi kezünkbe van letéve. Erre a nemzetre pedig csak két
sors várhat: Vagy feltámad. vagy elbukik. A mostani állapot sokáig
nem tarthat. mert ez csendes halódás. Halóelása és pusztulása a
dolgozó rnillióknak. sorvadása és pusztulása a magyar fajnak. Ezen
az állapoton segítenünk kell. - segítenünk s elsősorban nekünk
magyar néptanítóknak.
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Meg vagyok róla győződve, hogya magyar néptanító megteszi

kötelességét híven és pontosan az iskola falain belül. amint azt a
tanterv és utasítás előírja. Oe ez a munka ma, amikor izzó parázson
járunk, amikor nem tudjuk, hogy mikor és hol robban ki a szenve-
délyek romboló-pusztító tüze, -. ma ez a munka nem elég. Ki kell
mennünk az iskolából s meg kell keresnünk minden alkalmat arra,
hogy ez a sokat szenvedett magyar nép megérezze, miszerint mel-
lette vagyunk, vele érzünk, dolgozunk és élünk.

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

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

népnek. Vezérek vagyunk valamennyien. Vezérek, kiknek munka-
helye nem a Ooberdón, vagyamazuri tavaknél. nem a rokitríói
mocsarakban, vagy az orosz hómezőkön. hanem azon a tanyán,
falun, vagy városban van, ahova éppen Téged az isteni gondviselés
helyezett. Fegyverzeted nem ágyú. gépfegyver, gáz, vagy bomba,
hanem a hitnek és a kultúrának a fegyverei. Azok a fegyverek,
melyeket sem Trianon, sem semmiféle halalom el nem vehet tőlünk.

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

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

Itt van a levente-egyesület, a cserkészmozgalom, a Move, a
gazdakör, iparoskör, a különböző mezőgazdasági bizottságok, az
inségbizottság. a zöldkeresztmozgelorn, a Márla Egyesület, a vörös-
kereszt stb. stb. magyar megmozdulasok. rnelyek mind-mind alkalmi
helyek arra, hogy bennük és rajtuk keresztül emeljük népünk nem-
zeti, faji öntudatát, gazdasági és közegészségügyi megerősödését. -
Hóna alá kell nyúlnunk a magyar népnek, hogy érezze, hogy nem-
csak kérünk tőlük folyton, de dolgozunk is értük és harcolunk érde-
kelkért. Nincs hálásabb nép, mint a magyar, ha érzi, hogy őszintéri
kőzeledünk . feléje, ha érzi, hogy vele érzünk és érte dolgozunk is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Új emberlipusra, - mely tudja szeretni az Istent, hazáját, fele-
barátját.
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Istenfélő, öntudatos hazafiakat, fajlénkat szerelő magyarokal

kell nevelnünk, hogy megállhassunk és győzedelmeskedhessünk
népek és nemzetek élet-halál harcában.

Így képzelern én a magyar tanítót a nemzet történetében, mint
akinek munkéiától függ egy nemzet élete, vagy halála.

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

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

Tanító Testvérek! Jó rnunkát l

Az iskolai énekoktatás reVIZlOJa.
Heintz Fülöp szombatheiví tanító előadása az Orsz. Ev. Tanítóegyesület

legutóbbi közgyülésén.

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

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

Hogy ezt elérhessük : mindenekelőtt el kell szakadnunk ~ régi,
fölényes és apodiktice nyilatkozó retorikálól és azoktól a hibás
beidegződésektől, amelyek rácsavarodnak újíló megmozdulásunk
minden bátor lépésére - és éjféli őszinteséggel és alázattal kell
közelednünk az élettől és a változott időktől megmutatott kérdéseknek
és feladatoknak kitáruló kapujához. Talán nem túlzás, ha azt mon-
dom, hogya szellemi életnek egyetlen más területén sincs annyi
hibás beidegződés es haszontalanná vált, elavult "kényszerképzet",
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mint éppen a magyar ének és muzsika általános megítélésénél, és
sehol sem olyan feltűnő az II idegen" eszméknek és érzéseknek ez a
konok szolgálása és szereieie, mint éppen az iskolai ének/anítás
eddigi megnyílatkozásainál és ezzel velejárólag az új magyar ének-
ügyi felada/ok megítélésénél és gyakorlati elindításánál.

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

Ennek az elgondolásnak. ennek a meggyőződés nek a 'szelle-
mében óhajtok hozzészölni a magyar iskolai énekoktatás aktuális
kérdéseihez, és kérem, hogy ebben az előrebocsátolt. általános elvi
keretben lássák és ítéljék meg szerény fejtegetéseimet,

'*
Hogya magyar iskolai énekoktatás jelenlegi állapotát a maga

hamisítatlan valóságában bemutathassam, és ezzel velejárólag az
eddigi nevelési és oktatási módok súlyos válságát és egyben az
újítás elkerülhetetlen szükségességét a tényleges helyze/nek megfele-
lően érinthessern : hadd számoljak be itt egy kis lélekkutató, intelli-
gencia vizsgálatomról. amelyet iskolánk 'néhány osztályában végeztem.

Tudtam azt:' hogy általános a panasz, és naponként· hallható
a síránkozás,- magán beszélgetésekben és hivatalos helyről is, -
hogy nemcsak a felnőttek. hanem most már a gyermekek is a magyar
lélek ősi adotlságaitól távoleső. idegen szellemű dalokat és nótákat
énekelnek: ízléstelen slágereket. érzéki tangó kat és romlott erkölcsű
érzületlől megfertőzött, uccai énekeket. Érdekelt tehát a dolog: rnilyen
mérelű ez a terjedés. Nevezetesen: milyen korban kezd a gyermek
spontán módon reagálni az ucca énekére, és mennyit szed fel ezekből
a "szerzeményekből" . Azután: mennyit tart meg és őriz meg lel-
kének kincsei között, érzelmi életének kialakulása közben a bevett
és szekésos iskolai dalirodalomból, énekeli-e ezeket a dalokat akkor
is, amikor tanítója nem parancsolja neki, munkája, szórakozásai,
kedvtelés ei közepette is eszébejutnak-e ezek az iskolai dalok? Es
végül: az ének, mint szociális funkció, micsoda jelentőségre jut
a gyermek életében?

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

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

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

\ tönös kivonulását a természetes kifeilödéstöl eltereli. vagy legalább
is tétlenül semmibeveszi .

.A 2-ik kérdésre kapott feleletek statisztikája meghökkentö és
egyben leverő. Ha nem is volt titok előttem. hogy tanítványaink
éneklésében sok az értéktelen. ízléstelen és művészietlen ..dalter-
mék " . - mert hiszen gyermekeink iskolánkívüli éneklését sokszor
megfigyeltem -. mégis mélyen felsajgott bennem a kapott feleletek
sötét ..helyzetjelentése". Kitünt ugyanis. hogy az idegen rontás a
Ill. osztályos gyermekek éneklését is kikezdte már (alacsonyabb osz-



tályokban eddig nem is kutatlam), mert a feleletül leírt és felsorolt
daloknak több, mint fele már itt is azokból az utcai énekekből áll,
amiket mulatságokon, tánckörben, kávéházakban és éttermekben
játszik a zenekar és a cigány, s amiket mozikban és színházakban,
vásárokon és kistrafikokban szoktak terjeszteni és árulni. A további
osztályokban azután ez a statisztika egyre romlik: az V. és VI. osztá-
lyokban már egészen kétes és gyalázatos szövegű slágerek: zömök ma-
lacságok és kibornló erotikától fűtött termékek is vannak szépszámmal.

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

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

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

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

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

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

Összeállította: Simon Lajos ev. körtenító, Hécs.

B) év.
a) Káté.

Tanítási idő: hetenként félóra, egész éven át mintegy 36 félóra.

1. félóra. Az Isten tízparancsolatának átismétlése. A mult
évben tanultaknak felújítása. Az Isten törvénye. A földi törvénvek
is az isteni törvényeken alapulnak. Hol. mikor s rnilyen kőrülrnények
közőít. kinek és miért adta Isten a tízparancso'latot ? Felosztás. Isten
fenyegetése és ígérete. .

2. félóra. A keresztyén, vagy apostoli hitvallás. Átmenet a
kété I. részéről a második részre. A káté második része a keresztyén,
vagy apostoli hitvallásról szól. Hitvallásnak azért mondjuk, mert
benne valljuk meg. hogy mit hiszünk mi keresztyének. Apostoli
hitvallásnak pedig azért nevezzük, mert az apostolok is ilyenformán
vallottek meg hitüket. Nevezzük még Hiszekegynek is, mert így
kezdődik. A Hiszekegynek három része, három ága van (ágazat),
mert a mi hitünk is három ágú. Vagyis hiszünk az Istenben, akit
Atyának nevezünk; hiszünk a Jézusban, akit Fiúnak nevezün]; és
végül hiszünk a Szeritlélekben. akiről meg azt mondjuk, hogy O az
Atyának és a Fiúnak a lelke. De ez nem jelenti azt, hogy három
Isten van, mert Isten csak egy van. De ez egy Isten három külön-

. böző személyben mutatta meg magát az embereknek. Azért mondiuk
így: Az egy Istenben három személy van, u. m. Atya, Fiú és Szeat-
lélek. Ez az u. n. Szentháromság. Ezért hiszünk mi a Szerithérom-
ságban. Most álljatok fel és rnondiuk el szép hangosan minden
szót érthetően az apostoli hitvallást!

Egy Istent imadok. lélek.
Ki Atya. Fiú. Szeritlélek.
Hiszek egy Istenben.
Akitől van minden.

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

Énekeljük el a 49. énekünket!

3. félóra. Az 1. hítágazat. Az Isten. Az első hitágazatban a
Teremtő Istenről van szó. Ki az Isten? Öt még senki sem látta, nem
is tudná megmondani senki sem, hogy kicsoda az Isten. pe hát
akkor honnan tudjuk mégis. hogy van Isten? Onnan." mert O meg-
ismertette önmagát. Isten maga mondotta meg, azaz O maga jelen-
telte. ki, hogy, Q van, létezik. Isten kijelentette magát: 1. a nagy
természetben. Óróla szól az egész mindenség. Hogyan? Azt rncndja
a Szentkönyvünk : ..Minden ház építtetik valaki által. aki pedig min-
deneket elkészít, Isten az." (Zsid. 3: 4) Isten kijelentette magát : 2.
a lelkiismeretben. Hogyan? Az van megírva a Bibliában: .Dbenne
élünk, mozgunk és vagyunk/ (Ap. cs. 17: 28.) Isten kijelentette
magát: 3. a világ történetében és saját életemben. Hogyan? Azt
olvashatjuk a Szentírásban: "Az igazság felmagasztalja a nemzetet;
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a bún pedig gyalázatára van Et népnek." (Pb. 14: 34.) Isten kijelen-
tette magát: 4. az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban,· aki az Isten Ígé-
[ében legvilágosabban beszél Istenről. Az Isten Ígéjéből pedig meg-
tudom, hogy Isten Lélek. és szeretet. Isten olyan lélek, aki mindent
szerételtel és szerétetben cselekszik. Szeretetböl teremtette a világot.
szeretetböl küldte az Ő egyszülött Fiát a bűnös világ megváltására.
szere'etböl hivogat és vezet bennünket. az üdvösségre Szeritlelke
által. Összefoglalás. Enekeliük el a 356. énekünket !

4. félóra. Isten tulajdonságai. A mult heti lecke kikérdezése.
Most már tudjuk, hogy ki és mi az Isten. Nézzük meg, hogy milyen
az Isten? Istennek a következő tulajdonságai vannak: Orökkévaló.
Sem kezdete, sem vége. Mindenütt jelenvaló. Isten mindenhol van.
Levegő sok helyen van, de mégsincs mindenütt. Fenn a csillagok
között már nem található. Isten mindenütt jelen van. A mennyben
látható, az emberi szívben ís ott van. Mindentudó. Mivel Isten min-
denütt jelen van, azért mindent tud és lát. Tudja az ember gon-

• dolatát is. (Heródes.) Hallja mind. n ember szavát; látja tetteinket a
multban, látja, mit teszünk most és tudja, hogy mit fogunk ezután
is tenni. Ha jót lát, tetszik neki. ha rosszat lát. szomorkodik. Isten
most is látja, hogy közülelek ki. mit gondol. azért gyermekeim,
mondiátok magatokban utánam: Édes jó Istenem l Igérem, hogy én
még titokban sem fogok ezután rosszat tenni, mert Te mindenüt!
látsz engem. Segíts meg, hogy soha meg ne szomorítsalak ! Amen.
Mindenható. Neki nincs szerszárna, anyagra és időre szüksége. Azt
tehet, amit csak akar. Azért bízzunk Istenben; O minden bajból' ki
tud bennünket szabadítani, mert Ő mindenható, (Nóé, József. A
három ifjú a tüzes kemencében, Dániel az oroszlánok verrnében,
stb.) Gyerekek, tegyétek össze a kezeteket és mondiátok velem:
Edes jó Istenem! En minden bajban Csak Tebenned bízom. Uram!

. Ha akarod, a bajomból megszabadíthatsz engem, mert Te minden-
ható vagy. De amint Te akarod, vagyis jónak látod, úgy legyen, én
megnyugszom a Te akaratodon ! Bölcs. Mindent a leghelyesebben
tesz. Isten minden munkája remek munka. Az Ő bölcsességét mutatia
minden teremtmény, amit csak a csi!lagoktól kezdve a tenger fenekéig
láthattok. Például a Nap. Ezer és ezer év óta világít és melegít.
Ember ilyent nem tud készíteni. A hegyek, tengerek hivatása. Nincs
semmi a természetben, aminek ne volna meg a maga célja, a maga
haszna és ezt az illető teremtmény teljesíti is. (Példák.) Ha látjátok
a sokféle alakú és színű virágo!, a mezőn a hullámzó vetést és
érő gabonát, a kertben a fákon a különféle Ízű gyümölcsöt, szőlőt,
nézzetek fel hálás szívvel az ég felé és rnondjátok : Imádlak, óh
végtelen bölcsességű Istenem! Az Isten szeni, igazságos, irgalmas,
tökéletes. Szerit. mert Ő ment minden bűntől. útálja a gonoszt. a
rossznak még az árnyéka sincs Benne. Igazságos is. Igazságosnak
azt mondiuk, aki mindenkinek megadja a magáét. Isten igazságos.
mert a jóknak megadja a jutalmat. amit megigért i a gonoszokat
pedig megbünteti, ahogy mindegyik megérdemli. (Pl. Adám és Eva.
Kain. Az özönvíz. Fáraó. Eli fiai. Absolon.) Isten sokszor azzal
büntet, amivel ki vétkezett : Fáraó vízbe fojtatta a zsidó kisdedeket; .
ő is vízbe lett fojtva. Absolon a hajával kevélykedett; haja lett
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vesztén~k oka. Stb. A jókat megjutalmazza az Isten. (Pl. Ábrahám.
Nóé. József. Dániel. Stb.) Az Úr Jézus azt is megigérte, hogy egy
csöpp víz, egy falat kenyér, amit a szűkölködőknek adunk, nem
marad fizetés nélkül. Az Isten irgalmas. Mínél nyomorultabb valaki,
annál jobban sajnálja öt Isten, és annál szívesebben segít rajta. Nem
küld a bűnösökre a vétkezés után mindjárt büntetést, hanem várja,
hogy megjavuljanak .• Akiben a felsoroit tulajdonságok megvannak,
azt egyszóval tökéletesnek mondjuk. Csak Isten tökéletes. Isten nekünk
mennyei Atyánk. Miért ? Osszefoglalás. Olvassuk el a Szentkönyvből
a Zsolt. 139: 7-10. verseit!

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

6. félóra. Mit tett velem Isten? "Hiszem, hogy Isten teremteti
engem minden teremtménnyel együtt. Nekem testet, lelket, szemet,
fület és minden tagot, értelmet és minden érzéket adott." Hiszem,
hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Tehá!
Isten teremtette az embert és pedig a saját képére és hasonlatossá-
gára ártatlannak és boldognak. De az ember nem sokáig maradt
ilyen. A sátán, amit ördögnek is rnondunk, bűnre csábította az első
embereket, így bűnbeestek. bűnösökké lettek. Féltek Isten haragjá-
tól elvesztették ártatlanságukat és boldogságukat. Ezután szenvedé-
sekkel tele az életük és végül meg is haltak. Egyszóval elveszett az
emberen az Isten képe. Azóta már születésétől fogva benne van az
emberben a rosszra való hajlandóság. Ez az eredendő bűn. A bűn
miatt van a sok szenvedés a világon. Az ember bűne az egész vilá-
gon rneglálszik. Azért szenvednek a teremtmények egymástól (rnér-
ges növények, vadállatok, betegség, földrengés stb.). Végül a bűn
miatt meg kell halnunk mindannyiunknak. Mivel egy a sorsunk itt a
földön, azért becsüljük meg egymást, mi Isten teremtményei. Senki-
vel és semmivel embertelenül ne bánjunk sohasem. Mit adot! nekem
az Isten? Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az a maga ere-
jével ezután már megélhessen; teste, lelke, tagjai és mindene hasz-
nálható legyen megfelelő munkára. A testemet azért kaptam a jó
Istentől, hogy azt jóra használjam, okosan ápoljarn. tisztán tartsam .

. Oe ne legyek a test szolgája. Lelkemet, rnely sohasem hal meg,
azért adta Istenem, hogy Ohozzá legyek hasonló és hogy testem
felet! tudjak uralkodni. Testem tagjai közül kiemeli a káté a szemei-
met, füleimet. Ezek a legbecsesebb szerveim. Szemeimmel látom
Isten szép világát; füleimmel hallom Isten szerit Igéjét, az igazságot.
A jó Istentől kaptam értelmemet (eszernet) is, hogy tudjak okosan
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gondolkodni, tanulni, hogy megtudjarn Isten akaratát. Isten adta az
öt érzékszerveimet is. Melyek azok? Ezekkel veszek tudomást a
világról. Azért kaptam mindezeket a jó Istentől, hogy amint az Úr
Jézus mondotta: "Legyünk tökéletesek, tniként a mi mennyei- Atyánk
ill tökéletes." (Mt. 5: 48.) Igyekezzünk tökéletesedni l Összefoglalás.
Enekeljük el a 459. énekünket!

MEGJEQVZÉseK
Színfoltok.
Irta : Pater Jenő.

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

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

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

Voltak az emberiség történetében korszakok, amikor az én
dölyfös úr volt. Például Néró Alexszandriából hozatta a fövényt a

- futtatási pályákra, de az éhező népeknek egy szem gabonát nem
hozatott. A mai kor még önzöbb, mert a különbség ott van, hogy
meghozatja a gabonát, de magának tartja meg ...

Hogya kor megváltozzék, meg kell változni az énnek!

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

H ,. tSZÜlEJÁNOSarmOnlUrnO k éaz it ő í ő l vegyünk
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.

Garantált jó és olcsó egy vagy több iátékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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A nyolcosztályú népiskola megvalósítása felé.
lrta : Zacher Lajos, Györ.

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

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

Amikor ezeket jóleső érzéssel megállapít juk, s kifelé hangoztat-
juk, tegyük egy kissé szívünkre a kezünket, és nézzünk befelé; és
valljuk meg, hogy az eddigi ténykedésünk jórészt kimerült az egye-
sületek, összességele megnyilatkozásaiban, harcaiban, s vajmi keve-
sen vannak azok, akik a cselekvés területére léptek. A szó volt. az
első, de a szó már elég volt, a szóból már sok volt. Jöjjön a tell!
Idézern a rniniszter rendeletéből : "A tanÍtóságra vár a feladat ...
tapasztalatokat gyüjlsön, amelyek elősegítik nemzeti művelödésünk
e kétségkívül fontos jövőjű intézményének végleges kialakulását." Azt
hiszem, ehhez nem kell sok kommentár. En legfeljebb az! teszem
hozzá, hogya mi tanítói lelkületünk azt a Iogalmat, amit a miniszter
úr "feladatnak" mond, kötelesség-nek érzi. Igy lép ki a tanítóság-ból
a tanító. Es így lesz az összesség megnyilatkozásainak eredménye:
az egyéni cselekedetek apró pénze, amelynek összegéből megint csak
a tanítóság erkölcsi tőkéje gyarapszik.

Gyakorlati térre lépve fölmerül az aggódó kérdés: hol. hogyan?
Hisz osztatlan iskolában lehetetlen; 70 -80-100 gyermekhez nem
ültethetünk be még 1O-15tanulót! Elég a 6 osztállval is, most még
újabb kettő!

Nem egy csapásra, és nem minderrhol gondolom. De ismerjük



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

De mosl csak képzeljük el: 30 iskola, ahol erős szárnyakat
bonthat 300-500-800 evangélikus fiú-leány! Es az a felemelő tudat.
hogy ezt mi terem tettük ! Es az a nyereség, amelyet jelentene az
egyénekre. közösségre, egyházra, nemzetre!

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

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

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

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

Erős magyarság felé.
Irta: Vértesí Zoltán.

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

Örömmel vettük tudomásul, hogy hazánk főbb felekezetének
kiváló egvházföi, tiszteletben tartva egymás vallási meggyőződését,
nemcsak áldomás közepetle a fehérasztalnél. hanem a kornoly
tanácskozások zöldasztalánál egymás mellett ülve is, keresik ebben
a trianoni nyomorúságos helyzetben egymás baráti jobbkezét. hogy
a nagy Rákóczi érme feliratát "Concurrunt ut a/ant" megvalósítva,
a megtépdélt. vérző közös édesanyánk : a magyar haza oltérénél
egyesűlt erővel élesszék a hazaszeretet szeni tüzét.

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

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

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

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

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

A magyarságot nem erősítik, sőt erkölcsileg gyengifik és lezül-
lesztik a léha, botrányos filmek, kabaré és színdarabok előadása és
kiteregetése. Egyik lapban olvastam Dr. K. 1. krítikáját a színházban
napirenden levő "Asszonyok" c. színdarabról (idegenből fordítás) melyre
a kritikus azt jegyzi meg: .Szeméi, pocsolya, fertő f" Vigyázzunk a
komoly jubileumi évben keresztyén ióhirnevünkre l ... Itt kellene
különösen a keresztyén egyházfőknek. felekezeteknek összefogni és
erejüket a magyarság jobb jővőjéérl megmutatni.

Föntiek megszívlelése eselén haladhatunk csak az erős magyarság
felé s a fönti alkotások' megvalósítása lesz igazán rnéltó az állam-
alkotó és evanzéliorni krisztusi hitterjesztő. nagy magyar király,
Szent István ernlékéhez.

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

Dolgozz a Gyógyházért!
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EGVESöLETI ELET
,

HIVATALOS RESZ
Felhívás!

Felkérjük előfizetőinket, hogy az 1938. évre szóló előfizetésüket
e számunkhoz mellékelt csekkiapunkon sürgősen juttassák el szám-
lánkra, hogya lap kiadása fennakadást ne szencedien i Januári
számunkból azért maradt el, mert kiadónk: Kiszely János december
közepe óta távol van, a budapesti Herczog klinikán kezelteti magát
súlyos betegséggel. Amidőn lapunk részéről miridnuájati kérjük a
jó Is/ent, hogy adja vissza fáradhatatlan, apostoli lelkülettel mun-
kálkodó és Iaounk sorsát valóban szioén viselő tanító/estvérünk
egészségét, kérem, azzal is segítse elő minden testvérünk a nagy-
beteg gyógyulását, hogy _fizetési kötelezettségének pontosan eleget
téve szerez örömöt s lelki nyugalmat a beteg gyógyulásához !

Karácsonyi gyülések.
Írta: Grieszhaber Endre Henrik.

Szekéssé vált immáron, hogya magyar tanítóság elnökei és egye-
sületi kiküldöttel közvetlenül a karácsonyi ünnepek után tanácskozásra
jönnek össze Budapeslen a Tanítók Házában.

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

Ezen különféle tanácskozásokról a következőkben tájékoztatom
tanítótesvéreimet :

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

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

Ezzel kapcsolatban a jelentéseknek igen fájdalmas megállapításaik
voltak, rnelyek élesen rávilágítanak a mai tanítói mentalításre.

Vannak, akik nagy önzetlenségge!. nagy áldozatkészséggel támogat-
ják az Eötvös-alapot. Nem nézik kaphatnak-e onnan valaha is egy fillért.
Nem várnak semmiféle ellenszolgáltatást. Oket a tanítótestvéri szelidaritás
nemes tüze hevíti. Segíteni akarnak az Eötvös-alapon keresztül bajban
lévő tanítótestvéreiken. Ezek közölt sok talán maga is megsegítésre szo-
rulna, Néma ajakkal hallgatnak, mert úgy érzik, vannak náluknál még
szegényebbek, jobban rászorultak. Vannak, akik az Eötvös-alapot és annak
céljait nem is ismerik. Ezen könnyen lehet és kell is segíteni. Rajtunk,
idősebbeken múlik, hogy minden fiatal beitársunk minél előbb megismerje
és tagja legyen. Vegyünk etekintetben példát csendben elpihent öreg baj-
térsalnktól. Alig kerültem állásba, áldott jó tanítómesterem a legelső talál-
kozásnál karonfogoll ezen szavakkal: Kedves öcsémuram. adj ide három
koronát, bejelentelek az Eötvös-alapnél . .. És kezdte is már dicsérni annak
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sok-sok áldását. Nagyon nehezemre esett a három korona, talán nem is
maradt a zsebemben, csak néhány krajcár. Mit teheltem? Odaadtam és
azóta fizetem. Azóta már tagsági jegyet is váltoltam. Mégis fizetern az évi
díjat is. Me~t fáj a szívem, mikor hallom, mennyien kérnek és' mennyit
kell elutasítani, mert nincsen miből.

Mint örvendetes jelenséget kell megemlítenünk, hogya tagok száma
az elmult évben 206-tal szaporodott. Ez is valami, de nem elég. Nem elég
akkor, amikor közel húszezer tanító ból csak a harmada tagja az Eötvös-
alapnak. Pedig a kiváló vezetőség mindent megtesz a taggyűjlés ered-
ményessége érdekében. Ez azonban rendesen költséges és nem hozza
meg a megkivánt eredményt. Így pl. az elmult évben kíbocsáitott taggyűj-
tési propaganda több mint hatszáz pengőbe került. Az eléri eredmény
pedig csak 160 pengő. Tehát tulajdonképpen ráfizetéssel járt.

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

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

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

A Kalász Rt. azonban nemcsak tankönyvek kiadásával foglalkozik, ha-
nem mindent rendelkezésre bocsát megfelelő árban és jobb minőségben,
amire az iskolában csak szükségünk van. És ha mi felekezeti tanítók a
tankönyveket illetőleg meg is vagyunk .kötve, mert csak az E. E. által
engedélyezet! tankönyvek és ezek közölt is az idei E. E. határozata értel-
mében csak a Kapi-Somogyi féle tankönyvek használhatók. (A' határozat
"ajánlja", nem kölelezőleg mondja ki használatukat. Szerk.) Megsegíthetjük
a Kalász! úgy, hogy az általa kiadolt füzeteket, írószereket. nyomtatványokat
stb. használjuk. Ahol pedig kereskedő árusít ja ezeket, ott a kereskedőlől
megkívánhatiuk, hogyaKalásztól hozassa és így támogassa a tanítóság
jóléti intézményeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jó lsten adja, hogy rninden nemes elgondolás, minden vérmes
remény. melyet a főiskolai tanítóképzéshez Iűzünk, százszázalékig élő való-
sággá legyen egy sokat szenvedett és sokszor megtiport. megalázott ma-
gyar nemzetnek jövő nagyságáért és soha nem látott boldogságáérl!

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

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

Van a magyar tanítóságnak Budapesten, a Magyar-utcában egy szék-
háza. Annakidején áldozatkész kartársak adták hozzá a pénz!. Megakadt
a befizetés. Hogy el ne vesszen a befizetett töke, megvették ezt a szeré-
nyebb hajlékot, Van rá még vagy 30.000 pengő. adósság. Ezt ki kellene
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tizetni. Természetesen pénz kellene. Egy-egy tanítom csak másfél pengő
jutna. Ha együtt volnánk ...

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

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

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

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

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

27-én tarlotta a Tanítók Ferenc József Házában számos vidéki és
fővárosi tag részvételével. Az ülésen Rákos István kir. tanácsos
elnökölt, akit 70-ik születési évfordulója alkalmából meleg szavakkal
üdvözölt looicza Sándor a magyar tanítóság nevében. A jelenvoltak
lelkesen iitineoeliél: a magyar tanítóság fáradhatatlan vezérét, ki
bensőséges szavakkal kös?önte meg kartársai szeretetének közvetlen
megnyilatkozását. . .

Háros Antal főiitkár az Eötvös-alap uiolsó félévi működéséről
számolt be. Július l-e óta belépett 206 új tag. 19 özvegy, illetőleg
ianítóárva 595 P rendkívüli segély ben részesüit. A folyó évben ki-
osztott segélyek összege 9075 P.

A Tanítók Ferenc József Háza, a Péierii; Sándor Leányotthon
és a keszthelyi Rákos István fiúinternátusban ellátott tanítógyermekek
köztartási díját, az állandóan fokozódó drágaság ellenére, az Eötvös-
alap nem emelte, hanem az intézetek jövedelmének állandóságát



66
az évi köztartási díjak csonkítatlanságának biztosításával igyekezetl
előmozdítani s peresíteite mindazokat a tarlozásokat, melueh a muli-
ból fennállanak.

Az Eötvös-alap vagyonának, triini célvagyonnak a jövedeI-
mezőségét lényegesen csökkenli a közel 16 ezer pengőnyi adóteher,
meluei az egyesület ingatlanai után kénytelen viselni s a jótékonyság
gyakorlásától elvonni. Ennek pótlása céljából mozgosíthatóbb tőke
gyüjtésére hívla fel amagyár tanítóságot a következő módokon:

1. Gyüjtsenek minél nagyobb számban tagokat.
2. Minden tanítótestület évről-évre ajánljon fel bizonuo« összeget

az Eötvö.:;;-alapnak.
3. Osztönözzék a tanítóságot, hogy mielőtt más, tőle távolabb

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

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

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

6. Karolják fel az Eötvös-alap gazdasági szeroeit, nevezetesen
a Kalász Rt.-ot, a kiadásában megjelen/5 tankönyveket, füzeteket,
írószereket, iskolai nyomtatványokat s Onsegélyző és Családjóléli
Osztályunkat.

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

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

9. Jómódú, gyermektelen kartársainkat hangolják arra, hogy
még életükben vagy végrendeletileg gyarapítsák az Eötvös-alapot.
Az ismerős közjegyzőket pedig kér,iék fel, hogya végrendelkezőknek
hajlandóságát nyerjék meg az Eötvös-alap javára.

10. Ne múliél: el. tanítói gyűlés, összejövetel, közös étkezés,
hogy a jelen lévők pár fillérrel ne áldozzanak az önzetlen kartársi
szereiet oltárán.

Jelentette végül a főtitkár, hogy az Eötvös-alap a uutdiibeíizeíés
új mádiá: rendszeresítelte. Ezentúl mindegyik tag olyan postatakarék-
pénztári beiizeiési lapot kap, meluhez a taadiibeiizetésre felhívás, a
hátralékok kimutatása s egyéb, a jogaira vonatkozó értesítés van
fűzve. A postabélyegzővel igazolt befizelésről szóló elismervény
egyúttal tagsági igazolvány is.

Gergely Islván számtartó az Eötvös-alap vagyoni állapotát
ismertette. Folyó évi november havi zárlattal az ~ötvös-alap cauuona
371.769 P 86 f. Ebből készpénz 38 095 P 43 f. Erieeoapír 91.651 P
43 f. Az ingatlanok értéke 240'243 P, a többi az Eötvös-alap iroda-
berendezésének értéke.
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A házak életerőt, műkődésdről Péterhidi József igazgató és
Gergely István számtartó jelentett. A jelentésekből meqtudiuh, hogy
a három házban jelenleg 171 tanítógyermek tanulmányainak elvég-
zését segíti elő az Eőtvős-alap. A házak vendégszobáit kőzel 3000
tag vette igénybe. ..

Végül Csontai Győző az Onsegélyző és Családjóléti Osztály
műkődéséről számolt be. Július-december hónapban 221 új tag,
627 egységgel jelen/kezelt, 134.332 P tőkeösszeg biztosításával. Az
elhalálozoti tagok száma 6. 345 P betizetes ellenében ezek hozzá-
tartozóinak 2461 P temetkezési segélyt folyósítotlunk. Megható vol-
tában is intő példa egyik fiatal segédtanító kartársunk esete. Szerénu,
kezdő fizetéséből havonta 2 pengöt áldozott családjáról való gondos-
kodása érdekében. Eddig 38 pengőt fizetett. Váratlan elhunyta után
családja 870 P-t kapott.

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

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

A· felekezeti tanítóság, úgy látszik, belefáradt a hosszú harcba,
amelyet az ill~tékes tényezőkkel oly sokáig és valljuk be, nagyon kevés
eredménnyel vívott. Mert hiszen az egyik sebet a gazdasági válságból
felfelé vezető útat jelző gabonaáremelkedés, a másikat pedig az általános
drágaség és áremelkedés miatt szükségessé vált minimálís fizetésjavitás,
illetőleg a részleges fizetéshelyreállítás gyógyítoIta meg. Minthogy a hosszú
és meddő küzdelemben, úgylátszik. minden erőnket ezekre összpontosí-
tottuk, a többi sérelem háttérbe szorult és most várja, hogy sorra kerül-
jenek. Én most azonban olyan ügyre kívánok rámutatni, amely úgy hiszem,
mindnyájunkat Iegközelebbről érdekel és éppen ezé(t meg vagyok győződve
róla. hogy hamarosan az első helyen fog állani abban a harcban, amelyet
a felekezeti tanítóság szociális jóléléért vezelőink vívnak.

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

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

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

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

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

Taní/ó/es/vér, ne felejtsd el: a Gyógyházra neked is szükséged lehe/ !
Segí/sd fölép'ileni J-

Jó lélekkel a közügyért !
ITta: vitéz Szügyi Károly.

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

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

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

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

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

És az ily áldozathozatal, mily csodás áldást ígér! "Az én 25 pen-
gőrn " kereken 18.000 pengőt jelenI. (720X25.) Ez pedig annyi, mint
Hév.zen egy kisebb telken felépített, szerény, (nyári építkezésű, mivel nem
kell nekünk őspark közepében kastély) de mégis a célnak teljesen meg-
felelő 20 szobás, tehermentes, evangélikus tanítói Gyógyház. (Révfülöpi
üdülőházunk bővítésének gondolatával. kapcsolatban 15 ilyen szoba építé-
sére 5000 pengős tervet mutattam be.) Ebben a gyógyulást kereső csa-
ládfő, de családjaink minden tagja is megreparálhatja rongált egészségét.
Egyszerűnek, meghittnek. szerénynek, ' így csak alig valamivel költséges-
sebbnek gondolom itt az 'életet; mint bármely falusi tanítói lakban.

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

Nem folytatom, hiszen az elmondottakból is igazolható, hogy javas-
latom a legkevésbbé sem megvalósíthatatlan álom. Semmi más nem kell
ehhez, csak egy kis jóakarat! Testvéreim, akarjunk tehát és megmozgat juk
a sziklákaC!

Tanítótestvér, van feleséged, gyermeked? Gondolj az ő egészsé-
gükre is! - Ne feledkezz meg a Gyógyházról!
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fölajánlások a "Oyógyház-alap" javára.
Tanítófestv~r, oly sokat dolgozunk __o másokért!

Dolgozzunk egyszer önmagunkért is!

Alsóság, Vas megye. 1. Karácsonyi gyermekelőadás tiszta
jövedelme 63 P 62 fillér. Rendezte: Szakály Dezsöné.

2. Férfi jellemképző tanfolyam (l6' órás) összes jövedelme 39 P.
Előadásokat 'tartják: Balázs Béla lelkész, dr. Seregély Pál körorvos
és Szakálv Dezső ig. tanító.

3. Nönevelési tanfolyam (13 órás) összes jövedelme 31 P. Elő-
adásokat tartják: Balázs Béla lelkész, Kósa Karola, Stefánia anya-
és csecsemővédő egyesületi vedönö és Szekálv Dezsőné tanítónő.

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

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

KelNYVISMERTETÉS
Külföldi nevelésűgyi lapokból.

Irta : Halmai Oltvér.
1. Kleíne Kinder: Gyermekjátékok és rakoncátlanságok. (A Liebig.)
A gyermek - Liebig szerint - nem elégszik meg a puszta játék-

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

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

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

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

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

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

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

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

Igen szerenesés gondolat, hogya "Függelék" -ben néhány módszeres
szemelvényen kívül közölnek az ország minden részéből beérkezett eredeti
gyermekfogalmazványokat. Valóban gyönyörködik a hívatását kedvelő ta-
nító ezekben a gyöngyszemekben. a gyermeki lélek sajátos. -eredeti s
egyéni megnyilatkozásában. A könyvben képek is elősegítik a fogalmazás-
tanítási munka megismertetését.

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

Aki szeréti híva tását és haladó pedagógusnak vallja magát, nem
nélkülözheti e vezérkönyvel, mert így teheti fogalmazástanítási munkáját
sokoldalú, változatos. léleküdítő foglalkozássá, ami nyeresége lesz iskolá-
nak, oktatásügynek egyaránt. Melegen ajánihatom a mű beszerzését kar-
társaim figyelmébe. S.

Sopronbánfalva-falutanulrnány és községrajz.
Írták: Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igazgató és Sümeghy József

róm. kat. tanító.

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

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

Szerezze be mindenki e kitűnő, mintául szolgáló művet s ha elol-
vassa, feltétlenül foglalkoztatja a falukutatás gondolata, sőt igen nagy
százalékban lelkes falukutatóvá avatja az olvasót Sopronbánfalva község-
rajza. A szerzők rnunkáját saját munkájuk dícséri. Győzödjőn meg erről
mindenki saját tapasztalataból . S.
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számolót mondott így D. lic. Karner Ká-
roly, D. Kapi Béla, Turóczy Zoltán, 'Szabó
József, Dr. Sztrokay Tibor, Somogyi Béla,
Dr. Vethy Remporl Elek. Zulau] Henrik.
A megbeszélések során tárgyalás alá ke-
rült az egyes saitószervek programjának
elhatárolása,. a leilesztés érdekében kivá-
natos tennivalók kérdése, a még szüksé-
ges sajtófeladatok megoldásának ügye,
az anyagi kérdések ügye. A határozato-
kat összefoglaló elnök áttekintést nyújtva
az egész vita anyagáról. köszönetét fe-
jezte ki a beszámolókért a lapok szer-
kesztőinek. Majd D. Karner Károly egye-
temitanár tartott részletes, nagyvonalú
előadást az egyház feladatairól a kiad-
ványsajtó terén. Elénk vita követte elő-
adását és -számos hasznos gyakorlati terv
és elgondolás került az értekezlet hatá-
rozata alakjában a további lépések hom-
lokterébe. Folytatólag az íratteriesztés
problémáit, annak feladatait vázolta Szabó
József szerkesztő, végül Turóczy Zoltán
nagy örömet keltő érlesítésben közölte,
hogy a Harangszó nyomdát szerzett s így
a Fébé nyomdája" s a Simon és Garab-
nyomda mellett, amelynek felerészét meg-
vette II pestmegyei közép egyházmegye,
már a harmadik nyomda áll evangélikus
kézben. D. Dr. Pröhle Károly megkö-
szönve D. Kapi Béla elnöknek az érte-
kezlet összehívását és vezetését, az el-
nöklő püspök hasonló köszönö- és záró-
szavai után a tanácskozás őnagymél-
tósága buzgó imájával ért véget,

Szakély Dezső:. "Magyar akarat"
című, szavalókórus ának nagy sikere
Békéscsabán. A békésvármegyei Vitézi

Liturgikus rend, kantori szolgálat,
Nagy hiányt pótol jákfai Gömbős Gyula ok!. tanítótestvérünk.

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

Tanftótestvér, a tanítói közérdekért dolgozni - kötelesség!
A Gyógyház létesítése tanítói közérdek!

Mit tettél érte?

HIR E K
I

Gyászhír. Dr. Szilvásí Gyula kórházi
főorvos, a soproni evangélikus liceum és
tanítóképzőintézet orvosa és egészségts-
nára, december 27~én, 56. évében Sopron-
ban elhunyt. Negyedszázadon át végezte
az intézetekben hűséges, áldott munkáját.
Áldás emlékére.

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

Saítöértekezlet. Az egyetemes saitő-
bizottság elnöke," D. Kapi Béla püspök
úr őnagyméltósága mult év december
28-ára saitóértekezletre hívta egybe az
evangélikus lapok szerkesztőit. Az érte-
kezleten a szerkesztők . majdnem kivétel
nélkül megjelentek. A reggel 9 órától dél-
után 2 óráig tarló értekezlet valóban
áldásos munkát végzett. ~z elnöklő püs- "
pök megnyitó imája után üdvözölte a
megjelent lapszerkesztőket s vázolva az
értekezlet célját, felkérte a megjelenteket,
hogy rövid beszámoló keretében tájékoz-
tassák az értekezletet lapjuk főbb szellemi
és anyagi kérdéseiről. A napirend során
D. Kamer Károlyegyetm. tanár beszá-
molójának rnintáiára a szerkesztők jelen-
tették lapjuk helyzetképét. Vázoltak ki-
tűzött céljukat, az annak megvalósítása
terén elért eddigi eredményeket, jövő ter-
veiket. a többi egyházi sajtószervhez való
kapcsolatukat, anyagi megalapozottságuk
kérdését s Ieilesztésük lehetőségé!. Be-
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szék 1937. évi dísztáborozását december
18-án tartotta Békéscsebán. a vigadó
dísztermében. Az esi Iénvpontiában a
"Turul" beitérsek 80 ta-gú szavelókórusa
állott Az előkelő közönség soraiban rnély
csend támadt, amikor a népes szavaló-
kórus egyik tagja dörgő hangon bemondta:
"Magyar akarat", írta: Szakály Dezső ... "
A költői szép irredenta művet tökéletes
előadásban élvezte a vármegye közön-
sége s az előadók szereplését percekig
tartó orkánszerű taps követte. 'A szavaló-
kórust Hortobágyi Jenő hirlapiré. a Körös-
vidék segédszerkesztője vezényelte. Azóta
a 80 tagú népes kórust több helyre meg-
hívták. hogy ismételje meg Szakály mű-
vének az előadását.

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

Prihoda István kiváló lestörnüvésszel el-
készíttette Gárdonyi Gézának, a kiváló
magyar írónak arcképét (rézkarc). A kép
bolti ára 12 P. azonban, hogy azt kar-
társaink is rnegszerezhessék, tanítótér-
sainknak, tanítóegyesületeknek és iskolák-

,nak póstaköltséggel együtt 4 P 50 fillérért
bocsájt juk rendelkezésre. A kép megren-
delhető az Országos Gárdonyi Társaság
elnöks -gériél (Budapest, IV., Magyar-u.
38,). Kívánatos, hogy minden magyar
tanító, iskola és egyesület szobájában
olt függjön Gárdonyi Géza arcképe, ki
írásával nagy dicsőséget szerzett a tanítói
névnek. Az Országos Gárdonyi Társaság
elnöksége kéri a magyar tanítótársadalmal,
hogy nemes törekvésében támogatni
szíveskediék.

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

Az evangélikus, egyházi zene és az evangélikus
énektanítás problémái.

(Második közlemény.)

Irta: Koch István ev. tanító, Budapest.

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

Nagy hibát követnek el azok az egyházi zenészek, akik az
orgonazene istentiszteleti hivatását abban látják, hogy egy-egy rnű-
vészi produkcióval szórakoztassák az egybegyűltekel. Mikor aztán
bibliaórán kellene harrnóniumozni, azt mondják : "ez engem nem
érdekel 1" Elsősorban nem művészekre, hanem lelkes, Istent tisztelni
és imádni akaró kántorokra van szükség, akik megfelelő művészi
kerálelőjátékkal a gyülekezetet bevezetik az ünnep és a kerál han-
gulatába, hogy mire a lelkész ajkán felhangzik az Ur igéje, a lelkek •
felkészülve, legyenek annak befogadására. Ez a hivatása az orgona-
zenének az istentisztelet rendjében. Másodiknak említern az ének-
kart. Ezen a téren is sok a tennivaló és megoldásra váró probléma.
A legnagyobb nehézség az énekkari tagok beszervezese. Mint a pol-
gári dalköröknél, úgy az egyházi énekkaroknál is állandóan kísért a
probléma: mi lesz az énekkar jövője? Alkalmam van vezetni üzemi,
polgári és egyházi énekkart és látom azt, hogy micsoda emberfeletti
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munka együttartani egy olyan énekkart, ahol csupán a tagok ügy-
buzgalmára és egyházszereletére lehet építeni. Sajnos, egyházunk
nincc abban a helyzetben, hogy énekkarait anyagilag kellőképpen
támogathassa." Megtörténik. hogy a karvezetőnek kell éjszakán at

<kottázni, hogy énekkarát elláthassa kottával. Es Istennek hála, ének-
karaink dolgoznak, fejlődnek és építenek. Ahol énekkar rnűködik, ott
gondot okoz hat az a kérdés, hogy mit énekeljünk? Selejtes, össz-
hangzaltani hibákkal túltömött kórusok nem méltók az éneklő egy-
házhoz. Hála es köszönet az Evangélikus Népiskola tisztelt Szer-
kesztőségének, kik ellátnak bennünket, karvezetőket kottarnellékle-
tekkel. melyek mindegyike egy-egy gyöngyszem abból az értékes
gyüjteményből, melyet egyházi zenénk régi, kiváló nagyjai fontak
koszorúba. Ezek mellett ajánIhatom még a Magyar Kórus kiadvá-
nyait is. Bár főleg katolikus irányú. mégis gyakran található benne
nálunk is felhasználható kórus. (Pl. karácsonyra Deák-Bárdos:
..Dicsőség légyen" c. kórusa.) Ahhoz azonban, hogy az alkalmas
kórust akarvezető megválasztani és betanítani tudja, feltétlenül szük-
séges a magasabbfokú egyházzenei képzés. Ez az a gondolat, mely
végigkísér fejtegetéseimen, hogy azután mondanivalóim végén fel-
teendő indítványom indokolt legyen. Szándékosan említem utóljára
a gyülekezet énekét, a korált. Ez az a terület, ahol a legfobb a
tennivaló és megoldásra váró feladat. Csak néhányat említek meg,
mint fogyatékosságot, hogy azután rámutassak a legaktuálisabb prob-
lémára, a ritrníkus korál ügyére.

Egyik legégetőbb probléma az egységes gyülekezeti éneklés
megvalósítása. Valóban elszomorító, hogy egy-egy nagyobb egyházi
megmozdulásnél lehetetlenség Istent énekkel dicsőíteni, még pedig
egyszerűert azért. mert a jelenlevők nem tudnak egységesen éne-
kelni. Az új liturgikus rend is csak a lelkészi szolgálat tekintetében
lesz egységes mindaddig, míg az egységes koráléneklés meg nem
valósul. Hiszen a liturgikus kerálbetétek éneklése nem lesz tökéle-
tes mindaddig, míg az "ahány ház, annyi szokás" elve uralkodik
nálunk. Van gyülekezet, rnelynek több községből összegyűlt hívei
nem tudnak egy közös ünnepélyerr énekelni, jóllehet az összegyűl-
tek mindössze egy 10 kiló méteres átmérőjű körből sereglettek össze.
Sok a tennivaló azután a korálok agogikája szempontiéből is. Itt
vár a legszebb feladat a ritmikus keráléneklés ugartörő munkásaira.
Mindhárom problémán, tehát egységes dallam vona 1, egységes ago-
gika és ritmikus koráléneklés, szerintem kizárólag a népiskolán ke-
resztül segíthetünk. Mert felnőtteket új irányba elindítani meddő és
hiábavaló fáradság. Ha például 1938 szepternber l.-ével az' ország
ősszes evangélikus népiskoláiban az új elvek szerint indulna meg
az egyházi ének tanítása, akkor merem állítani, hogy egy ember-

• öltő után egyházzenénk régi fényében tündökölhetne ismét. Csak
el kellene indítani egy közgyűlési határozattal, melyet az' egyetemes
egyház jóváhagyna.

Most pedig néhány szót a ritmikus korál problémájáról.
A Zenernűvészeti Főiskolán szervezett elemi iskolaí énekszak-

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

A protestáns kerál (Kirchenlied) hármas eredetet mutat:
1. az ősi gregorián korálisból átvett latin eredetű énekek,
2. egyes emberek kompoziciói.
3. népi eredetű egyházi dallamok.
1. Tudvalevő, hogy a katolíkus egyházi zene ősi dallamai

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

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

3. Harmadik ága az eredetnek a népi eredetű koráldallernok
csoportja. Igen sok korálunk van, melyek népdal ból kelétkeztek. PI. :
..Óh, én bűnös ... ", "Eljött hozzánk az üdvösség ... U, .. Légyen, mint
lsten akarja ... ", "Tündöklő hajnali csillag ... ", stb. És ha magyar
területre kalendozunk. itt is igen sok korállal találkozunk, melyek
népi eredetűek. PI. a kuruckor költészetéböl : "Győzhetetlen én kő-
szálarn ", "G9nd viselő édes Atyám ... ", "Mintha szárnyon
szállna " stb. Es a többiek: "Dicsőült helyeken ... ~'. "Az én időm,
mint a ", "Krisztus Urunknak ... ". "Ne szállj perbe énvelem ... ".
stb. stb. És éppen a népdaleredet vezet el bennünket a ritmus-prob-
lémákhoz. A "ritmikus korál" helytelen elnevezés, mert ritmustalan
korál tulajdonképpen nincs! Nincs melódia ritmus nélkül. Más elne-
vezéseket ajánlok: "eredeti ritmusú kerál" és "kiegyenlitett ritmusú
korél".

Luther idejében a ritmus csodálatos varázsa és gazdagsága
áradt minden kerál éneklésenél. Mintegy 3 évszázaddal ezelőtt azon-
ban romlási folyamat állott be. mely megszűntetve a népénekek
régebbi változatos ritrnikáiát. az egyenlően kitartott hangok sema ti-
kusságának adott helyet. Nem elég. hogy a hanyag gyülekezetek és
kéntorok a dallamok ritmusbeli gazdagságát és szépségét tették tönkre,
de még a dallamokat is megcsonkították. PI. a "Dícsérd Istent,
keresztyén ség ... " kezdelű korál eredetileg ötsoros dallam volt oly-
módon, hogy az ötödik sor kis változással a negyedik ismétlese volt.'
Ma nálunk négysorosnak éneklik. hiszen a korálkönyvben is négy-



r--------~-----=--~--------------------------------------------~
78

sorosként van leközölve. Pedig milyen szép és mennyire megnyugtató
befejezést ád az ötödik sor éneklése!

Természetszerűvé vált tehát egy reformáló mozgalom, rnelynek
célkitűzése volt: vissza az eredetihez 1 Vajjon nem pótolhatatlan vesz-
tesége-e egyházi zenénknek az, hogy Bach János Sebestyén is ezt
a kiegyenlített ritmusú korált ismerle meg? Vajjon mit alkotott volna
még, ha az eredeti ritmusgazdagság ihlette volna csodála/os lánglelkét l.

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

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

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

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

Az elmondottakból láthatjuk, hogy igen sok a probléma, mely
megoldásra vár. de nem mind a népiskolai és a tanítói kar feladata.
Igen sok probléma megoldását az egyháztól kell várnunk. Elsősorban
gondoskodást arról. hogy az egyházi zenészek képzése a gyakorlat-
ban is megoldassék és ne csak a Zeneakadémia szervezeti szabály-
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zatában szerepeljen. Az Evangélikus Népiskola 1935. decemberi
számában indítványoztarn és az 1937. év márciusában tartott orszá-
gos egyházzenei kongresszuson dr. Isoz Kálmán, a Zeneakadémia
főtitkára nagyértékű előadásában is hangsúlyozta és fontosnak tar-
totta a középfokú egyházi zenészképzést. mely a katolikus mintára
volna megoldható. Míg a 10 éve működő katolikus egyházi zenei
tanfolyam egész sereg okleveles .egyhézi karnagyotállított a Musica
Sacra ügyének az élére, addig a protestáns ágazat egyetlen egyet
sem bocsájtolt ki az életbe. Oka pedig a jelenlegi helyzetnek a fel-
vételi feltételek súlyos volta. Mert hol van az a képzöt végzett kán-
tor, aki a képzőintézeti előtanulmányok után a zeneakadémiai or-
gona-tanszakra felvételezni tudna 1 Ha egyházi zenénk arra hívatott
és kellő felkészültségű egyházkarnagyok kezében volna, akkor nagyon
sok kérdés és kérés rnegoldódnék, még az egyházi karnagyi munka
megbécsülése is.

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

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

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

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

Népiskolából kiinduló, reformáló mozgalomra van szükség, hogy
egyházi zenénk átélve megújhódását, képzelt, szakavatott kezek ve-
zetése alatt rajta beteljesedjék a zsoltárköltő elkötelezése: "Enekel-
ietek az Úrnak új éneket. az ő dícsérete zengjen az ő szenteinek
gyülekezetekben r (149. zsoltár) (Vége.)

*
Egyházzenei formák.

Irta : Kertal János igazgató-tanító, Köszeg.

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

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

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

Több szempontból csoportosíthatom az egyházi zene formáit.

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

Az énekes formákról szólva megemlithetö, hogya' keresztyénség
első idejében akadtak egyházi atyák. akik a hangszerek használatát
eltiltották. A tisztán énekes zenét művelték az a capelle kórusok.
Ilyenek voltak a szerzetesi iskolák kórusai. Ez az éneklési mód ma
isa templomi karéneknél a szigorúan kultikus stílus.

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

Ugy az énekes. mint a hangszeres formák- ismét Két Iőcsoporlra,
nagy és kis formákra oszthatók. Nagy forrtfék a hangversenymű.
oratorium. passió, kanláta és a mise. Kis forma sok van. ezek közt
felemlítem a következőkel : fuga. tokkata. preludium. korálelöjáték.
postludium, köziáték. Az énekes formák közül a már említet! alap-
formákon kívül a motetta, magnifikát, impropéria, lamentáció. ária.
kerál.

A hangversenymű (közelebbről : .orgonakoncert) mérelei nél. mű-
vészi alkotottsázánál fogva hatalmas műforrna. A művésznek az a célja.
hogy előadásával úgy a szerkesztési, mint játszási készséget bemutassa.
vele brillírozzon, mintegy versenyképességéről bizonyságot tegyen.
Ezzel a rnűvészetek célkitűzésében. hogy t. i. a közönséget gyönyör-
ködtesse, első helyre kerül. de egyúttal önző célt is szolgál azzal.
hogya művész virtuózításanak szolgálatában áll, A vallásos célt
sem téveszti szem elől. t. i. Isten dicsőségének ;zoigálatát.

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

Nyomatott Garab és Társa könyvnyomdájában, Cegléden .
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